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

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 أحكامها]
 
 [عقد اإلجارة و أثر األجل ف

 [الباحث: محمد األمي   البح]إعداد 

 [ جامعة صباح الدين زعيم ] 

 

 : الملخص

، أما بعد:   الحمد هللا رب العالمي   والصالة والسالم عىل سيد المرسلي  

العقود المسماة، ومن أبرز أحكام هذا العقد: اهتم فقهاء الفقه اإلسلمي بعقد اإلجارة أيما اهتمام، حت  عدوه من  
ي صحته. 

ط فز ز عقد اإلجارة عن سائر العقود، ويعد العلم به رسر  األجل؛ ألنه عنرص جوهري فيه، يمي 

اإلجارة  عقد  ي 
وينقضز بفس خه،  ينف رد  أن  المتعاقدين  أحد  يملك  ال  اللزمة، حيث  العقود  من  اإلجارة  عقد  يعد 

 ب خاصة كتعذر استيفاء المنفعة.  بأسباب عامة كاإلقالة، وأسبا

ز يبق  فيهم ا عقد اإلجارة ساري المفعول،  األصل أن ينتهي عقد اإلجارة بانتهاء األجل المتفق عليه، إال أن ثمة حالتي 
ي لعقد اإلجارة، وثانيهما دون اعتبار لرضز 

، وهو ما عير عنه الفقهاء بالتجدي د الضمتز ز أولهما بإيجاب وقبول ضمنيي 
ورة أو بحكم القانون. المتعاقد  ين، وهو ما عير عنه الفقهاء بامتداد عقد اإلجارة للرصز

ي أهمية 
ي الفصل الثائز

وعيته وأنواع ه، وبينت فز ي الفصل األول من هذا البحث تعريف عقد اإلجارة، ومرسر
بينت فز

ي عقود المعاوضات  
ي عقد اإلج  -بما فيها عقد اإلجارة–األجل فز

ط صحة فز ارة، وأن جهالة األجل وأن العل م باألجل رسر
ي ه ذا الموض وع. 

ي توصلت إليها فز
ي الخاتمة ألهم النتائج والتوصيات الت 

 مفسدة لعقد اإلجارة، وعرضت فز

 عقود المعاوضات، عقد اإلجارة، أهمية األجل، أثر األجل.  الكلمات المفتاحية: 
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]Mohamed Lemine El Bah[ 

Research Summary: 

The jurists of Islamic jurisprudence paid great attention to the lease contract, even its enemy from the 

so-called contracts. Among the most prominent provisions of this contract: the term; Because it is an 

essential element in it that distinguishes the lease contract from all other contracts, and knowledge of it 

is a condition for its validity. 

 The lease contract is one of the necessary contracts, as none of the contracting parties has the right to 

unilaterally terminate it, and the lease contract expires for general reasons such as dismissal, and special 

reasons such as the inability to obtain the benefit. 

 The principle is that the lease contract ends with the end of the agreed-upon term, but there are two 

cases in which the lease contract remains in effect, the first of which is an implicit offer and acceptance, 

which the jurists expressed as the implicit renewal of the lease contract, and the second without regard 

to the consent of the contracting parties, which is what the jurists expressed by the extension of the lease 

contract as necessary or by law. 

 I explained in the first chapter of this research the definition of the lease contract, its legality and its 

types, and I explained in the second chapter the importance of the term in the compensation contracts – 

including the lease contract- and that knowledge of the term is a valid condition in the lease contract, 

and that ignorance of the term spoils the lease contract, and presented in the conclusion to the most 

important results and the recommendations it reached in this regard . 

 المقدمة: 

الحمد هللا الذي أخرجنا من غياهب ظلمات الجهل إىل نور العلم، خلقنا فصورنا أكرمنا وهدانا لكتابة ما ينفعنا 
، سيدنا محمد  ز ف المرسلي  نا ونرصز به. سبحانه علم الغيوب، والصلة والسلم عىل أرسر وننفع به، واجتناب ما يرصز

ز لهم بإحسان إىل يوم الدين.  وعىل آله  ز والتابعي   وأصحابه أجمعي 

ز االجتماعي ة واالقتص ادية، فم ن الناحي ة االجتماعية: يعد    عقد اإليجار بأهمية بالغة من الن احيتي 
و بعد..  يحظز

ي بوساطتها يتمكن أفراد الطبقة الضعيفة اقتصاديا م ن إشباع حاجاتهم المختلف
ة، كالسكن عقد اإلجارة الوسيلة الت 

اإلجارة   عقد  أصبح  االقتصادية:  الناحية  ومن  ذلك،  وغي   العقارات–والنقل  إجارة  وسائل    -وخصوصا  أهم  من 
استثمار األموال الناجحة، ونظرا له ذه األهمي ة، اعتير عقد اإلجارة من العقود المسماة، وأفردت له أحكاما فقهية 

ي نظرية العقد.  -األجلومنه ا األحكام المتعلقة ب-وقانونية خاصة ب ه 
 إضافة إىل القواعد العامة فز

ز وحقوقهما   امات الطرفي  ز
الي  العقد، وألن  ط لصحة  العلم به رسر ي عقد اإلجارة؛ ألن 

يعد األجل عنرصا جوهريا فز
ز مق دار المنفع ة الت ي يستحقها المستأجر، ومقدار األجرة  تتحدد تبعا لمدة العقد، فعىل أساس هذه المدة يتع ي 

ي 
ز الت  ي أحكام األجل لهذا العقد عند فقهاء المسلمي 

 . يستحقها المؤجر، ونظرا لهذه األهمية: رأيت أن أبح ث فز
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وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

 : البحث مشكلة

ي عقد اإلج ارة، كاإلش كاالت الناشئة عن انخفاض   . 1
ي أساسها األجل فز

ز المتعاقدين، والت  ي تنشأ بي 
اإلشكاالت الت 

ي عقد  
اإلجارة طويل األجل، والناشئة عن جهالة وقت ابتداء العقد، وجهالة األجل الذي القيمة النقدية لألجور فز
 ينتهي بانتهائه العقد. 

 انقضاء عقد اإلجارة قبل انقضاء األجل المتفق عليه.  . 2

 : السابقة الدراسات

ز الفقه والقانون. الفقه المقارن: للدكتور عبد الفتاح كبارة، وقد تحدث فيه عن تمديد إيجار الدور السكنية   .1  ب ي 
، معهد  .2 ز وع قانون إيجار المساكن والعقارات للدكتور رياض عب د الك ريم، رام اهللا، فلسطي  مراجعة نقدية لمرسر

)ماس(، ط ي
 م. ٢٠٠١ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيتز

/ دراسة تحليلية مقارنة لمحمود محمد س لمة .3 ي
ي القانون األردئز

اف   إخلء األماكن المستأجرة فز العبابنة، بإرسر
األردن، عم ان،   األردني ة،  الجامع ة  الدكتور عباس الرصاف،  )رسالة ماجستي  غي  منشورة(  ١٩٩٣األستاذ  م، 

 . ي
 ومما بحث فيها حكم االمتداد القانوئز

اف: الدكتور ولي .4 ي تطرأ عىل العقد بعد إبرامه/ دراسة مقارنة لوحي فاروق لقم ان، بإرسر
د الظروف االستثنائية الت 

م، )رس الة ماجستي  غي  منشورة( ومما بحثه فيها تطبيقات ١٩٩٢القسوس، الجامع ة األردني ة، األردن، عم ان،  
 .  نظري ة الظ روف الطارئ ة ف ي الفق ه اإلسلمي

 : البحث منهجية

ي هذا منهجا قام عىل األسس اآلتية: 
ي بحث 

 
 سلكت ف

جيح بينها ما أمكن ذلك. عرض آراء المذاهب الفقهية األربعة،  .1  ومناقشتها مع الي 
اجم ومعاجم اللغة والبحث الدقيق فيها.  .2  الرجوع إىل أمات كتب الفقه والحديث والي 
 توثيق ما نقلته توثيقا كامل بعزوه إىل مصادره األصلية.  .3
رصا والجزء االسم مخت  ذكر اسم المرجع كامل عند وروده ألول مرة، ومن ثم ذكره مخترصا عند تك رره ب ذكر  .4

 ورقم الصفحة. 
.  -عز وجل–عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها من كتاب اهللا  .5 ز  بذكر اسم السورة ورقم اآلية، وكتابتها بخط ممي 
، اكتفيت  .6 ز ي الصحيحي 

ها، فإن كانت فز ز يفة من مصادرها، وكتابتها بخط غامق لتميي  توثيق األحاديث النبوية الرسر
هما أ ي غي 

ت إىل حكمها. بالتوثيق، وإن كانت فز  رسر

 البحث:  خطة

 : ، مع مقدمة وخاتمة عىل النحو التاىلي
 قسمت هذا البحث إىل فصلي  

 وقد بينت فيها أهمية عقد اإلجارة، وأهمية األجل فيه، ومشكلة البحث، والدراس ات المقدمة: 

ي كتابته. 
 السابقة له، والمنهج الذي انتهجته فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

، الفصل األول: واشتمل عىل ثلثة   ز وعيته، وقد تضمن هذا المبحث مطلبي  مباحث، أولها تعريف عقد اإلجارة ومرسر
الكتاب  أدلة من  ي عىل 

الثائز المطلب  لغة و اصطلحا، واشتمل  اإلج ارة  تعريف عقد  المطلب األول عىل  اشتمل 
ي المباحث فكان عن أركان عقد اإل 

وعية، و ثائز وطه،  والسنة، وعىل دليىلي اإلجماع و القياس؛ لبيان المرسر جارة و رسر
ي ما تناول المبحث الثالث أنواع عقد اإلجارة. 

 فز

ط  : فأما المبحث األول فهو "رسر ز : "أثر األجل عىل عقد اإلجارة" وقد اشتمل الفصل  عىل مبحثي  ي
الفصل الثائز

الحد   وثانيهما  عليه،  بالمعقود  العلم  أولهما كيفية   ، ز اإلجارة"، وقد تضمن مطلبي  عق د  ف ي  باألج ل  األعىل  العلم 
: أولهما: جهالة  ز ي فهو "جهالة األجل مفسدة لعقد اإلجارة"، وفيه  مطلبي 

ي عقد اإلجارة، أما المبحث الثائز
لألجل فز

: جهالة األجل الذي ينتهي بانتهائه عقد اإلجارة.  ي
ي ما تناول المطلب الثائز

 وقت ابتداء عقد اإلجارة، فز

ي توصلت إليها. وقد بينت فيها أهم النتائج والتوصيات ا الخاتمة:  
 لت 

وطه وأنواعه. األول:  الفصل وعيته وأركانه ورسر  تعريف عقد اإلجارة ومرسر

وعيته. األول:  المبحث  تعريف عقد اإلجارة ومرسر

 تعريف عقد اإلجارة لغة واصطلحا. : األول المطلب

  تعريف العقد واإلجارة لغة: الفرع األول: 

ي اللغة له معان عدة، منها الربط  
 العقد فز

َ
د
َ
والشد والتقوية، يق ال: عقد الزهر: أي تضامت أجزاؤه فصارت ثمرا، وَعق

ي الحبل ونحوه: أي وصل أحدهما باآلخر بعقدة تمسكهما؛ فأحكم 
 طرفز

َ
 د
َ
الحبل ونحوه: أي جعل فيه عقدة، وَعق

ز والعهد: وصلهما، وعقد البناء: أي ألصق بعض حجارته ببعض بما يمسكها؛ فأحكم إلصاقها، وعقد البيع والي مي 
ء: أي لزمه ي

 .2، والعقد هو العهد، والجمع عقود، والمعاقدة ه ي المعاه دة1أي أك ده، وعقد قلبه عىل السر

ي عمل، واإلج ارة بي ع المن افع، واألجر هو الجزاء عىل العمل،  
واإلجارة لغة من أَجر يأِجر، وهو ما أعطيت من أجر فز

أَجر، وجمعه أجراء، واإلجارة والجمع أجور، واألجر: الثواب، واتجر ا
َ
: المست لرجل: تصدق وطل ب األجر، واألجي 

، واألشهر استعماال هو لفظ اإليجار  . 3واالستئجار واإليجار والكراء واالكت راء ألفاظ تدل عىل نفس المعتز

: تعريف ي
 اصطالحا   اإلجارة عقد الفرع الثان 

ي العبارة الدالة عىل 
ز فز  معتز عقد اإلجارة، فمنهم من اخترص وأجم ل،اختلف فقهاء المسلمي 

 :  وفصل، وتعريفاتهم عىل النحو التاىلي
ز  ومنهم من بي 

 
، فصل القاف، ط ٦٣٦/ ١الزيات: أحمد حسن وآخرون، المعجم الوسيط  1 ز  . ٣،باب العي 
، لسان العرب  2 ،   ٣٠٩/ ٩ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن عىلي ي اث العرئر

وت، لبنان، دار إحياء الي  ، فص ل الق اف،  بي  ز ،ب اب الع ي 
، ط ي  م. ١٩٩٢ -ه  ١٤١٢، ٢مؤسسة التاري    خ العرئر

ح البداية  ٧٧/ ١بن منظور: لسان العرب ا 3 ي بكر بن عبد الجليل، الهداية رسر  عىلي بن أئر
ز : أبو الحسي  ي

  ٢٣١/ ٣،باب الهمزة، فصل الجيم، انظر: المرغينائز
: علء الدين، بدائع الصنائع  ي

وت، المكتبة اإلسلمية، الكاسائز وت، ط ١٧٤/ ٤،بي  ، بي  ي  . ١٩٨٢، ٢،دارالكتاب العرئر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي   المذهب
ز الحقائق ما نصه: الحنف  ي عقد اإلجارة عىل أنه بيع، فقد جاء ف ي تبي ي 

: عرف فقهاء المذهب الحنقز

ي حاشية ابن ، وعرفوه مرة أخرى عل ى  4عقد اإلجارة هو بيع منفعة معلومة بأجر معلوم" 
أنه تمليك، فقد جاء فز

ز بعوض"  ي 5عابدين: إن عقد اإلجارة هو: "تمليك نفع مقصود من العي 
، ومرة عىل أنه عقد عىل منفعة، فقد جاء فز

"، و تجدر اإلشارة هنا إىل أن تعريف مجلة األحكام 6المبسوط ما نصه: "اإلجارة عقد عل ى المنفعة بعوض هو مال
ي المادة )   العدلية لعقد اإلجارة
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ح مخترص خليل بأنه: "بيع منفعة ما أمكن نقله غي  سف7بعوض"  ي رسر
ينة وال حيوان ال يعقل بعوض غي   ، وُعِرف فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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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ز من موش   المرأتي  والد  السلم-حيث طلب  و هو    -عليه  معلوم  مقابل عوض  الغنم  لرغي  نفسه  يأجره  أن 
ي 
وعة عندهم، و لم يأت فز تزويجه إحدى ابنتيه، و وافق موش عىل ذلك، فدل ذلك عىل أن اإلجارة كانت مرسر

عنا ما ي ع لنا إذا سكت عنه. رسر ع من قبلنا رسر  منعها، و رسر

 أما األدلة من السنة فمنها: 

أنا خصمهم يوم   -صىل هللا عليه و سلم   -قوله    .1 ي هللا عنه: )قال هللا تعاىل: ثلثة 
ي هريرة رضز أئر ي حديث 

فز
ا فاستوفز منه و ل باع حرا فأكل ثمنه، و رجل استأجر أجي  ي ثم غدر، و رجل  م يعطه القيامة؛ رجل أعظ ئر

 ( 15أجره. 

وعية    -صىل هللا عليه و سلم   –فقوله   ا فاستوفز منه و لم يعطه أجره( يدل ضاحة عىل مرسر )و رجل استأجر أجي 
 اإلجارة.  

 16)أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب هللا(.  -صىل هللا عليه و سلم –قوله  .2

وعية اإلجارة.    و هذا الحديث يدل ضاحة عىل مرسر

ي    .3 بعث و الناس يؤاجرون و يستأجرون فلم ينكر عليهم، فكان ذلك تقريرا منه   -عليه و سلم صىل هللا  -أن النتر
 بجواز اإلجارة.  

 
 ٦سورة الطلق: اآلية   13
 ٢٧ -٢٦سورة القصص: اآليات  14
ي باب إثم من باع حرا، رقم  15

ي كتاب البيوع، فز
ي صحيحه، فز

 . ٢٢٢٧الحديث: أخرجه البخاري فز
ي الرقية بقطيع من الغنم، رقم الحديث  16

ط فز ي باب الرسر
ي كتاب الطب، فز

ي صحيحه، فز
 . ٥٧٣٧أخرجه البخاري فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

 أما اإلجماع: 

ي ذلك إال ما يروى عن عبد الرحمن بن األصم، من أنه قال 
وعية اإلجارة،  و لم يخالف فز فقد أجمع األمة عىل مرسر

 بعدم جوازها. 

ي كل عرص و كل مرص عىل جواز اإلجارة،  إال ما يحىك عن عبد قال موفق الدين بن قدامة "و  
أجمع أهل العلم فز

ي أنه يعقد عىل منافع لم تخلق، و هذا غلط ال يمنع انعقاد 
الرحمن بن األصم أنه قال: ال يجوز ذلك، ألنه غرر، يعتز

ي األمصار
ي األعصار و سار فز

 ". 17اإلجماع الذي سبق فز

هم. و ممن ذكر اإلجماع غي  ابن قدا ،  و ابن رشد، و غي  مة، اإلمام الشافغي
18 

 أما القياس: 

ي جوازه، حيث أن البيع عقد عل  األعيان، و اإلجارة عقد عىل المنافع، و  
إن عقد اإلجارة يقاس عىل عقد البيع فز

 الحاجة إىل المنافع كالحاجة إىل األعيان، فلما جاز العقد عىل األعيان جاز العقد عىل المنافع. 

ة أيضا دالة عليها، فإن الحاج  ة إىل المنافع كالحاجة إىل األعيان،  فلما جاز قال موفق الدين بن قدامة: "و العير
 19العقد عىل األعيان وجب أن تجوز اإلجارة عىل المنافع."

وطه.  : أركان عقد اإلجارة وشر ي
 المبحث الثان 

وط، وه ي ش روط ط فيه أربعة أنواع من الرسر  عقد اإلجارة كسائر العقود له أركان، ويشي 

وط وط صحة، ورسر وط نفاذ، ورسر :  انعقاد، ورسر  لزوم، وبيان ذلك فيما يىلي

 . اإلجارة عقد أركان األول:  المطلب

بلفظ دال  والقبول، وذلك  اإليجاب  الحنفية:  أركان عقد اإلجارة، فركن اإلجارة عند  ي 
فز ز  المسلمي  اختلف فقهاء 

اء واإلكراء، فإذا وجد ذلك فقد ت م الركن، وإال فل، وأرك انها عند المالكية عليها، وهو لفظ اإلجارة واالستئجار واالكي 
والحنابلة   الشافعية  وزاد  والمنفعة(،  )األجرة  والعوضان  والمس تأجر(  )الم ؤجر  العاق دان  والحنابلة:  والشافعية 

وط اإليجاب والقبول ثلثة:    اتحاد   وثالثهاأن يكون القبول موافقا لإليجاب،    وثانيهااألهلية،    أولهاالصيغة، ورسر
 20مجلس العقد. 

 

 

 

 
ي البن قدامة، ) 17

 (. ٦/ ٨المغتز
،  ص  18 ي

ي ضوء الفقه اإلسلمي لخالد الحافز
 . ٣٢ -٢٥انظر اإلجارة المنتهية بالتمليك فز

ي البن قدامة، ) 19
 (. ٦/ ٨المغتز

ي  20
ي المحتاج ٣٨٩/ ٥،انظر: العبدري: التاج واإلكليل  ١٣٨-١٣٥/ ٥، ١٧٤/ ٤: البدائع الكاسائز

: مغتز ي
بيتز : كشاف القناع  ٣٣٢/ ٢ ،انظر: الرسر ي

 . ٥٤٧/ ٣، البهوئ 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وط اإلجارة المطلب الثا : شر ي
 ن 

ي عقد اإلجارة. 
 
وط االنعقاد ف  الفرع األول: شر

وط االنعقاد إىل أربعة أنواع، فبعضها يرجع للعاقد، وبعضها يرجع ل نفس العق د، وبعضها يرجع لمكان  تنقسم رسر
 :  العقد، وبعضها يرجع للمعقود عليه، وبيان ذلك فيما يىلي

ي ترجع 
وط االنعقاد الث   21للعاقد. النوع األول: شر

 .العقل: أي أن يكون العاقد عاقل، فل تنعقد اإلجارة من المجنون.  ١

٢  . ز  .تعدد العاقد: أي أن يكون العاقد متعددا، فل تنعقد اإلجارة بوساطة وكيل من الجانبي 

ط االنعقاد الذي يرجع لنفس العقد.  : شر ي
 النوع الثان 

، فلو قال أح دهما: استأجرتك منك 22العاقدين ما أوجبه اآلخر أن يكون القبول موافقا لإليجاب، بأن يقبل أحد  
ي هذه السيارة، وأشار إىل واحدة منهما،  

ز كل شهر بمائة دينار لمدة عام كامل، وقال اآلخر: قبلت فز ز السيارتي  هاتي 
 ال تنعقد اإلجارة؛ لعدم موافقة القبول لإليجاب. 

ط االنعقاد الذي يرجع لمكان العق   د. النوع الثالث: شر

ي مجل س واح د، ف إن اختل ف 
 اتحاد المجلس: وصورة ذلك: أن يكون اإليجاب والقبول فز

المجلس ال ينعقد، فلو أوجب أحدهما اإلجارة، فقام اآلخر من المجلس قبل القب ول، أو اش تغل بعمل آخر يوجب  
 23اختلف المجلس ثم قبل ال ينعقد. 

وط: الرابع النوع ي  االنعقاد شر
 . 24عليه  ودللمعق ترجع الث 

أجر موجودا، فل تنعقد إجارة المعدوم قبل وجوده، وما له خطر العدم    ١
َ
ز الوجود -.أن يكون المست دد بي 

أي مي 
: إجارة الحمل.  -والعدم ي

 ومن أمثلة األول: إجارة نتاج النتاج أي ولد ولد هذه الداب ة، ومن أمثلة الثائز

أجر ماال متقوما، والمال: هو   ٢
َ
ز الن اس،.أن يكون المست ز ذات قيم ة مادي ة ب ي   كل عي 

عا.   والمتقوم: ما يمكن ادخاره مع إباحته رسر

ي نفسه: أي محرزا وهو ما دخل تحت حيازة مالك خاص، فل تنعق د  ٣
 .أن يكون مملوكا فز

ية كحمار الوحش.    إجارة ما ليس بمملوك ألحد من الناس مثل: دواب الير

 ، فل تنعقد إجارة الحيوان الشارد. .أن يكون مقدور التسليم عند العقد  ٤

 
 . ٥/١٣٥، ٤/١٧٦الكاساني: البدائع  2121
 . ٥/١٣٦الكاساني: البدائع  22
 . ٥/١٣٦المرجع السابق:  23
 . ٣٣٢٢-٥/٣٣٢٠ وأدلته اإلسالمي الفقه:  الزحيلي:  ،انظر ١٤٨-٥/١٣٨ السابق المرجع 24
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 عقد اإلجارة. 
 
وط النفاذ ف : شر ي

 الفرع الثان 

وط منها:  ط لنفاذ عقد اإلجارة عدة رسر   25يشي 

؛ لعدم الملك أو الوالية.  ١  .توافر الملك أو الوالية، وعىل هذا: ال تنفذ إجارة الفضوىلي

ي حنيفة، و  ٢ ي قول أئر
ي يوسف ومحم د ل يس .خلو العاقد عن الردة إذا كان ذكرا فز  عند أئر
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ي عقد اإلجارة. 
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وط تتعلق بالعاقد والمعقود عليه ومحل المعق ود علي ه  ط لصحة اإلجارة رسر  واألج رةيشي 

  :  ونفس العقد، وهي كما يىلي

ط المتعلق بالعاقد:  َها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال 26رضا المتعاقدين   الشر يُّ
َ
، لقوله تعاىل: } يا أ

 27أن تكون تجارة عن تراض منكم{. 

وط المتعلقة بالمعقود عليه:   28الشر

.أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع من المنازعة، وذلك ببي ان مح ل المنفعة فلو قال: أجرتك   ١

، ل م يصح العقد؛ ألن المعقود عليه مجهول لجهالة  ز ز الدارين أو قال: استأجرت أحد هذين الصانعي  إحدى هاتي 
ي إجارة الدور والمنازل والبيوت والحواني ت؛ محله جهالة مفضية إىل المنازعة، فتمن ع صحة العقد. وب

بيان المدة فز
ي إىل المنازعة.  

ك بيانه يفضز  ألن المعق ود عليه ال يصي  معلوم القدر بدونه، في 

عا، فل تجوز إجارة متع ذر التس ليم ٢  .أن يكون المعقود عليه مقدور االستيفاء حقيقة ورسر

عا، كإجارة الساحر لتعليم السحر.  حقيقة، كإجارة األخرس للكلم، أو متعذر الت  سليم رسر

عا، كاستئجار شبكة للصيد، ودار للسكتز فيها.  ٣  .أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة رسر

ط الحنفية والحنابلة أال يكون العمل المستأجر له فرضا وال واجبا عىل األجي  قب ل ٤
 .اشي 

 دة عىل القيام بفرض كالصلة.  اإلجارة، وعىل ذلك: ال تصح اإلجارة إذا كانت وار 

ط الحنفية والشافعية أال ينتفع األجي  بعمله، فل يصح استئجار رجل ليطحن آلخ ر  ٥
 .اشي 

 
 .١٧٧-٤/١٧٥الكاساني: البدائع   25
 . ٤/١٧٩المرجع السابق:  26
 ٢٩ اآلية النساء 27
، ابن قدامة: المغني  ٢/٣٤١، الشربيني: مغني المحتاج  ٢/٢١٨، ابن رشد: بداية المجتهد  ٣٩٥-١/٣٩٤، انظر الشيرازي: المهذب ٤/١٩٢الكاساني: البدائع  28

٥/٢٥١. 
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 كمية معلومة من القمح بجزء من دقيقها.  

ط المحل المعقود عليه:   شر

ي حنيف ي يوسف، وال تجوز  أن يكون مقبوضا إذا كان منقوال، فإن لم يكن منقوال فهو عىل الخلف: تجوز عند أئر ة وأئر
ي اإلجارة ال تجوز باإلجماع 

 .29عند محمد، وقيل فز

وط  30باألجرة  المتعلقة الشر

 .اتفق الفقهاء أن تكون األجرة ماال متقوما معلوما.  ١

ط متفرع   ٢ ، وهذا الرسر ط الحنفية أال تكون األجرة منفعة من جنس المعقود عليه، كإجارة السكتز بالسكتز .اشي 

ي ربا النسيئة، وتطبيق هذا المبدأ    عند الحنفية
ون اتحاد الجنس وح ده ص الحا لتحريم العقد فز عن الربا؛ فإنهم يعتير

ي اإلجارة هو: أن انعقاد العق د عن د الحنفية ينعقد شيئا فشيئا عىل حسب حدوث المنفعة، فتكون المنفعة وقت 
فز

 ة. العقد معدوم ة، فيتأخر قبض أحد العاقدين، فيتحقق ربا النسيئ

ط  (: العقد ركن)  العقد بنفس المتعلق الشر

ط ال يقتضيه العقد وال يلئمه، فلو أجر المالك داره عىل أن يسكنها هو شهرا، ثم يسلمها إىل   أن يخلو العقد من رسر
ط ال يقتضيه العقد وال يلئمه؛ إذ أن فيه منفعة زائدة ألحد   العاقدين  المستأجر، فاإلجارة فاسدة؛ ألن هذا الرسر

ي العقد، وال يقابلها عوض فتكون ربا أو شبهة ربا وهو مفسد للعقد 
وطة فز  .31مرسر

ي عقد اإلجارة. 
 
وط اللزوم ف  الفرع الرابع: شر

طان  ط لبقاء عقد اإلجارة الزما رسر  يشي 

ز المؤجرة من حدوث عيب يخل باالنتفاع بها.  ١  .سلمة العي 

ز فسخ اإلجارة.  ٢  .عدم حدوث عذر يجي 

. المبحث ا ي الفقه اإلسالمي
 
 لثالث: أنواع عقد اإلجارة ف

: فأما النوع األول: فه و عق د اإلج ارة الوارد عىل منافع األعيان  ز يقسم عقد اإلجارة باعتبار المعقود عليه إىل نوعي 
ي 
، والقسم المباحة، وقد قسموا هذا النوع إىل ثلثة أقسام، أما القسم األول: فه و إجارة العقار كإيجار الدور واألراضز

، والقسم الثالث: إجارة الدواب   ي
: إج ارة الع روض كإيج ار الملب س واألوائز ي

ي عرصنا الحاضز وسائل  –الثائز
ويقابلها فز

 أم ا -المواصلت

: فهو عقد اإلجارة الوارد عىل األعمال، وقد قسموا هذا النوع باعتبار الشخص الذي يقوم بالعمل إىل  ي
النوع الثائز

: أما القسم األول: فهو األجي  الخاص، ويعرف بأنه الذي استؤجر عل ى أن يعمل للمستأجر عمل مؤقتا بمدة   ز قسمي 
: معلومة، ومخصوصا بالمستأجر وحده، كمن استأجرته ليق ي

وم عىل خدمتك ليل نهار أثناء مرضك، أما القسم الثائز
 

 . ٤/١٩٣الكاساني: البدائع  29
 .٥/٣٨٢٧ وأدلته اإلسالمي الفقه : الزحيلي: ،انظر ٤/١٩٤ البدائع: الكاساني  30
 . بعدها وما ٤/١٩٤ البدائع: الكاساني  31



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   –  15                                                       (  93 -  118) ص:   خامسالبحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م2022 –  لثان

 

103 
ي أحكامها                                                                                                                                      البح                   

 
 عقد اإلجارة و أثر األجل ف

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

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

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

ك، ويعرف بأنه ال ذي استؤجر عىل أن يعمل لعامة الناس عمل غي  مؤقت بمدة، أو عمل مؤقت ا  فهو األجي  المشي 
 . 32غي ر مخص وص بالمستأجر كالخياط

ي عقد اإلجارة الوارد عىل منافع األ 
ز معينة، وتجدر اإلشارة هنا إىل أن المنفعة فز عيان المباح ة، ق د تكون متعلقة بعي 

كأن يقول المستأجر: استأجرت منك هذه السيارة، وقد تك ون متعلق ة بالذمة، كأن يستأجر المستأجر سيارة ذات 
 . ز  أوصاف معينة، أو يطلب المؤجر من المستأجر القيام بعمل معي 

ا إجارة  فهو  األول  فأما  نوعان،  اإلجارة  عقد  القول:  أو وخلصة  العقارات  من  األعيان  تلك  سواء كانت  ألعيان، 
ا خاصا أم عاما، وهذا التقسيم متفق  ي فهو إجارة األشخاص، سواء كان الشخص المستأجر أجي 

المنقوالت، أما الثائز
 . ز ز فقهاء المسلمي   عليه بي 

: بيان أثر األجل عىل عقد اإلجارة.  ي
 الفصل الثان 

ي 
 
ط صحة ف  عقد اإلجارة.  المبحث األول: العلم باألجل شر

 المطلب األول: كيفية العلم بالمعقود عليه. 

ي المنفعة أن تكون معلوم ة الفرع األول: بيان المدة أو العمل طريقان للعلم بالمعقود عليه
ط فز  : يشي 

علما يمنع المنازعة ويرفع الخلف، فإن كانت مجهولة جهالة مفضية إىل المنازع ة ال يص ح العقد، ألن هذه الجهالة  
ي معلوم القدر،    33منع من التسليم والتسلم، فل يحصل المقصود من العقد، ت

و ألنها بيع منافع، والبيع ال يصح إال فز
و يعلم المعقود عليه ببيان محل المنفعة، وبيان المدة، وبيان العمل    34فكذلك اإلجارة ال تصح إال بالعلم بالمنفعة، 

ي استئجار الصناع والعمال. 
 35فز

ز المستأجرة، وذلك إما بالوص ف أو اإلش ارة،  كأن تستأجر سيارة معينة  أما بيان محل   المنفعة فيحصل بمعرفة العي 
ي الذمة، ولو 

ي هذه السيارة، أو يستأجر سيارة موصوفة فز
 بقولك: أجرئز

، لم يصح العقد؛ لجهالة المعقود عليه جهالة فاحشة.  ز ز السيارتي   قال أجرتك إحدى هاتي 

ي استئجار 
 الصناع والعمال أمر مطلوب كذلك؛ منعا من الجهالة؛ ألن جهال ة وبيان العمل فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 االستئجار عىل األعمال جهالة مفضية إىل المنازعة فيفسد العقد، فلو استأجر ع امل، ولم يسم له العمل  
العمل فز

 36من الخياطة مثل، لم يجز العقد. 

ي يقع فيها اال 
ة الزمنية الت  ي أما بيان المدة فيحصل ببيان الفي 

ط صحة فز  نتفاع، وبيان المدة رسر

ي ما نصه: "والمعتز أن اإلجارة ال تص ح إال بش روط
ي الفواكه الدوائز

 عقد اإلجارة، فقد جاء فز

: إعلم المنفعة بطرق ثلثة: إما بيان 37ثلثة: أحدها أن يكون أجلها معلوما  ي
"، و قال صاحب لسان الحكام الحنقز

الدار للسكتز واألرض العقد عىل مدة معلومة   المدة كاستئجار  المهذب: "وال 38للزراعة فيصح  "، وقال صاحب 
 ". 39تصح اإلجارة إال عىل منفعة معلومة القدر.....، ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل، أو بتقدير المدة 

ط عىل اإلطلق  ي عقد اإلجارة، ولكن هل هو رسر
ط صحة فز  يظهر مما سبق أن بيان المدة رسر

ي صحة 
ي حاالت دون حاالت؟ فز

ط فز  العقد، أم أنه يشي 

ي نفسها، كخياطة ثوب وركوب إىل مكان، لم يجب  
ز عىل أن المنفعة إن كانت معلومة القدر فز اتفق فقهاء المسلمي 

ي الهداية 
ها، فقد جاء فز ي نفسها فل تقدر بغي 

ز محل العمل؛ ألن المنفعة معلومة فز  بتعيي 
التقدير بالمدة، ويكتقز

ز الثوب ولون الصبغ   أن "المنافع تصي  معلومة بنفسها، كمن استأجر شخصا عل ى صبغ ثوبه أو خياطته؛ ألنه إذا بي 
ي نفسها، كالس كتز والرض اع  40وقدره، صارت المنفعة معلومة فيص ح العقد 

، وإن كانت المنفعة مجهولة المقدار فز
ز والتجصيص فيجب التقدير بالمدة؛ ألن السكتز  ي األرض  والتطيي 

ز وما تروى    وس ق  ي من اللير وما يشبع به الصتر
ي الرقة والثخونة

ز والتجصيص ال ينضبط؛ الختلفهم ا فز ي يختلف وال ينضبط، ومقدار التطيي 
 . 41به األرض من السق 

ط  ك فثمة حاالت يشي  ي األجي  الخاص بي ان الم دة، أم ا األجي ر المشي 
طوا فز وتجدر اإلشارة إىل أن الفقهاء قد اشي 

ورة بيان المنفعة قطعا للمنازعة، فبيان المدة فيها   ط الصحة م ن ضز البيان دون أخرى، وذلك عىل ما يقتضيه رسر
ك مش روط؛ ألن ي استئجار الراغي المش ي 

ك  فز ي استئجار القصار المشي 
المعقود عليه ال يصي  معلوما بدونه، و بيانها فز

وط؛ ألن المعقود عليه يصي  م ك غي  مرسر
علوما دونه، فلو دف ع إلي ه أثواب ا معلوم ة ليقرصها أو  و الخياط المشي 

 .42يخيطها، لم يجب بيان المدة 

ي 
؟ وصورة المسألة: أن يعقد المستأجر مع آخر عق دا عىل عمل إىل  والعمـل المدة بي    الجمع حكم ما: الفرع الثان 

أو يستأجر سيارة إىل مكان معلوم أجل مسىم، كأن يقول له: استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم، أو لتقرصه غدا،  
 ، و حكم هذه الصورة عىل ثلثة أقوال: 43أياما مسماة 
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 ٢/١١٠ الدواني  الفواكه:  النفراوي 37
 . ه١٣٩٣ – م١٩٧٣،  ٢ط  الحلبي،  البابي ،القاهرة،  ١/٣٦٢ الحكام لسان: الحنفي محمد  بن ابراهيم:  اليمن أبي  ابن 38
 ١/٣٩٥الشيرازي: المهذب،   39
 .٣/٢٣٢ البداية شرح الهدايةالمرغيناني:  40
:  البهوتي  هـ، ١٤١٥،   ٢ط الفكر،  دار ،بيروت،  ٢/٣٤٨ شجاع  أبي ألفاظ  حل  في اإلقناع الخطيب،   محمد: الشربيني: ،وانظر  ١/٣٩٦ المهذب:  الشيرازي 41

 ٢/٣٩٨  التلقين: ،الثعلبي ٤/٧،٥ القناع كشاف
 ٢/٣٦١ الفقهـاء تحفـة: ،السـمرقندي  ٤/١٨٤ البـدائع: الكاسـاني: ،وانظـر ٥/١٠٦ الحقائق تبيين:  الزيلعي 42
  التاج: ،العبدري ٢/٥٥٩ الفتاوى في  النتف: ،السعدي ٥/٩٠ المبدع : الحنبلي مفلح ،ابن ٢/٣٤٩ اإلقناع: الشربيني: ،وانظر ٤/١٨٥ البدائع: الكاساني  43

 . ٥/٤١٠ واإلكليل



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   –  15                                                       (  93 -  118) ص:   خامسالبحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م2022 –  لثان

 

105 
ي أحكامها                                                                                                                                      البح                   

 
 عقد اإلجارة و أثر األجل ف

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

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

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

 إل ى أن –اإلمام أبو حنيفة والشافعية والمالكية والحنابلة–القول األول: ذهب جمهور الفقهاء 

تدلوا بما يىلي مثل هذا الجمع ال يجوز، وهو عقد فاسد عىل ما يراه اإلمام أبو حنيفة، وباط ل عن د غي ره، واس
44  : 

جهالة المعقود عليه: فقد ذكر العاقدان أمرين، أحدهما المدة وثانيهما العمل، وكل منهم ا جاز أن يكون معقودا -  ١
ي إل ى الن زاع فأفس دته؛ ألن المستأجر يرى أن مصلحته باعتبار العمل  

ي المعقود عليه تفضز
عليه، وهذه جهالة فز

علي ه إال بتس ليم العمل، ويرى األجي  أن مصلحته باعتبار المدة معقودا عليه،  معقودا عليه، حيث ال يجب األجر  
حيث يستحق األجر بتسليم نفس ه وإن لم يعمل، فإن مضت المدة ولم يفرغ من العمل، جاز لألجي  طلب األجرة، 

اع  ز ي ذلك إىل اليز
 .45وجاز للمستأجر منعها، فيفضز

ي  وقوع الغرر: فاألجي  قد يخلو من العمل- ٢
 قبل انقضاء المدة المتفق عليها، فإن استعمل فز

ي التحرز منه وإال 
ي بعضه، فهذا الغرر ينبغز

بقيتها، فقد زاد عىل ما وقع العقد عليه، وان لم يعمل، كان تاركا للعمل فز
 . 46فسد العقد 

: رأى الصاحبان صحة هذا العقد؛ ألن المعقود عليه معلوم وهو العمل، أما المدة ف ي
لم تذكر عىل سبيل  القول الثائز

ي أرسع األوقات 
 . 47كونها معقودا عليها، بل عىل سبيل االستعجال، فكأنه قال له: اعمل كذا وكذا فز

وب، كمن  القول الثالث: ذهب بعض المالكية إىل أن العقد يعد صحيحا إذا أمكن الفراغ من العمل ف ي األجل المرصز
 . ز ي يومي 

ا فز  استأجره ليخيط له ثوبا صغي 

ز من أسباب الفساد المعتب رةبعد  ي هذه األقوال أقول: إن الجمهور قد استدلوا بسببي 
 النظر فز

ي اإلسلم، وهما الجهالة والغرر، وهذا ال غبار عليه، أما الصاحبان فلم يستندا إل ى أي دلي ل
 فز

لعاق د: استأجرتك لتخيط عىل قولهما، بل أوال كلم العاقد ونقله من الحقيقة إىل المجاز دون قرائن، فحقيقة قول ا
ي استند إليها الصاحبان، 

ي ذات اليوم، فما هي القرينة الت 
ىلي هذا الثوب اليوم، أنه طلب منه عمل عىل أن ينجز فز

 لترصف لفظة اليوم إىل لفظة الغاية منها استعجال العم ل؟! 

 . 48ن أن يتج اوز عنه العاقدان" أما رأي بعض المالكية فيمكن القول به؛ ألن الغرر المتخوف منه "غرر يسي  يمك 

ز المدة والعمل،   الرأي المختار: إن صورة كثي  من عقود اإلجارة الواقعة اليوم هي الجمع بي 

حيث يكون العمل فيها هو األصل، وتكون المدة من باب االستعجال؛ حت  يحفظ المستأجر حق ه إذا تأخر األجي   
ز  ي تسليم العمل، وعىل هذا أختار رأي الصاحبي 

، ولكن عىل أن ينص ضاحة عىل هذه الصورة، أو يجري العرف فز
ي أسباب الفساد 

 الت ي عول عليها الجمهور.  -الجهالة والغرر-بذلك، وب  هذا تنتقز

 
  أحمد،  سيدي  البركات   أبو: الدردير( ، ١/٣٥٦ الفقه  في المحرر: تيمية  ،ابن  ٤/١٨٥ البدائع: الكاساني: ،وانظر ٣/٢٤٢ البداية شرح الهداية: المرغيناني 44

 الفكر، دار بيروت،   عليش،  محمد: ،تحقيق ٤/٣٥ الكبير الشرح
 ٩/١١١ الهداية  شرح العناية: البابرتي: ،وانظر ٤/١٨٥ البدائع: الكاساني  45
 ١/٣٩٦ المهذب: ،الشيرازي  ٥/٢٥٣ المغني: ة قدام ابن: ،وانظر ٥/٩٠ المبدع: الحنبلي  مفلح ابن 46
 .٥/٢٥٣ المغني : قدامة ابن ،( ٣/٢٤٢ البداية شرح الهداية:  ،المرغيناني ٢/٥٥٩ الفتاوى في النتف : السعدي: ،وانظر ٤/١٨٥ البدائع: الكاساني  47
 ٤/٣٥ الكبير الشرح:  الدردير: ،وانظر ٥/٤١٠ واإلكليل  التاج: العبدري 48
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 
ي عقد اإلجارة: المطلب الثان 

 
  الحد األعىل لألجل ف

ي عقد اإلجارة، ال يجوز للعاقدين االتفاق عىل
م ا هو أعىل منها، أو بعبارة  ويقصد بالحد األعىل لألجل: أقض مدة فز

أخرى هل يحق للعاقدين أن يعقدا عقد إجارة مهما طالت المدة؟ لبي ان ذلك: سنعرض آراء المذاهب الفقهية  
 التالية. 

 الحنفيـة  مذهب: األول الفرع

ها؛ ألن اإلجارة جوزت لل ز طويلها وقصي  ي المدة أن تكون معلومة، ال فرق بي 
ة فز حاجة، والحاجة رأي الحنفي ة أن العير

، ويجاب عنه: إن القول بصحة العقد ذي 49قد تبلغ إىل حد يدفع العاقدين أو أحدهما إل ى إنشاء عقد طويل األجل 
ز األطراف، وذلك بالنظر إىل تغي  األسعار واألجور، وذهب بعض الحنفي ة   األجل الطوي ل ق د يس بب منازعات بي 

ي الحد  
ي الع ادة أحد العاقدين،  إل ى تقييد االطلق فز

األعىل، بأن ال يجوز للعاقدين أن يتفقا عىل أجل ال يعيش إليه فز
أو أحد أقرانهما؛ وذلك حت  ال يأخذ عقد اإلجارة حكم التأبيد المبطل له، و يجاب عنه: إنه تعليل مرجوح، فما  

ة بصيغة العقد، أال ترى أن الفقهاء ل م يجعلوا   ي ذلك؟ فإن العير
لة التأبيد، اإلشكال فز ز عقد النكاح إىل مائة سنة بميز

أي –فإن قيل: إن أحد العاقدين ق د يم وت قب ل انقضاء األجل، والموت سبب من أسباب االنفساخ، لذلك رأينا  
ة بم وت العاق دين    -بعض الحنفي ة أن يك ون الحد األعىل األجل ما يعيش إليه اإلنسان عادة، فيجاب عن ذلك: ال عير
بل انتهاء المدة؛ ألن عقد اإلجارة من العقود اللزمة، وحق المستأجر ينتقل إىل ورثت ه من بعده، وُيشار  أو أحدهما ق

، فحينئذ يقال: إن  ز أو ذات األجي  ء من الصحة، ولكن إذا كان الموت متعلقا ب ذات العي  ي
ي هذا التعليل شر

هنا: إن فز
 . 50المنفعة  للموت أثر عىل العقد بالفس خ؛ لع دم امكاني ة اس تيفاء

ي 
 والحنابلة  والشافعية  المالكية من الجمهور مذهب: الفرع الثان 

ز بصفاتها المقصودة   ي عقد اإلجارة هو: أن يغلب عىل الظن بقاء العي 
ي تحديد الحد األعىل لألجل فز

ة فز رأوا أن العير
ي تلك الم دة حت  يتمكن المستأجر من استيفاء المعقود عليه، وهم بذلك يقولون بجوا

ز العقد طوي ل األج ل،  فز
 :  ومما استدلوا به ما يىلي

ا فمن 》.قول اهللا عز و جل حكاية عن شعيب عليه الس لم:    ١ ي حج ج ف إن أتمم ت عرسر
ي ثمائز

عل ى أن تأجرئز

ع لنا  《عندك  ع من قبلنا رسر ز واضح، ولكن عن د من يقول أن رسر  من سنة بي 
، وداللة اآلية عىل جواز العقد ألكير

 ناسخ. ما لم يرد 

 .ألن ما جاز العقد عليه سنة، جاز العقد عليه أكير من سنة.  ٢

 
 ٣/٢٣١ البداية شرح الهداية: المرغيناني ١/٣٦٢ الحكـام لسـان: الـيمن أبـي   ،ابـن  ٥/١٠٦ الحقائق تبيين: الزيلعي: ،وانظر ٤/١٨١ البدائع: الكاساني  49

 شـرح العنايـة:  البـابرتي  المعرفة،  دار  ،ط ١٥/١٣٢ المبسوط: ،السرخسي 
 : الحصـفكي  الخيرية،  المطبعة ،ط ١/٣٦٠  النيرة الجوهرة علي، بن محمد بكر أبو: العبادي ،الحدادي ٦٥-٩/٦٤ الهداية

 ٦/٦ المختار الدر
  تبيين مع المطبوع الدقائق  كنز الدين،   حـافظ محمود بن أحمد  بن للاا عبد: النسفي البركات ،أبو  ٥/١٠٦ الحقائق  تبيين: ،الزيلعي  ٩/٦٤ العناية: البابرتي 50

 ٥/١٠٦ الحقائق 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 سنة، "تحكم ال دليل عليه، ول يس ذلك أوىل من التقدير    ٣ ين أو ثلثي  .ألن تحديد حد أعىل لألجل، وتقديره بعرسر

 . 51بزيادة عليه، أو نقصان منه" 

 مومما تجدر اإلشارة إليه: إن المالكية قد انفردوا بهذه األحكا

ز   ١ ز إذا أجرت إىل حد ال تتغي  فيه غالبا، فيجوز العقد والنق د، فلو استأجر بيتا ثلثي  .إذا غلب عىل الظن أن العي 

 سنة جاز، ألنها مأمونة. 

وبة، فل يجوز العقد.  ٢ ز ال تبق  إىل المدة المرصز  .إذا غلب عىل الظن أن العي 

ي ا  ٣
؛ لطول المدة، أو ضعف فز ز لبناء، فيجوز العقد دون النقد، فل و عقد عقدا إىل أجل طويل .إن لم يؤمن تغي  العي 

، أو يض عف بناؤه ا، فعق د اإلجارة جائز، لكن ال يجوز أن يدفع األجرة مقدما.  ز  يمكن أن تتغي  فيه معالم الع ي 

 الحنابلة وبعض الشافعية بعض مذهب: الفرع الثالث

ورة تحديد حد أعىل للمدة، واختل   : رأى هذا الفريق ضز ز  فوا عىل قولي 

ز للحاجة، وال ت دعو الحاجة إىل أكير من أولهما  من سنة؛ "ألنه عقد عىل غرر أجي 
: ال يجوز أن تكون المدة أكير

ي ذلك طبيعة المحل، فمنافع وسائل 
ي سنة"، ، وه ذا تعلي ل مرج وح؛ ألن المرجع فز

سنة؛ ألن منافع األعيان تتكامل فز
ي س نة، فه لالمواصلت إن سلمنا أنها تتكامل 
 فز

ي سنة؟!. 
 تتكامل منافع محل تجاري فز

أكير من ذاك وألن وثانيهما تبق ى،  أنها ال  ي األعيان 
الغالب فز ز سنة؛ ألن   من ثلثي 

أكير المدة  أن تكون  : ال يجوز 

ز سنة، فإنه يتخ ذ المسكن ملكا، إذا كان قصده الزيادة  من ثلثي 
عىل  "العادة أن اإلنسان قل ما يسكن باإلجارة أكير

 .52ذلك"، وألن الغالب خلل هذه المدة تغي ر األس عار واألجور 

والذي نخلص إليه مما سبق: ذهب الحنفية إىل أن عقد اإلجارة طويل األجل عقد صحيح م ا كان األجل معلوما، 
ي ع 

ز الحد األعىل لألجل فز ز بي  قد اإلجارة وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إىل أن ثمة علقة بي 
وإمكانية االستيفاء منه من جهة أخرى، فإن كان األجل   -س واء ك ان عين ا أم شخصا–من جهة، وبقاء األمر المس تأجر  

ز واألجي  جاز، وما ال فل، أي أن الجمهور    فيه العي 
يقولون بجواز األجل الطويل،    -عدا بعض الحنفية –إىل حد تبق 

ات السنوات بل مئات، وذه ب بع ض الشافعية    أال ت رى أنهم ربطوا الجواز ببقاء ، وبقاؤها قد يستمر عرسر ز العي 

 
  الطالبين منهاج: ،النووي  ٥/٣٠٥ المحتاج نهايـة:  ،الرملـي ٢/٣٤٩ المحتـاج  مغني: الشربيني: ،وانظر ٢/٣٥٠ شجاع أبي ألفاظ حل  في اإلقناع: الشربيني 51

 شـرح  علـى  البجيرمي حاشية محمد،   بن عمر بن  سليمان: ،البجيرمي ١/٧٧
 ،بيـروت، ٦/١٧١ الشرواني حواشي عبدالحميد، : الشرواني اإلسالمية،  المكتبة تركيا،  بكر  ،ديار ٣/١٨٠ الطالب  منهج
 -٥/٨٤ المبدع: الحنبلي  مفلح ،ابن ٥/٢٥٣  المغني : قدامة  ،ابن ٢/٤١٤ المطالب أسنى :  األنصاري زكريا ابن الفكر،  دار
 لطالـب ا دليل مرعي، : الحنبلي  يوسف  ،ابن ١/٣٥٧ المحرر: تيمية   ،ابن ٤/٣٢٨ الفروع: المقدسي مفلح ابن: ،وانظر ٨٥
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

: فمنهم من قال: إن  ز ي عقد اإلجارة، وهؤالء اختلف وا عىل قولي 
ورة تحديد حد أعىل لألجل فز وبعض الحنابلة إىل ضز

ز سنة، ومنهم من ق ال: ال يج وز أكير من سنة   من ثلثي 
 . 53العقد ال يجوز أكير

: جهالة األجل مفسدة لعقد اإلجارة المبحث الثا ي
 ن 

 المطلب األول: جهالة وقت ابتداء عقد اإلجارة 

، ويحددان أجل لهذا العقد دون أن ي ذكرا مت  يبدأ المستأجر  ز ز طرفي  وصورة المسألة: أن يعقد عقد اإلجارة بي 
 .  باالنتفاع، وفيما يىلي آراء مذاهب الفقه اإلسلمي

 

المالكية والحنفية إىل أن جهالة وقت االبتداء غي  مؤثرة عىل صحة العقد، فلو قال له: أجرتك  : ذهب  األول  القول
ي سنة ولم يقل مت  يسكن، فالعقد صحيح ويحمل عىل ما يتصل بالعقد 

 . 54بيت 

 :  وقد استدل هذا الفريق بما يىلي

السلم:  أوال عليه  عن شعيب  حكاية  تعاىل  اهللا  قول  فمن 》:  ا  عرسر أتمم ت  ف إن  حج ج  ي 
ثمائز ي 

تأجرئز أن  عل ى 

ز كليم اهللا تعاىل موس ى  《55عندك  ي    -علي ه الص لة و السلم–، ووجه الداللة: إن عقد اإلجارة الذي قام بي  ونتر
وقت االبتداء، فل و كان العقد بهذه الصورة غي    عقد إىل أجل لم ُيحدد فيه   -عليه الصلة و السلم–اهللا شعيب  

 . 56جائز، لما جاز ألنبياء اهللا تعاىل أن يعقدوه 

ز ثانيا : فلو حلف أال يكلم فلنا شهرا، فكلمه بع د س اعات، ف إن، الحالف يحنث، لتعي  ز : القياس عىل الحلف باليمي 

ت57الزمان الذي يعقب الحلف  ي عقد اإلجارة المطلق عن 
ز الزمان الذي يعقب ، وكذا فز ز وقت االبتداء، يتعي  عيي 

 العقد. 

ي   القول
عقد غي  الثان  االبتداء  معلوم  غي   اإلجارة  عقد  أن  إىل  والحنابلة  أصحابه  وبعض  الشافغي  اإلمام  : ذهب 

ز الوقت الذي يىلي العقد   ي سنة ولم يقل مت  يسكن فالعقد غي  صحيح، إال إذا عي 
صحيح، فلو قال له: أجرتك بيت 

ز الوقت الذي يعقب العقد، قلن ا:  نصا، و  ز وقت، فإن قيل: يتعي  وجه هذا القول: إن قوله: "سنة" مطلق عن تعيي 
ز بعض األوق  ات دون بعض   58االبتداء فكان مجهوال، والجهالة مفسدة للعقود  إن العقد ال يتضمن شيئا يوجب تعيي 

 فيبق  مجهوال. 

ته بعد هذا العرض أن العقد بهذه الصور  عىل  -مثل العرف–ة عقد صحيح، ولكن عىل أن تدل قرينة ما والذي اخي 
ز ابتداء وقته، يحمل  أنه يبدأ من الوقت الذي يتصل به، فلو تعارف الن اس عل ى أن عق د اإلجارة المطلق عن تعيي 

 
 م١٩٩٧ - هـ١٤١٨،  ١ط  النفائس،  دار  لبنان،  ،بيروت،  ٢٤١ص   المقارن الفقه  الفتاح،  عبد.د: كبارة 53
  الفقهاء  تحفة: ،السمرقندي ٤/١٨١ البدائع: ،الكاساني ٤/٤٤ الكبير الشرح: ،الدردير ٢/٣٩٩ التلقين: الثعلبي : ،انظر ٥/٤٤٠ واإلكليل  التاج: العبدري 54

  الطالب منهاج شرح عل البجيرمي  حاشية:  ،البجيرمي ٥/٨٦ المبدع:  الحنبلي مفلـح ،ابـن ٦/٥١ المختار الدر:  ،الحصفكي ٣/٢٣٩ الهداية: ،المرغيناني ٢/٣٤٨
 . العلمية   الكتب دار  ،ط ٣/٥١٩ المدونة: ،مالك ٣٨١٠/ ٥ وأدلته اإلسالمي الفقه: الزحيلي ٢/٣٤٠ المحتاج  مغني: ،الشربيني ٣/١٨٠
 ٢٧ آية  القصص سورة 55
 ٥/٢٥٢ المغني : قدامة ابن 56
 ٩٦-٩٥: العناية البابرتي 57
 ) 5) ،ابـن ٥/٨٦ المبـدع الحنبلـي مفلح ،ابن ٢/٣٤٩ الفقهاء تحفة: السمرقندي: ،وانظر  ١/٣٩٦ المهذب:  الشيرازي 58

 . ٥/٣٨١٠ وأدلته اإلسالمي الفقه: ،الزحيلي  ٢٥٥،  ٥/٢٥٢ المغني: قدامة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

؛ ألنه معلوم بالعرف،  عىل الوقت الذي يتصل به، فهو عقد صحيح؛ ألن ما خشيناه من جهالة مفسدة غي  معتير
ي المحتاج: "ولو آجره شهرا مثل وأطلق صح، وجعل ابتداء المدة من حينئذ؛ ألنه المعهود المتعارف" جا 

ي مغتز
 59ء فز

ز ابتداء وقته عقد صحيح".   و كذا لو صدر قانون مفاد إحدى مواده: "إن العقد المطلق عن تعيي 

ز الوقت الذي يىلي العق د ن ورة تعيي  ز قد يكون نصا وقد يقول صاحب البدائع عند رده عمن يرى ضز ص ا: "إن التعيي 
: أح دهما أن اإلنسان إنما يعقد عقد اإلجارة للحاجة، والحاجة   ز ز م ن وجه ي  يكون داللة، وقد وجد ههنا داللة التعيي 
ي الشهر الذي 

عقيب العقد قائمة، وثانيهما أن العاقد يقصد بعقده الصحة، وال صحة لهذا العقد إال بالرصف فز
ز   ". 60يعقب العقد فيتعي 

ز  جيح ما ذهبت إليه، وأقول معلقا: أصاب صاحب البدائع عندما وضح أن طرق التعيي  استأنست بهذا النص لي 
، وتج در اإلشارة إىل أن قوله: "إن اإلنسان إنما  ز متعددة، ولهذا قلنا: إن العرف والقانون طريقان من ط رق التعي ي 

ض أن حاجة المستأجر قائمة يعقد عقد اإلجارة للحاجة والحاجة عقي ب العق د قا ئم ة" استدالل ضعيف؛ ألنه افي 
ي كل األحوال؛ ألن من المستأجرين من يعقد العقد؛ لحاجة ال لكونها قائمة، 

اض غي  مسلم فز بعد العقد، وهذا افي 
، ثم أليس صاحب الحاجة القائمة بعد العقد، أوىل به أن يؤكد وقت االبتداء بذكره.  ز  بل ألنها ستوجد بع د حي 

: جهالة األجل الذي ينتهي بانتهائه عقد اإلجارة  ي
 المطلب الثان 

ز فيه العاقدان المقدار الواجب دفعه لكل   ز حكم عقد اإلج ارة إذا كان األجل مجهوال، وبي  بحث فقهاء المسلمي 
 وحدة زمنية، وصورة المسألة: 

ي كل شهر بمائة دينار، دون بيان عدد الشهور،  
أو أجرتك هذا ك ل يوم بكذا، أو كل جمعة أن يقول العاقد: أجرتك بيت 

ي هذه المسألة عىل  61بكذا
، وقد اصطلح الفقهاء عىل تسميته: عق د اإلج ارة مش اهرة أو مياومة، واختلف الفقهاء فز

 أقوال:  

: فأم ا الجانب األول  األول  القول ز ز رأيهم من ج انبي  فمن حيث : رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وأبي 
ي فمن حيث اللزوم وعدمه، وبيان ذلك: الجانب األول: ذهب جمهور الفقهاء إىل أن عقد 

الصحة والفساد، أما الثائز
ي بقية الشهور، إال أن يسىمي 

ي شهر واحد، وهو الشهر الذي يعقب العقد، فاسد فز
اإلجارة مشاهرة عقد صحيح فز

: 62جمل ة ش هور معلوم ة   ، واستدلوا لرأيهم بما يىلي

ي طالب    ١ ي اهللا عنه  -.روي عن عىلي بن أئر
ي اهللا عنه-أنه تعاقد مع يهودي، كل دلو يخرجه     -رضز

بتمرة، جاء   -رضز
ي بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن 

ي مصباح الزجاجة: "ح دثنا محم د ب ن عب د األعل ى الصنعائز
فز

لتمس عمل يصيب فيه شيئا؛ ليقيت به رسول اهللا اهللا خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج ي عباس قال: أصاب نب ي

 
 ٦/١٤٣ الشرواني   حواشي:  الشرواني: ،انظر ٢/٣٤٠ المحتاج مغني: الشربيني 59
 . ٤/١٨١الكاساني: البدائع  60
 . العربية الكتب إحياء دار ،ط ٤/٤٥ الدسوقي حاشية : ،الدسوقي ٤/٤٤ الكبير الشرح: الدردير 61
   األحكـام ،مجلـة   ٥/٤٤٠ واإلكليل التاج: العبدري: وانظر العلمية،  الكتب دار  ،ط ٧/٥٧٦ واإلكليل  التاج: العبدري 62

 التلقـين:  ،الثعلبي  ٩/٩٣ العناية: ،البابرتي  ٣/٢٣٩ الهداية: ،المرغيناني ٥/٢٥٨  المغني: قدامة ،ابن ٤٩٤ المادة  العدلية
 شـرح : اللبنـاني ،باز ١/٣٥٨ المحرر: تيمية  ،ابن  ٤/١٨٢ البدائع: ،الكاساني ٥/١٢٢ الحقائق تبيين:  ،الزيلعي ٢/٣٩٩

 ٢/٣٠٠ االختيار: الموصلي مودود ،ابن ٢٧٤ص  المجلة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

وسلم- عليه  اهللا  بتمرة..   -صىل  دلو  دلوا كل  عرسر  سبعة  له  فاستق   اليهود،  من  لرجل  بستانا  ووجه 63فأئ    ،"
ي نيل األوطار  64االستدالل بالرواية: إنها نظي  مسألة المشاهرة

، فكلهما عق د إجارة لم تحدد مدة إلنتهائه، جاء فز
ي بي

ي أن يفعل فز
ان الحكم المستفاد من الرواية إن هذه الرواية تصلح للستدالل بها عىل "جواز اإلجارة معاددة، يعتز

ي االبتداء مق دار جمي ع العمل واألجرة
ز فز  "65األجي ر عددا معلوما من العمل، بعدد معلوم من األجرة، وإن لم يبي 

ل دلو بتمرة، جاء ف ي مص باح الزجاجة: "حدثنا عىلي بن .ما روي عن أحد األنصار أنه آجر نفسه من يهودي ك  ٢
ي هريرة   ي اهللا تعاىل عنه– المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عبد اهللا بن سعيد عن جده عن أئر

قال: جاء   -رضز
رجل من األنصار فقال: يا رسول اهللا ماىلي أرى لونك منكفئا؟ قال: الخمص، فانطلق األنصاري إىل رحله، فلم يجد 

ي 
ي فز

ي نخل، فقال األنصاري لليه ودي: أس ق 
نخلك؟ قال: نعم قال    رحل ه شيئا، فخرج يطلب، فإذا هو بيهودي يسق 

ي الرواية السابقة 
 .66كل دلو بتمرة ......"، و وجه االستدالل بهذه الرواية: كما بيناه فز

ة كل صاع منها بدرهم"، و   ٣ بيان ذل ك: إن الحنفية قد أفتوا أن .قاس الحنفية عقد اإلجارة مشاهرة عىل "بيع الصير
ز غي    المسألتي  ي 

المعقود عليه فز القياس: إن  البيع صحيح، وعقد اإلجارة مشاهرة عقد ص حيح مثل ه ووجه  هذا 
ة لم يؤثر عىل صحة العقد، فكذلك عدم العلم بعدد الشهور ال يؤثر عل ى   معلوم، فكما أن ع دم العل م بكمي ة الصير

 ص حة العقد. 

ي الجانب  
ي رواية-: ذهب الجمهور  67الثان 

إىل أن اإلجارة الزمة ف ي الش هر األول بإطلق العقد؛ ألنه   -عدا مالك فز
ي الدار إن كانت -معلوم يىلي العقد، وله أجر معلوم، وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به 

وهو السكتز فز
ز الشهر بالدخول فيه، فصح بالعقد األول، وإن لم ألنه مجهول حال العق د، ف إذا    -اإلجارة عىل دار تلبس به تعي 

 . ي
 يتلبس به أو فس خ العق د عن د انقضاء الشهر األول انفسخ، وكذلك حكم كل شهر يأئ 

وذهب اإلمام مالك إىل أن اإلجارة ليست بلزمة إال إذا نقده األجرة، ويلزم بمقدار م ا نق د، وعلل عدم اللزوم بقوله: 
ي اللزوم،  إن المنافع

ي تعليل عدم اللزوم:    مقدرة بتقدير األجر، فل يحتاج إىل ذكر المدة إال فز
ي المنتق  فز

فقد جاء فز
ز أجل له،  ز أن عقد اإلجارة المطلق عن تعيي  ي اللزوم؛ ألنه لو لزم، فهذا النص يبي 

ي الكراء ينافز
"ألن عدم التقدير فز

ي الكراء 
ران متضادان ال يلتقيان، إذ لو قلنا: إن العقد بهذه الصورة عقد " هذا العقد، أم68ولزوم لتأبد، وذلك ينافز

الزم، فمعتز ذل ك أننا نقول: إنه عقد مؤبد، وهذا يتنافز مع طبيعة عقد اإلجارة من حيث إنه مؤق ت، فل و ق ال:  
ز به ذا ا ي كل شهر بمائة دينار، وقلنا: إنه عقد الزم، فمعتز ذلك أننا نلزم أحد الطرفي 

لعقد إىل ما ال نهاية، أجرتك بيت 
اها عىل أن   ي بي ان أن الل زوم م رتبط بالنقد: "فيلزم بقدر ما نقد له، فإذا اكي 

ح الكبي  فز ي الرسر
وهذا ما ال يجوز، وجاء فز

ة أشهر  ة دراهم، ل زم عرسر "؛ "ألن النقد قد قطع ما احتمله اللفظ من الخيار، وأخرجه 69كل شهر بدرهم، وعجل عرسر
 ل ك القدر". إىل اللزوم ف ي ذ
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   القول
ذلك الثان  و عللوا  باطل،  عق د  الص ورة  به ذه  اإلجارة  أن عقد  إىل  الصحيح عندهم،  ي 

فز الشافعية  : ذهب 

،  أولهما: "جهالة المعقود عليه"؛ ألن "كل" اسم لعدد، فإذا لم يق دره  باطل، وعللوا ذلك بأمرين كان 70بأمرين 
ي مدة، وثانيهما: إن ك ل ش هر يحتاج إىل عقد جديد، مبهما مجهوال، فيكون فاسدا، فصار كما لو ق

ال أجرتك بيت 
 إلفراده بأجرة معينة، ولم يوجد فاقتضز البطلن. 

والذي نخلص إليه مما سبق: إن الشافعية قالوا ببطلن هذه الصورة م ن العق ود، بخ لف الجمهور الذي عدوا 
ي بقية الشهور،

ي الشهر األول، وفاسدا فز
، فمنهم من قال    العقد صحيحا فز ز وهم –واختلف الجمهور عىل فريقي 

أن ال لزوم   -كاإلمام مالك–بلزوم الشهر األول بذات العقد، ولزوم بقية الشهور بالتلبس، ومنهم من قال    -الجمهور
هم بما في –إال بالنقد، فلو أجره بيتا ك ل ش هر بمائ ة دينار، ودفع له ألف دينار، فهو عقد صحيح الزم عند الجمهور  

ي فيه دون أن يدفع، فهو عقد ص حيح  ول و  -اإلمام مال ك
أجره بيتا كل شهر بمائة دينار، فانقضز الشهر األول وبق 

 الزم؛ ألنه تلبس به بالسكتز عىل رأي الجمهور، بخلف مالك الذي عده غي  الزم؛ لعدم النقد. 

  - أي الشافعية – للص واب، فم ع أن تعليلهم  الرأي المختار: يعد رأي الجمهور هو الراجح، ورأي الشافعية مجانب  
ي هذا العقد، فلم ال نقول  

ي أن نهم ل أن الش هر األول يعتير معلوما فز
ي محله، لكن ال ينبغز

للفساد بجهالة المدة فز
ي بقية الشهور؛ ألنه ا مجهولة؟.  

 بصحته فيه؛ ألنه معلوم، وفاسد فز

ز بإسناد ضعيف، فأما رواية وتجدر اإلشارة هنا إىل أن ما استدل به الجمهور من أ دلة نقلية مردود؛ ألن ك ل ال روايتي 
ي اهللا عنه–عىلي  

ز وأبو حاتم، وأبو زرعة    -رضز ز بن ق يس، وق د ضعفه أحمد وابن معي  ففيها حنش، واسمه حسي 
، والب زار واب ن ع دي، أما الرواية الثانية ففيها عبد اهللا بن سعيد بن كيسان، ضعف ي

،  والبخاري والنس ائ  ه والعقيىلي
هم ي وغي 

ز ويحت  القطان، وابن مهدي والفلس أبو حاتم، وأبو زرعة والبخ اري وأب و 71والدارقطتز " أحمد وابن معي 
هم   ي وابن عدي وغي 

 ". 72داود، والنسائ 

 الخاتمة: 

، أما بع د:  ز ف الخلق أجمعي  ز والصلة والسلم عىل أرسر  الحمد هللا رب العالمي 

ي الفقه اإلسلمي  أهمية بالغة؛ لما فيه من مساس بواقع الناس وحياتهم العملية، ومن أبرز محاور  
لعقد اإلجارة فز

 هذا العقد: األجل الذي هو موضوع البحث، والذي بينت فيه:  

 : ز ي فصلي 
ي الفقه اإلسلمي فز

ي عقد اإلجارة، فز
   تعريف عقد اإلجارة وأنواعها، وأهمية األجل و بيان أثره فز

ي توصلت إليها مع التوصيات: 
 وتمديده، وأهم النتائج الث 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

 : النتائج

ي عقد اإلجارة، والعلم به وسيلة للعلم بالمعقود عليه.  ١
ط صحة فز  .يعد األجل رسر

ز وقت ابتدائه عقد فاسد؛ لجهالة األجل، إال إذا دلت قرين ة ما كالعرف أو القانون،   ٢ .عقد اإلجارة المطلق عن تعيي 

 قد نافذ من تاري    خ العقد، فإنه يعد صحيحا. عىل أنه ع 

ي الشهر األول    ٣
ورأى اإلمام مالك   -كم ا رأى الجمه ور غي ر الشافعية–.عقد اإلجارة مجهول األجل: عقد صحيح فز

 أنه غي  الزم إال بالنقد، ورأى الجمه ور أن الش هر األول الزم بذات العقد، وسائر الشهور بالتلبس بالعقد. 

ي    ح–رة من العقود اللزمة .عقد اإلجا٤ ي رسر
ز غي  القاضز  الت ي ال -كما رأى فقهاء المسلمي 

 ينفرد واحد من العاقدين بفسخه، ويفسخ عقد اإلجارة بأسباب عامة مثل اإلقالة، ويفس خ 

ز الفقهاء.   بأسباب خاصة مثل الموت، وهذه األسباب مختلف فيها بي 

 التوصيات: 

ز وفق قواعد  ١ ورة سن القواني  ، حت  ال يظلم أح د األط راف عل ى.ضز  الفقه اإلسلمي

 حساب اآلخر. 

ي فسخ العقد إذا غي  محل إقامته، فهل نعتير أن مج رد تغيي ر محل اإلقامة سبب لفسخ   ٢
.معالجة حق المستأجر فز

 العقد؟ أم نقرص جواز الفسخ عىل تغيي  مح ل اإلقام ة ال ذي يقتضيه العمل.  

ي فسخ العقد إذا غي  محل إقامته، فهل نعتب ر أن تغيي ر مح ل اإل  ٣
قامة سبب لفسخ .معالجة حق المستأجر فز

 العقد، بقطع النظر عن طبيعة محل العقد؟ أم نقرص جواز الفسخ عىل تغيي  محل اإلقامة، إذا كان المحل مسكنا. 

ر، إذا طلب المستأجر فسخ العقد بسبب تغيي    ٤ ي التعويض جراء ما قد يلحقه من ضز
.معالجة حق المؤجر فز

 محل إقامته.  

ي الختام.... ليس ىلي إال أن أحم
ي إنه اء ه ذا البحث، فإن أحسنت فيه فمن وفز

ي فز
د اهللا سبحانه وتعاىل عىل أن وفقتز

ي ومن الشيطان، وأسأل الموىل عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،  
اهللا تعاىل، وإن أخطأت فمتز

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

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

، مي  محمد كتب خانه، دون سنة الطبع.  ي
 الحنفية، كراتسر

ي محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان، تحق
وت، مؤسسة الرسالة،  ابن حبان: أبو حاتم التميىمي البست  يق: ش عيب األرنؤوط، بي 

 م.  ١٩٩٣ -ـه  ١٤١٤، ٢ط

، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مرص، دون س نة الطبع.   ي
 ابن حنبل: أبو عبد اهللا الشيبائز

 ابن قتيبة: عبد اهللا بن مسلم، غريب الحديث، د.ت.  

ي 
ان االعتدال فز ز : شمس الدين محمد بن أحمد، مي  ي نقد الرجال، تحقيق: الشيخ عىلي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد   الذهتر

وت، ط  م.  ١٩٩٥، ١الموجود، دار الكتب العلمية، بي 

وت، دار الكت ب العلمي ة، ط ي بكر، طبقات الحفاظ، بي  : أبو الفضل عبد الرحمن بن أئر  ـه.  ١٤٠٣، ١السيوطي

، تفسي  الجل : جلل الدين وجلل الدين المحىلي ، القاهرة، دار الح ديث، طالسيوطي ز  ،دون سنة الطبع.  ١لي 

وت، لبنان، دار الكتب العلمي ة،   األخبار، بي 
ح منتق  : محمد بن عىلي بن محمد، نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار رسر ي

الشوكائز
 ه  ، ذات المص نف، ط دار ١٤٢٠–م١٩٩٩ط

 الحديث، دون سنة أو مكان الطبع. 

: أبو القاسم سليم ي
ائز ، تحقيق: محمد شكور محم ود الطير  ان بن أحمد بن أيوب، المعجم الصغي 

، عم ان، دار عم ار، ط وت، المكتب اإلس لمي  - ه  ١٤٠٥،  ١الحاج أمرير بي 

 م.  ١٩٨٥

ي: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، جامع البيان ع ن تأوي ل آي الق رآن،   الطير

وت، دار الفكر، ط  ـه.  ١٤٠٥بي 

: أبو بكر بن همام، مصنف عب د ال رزاق، تحقي ق: حبي ب ال رحمن عبد الرزاق  ي
 الصنعائز

، ط وت، المكتب اإلسلمي ، بي   ـه.  ١٤٠٣، ٢األعظىمي

ي بكر بن فرح، الجامع ألحك ام الق رآن المع روف  : أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن أئر ي  القرطتر

دون ي، الق اه ، تحقيق: أحمد عبد العليم الير ي  ـه. ١٣٩٣، ٢رة، دار الش عب، طبتفسي  القرطتر

النظامية   المعرف  دائرة  تحقيق:  ان،  ز المي  لسان  بن حجر،  بن عىلي  أحمد  الفضل  أبو   : ي
األعلىمي  –العسقلئز وت، مؤسسة  الهند، بي 

 م.  ١٩٨٦ -ـه  ١٤٠٦، ٣للمطبوعات، ط

ي زوائد ابن ماجه، تحقيق: محم د 
ي بكر بن إسماعيل، مصباح الزجاجة فز : أحمد بن أئر ي

 الكنائز

وت، دار العربية، طا  الكشناوي، بي 
 ـه.  ١٤٠٣، ٢لمنتق 

ي النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد ف ؤاد عب د  ز بن الحجاج القشي   مسلم: أبو الحسي 

، دون سنة الطبع.   ي اث العرئر
وت، دار إحياء الي  ، بي  ي

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

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ح صحيح مسلم بن   ف، المنهاج رسر  الحجاج، المعروف بش رح النووي: أبو زكريا يحت  بن رسر

، ط  ي اث العرئر
وت، دار إحياء الي   ـه.  ١٣٩٢، ٢النووي عىل صحيح مسلم، بي 

، القاهرة، دار الري ان ي وت، دار الكتاب العرئر ي بكر، مجمع الزوائد ، بي  : عىلي بن أئر  الهيثىمي

اث، ط  ـه. ١٤٠٧للي 

: لسان الحكام، القاهرة، ال ي
ي اليمن: ابراهيم بن محمد الحنقز ، طابن أئر ي ي الحلتر  ـه.   ١٣٩٣–م١٩٧٣، ٢بائر

وت، دار الجيل،  ، تحقيق: طه عب د الرؤوف سعد، بي  ز ، إعلم الموقعي  ي
ي بكر بن أيوب الدمشق  ابن القيم: أبو عبد اهللا محمد بن أئر

 م.  ١٩٧٣ط 

 ابن الهمام: السيواشي االسكندري كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الفكر.  

ي الفقه عىل مذهب اإلم ام ابن تيمي
ي القاسم، المحرر فز : عبد السلم بن عبد اهللا بن أئر ي

 ة الحرائز

 ـه.  ١٤٠٤، ٢أحمد بن حنبل، الرياض، مكتبة المعارف، ط

 ابن حزم: عىلي بن أحمد بن سعيد، المحىل باآلثار، دار الفكر، دون سنة أو مكان الطبع.  

: أبو الفرج عبدالرحمن بن أح  مد، القواعد، د.ت. ابن رجب الحنبىلي

ز بن عمر، رد المحتار عىل الدر المختار، دار الكتب العلمية، دون س نة أو مكان الطبع.    ابن عابدين: محمد أمي 

، االختيار لتعليل المختار، تحقيق: زهي  عثمان ي
 ابن مودود: عبد اهللا بن محمود الموصىلي الحنقز

ي األرقم، دون وت، دار األرقم ابن أئر  سنة الطبع.  الجعيد، بي 

ح األش باه والنظ ائر، دار  ي رسر
 ابن نجيم: األشباه والنظائر، مطبوع مع غمز عيون البصائر فز

 الكتب العلمية، دون سنة أو مكان الطبع.  

 ابن نجيم: زين الدين بن ابراهيم بن محمد، البحر الرائق ش رح كن ز ال دقائق، دار الكت اب

، دون سنة أو مكان الطبع.   اإلسلمي

، ط ، دليل الطالب عىل مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنب ل، بي روت، المكتب اإلسلمي  ـه. ١٣٨٩، ٢ابن يوسف: مرغي الحنبىلي

، دون سنة أو مك ان الطبع.  ح الموطأ، ط دار الكتاب اإلسلمي
: سليمان بن خلف، المنتق  رسر ي  الباحر

ح أص ول الب زدوي، بي روت،  البخاري: علء الدين  عبد العزيز بن أحمد، كشف األرسار رسر

 م، ذات المصنف، ط دار الكت اب١٩٩٧ - ـه ١٤١٨،  ١لبنان، دار الكتب العلمية، ط

، دون سنة أو مكان الطبع.   اإلسلمي

: محمد عميم اإلحسان المجددي، قواعد الفقه ص ي
كت  ، الصدف ببلشوز، ط  ١٢٢الير ي

 م.  ١٩٨٦ - ـه ١،١٤٠٧،كراتسر

ز اإلقناع، تحقيق: هلل مصيلخي  : منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عىل مي  ي
 البهوئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

وت، دار الفكر، ط  هلل، بي 
 ـه. ١٤٠٢مصطقز

، تحقي ق:   ي الفقه الم الكي
ز فز : أبو محمدعبد الوهاب بن عىلي بن نرص، التلقي  ي المالكي  الثعلتر

، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، ط ي
 ـه.  ١٤١٥،  ١محمد ثالث سعيد، الغائز

ي األصول، وزارة األوقاف الكويتية، دون س نة أو مكان الطبع. 
 الجصاص: أبو بكر بن عىلي الرازي، الفصول فز

ي أصول الفق ه، تحقي ق: د.  
هان فز : أبو المعاىلي عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف، الير ي

 الجويتز

 ـه.  ١٤١٨،  ٤بد العظيم محمود الديب، المنصورة، مرص، دار الوفاء، طع

: الدر المختار المطبوع مع رد المحتار البن عابدين، دون سنة أو مكان الطب ع، ذات   الحصفىكي

وت، دار الفكر، ط  ـه.  ١٣٨٦، ٢المصنف، بي 

ح مخترص خليل، دار الفكر، دون سنة أو مكان  : محمد بن عبداهللا، رسر ي
 الطبع.  الخرشر

ح ملتق ى األبح ر، ي رسر
 داماد أفندي: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان، مجمع األنهر فز

، دون سنة أو مكان الطبع.   ي اث العرئر
 دارإحياء الي 

 ، ي الفتاوى، تحقي ق: د. ص لح ال دين الن اهي
ز بن محمد، النتف فز  السعدي: عىلي بن الحسي 

وت، مؤسسة الرسالة/ عمان، األردن  ـه. ١٤٠٤، ٢، دار الفرقان، طبي 

، تحقيق: محمد عليش، بي روت، دار الفك ر، ح الكبي  كات سيدي أحمد، الرسر  الدردير: أبو الير

 دون سنة أو مكان الطبع.  

، بي روت، ي    ع اإلسلمي
ي الترسر

ي االجتهاد بالرأي فز
، المناهج األصولية فز : محمد فتخي ي

 الدريتز

 م.  ١٩٩٧ - ـه ١٤١٨، ٣لبنان، مؤسسة الرسالة، ط

، دار إحي اء الكت ب  ح الكبي  ي عىل الرسر
: ابن عرفة محمد بن أحمد، حاشية الدسوف  ي

 الدسوف 

 العربية، دون سنة أو مكان الطبع. 

ح غاية المنته، ط المكت ب  ي رسر
: مصطقز بن سعد بن عبدة، مطالب أوىلي النه فز ي

 الرحيبائز

، دون سنة أو مكان الطبع.   اإلسلمي

ح ابن رس لن، بي روت، دار المعرفة، دون سنة أو مكان الطبع.  الرمىلي األنصاري: مح  ح كتاب غاية البيان رسر  مد بن أحمد، رسر

، دمشق، س وريا، ط : أصول الفقه اإلسلمي وت، ١٩٨٦م إعادة للطبعة األوىل عام  ١٩٩٦  -ه   ١٤١٧الزحيىلي م، الفقه اإلسلمي وأدلته، بي 
 ـه. ١٤١٨  –م ١٩٩٧، ٤ار الفكر، طلبنان، دار الفك ر المعاض، دمشق، سوريا، د

ح القواعد الفقهية، دار العلم، دمشق، ط م، المدخل الفقهي العام، دمشق، مطابع ٢٠٠١  – ـه  ١٤٢٢،  ٦الزرقا: أحمد بن محمد، رسر
 م.  ١٩٨٨-ه  ١٤٠٩، ١م، الفع ل الضار والضمان فيه، دمشق، دار القلم، بي روت، دارة العل وم، ط١٩٦٨-١٩٦٧، ٩ألف باء األديب، ط

وت، دار المعرفة،  ي سهل، المبسوط، بي  : أبو بكر محمد بن أئر  ـه.  ١٤٠٦الرسخسي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 أحمد، تحفة الفقهاء، بي روت، دار الكت ب العلمي ة، ط  ، ١السمرقندي: محمد بن أحمد بن أئر

 ـه.  ١٤٠٥

وت، لبنان، دار الكتب العلمي ة، ط ي بكر، األشباه والنظائر، بي  : عبدالرحمن بن أئر  ـه. ١٤٠٣، ١السيوطي

وت، دار المعرفة، دون  ي أصول الفقه، تحقيق: عبد هللا دراز، بي 
، الموافقات فز : إبراهيم بن موش اللخىمي الغرناطي المالكي ي الشاطتر

 سنة الطبع.  

: محمد بن ادريس، األم، دار المعرفة، دون سنة أو مكان الطبع.    الشافغي

الفكر،  دار  وت،  بي  الفكر،  دار  والدراس ات/  البحوث  مكتب  تحقيق:  ي شجاع،  أئر ألفاظ  حل  ي 
فز اإلقناع  الخطيب،  محمد  ي 

بيتز الرسر
وت، دار الفكر، ط١٤١٥ط وت، دار الفكر، ١٤١٥،  ٢ـه، ذات المصنف، بي  ي ألفاظ المنهاج، بي 

ي المحتاج إىل معرفة معائز
ـه، مغتز

 دون سنة أو مكان الطبع.  

ي 
وائز وت، دار الفكر، دون سنة أو مكان الطبع.  الرسر ، بي  ي

وائز ي الرسر
 : عبدالحميد، حواشر

: محمد بن عىلي بن محمد، إرشاد الفحول إىل تحقيق الحق من علم األصول، تحقي ق:   ي
 الشوكائز

وت، دار الفكر، ط  م.  ١٩٩٢  -ه ١٤١٤، ١محمد سعيد البدري أو مصعب، بي 

ازي: أبو إسحاق إبراهيم بن عىلي بن ي الفقه الشافغي ص  الشي 
وت، عالم    ١٢٣يوسف، التنبيه فز ،تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، بي 

وت، دار الفكر، دون سنة الطبع.  ١٤٠٣، ١الكتب، ط ، بي  ي فقه اإلمام الشافغي
 ـه، المهذب فز

وت، دار الك ي مصالح األنام، بي 
 تب العلمية، دون سنة الطبع. عزالدين: أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلم السلىم، قواعد األحكام فز

ح مخترص خليل، دار الفكر، دون س نة أو  عليش: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد، منح الجليل رسر

 مكان الطبع.  

ح غرر الحكام، دار إحياء الكتب العربية، دون س نة أو مك ان  فرموزا: محمد، درر الحكام رسر

 الطبع.  

: شهاب الدين والشيخ   ي ح المحىلي عىل المنهاج،القليوئر
ة عىل رسر ي وعمي  ة، حاشيتا قليوئر  عمي 

 دار إحياء الكتب العربية، دون سنة أو مكان الطبع.  

وت، ط ، بي  ي : علء الدين، بدائع الصنائع، دار الكتاب العرئر ي
 ١٩٨٢، ٢الكاسائز

: المدونة، ط دار الكتب العلمية، دون سنة أو مكان الطبع.    مالك، ابن أنس األصبخي

ي معرفة الراجح من الخلف عل ى م ذهب ال
 مرداوي: أبو الحسن عىلي بن سليمان، اإلنصاف فز

اث العرب ي، دون سنة أو مكان الطبع.   وت، دار إحياء الي  ، بي  ي
 اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد حامد الفق 

ح البداية، بي   ي بكر بن عبد الجليل، الهداية رسر  عىلي بن أئر
ز : أبو الحسي  ي

 وت، المكتبة المرغينائز

 اإلسلمية، دون سنة أو مكان الطبع. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 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 خليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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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