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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز
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Research Summary: 

 This study sheds the light on the complements that have been mentioned by Bin Abdeen in his 

footnote about Al Dur Al Mukhtar by Al Al Haskafi. They are ten complements and the study has 

investigated and explained each one of them. The research has stated their importance and the reason 

why they have been mentioned in Bin Abdeen’s footnote. In addition to that the study has revealed the 

attitude of Al Hanafi doctrine from those complements. The most prominent finding that the study has 

reached in addition to its conclusion is the resources that Bin Abdeen have adopted in the book of 

Piligrimage (Kitab Al Haj), some of them as follows : 

Al Masalik Fi Al Manasiq by Abi Mansour Al Karmani. 

Jami’e Al Manasik WA Nafi’e Al Nasiq by Rahmat Allah Al Sanadi. 

Lubab Al Manasiq WA Ubab Al Nasiq abbreviated as (Al Mansaq Al Mutawasit) by Rahmat Allah Al 

Sanadi. 

Al Maslak Al Mutaqasit Fi Al Mansaq Al Mutawasit ala Lubab Al Manasiq of Al Sanadi by Al Mula 

Ali Al Qari. 

Al Hadh Al Awfar Fi Al Haj Al Akbar by Al Mula Ali Al Qari. 

Irshad Al Sari ILA Manasik Al Mula Ali Al Qari by Hussein Bin Muhammed Saeed Bin Abdul Ghani. 

Ashraf Al Masalik Fi Al Manasik by Noah Bin Mustafa Al Qonwai. 

Al Qawol Al Adhar Fi Bayan Al Haj Al Akbar by Noah Bin Mustafa Al Qonwai. 

Al Qira Liqasid Om Al Qura by Muhib Al Deen Al Tabary. 

Shifa’a Al Gharam Bi Akhbar Al Balad Al Haram by Al Fasi. 

Key words: Puzzled response, Ibn Abdin, Al-Durr Al-Mukhtar, Al-Hasakfi, Sequels, The Book of 

Hajj 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة
نا لم بعد أن

ة
ز   الحمد هلل الذي هدانا لدينم الحق ورد ز اخأمم لنكون لم مسلمي  كنا حائرين  وايتارنا من بي 

عابدين  والصالة والسالم عىل نور اخأبصار والدر المختار  وعىل آلم وصحلم ومن تلعهم بإحسان إىل يوم الدين  
 أما بعد: 

ي 
ز
ره اإلمام المحقق ابن عابدين ف

ة
ز وطللة العلم تسابق الزمن لتكشف ما سط وسوعتم مفال زالت يىط اللاحثي 

ي عىل أه  المتون فيقول: "ال يخفز أن المتون 
الذهبية )رد المحتار عىل الدر المختار(  ومع أن ابن عابدين ُيثتز

ز  (1)موضوعة لنق  ما هو المذهب" ة من المتأيرين  مث : صاحب الكيز ي حق أصحاب المتون المعتي 
ز
؛ ويقول ف

ال ينقلوا اخأتوال المردودة والروايات الضعيفة؛ إذ وصاحب المختار  وصاحب الوتاية  وصاحب المجمع: إنهم 
ز اخأتوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة ز بي  ؛ (2)هم من طلقة المقلدين القادرين عىل التميي 

ي المتون"
ز
ي المتون والفتاوى فالمعتمد ما ف

ز
: "إذا تعارض ما ف

ً
 . (3)ويقول أيضا

ي حاش
ز
ي أوردها ف

ي البد لها من وتفة ودراسة  إال أن التتمات الت 
ز الدر المختار للحصكفز يتم )رد المحتار( عىل مي 

ي كتاب الحج. 
ز
نا منها ما ورد ف  وتد ايي 

ي أمرين: 
 
 أهمية الموضوع: وتكمن ف

ز  - ي اخأص  رسر  لمي 
ز
ي الذي هو ف

ز الدر المختار للحصكفز ها محاولة للتعرف والتعريف بحاشية ابن عابدين ومي 
ة
أن

. تنوير اخأبصار و  ي
 جامع اللحار للخطيب التمرتاسر

ز متون الفقم  - ة بي  ز ٍ ذي مكانة متمي 
ز  كابن عابدين عىل مي 

ٌ
ي يراها محقق

عتز بالتتمات الت 
َ
وأن هذه المحاولة ت

ز الدر المختار.  ؛ مي  ي
 الحنفز

 مشكلة البحث: 
؟ ي هذه الدراسة التساؤالت اآلتية: لماذا هذه التتمات؟، وما الذي أضافته للمي  

 
ز لنا ف ف الفقهاء ، وما موقتبر

 األحناف منها؟. 
 الهدف من البحث: 

 يهدف هذا البحث إىل: 

ي كتاب الحج.  -
ز
ي حاشية ابن عابدين ف

ز
 الوتوف عىل التتمات الواردة ف

 وبيان وتوضي  تلك التتمات وسبب ورودها.  -

ي فيها.  -
 والكشف عما يراه فقهاء المذهب الحنفز

 الدراسات السابقة: 
ز  -حسب علىمي المحدود-لم أجد  ي بي 

من جمع هذه التتمات وأفردها باللحث والدراسة  ولع  الدراسة الت 
 يديك ستكون اخأوىل. 

 الصعوبات: 
احها؛  ي كانت لدى أه  المتون ورسر

ي هذا الزمان افتقاده خأدوات العلم الت 
ز
لع ة أهم صعوبٍة تواجم اللاحث ف

 للدراسة فيما أثبتوه وفيما 
ً
ي البد منها حت  يكون اللاحث كفؤا

 عن توفيق هللا تع والت 
ً
ه  أضافوه  فضال اىل وتيسي 

 .
ً
هم رحمهم هللا جميعا  عن غي 

ً
ي فضال

ي والتمرتاسر
ز من سبق ومنهم ابن عابدين والحصكفز  وهو ما تمي 

 

                                                           
 (. 763/ 12) ( الحاشية1)

 (. 256/ 1) ( ينمر: الحاشية2)

 . (376/ 16) ( الحاشية3)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 منهج البحث: 
  ثم االعتماد عىل المنهج التحليىلي لما 

ً
ي هو المتبع أوال

اتتضت أهداف اللحث أن يكون المنهج االستقرائ 
ي تلك التتمات. تد تم جمعم م

ز
ي كتاب الحج  مع تحقيق ما يرد ف

ز
 ن تتمات ف

 الخطة: 
 يتكون البحث من مقدمة ومطلبي   وخاتمة: 

 المطلب األول: أدبيات البحث
ي وابن عابدين رحمهم هللا تعاىل.  الفرع األول: 

ي والحصكفز
 تراجم اخأئمة الثالثة التمرتاسر

ي رحمم  المسألة األوىل: 
 هللا. ترجمة الخطيب التمرتاسر

ي رحمم هللا.  المسألة الثانية: 
 ترجمة اإلمام الحصكفز

 ترجمة اإلمام ابن عابدين رحمم هللا.  المسألة الثالثة: 
 : ي
 
 التعريف بالكتب الثالثة: تنوير اخأبصار والدر المختار ورد المحتار.  الفرع الثان

.  المسألة األوىل:  ي
ز تنوير اخأبصار وجامع اللحار للتمرتاسر  مي 

.  نية: المسألة الثا ي
 الدر المختار رسر  تنوير اخأبصار للحصكفز

 رد المحتار عىل الدر المختار البن عابدين.  المسألة الثالثة: 
ي كتاب الحج. 

 
: التتمات الواردة ف ي

 
 المطلب الثان
وط الحج.  التتمة األوىل:  ي رسر
ز
 ف
ي فرائض الحج.  التتمة الثانية: 
ز
 ف
 فيما َيْحُرُم باإلحرام.  التتمة الثالثة: 

ي حكم ديول البيت الحرام.  الرابعة: التتمة 
ز
 ف
ي مضاعفة الصالة بمكة.  التتمة الخامسة: 
ز
 ف
 فيما ُيستثتز من وجوب الجزاء عند ترك الواجلات.  التتمة السادسة: 
ي أسلاب اإلحصار.  التتمة السابعة: 
ز
 ف

ي الوصايا.  التتمة الثامنة: 
ز
ز الفرض والواجب والتطوع ف ي الفرق بي 

ز
 ف
ي ايتال التتمة التاسعة: 
ز
ي يوم عرفة. ف

ز
 ف المطالع ف

ة:  .  التتمة العاشر ي تحقيق المراد من الحج اخأكي 
ز
 ف

 
 المطلب األول: أدبيات البحث

ي وابن عابدين رحمهم هللا تعاىل
ي والحصكف 

 الفرع األول: تراجم األئمة الثالثة التمرتاشر
ي رحمه هللا

 المسألة األوىل: ترجمة الخطيب التمرتاشر
ي 
ي المذهب  التمرتاشر

  شمس الدين  محمد بن علد هللا بن أحمد الخطيب بن محمد الخطيب الغزي  الحنفز
ي فيها سنة )1532 -ه939فقيم  أصوىلي  متكلم  ولد بغزة هاشم سنة )

ز
 م(. 1596 -ه 1004م(  وتوف

ي  من تصانيفه: 
ز
اه: من  الغفار  والفوائد المرضية ف حم وسمة َ

َ لقصيدة رسر  اتنوير االبصار وجامع اللحار  ورسر
ي االصول  ولم: رسر  

ز
ي ف
ز الدتائق  ورسر  المنار للنسفز ي العقائد  والوصول اىل تواعد االصول  ورسر  كيز

ز
الالمية ف

ي 
ز
ة  منها: رسالة ف ي  ولم رسائ  كثي 

ي عىل جواب المستفت 
ز المفت  ز  وحاشية عىل الدرر والغرر  وكتاب معي 

الكيز
ي 
ز
ين بالجنة  ورسالة ف ة المبرسر ي بيان أحكام القراءة يصائص العرسر

ز
ي الخطلة  ورسالة ف

ز
بيان جواز االستلانة ف

ي علم الرصف  وكتاب رسر  
ز
ي عصمة االنبياء  ورسالة ف

ز
ي أحكام الكنائس  ورسالة ف

ز
يلف االمام  ورسالة النفائس ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الغزى مفت  الشافعية بغزة  ثم رح  اىل القاهرة  وتفقم بها عىل االمام زين 
 
ف أيذ عن الشمس محمد بن المرسر

ي تاضز القضاة 
ائ 
ة
 الدين بن علد العال  وأيذ عن الموىل عىلي بن الِحن

ز بن نجيم صاحب اللحر الرائق  واالمام أمي 
 بمرص. 

يخان اإلمامان أحمد ومحمد ابنا عمار  ومن أهاىلي القدس وانتفع بم جماعة منهم: ولداه صال  ومحفوظ  والش
هم ي  والشيخ علد الغفار العجمة  وغي 

هان الفتيائز  . (4) الي 
ي رحمه هللا

 المسألة الثانية: ترجمة اإلمام الحصكف 
ي 
ي االص    الحصكف 

هو محمد بن عىلي بن محمد بن عىلي بن علد الرحمن بن محمد  عالء الدين الحصتز
ي الحنفية بدمشق  العالم المحدث الفقيم والنحوي  ولد بدمشق سنة 

ي  مفت 
ي  المعروف بالحصكفز

الدمشف 
ي فيها سنة )1616 -ه 1025)

ز
. 1677 -ه 1088م(  وتوف ة باب الصغي  فن بمقي 

ُ
 م(  ود

ي كتابة  صاحب التصانيف
ز
ع ف ه  منها: رسر  تنوير االبصار المسىمة بالدر المختار  وكان رسر ي الفقم وغي 

ز
الفائقة ف

ي 
ز
اه: الدر المنتف   ورسر  المنار ف اه: يزائن االرسار وبدائع االفكار  ولم رسر  ملتف  اخأبحر سمة ل عليم سمة رسر  مطوة

ي النحو  ولم تعل االصول سّماه: 
ز
ي إفاضة االنوار  ورسر  القطر ف

يقة عىل صحي  اللخاري وعىل تفسي  القاضز
 البيضاوي وغي  ذلك. 

ي يطيب دمشق  وارتح  اىل الرملة  فأيذ بها الفقم عىل شيخ 
ترأ عىل والده  وعىل االمام محمد المحاستز

ي  وأيذ بالمدينة عن 
الحنفية يي  الدين الرمىلي  ثم دي  القدس وأيذ بها عن الفخر بن زكرياء المقدسي الحنفز

ي 
ي  ولم مشايخ آيرون  منهم: الشيخ منصور بن عىلي السطويي نزي  دمشق  واالستاذ القطب الصفز

 القشاسر
 . ي الحنلىلي

 
ي والشيخ علد اللاف

 أيوب الخلوئ 
ي الكاتب  والشيخ عثمان بن حسن 

 
واشتغ  عليم يلق كثي   منهم: الشيخ اسماعي  بن عىلي المدرس بن علد اللاف

همبن هدايات  والشيخ عمر ابن مصطفز   . (5) الوزان  وغي 
 المسألة الثالثة: ترجمة اإلمام ابن عابدين رحمه هللا

ي  النحوي  اللغوي   ابن عابدين،
ز بن عمر بن علد العزيز بن أحمد بن علد الرحيم عابدين الدمشف  د أمي  محمة

ي عرصه  ولد بدمشق سنة )
ز
ي فيها سنة م(  وتو1784 -ه 1198المفرس  فقيم الديار الشامية  وإمام الحنفية ف

ز
ف

 م(. 1836 -ه1252)
ة: رد المحتار عىل الدر المختار  ومنها ثبتم المشهور: الفائق  ومنحة الخالق عىل  من مصنفاتم؛ حاشيتم الشهي 
م أن ال  ز ي عىل تفسي  البيضاوي الي 

ي  وعىل النهر الفائق  وحواسر
اللحر الرائق  وحواشيم عىل رسر  الملتف  للعالئ 

 ذكره 
ً
ي يذكر فيها شيئا ي عىل الدر  سماها: رفع اخأنمار عما أورده الحلت  ي عىل حاشية الحلت 

المفرسون  وحواسر
ي 
ز
ي تنقي  الفتاوى الحامدية  والرحيق المختوم رسر  تالئد المنموم ف

ز
عىل الدر المختار  والعقود الدرية ف

ي حكم شاتم يي  اخأنام أو أحد أصحابم الكرام  ورسر 
ز
كو الفرائض  وتنبيم الوالة والحكام ف ي سماها:   عىل رسالة الي 

ي تحرير المسائ  نيف وثالثون رسالة معلومة 
ز
ي  ولم من الرسائ  ف

ز  ورسر  عىل منمومة رسم المفت  ذير المتأهلي 
ي ثبتم. 

ز
 ف

الشيخ سعيد الحموي وتد حفظ عىل يديم الميدانية والجزرية والشاطبية  وترأ عليم النحو  من مشايخه: 
وترأ علم المعقول والحديث والتفسي  عىل شيخم السيد محمد شاكر السالىمي والرصف وفقم االمام الشافغي  

                                                           
ي ( ينمر: يالصة اخأثر 4) ي )239/ 6(  واخأعالم للزركىلي )641/ 2(  ومعجم المطبوعات لرسكيس )18/ 4) للمحت 

ز لللابائز (  ومعجم 262/ 2(  وهدية العارفي 

ز لكحالة )  (. 196/ 10المؤلفي 

ي ( ينمر: يالصة اخأثر 5) ي )294/ 6(  واخأعالم للزركىلي )778/ 2(  ومعجم المطبوعات لرسكيس )63/ 4) للمحت 
ز لللابائز (  ومعجم 295/ 2(  وهدية العارفي 

ز لكحالة )  (56/ 11المؤلفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي حنيفة وترأ عليم كتب الفقم وأصولم حت  برع وصار عالمة زمانم   العمري العقاد  ثم ألزمم بالتحول لمذهب أئ 
 وأيذ عن الشيخ اخأمي  المرصي  وأجازه محدث الديار الشامية الشيخ محمد الكذبري. 

ي  والشيخ حسن البيطار  وأحمد أفندي اإلسالمبوىلي وأيذ عنم كث
ي الميدائز

ي  من العلماء أجلهم: الشيخ علد الغتز
هم  . (6)وغي 

ها  حت  أن جنازتم ُرفعت عىل رؤوس  ي وصف جنازتم: "وكانت لم جنازة حافلة ما عهد نمي 
ز
تال ابنم عالء ف

 يلكون نساًء ور 
ً
ي جامع سنان االصابع من تزاحم الخلق...  وصار الناس عموما

ز
  وصىل عليم ف

ً
 وصغارا

ً
  كلارا

ً
جاال

ي "  بالناس الشيخ سعيد الحلت 
ً
ي الطريق  وصىل عليم إماما

ز
 . (7)باشا  وغص بهم المسجد حت  صلوا ف

 
: التعريف بالكتب الثالثة: تنوير األبصار والدر المختار ورد المحتار ي

 
 الفرع الثان

ي المسألة األوىل: مي   تنوير األبصار 
 وجامع البحار للتمرتاشر

ي الفقم  جلي  المقدار  جمُّ 
ز
زٌ ف ز تنوير اخأبصار وجامع اللحار  فيقول: "هو مي  يصف صاحب الخالصة مي 

َحم هو الرسر  المسىم: بمن   َ
َ ي االفاق  ورسر

ز
ي مسائلم ك  ة التدتيق  وُرزق فيم السعد  فاشتهر ف

ز
 ف
َ
ق
 ة
الفائدة  دت

ي الشام ..."الغفار  وهو من أنفع كتب المذهب  و 
ي مفت 

حم جماعة  منهم: العالء الحصكفز  . (8)اعتتز برسر
ي 
ح تنوير األبصار للحصكف   المسألة الثانية: الدر المختار شر

حم عىل التنوير والمسىم: )يزائن االرسار وبدائع  ي رسر
ز
ا وجد ف م لمة

ة
ز أن حم للمي  ي مقدمة رسر

ز
ي ف
يقول الحصكفز

ي رسر  تنوير االبصار وجامع اللحار(
ز
؛ ركن إىل االيتصار  مع الضلط والتصحي    االفكار ف

ً
ا  كبي 
ً
وجد فيم تطويال

اه ب )الدر المختار رسر  تنوير اخأبصار(   . (9)فسمة
 لدتائق استعملت الفكر فيها إذا ما 

ً
 لمهمات هذا الفن  ممهرا

ً
 مهذبا

ً
حم للتنوير: "فهاك مؤلفا ويقول وهو يقدم رسر
 أرج  االتوال وأوجز ال

ً
ي ُحكم أو اللي  جن  متحِريا

ز
 ف
ُ
ي دفع االيراد بألطف االشارة  فربما يالفت

ز
 ف
ً
علارة  معتمدا

  
ً
 لما رسر  عليم المصنف كلمة أو حرفا

ً
 تلعا
ُ
ت  عن السبي   وربما غي  ة

ً
دلي   فحسلم من ال اطالع لم وال فهم عدوال
"  . (10)وما درى أن ذلك لنكتم تدق عن نمره وتخفز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ي )42/ 6واخأعالم للزركىلي )  (150/ 1(  ومعجم المطبوعات لرسكيس )1230( ينمر: حلية البرسر للبيطار )ص6)

ز لللابائز (  ومعجم 367/ 2(  وهدية العارفي 

ز لكحالة )   . (77/ 9المؤلفي 

 . (425/ 7) لعالء الدين بن عابدينن اخأييار و عي ةتر ( 7)

ي خأثر ( يالصة ا8) جمتم للكتاب كانت عىل وجم الحقيقة والواتع. (19/ 4) للمحت  ز سنة  ولذا في  ي بسبع ويمسي 
ي ُولد بعد وفاة التمرتاسر    والمحت 

ي )ينمر: ( 9)
 (. 7صالدر المختار للحصكفز

ي ( الدر المختار 10)
 (. 8)صللحصكفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عىل الدر المختار البن عابدينالمسألة الثالثة: رد المحتار 
ه من كلار االسفار ...   حة  ما لم يحوه غي 

حة  والمسائ  المصح ة
 ة
 الدر المختار تد: "حوى من الفروع المنق

ة
وخأن

ي االيجاز  إىل حد اخألغاز ..."
ز
ي ال (11) بيد أنم لصغر حجمم  ووفور علمم  تد بلغ ف

 من الكتب الت 
ة
  فإنم تد ُعد

 . (12)الفتاء بهاتعتمد وال يجوز ا
ي عليم وعناية فقهاء الحنفية بم عناية فائقة

و  والحواسر إال أنم لم َيلق  (13)لكن ذلك لم يمنع وجود كثي  من الرسر
 من الشهرة والمكانة إال بحاشية ابن عابدين  وب  هذا يمكننا القول: أن هذه الحاشية هي نقلت متنها إىل الشهرة. 

ي كتابة الفوائد والتعليقات لقد كانت آلية عم  ابن عابدين واض
ز
ة طويلة ف ي حاشيتم؛ فإنم بعد تضائم في 

ز
حة ف

ره   إىل ذلك ما حر ة
ً
ا  عليها من الضياع  ضامة

ً
ي والرتاع  يوفا

ي عىل الدر  أراد جمعها "من متفرتات الحواسر
والمعائز

زُ عملم فيم ي هذا الكتاب"  وُيبي ِ
ِ هما من محسر ي والعالمة الطحاوي وغي  مت العالمة الحلت  ز فيما  فيقول: "وتد الي 

 من إسقاط بعض القيود 
ً
ه يوفا ي الرسر  من المسائ  والضوابط  مراجعة أصلم المنقول عنم وغي 

ز
يقع ف

ة"  ة  فوائدها جمة  من فروع مهمة
ً
ا ت كثي 

ة
ائط  وزد  . (14)والرسر

ي 
ي فهم معائز

ز
ا سبب تسمية حاشيتم برد المحتار فيقول: " تد أرشدت من احتار من الطالب  ف تاب   هذا الكوأمة

 . (15)رد المحتار عىل الدر المختار" فلهذا سميتها: 
 سائل يسأل: 

ّ
لم ايتار ابن عابدين الدر المختار؟  فيجيلم الدكتور الفرفور: "أحب ة ابن عابدين عالء الدين  ورب

ي ثالثة أشياء: 
ز
...  وتد تجىل هذا الحب العميم ف

ً
 عميما

ً
ي وتصانيفم حلا

 الحصكفز
ي تربة اللاب الصغي  بدمشق تل  أوض ابن عابدين  . أ 

ز
ي ف
ز تي  الحصكفز ي وبي 

ز تي  العالمة الجنيتز أن يدفن بي 
 ...
ً
ين يوما  وفاتم بعرسر

 ورجاَء أن يكون مثلم...  . ب
ً
ي تيمنا

 وسىم ولده الوحيد )عالء الدين( عىل اسم الحصكفز
ي الفقم  وهما: الدر المختار  و  والثالثة:  . ت

ز
ز ف ي كتابي 

حم لثالثة من كتب الحصكفز ي رسر
ز
ي الدر المنف

ز
تف   والثالث ف

ي رسر  المنار" 
ز
 . (16)أصول الفقم  هو: إفاضة اخأنوار ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (. 3/ 1( الحاشية )11)

ي البن عابدين )ص12)
 (. 12( ينمر: رسر  عقود رسم المفت 

ا المطبوع فحاشيتا الطحطاوي وابن عابدين. ينمر: 13)   وأمة
ً
ين مخطوطا ي الفقم اإلسالمي ( بلغ عددها أكير من عرسر

ز
 . (648)ص فور للفر  ابن عابدين وأثره ف

 (. 3/ 1( الحاشية )14)

 (. 4/ 1( الحاشية )15)

ي الفقم اإلسالمي )ص16)
ز
 عن: ترة عيون اخأييار لعالء(661( ابن عابدين وأثره ف

ً
 (. 425/ 7الدين بن عابدين )   نقال



   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – شباط  – 15                                                    (   -  280 256) ص:  عشر  رابعالبحث ال –الثان

 

263 
ي حاشيته عىل الدر المختار  ،تتمات ابن عابدين                                                          عشم     

 
  وتحقيق ودراسة جمع -كتاب الحج -ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي كتاب الحج
 
: التتمات الواردة ف ي

 
 المطلب الثان

 : ي كتاب الحج  وهي
ز
ٌ منها ف ي تتمة  عرسر

ي حاشيتم حت  بلغت أكير من مائت 
ز
ي أورها ابن عابدين ف

 تناثرت التتمات الت 
وط الحج (17)التتّمة ي شر

 
 األوىل: ف

ز للحج نقلهما عن كتاب جمع المناسك ونفع الناسك طي  ي تتمتم اخأوىل رسر
ز
لرحمة  (18)أورد ابن عابدين رحمم هللا ف

ي منسكم الكبي    فقال: (19)هللا السندي
ز
ائط إمكان السي  وهو أن يلف  وتت  (20)]ذكر صاحب الللاب ف أن من الرسر

ي بعض اخأيام أكير من 
ز
يمكنم الذهاب فيم إىل الحج عىل السي  المعتاد فإن احتاج إىل أن يقطع ك  يوم أو ف

أن منها: يتمكن من أداء الصلوات المكتوبات  (23). وأضاف: ]وذكر شار  الللاب(22)ال يجب الحج اه [ (21)مرحلة
ي أوتاتها  تال 

ز
ي ف

م ال يليق بالحكمة إيجاب فرض عىل وجم يفوت بم فرض آير. اه  وتمامم (24)الكرمائز
ة
: خأن

 . (26) [(25)هناك
 : التوضيح

ط األول وط الحج: هو السي  المعتاد  فإذا توجب عليم اإلرساع بأن : الشر إن السي  المطلوب لمن توافرت فيم رسر
ي بعض اخأيام أكير من مرحلة ال يجب عليم الحج. 

ز
 يقطع ك  يوم أو ف

ا  ي وأمة
 
ط الثان ي كون أن الصالة ال : الشر

ز
ي المشهورة لم تذكره ضاحة  إال أن هذا ال يمنع ف

 كتب الفقم الحنفز
ة
فإن

وطم. ولذا تساءل المال عىلي القاري ف
 الحج يسقط بتخلف أحد رسر

ة
ز أن ي حي 

ز
ال: "لو قتسقط عن المكلف بحال  ف

 
ى
ي من وتت الوتوف زمن تلي ؛ بحيث لو ذهب إىل الموتف فاتم العشاء  وإن صىل

وص  ُمْحَرٌم إىل عرفات وبف 
 للقضاء وهو الماهر  وتي : 

ً
 لألداء وعامال

ً
ي حق الحج فائتا

ز
ي العشاء ويصي  ف

ِ
العشاء فاتم الوتوف  فقي : يصىل

ي فوت الوتوف حر 
ز
 ف
ة
ي العشاء فإن

"يدرك الوتوف ويقضز
ً
 جسيما

ً
 وتكليفا

ً
 عميما

ً
  ويلدو أن ابن عابدين مال (27)جا

                                                           
(17 ) . ز ز معكوفي  ز توسي  ز التتمات جعلناها باللون اخأسود الغامق وبي   لتميي 

ي اطروحتم للدكتوراه عام 18)
ز
ه  وحقق الطالب علد 1429( لم ُيحقق الكتاب بالكام  ب  حقق الطالب أحمد علد القيوم من أولم إىل نهاية باب مزدلفة  ف

ي اطروحتم للدكتوراه عام هللا سالم علد هللا من أو 
ز
ي يوم النحر إىل نهاية باب الفوات  ف

ز
ي جامعة أم القرى بمكة 1433ل باب مناسك متز ف

ز
ه  وكالهما ف

ة بعد باب الفوات دون تحقيق.  ي الهامش رتم )محقق الحاشية  جانب الصوابوتد  المكرمة  وبقيت اخأبواب اخأيي 
ز
ي عنوان الكتاب فقال ف

ز
( 5الفرفور ف

(6 /488 ) 
ُ
 للناسك" وهذه العلارة منقولة من مقدمة كتاب السندي اآلير )للاب المناسك( فقال: "وبعد

ً
 للسالك وتسهيال

ً
هذا ف أن اسمم "جمع المناسك عونا

 
ة
ي للاب المناسك وعلاب المسالك لخ

ز
 للناسك"  والصحي  ما أثبتناه إذ تد وردت التسمية ف

ً
 للسالك وتسهيال

ً
ول أ صتم من كتاب جمع المناسك عونا

ز أعاله ل  . كتابلالمخطوط من نسخة المكتلة اخأحمدية بحلب  ونسخة الحرم  ونسخة اخأزهرية. ينمر: تحقيق الطالبي 

ي بمكة سنة   رحمة هللا بن علد هللا بن إبراهيم السندي : السندي (19)
ز
ز  فأتام بالمدينة  وتوف ي  من أه  السند  ولد بها وهاجر إىل الحرمي 

فقيم حنفز

يق )غاية التحقو  لم كتب  منها )مجامع المناسك ونفع الناسك(  و)جمع المناسك تسهيال للناسك( و)للاب المناسك وعلاب المسالك(  م(1585 -ه 993)

ويلدو أن ابن (  565/ 10(  وشذرات الذهب البن العماد )136/ 3(  والكواكب السائرة للغزي )392يدروس )صونهاية التدتيق(. ينمر: النور السافر للع

ي تتمتم هذه. 
ز
ي فقدمم عىل اخأول ف

ط الثائز ي الرسر
ز
 ف
ً
 عابدين رأى أهمية

 (  اطروحة دكتوراه للطالب أحمد علد القيوم  جامعة أم القرى. 598جمع المناسك ونفع الناسك )ص (20)

ي نحو يوم : مرحلةال (21)
ز
ي يقطعها المسافر ف

ة نهار بسي  االب  المحملةأو   المسافة الت  (  222/ 1. ينمر: المصلا  المني  للفيومي )والجمع المراح   مسي 

ي )  (. 421ومعجم لغة الفقهاء للقلعخ 

 (. 488/ 6( الحاشية )22)

 (. 19المسلك المتقسط لعىلي القاري )ص (23)

(24)  : ي
 
ي بعد سنة  محمد بن مكرم بن الكرمان

ز
ي  توف

ي الحنفز
ي علم المناسك  975شعلان  أبو منصور  الملقب بزين الدين الكرمائز

ز
ه  من آثاره: المسالك ف

ز السفر  ي سيز
ز
ي رسر  مخترص القدوري  والحجج الشافية والدالئ  الكافية ف

ز
ي الجواهر المضية    ينمر: المستعذب ف

اجم البن تطلوبغا 135/ 2) للقرسر (  وتاج الي 

 . (108/ 7) واخأعالم للزركىلي (  281)ص

ك لتمام العلارة: "خأنم ال يليق بالحكمة إيجاب فرض عىل وجم يفوتم فرائض عن وتتها  كالصوم عىل المريض عىل وجم تفوتم المكتوبات". المسا( 25)

ي )
 (. 265/ 1للكرمائز

 (. 489/ 6( الحاشية )26)

 (. 162/ 1ة للقدوري )(  وينمر: الجوهرة الني  19المسلك المتقسط لعىلي القاري )ص (27)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي
ي جوهرتم وصاحب غنية السالك أيذا بالقول الثائز

ز
للقول اخأول وبم أيذ المال عىلي القاري  لكن الحدادي ف

ي تضائم إىل مال كثي   وسفر 
ز
م يحتاج ف

ة
ة عميمة خأن

ة
ي فوات الحج مشق

 أداء فرض الصالة وإن كان آكد ففز
ة
"خأن

 تضاءها يسي   وهللا تعاىل يقول: بع
ة
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  حمسيد  وعام تاب   بخالف فوت الصالة؛ فإن

 . (29)" (28)ىجسۋ
ي المشهورة ومعها المتون 

ي  -فيما اطلعت عليم–إن كتب المذهب الحنفز
ز
 ف
ً
؛ لديولهما ضمنا ز طي   لم تذكر كال الرسر

ط الوتت كما ض  بذلك صاحب غنية الناسك  (30)رسر
ة
ز إن ي حي 

ز
ي    ف

ز
ط اخأول فقط ف السندي نفسم ذكر الرسر

 . (31) كتابم: جمع المناسك ونفع الناسك
ز للتنبيم عىل أهميتهما؛ فأفرد لهما هذه التتمة.  وهللا أعلم طي   ابن عابدين ذكر هذين الرسر

 .  ولع ة
 

ي فرائض الحج
 
 التتّمة الثانية: ف

تيب بي   الفرائض:  ي من فرائض الحج: نية الطواف. والب 
اإلحرام، ثم الوقوف، ثم الطواف. وأداء كل ]بف 

ي وقته. فالوقوف من زوال عرفة إىل فجر النحر. والطواف بعده إىل آخر العمر. ومكانه، أي: من أرض 
 
فرض ف

حه  . (33)[(32)عرفات للوقوف. ونفس المسجد للطواف. وألحق بها ترك الجماع قبل الوقوف. لباب وشر
 عند  التوضيح: 

ِ
ي الحج

ز
ها مقامها ب  يجب اإلتيان  حكم اخأركان ف م "ال ُيجزئ عنها اللدل  وال يقوم غي 

ة
الحنفية: أن

: اإلحرام والوتوف بعرفة وطواف الزيارة(34)بعينها"  أركان ثالثة أساسية  هي
ِ
  وتد عي  بعض الفقهاء (35)  وللحج

ط وركنان  الحج لم فروض ثالثة: رسر
ة
 مصطل  الفرائض أعمُّ وأشم  من اخأ(36) بأن

ة
ائط  خأن ا ما (37)ركان والرسر   وأمة

ي التتمة أعاله فما هي إال فرائض لألركان الثالثة ومؤثرة فيها  ويمكن توضيحها 
ز
ذكره ابن عابدين من )فرائض( ف

 : ي
 باآلئ 

اط وجود أصلها بالطواف دون تعيينها أما نّية الطواف - ة الطواف من (38)فالراج  عند الحنفية اشي    ثم إن نية
وط صحة الطواف ال  ط(39)من فرائض الحجرسر ِره أنها رسر

ُ
ي د
ز
ي ف
 . (40)  وتد ذكر الحصكفز

ي وقته. والوقوف من زوال  -
 
تيب بي   الفرائض: اإلحرام، ثم الوقوف، ثم الطواف. وأداء كل فرض ف وأّما الب 

عرفة إىل فجر النحر. والطواف بعده إىل آخر العمر. ومكانه، أي: من أرض عرفات للوقوف. ونفس 
تيب والمكان والزمان إال أن كتب المذهب ف المسجد للطواف:  ورة  من حيث الي   ي وإن ُعلمت بالرصز

المشهورة لم تأت عىل ذكر هذه الفرائض عىل وجم اإلفراد واالستقاللية كما أحسن ذكرها السندي ونقلها ابن 

                                                           
 . 185اللقرة/ اآلية  (28)

اينمر:  (29) ز ي بغية المناسك لصاحي 
ز
  . (19المسلك المتقسط لعىلي القاري )ص  و (42ه )صدغنية الناسك ف

اده )ص (30) ز ي بغية المناسك لصاحي 
ز
 (. 42غنية الناسك ف

 (598)ص (31)

 (. 23المسلك المتقسط لعىلي القاري )ص(  و 70للاب المناسك للسندي )ص( 32)

 (495/ 6)الحاشية ( 33)

ي )( 34)
 (. 381/ 1  وينمر: تحفة الفقهاء للسمرتندي )(133/ 2بدائع الصنائع للكاسائز

ي )ص546/ 2( ينمر: رسر  مخترص الطحاوي للجصاص )35)
ي زاده )156(  والدر المختار للحصكفز

 (. 263/ 1(  ومجمع اخأنهر لشيخز

ي )36)
 (. 331/ 2البن نجيم )(  واللحر الرائق 52/ 3( ينمر: العناية لللابرئ 

ي زاده )37)
 (. 23المسلك المتقسط لعىلي القاري )ص(  و 263/ 1( مجمع اخأنهر لشيخز

ي )( ينمر: 38)
 . (380/ 2(  واللحر الرائق البن نجيم )495/ 2(  وفت  القدير البن الهمام )128/ 2بدائع الصنائع للكاسائز

 (. 23المسلك المتقسط لعىلي القاري )ص( 39)

ي )ص( الدر المختار للح40)
 (. 163صكفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ورة  عابدين.  من ض أن الوتوف بعرفة البد أن يسلقم اإلحرام  والبد أن يكون ذلك الوتوفوأقصد بالض 
 مكان محدد  ووتت محدد  وهكذا. 

 بم وأّما "ترك الجماع قبل الوقوف":  -
ُ
م
ُ
 للفرض فألحق ترك

ٌ
 الجماع ُمفسد

ة
 خأن
ِ
  (41)فقد ألحق بفرائض الحج

 عند الجمهور
ة
ا الجماع بعده فانفرد الحنفية بعدم فساد ذلك (42)والجماع تل  الوتوف مفسد للحج   وأمة

 عىل المجامع بدنة
ة
ولع ة ابن عابدين أثبت هذا الفرض يشية االشتلاه بما بعد الوتوف بعرفة؛   (43)الحج وأن

ِره
ُ
ي د
ز
ي تد أورد هذا الفرض ف

 الحصكفز
ة
 فال معتز للتتمة إال هذا  وهللا أعلم.  (44)خأن

 

 التتّمة الثالثة: فيما يحرم باإلحرام 
ز ومناولة رم  وسوط  وكذا  ي حكم الداللة اإلعانة عليم كإعارة سكي 

ز
ه وكرس بيضم وكرس توائمم وجناح]ف م تنفي 

 تتلها المشار إليم  
ْ
ه  واخأمر بقتلها  واإلشارة إليها إن اؤه وأكلم  وتت  القملة ورميها ودفعها لغي  وحللم وبيعم ورسر

ي الشمس وغسلم لهالكها. للاب وإلقاء ثوبم
ز
 . (46)[ (45)ف
 الدال ة عىل الصيد ال جزاء عليم التوضيح: 

ة
ي القياس أن

؛  يقتضز
ً
ولكن أوجب المذهب الجزاء عليم استحسانا

ي إحرامم
ز
ي حكم (47) باعتلار تفويت اخأمن وارتكاب محموٍر ف

ز
 هي ف

ً
ي هذه التتمة أعماال

ز
  وتد ذكر ابن عابدين ف

 
ً
 جدا
ً
ي الدر ة كان مخترصا

ز
 ما ورد ف

ة
 .  (48)الداللة؛ خأن
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 (. 23المسلك المتقسط لعىلي القاري )ص( 41)

ي )42)
 (. 44/ 3(  وفت  القدير البن الهمام )217/ 2( بدائع الصنائع للكاسائز

 (. 10/ 3( اللحر الرائق البن نجيم )43)

ي )ص44)
 (. 168( الدر المختار للحصكفز

 (. 97( للاب المناسك للسندي )ص45)

 . (31/ 7)الحاشية ( 46)

 (. 28/ 3(  اللحر الرائق البن نجيم )70/ 3(  وفت  القدير البن الهمام )79/ 4للرسيسي )المبسوط ( 47)

ي ) (48)
ي الدر المختار للحصكفز

ز
ي الغائب( ومح  تحريمهما إذا لم يعلم المحرم  أما إذا علم (  هو: "159/ 1ما ورد ف

ز
ي الحاضز )والداللة عليم ف

ز
)واالشارة إليم( ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي حكم ديول البيت  التتّمة الرابعة: 
ز
عن ديول البيت وال شك أنم مندوب إذا لم  (49)الحرام]سكت المصنفف

ما يكون  نهر
ى
ه وهذا مع الزحمة تل . تلت: وكذا إذا لم يشتم  عىل دفع الرشوة (50)يشتم  عىل إيذاء نفسم أو غي 

ي يأيذها الحجلة كما أشار إليم منال عىلي 
ي تمام الكالم عىل الديول عند ذكر الشار  (51)الت 

ي  وسيأئ 
ز
ر الفروع آي لم ف

 . (53)[ (52)الحج

ي متنم حكم ديول البيت. وهذه التتمة هي ايتصار لما أورده  التوضيح: 
ز
( ف ي

لم يذكر المصنف )التمرتاسر
ُرها ها هنا أوىل من ذكرها آير الكتاب؟. يرى فقهاء الحنفية أن ديول 

ْ
ي الفروع آير الحج. فه  ِذك

ز
ي ف
الحصكفز

ز الصفا والمروة البيت الحرام إنما يكون بعد االنتهاء م ن السغي بي 
   ولذا أثبتها ابن عابدين ها هنا. (54)

ي حنيفة تولم: "ديول البيت حسٌن  وإن لم  (55)وديول البيت مندوب باالتفاق ونق  السمرتندي عن اإلمام أئ 
ه  . (56)يدي  لم يرصز

ه وهو:  ي وغي 
ز اخأول ذكره الحصكفز طي  طوا لذلك رسر

ه إذا لم يشتم  عىل إيذاء نفسم أو واشي  ي (57)غي 
  والثائز

ي يأيذها الحجلة
ي هذه التتمة  وهو: إذا لم يشتم  عىل دفع الرشوة الت 

ز
  ف "يحرم أيذ (58) أضافم ابن عابدين ف

ز علماء اإلسالم وأئمة اخأنام"  -عليم السالم-اخأجرة ممن يدي  البيت أو يقصد زيارة مقام إبراهيم  بال يالف بي 
ورة هنا خأن ديول البيت ليس من    وأضاف ابن عابدين: "وتد ضحوا (59) بأن ما حرم أيذه حرم دفعم إال لرصز

 . (60)مناسك الحج"
ز الذين يغلب عىل الناس مخالفتهما.  طي   ويلدو أن هذه التتمة أضافها ابن عابدين خأج  الرسر

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
ي ص49)

 احب تنوير اخأبصار. ( التمرتاسر

 . (81/ 2ابن نجيم )عمر النهر الفائق ل( 50)

ي بها سنة ) مال عىلي القاري،( 51)
ز
ي هراة وسكن مكة وتوف

ز
. ولد ف ي

م(  لم: اخأثمار الجنية 1606 -ه 1014نور الدين عىلي بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفز

ي عياض. ينمر: يالصة اخأثر 
ي أسماء الحنفية  ومرتاة المفاتي  رسر  مشكاة المصابي   ورسر  مشكالت الموطأ  ورسر  الشفا للقاضز

ز
ي ف (  185/ 3) للمحت 

ي )وال
 . (12/ 5(  اخأعالم للزركىلي )1791/ 2(  ومعجم المطبوعات لرسكيس )445/ 1لدر الطالع للشوكائز

ي )صل ( الدر المختار 52)
 (. 175لحصكفز

 . (82/ 7)الحاشية ( 53)

. 551/ 2ينمر: حاشية الطحاوي عىل الدر المختار ) (54)  بعد االنتهاء من فقرة السغي
ً
 ( وتد أفرد لها تنبيها

   (496/ 2ر البن الهمام )فت  القديينمر:  (55)

 . (66عيون المسائ  للسمرتندي )ص( 56)

 . (81/ 2)لعمر ابن نجيم النهر الفائق و  ( 82/ 7الحاشية ) (57)

 . (82/ 7الحاشية )( 58)

ي المنسك المتوسط لعىلي القاري )ص473/ 7( الحاشية )59)
ز
 عن كتاب المسلك المتقسط ف

ً
 (. 280( نقال

 (473/ 7الحاشية )( 60)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مضاعفة الصالة بمكة
 
 التتّمة الخامسة: ف

]تال السيد الفاسي 
ي شفاء الغرام (61)

ز
أن الصالة »يتحص  من طرق حديث ابن الزبي  ثالث روايات: إحداها : (62)ف

ي المسجد الحرام تفض  عىل الصالة بمسجد المدينة بمائة صالة
ز
بمائة ألف »الثالثة «. بألف صالة»الثانية «. ف

ي مسند الطيالسي « صالة
ز
   وعىل الثالثة حسب النقاش المفرس الصالة بالمسجد (64)وإتحاف ابن عساكر (63)كما ف

ز سنة ي سنة ويمسي 
ين ليلة  والصلوات الخمس  (65)الحرام فللغت صالة واحدة فيم عمر مائت  وستة أشهر وعرسر

ز سنة وتسعة أشهر وعرسر ليال. تال السيد: ورأيت لشيخنا بدر الدين بن الصاحب  ي سنة وسبع وسلعي 
عمر مائت 
ي ألف وسلعمائ (66)المرصي

 ة ألف  والصلوات الخمس فيم بثالثةأن الصالة فيم فرادى بمائة ألف  وجماعة بألفز
ز ك  مائة سنة شمسية  ي وطنم غي  المسجدين المعممي 

ز
 ف
ً
عرسر ألف ألف ويمسمائة صالة  وصالة الرج  منفردا

ص: أن صالة واحدة 
ة
ز ألف صالة  وك  ألف سنة بألف ألف صالة وثمانمائة ألف صالة. فتلخ بمائة ألف وثماني 

ي المسجد الحرام يفض  ثواب
ز
ي بلده فرادى حت  بلغ عمر نو  عليم السالم بنحو جماعة ف

ز
ها عىل ثواب من صىل ف

 الضعف اه  
 

ي هذا الفض  ه  يعمُّ الفرض والنف   أو يختص بالفرض؟ وهو مقتضز مشهور  (67)ثم ذكر
ز
 ف
ً
 للعلماء يالفا

ة
أن

 . (69)  والتعميم مذهب الشافعية(68)مذهبنا: أي المالكية  ومذهب الحنفية

                                                           
(61 ) ّ ي

ف 
َّ
ي المالكي أبو الطيب : الفاشي الت

ي الدين محمد بن أحمد بن عىلي بن محمد المكي الحسيتز
لد   مؤرخ وعالم باخأصول والحديث  و   الفاسي اخأص تف 

ي بها سنة ) تضاءها م(  وتوىل 1373 -ه 775بمكة سنة )
ز
 ثم عىمي سنة 1429 -ه 832مدة  وتوف

خلف ه  تال المقريزي: كان بحر علم لم ي828م(  وكان أعسر

ز  وشفاء الغرام بأيلار الللد الحرام  ومخترصه: تحفة الكرام بأيلار ا ي تاري    خ الللد اخأمي 
ز
د الحرام  وذي  كتاب لللبالحجاز بعد مثلم. من كتلم: العقد الثمن ف

 للفاسي 
ز ي  وإرشاد الناسك إىل معرفة المناسك. ينمر: العقد الثمي  جمة( النلالء للذهت  (  واخأعالم 18/ 7الالمع للسخاوي ) (  والضوء44/ 2) )صاحب الي 

 (. 331/ 5للزركىلي )

 وما بعدها(.  79/ 1( شفاء الغرام بأيلار الللد الحرام )62)

ي 63)
ز
ي داود الطيالسي )( جاء ف ي ربا   يقول: بينما ابن الزبي  " (: 1464) رتم الحديث (707/ 2مسند أئ  حدثنا الربيع بن صبي   تال: سمعت عطاء بن أئ 

ي المسجد الحرام ))ل رسول هللا صىل هللا عليم وسلم: يخطبنا إذ تال: تا
ز
ي مسجدي هذا أفض  من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام  وصالة ف

ز
صالة ف

 ". تال عطاء: فكأنم مائة ألف ((تفض  بمائة

ي 64)
ز
ي اليمن ابن عساكر )ص( جاء ف ي ربا  يحدث عن علد  حدثنا الربيع بن صبي  " : (39إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر خأئ  تال: سمعت عطاء بن أئ 

ه إال المسج ي غي 
ز
ي مسجدي ]هذا[ أفض  من ألف صالة ف

ز
ي هللا عنهما تال: تال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم: ))صالة ف

الحرام  وصالة  د هللا بن الزبي  رضز

ي المسجد الحرام تعدل مئة ألف((
ز
 .  "ف

ز سنة"  ينمر: 65) ز سنة(  وبدلي  تولم بعد علارة "154/ 7الحاشية وكذلك تقريرات الرافغي )( الصحي : "عمر يمس ويمسي  ي سنة ويمسي 
 عمر مائت 

ين ليلة ز سنة وتسعة أشهر وعرسر ليال" " أنم تال: وستة أشهر وعرسر ي سنة وسبع وسلعي 
مس " فلو تسما العدد اخأيي  عىل يوالصلوات الخمس عمر مائت 

ز سنة ويمسة  . صلوات لكان الناتج يمس ويمسي 
ً
 أشهر تقريلا

ي سنة )1317 -ه 717بدر الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن سليم المرصي الشافغي  ولد سنة  ) ابن الصاحب: ( 66)
ز
م( 1386 -ه788م( وتوف

ي علم الحديث  
ز
ي  المغيث ف

(  294/ 1ن حجر )تصحي  الحاوي. ينمر: الدرر الكامنة البو محدث  فقيم  لغوي. من تصانيفم: مخترص التلخيص للقزويتز

 . (516/ 8وشذرات الذهب البن العماد )

ي 67)
ز
 (. 82/ 1شفاء الغرام )( الفاسي ف

ي اللاب اخأول ه  هي من الفرائض ( ينمر: مشك  اآلثار للطحاوي  68)
ز
ي لها هذا الفض  الذي ذكرناه ف

ي الصالة الت 
ز
باب بيان مشك  ما روي عنم عليم السالم ف

ي )500/ 7 الطحاوي للجصاص )(  ورسر  مخترص 88/ 2) أو من النواف ؟
 (. 257/ 7(  وعمدة القاري للعيتز

 (. 476/ 8( ينمر: المجموع للنووي )69)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
يوايتلف ف   وتي : الحرم كلم  وتي : (70)المراد بالمسجد الحرام  تي : مسجد الجماعة وأيده المحب الطي 

ي الثبوت ليست  
ز
ه من القربات بمكة إال أنها ف الكعلة ياصة  وجاءت أحاديث تدل عىل تفضي  ثواب الصوم وغي 

ي اخأحا
ز
 ف
ة
ي التحفة أنم ص 

ز
 كأحاديث الصالة فيها اه بايتصار. وذكر ابن حجر ف

ً
  كذا  (71)ديث بتكرار اخألف ثالثا

 . ز ي 
ِ
 كتلم بعض المحش

ي ي أحكام المسجد (72)وذكر البي 
ز
ي رسر  اخأشلاه ف

ز
أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعمُّ جميع مكة؛ ب   (73)ف

حم النووي  . (75) [(74)جميع حرم مكة الذي َيْحُرُم صيده كما صحة
ة مسائل: 

ّ
 التوضيح: هذه التتّمة فيها عد

ي المسجد الحرام عىل الصالة بمسجد المدينة  وسبب ورود هذه المسألة يذكره  األوىل: 
ز
ي أفضلية الصالة ف

ز
ف

 ابن كنانة
ة
ي شفائم: أن

ز
السيد الفاسي المالكي ف

ي صىل هللا عليم وسلم: )صالة  (76) لوا حديث النت 
وبعض المالكية أوة
ي مسجدي هذا أفض  من ألف صالة فيما سواه  إال المسجد ال

ز
 (77)حرام(ف

ة
: أن ي
  فقالوا: إال المسجد الحرام  يعتز
ي المسجد النبوي عىل 

ز
المسجد النبوي أفض  منم بدون )االلف(  ليستقيم لهم ما يروه من تفضي  الصالة ف

ي هللا عنم وما شابهم يدفع ذلك
 . (78)المسجد الحرام  فحديث علد هللا بن الزبي  رضز

 الفض  يختص بالفرض دون  ه  يعمُّ الفض  الفرض والنف  أم الثانية: 
ة
الفرض فقط؟. مذهب الحنفية أن

 النافلة. 
م الحرم بحدوده  الثالثة: 

ة
: اخأول: أن ز ي المراد بالمسجد الحرام  وتد وتع الخالف عند اخأحناف فيم  عىل تولي 

ز
ف
مم ابن عابدين(79)المعروفة

ة
 –  وتد

ً
م مكة -كما مر آنفا

ة
: أن ي
 .  (80)دون تعقيب  والقول الثائز

ي عىل المسألة السابقة. الرابعة
 : هل يعمُّ التضعيف جميع مكة أم ال؟، وهو مبن 

 لتتّمة السادسة: فيما يستثن  من وجوب الجزاء عند ترك الواجباتا

                                                           
ي كتابم: الِقرى لقاصد أم القرى )ص70)

ز
يو (  657( ف ي  : محب الدين الطبر أبو العلاس  أحمد بن علد هللا بن محمد بن أئ  بكر بن محمد بن إبراهيم الطي 

ي بها سنة1218  -ه 615وشيخها  ولد بمكة سنة )المكي الشافغي فقيم الحرم 
ز
ة  والِق 1295 -ه 694) م(  وتوف ي مناتب العرسر

ز
ة ف رى لقاصد م( لم: الرياض النرصز

ي للصفدي )
ز
. ينمر: الواف ي مناتب ذوي القرئ 

ز
ي ف  القرى  وذيائر العقت 

 (. 58/ 1شذرات الذهب البن العماد )و (  18/ 8(  وطلقات الشافعية للسلكي )90/ 7أمة

 (. 95/ 10( ينمر: تحفة المحتاج للهيتىمي )71)

ي( 72) ي مكة  وأحد أكابر فقهاء الحنفية  ولد بالمدينة المنورة سنة ) : زاده بب 
ي  مفت  ز بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بي   -ه 1023إبراهيم بن حسي 

ي بمكة سنة )1614
ز
  وتوف

ً
لاه والنمائر  ورسر  الموطأ  ورسر  تصحي  القدوري للشيخ م(  لم: عمدة ذوي اللصائر لح  مبهمات اخأش1688 -ه 1099م( تقريلا

ي ) ي العقائد. ينمر: يالصة اخأثر للمحت 
ز
ز لكحالة )36/ 1(  واخأعالم للزركىلي )19/ 1تاسم  ورسر  منمومة ابن الشحنة ف  (. 22/ 1(  ومعجم المؤلفي 

 ( لم أعير عىل الكتاب. 73)

 (. 196/ 7( ينمر: المجموع للنووي )74)

 (153/ 7)الحاشية ( 75)

 بمكة وهو حاج سنة  ( ابن كنانة: 76)
ز
ي هللا عنم  توف

ي  موىل آل عثمان رضز
: لم 186عثمان بن عيس بن كنانة  الفقيم  أبو عمرو المدئز ه  تال يحت  بن بكي 

ي حلقة مالك أضلط وال أدرس من ابن كنانة  كان مالك يُ 
ز
 يكن ف

ي يوسف عند الرشيد حرصزِ ي حلقة مالك بعد وفاتم. ينمر:   ه لمناظرة أئ 
ز
وهو الذي جلس ف

ازي )ص/  ي )و (  146طلقات الفقهاء للشي  ي عياض )923/ 4تاري    خ اإلسالم للذهت 
 . (21/ 3(  وترتيب المدارك للقاضز

ي مسجد مكة والمدينة(  1190( رواه اللخاري  رتم الحديث )77)
ز
ي مسجد مكة والمدينة )كتاب فض  الصالة ف

ز
(  ومسلم  رتم 60/ 2  باب فض  الصالة ف

 (. 1012/ 2) باب فض  الصالة بمسجدي مكة والمدينة(  1394الحديث )

 (. 81/ 1( شفاء الغرام للفاسي )78)

 (. 280/ 4( ينمر: أحكام القرآن للجصاص )79)

 (. 16/ 3( ينمر: فت  القدير البن الهمام )80)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الللاب
ز
ي وجوب الجزاء ما ف

ز
ء عليم عىل ما (81)]يستثتز من اإلطالق الماِر ف ي

 من الواجلات بعذر ال سر
ً
: لو ترك شيئا

ي اللدائع
ز
: ترك الوتوف بمزدلفة. (82)ف وأطلق بعضهم وجوبم فيها إال فيما ورد النص بم  وهي

  وتأيي  طواف (83)
ي الطواف والسغي (85)  وترك الصدر للحيض والنفاس(84)الزيارة عن وتتم

ز
ي ف
  وترك السغي (86)  وترك المسر

(87)  
ي رأسم

ز
ما يدل عىل أن المراد بالعذر ما ال يكون من العلاد حيث  (89)اه  لكن ذكر شارحم (88)وترك الحلق لعلة ف
 اإلحصار من جملة (90)تال عند تول الللاب

ة
: "ولو فاتم الوتوف بمزدلفة بإحصار فعليم دم". هذا غي  ظاهر خأن

ي اللدائع
ز
 هذا مانع من جانب المخلوق فال يؤثر  ويدل لم ما ف

ة
بعد فيمن أحرص  (91)اخأعذار  اللهم إال أن يقال: إن

 لتأيي  
ً
ك الرمي  ودما

 لي 
ً
ك الوتوف بمزدلفة  ودما  لي 

ً
 عليم: دما

ة
 مضت أيام النحر ثم يىلي سبيلم أن

الوتوف حت 
ي إحصار اللحر

ز
ي توضيحم هناك إن شاء هللا تعاىل (92)طواف الزيارة اه ومثلم ف

 . (94)[(93)وسيأئ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
 (. 221( للاب المناسك للسندي )ص81)

ي )82)
ي بدائع الصنائع للكاسائز

ز
ي هذا 134/ 2( جاء ف

ز
ء عليم  وإن تركم لغي  عذر لزمم دم؛ خأن هذا حكم ترك الواجب ف ي

 تركم لعذر فال سر
ْ
 فإن
ً
(: "وإذا كان واجلا

 اللاب". 

دم  وحجم تام"  وبدائع الصنائع ( وفيم: "وهذا الوتوف واجب عندنا  وليس بركن حت  إذا تركم لغي  علة يلزمم 63/ 4( ينمر: المبسوط للرسيسي )83)

ي )
 (. 25/ 3(  اللحر الرائق البن نجيم )136/ 2للكاسائز

ي يوسف ومحمد فال يوجب  ينمر: المبسوط للرسيسي )84)  أئ 
ز ا عند الصاحبي 

  وأمة
ً
ي حنيفة يوجب دما (  وفيم: "أن طواف الزيارة 41/ 4( التأيي  عند أئ 

ه عن أيام النحر يوجب ي ) مؤتت بأيام النحر فتأيي 
ي تولهما"  وبدائع الصنائع للكاسائز

ز
ي حنيفة )رحمم هللا تعاىل(  وال يوجب الدم ف ي تول أئ 

ز
(  176/ 2الدم ف

 الحقائق للزيلغي )
ز  (. 62/ 2وتبيي 

ي )63/ 4( ينمر: المبسوط للرسيسي )85)
والهداية  ( 142/ 2( وفيم: "طواف الصدر واجب  وليس بركن  ويجوز تركم بعذر الحيض"  وبدائع الصنائع للكاسائز

ي )
 الحقائق للزيلغي )148/ 1للمرغينائز

ز  (. 51/ 2(  وتبيي 

ي )45-44/ 4( ينمر: المبسوط للرسيسي )86)
كم من غي  عذر يوجب الدم"  وبدائع الصنائع للكاسائز

ط الكمال فيم في  ي رسر
( وفيم: " 134/ 2( وفيم: "المسر

ي واجب؛ فإذا تركم فقد ترك 
ي الطواف من غي  عذر"  وفت  خأن السغي بنفسم عند القدرة عىل المسر

ز
ي ف
الواجب من غي  عذر؛ فيلزمم الدم  كما لو ترك المسر

 (. 25/ 3(  اللحر الرائق البن نجيم )495/ 2القدير البن الهمام )

ي حج أو عمرة فعليم دم عندنا  وهذا خأ50/ 4( ينمر: المبسوط للرسيسي )87)
ز
 ف
ً
ز الصفا والمروة رأسا س ن السغي واجب  ولي( وفيم: "وإن ترك السغي فيما بي 

ي )
ي ذلك سواء  وترك الواجب يوجب الدم"  والهداية للمرغينائز

ز
 الحقائق للزيلغي )163/ 1بركن عندنا  الحج والعمرة ف

ز  (. 61/ 2(  وتبيي 

ي رأسم فحلق تل  يوم النحر فعليم أي الكفارات الثالث شاء 74/ 4( ينمر: المبسوط للرسيسي )88)
ز
ۇئ  وئ حمس... تولم  ( وفيم: "إن أصاب المحرم أذى ف

ي )196اللقرة/ اآلية ىجسۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
ي )177/ 2  وبدائع الصنائع للكاسائز

 (. 159/ 1(  والهداية للمرغينائز

 (. 196( المسلك المتقسط لعىلي القاري )ص89)

 (. 219( للاب المناسك للسندي )ص90)

ي )91)
 (. 176/ 2( بدائع الصنائع للكاسائز

 (. 60/ 3( اللحر الرائق البن نجيم )92)

 (. 60/ 3(  ومنحة الخالق البن عابدين بحاشية اللحر الرائق البن نجيم )376/ 7ينمر: الحاشية )( 93)

 (. 215/ 7( الحاشية )94)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التوضيح: 

ي موجلات  -
ة هي إطالق الحصكفز

 سبب هذه التتمة
ة
ِه جميع الواجلات إىل اإلحرام والَحَرم إن

ِ
الجزاء  وذلك برد

ي منها. 
ثتز
ُ
 دون إيراد ما است

-  : ز ء من الواجلات عىل تولي  ي
ي حكم الجزاء عن ترك سر

ز
 وتد ايتلف فقهاء المذهب ف

ي ك   -1
ز
: "أص  عندنا ف ي

  وهو الراج  من المذهب  تال الكاسائز
ً
ترك الواجب بال عذر ال يستوجب الجزاء مطلقا

كم من المعذور كفارة" نسٍك  م ال يجب بي 
ة
  "أصلم طواف الصدر حيث سقط عن (95)جاز تركم لعذر أن

 . (96)الحائض"
 المسألة  -2

ة
ي كتب الفقم حت  تالوا: إن

ز
ي واجلات محددة  وتد توزعت الواجلات ف

ز
العذر ليس عىل إطالتم؛ ب  ف

ي أحد الكتب ف ي غي  واجلة. 
ز
ي لم ترد ف

 الت 

ي تبول  -
ز
العذر بسبب مصدره  فقالوا: إن كان العارض سماوي تل   وإن كان من جانب لكن وتع الخالف ف

م ال يقل   ففرسوا اإلحصار المانع من الوتوف بمزدلفة الموجب للدم أنم من جانب 
ة
المخلوق فإن
م عارض سماوي؛ إذ إن هذا الخوف لم  ينشأ (97)المخلوق

ة
ء عليم خأن ي

  وإن كان بسبب يوف الزحام فال سر
 . (98)العلدبسبب وعيد 

 

ي أسباب اإلحصار
 
 التتّمة السابعة: ف
ي الللاب

ز
ة (99)]زاد ف

 ة
قها زوجها ولزمتها الِعد

ى
 فطل
ِ
ت بالحج

ى
ة  فلو أهل

 ة
 أمور أير  منها: الِعد

ً
: مما يكون بم ُمحرَصا

الهدي معم صارت ُمحرَصة ولو مقيمة أو مسافرة معها َمْحَرم. ومنها: لو ض  ة عن الطريق لكن إن وجد من يلعث 
ي الفت 

ز
: فهو  (100)فذلك الرج  يهديم إىل الطريق وإال فال يمكنم التحل  لعجزه عن تلليغ الهدي محلم. تال ف

  
ً
كالمحرص الذي لم يقدر عىل الهدي. ومنها: منع الزوج زوجتم إذا أحرمت بنف  بال إذنم  أو الموىل مملوكم علدا

ة لو لها محرم  أو يرج الزوج معها  وليس لم منعها وتحليلها  كان أو أمة  فلو بإذنم أو أحرمت بفرض فغي  محرص 
ة  وإال فلم منعها.  ي وتت يروج أه  بلدها أو تللم بأيام يسي 

ز
ي أشهر الحج أو تللها ف

ز
وهذا لو إحرامها بالفرض ف

ا المملوك فيكره لمواله منعم بعد اإلحرام بإذنم وهو محرص  وليس لزوج اخأمة منعها بعد إذن المو . واعلم ىلوأمة

م يتحل  بغي  الهدي  فإذا أحرمت المرأة أو العلد بال 
ة
ي موجب اإلحرام لحق العلد فإن

ز
ي ف
أن ك  من ُمنع عن المضز

ي بيانم آير الحج
ي الحال كما سيأئ 

ز
  وال يتوتف عىل ذب   وعىل (101)إذن الزوج أو الموىل فلهما أن يحلالهما ف
؛ بخالف ما المرأة أن تلعث الهدي أو ثمنم إىل الحرم  وع

ٌ
  وإن بعمرٍة فعمرة

ٌ
 وعمرة

ٌ
 حج
ٍّ
ليها إن كان إحرامها بحج

؛ وعىل  ي واخأوىل حكىمي
ي الطريق فال تتحل  إال بالهدي  ولع ة الفرق أن إحصارها حقيف 

ز
لو مات زوجها أو َمحَرِمها ف

 من الللاب
ً
ة وعمرة. اه ملخصا حم (102)العلد هدي اإلحصار بعد العتق وحجة  . (104)[(103)ورسر

                                                           
ي 95)

 (. 59/ 3  وينمر: فت  القدير البن الهمام )(142/ 2)( بدائع الصنائع للكاسائز

 (. 25/ 3اللحر الرائق البن نجيم )( 96)

 (. 377-376/ 7والحاشية ) ( 25/ 3( ينمر: اللحر الرائق البن نجيم )97)

 (. 377-376/ 7(  والحاشية )60/ 3( ينمر: اللحر الرائق البن نجيم )98)

 (. 256( للاب المناسك للسندي )ص99)

 (. 126/ 3( فت  القدير البن الهمام )100)

 (. 460/ 7( الحاشية )101)

 (. 256( للاب المناسك للسندي )ص102)

 (. 234( المسلك المتقسط لعىلي القاري )ص103)

 . (367/ 7)ة الحاشي( 104)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ً
ها ال تخرج من بيتها ُمطلقا

ة
 المعتدة عن طالق  أو وفاة أن

ة
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ِ
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ة
ها ؛ خأن

ة
ة فإن
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ي وتت آير بخالف الِعد

ز
 يمكن أداؤه ف
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الحج

 دون مسافة القرص فلها الخروج 
ِ
 كانت المسافة إىل الحج

ْ
ي المذهب توالن: إن

ز
تجب عىل الفور  عىل أن ف

ا أبو يوسف  ي تتمتم هذه  وأمة
ز
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ْ
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القدوري: "الضالُّ ال رواية فيم  فمن أصحابنا من تال: يجوز لم التحل   ومنهم من تال الضالُّ عن الطريق:   . 2
تال: ال يتحل  الُمحرُص عندنا إال بإيفاد الهدي  فإن تدر عىل إيفاده فقد عرف الطريق  وزال الضالل 

ي هذه التتمة. (108)عنم"
ز
ي بإثلاتم ف

   وتد أيذ ابن عابدين بالقول الثائز
حرمت بنفٍل بال إذنهمنع الزوج زوجته إذا  . 3

َ
تم  ساع ف تكون عىل هذه الحال محرصة ولم أن "يحللها من: أ

"
ة
ي الحج

ز
وعها ف ة رسر ة لصحة  . (109) وعليها هدي لتعج  اإلحالل  وعمرة وحجة

 كان أو أمة . 4
ً
ي حج : منع الموىل مملوكه عبدا

ز
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 . 1الطالق/ اآلية  (105)

ي )  (111/ 4) للرسيسي  المبسوطينمر:  (106)
 (. 152/ 4والبناية للعيتز

ي )389/ 1ينمر: تحفة الفقهاء للسمرتندي ) (107)
 (. 124/ 2(  وبدائع الصنائع للكاسائز

 . (2160/ 4التجريد للقدوري ) (108)

 (. 58/ 3  واللحر الرائق البن نجيم )(416/ 1وتحفة الفقهاء للسمرتندي ) ( 112/ 4المبسوط للرسيسي ) (109)

 تنمر المصادر السابقة أنفسها.  (110)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الوصايا
 
ي الفرق بي   الفرض والواجب والتطوع ف

 
 التتّمة الثامنة: ف

ي المحيط عن المنتف  
ز
ة اإلسالم بألف والثلث ألفان يقسم (111)]ف ز بألف ولَحج ة : أوَض لرج  بألف وللمساكي 

 
ة
ز خأن ة فللمساكي 

ة  فما فض  عن الحجة ز إىل الحجة  ثم تضاف حصة المساكي 
ً
اءة بالفرض اللدالثلث بينهم أثالثا

ون ة وزكاة وأوض إلنسان يتحاص ة ي الثلث ثم ينمر إىل الزكاة والحج فيلدأ بما بدأ بم  (112)أهم؛ ولو عليم حج ة
ز
ف

؛ ولو فريضة ونذر بدئ بالفريضة  ولو تطوع ونذر بدئ بالنذر  ولو كلها تطوعات أو فرائض أو واجلات  الموضي
ي الوصايا

ز
ي ف
ة الوتوع  و  بدئ بما بدأ بم الميت. اه. وتوضي  هذه المسألة سيأئ  ة كثي  ي فروعفاحفمها فإنها مهمة

  بف 
علم من الفت 

ُ
ة من هذا اللاب ت  . (115)   وهللا أعلم بالصواب[(114)والللاب (113)كثي 

 الوصايا إذا اجتمعت  التوضيح: 
ة
ي الكثي  من مفردات الفقم  وحاص  هذه التتمة أن

ز
الوصايا موضوع يدي  ف

م
 ة
َ  من المقد

ُ
ض
َ
م  وما ف

 ة
ر إىل المقد

ة
ة المؤي م الثلث عليهم بالتساوي  ثم تضاف حصة ر  وك ُيقسة

ة
: يعود للمؤي ي

 اآلئ 

ارات.   الفرائض:  -
ة
ة عىل الواجلات: كالنذور والكف  والزكاة مقدمة

ة
 كالحج

ة عىل التطوعات: كالصدتات.  -  والنذور مقدمة

ها من تبي  التطوعات أو الفرائض أو الواجلات ُبدئ بما َبدأ بم المِيت -
ى
  فإن تساوت الفرائض (116)وإذا كانت كل

مم 
ة
َم ما تد

ِ
د
ُ
 ت
ً
 . (117)المِيتتوة

ي مساواة الفرض لحاجة  -
ز
 نصيلم من تبي  التطوعات؛ ب  هو ف

ُّ
 أوض المِيت لشخٍص بعينم  فال ُيعد

ْ
وإن

ز  اآلدمي الُمعي  ة
(118) . 

ها مسائ  
ة
َبَها ابن عابدين بقولم أن  َسب ة

ة
ة ضمن موضوعات الحج  ورود هذه التتمة

ة
ة الوقوعإن  و  مهّمة كثب 

ً
يصوصا

 ها هنا  وهللا أعلم. 
 

ي يوم عرفة
ز
ي ايتالف المطالع ف

ز
ة التاسعة: ف  التتمة
ي الللاب

ز
ي ِمرٍص لزم (119)]تال ف

ز
ق؛ وإذا ثبت ف ة بايتالف المطالع فيلزم برؤية أه  المغرب أه  المرسر : وال ِعي 

ي ظاهر الرواية
ز
ة (120)سائر الناس ف ي ك  بلد مطلع بلدهم إذا كان بينهما مسافة كثي 

ز
رَ   وتي : ُيعتي  ف

ِ
د
ُ
ُ وت  الكثي 

                                                           
ي البن مازه )111)

هائز  سنة  483/ 2( المحيط الي 
ز
ي المتوف  اخأبحر إلبراهيم الحلت 

ي رسر  ملتف 
ز
ي وهو الدر المنتف  ف

 ه. 956وما بعدها(  والمنتف  للحصكفز

  إذا اتتسموا ِح  (112)
َ
ون حاصُّ

َ
 تحاص ة القوُم َيت

ً
 (. 1033/ 3. الصحا  للجوهري )َصصا

 (. 148/ 3( فت  القدير البن الهمام )113)

 (. 271( للاب المناسك للسندي )ص114)

 . (436/ 7) الحاشية (115)

ي ) (116)
 (. 243/ 7لعالء ابن عابدين ) ترة عيون االييار (  و 156/ 3(  وفت  القدير البن الهمام )470/ 10ينمر: العناية لللابرئ 

ي ) (117)
 . (502/ 8اللحر الرائق البن نجيم )(  و 470/ 10ينمر: العناية لللابرئ 

ي ) (118)
 (. 243/ 7لعالء ابن عابدين ) ترة عيون االييار (  و 502/ 8(  واللحر الرائق البن نجيم )372/ 7ينمر: بدائع الصنائع للكاسائز

 (. 142)ص للسندي للاب المناسكينمر:  (119)

هما ممن أيذ وهي مسائ  " ( ظاهر الرواية: 120) مروية عن أصحاب المذهب  وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد  ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغي 

ي ظاهر الرواية أن يكون تول الثالثة وكتب ظاهر الرواية  كتب محمد الستة المبسوط والزيادات والجامع 
ز
والسي   الصغي  عن اإلمام  لكن الغالب الشائع ف

 (. 225/ 1ية )الحاش". ا متواترة أو مشهورة عنمبي   وإنما سميت بماهر الرواية؛ خأنها رويت عن محمد بروايات الثقات  ف ي ثابتة عنم إمة الصغي  والجامع الك
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الصوم(121)بالشهر
ز
؛ وتدمنا هناك أن ظاهر كالمهم هنا اعتلار ايتالف (122)  اه. وتدمنا تمام الكالم عىل ذلك ف
 . (123)المطالع لما علمتم من هذه المسائ  تأم [

 إيرا التوضيح: 
ً
 د جاءت هذه التتمة بعد االنتهاء من رسر  موضوع الشهادة بعد الوتوف بعرفة؛ فكان مستحسنا

 مفردة ايتالف المطالع بعدها. 
 ايتالف المطالع غي  معتي  عىل ظاهر المذهب وهو اخأحوط وعليم الفتوى

ة
  وسبب تكرار هذا الموضوع (124)إن

ي كتاب الصوم
ز
ة  هاهنا بعد أن ورد ف هو الحاجة إىل معرفة حكم ايتالف المطالع عند االشتلاه بهالل ذي الحجة

ي عليم من ايتالف بيوم 
 عرفة خأهميتم. وما ينبتز

 

 األكبر 
ِّ
ي تحقيق المراد من الحج

 
ة: ف  التتّمة العاشر
 اخأكي   (125)]تال العالمة نو 

ِ
ي تحقيق الحج

ز
فة ف
 ة
ي رسالتم المصن

ز
 فيم رسول هللا صىل هللا (126)ف

 ة
م الذي حج

ة
: تي  إن

ها  وإليم ذهب ابن علاس وابن  عمر وابن الزبي  عليم وسلم  وهو المشهور. وتي : يوم عرفة جمعة أو غي 
ها  وهو تول 

ِ
ة بن شعلة  وتي : إنم أيام ِمتز كل  والُمغي 

ز
ي أوف حر وإليم ذهب عىلي وابن أئ 

 ة
هم  وتي : يوم الن وغي 

ي وعطاء: اخأكي   عت 
 ة
هري والش مجاهد وسفيان الثوري. وتال مجاهد: الحج اخأكي  الِقران واخأصغر اإلفراد. وتال الزُّ

 . (127)الحج واخأصغر العمرة[
ي هذه  التوضيح: 

ز
  وف
ة
ي يتم ابن عابدين بها كتاب الحج

هذه التتمة هي الفرع الرابع من الفروع الثالثة عرسر الت 

ي تولم تعاىل: 
ز
 اخأكي  الوارد ف

ِ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ حمسالتتمة مسألة واحدة؛ وهي ما المقصود بالحج

 ؟.  (128) ىجسڃ ڃ ڃ چ

ي نقلم عن العالمة -ومع أن ابن عابدين 
ز
 اخأكي  هو الذي حج فيم رسول هللا صىل هللا  -نو ف

 ة
 الحج

ة
أثبت القول بأن

م ال تعارض بينها؛ 
ة
ز أن  بعد عرضم لتلك اخأتوال بي ة

ً
 نوحا

ة
عليم وسلم؛ لكونم المشهور  إشارة إىل ميلم لم؛ إال أن

 الِقرا
ُّ
ها  وحج  غي 

ِ
 الجمعة أكي  من حج

ُّ
 اخأكي  واخأصغر أمران نسبيان  فحج

ة
 "خأن

ُّ
 اإلفراد  والحج

ِ
ن أكي  من حج

ٍ بحسلم"  أكي   ويتفاوت ك  أكي 
ً
ا  أكي  من العمرة  ويسىم الجميع حج ة

ً
 . (129)مطلقا

                                                           
 عىل تقدير الكثي  بالشهر  وما تداولتم كتب المذهب هي المسافة الفاحشة. ينمر: تحفة الفقهاء للسمرتندي )( 121)

ئع بدائع الصنا(  و 346/ 1لم أعير

ي )
ي )(  83/ 2للكاسائز

 (. 29/ 4والبناية للعيتز

 (. 253/ 6الحاشية ) (122)

 (. 457/ 7( الحاشية )123)

ي )( 124)
 (. 290/ 2(  واللحر الرائق البن نجيم )314/ 2(  وفت  القدير البن الهمام )80/ 2ينمر: بدائع الصنائع للكاسائز

ي  العالمة نوح:  (125)
 الرومي الحنفز

ي أماسية  بن مصطفز
ز
كيا  فقيم متصوف  ولد وتعلم ف ي تونية بي 

قاهرة وأيذ الفقم سكن الو  ثم رح  إىل مرص    وكان مفت 

ي بيان الحج االكي   
ز
ية عىل وحاشعن العالمة علد الكريم السوسي  وترأ علوم الحديث عىل محدث مرص محمد حجازي الواعظ  من مصنفاتم: القول االظهر ف

ي   الدرر والغرر 
ز
ي بمرص سنة ) ورسالة ف

ز
 الحديث القدسي والقرآن والحديث النبوي  توف

ز ى. ينمر: يالصة 1660 -ه 1070الفرق بي  م(  ودفن بالقرافة الكي 

ي اخأثر لل ي )51/ 8(  واخأعالم للزركىلي )458/ 4) محت 
ز لللابائز  . (498/ 2(  وهدية العارفي 

ي هذا الهامش: "لع ة المقصود برسا (126)
ز
ي ذكر محقق الحاشية الفرفور ف

ي المناسك("  وتد اطلعت عليها محققة لكتز
ز
ف المسالك ف لة العالمة نو  أنها: )أرسر

( وهو ما عناه ابن ي بيان الحج اخأكي 
ز
ن  وتد عابدي لم أجد فيها موضوع الحج اخأكي   وبعد اللحث وجدت أن إحدى تصانيف العالمة نو : )القول اخأظهر ف

ي م
ز
ت ف  (. 338-295( )ص1/ 37جلة كلية العلوم اإلسالمية بالجامعة العراتية  العدد )حققها الدكتور عبيدة عامر توفيق  ونرسر

 . (466/ 7)الحاشية ( 127)

 . 3التوبة/ اآلية  (128)

 (. 312( القول اخأظهر لنو  )ص129)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اخأكي  
ِ
ي المقصود بالحج

ز
 (130)وتد ايتلف الفقهاء اخأحناف ف

ة
م لو ص 

ة
  وإن كنا نمي  إىل المعتز المشهور لم؛ إال  أن

ز ا ٌء لما وتع الخالف بي  ي
ي هذا اللاب سر

ز
ي ف

ز
 اخأتوال آنفة الذكر ف

ة
ي تعيينم  أضف إىل ذلك أن

ز
ز ف لصحابة والتابعي 

ي كافة 
ز
ي االيالص والعلادة ف

ز
ي  فالمسلم مأمور بلذل الوسع واالجتهاد ف

ز
ي عليها عم  إضاف

 اخأكي  ال ينبتز
ِ
الحج

ة  وهللا أعلم.  ة أم صغي   أعمالم سواٌء كانت كبي 

 الخاتمة: 
ي 
ز
 منها يتعرف ال محالة عىل كتاب إن العيش ف

ً
ظالل حاشية ابن عابدين )رحمم هللا( نعمة عميمة فمن يقرأ شيئا

هرة إال بهذه الحاشية الملاركة  وبعد هذه الرحلة الشيقة عي  مناسك الحج تارة 
ُ
ٍف ُمحِقٍق لم يلق ش

ِ
جديد أو مؤل

 : ي
 وتتمات ابن عابدين تارة أيرى  تحصلت الدراسة عىل اآلئ 

 ال -
ة
ي الفتوى  وإن كانت وظيفتها نق  الراج  من المذهب  وهذا أحد أسلاب أن

ز
متون ال يمكن االعتماد عليها ف
ي عليها. 

و  والحواسر  وجود الرسر

ة  -  -وأن مصطل  التتمة
ة
 لكتاب الحج

ً
وط أو فرائض أو أسلاب  -وفقا جاء بعدة معاٍن  منها: إضافة رسر

  أو تقديم حكم تأير وروده عن محلم (132)ذاتم  أو ذكر فروع فقهية أيرى لها الحكم (131)مستقلة
ي الكثي  من كتب المذهب(133)المناسب

ز
ي (134)  أو إيراد حجج وبيان أحكام فقهية لم ترد ف

   أو بيان ما استثتز
 لها ارتلاط بأكير من باب من أبواب الفقم(135)من حكم مطلق

ً
  أو (136)  أو تكرار مسألة فقهية تضم فروعا

 .  (137)عرض مسألة دتيقة

ي   -
 
طان إضافيان من   التتّمة األوىل: ف ي أوتاتها  رسر

ز
أن السي  المعتاد  والتمكن من أداء الصلوات المكتوبات ف

ط الوتت.  ي رسر
ز
 ف
ً
وط الحج وهما دايالن ضمنا  رسر

ي التتمة الثانية:  -
 
ز  وف تيب بي 

ة الطواف  والي  وط مكِملة  منها: نية ي الحج عند الحنفية رسر
ز
أن للفرائض ف

ي وتتم ومكانم  وترك الجماع تل  الوتوف. الفرائض  وأداء ك  
ز
 فرض ف

ي التتّمة الثالثة:  -
 
يعة اإلسالمية حرمت الصيد عىل المحرم تل  تحللم  وأوجلت عليم عقوبة  وف أن الرسر

وجزاًء  وامتد هذا التحريم وتلك العقوبة إىل الدال عىل الصيد بأي شك  من أشكال الداللة من باب 
 االستحسان. 

ي التتّمة الرا -
 
ز اخأول:  بعة: وف طي  طوا لديولم رسر

أن ديول بيت هللا الحرام )الكعلة( مندوب باالتفاق  واشي 
ي يأيذها الحجلة. 

: إذا لم يشتم  عىل دفع الرشوة الت  ي
ه  والثائز  إذا لم يشتم  عىل إيذاء نفسم أو غي 

                                                           
ي )61/ 4( ينمر عىل سبي  المثال: المبسوط للرسيسي )130)

 الحقائق للزيلغي )154/ 2(  وبدائع الصنائع للكاسائز
ز وللمال عىلي القاري رسالة (  33/ 2(  وتبيي 

(  وهي مطبوعة بهامش إرشاد الساري إىل مناسك المال عىلي الق ي الحج اخأكي 
ز
( وتد 674اري )صمماثلة لرسالة العالمة نو   ألحقها واسمها: )الحظ اخأوفر ف

ي صىل هللا عليم وسلم سنة تسع للهجرة.   النت 
ُّ
 حقق المسألة ورجة  أنم حج

 والثانية والسابعة( تنمر: التتمة اخأوىل 131)

 ( تنمر: التتمة الثالثة132)

 ( تنمر: التتمة الرابعة133)

 ( تنمر: التتمة الخامسة134)

 ( تنمر: التتمة اخأوىل والثانية135)

 ( تنمر: التتمة الثامنة والتاسعة136)

ة137)  ( تنمر: التتمة العارسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي التتّمة الخامسة:  -
 
ي المسجد الحرام أفض  من الصالة  وف

ز
 بمسجد المدينة  و أنم عند الحنفية: الصالة ف

ة
أن
الفض  يختص بالفرض دون النافلة. وأن المراد بالمسجد الحرام عىل الراج  هو الحرم بحدوده المعروفة  

 وأن التضعيف يعمُّ الحرم . 

ي التتّمة السادسة:  -
 
  وهو الراج  من المذهب  وإن  وف

ً
أن ترك الواجب بال عذر ال يستوجب الجزاء مطلقا

 .
ً
 العذر المقبول ما كان سماويا

ي التتّمة السابعة:  -
 
ي حج النف    وف

ز
ة  والضالل عن الطريق  ومنع الزوج زوجتم ف

 ة
أن من أسلاب اإلحصار: الِعد

 والمملوك كالزوجة إن منعم مواله. 

ي  -
ز
: الفرائض ثم الواجلات ثم التطوعات  التتّمة الثامنةوف ي

ي توزي    ع الوصايا إذا اجتمعت ُيعتي  اآلئ 
ز
: أن ف

 نصيلم من تبي  الفرائض. 
ُّ
ة ُيَعد ز بالوصية  والشخص الُمعي  ة

ي  -
ز
ي التتّمة التاسعةوف

ي المذهب الحنفز
ز
 . : أن ايتالف المطالع غي  معتي  ف

ي  -
ز
ةوف  رسول هللاالتتّمة العاشر

ُّ
 اخأكي  هو حج

ُّ
  صىل هللا عليم وسلم سنة تسٍع للهجرة. : أن الحج

 : وأّما التوصيات، فهي 

-  . ي
ي حاشية ابن عابدين رحمم هللا تعاىل ودراستها داي  المذهب الحنفز

ز
 جمع كِ  التتمات الواردة ف

-  . ي
ي حاشيتم من غي  المذهب الحنفز

ز
حها ابن عابدين ف ي رجة

ي اآلراء الت 
ز
 عم  دراسة ف

ي حاشيتم بعض  -
ز
ي من الممكن أن تكون عناوين للحوث ودراسات  منها: أورد ابن عابدين ف

المصطلحات الت 
 )فيم نمر  فتدبر  كان اخأنسب  أستوجهم...(. 

-  
ً
ا ي كتاب الحج تقصي 

ز
ز فقد وجدت ف ي باب التحقيق الذي تام بم الدكتور الفرفور ومجموعة من المحققي 

ز
وف

ي االعتماد عىل بعض المصادر اخأص
ز
 ف
ً
ي تخري    ج اخأحاديث وإهماال

ز
  من عملهم  ف

ى
لية  وهذا بال شك ال ُيقل

نة بالتحقيق.   وأتمتز أن تكون ك  دراسة للحاشية مقي 

 المصادر والمراجع: 

 تفسب  القرآن

:  أحكام القرآن: 
ز
ي )المتوف

 المحقق: محمد صادق القمحاوي ه( 370أحمد بن عىلي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفز
ي عضو لجنة مراجعة المصاحف باخأزهر  اث العرئ 

يف  دار إحياء الي  وت  تاري    خ الطبع:  –الرسر  ه. 1405بي 
 الفقه

ي  عىل إرشاد الساري إىل مناسك المال عىلي القاري
ي المكي الحنفز

ز بن محمد سعيد بن علد الغتز : للعالمة حسي 

ي المنسك المتوسط عىل للاب المناسك للسندي للمال عىلي القاري  تحقيق محمد طلحة 
ز
الل بالمسلك المتقسط ف

 . 1م  عدد اخأجزاء: 2009 -ه1430/ 1مكة المكرمة  ط -احمد منيار  المكتلة اإلمدادية
ي المناسك

 
ف المسالك ف  سنة )أشر

ز
ي  المتوف

 الرومي الحنفز
حمزة م(  تحقيق: 1660 -ه 1070: نو  بن مصطفز

ي الجامعة االسالمية
ز
يا -طالب دكتوراه ف ز ي مجلة كلكواال المبور    -تسم الفقم وأصولم  مالي 

ز
ية اللحث منشور ف

 م. 2020الالهوت بجامعة بينغول 
ح كب   الدقائق : البحر الرائق شر

ز
ه(  970: زين الدين بن إبراهيم بن محمد  المعروف بابن نجيم المرصي )المتوف

ي القادري )ت بعد 
 بن عىلي الطوري الحنفز

ز ي آيره: تكملة اللحر الرائق لمحمد بن حسي 
ز
ه(  وبالحاشية: 1138وف

 . 8/ بدون تاري    خ  عدد اخأجزاء: 2منحة الخالق البن عابدين  دار الكتاب اإلسالمي  ط
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ائع ي ترتيب الشر
 
: بدائع الصنائع ف

ز
ي )المتوف

ي الحنفز
ه(  دار 587: عالء الدين  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسائز

 . 7م  عدد اخأجزاء: 1986 -ه 1406/ 2الكتب العلمية  ط
ح الهداية ي البناية شر

ي بدر الدين العيتز
ي الحنفز  الغيتائ 

ز : أبو محمد محمود بن أحمد بن موس بن أحمد بن حسي 

 :
ز
وت  لبنان  ط -ه(  دار الكتب العلمية 855)المتوف  . 13م  عدد اخأجزاء: 2000 -ه 1420/ 1بي 

 ِّ ي نرِ
ْ
ل
ِّ
ح كب   الدقائق وحاشية الش ي الدين الزي: عثمان بن عىلي بن محجن اللارغي  فخر تبيي   الحقائق شر

لغي الحنفز
 :
ز
ُّ 743)المتوف ي ت ِ

ْ
ل
ِ
ه(  الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعي  بن يونس الش

 :
ز
ية 1021)المتوف ى اخأمي  ه  )ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي 1313/ 1بوالق  القاهرة  ط -ه( المطلعة الكي 
 (. 2ط

: : أحمد بن محالتجريد للقدوري
ز
ز القدوري )المتوف ه(  428مد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسي 

 –المحقق: مركز الدراسات الفقهية واالتتصادية  أ. د محمد أحمد رساج ... أ. د عىلي جمعة محمد  دار السالم
 . 12م  عدد اخأجزاء: 2006 -ه 1427/ 2القاهرة  ط

ي أحمد  أبو بكر تحفة الفقهاء : نحو  : محمد بن أحمد بن أئ 
ز
ه(  دار الكتب 540عالء الدين السمرتندي )المتوف

وت   م. 1994 -ه 1414/ 2لبنان  ط –العلمية  بي 
ح المنهاج ي شر

 
: أحمد بن محمد بن عىلي بن حجر الهيتىمي  روجعت وصححت: عىل عدة نسخ تحفة المحتاج ف

ى بمرص لصاحبها مصطفز م  -ه 1357حمد  بدون طلعة  بمعرفة لجنة من العلماء  المكتلة التجارية الكي 
ي 1983 اث العرئ 

وت  بدون طلعة وبدون تاري    خ(  عدد اخأجزاء:  -م  )ثم صورتها دار إحياء الي   . 10بي 
ه  تحقيق الطالب أحمد علد القيوم 993: لرحمة هللا بن ابراهيم السندي المكي  ت جمع المناسك ونفع الناسك

ي اطروحتم 
ز
ه  والطالب علد هللا سالم علد هللا من أول باب 1429للدكتوراه عام من أولم إىل نهاية باب مزدلفة  ف

ي اطروحتم للدكتوراه عام 
ز
ي يوم النحر إىل نهاية باب الفوات  ف

ز
ي جامعة أم القرى 1433مناسك متز ف

ز
ه  وكالهما ف

 بمكة المكرمة  واخأطروحتان منشورتان عىل الشلكة العنكبوتية. 
ة :  : أبو بكر بن عىلي الجوهرة النب 

ز
ي )المتوف

ي الحنفز
ِبيِدية اليمتز ه(  المطلعة 800بن محمد الحدادي العلادي الز ة

ية  ط  . 2ه  عدد اخأجزاء: 1322/ 1الخي 
ز بن عمر بن علد العزيز عابدين حاشية ابن عابدين، رد المحتار عىل الدر المختار : ابن عابدين  محمد أمي 

 :
ز
ي )المتوف

ي الحنفز
اف الدكتور حسام الدين بن محمد صال  الفرفور  ه(  تحقيق ثلة 1252الدمشف  ز بإرسر اللاحثي 
اث  دمشق2000 -ه 1421/ 1ط  . 20سوريا  عدد اخأجزاء:  -م  دار الثقافة والي 

ح تنوير األبصار : حاشية الطحاوي عىل الدر المختار شر
ز
: أحمد بن محمد بن اسماعي  الطحاوي  المتوف

وته  تحقيق: أحمد فريد المزيدي  1231  . 10م  عدد اخأجزاء: 2017/ 1لبنان  ط -دار الكتب العلمية  بي 
ي الحج األكبر 

 
: رسالة للمال عىلي القاري مطبوعة بهامش كتاب إرشاد الساري إىل مناسك المال عىلي الحظ األوفر ف

)ص ي
ي المكي الحنفز

ز بن محمد سعيد بن علد الغتز  (. 674القاري: للعالمة حسي 
ح تنوير األبص ي  ار وجامع البحارالدر المختار شر

: محمد بن عىلي بن محمد بن عىلي بن علد الرحمن الحصكفز

 سنة 
ز
وت1808المتوف  -ه 1423/ 1لبنان  ط -ه  تحقيق علد المنعم يلي  ابراهيم  دار الكتب العلمية  بي 
 . 1م  عدد اخأجزاء: 2002

ي 
ح عقود رسم المفن  ز بن عمر بن علد العزيز  الشهي  بابن شر : : للسيد محمد أمي 

ز
ه( مكتلة 1252عابدين  المتوف

ي 
ى  كراتسر  باكستان  -البرسر

ح مختض الطحاوي : شر
ز
ي )المتوف

ه(  المحقق: د. عصمت 370: أحمد بن عىلي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفز
د زينب محمد حسن فالتة  أعد الكتاب  -د محمد عبيد هللا يان  -أ. د سائد بكداش  -هللا عنايت هللا محمد 

 م. 2010 -ه 1431/ 1ودار الرساج  ط -وراجعم وصححم: أ. د سائد بكداش  دار البشائر اإلسالمية للطلاعة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام
ز
ي الدين محمد بن أحمد بن عىلي الفاسي المكي المالكي  المتوف

ي الطيب تف  : خأئ 

لة النهضة الحديثة بمكة المكرمة  طبع ه  حقق أصولم وعلق حواشيم: لجنة من كلار العلماء واخأدباء  مكت832
كاؤه   ي ورسر ي الحلت   . 2م  عدد اخأجزاء: 1956بدار إحياء الكتب العربية  عيس اللائ 

ح الهداية : محمد بن محمد بن محمود  أكم  الدين أبو علد هللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ العناية شر

 :
ز
ي )المتوف

 . 10دار الفكر  بدون طلعة وبدون تاري    خ  عدد اخأجزاء: ه(  786جمال الدين الرومي اللابرئ 
: عيون المسائل

ز
ه(  تحقيق: د. صال  373: أبو الليث نرص بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرتندي )المتوف

 : ين الناهي  مطلعة أسعد  بغداد  عام النرسر
ِ
 . 1ه  عدد اخأجزاء: 1386الد

ي بغية المناسك
 
اده  : لمحمد حغنية الناسك ف ز سن بن مكرم شاه بن فاض  شاه  المهاجر المكي  الشهي  بصاحي 

 :
ز
 والتوزي    ع اإلسالمي 1346المتوف

ي الطلاعة والنرسر
ز
ي بكر إحسان كاكا يي   دار رائدة ف اف : أئ 

 -ازارأردو ب -ه  ارسر
 . 1باكستان  عدد اخأجزاء:  -الهور

: : كمال الدين محمد بن علد الواحد السيواسي المفتح القدير
ز
ه(  دار الفكر  بدون 861عروف بابن الهمام )المتوف

 . 10طلعة وبدون تاري    خ  عدد اخأجزاء: 
ح تنوير األبصار»قره عيون األخيار لتكملة رد المحتار عىل  ء )مطبوع بآير رد المحتار(: عال  «الدر المختار شر

ز المعروف بابن عابدين( بن عمر بن علد العزيز ع  الدين محمد بن )محمد أمي 
ز
ي )المتوف

ي الدمشف 
: ابدين الحسيتز

وت 1306  . 8لبنان  عدد اخأجزاء:  –ه(  دار الفكر للطلاعة والنرسر والتوزي    ع  بي 
: الِقرى لقاصد أم القرى

ز
ي ثم المكي  المتوف ي العلاس أحمد بن علد هللا  محب الدين الطي  ه  تحقيق: 694: خأئ 

ي  ي الحلت   اللائ 
كة ومطلعة مصطفز  . 1م  عدد اخأجزاء: 1948 -ه 1367وأوالده  مصطفز السقا  رسر
ي بيان الحج األكبر 

 
 سنة )القول األظهر ف

ز
ي  المتوف

 الرومي الحنفز
م(  تحقيق 1660 -ه 1070: نو  بن مصطفز

ي مجلة كلية العلوم اإلسالمية بالجامعة العراتية  العدد )
ز
ت ف ( 1/ 37الدكتور عبيدة عامر توفيق  رسالة نرسر

 (. 338-295)ص
 سنة ناسك وعباب الناسكلباب الم

ز
 ب ) المنسك المتوسط(: رحمة هللا السندي  المتوف

ً
ه    993  ويسىم مخترصا

وت1421/ 2اعتتز بم: علد الرحيم بن محمد أبو بكر  دار ترطلة  ط  . 1لبنان  عدد اخأجزاء:  -ه  بي 
: المبسوط

ز
ي سه  شمس اخأئمة الرسيسي )المتوف وت  بدون  –المعرفة ه(  دار 483: محمد بن أحمد بن أئ  بي 

 . 30م  عدد اخأجزاء: 1993 -ه 1414طلعة  
ح ملتف  األبحر ي شر

 
ي زاده, يعرف بداماد أفندي مجمع األنهر ف

: علد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخز

 :
ز
ي  بدون طلعة وبدون تاري    خ  عدد اخأجزاء: 1078)المتوف اث العرئ 

 . 2ه(  دار إحياء الي 
ح ا :  لمهذبالمجموع شر

ز
ف النووي )المتوف ي الدين يحت  بن رسر (: أبو زكريا محت  )مع تكملة السلكي والمطيغي

676 .)  ه(  دار الفكر  )طلعة كاملة معها تكملة السلكي والمطيغي
ي هللا عنه

ي حنيفة رض  ي فقه اإلمام أنر
 
ي الفقه النعمان

 
ي ف

 
هان ود بن أحمد : أبو المعاىلي برهان الدين محمالمحيط البر

: بن عل
ز
ي )المتوف

 اللخاري الحنفز
َ
ة
َ
ه(  المحقق: علد الكريم سامي الجندي  دار الكتب 616د العزيز بن عمر بن َماز

وت  9م  عدد اخأجزاء: 2004 -ه 1424/ 1لبنان  ط –العلمية  بي 
ي المناسك

 
ي  دراسة وتحقيق: سعود ابراهيم بن محمد المسالك ف

ي منصور محمد بن مكرم بن شعلان الكرمائز  : خأئ 
يعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة  سنة  يم  أص  الكتاب اطروحة دكتوراه تقدم بها الطالب إىل كلية الرسر الرسر

وت2003 -ه 1424/ 1ه  ط1424 كة دار البشائر اإلسالمية  بي   . 2لبنان  عدد اخأجزاء:  -م  رسر
ي المنسك المتوسط عىل لباب المناسك للسندي

 
لحج القاري  وب  هامشم أدعية ا: المال عىلي المسلك المتقسط ف

ى ي  المطلعة الكي 
 . 1ه  عدد اخأجزاء: 1288مرص  سنم  -والعمرة وما يتعلق بهما  جمع العالمة تطب الدين الحنفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ح كب   الدقائق ي )ت النهر الفائق شر
ه(  المحقق: أحمد عزو 1005: رساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفز

 . 3م  عدد اخأجزاء: 2002 -ه 1422/ 1طعناية  دار الكتب العلمية  
ح بداية المبتدي ي شر

 
ي  أبو الحسن برهان الدين الهداية ف

ي المرغينائز
ي بكر بن علد الجلي  الفرغائز : عىلي بن أئ 

 :
ز
وت593)المتوف ي  بي  اث العرئ 

 . 4لبنان  عدد اخأجزاء:  -ه(  المحقق: طالل يوسف  دار احياء الي 
 

 الحديث
ي صىل هللا عليه وسلمإتحاف الزائر  ي زيارة الننر

 
ي  : علد الصمد بن علد الوهاب بنوإطراف المقيم للسائر ف أئ 

 :
ز
ي نزي  مكة )المتوف

ز الدين أبو اليمن بن عساكر الدمشف  ز أمي  الحسن محمد بن هلة هللا بن علد هللا بن الحسي 
ي اخأرتم  686 كة دار اخأرتم بن أئ 

 محمد عىلي شكري  رسر
ز  . 1/ عدد اخأجزاء: 1طه(  المحقق: حسي 

اري(: )صحي  اللخ الجامع المسند الصحيح المختض من أمور رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وسننه وأيامه
ي  المحقق: محمد زهي  بن ناض الناض  دار طوق النجاة )مصورة 

محمد بن إسماعي  أبو علدهللا اللخاري الجعفز
(  طعن السلطانية بإضافة ترتيم محمد فؤاد علد ا ي

 
  ]ترتيم الكتاب موافق 9ه  عدد اخأجزاء: 1422/ 1للاف

حيم فت  اللاري البن رجب والبن حجر[  مع الكتاب: رسر   ز مرتلط برسر للمطبوع  وهو ضمن يدمة التخري    ج  ومي 
يعة ي كلية الرسر

ز
: رتم الحديث  -وتعليق د. مصطفز ديب اللغا أستاذ الحديث وعلومم ف جامعة دمشق  كالتاىلي

ي ط اللغا  يليم تعليقم  ثم أطرافم. )والجزء و 
ز
 الصفحة( ف

سلم )صحي  مسلم(: م المسند الصحيح المختض بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم
 :
ز
ي النيسابوري )المتوف اث 261بن الحجاج أبو الحسن القشي  ي   دار إحياء الي 

 
ه(  المحقق: محمد فؤاد علد اللاف

ي  وت  –العرئ   . 5عدد اخأجزاء:  بي 
ح صحيح البخاري ي بدر عمدة القاري شر

ي الحنفز  الغيتائ 
ز : أبو محمد محمود بن أحمد بن موس بن أحمد بن حسي 

 :
ز
ي )المتوف

ي 855الدين العيتز اث العرئ 
وت  عدد اخأجزاء:  –ه(  دار إحياء الي   . 12×  25بي 

ي داود الطيالسي  : : أبو داود سليمان بن داود بن الجار مسند أنر
ز
ه(  المحقق: 204ود الطيالسي اللرصى )المتوف

كي  دار هجر
 . 4م  عدد اخأجزاء: 1999 -ه 1419/ 1مرص  ط –الدكتور محمد بن علد المحسن الي 

ح مشكل اآلثار : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن علد الملك بن سلمة اخأزدي الحجري المرصي شر

 :
ز
م  1494 -ه 1415/ 1قيق: شعيب اخأرناؤوط  مؤسسة الرسالة  طه(  تح321المعروف بالطحاوي )المتوف

 وجزء للفهارس(.  15) 16عدد اخأجزاء: 
 اللغة والمعاجم 

: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
ز
ي )المتوف ه(  تحقيق: 393: أبو نرص إسماعي  بن حماد الجوهري الفارائ 

ز  وت  ط –أحمد علد الغفور عطار  دار العلم للماليي   . 6م  عدد اخأجزاء: 1987 -ه 1407/ 4بي 
ح الكبب   ي غريب الشر

 
: نحو المصباح المنب  ف

ز
: أحمد بن محمد بن عىلي الفيومي ثم الحموي  أبو العلاس )المتوف

وت  عدد اخأجزاء:  –ه(  المكتلة العلمية770 ي مجلد واحد وترتيم مسلس  واحد(.  2بي 
ز
 )ف

ي معجم لغة الفقهاء ي  دار النفائس للطلاعة والنرسر والتوزي    ع  ط -: محمد رواس تلعخ  / 2حامد صادق تنيت 

 . 1م  عدد اخأجزاء: 1988 -ه 1408
اجم  الب 

، دراسة مق ي الفقه اإلسالمي
 
: الدكتور محمد علد اللطيف صال  الفرفور  ارنة بالقانونابن عابدين وأثره ف

 . 2م  دار البشائر للطلاعة والنرسر والتوزي    ع  عدد اخأجزاء: 2001 -ه 1422/ 1ط
: : األعالم

ز
ي )المتوف

ه(  دار العلم 1396يي  الدين بن محمود بن محمد بن عىلي بن فارس  الزركىلي الدمشف 
ز  ط  م. 2002مايو  -/ أيار15للماليي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعال
ز
ي )المتوف

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

وت  عدد اخأجزاء:  –ه(  دار المعرفة1250  . 2بي 
اجم ( تاج الب  ي

ي )نسلة إىل معتق أبيم سودون الشيخوئز
وبغا السودوئز

ُ
طل
ُ
: أبو الفداء زين الدين أبو العدل تاسم بن ت

:  الجماىلي 
ز
ي )المتوف

 -ه 1413/ 1دمشق  ط –ه(  المحقق: محمد يي  رمضان يوسف  دار القلم879الحنفز
 . 1م  عدد اخأجزاء: 1992

ي تاري    خ اإلسالم َوَوفيات المشاهب  َواألعالم اْيماز الذهت 
َ
: شمس الدين أبو علد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ت

 :
ز
: دار الغرب اإلسالمي  طه(  المحقق: الدكتور بشار عوة 748)المتوف

م  عدد اخأجزاء: 2003/ 1اد معروف  النارسر
15 . 
: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 

ز
ي )المتوف ي عياض بن موس اليحصت 

ه(  المحقق: 544: أبو الفض  القاضز
ي  1جزء  : محمد بن 5م  جزء 1970 -1966: علد القادر الصحراوي  4  3  2م  جزء 1965: ابن تاويت الطنخ 

يفة  جزء    عدد اخأجزاء: 1المحمدية  المغرب  ط -م  مطلعة فضالة1983 -1981: سعيد أحمد أعراب 8  7  6رسر
8 . 

ي طبقات الحنفية
 
ي الجواهر المضية ف

ي الدين الحنفز ي  أبو محمد  محت 
: علد القادر بن محمد بن نرص هللا القرسر

 :
ز
: مي  محمد كتب يانم 775)المتوف ي  عد  –ه(  النارسر

 . 2د اخأجزاء: كراتسر
ي تاري    خ القرن الثالث عشر 

 
: حلية البشر ف

ز
ي )المتوف

ي الدمشف 
: علد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميدائز

من أعضاء مجمع اللغة العربية   دار صادر   -ه(  حققم ونسقم وعلق عليم حفيده: محمد بهجة البيطار1335
وت  ط  . 1م  عدد اخأجزاء: 1993 -ه 1413/ 2بي 

ي أعيان القرن الحادي عشر خال 
 
ي الحموي اخأص   صة األثر ف  بن فض  هللا بن محب الدين المحت 

ز : محمد أمي 

 :
ز
ي )المتوف

وت  عدد اخأجزاء:  -ه(  دار صادر1111الدمشف   . 4بي 
ي أعيان المائة الثامنة

 
: الدرر الكامنة ف

ز
ي )المتوف

 : أبو الفض  أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالئز
/ 2حيدر اباد/ الهند  ط -ه(  المحقق: مراتلة / محمد علد المعيد ضان  مجلس دائرة المعارف العثمانية 852

 .  6م  عدد اخأجزاء: 1972 -ه 1392
ي أخبار من ذهب

 
: شذرات الذهب ف

ز
: علد الخي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنلىلي  أبو الفال  )المتوف

وت  ط –اخأرناؤوط  يرج أحاديثم: علد القادر اخأرناؤوط  دار ابن كثي   دمشق ه(  حققم: محمود 1089 / 1بي 

 . 11م  عدد اخأجزاء: 1986 -ه 1406
ي بكر بن عثمان الضوء الالمع ألهل القرن التاسع : شمس الدين أبو الخي  محمد بن علد الرحمن بن محمد بن أئ 

 :
ز
وت  عدد اخأجزاء:  –مكتلة الحياةه(  منشورات دار 902بن محمد السخاوي )المتوف  . 6بي 
ى : طبقات الشافعية الكبر

ز
ي الدين السلكي )المتوف

ه(  المحقق: د. محمود 771: تاج الدين علد الوهاب بن تف 
 . 10ه  عدد اخأجزاء: 1413/ 2محمد الطنايي د. علد الفتا  محمد الحلو  هجر للطلاعة والنرسر والتوزي    ع  ط

: : أبو اسحاطبقات الفقهاء
ز
ازي  )المتوف : محمد بن مكرم ابن منمور 476ق إبراهيم بن عىلي الشي 

ُ
ه(  هذبم

 :
ز
وت711)المتوف ي  بي   م. 1970/ 1لبنان  ط –ه( المحقق: إحسان علاس  دار الرائد العرئ 

 تاري    خ البلد األمي   
 
: العقد الثمي   ف

ز
ي الفاس المكي )المتوف

ي الدين محمد بن أحمد الحستز
حقق: ه(  الم832: تف 

وت  ط  )اخأيي  فهارس(.  7م  عدد اخأجزاء: 1998/ 1محمد علد القادر عطا  دار الكتب العلمية  بي 
ة : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشر

ز
ه(  المحقق: يلي  1061: نجم الدين محمد بن محمد الغزي )المتوف

وت   3عدد اخأجزاء:  م 1997 -ه 1418/ 1لبنان  ط –المنصور  دار الكتب العلمية  بي 
: معجم المطبوعات العربية والمعربة

ز
ه(  مطلعة رسكيس 1351: يوسف بن إليان بن موس رسكيس )المتوف

 . 2م  عدد اخأجزاء: 1928 -ه 1346بمرص 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وت  عدد اخأجزاء:  -: عمر رضا كحالة  مكتلة المثتز معجم المؤلفي    ي بي  اث العرئ 
وت  دار إحياء الي   . 15بي 

: السافر عن أخبار القرن العاشر النور 
ز
ُروس )المتوف

َ
ه(  1038: مخي الدين علد القادر بن شيخ بن علد هللا الَعْيد

وت  ط –دار الكتب العلمية  . 1ه  عدد اخأجزاء: 1405/ 1بي 
ي اللغدادي )المهدية العارفي   أسماء المؤلفي   وآثار المصنفي   

ز بن مي  سليم اللابائز : ت: إسماعي  بن محمد أمي 
ز
وف

ي مطلعتها البهية استانبول 1399
ز
  أعادت طلعم باخأوفست: دار 1951ه(  طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة ف

وت  ي بي  اث العرئ 
 . 2لبنان  عدد اخأجزاء:  –إحياء الي 

ي بالوفيات
 
: الواف

ز
ط ه(  المحقق: أحمد اخأرناؤو 764: صال  الدين يلي  بن أيلك بن علد هللا الصفدي )المتوف

اث :  –وتركي مصطفز  دار إحياء الي  وت  عام النرسر  . 29م  عدد اخأجزاء: 2000 -ه 1420بي 


