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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 المقدمة:  •

 الرحمن الرحيم بسم هللا 

، والصالة والسالم عىل       ز ، نبينا محمد صىل هللاالحمد هلل رب العالمي  ز عليه وعىل من تبعه بإحسان   المبعوث رحمة للعالمي 

 إىل يوم الدين. 

 أما بعد: 

ي ديننا، فيجب دراسة جميع  
ي اإلسالم، فهي مرتبطة بكثي  من العبادات، ولما كان لها من أهمية بالغة فز

الطهارة لها أهمية عظيمة فز

يف وردت النصوص بفضله،ء زمزم، فماء  المسائل المتعلقة بها، ومنها وقوع الطهارة بما  فناسب أن يبحث حكم استعمال    زمزم ماء رسر

 
َ
ي رفع الحدث وإزالة الخ

 بث. ماء زمزم فز

 مشكلة الدراسة: 

 ما حكم رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم؟

 أهمية الدراسة: 

 العبادات. للموضوع أهمية بالغة لتعلقه بالطهارة، والطهارة متعلقة بصحة كثي  من 

 أهداف الدراسة: 

ي رفع الحدث وإزالة الخبث. 
 الوصول إىل حكم استعمال ماء زمزم فز

 حدود الدراسة: 

ي 
ي رفع الحدث وإزالة الخبث فز

ي حكم استعمال ماء زمزم فز
 كتب المذاهب األربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.   البحث فز

 الدراسات السابقة: 

بحث   أقف عىل  فتاوى حول هذا  لم  عليه هي  ما وقفت  بل كل  الخبث،  وإزالة  الحدث  رفع  ي 
فز ماء زمزم  استعمال  تناول موضوع 

 الموضوع. 

 منهج البحث: 

 المنهج الذي سأتناول البحث من خالله هو المنهج التحليىلي المقارن. 
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 هيكل البحث: 

 يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة. 

بث، وفيه م بحثالم •
َ
ي رفع الحدث وإزالة الخ

 
 : طلباناألول: المراد باستعمال ماء زمزم ف

 األول: تعريف الحدث:  طلبالم -

ء لم يكن ي
ي اللغة: الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون السر

ا من باب قعد: تجدد وجوده، فهو  (1) الحدث فز
ً
ء حدوث ي

، وحدث السر

ا، واالسم الحدث وهو الحالة حادث وحديث ومنه يقال: حدث به عيب إذا  
ً
تجدد وكان معدوًما قبل ذلك، وأحدث اإلنسان إحداث

ًعا والجمع األحداث  . (2)الناقضة للطهارة رسر

ي اصطالح الفقهاء: 
 الحدث فز

: المنع ال  ي
غي أن الحدث له معنيان: أحدهما: األسباب الموجبة؛ كالري    ح ونحوه، ولذلك يقال: أحدث إذا وجد منه سبب منها، والثائز

رسر

ي األعضاء يزيل الطهارة(3)للحدث، وهو مراد الفقهاء
غي يحل فز

 . (4) ، فعند الحنفية: أنه وصف رسر

غي من اإلقدام عىل الصالة
، وعرفه الشافعية: بأنه أمر اعتباري قائم باألعضاء، يمنع صحة نحو (5) وعرفه المالكية: بأنه المنع الرسر

 . (7) معتز يقوم بالبدن تمنع معه الصالة والطواف، وعرفه الحنابلة: بأنه (6) الصالة

بث:  طلبالم -
َ
: تعريف إزالة الخ ي

 الثان 

الخبيث اللغة:  ي 
بث فز

َ
ء بالضم  الخ ي

السر ليس بطيب، وقد خبث  يقال خبيث، أي  الطيب،  بالضم أيضا   وخبث خباثة، ضد  الرجل 

ا،
ً
كان أصحابه خبثاء، ومن ذلك التعوذ من الخبيث المخبث. علمه الخبث وأفسده، وأخبث، إذا   أي: رديء، وأخبثه فهو: خبيث  خبث

ي نفسه، والمخبث الذي أصحابه وأعوانه خبثاء
 . (8)فالخبيث فز

 
 (، مادة )ح د ث(. 2/36مقاييس اللغة، ابن فارس ) (1)
 (، مادة )ح د ث(. 1/124املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، الفيومي ) (2)
 (.326/ 1انظر: الذخرية، القرايف ) (3)
 (.1/256(، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم )1/85رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، )  (4)
 (. 209/ 1ر ابن حاجب، خليل اجلندي )(، التوضيح يف شرح خمتص1/326الذخرية، القرايف ) (5)
 (. 19/ 1(، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، الشربيين )1/65حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، ابن حجر اهليتمي ) (6)
 (. 1/29(، كشاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت )6/ 1، ابن تيمية )شرح عمدة الفقه (7)
 (، مادة )خ ب ث(. 2/238(، مادة )خ ب ث(، مقاييس اللغة، ابن فارس )1/87انظر: خمتار الصحاح، الرازي ) (8)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي اصطالح الفقهاء: 
بث فز

َ
 الخ

ًعا، تمنع صحة الصالة ز مستقذرة رسر  . (9)يطلق الخبث عند الفقهاء عىل النجاسة الحقيقة وهي كل عي 

: حكم استعمال ماء زم بحثالم • ي
ي رفع الحدث: الثان 

 
 زم ف

ي حكم رفع الحدث بماء زمزم عىل ثالثة أقوال: 
 اختلف الفقهاء فز

 . (13)، والحنابلة (12)، والشافعية(11)، المالكية(10)القول األول: جواز رفع الحدث بماء زمزم، وهو قول الحنفية

: جواز الوضوء وكراهة الغسل بماء زمزم، وهو قول عند  ي
 . (15) ، واختاره ابن تيمية(14) الحنابلةالقول الثائز

 . (16)القول الثالث: كراهة رفع الحدث بماء زمزم، وهو قول عند الحنابلة

 األدلة: 

 أدلة القول األول: 

 :  استدل القائلون بجواز رفع الحدث بماء زمزم بما يىلي

ي طالب قال:   ي صىل هللا عليه وسلم عن عىلي بن أئ  ي قصه حج النت 
»أفاض رسول هللا صىل هللا عليه وسلم؛ فدعا الدليل األول: فز

ب منه وتوضأ«  . (17)بسجل من ماء زمزم فرسر

 
(، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،  1/85(، رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين ) 1/699انظر: البناية شرح اهلداية، العيين ) (9)

(، اإلقناع يف حل  1/14(، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، زكراي األنصاري )1/33الشرح الكبري )(، حاشية الدسوقي على 1/45احلطاب )
(، نيل املآرب بشرح دليل الطالب، ابن أيب تغلب  7(، الروض املربع شرح زاد املستقنع، البهويت )ص1/19ألفاظ أيب شجاع، الشربيين ) 

(1/38 .) 
 (. 1/180(، رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين ) 1/366انظر: البناية شرح اهلداية، العيين ) (10)
 (. 1/159(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين )1/46انظر: مواهب اجلليل، احلطاب )  (11)
 (. 1/91النووي ) (، اجملموع شرح املهذب، 1/15انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، العمراين )  (12)
 (. 1/28(، كشاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت )1/16انظر: املغين، ابن قدامه ) (13)
 (. 62/ 1(، تصحيح الفروع يف الفروع وتصحيح الفروع، للمرداوي )1/27انظر: اإلنصاف، املرداوي ) (14)
 (. 12/600(، جمموع الفتاوى، ابن تيمية )5/298انظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمة ) (15)
 (. 16/ 1(، املغين، ابن قدامه )1/60انظر: الفروع، ابن مفلح ) (16)
 (. 1/45(، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل )564ح2/9أخرجه أمحد يف املسند ) (17)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي صىل هللا عليه وسلم يدل عىل جواز رفع الحدث بماء زمزم وجه االستدالل: أن فعل النت 
 (18) . 

ي هللا عنه،
: حديث جابر رضز ي

ز يديه ركوةعطش الناس يوم الحديبية، ورسول هللا صىل هللا   قال:  الدليل الثائز فتوضأ   (19) عليه وسلم بي 

ب،  قالوا يا رسول هللا: ليس عندنا ماء نتوضأ به وال فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: »ما لكم؟« منها، ثم أقبل الناس نحوه،  نرسر

ي ركوتك،
ز أصابعه   إال ما فز ي الركوة، فجعل الماء يفور من بي 

ي صىل هللا عليه وسلم يده فز  . (20) كأمثال العيون«قال: »فوضع النت 

يف ز أصابع  (21)وجه االستدالل: يدل الحديث عىل جواز رفع الحدث بالماء الرسر ، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بي 

ي  يف، فإذا جاز الوضوء، واالغتسال، واالستنجاء، وغسل الثياب من   -صىل هللا عليه وسلم    -النت  لم يكن فوق ذلك، فكالهما ماء رسر

ز أصابعه ال  . (22) ، فهكذا يجوز من ماء زمزم-صىل هللا عليه وسلم  -ماء الذي نبع من بي 

ي عىل األصل
ي رفع الحدث بكل ماء، ولم يأت تفريق بينها، فبق 

 . (23) الدليل الثالث: أن النصوص الرصيحة الصحيحة وردت فز

 . (24)الدليل الرابع: لم يزل المسلمون عىل الوضوء بماء زمزم بال إنكار

ف ماء زمزم ال يوجب الكراهة الستعماله ا (25)الدليل الخامس: أن رسر
ً
، ألن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم، ألنه ماء طهور، الف  بدن

 . (26)  ارً طاه

 : ي
 أدلة القول الثائز

 :  استدل القائلون بجواز الوضوء وكراهة الغسل بما يىلي

ي هللا عنه: »ال 
 . (27)  أحله لمغتسل، وهو لشارب ومتوضز  حل وبل«قول العباس بن عبد المطلب رضز

 
 (.  1/32انظر: نيل األوطار، الشوكاين ) (18)
 (. 16/120وهي: إانء صغري من جلد يشرب منها املاء، انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (19)
 (. ٣٩٢١ح4/١٥٢٦أخرجه البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة احلديبية ) (20)
 (. 1/32نيل األوطار، الشوكاين ) (21)
 (.10/27جمموع فتاوى ابن ابز ) (22)
 (. 1/91اجملموع شرح املهذب، النووي ) (23)
 (. 1/91انظر: اجملموع شرح املهذب، النووي ) (24)
 (. 1/16املغين، ابن قدامة ) (25)
 (. 1/77موسوعة أحكام الطهارة، دبيان الديبان )  (26)
صح من آاثر الصحابة يف الفقه   (، وصححه زكراي بن غالم قادر يف ما36/ 2(، أخبار مكة، الفاكهي )2/61أخبار مكة، األزرقي ) (27)
(1/13 .) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز الغسل والوضوء هو لهذا   ي هللا عنه إنما جاء عن الغسل فقط ال عن الوضوء، والتفريق بي 
وجه االستدالل: النهي من العباس رضز

ي الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة؛ وحين 
ئذ فصون هذه المياه الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة؛ ولهذا يجب أن يغسل فز

اب ونحوه من الطاهرات  . (28)المباركة من النجاسات متوجه، بخالف صونها من الي 

 نوقش هذا االستدالل من عدة وجوه: 

ي هللا عنه بل حكي عن أبيه عبد المطلب
 . (29) الوجه األول: لم يصح ما ذكر عن العباس رضز

ي هللا عنه محمول 
: أن قول العباس رضز ي

تهمالوجه الثائز ب لكير  . (30) عىل احتياج الناس إليه للرسر

ي  ي هللا عنه، ألن قول الصحائ 
الوجه الثالث: لم يجز ترك النصوص العامة الدالة عىل صحة إزالة الحدث بكل ماء بقول ابن عباس رضز

ي الواحد العموم ي حجه فال يخصص بقول الصحائ   عند من قال بأن قول الصحائ 
 . (31)ال يخصص به العموم، وحت 

 أدلة القول الثالث: 

 :  استدل القائلون بكراهة رفع الحدث بماء زمزم بما يىلي

ي هللا عنه: »ال أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل«
 . (32)الدليل األول: قول العباس رضز

 . ي
ي أدلة القول الثائز

 وقد سبق مناقشة هذا األثر فز

: ألنه يزيل به مانًعا من الصالة، أشبه إزالة الن ي
 . (33)جاسة بهالدليل الثائز

 ، فرفعه بالماء المبارك ليس فيه إهانة. ( 34) ويمكن أن يناقش: بأنه قياس مع الفارق فالحدث ليس بنجاسة

 
 (. 600/ 12جمموع الفتاوى، ابن تيمية ) (28)
(، وذكر ابن كثري يف  2/11(، وأخبار مكة للفاكهي )42/ 2(، وهذا األثر ورد يف أخبار مكة لألزرقي )46/ 1مواهب اجلليل، احلطاب ) (29)

 (. 342/ 3البداية والنهاية أن الصواب أهنا وارده عن عبداملطلب )
 (. 1/91اجملموع شرح املهذب، النووي ) (30)
 (.2/119(، التمهيد يف أصول الفقه، أبو اخلطاب الكلوذاين )1/91اجملموع شرح املهذب، النووي ) انظر:(31)
( بلفظ: 2/61(، وأخبار مكة للفاكهي )2/61(، وهذا األثر ورد يف أخبار مكة لألزرقي )1/140كفاية النبيه يف شرح التنبيه، ابن الرفعة )  (32)

 (. 1/13)ال أحلها ملغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل(، وصححه زكراي بن غالم قادر يف ما صح من آاثر الصحابة يف الفقه )
 (. 1/16املغين، ابن قدامة ) (33)
 (. 1/4انظر: اإلقناع، احلجاوي ) (34)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 القول الراجح: 

 : ز  القول الراجح وهللا أعلم هو القول األول القائل بجواز رفع الحدث بماء زمزم، وذلك من وجهي 

 األول. الوجه األول: قوة ما استدل به أصحاب القول 

ي هللا عنه السابق: »ال أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضز  حل وبل« فهو نص عىل ِحلها للمتوضز  
: قول العباس رضز ي

الوجه الثائز

ب ي بدنا طاهًرا، فهذا يرجح أن قوله محمول عىل احتياج الناس إليه للرسر
، دون المغتسل وكالهما يرفعان الحدث فهو ماء طاهر يالف 

 . ملوهللا أع

ي إزالة الخبث بحثالم •
 
 : الثالث: حكم استعمال ماء زمزم ف

ي حكمه عىل أربعة أقوال: (35) أجمع الفقهاء عىل أن من أزال الخبث بماء زمزم أجزأه ذلك
 ، واختلفوا فز

، واختاره الشيخ  (38)الحنابلة، وقول عند  (37) ، وقول عند الشافعية(36) القول األول: جواز إزالة الخبث بماء زمزم، وهو قول المالكية

 . (40)وتارة أخرى لم يقيدها بها (39)ابن باز وقد قيدها تارة بوجود الحاجة

: جواز إزالة الخبث بماء زمزم ولكنه خالف األوىل، وهو قول عند الشافعية ي
 . (41)القول الثائز

بث بماء زمزم، وهو قول الجمهور من 
َ
 . (45) ، والحنابلة(44) ، والشافعية(43)، والمالكية(42)الحنفيةالقول الثالث: كراهة إزالة الخ

 
 (. 2/120انظر: اجملموع شرح املهذب، النووي ) (35)
 (.46/ 1مواهب اجلليل، احلطاب ) (36)
 (. 1/9(، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكراي األنصاري )1/10انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي ) (37)
 (.1/27انظر: اإلنصاف، املرداوي ) (38)
 (. 25/279( )10/27انظر: جمموع فتاوى ابن ابز ) (39)
https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-)انظر: املوقع الرمسي لسماحة الشيخ اإلمام ابن ابز، مقطع صويت  (40)
-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
-%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8-D9%81%D9%8A%

D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1%)   :هـ. 1442/ 23/07اتريخ الدخول 
 (. 1/76(، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، ابن حجر اهليتمي )1/234) انظر: النجم الوهاج يف شرح املنهاج، الدمريي (41)
 (. 741( )ص22(، حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح )ص2/125انظر: رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين ) (42)
 (. 1/160(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين )1/47انظر: مواهب اجلليل، احلطاب )  (43)
 (. 1/120(، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الشربيين )1/234انظر: النجم الوهاج يف شرح املنهاج، الدمريي ) (44)
 (. 16/ 1(، املغين، ابن قدامه )1/60انظر: الفروع، ابن مفلح ) (45)

https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الحنفية عند  قول  زمزم، وهو  بماء  بث 
َ
الخ إزالة  تحريم  الرابع:  ابن شعبان(46) القول  قول  المالكية  (47) ، وظاهر  عند  (48)من  ، وقول 

 . (50)، وقول عند الحنابلة(49) الشافعية

 األدلة: 

 أدلة القول األول: 

: استدل   القائلون بجواز إزالة الخبث بماء زمزم بما يىلي

ي هللا عنه،
ز يديه ركوة فتوضأ   قال:  الدليل األول: حديث جابر رضز عطش الناس يوم الحديبية، ورسول هللا صىل هللا عليه وسلم بي 

ب،  س عندنا ماء نتوضأ به وال فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: »ما لكم؟« قالوا يا رسول هللا: لي  منها، ثم أقبل الناس نحوه، نرسر

ي ركوتك،
ز أصابعه كأمثال العيون« إال ما فز ي الركوة، فجعل الماء يفور من بي 

ي صىل هللا عليه وسلم يده فز قال: »فوضع النت 
 (51) . 

ز أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا    - صىل هللا عليه وسلم    - وجه االستدالل: فلما ثبت عنه   بوا  أنه نبع الماء من بي  الماء؛ ليرسر

 .ويتوضؤوا، وليغسلوا ثيابهم، وليستنجوا، كل هذا واقع

ي    أصابع النت 
ز يف، فإذا    -صىل هللا عليه وسلم    -وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بي  لم يكن فوق ذلك، فكالهما ماء رسر

ز  ، فهكذا يجوز من -صىل هللا عليه وسلم    -  أصابعه  جاز الوضوء، واالغتسال، واالستنجاء، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بي 

 . (52)ماء زمزم

ب، ولم يرد االستنجاء به.  ي الحديث الوضوء والرسر
 ويمكن أن يناقش: بأن الوراد فز

 
 (.22راقي الفالح )ص(، حاشية الطحطاوي على م 2/125انظر: رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين ) (46)
هـ(، فقيه مصري مالكي، من شيوخه: الرازي والنسائي، من تالميذه: حممد التجاين  355)ت حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة  (47)

(، سري أعالم النبالء، الذهيب  69/ 5الزاهي وأحكام القرآن، انظر: اإلكمال يف رفع االرتياب البن ماكوال ) من مؤلفاته وخلف بن القاسم، 
(16/78 .) 
 (. 1/159(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين )1/48انظر: مواهب اجلليل، احلطاب )  (48)
 (. 1/76حملتاج يف شرح املنهاج، ابن حجر اهليتمي )(، حتفة ا1/234انظر: النجم الوهاج يف شرح املنهاج، الدمريي ) (49)
 (. 1/60(، الفروع، ابن مفلح )1/27انظر: اإلنصاف، املرداوي ) (50)
 . سبق ختريج احلديث (51)
 (.10/27) جمموع فتاوى ابن ابز (52)
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: أنه ماء مبارك ومع ذلك فال يمنع أن يرصف فيما ترصف فيه أنواع المياه إذ من المعلوم أن هاجر لم تكن   ي
تستعمل هي  الدليل الثائز

ه - صلوات هللا وسالمه عليه -وابنها إسماعيل  ز لم يكن بمكة غي  ي كل ما يحتاجون إليه سواه حي 
 . (53) ومن نزل عليهما من العرب فز

ز يدي رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، واستعمال هاجر وإسماعيل عليه  ي أن الماء الذي نبع بي 
ويمكن مناقشة هذا االستدالل: فز

ي 
ه. السالم كان فز   وقت حاجة ولم يكن يجدون غي 

 : ي
 أدلة القول الثائز

 : بث بماء زمزم بما يىلي
َ
 استدل القائلون بكراهة إزالة الخ

ي صىل هللا عليه وسلم: »إنها مباركة، إنها طعام طعم« الدليل األول: قول النت 
 (54) . 

ي صىل هللا عليه وسلم عىل أن ماء زمزم ماء مبارك وجه االستدالل: يدل قول النت 
كة   (55)  ليس كسائر المياه، فمن باب التعظيم والي 

بث به
َ
ي تلحق به يكره إزالة الخ

 . (56) الت 

ب له« : قوله صىل هللا عليه وسلم: »ماء زمزم لما رسر ي
 . (57)الدليل الثائز

ي إزالة النجس. (58)وجه االستدالل: فهذا يدل عىل أنه ماء مبارك
ي أن يستعمل فز

 ، فال ينبغز

ب منه قومه  نوقش هذا   يف كماء زمزم، وقد رسر ي صىل هللا عليه وسلم ماء مبارك رسر  يدي النت 
ز االستدالل: بأن الماء الذي نبع بي 

 . (59)وتوضئوا واغتسلوا منه

ي وقت حاجه. 
ز يدي رسول هللا كان فز  ويمكن الرد: ألن الماء الذي نبع بي 

 
 (.48/ 1مواهب اجلليل، احلطاب ) (53)
 (. 2473ح4/1919أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، ابب من فضائل أيب ذر رضي هللا عنه ) (54)
 (. 7/506انظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم، عياض ) (55)
 (. 1/77انظر: موسوعة أحكام الطهارة، دبيان الديبان ) (56)
(،  14849ح23/140(، وأمحد يف املسند )3062ح2/1018أخرجة ابن ماجه يف سننه، كتاب املناسك، ابب الشرب من زمزم ) (57)

 (. 1165ح2/41وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )
 (. 2/336انظر: التيسري بشرح اجلامع الصغري، املناوي ) (58)
 (. 17/230انظر: جمموع فتاوى ابن ابز ) (59)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هللا تعاىل عنه أزال به الدم ا الدليل الثالث: 
ز رجموهأن أبا ذر رضز  . (60) لذي أدمته قريش حي 

ز قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم   ي هللا تعاىل عنهم حي 
ي بكر غسلت ولدها عبد هللا ابن الزبي  رضز الدليل الرابع: أن أسماء بنت أئ 

هم ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم  . (61) بمحرصز من الصحابة وغي 

 أدلة القول الرابع: 

: استدل القائلون بتحريم  بث بماء زمزم بما يىلي
َ
 إزالة الخ

ي صىل هللا عليه وسلم: »إنها مباركة، إنها طعام طعم« الدليل األول: قول النت 
 (62) . 

ب كالطعام  ، فيحرم إزالة النجاسة به كالطعام. (63)وجه االستدالل: ألن ماء زمزم يقات ويرسر

ا وتعظيمً 
ً
يف بماء زمزم ترسر : أن علة تحريم االستنجاء  ي

الثائز يف وفقد هذا  الدليل  الترسر النجاسة زال هذا  إزالة  ي 
ا له، وإذا استخدم فز

 . (64)التعظيم

 القول الراجح: 

اجه معها،   ز يفه المي  ي تعظيمه وترسر
ي إزالة الخبث له عدة حاالت ماء زمزم ماء مبارك ومخالطته للنجاسة تنافز

وحكم استعمال ماء زمزم فز

: وهي   عىل النحو التاىلي

ه، فهذا ال بأس به؛ ألن الخبث مانع لصحة الصالة، فإذا تعارض مفسدتان روغي  الحال األوىل: أن يزيل الخبث بماء زمزم وال يجد غي 

را بارتكاب أخفهما عليه السالم لماء زمزم، واستعمال الصحابة للماء الذي نبع   ، ويدل عليه استعمال هاجر وإسماعيل(65)أعظمهما ضز

ي صىل هللا عليه وسلم.   يدي النت 
ز  بي 

 
(، وهذا احلديث أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، ابب من  1/20اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، الشربيين ) (60)

 (. 2473ح1919/ 4فضائل أيب ذر رضي هللا عنه )
أخرجه البيهقي من حديث أيوب  (، و 74/ 2(، وهذا األثر ذكره الفاكهي يف أخبار مكة )1/20اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، الشربيين ) (61)

(، وصحح ابن حجر ما أخرجه البيهقي يف التلخيص احلبري يف ختريج ٦٩٠٣ح319/ 7عن أيب مليكة ومل ينص على ماء زمزم يف السنن الكربى )
 (. 287/ 2أحاديث الرافعي الكبري )

 . سبق ختريج احلديث (62)
 (.1/234(، النجم الوهاج يف شرح املنهاج، الدمريي )7/506انظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم، عياض ) (63)
 (. 1/60(، الفروع، ابن مفلح )1/46مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، احلطاب )  (64)
 (. 76انظر: األشباه والنظائر، ابن جنيم )ص (65)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا اإلهانة، فهذا مكروه، لما دلت عليه األدلة من أن ماء  
ً
ه من غي  أن يكون قاصد الحال الثانية: أن يزيل الخبث بماء زمزم مع وجود غي 

ي ذر، و  ي بكر من دون أن ينكر ذلك أحد من الصحابة = داللة عىل انتفاء التحريم. زمزم مباركة وطعام طعم، واستعمال أئ   أسماء بنت أئ 

َعاِئرَ 
َ
ْم ش

ِّ
ا إلهانته، فهذا محرم، لقوله تعاىل: ﴿َوَمْن ُيَعظ

ً
ه ويكون قاصد َها    الحال الثالثة: أن يزيل الخبث بماء زمزم مع وجود غي 

َّ
ِإن
َ
ِ ف
ه
اَّلل

َوى 
ْ
ق
َ
وِب﴾ِمْن ت

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 . ، وهللا أعلم(67)ولقوله صىل هللا عليه وسلم: »إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى« ،(66)ال

 الخاتمة: 

ا فيه، المتفضل عىل عباده بالجود واإلنعام، أن يرس ىلي إتمام هذا البحث، 
ً
ا طيًبا مبارك ً ا كثي 

ً
ي خاتمة هذا البحث أحمد هللا حمد

فما  وفز

 كان فيه من صواب فمن هللا جل عاله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان. 

ي 
ي توصلت إليها من خالل البحث فز

ي هذه الخاتمة أهم النتائج الت 
بث: وأذكر فز

َ
ي رفع الحدث إزالة الخ

  حكم استعمال ماء زمزم فز

 . جواز رفع الحدث بماء زمزم -1

ي إزالة الخبث له  -2
:  ، وهي عدة حاالتحكم استعمال ماء زمزم فز  عىل النحو التاىلي

ه، فهذا ال بأس به؛ ألن الخبث مانع لصحة الصالة، فإذا تعارض مفسدتان   الحال األوىل: أن يزيل الخبث بماء زمزم وال يجد غي 

را بارتكاب أخفهما واستعمال الصحابة  ، ويدل عليه استعمال هاجر وإسماعيل عليه السالم لماء زمزم،  (68)روغي أعظمهما ضز

ي صىل هللا عليه وسلم.   يدي النت 
ز  للماء الذي نبع بي 

ا اإلهانة، فهذا مكروه، لما دلت عليه األدلة من  
ً
ه من غي  أن يكون قاصد الحال الثانية: أن يزيل الخبث بماء زمزم مع وجود غي 

ي بكر من   ي ذر، وأسماء بنت أئ  دون أن ينكر ذلك أحد من الصحابة = داللة عىل  أن ماء زمزم مباركة وطعام طعم، واستعمال أئ 

 انتفاء التحريم. 

 
 (. 32سورة احلج اآلية رقم ) (66)
(، ومسلم، كتاب اإلمارة، ابب قوله صلى هللا عليه وسلم: 1ح1/3خاري، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )أخرجه الب (67)

(، واللفظ للبخاري رواية عن عمر بن اخلطاب رضي هللا  1907ح3/1515»إمنا األعمال ابلنية«، وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال ) 
 عنه.

 (. 76انظر: األشباه والنظائر، ابن جنيم )ص (68)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

َعاِئرَ 
َ
ْم ش

ِّ
ا إلهانته، فهذا محرم، لقوله تعاىل: ﴿َوَمْن ُيَعظ

ً
ه ويكون قاصد ِ   الحال الثالثة: أن يزيل الخبث بماء زمزم مع وجود غي 

ه
اَّلل

وِب﴾
ُ
ل
ُ
ق
ْ
َوى ال

ْ
ق
َ
َها ِمْن ت

َّ
ِإن
َ
 . ، وهللا أعلم(70) ولقوله صىل هللا عليه وسلم: »إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى« ،(69)ف

 المصادر والمراجع: 

ز )ت ، معجم مقاييس اللغة -1 ي الرازي، أبو الحسي 
المحقق: عبد السالم محمد  ، ـه(٣٩٥المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويتز

: دار ، هارون : ، الفكر النارسر  . ٦عدد األجزاء:  م، ١٩٧٩ -ـه  ١٣٩٩عام النرسر

ح الكبي   -2 ي غريب الرسر
،  ـه(  ٧٧٠المؤلف: أحمد بن محمد بن عىلي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت نحو  ،  المصباح المني  فز

: المكتبة العلمية  وت  – النارسر  . ٢عدد األجزاء: ، بي 

ة -3 بن ،  الذخي  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  )ت    المؤلف:  ي 
بالقرافز الشهي   المالكي  الرحمن  عبد  بن   ـه( ٦٨٤إدريس 

ي ١٣،  ٨،  ١جزء    :المحقق ة١٢  -   ٩،  ٧،  ٥  -   ٣جزء  ،  : سعيد أعراب٦،  ٢جزء  ،  : محمد حخ  ز : دار الغرب اإلسالمي ،  : محمد بو خي 
  -النارسر

وت  . ١٤عدد األجزاء: ، م  ١٩٩٤الطبعة: األوىل،   بي 

ح تنوير األبصار حاشية رد المحتار، عىل الدر    -4 ، الشهي  بابن عابدين ]ت  ،  المختار: رسر ز :  ،  ه [  ١٢٥٢المؤلف: محمد أمي  النارسر

ي وأوالده بمرص  ي الحلت   البائ 
كة مكتبة ومطبعة مصطقز  . ٦عدد األجزاء: ،  م ١٩٦٦ـه =  ١٣٨٦الطبعة: الثانية ، رسر

ز الدقائق -5 ح كيز ي )ت المؤلف: رساج الدين عمر بن ، النهر الفائق رسر
، المحقق: أحمد عزو عناية، ـه(١٠٠٥إبراهيم بن نجيم الحنقز

: دار الكتب العلمية  . ٣عدد األجزاء: ،  م٢٠٠٢ -ـه  ١٤٢٢الطبعة: األوىل، ، النارسر

ح المخترص الفرغي البن الحاجب -6 ي رسر
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موىس، ضياء الدين الجندي المالكي المرصي )ت ،  التوضيح فز

نجيب، المح،  ـه(٧٧٦ الكريم  عبد  بن  أحمد  د.  اث  قق:  الي  للمخطوطات وخدمة  نجيبويه  مركز   : األوىل،  ،  النارسر   - ـه  ١٤٢٩الطبعة: 

 . ٨عدد األجزاء: ، م٢٠٠٨

المنهاج  -7 ح  ي رسر
المحتاج فز الهيتىمي ،  تحفة  ى بمرص  ،  المؤلف: أحمد بن محمد بن عىلي بن حجر  الكي  التجارية  المكتبة   : النارسر

:  ،  لصاحبها مصطقز محمد  ي    م،   ١٩٨٣  -ـه    ١٣٥٧عام النرسر اث العرئ 
وت، بدون طبعة وبدون تاري    خ(  -)ثم صورتها دار إحياء الي  ،  بي 

 . ١٠عدد األجزاء: 

شجاع -8 ي  أئ  ألفاظ  حل  ي 
فز )ت  ،  اإلقناع  الشافغي  ي 

بيتز الرسر الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين،  شمس   ـه(٩٧٧المؤلف: 

: دار الفكر الن، دار الفكر  -المحقق: مكتب البحوث والدراسات  وت –ارسر  . ١×    ٢عدد األجزاء: ، بي 

ح عمدة الفقه -9 المؤلف: شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد   ((،٢٥آثار شيخ اإلسالم ابن تيمية وما لحقها من أعمال )) رسر

( تيمية  ابن  )الرياض(  ،  ـه(  ٧٢٨  -   ٦٦١السالم  العلم  عطاءات  دار   : وت(  -النارسر )بي  حزم  ابن   دار 

 
 (. 32سورة احلج اآلية رقم ) (69)
 سبق ختريج احلديث.  (70)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

(، خرج    ١ج   ،  ٥عدد األجزاء:    م )األوىل لدار ابن حزم(،  ٢٠١٩  -ـه    ١٤٤٠الطبعة: الثالثة،   )الطهارة(: حققه )محمد أجمل اإلصالحي

العمي    هللا  عبد  بن  )سليمان  راجعه  بلفقيه(،  سالم  بن  )زاهر  الجديع(  -أحاديثه  محمد  بن   جديع 

(، خرج أحا  ٢ج    محمد بن صالح   -ديثه )زاهر بن سالم بلفقيه(، راجعه )أنور بن صالح أبو زيد  )الصالة(: حققه )محمد أجمل اإلصالحي

يدي( ز   ٥و    ٤ج   ،  جديع بن محمد الجديع(  - )الصيام(: حققه )عىلي بن محمد العمران(، راجعه )سليمان بن عبد هللا العمي     ٣ج   ،  الي 

عبد الرحمن بن صالح    - اجعه )سليمان بن عبد هللا العمي   )الحج(: حققه )محمد عزير شمس(، خرج أحاديثه )نبيل بن نصار السندي(، ر 

 السديس(. 

ق عليه: هالل مصيلخي مصطقز هالل  ك -10
ّ
، راجعه وعل ي

ز اإلقناع، المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوئ  شاف القناع عن مي 

: مكتبة النرص الحديثة بالرياض، لصاحَبيها   - يف، النارسر : عبدهللا ومحمد الصالح الراشد، الطبعة: أستاذ الفقه والتوحيد باألزهر الرسر

ي 
كي فز

«   ١٩٦٨ -ـه   ١٣٨٨بدون تاري    خ طبع ]لكن أّرخ ذلك د الي  ي كتابه »الَمذهب الحنبىلي
 . ٦[، عدد األجزاء:  ٥١٠/ ٢م كما فز

ي الرازي )ت  ،  مختار الصحاح -11
ي بكر بن عبد القادر الحنقز المحقق: يوسف  ،  ـه(٦٦٦المؤلف: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أئ 

: المكتبة العرصية ، الشيخ محمد  وت  -النارسر  م. ١٩٩٩ـه /  ١٤٢٠الطبعة: الخامسة،  ، صيدا  –الدار النموذجية، بي 

ح الهداية -12 « الحنقز )ت  ،  البناية رسر ز المعروف ب  »بدر الدين العيتز المؤلف: محمود بن أحمد بن موىس بن أحمد بن الحسي 

: دار الك،  ـه(  ٨٥٥ وت، لبنان  - تب العلمية  النارسر عدد األجزاء:  ،  م  ٢٠٠٠  - ـه    ١٤٢٠الطبعة: األوىل،  ،  تحقيق: أيمن صالح شعبان،  بي 

١٣ . 

ح مخترص خليل -13 ي رسر
،  ،  مواهب الجليل فز ي المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغرئ 

ي المالكي )ت 
عيتز : دار الفكر ، ـه(٩٥٤المعروف بالحطاب الرُّ  . ٦عدد األجزاء:  ، م١٩٩٢ - ـه ١٤١٢الطبعة: الثالثة، ،النارسر

الكبي   -14 ح  الرسر عىل  ي 
الدسوف  )ت  ،  حاشية  المالكي  ي 

الدسوف  عرفة  بن  أحمد  بن  محمد  الفكر،ـه(١٢٣٠المؤلف:  دار   :  النارسر

 . ٤عدد األجزاء: ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاري    خ

ح البهجة الوردية -15 ي رسر
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحت  السنيكي )ت  ،  الغرر البهية فز

: المطبعة الميمنية، عدد األجزاء: ، ـه(٩٢٦  . ٥النارسر

المستقنع -16 زاد  ح  رسر المرب  ع  البهوئ  ،  الروض  يونس  بن  منصور  نذير ،  المؤلف:  محمد  القدوس  عبد  أحاديثه:   خرج 

ىمي لمؤسسة الر 
ْ
: )دار المؤيد،  سالةحققه: المكتب الِعل وت(  - الرياض(، )مؤسسة الرسالة    - النارسر   ١٩٩٦  - ـه    ١٤١٧الطبعة: األوىل  ،  بي 

 م. 

اِلب  -17
َّ
ِليُل الط

َ
ح د

ْيُل الَمآِرب برسرَ
َ
ي  ،  ن

ْيَبائز
َّ
ي الش ي تغلب بن سالم التغلت  المؤلف: عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أئ 

: مكتبة الفالح، الكويت،   -رحمه هللا   -ُسليمان عبد هللا األشقر    المحقق: الدكتور محمد ،  ـه(١١٣٥)ت     ١٤٠٣الطبعة: األوىل،  ،  النارسر

 . ٢عدد األجزاء: ، م ١٩٨٣ -ـه 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  -18
ح كفاية الطالب الربائز ي   المؤلف: أبو الحسن,، حاشية العدوي عىل رسر

عىلي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إىل بتز

)ت   منفلوط(  من  بالقرب  البقاغي ،  ـه(١١٨٩عدي،  محمد  الشيخ  يوسف  الفكر  ،  المحقق:  دار   : وت  - النارسر  بي 

: ، الطبعة: بدون طبعة  . ٢عدد األجزاء: ، م١٩٩٤ - ـه ١٤١٤تاري    خ النرسر

الشافغي  -19 اإلمام  مذهب  ي 
فز ز ،  البيان  الحسي  أبو  )ت  المؤلف:  الشافغي  ي 

اليمتز ي 
العمرائز سالم  بن  الخي   ي  أئ  بن  يحت   ، ـه(٥٥٨ 

: دار المنهاج ، المحقق: قاسم محمد النوري  . ١٣عدد األجزاء: ،  م ٢٠٠٠ -ه  ١٤٢١الطبعة: األوىل، ، جدة  –النارسر

ح المهذب -20 ف النووي )ت  ،  المجموع رسر ي الدين بن رسر :  ،  ـه(  ٦٧٦المؤلف: أبو زكريا محت  ية، مطبعة  النارسر )إدارة الطباعة المني 

: ، القاهرة –التضامن األخوي(   . ٩عدد األجزاء:  ، ـه ١٣٤٧ -  ١٣٤٤عام النرسر

ي البن قدامة -21
ي القاسم عمر  ،  ـه( ٦٢٠ -  ٥٤١المؤلف: أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة )، المغتز عىل مخترص: أئ 

ي )المتوفز  
ز بن عبد هللا بن أحمد الخرف  ي  ،  ـه(  ٣٤٣بن حسي 

  ١٤٠٣وعبد القادر عطا ]ت    - ومحمود عبد الوهاب فايد    - تحقيق: طه الزيتز

: مكتبة القاهرة، ومحمود غانم غيث - ه [  . ١٠عدد األجزاء:  ، م( ١٩٦٩ـه =   ١٣٨٩) -م(   ١٩٦٨ـه =  ١٣٨٨الطبعة: األوىل، )، النارسر

الخالف -22 من  الراجح  معرفة  ي 
فز الحس ،  اإلنصاف  أبو  الدين  عالء  )المؤلف:  المرداوي  سليمان  بن  عىلي   ـه(  ٨٨٥  -   ٧١٧ن 

ي 
: مطبعة السنة المحمدية، صححه وحققه: محمد حامد الفق  اث  ، م ١٩٥٥ -ـه  ١٣٧٤الطبعة: األوىل، ، النارسر وصِوْرتها: دار إحياء الي 

ي  وت  –العرئ   . ١٢عدد األجزاء:  ، بي 

مؤلف كتاب الفروع: شمس الدين محمد بن  ،  (٨٨٥)ت  ومعه: تصحيح الفروع لعالء الدين عىلي بن سليمان المرداوي    الفروع -23

كي ،  ـه(  ٧٦٣مفلح المقدىسي )ت  
: )مؤسسة الرسالة  ،  تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن الي  وت(، )دار المؤيد    -النارسر ،  الرياض(  -بي 

 )األخي  فهارس(.  ١٢عدد األجزاء:   ،م ٢٠٠٣ -ـه   ١٤٢٤الطبعة: األوىل، 

ى البن  -24 ي القاسم بن   Kتيميةالفتاوى الكي  ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أئ 
المؤلف: تق 

ي )ت  
ي الحنبىلي الدمشق 

: دار الكتب العلمية،  ـه(٧٢٨محمد ابن تيمية الحرائز عدد األجزاء:  ،  م١٩٨٧  - ـه  ١٤٠٨الطبعة: األوىل،  ،  النارسر

٦ . 

الفتاوى -25 اإلسال ،  مجموع  شيخ  تيميةالمؤلف:  بن  أحمد  هللا ،  م  رحمه  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  وترتيب:   جمع 

يف ، وساعده: ابنه محمد وفقه هللا : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الرسر : ،  السعودية  –المدينة المنورة   -النارسر   ١٤٢٥عام النرسر

 م.  ٢٠٠٤ -ـه 

بن حنبل -26 أحمد  اإلمام  )،  سند  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  األرنؤوط  ،  ـه(  ٢٤١  -   ١٦٤المؤلف:  عادل مرشد،    - المحقق: شعيب 

كي ، وآخرون
اف: د عبد هللا بن عبد المحسن الي  : مؤسسة الرسالة، إرسر  . ٥٠عدد األجزاء: ، النارسر

ي تخري    ج أحاديث منار السبيل -27
ي )المتوفز :  ،  إرواء الغليل فز

اف: زهي  الشاويش ،  ـه(١٤٢٠المؤلف : محمد ناض الدين األلبائز ،  إرسر

: المكتب اإلسالمي  وت – النارسر  . ٩عدد األجزاء: ، م١٩٨٥  - ـه  ١٤٠٥الطبعة: الثانية  ، بي 

ي )ت  ،  نيل األوطار  -28
ي اليمتز

،  تحقيق: عصام الدين الصبابطي ،  ـه(١٢٥٠المؤلف: محمد بن عىلي بن محمد بن عبد هللا الشوكائز

: دار الحديث، مرص   . ٨زاء: عدد األج،  م١٩٩٣ -ـه  ١٤١٣الطبعة: األوىل، ، النارسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

البخاري -29 صحيح  ح  رسر القاري  )ت  ،  عمدة  العيتز  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو  الدين  بدر  ه ،  ـه(  ٨٥٥المؤلف:  بنرسر عنيت 

ي 
الدمشق  أغا  عبده  مني   محمد  ومديرها  لصاحبها  ية،  المني  الطباعة  إدارة  بمساعدة  العلماء  من  كة  رسر عليه:  والتعليق   وتصحيحه 

رتها دور أخرى: مثل )دار إحيا  ، ودار الفكر(  وصوَّ ي اث العرئ 
وت –ء الي   . ٢٥عدد األجزاء:  ، بي 

ي ، صحيح البخاري -30
: )دار ابن  ، المحقق: د. مصطقز ديب البغا ، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعقز النارسر

، دار اليمامة(   . ٧عدد األجزاء:  ، م ١٩٩٣ -ـه   ١٤١٤الطبعة: الخامسة، ، دمشق –كثي 

اف: د. محمد بن سعد  ،  المؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن باز ،  فتاوى ومقاالت متنوعة مجموع   -31 جمع وإرسر

: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية، الشويعر   جزءا.  ٣٠عدد األجزاء:  ، النارسر

أدلة ومسائل وقواعد وضوابط -32 الطهارة،  الدبيانالم،  موسوعة أحكام  (،  ؤلف: دبيان بن محمد  نارسر : )بدون  الطبعة:  ،  النارسر

 . ١٠ـه، عدد األجزاء:   ١٤٣٦الثالثة، 

المؤلف: أبو الوليد محمد بن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن األزرق  ،  أخبار مكة وما جاء فيها من األثار  -33

ي )ت  
ي المكي المعروف باألزرف 

: دار األندلس للنرسر  ،  المحقق: رشدي الصالح ملحس،  ـه(٢٥٠الغسائز وت  –النارسر  . ١*٢عدد األجزاء:  ،  بي 

ي قديم الدهر وحديثه -34
المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي )من علماء القرن الثالث  ،  أخبار مكة فز

  ٢٠٠٣  -ـه    ١٤٢٤الطبعة: الرابعة،  ،  توزي    ع: مكتبة االسدي، مكة المكرمة،  دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش،  الهجري(

 . ٦عدد األجزاء: ، م

ي الفقه -35
ي ،  ما صح من آثار الصحابة فز

الباكستائز : دار الخراز ،  المؤلف: زكريا بن غالم قادر  جدة، دار ابن حزم للطباعة    -النارسر

وت  –والنرسر والتوزي    ع   . ٣عدد األجزاء: ، م  ٢٠٠٠  -ـه  ١٤٢١الطبعة: األوىل، ، بي 

ي )ت ، البداية والنهاية -36
ي البرصي ثم الدمشق 

تحقيق: عبد هللا بن  ، ـه( ٧٧٤المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي  القرىسر

كي 
: دار هجر للطباعة والنرسر والتوزي    ع واإلعالن، عبد المحسن الي  : ، م ١٩٩٧  -ـه   ١٤١٨الطبعة: األوىل، ، النارسر ـه /   ١٤٢٤سنة النرسر

 . ٢١عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٣

الفقه -37 أصول  ي 
فز )،  التمهيد  الحنبىلي  ي 

ائز
َ
َوذ
ْ
ل
َ
الك الخطاب  ُبو 

َ
أ الحسن  بن  أحمد  بن  محفوظ  دراسة ،  ـه(  ٥١٠  -  ٤٣٢المؤلف: 

: مركز البحث العلىمي وإحياء ال،  )د محمد بن عىلي بن إبراهيم(  ٤،  ٣)د مفيد محمد أبو عمشة(، ج     ٢،  ١وتحقيق: ج    اث اإلسالمي النارسر
ي 

ي للطباعة والنرسر والتوزي    ع -
 . ٤عدد األجزاء: ، م  ١٩٨٥ -ـه   ١٤٠٦الطبعة: األوىل، ، جامعة أم القرى، دار المدئز

ح التنبيه -38 ي رسر
المؤلف: أحمد بن محمد بن عىلي األنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة )ت  ،  كفاية النبيه فز

: دار الكتب العلمية، المحقق: مجدي محمد رسور باسلوم، ـه(٧١٠  . ٢١عدد األجزاء:  ، ٢٠٠٩الطبعة: األوىل، م ، النارسر

ي فقه اإلمام أحمد بن حنبل -39
ف الدين موىس الحجاوي المقدىسي )ت  ،  اإلقناع فز تصحيح وتعليق:  ،  ـه(  ٩٦٨المؤلف: أبو النجا رسر

: دار المعر ، عبد اللطيف محمد موىس السبكي  وت  النارسر  . ٤عدد األجزاء: ، لبنان –فة بي 

ز  -40 ز وعمدة المفتي  ف النووي )ت  ،  روضة الطالبي  ي الدين يحت  بن رسر ،  تحقيق: زهي  الشاويش،  ـه(٦٧٦المؤلف: أبو زكريا محت 

وت ، بي  : المكتب اإلسالمي  . ١٢عدد األجزاء: ، م١٩٩١ـه / ١٤١٢الطبعة: الثالثة، ، عمان -دمشق -النارسر
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َ
ي رفع الحدث وإزالة الخ
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   -41
ح روض الطالبأستز المطالب فز ،  ـه(٩٢٦المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحت  السنيكي )ت  ،  رسر

. ، ٤عدد األجزاء:  : دار الكتاب اإلسالمي
 النارسر

الموقع الرسىمي لسماحة الشيخ اإلمام ابن باز،   -42

-https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85

-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

-%D9%81%D9%8A-D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%

-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%

D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1% 

ح المنهاجالنجم   -43 ي رسر
ي أبو البقاء الشافغي )ت  ،  الوهاج فز ِمي 

َّ
،  ـه(٨٠٨المؤلف: كمال الدين، محمد بن موىس بن عيس بن عىلي الد

: دار المنهاج )جدة(  . ١٠عدد األجزاء: ، م٢٠٠٤  -ـه ١٤٢٥الطبعة: األوىل، ، المحقق: لجنة علمية، النارسر

ح نور اإليضاح -44 ي الفالح رسر
ي )ت  ،حاشية الطحطاوي عىل مراف 

  ١٢٣١المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنقز

وت  ، ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز الخالدي، ـه( : دار الكتب العلمية بي    ١٩٩٧ - ـه   ١٤١٨الطبعة: الطبعة األوىل ، لبنان  –النارسر

 م. 

المنهاج -45 ألفاظ  ي 
معائز معرفة  إىل  المحتاج  ي 

بن  ،  مغتز الدين، محمد  ]ت  المؤلف: شمس  ي 
بيتز الرسر الخطيب   ه [   ٩٧٧محمد، 

ق عليه: عىلي محمد معوض  
ّ
: دار الكتب العلمية،  عادل أحمد عبد الموجود   -حققه وَعل ،  م  ١٩٩٤  -ـه    ١٤١٥الطبعة: األوىل،  ،  النارسر

 . ٦عدد األجزاء: 

ي النيسابوري )،  صحيح مسلم -46 ز مسلم بن الحجاج القشي  ي المحقق: م،  ـه(  ٢٦١  -  ٢٠٦المؤلف: أبو الحسي 
،  حمد فؤاد عبد الباف 

كاه، القاهرة ي ورسر ي الحلت  : مطبعة عيس البائ  ها،،  النارسر وت، وغي  ي ببي  اث العرئ 
:    ثم صورته دار إحياء الي    ١٩٥٥  - ـه    ١٣٧٤عام النرسر

 . ٥عدد األجزاء: ، م

47-   ِ
اضز
َ
ِللق ُمْسِلِم  َصِحيح  ُح  ْ

َ ُمْسِلم  رسر َواِئِد 
َ
بف الُمْعِلِم  ِإكَماُل  الُمَسىمَّ  بن عمرون ،  ِعَياض  بن عياض  بن موىس  المؤلف: عياض 

، أبو الفضل )ت   ي
ي السبت  َ ِإْسَماِعيل،  ـه(٥٤٤اليحصت  : دار الوفاء للطباعة والنرسر والتوزي    ع، مرص ،  المحقق: الدكتور يْحت  الطبعة: ،  النارسر

 . ٨األجزاء:  عدد ، م ١٩٩٨ - ـه  ١٤١٩األوىل، 

ماجه -48 ابن  ز  )ت  ،  سيز يزيد  أبيه  اسم  وماجة   ، ي
القزويتز يزيد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  ماجة  ابن   ـه(  ٢٧٣المؤلف: 

ي 
: دار إحياء الكتب العربية  ،  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباف  ي  -النارسر ي الحلت   . ٢عدد األجزاء: ، فيصل عيس البائ 

هيب -49 غيب والي  ي المؤلف: محمد  ،  صحيح الي 
: مكتبة المعارف للنرسر والتوزي    ع  ،  ناض الدين األلبائز الطبعة:  ،  الرياض  –النارسر

 . ٣عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٠ - ـه  ١٤٢١األوىل، 

https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://binbaz.org.sa/fatwas/5903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A1
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بث                                                  الضبيب  

َ
ي رفع الحدث وإزالة الخ

 
 حكم استعمال ماء زمزم ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الصغي    -50 الجامع  ح  برسر العابدين  ،  التيسي   زين  بن  عىلي  بن   
ز العارفي  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين  المؤلف: 

: مكتبة اإلمام الشافغي  ،  ـه(١٠٣١القاهري )ت  الحدادي ثم المناوي   عدد األجزاء:  ،  م١٩٨٨  -ـه  ١٤٠٨الطبعة: الثالثة،  ،  الرياض  –النارسر

٢ . 

ز الكبي    -51 ي )،  السيز
 بن عىلي البيهق 

ز تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن ،  ـه(  ٤٥٨  -   ٣٨٤المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسي 

كي 
: مركز هجر للبحوث و ، الي   . ٢٤عدد األجزاء:  ، م ٢٠١١ - ـه  ١٤٣٢الطبعة: األوىل،  ، القاهرة –الدراسات العربية واإلسالمية النارسر

ي تخري    ج أحاديث الرافغي الكبي   -52
ي ،  التلخيص الحبي  فز

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالئز

: مؤسسة قرطبة  ،  تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب،  ـه(٨٥٢)ت   عدد ،  م١٩٩٥ـه/ ١٤١٦الطبعة: األوىل،  ،  مرص   –النارسر

 . ٤األجزاء: 

ْعَماِن  -53
ُّ
 الن

َ
ة
َ
ْ َحِنْيف ي ئ ِ

َ
ِب أ

َ
ه
ْ
 َمذ

َ
اِئُر َعىل

َ
ظ
َّ
َباُه َوالن

ْ
ش
َ ْ
،  ـه(  ٩٧٠المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهي  بابن نجيم )ت  ،  األ

ات وت ، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمي  : دار الكتب العلمية، بي   م.  ١٩٩٩ -ـه   ١٤١٩الطبعة: األوىل، ، لبنان  –النارسر

 


