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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ِّ المياه واآلنية من كتاب الحاوي للماوردي   بان  
 
 [ ]فقه آيات األحكام ف

 عام )
 
ه(" من أول كتاب 450]جزء مستل من رسالة ماجستير بعنوان: "فقه آيات األحكام من كتاب الحاوي للماوردي المتوف

 الطهارة إىل آخره[ 

 : إعداد الباحثة

[ وفاء بنت منصور بن ]   حمدان الصبح 

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

 

 ملخص البحث: 

الدراسة هي جزء من   تتبع آيات األحكام من كتاب الحاوي، وجمعها، ودراستها، وهذه  الدراسة إىل  تهدف هذه 
يهدف إىل إخراج كتاب آليات األحكام   متكامل  وع  الفقه اإلسالمي مرسر يعد من موسوعات  مستخلص من كتاب 

 المقارن. 

عىل   فيه  اعتمدت  : وقد   
االستقران  األحكام  المنهج  آيات  تتبع  ي 

و  فز ودراستها،  وجمعها  الدراسة،  المنهج محل 
 : الفقهية، واالستنباطات، وأوجه   التحليل  واألقوال  تم جمعها، واألحكام  ي 

الت  آيات األحكام  ي 
فز النظر  من خالل 

 الداللة وتحليلها. 

ي الرجوع إىل مصدر يجمع آيات األحكام  
ز فز ي كتاب ويعد هذا العمل وسيلة لتيسي  عىل طلبة العلم والباحثي 

الواردة فز
 الحاوي. 

 يات األحكام، المياه، اآلنية، الطهارة. الكلمات المفتاحية: آ

Abstract : 

The object of this research is to track, compile and study the verses of rulings "Ayat al-ahkam" based 

upon AlHawi exegesis authored by Abū al-Ḥasan ʿAlī Ibn Muḥammad al-Māwardī known in Latin as 

Alboacen (361–450 AH) from the beginning to the end of the Book of Purification (Kitab Al-Taharah). 

This study is a part of an integrated project aiming at producing a book on the verses of rulings "Ayat 

al-ahkam" extracted from AlHawi exegesis, which is regarded as one of the leading encyclopedias of 

Islamic jurisprudence. 

In this study, the researcher adopted the inductive approach in tracking, compiling and studying the 

verses of rulings "Ayat al-ahkam" subject hereof and the analytical approach in considering the compiled 

verses of rulings "Ayat al-ahkam", rulings and opinions of the leading jurists, and deductions made 

thereby and in studying and analyzing their respective significance.  

This research will hopefully provide students and researchers alike with a text reference that contains a 

compilation of the verses of rulings "Ayat al-ahkam as set forth in AlHawi exegesis. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : المقدمة

ائع   ان، وضمنه الرسر ز  علينا باإلسالم، وأنزل كتابه بالحق والمي 
 عىل ما أنعم  الحمد هلل الذي منَّ

ُ
واألحكام، هللف الحمد

به سبحانه، والصالة والسالم عىل خي  األنام محمد بن عبد هللا، وعىل آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفز 
 أثره إىل يوم الدين. أما بعد: 

 الباقية، ودينه الذي ارتضاه لعباده، 
ُ
ه
ُ
ت
َ
 هللا الُعظىَم، وبّين

ُ
 القرآن الكريم هو هداية

َّ
ِإن
َ
    ف

ُّ
ي ال َيِزغ

 البيضاء الت 
ُ
ومحجته

، الذي ال تلتبُس به األلسنة،  ز  اليقي 
، وذكره الحكيم، وضاطه المستقيم، وهو الحقُّ ز عنها إال هالك، وهو حبله المتي 

َم 
َ
جر، ومن َحك

ُ
ي عجائبه، من َعِلَم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن َعِمَل به أ

وال يشبع منه العلماء، وال تنقضز
، وأرفعها قدًرا   به عدل،

ً
ف العلوم وأعالها رتبة ه كان أرسر

ّ
ل
ُ
دي إىل ضاط مستقيم. من أجل هذا ك

ُ
ومن دعا إليه ه

ٱ  العلم بكتاب هللا الذي قال فيه سبحانه:  
ُّ
ف العلم يقاس 42]فصلت: َّ    ين   ىن  مك  مك   مكمك   مك  مك  مك  مك  مك  مك  مك  مكٱ [؛ فرسر

ف المعلوم.   عىل قدر رسر

لة   ز ه؛ عكف العلماء عىل دراسته وأفنوا ولما كان كتاب هللا بهذه الميز ا ال ينضُب خي 
ً
العظيمة، وكان العلُم به َمِعين

ِصه؛   حسب علمه وتخصُّ
ا
ًّل
ُ
ه وبركته، ك يَن من خي 

ِ
ي تحصيل علومه ومعارفه، ُمستِمد

ي خدمته، واجتهدوا فز
أعمارهم فز

، وهو علم جليل القدر، ة، منها: علم التفسي  الفقهي ي خدمته علوم كثي 
ز التفسي     فنمت فز عظيم األثر، يجمع بي 
 والفقه. 

 اعتناَء العلماء بكتاب هللا  
َ
ِتيَجة

َ
ي عباراته ومدلوالته،   وقد نشأ هذا العلم ن

ي استنباط األحكام الفقهية، والتماسها فز
فز

المذاهب،  مختلف  من  الفقهاء  من   ٌ صنيِف كثي 
َّ
بالت أفرده  العلم  هذا  وألهمية  ومراميه،  مقاصده  ي 

فز والغوص 
ا لنا عىل فهمه، والخوض واشت

ً
فاتهم بأحكام القرآن، وقد تركوا لنا فيها من أصول هذا العلم ما يكون عون

َّ
هرت مصن

 العزم بعد االستخارة واالستشارة، 
ُ
دت

َ
ي اإلسهام بإثراء هذا العلم العظيم؛ َعق

ي فز
فيه بالدراسة والبحث، ورغبة ِمتزِ

لَّ لها الماور 
َ
ي استد

ي جمع آيات األحكام الت 
ي كتابه الحاوي، وترتيبها عىل األبواب الفقهية، وذلك من خالل   دي  فز

فز
وع دراسة بعنوان:  ي مرسر

ه )من أول 450فقه آيات األحكام من كتاب الحاوي للماوردي، المتوفز عام " المشاركة فز
 كتاب الطهارة إىل أخره( جمًعا ودراسة". 

 . مشكلة البحث

جيب هذا البحث عن األسئلة اآلتية: 
ُ
 ي

؟ ما   -1 غي
ي استدل لها الماوردي عىل حكم رسر

ِ المياه واآلنية من كتاب "الحاوي"، والت  ي ي بائ 
 آيات األحكام الواردة فز

غي من اآليات؟  -2
ي استنباط الحكم الرسر

ي كان لها األثر فز
 ما أوجه االستدالل الت 

 أهمية البحث: 

قه -1
ِّ
عل
َ
ُمت ف  ورسر  ، الفقهي التفسي   علم  ِة  أهميَّ إىل  البحث   

ُ
ة أهميَّ العملية تعود  عية  الرسر األحكام  يتناول  فهو   ،

 . المستنبطة من أعظم أصل ُيستدلُّ به عىل األحكام، وهو كتاب هللا 

ي الفقه اإلسالمي عامة، والمكانة العلمية للماوردي   -2
لته فز ز ي الفقه، قيمة الكتاب العلمية وميز

؛ فقد كان إماًما فز
، والعربية.   واألصول، والتفسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ال -3 الباحث  قدرة  علوم تنمية  عدة  عىل  ِلًعا 
َّ
ٌمط وتجعله  ومداركه،  بمعرفته  ترف   ي 

والت  واالستنباطية،  تحليلية 
 جليلة، كعلم اللغة واألصول والمقاصد والقواعد. 

ي أحكام القرآن  -4
ي موضوع فقه آيات األحكام؛ وذلك بتأسيس لبنة لكتاب فز

ي إثراء المكتبة اإلسالمية فز
اإلسهام فز

.  مستخلص من كتاب يعد من موسوعات  الفقه اإلسالمي

 أهداف البحث.  

  النقاط
 
ز أهداف البحث ف  اآلتية:  تي 

المسائل   -1 ودراسة  للماوردي،  "الحاوي:  من كتاب  واآلنية،  المياه   ِ ي بائ  ي 
فز الواردة  األحكام  آيات  استخراج 

 المستنبطة من اآليات دراسة علمية موثقة. 

ي استنباط األحكام.  -2
 إبراز سعة داللة القرآن الكريم، من خالل البحث، وأثر ذلك فز

 حدود الدراسة: 

ي استدل لها  تقترص هذا الدراسة عىل جمع، و  
ي باب المياه من كتاب الحاوي، والت 

دراسة آيات األحكام الواردة فز

.  الماوردي  غي
 عىل حكم رسر

 الدراسات السابقة: 

، وتبعهم عىل ذلك المتأخرون، ولم أقف  ز ي علم فقه آيات األحكام وجدت منذ زمن عند المتقدمي 
إن المصنفات فز

 .آيات األحكام من باب المياه من كتاب الحاوي للماورديبعد البحث عىل دراسة سابقة جمعت فقه 

 منهج البحث:  

: يعتمد البحث عىل    
ي تتبع آيات األحكام محل الدراسة، وجمعها ودراستها، و  المنهج االستقران 

: فز  المنهج التحليل 
واالستنباطات،   الفقهية،  واألقوال  واألحكام  جمعها،  تم  ي 

الت  األحكام  آيات  ي 
فز النظر  خالل  الداللة من  وأوجه 

 وتحليلها. 

 :  
  المنهج اآلن 

  بحث 
 
 وقد سلكت ف

   :  
: جمع المادة العلمية وصياغتها، وترتيبها سار عل النحو اآلن 

ا
 أوًل

ي كتاب الحاوي.  -1
واستخراج جميع األحكام الفقهية    جمع آيات األحكام وترتيبها حسب ترتيب األبواب الفقهية فز

ي المذهب أم غي  معتمد، 
ا فز
ً
ي استدل لها الماوردي بتلك اآليات، ووجه استداللها، سواء أكان القول بها معتمد

الت 
المذهب،   خارج 

ً
باآلية ومناقشته لذلك   أو كان قوًل المخالف  الماوردي عن استدالل  ا استخراج أجوبة 

ً
وأيض

 االستدالل. 

، والفقهاء غالًبا، عند موافقتهم للقول المستدل باآلية.   -2 ز  إيراد أقوال الصحابة والتابعي 

بها  -3 يستدل  قد  ي 
الت  األخرى  لألدلة  التعرض  دون   ، الفقهي الحكم  عىل  باآلية  االستدالل  بذكر  غالًبا  االكتفاء 

ي بيان الحكم، إال أن تكون داللة اآلية غي  ظاهرة، أو تكون اآلية 
 مجملة. الماوردي فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عرضه  -4 ي 
فز الماوردي  ألفاظ  من  ذلك  ي 

فز االستفادة  مع  اآلية،  من  المستنبط  الحكم  بذكر  غالًبا  المسألة  بدء 
تيب ونحو  ي المسألة بنص عبارته، بل الترصف بالزيادة واالختصار والي 

م بإيراد كالم الماوردي فز ز للمسألة، وال ألي 
 . معتز ذلك مما يوافق غرض البحث ومنهجه، مع الحفاظ عىل ال

 ثانًيا: الدراسة والتوثيق: 

ة.  -1  عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها بذكر اسم السورة، ورقم اآلية بعدها مبارسر

ورقم  -2 والصفحة  والجزء  والباب  الكتاب  اسم  بذكر  وذلك  موجًزا،  ا  علميًّ تخريًجا  النبوية  األحاديث  تخري    ج 
ي أحدهما يكتفز ب

ز أو فز ي الصحيحي 
عزوه إليهما، وإن لم يكن فيهما فيخّرج من الحديث، فإن كان الحديث فز

ي كتب السنة المشهورة، مع بيان 
ي الكتب السابقة يخرج من باف 

كتب السنة األربعة ويكتفز بها، وإن لم يوجد فز
 . درجة الحديث والحكم عليه ما أمكن

هذا   -3 وإثراء  اآلية،  من  المستنبط  الفقهي  الحكم  االستدالل عىل  أوجه  بذكر  غالًبا  الجانب من خالل االعتناء 
ي التفسي  وآيات األحكام والفقه واألصول. 

 المصنفات فز

ي صلب البحث من مصادرها المعتمدة ما أمكن.  -4
 توثيق األقوال الواردة فز

 من مصادرها المعتمدة ما أمكن. توثيق المسائل المجمع والمتفق عليها  -5

ي البحث من مصادرها األصلية ما أم  -6
ي اللغوية الواردة فز

 كن. توثيق المعائز

جمة موجزة، باستثناء  -7 ي من الصحابة التعريف باألعالم عند أول ذكر لهم بي 
ي ظتز

، من استفاضت شهرتهم فز
 ومن بعدهم. 

 هيكل البحث: 

 يتكون البحث من ثالث مباحث وخاتمة. 

 المبحث األول: المقدمة، والتمهيد، والتعريف بالماوردي، وكتابه الحاوي. 

 وفيه ثالث مطالب: 

البحث،   األول: المطلب   ومنهج  البحث،  وأهمية  البحث،  وأهداف  البحث،  مشكلة  عىل  واشتملت  المقدمة، 
 وحدود البحث، وهيكل البحث. 

 :  
ي التعريف بمصطلح آيات األحكام.  المطلب الثان 

 التمهيد فز

 ترجمة موجزة للماوردي، وتعريف بكتابه الحاوي.  المطلب الثالث: 

  باب المياه. 
 
: آيات األحكام الواردة ف  

 المبحث الثان 

 وفيه مطلبان: 

   [. 11]األنفال:  آليةا َّنب مك  مك رب  مك مك   مكٱ ُّ قوله تعاىل:  المطلب األول: 

 :  
 [. 6اآلية ]المائدة:  َّ  مك رب  مك مك مكٱ ُّٱقوله تعاىل: المطلب الثان 

  باب اآلنية. المبحث 
 
 الثالث: آيات األحكام الواردة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 وفيه مطلبان: 

ٱ قوله تعاىل: المطلب األول: 
ُّ
 [3اآلية ]المائدة:  َّ ىل مل خلٱ

  :  
 [. 5: اآلية ]المائدة َّ    مكمك مك  مك مك   مس  مك مك  مك مخ مكمح  مك  مج مكُّٱ المطلب الثان 

 وفيها أبرز النتائج.  الخاتمة: 

 المصادر والمراجع. 

 التمهيد، والتعريف بالماوردي، وكتابه الحاوي. المبحث األول: 

  التعريف بمصلح آيات األحكام 
 
 المطلب األول: التمهيد ف

: تعريف مصطلح آيات األحكام باعتبار اإلضافة.  
ا
 أوًل

ة معان، منها:  اآليات لغة:  
ّ
ي اللغة عىل عد

. وتطلق فز
ٌ
، وقيل: آِيَية

ٌ
َيَية
َ
ة، الججمع آية، وأصلها أ ماعة العالمة، والعي 

 .  (1)  والمعجزة

  االصطالح
 
ي سورة من القرآن"أما اآلية ف

 . (2): هي "طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة فز

ة معان، منها:  األحكام لغة: 
ّ
ي اللغة عىل عد

 . (3) المنع، والقضاء جمع ُحكم، ويطلق فز

  االصطالح: 
 
ي   وأما الحكم ف

؛ نتيجة اختالفهم فز غي
ي تعريفهم للحكم الرسر

فقد اختلف األصوليون والفقهاء فز
لذلك جاء   الدليل.؛  مع  األصوليير  عملهم  بعض  الحكم عند  بأفعال تعريف  المتعلق  بأنه "خطاب هللا   :

ز باالقتضاء أو التخيي  أو الوضع"  . (4) المكلفي 

تعريف  يمكن  الفقهاء   الحكم:    وعند 
َ
اّلل أثر خطاب   " أو  بأنه   ،

ً
ا تخيي  أو  اقتضاء،  المكلف  بفعل  المتعلق   

".
ً
 . (5) وضعا

 ثانًيا: تعريف مصطلح آيات األحكام باعتباره مركًبا. 

 لمصطلح آيات األحكام اطالقان عند العلماء. 

ا، سواء سيقت لبيان األحكام  األول:  
ً
، وتدل عليها نًصا أو استنباط الفقهية، أو "هي كل آية يستفاد منها حكم فقهي

هيب غيب والي   ، وهذا المعتز هو األعم لمصطلح آيات األحكام. (6")  لغي  ذلك كآيات العقيدة والقصص والي 

 
[؛ ابن منظور، لسان العرب )594-593/ 10(  ينظر: ابن سيده، المحكم )1) يي

َ
َيا[. 62- 61/ 14( ]أ

َ
 ( ]أ

، مناهل العرفان ) 2) ي
 (. 339/ 1(  الزرقائز

، المصباح المني  )1902-1901/ 5(  ينظر: الجوهري، الصحاح )3)  ( ]حكم[ فيهما. 78(؛ الفيومي
ح مخترص الروضة )52/ 1(؛ األرموي، نهاية الوصول )282(  ابن الحاجب، المخترص ) 4) ، رسر ي

 (. 245/ 1(؛ الطوفز
 ن عابدين، الحاشية )(. (. وينظر: اب131/ 1(  النملة، المهذب )5)
، البحر المحيط )21( منكابو، فقه آيات األحكام عىل المذهب الحنبىلي )6) ي

 (. 199/ 6(؛ وينظر: الزركسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  :  
ز األحكام الفقهية عىل وجه الترصي    ح، دون ما يؤخذ منه الحكم الفقهي بطريق االستنباط الثان  ي تبي 

" أنها اآليات الت 
 . (7)والتأمل"

: ترجمة مو  ي
 جزة للماوردي، وتعريف بكتاب الحاوي. المطلب الثائز

: ترجمة المؤلف 
ا
 أوًل

. ولد بالبرصة عام )  ، عىلي بن محمد بن حبيب الَماَوْردي البرصي الشافغي
ز   ه(، 364هو اإلمام الفقيه: أبو الحسي 

ي القاسم الصيمري  وفيها نشأ وترعرع،    العلم عىل يد كبار علمائها، كأئ 
، ومن ثم ارتحل لبغداد، وتفقه فيها   (8)وتلف 

ي  
ا يقصده إليه طالب العلم من كل مكان؛  (9)عىل الشيخ أبو حامد اإلسفراييتز

ً
ي طلبه للعلم حت  بلغ شأن

، واستمر فز
تصد

َ
ف العلوم،  من  ها  وغي  واألصول  والفقه  الحديث  عنه  ز  ليأخذوا  وبغداد، سني  البرصة  ي 

فز واإلفادة  للتدريَس  ر 
 . (10) عديدة

ة النقول    وقد كان الماوردي   ، ظهر ذلك من خالل ثراء مصنفاته، واختياراته، وكير ي علوم شت 
ا فز
ً
إماًما جلًيا متفنن

 عنه، وثناء العلماء عليه. 

ي الماورد 
 . (11) ه(450ببغداد عام )  ي وبعد حياة حافلة باإلنجازات العلمية والدعوية والسياسية، توفز

 ثانًيا: التعريف بالكتاب 

 ، ي المذهب الشافغي
، وأحد أهم الكتب فز كتاب الحاوي موسوعة فقهية، ومرجع أساسي من مراجع الفقه اإلسالمي

ي 
، إلسماعيل المزئز ي

ي المذهب، وهو: مخترص المزئز
ح فيه الماوردي أحد أهم الكتب فز . وقد أثتز عىل الكتاب رسر

ت النقل منه. عدد من   العلماء، وقد تجلت مكانة الكتاب العلمية من خالل ثناء العلماء عليه وكير

  باب المياه. 
 
: آيات األحكام الواردة ف  

 المبحث الثان 

 [. 11]األنفال: اآلية  َّنب مك  مك رب  مك مك   مكٱ ُّ قوله تعاىل:  المطلب األول: 

 

 

 

 
 ( المراجع السابقة. 7)

 بن محمد الصيمري الشافغي  8)
ز ي المذهب. له مصنفات عديدة،  ( أبو القاسم، عبد الواحد بن الحسي 

منها: "اإليضاح " و ، أحد األئمة أصحاب الوجوه فز

ي بعد عام )
اجم، إال أنه ذكر فيمن توفز ي كتب الي 

ي القياس والعلل". ولم أقف عىل تاري    خ محدد لوفاته فز
 . ه(386"الكفاية" و "كتاب فز

، سي  اعالم النبالء )575/ 2ينظر: ابن الصالح، طبقات الشافعية )  ي ، طبقات الشافعية ) 14/ 17(؛ الذهت   (. 339/ 3(؛ السبكي
ي الشافغي  ( أبو 9)

ي عام 344، انتهت إليه رئاسة المذهب ببغداد.  من مصنفاته "التعليقة" ولد عام )حامد، محمد بن عبد الملك بن محمد اإلسفراييتز
ه( توفز

 ه(. 406)
، سي  أعالم النبالء )214/ 1ينظر: ابن الصالح، طبقات الشافعية )  ي  (. 194/ 17(؛ الذهت 

، طبقات الشافعية )638-636/ 2(؛ ابن الصالح، طبقات الشافعية )1957-9551/ 5( ينظر: الحموي، معجم األدباء )10)  (. 269-267/ 5(؛ ابن السبكي
 (. 638/ 2(؛ ابن الصالح، طبقات الشافعية )1957/ 5( ينظر: الحموي، معجم األدباء )11)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 وتحتها ثالث مسائل. 

اِهٌر،  المسألة األوىل: الماء المطلق
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َ
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اِهرُ   وما نبع من األرض من مياه اآلباِر، والعيوِن، واألنهار
َ
ِهر   ط

َ
ٱ؛ لقوله تعاىل:  ُمط

ُّ
اآلية ]المؤمنون: َّ  مك  مك   مك   مك   يل  ىل   مل   خل  ٱ

ي بها: مياه اآلبار، والعيون واألنهار[ 18
 . (14)يعتز

 ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) (15) وكذا ماء البحر
ُ
ه
ُ
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َ
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 . (19) أنهم كرهوا ماء البحر، وقدموا التيمم عليه ،(18)، وسعيد بن المسيب وحك  عن عبد هللا بن عمرو  

 
د  الماء المطلق:  (12) يَّ

َ
 الُمق

ُّ
 (  80/ 1(؛ النووي، المجموع )1/10ابن بطال، النظم المستعذب ) ينظر: ، وهو الماء العاري عن اإلضافة الالزمة، والقيود. ِضد
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َ
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،  وسعيد عبد هللا ابن عمرو والماء المطلق النازل من السماء، والنابع من األرض ط

ز ) بن المسيب  مذي، السيز  (. 355- 352/ 1(؛ ابن المنذر، األوسط )49. ينظر: الي 

ي صحيحه، كتاب 13)
ْوَف 1/47/476الصالة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع )( أخرجه مسلم فز

َ
ي أ  مرفوًعا بنحوه.  ( من حديث عبد هللا بن أئ 

َماء؛ لقوله تعاىل:    بيان االستدالل: (  14)  فيها من ماء السَّ
َ
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ٱ ( لقوله تعاىل: 15)
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 [؛ فجاءت كلمة )ماء( نكرة فز
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ي سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر )16)

ي سننه، كت83/ 62/ 1( أخرجه أبو داود فز
مذي فز ي ماء (؛ والي 

اب الطهارة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء فز
ي سننه، كتاب الطهارة، باب ماء البحر )69/ 125/ 1البحر أنه طهور )

، فز ي
ي سننه، كتاب الطهارة 59/ 50/ 1( وقال: "حسن صحيح".؛ والنسائ 

(؛ وابن ماجة فز

ي هريرة 386/ 136/ 1وسننها، باب الوضوء بماء البحر )     مرفوًعا بلفظه.  ( من حديث أئ 

ي 
هم.  والحديث صحيح. قال بذلك من العلماء: البخاري فيما نقل عنه، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهف   وغي 

مذي، العلل ) ز )41ينظر: الي  ، معرفة السيز ي
، نصب الراية )230/ 1(؛ البيهف   (. 349- 348\ 1(؛ ابن الملقن، البدر المني  )95/ 1(؛ الزيلغي

 (. 39-38، 32/ 1( ينظر: الحاوي )17)
ي عام عمرو بن العاص(  18)

ي الجليل، أحد الصحابة الذين كتبوا حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.  توفز ، الصحائ  ي
: هو أبو محمد، عبد هللا بن عمرو بن العاص القرسر

، االستيعاب )65)  (. 501، 3/494(؛ البغوي، معجم الصحابة )959-3/956ه(. ينظر: ابن عبد الي 
، التابغي الحافظ الفقيه، أحد فقهاء المدينة السبع. ولد عام)  هو أبو محمد، سعيد بن  وسعيد بن المسيب:  ي

ي عام )15المسيب بن حزن القرسر
ه(.   94ه( وتوفز

 (. 67- 66\ 11(؛ المزي، تهذيب الكمال )60- 59\ 4ينظر: الرازي، الجرح والتعديل )
ى )109/ 2( ينظر: ابن شيبة، المصنف )19) ز الكي 

، السيز ي
ي )(؛ ابن قدامة، المغ4/547(؛ البيهف 

 (. 1/16تز

ِته.  وجمهور الصحابة  ُهوِريَّ
َ
 ، وعامة أهل العلم عىل القول بط

ز ) مذي، السيز ، االستذكار )1/355(؛ ابن المنذر، األوسط )49ينظر: الي  ي )1/159(؛ ابن عبد الي 
 (. 1/15(؛ ابن قدامة، المغتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ط
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ه
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 (. 1/202( ينظر: أبو الطيب، التعليقة )20)

ي الغزو )( لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه 21)
ي ركوب البحر فز

ي سننه، كتاب الجهاد، باب فز
مرفوًعا بمعناه. ونقل  ( من حديث ابن عمر 2489/ 145/ 4أبو داود فز

 عنه الحافظ أنه قال: "رواته مجهولون". 

هم.  والحديث ضعيف؛ لجهالة رواته واالضطراب فيه، قال بذلك من العلماء: أحمد، والبخاري، وابن عبد الي    وغي 

، التمهيد )500- 499\ 2ينظر: البخاري، التاري    خ )  (. 344\ 1(؛ ابن الملقن، خالصة البدر المني  )240\ 1(؛ ابن عبد الي 

ي مصنفه، كتاب الطهارات، 
ي شيبة فز ى، كتاب الحج، باب 1394/ 122/ 1باب من كان يكره ماء البحر ويقول ال يجزئ )وأخرجه ابن أئ  ز الكي 

ي السيز
ي فز
(؛ والبيهف 

ا، بمعناه.  ( من حديث عبد هللا بن عمرو 4/547/8665ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو )
ً
 موقوف

ي، جامع البيان )22) ، تفسي  القرآن )20/449( ينظر: الطي   (. 6/540(؛ ابن كثي 
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وِر:  (26)

ُ
ه
َّ
ُرَب(.  الط

َ
َل وق

َ
ت
َ
ي )ق  وضمها من بائ 
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َ
 أصله ط

 كالذنوب.  
ً
ة  كاألنجاس، أو معنِويَّ

ً
ة اهة من األقذار، حِسيَّ ز : النظافة واليز هُر )االسم( بمعتز

ُّ
 والط

ه  
َ
ر. وِبالفتح، ل هُّ

َ
ط
َّ
: الت ُهُور )الفعل( بضم الطاء بمعتز

ُّ
: والط ز  معنيي 

ة.  األول:  
َ
ُ أهل اللغ ه، وب  هذا قال أكير ِهر لغي 

َ
ي ذاته ُمط

اِهٌر فز
َ
هر ِبه، فهو ط

َ
ط
َ
هور اسم لما ُيت

َّ
ن الط

َ
 أ

ق به".  قال األزهري  
َ
وِق: لما ُيْستنش

ُ
ش
َّ
أ به، والن

ّ
وض

َ
هُر، كالوضوء: لما ُيت

َّ
اِهُر الُمط

َّ
هوُر هو الط

َّ
 : "الط

 :  
اِهر.    والثان 

َّ
: الط هور للمبالغة وهو بمعتز

َّ
 أن الط

(. جميعها]طهر[. وينظر: ابن بطال، النظم  4/505(؛ ابن منظور، لسان العرب )3/428(؛ ابن فارس، مقاييس اللغة )6/100ينظر: األزهري، تهذيب اللغة ) 

، المطلع ) 1/11المستعذب )  (. 16(؛ البعىلي

، التحفة ) 1/84) ( وهو المذهب. ينظر: النووي، المجموع27)  (. 65- 64/ 1(؛ الهيتىمي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، من ذلك:  ع إال والمراد بها التطهي  ي الرسر
 لفظة طُهور ما وردت فز

َّ
 ألن

َر به، وهذه عبارة عن تعدي الفعلَّنب مك  مك  رب مك  مك  مك  ٱ ُّٱ: قوله تعاىل هَّ
َ
ط
َ
 . (28) ؛ فأخي  هللا تعاىل أنه أنزل الماء ِلُيت

 الوضوء بماء البحر: ) وقوله ملسو هيلع هللا ىلص لما سئل عن  
ُ
ه
ُ
ت
َ
ِحلُّ َمْيت

ْ
، ال

ُ
ه
ُ
وُر َماؤ

ُ
ه
َّ
َو الط

ُ
ي تعدي   (29) ( ه

 عن سؤالهم فز
ً
فكان جوابا

 فعله إليهم، إذ قد علموا طهارته قبل سؤالهم. 

 وكذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) 
َ
ة َ ِب َمِسير

ْ
ع  ِبالرُّ

ُ
ت ِِصْ

ُ
: ن ْبِل 

َ
ِبَياِء ق

ْ
ن
َ
 األ

َ
 ِمن

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
َّ
ن
ُ
ه
َ
ْعط

ُ
ْم ي

َ
ْمًسا ل

َ
 خ

ُ
ِطيت

ْ
ع
ُ
ْرُض أ

َ
 ىِل  األ

ْ
ت
َ
ِعل
ُ
، َوج ر 

ْ
ه
َ
 ش

وًرا.....(
ُ
ه
َ
ا َوط

ً
ه، وإنما افتخر بما خص به من زيادة ( 30)  َمْسِجد ي ملسو هيلع هللا ىلص وغي  ه قد كان طاهًرا عىل النت 

َّ
ن
َ
ِهًرا؛ أِل

َ
: ُمط ي

يعتز
ِ به.  ِهي 

ْ
ط
َّ
 الت

 وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) 
ُ
ه
َ
ِسل

ْ
غ
َ
 ي
ْ
ُب، أن

ْ
ل
َ
 فيه الك

َ
غ
َ
ْم إذا ول

ُ
ِدك

َ
وُر إناِء أح

ُ
ه
َ
اِب ط

 بالي ُّ
َّ
ن
ُ
واله

ُ
اٍت أ  أي: مطهره.  (31)  ( َسْبَع َمرَّ

حنيفة   أبو  البِصي(32) وقال  والحسن  الثوري،  وسفيان   ،(33)   بزيادة يختص  ال  الطاهر  بمعث   الطهور  إن   :

 . (34) التعدي

ٱ  بقوله تعاىل:  واستدلوا:  
ُّ
؛ ألن أهل الجنة ال  [،  21اآلية ]اإلنسان:  َّ    جل    مك  مك  مكٱ

ً
: طاهرا ي

يحتاجون إىل التطهي  يعتز

 من حدث وال نجس. 

ه غي     وقالوا: 
َ
ُعول

َ
اِعٍل كان غي  متعٍد كان ف

َ
ًيا، كالمقتول والقاتل. وكل ف

ِ
َعد
َ
ًيا كان فاعله ُمت

ِ
َعد
َ
ُعوٍل كان ُمت

َ
 كل ف

َّ
ن
َ
وأِل

 ُ ْ ي 
َ
ُهوُر غ

َّ
 وجب أن يكون الط

ٍّ
َعد
َ
، كالصبور والصابر. فلما كان الطاِهُر غي  ُمت

ٍّ
َعد
َ
 ُمت

ٍّ
َعد
َ
 . (35) ُمت

 : أما استداللهم باآلية، فالجواب عنه من وجهير  

نيا.  أحدها: 
ُّ
ي الد

وًبا فز َعزُّ مرسر
َ
ِة، مما هو أ

َّ
ي الَجن

ُ تعاىل لخلقه فز
َ
ُه اّلل

َّ
َعد
َ
 المقصود باآلية االمتنان بما أ

َّ
 أن

  :  
ِ به والثان  ِهي 

ْ
ط
َّ
ة إىل الت

َّ
َجن
ْ
 هذه صفة للماء، فلم يمنع منها عدم الحاجة من أهل ال

َّ
 . (36) أن

 

 .املاء مؤثًرا في غيره بتطهيره، وليس مجرد كونه طاهًرا في نفسهأن يكون  وتعدي الفعل:  (28)

 لقوله تعالىفكانت هذه اآلية م
ٌ
َرة ِّ

 . َّ  ىق ىق ىق  ىق ىق ٱُّٱ: َفس 

 .(1/197(؛ أبو الطيب، التعليقة )1/107القاض ي عبد الوهاب، اإلشراف ): ينظر

 سبق تخريجه ص: )( ( 29)
(30( ا وطهورا 

ً
األرض مسجد ي ملسو هيلع هللا ىلص: جعلت ىلي  النت  باب قول  الصالة،  ي صحيحه، كتاب 

فز البخاري  أخرجه  ي صحيحه، كتاب 1/95/438( 
فز بلفظه؛ ومسلم   )

ا وطهورا )
ً
 مرفوًعا.  ( بنحوه، من حديث جابر بن عبد هللا 1099/  63/ 2المساجد ومواضع الصالة، باب جعلت ىلي األرض مسجد

ي صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ) (31)
ي هريرة 577/ 162/ 1أخرجه مسلم فز  مرفوًعا بلفظه.  ( من حديث أئ 

، البناية )32) ي
 (. 1/70(؛ ابن نجيم، البحر )1/89(؛ ابن الهمام، فتح القدير )1/395(  ينظر: العيتز

ي عام )21التابغي الحافظ الفقيه. ولد عام )أبو سعيد، الحسن بن يسار البرصي، هو  الحسن البِصي: ( 33)
 . ه(110ه(، وتوفز

، تذكرة الحفاظ )72، 69/ 2ينظر: ابن خلكان، وفيات العيان )  ي  (. 76-75/ 1(؛ الذهت 
ي الحديث والفقه. له مصنف اسمه "الجامع". ولد عام )  والثوري: 

ي عام )ه( وتو 97هو أبو عبد هللا، سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري. أحد األئمة فز
ه(.  161فز

ازي، طبقات الفقهاء ) ، سي  أعالم النبالء )84ينظر: الشي  ي  (. 230-229/ 7(؛ الذهت 
 (. 84/ 1(  ينظر: النووي، المجموع )34)
، اللباب ) 35) ي ، البناية )40-1/39( ينظر: المنبخ  ي

 (. 397-1/396(؛ العيتز
اب الجنة بالطهور، تطهي  أهلها عن الذنوب، وقبيح الصفات كالغل   ( وإن كان أهل الجنة ال يحتاجون للتطهي  من األحداث واألنجاس، فقد 36) يفيد وصف رسر

، تفسي  القرآن ) ي
، أحكام القرآن )121/ 6والحسد. ينظر: السمعائز ي  (. 3/436(؛ ابن العرئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا كان فاعله متعديا، فالجواب عنه: 
ً
 وأما استداللهم بأن كل فعول كان متعدي

ز  ي، وليس يمكن الفرق بي 
ِ
ي إذا أمكن الفرق بينهما من غي  التَعد

ِ
ي التعد

ى بينهما فز  إنما َسوَّ
ُ
ه
َّ
ن
َ
اِهُر من  أ

َّ
ُهوِر والط

َّ
الط

ي
ِ
َعد
َّ
 الفرق بينهما من جهة الت

َّ
ن
َ
ي. فثبت أ

ِ
َعد
َّ
 (37) غي  الت

 . ، بغير الماء المطلق(39)، وال إزالة النجس(38) المسألة الثالثة:  ال يجوز رفع الحدث

 ، واالستدالل باآلية من وجوه: (40)َّ مك  مك رب مك  مك  مكٱ ُّ : لقوله تعاىل

، وتخصيص الذكر إذا علق بصفة يوجب اختصاصها بالحكم    أحدها:  أن هللا تعاىل خصص الماء المطلق بالتطهي 
ها من المشاركة.   ومنع غي 

 :  
ه فيه لبطلت فائدة االمتنان.  والثان  ان ِبه، فلو شاركه غي 

َ
 هللا تعاىل أخرج هذا مخرج الفضيلة للماء َوااِلْمِتن

َّ
 أن

ا أنه لو أراد والثالث:  مَّ
َ
ل
َ
بالنِص عىل الماء التنبيه عىل ما سواه، لنصَّ عىل أدئز المائعات ليكون تنبيًها عىل أعالها.  ف

 اختصاصه بالحكم لها
َّ
 . (42()41)نصَّ عىل الماء وعىل أعىل المائعات، ُعلم أن

 :  
 [. 6اآلية ]المائدة:  َّ  مك رب  مك مك مكٱ ُّٱقوله تعاىل: المطلب الثان 

 :  . (44() 43) عدم جواز الوضوء بالنبيذ وفيها مسألة واحدة، وه 

 
 (. 36-1/33( ينظر: الحاوي )37)

ي ليىل، فأجاز رفع الحدث بكل مائع طاهر. ينظر: ابن   ( بهذا قال عامة أهل العلم، وقد حكاه ابن المنذر، وابن حزم، والغزاىلي 38) ي ذلك ابن أئ 
إجماًعا، وخالف فز

، الوسيط ) 36(؛ ابن حزم، مراتب اإلجماع )1/34المنذر، اإلجماع )  (.  1/93(؛ النووي، المجموع )1/306(؛ الغزاىلي
، تحفة المحتاج )( هو 39) ي المحتاج )67/ 1المذهب بال خالف.  ينظر: الهيتىمي

، مغتز ي
بيتز  (. 44/ 1(؛ الرسر

ه. 6اآلية ]المائدة:  َّ رب مك مك مكُّ(  ولقوله تعاىل: 40)  [؛ ولوال اختصاص الوضوء بالماء، لما أوجب التيمم عند فقده، فدل عىل أنه ال يجوز بغي 

ح الكبي  ) ، الرسر  (. 8/ 1ينظر: الرافغي
، البيان )826/ 2( ينظر: ابن القصار، عيون األدلة )41) ي

 (. 1/18(؛ العمرائز
 (. 45-1/43( ينظر: الحاوي )42)
ِبيذ لغة: ( 43)

َّ
بة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعي  وغي  أصله  الن ِبيذ: هو ما يعمل من األرسر

َّ
رح واإللقاء. والن

َّ
لُّ عىل الط

ُ
ْبذ، وهو يد

َّ
ذلك، َوُسىِمي من الن

نية وُيَصبُّ عليه الماء. 
ْ
ي اآل

 الذي يصنعه يأخذ التمر أو الزبيب ونحوهما، ويلقيه فز
َّ
ن
َ
ِبيذ؛ أِل

َ
 ن
 سواءٌ  

ٌ
ِبيذ خمر.  ويقال: له نبيذ

َّ
ِبيذ، كما يقال: ِللن

َ
  كان ُمْسِكًرا أو غي  مسكر، ويقال: للخمر المعترصة من العنب: ن

 (. جميعها ]نبذ[. 380/ 5(؛ ابن فارس، مقاييس اللغة )318-317/ 14ينظر: األزهري، تهذيب اللغة )
  االصطالح: 

 
   وف

َ
ت
ْ
اد، فإن اش

َّ
د
َ
ت
ْ
و به الماء، وتذهب ملوحته، من غي  غليان واش

ُ
ي الماء من غي  العنب، كالتمر والزبيب، ونحوهما؛ ليحل

 وانغال، صار هو ما ُيلف  فز
َّ
د

به.   نجس ال يجوز رسر
، البحر ) ي

ي )48/ 1ينظر: الرويائز
 (. 170/ 9(؛ ابن قدامة، المغتز

ي المسألة السابقة.  ( فال يرفع الحدث غي  الماء المطلق؛ ال 44)
 ختصاص التطهي  به، كما مر فز

ا كان أو غ  وهو المذهب. قال النووي   
ً
ُبوخ

ْ
ها َمط ِبيٍب أو غي 

َ
ْو ز
َ
ْمٍر أ

َ
ٍة كان من َعَسٍل أو ت

َ
 به عندنا عىل أي ِصف

ُ
هارة

َّ
ِبيذ فال يجوز الط

َّ
ه........". المجموع  : "أما الن ي 

(1/93 .) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا، َّ  رب   مك  مك  مكُّلقوله تعاىل:  
ً
 ماًء مطلق

ُ
ِبيذ، وليس النِبيذ

َّ
اب بال وسيط، وهو : الن ؛ فنقلنا هللا تعاىل عند عدم الماء إىل الي 

ع ي الرسر
ي اللغة، وال فز

ُّ .  (45) ال فز ، ويروى نحوه عن عل  بن أن    (46) : يجوز الوضوء بسائر األنبذة وقال األوزاع 

 .  (47)طالب 

، عند عدِم الماء،   وقال أبو حنيفة     السفِر دون الحِص 
 
: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ، إذا كان مسكًرا ف

ِبيذ والتيمم وقال: محمد بن الحسن
َّ
 . (48) : يجمع بير  الن

وا: 
ُّ
ل
َ
د
َ
ي َّ رب مك مك مكُّبقوله تعاىل: واْست

ِبيذ ماء فلم يجز أن يتيمم مع وجوده؛ وفز
َّ
 . (49)  الن

 ماء، أنه قال كنت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليلة الجن، فقال: )  وبما روي عن عبد هللا بن مسعود
َ
مَعك

َ
(، قلت: ال مغي أ

هوٌر نبيذ التمر، فقال: ) 
َ
 وماٌء ط

ٌ
 طيبة

ٌ
ع.  (50)  ( تمرة ي الرسر

 ، فدل ذلك عىل أن النبيذ ماًء فز

 :  الجواب عن استداللهم باآلية من وجهير 

 
 (. 783/ 2عيون األدلة )( ينظر: ابن القصار، 45)

ي الكفارة:  وقال البغوي  
ٱ  : "وهذا كما قال هللا تعاىل فز

ُّ
ٌء آخر". التهذيب  92اآلية ]النساء:  َّ    مك  مك  مك  مك  يت  ىتٱ ْ ي

َ ُهَما سر
ُ
ل
َ
ل
َ
خ
َ
[ فنقلنا من الرقبة إىل الصوم، ثم ال يت

(1/151 .) 

ُم ع  األمر للوجوب فلو رفع الحدث غي  الماء، لم يجب التَيمُّ
َّ
ي رفع الحدث. ينظر: النووي، المجموع كما أن

ند فقده؛ فدلَّ ذلك عىل اختصاص الماء المطلق فز
(1/92 .) 
ز )46) ، السيز ي

ي )1/127( ينظر: الدارقطتز
 (. 1/93(؛ النووي، المجموع ) 1/18(؛ ابن قدامة، المغتز

 : ُّ ي الفقه والحديث. ولد عام )  واألوزاع 
. أحد األئمة فز ي عام ) 88هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاغي

ه.( ينظر:  158ه( وقيل) 157ه( وتوفز

، تذكرة الحفظ )315، 303/ 17المزي، تهذيب الكمال ) ي  (. 137، 134/ 1(؛ الذهت 

ي شيبه، المصنف )47) ز )1/32( ينظر: ابن أئ  ، السيز ي
ى )1/133(؛ الدارقطتز ز الكي 

، السيز ي
 (. 1/18(؛ البيهف 

ي حنيفة  48) ، والمعتمد.   والثانية: الجمع بينهما.  األوىل: ، وعنه روايتان:  ( هذه إحدى الروايات عن أئ  ُم فقط، وهو قوله األخي  َيمُّ
َّ
 الت

، األصل ) ي
، بدائع الصنائع )1/58ينظر: الشيبائز ي

 (. 1/388(؛ ابن عابدين، الحاشية )1/15(؛ الكاسائز

ي نبيذ الت  (49)
ا بنفسه، وال يمتنع أحد أن يقول فز

ً
ه أو منفرد ا لغي 

ً
ي اآلية نكرة، "يتناول كل جزًء منها، سواء كان مخالط

مر ماء، فلما كان كذلك  ألن لفظ )ماء( فز
 (.  2/484وجب أن ال يجوز التيمم مع وجوده بالظاهر". الجصاص، أحكام القرآن )

ي سننه50)
الطهارة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، باب الوضوء بالنبيذ 84/ 62/ 1، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ )( أخرجه أبو داود فز ي سننه، كتاب 

مذي فز (؛ والي 

ي سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ )88/ 147/ 1)
مرفوًعا، بلفظه.  والحديث     ( من حديث أبو زيد، عن ابن مسعود  383/ 249/ 1(؛ وابن ماجة فز

هم ضعي مذي، والحاكم، وغي 
 . = ف؛ لجهالة أبو زيد، بهذا قال من العلماء: البخاري، وابن حبان، والي 

يعرف أبوه، وال بلده،  = قال الترمذي: "أبوزيد رجل مجهول عند أهل الحديث ال تعرف له رواية غير هذا الحديث".  وقال ابن حبان: ".......ليس يدري من هو، ال  

ظر: ذا النعت، ثم لم يرو إال خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة واإلجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها وال يحتج بها". ين واإلنسان إذا كان به

 (.  1/236(؛ البيهقي، معرفة السنن )10/741(؛ ابن عدي، الكامل ) 2/514(؛ ابن حبان، المجروحين )56الترمذي، السنن )
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ز ميمونة بنت الحارث بن حزن الهاللية 62) ي ملسو هيلع هللا ىلص. توفيت عام )( أم المؤمني   ه(. 61. آخر امرأة تزوجها النت 
ى ) ، االستيعاب )8/104ينظر: ابن سعد، الطبقات الكي   (. 1918-4/1915(؛ ابن عبد الي 

  اللغة: (  63)
 
ة(. قال الفيومي    الميتة ف

ٌ
ة(، وتخفيفها )َمْيت

ٌ
ي بتشديد الياء )َمِيت

ي غي    تأئ 
ِفيَف فز

ْ
خ
َّ
م الت ز  األصل، والي 

ُ
ه
َّ
ن
َ
؛ أِل ّ اِسي

َ
ن
َ ْ
ِة األ

َ
ي َمْيت

ِديِد فز
ْ
ش
َّ
م الت ز " قيل: الي 

ا بينهما"، وقيل ال فرق بينهما.  
ً
ْرق
َ
ّ ف اِسي

َ
ن
َ ْ
، المصباح المني  : كل مومعناهااأل َعّم. الفيومي

َ
أ ن مات حتف أنفه، وقيل هي كل ما لم تلحقه الذكاة، والمعتز األول 

 ( ]موت[ فيهما. 1/267(. وينظر: الجوهري، الصحاح )301)

ا: 
ً
ع ٍة غي     وشر

َ
ْيئ
َ
ّ فيه، أو قتل عىل ه ِمي

َ
وعة.  هي كل حيواٍن زالت روحه بغي  ذكاٍة، َسواٌء حتف أنفه من غي  َسَبٍب آِلد ما ال يؤكل إذا ذبح، وما يؤكل    فتشمل: مرسر

ْيِد، وما ذبح بالعظم ونحوه.   ِ والمحرم ِللصَّ كية، كذبيحة المجوِسي
ْ
ذ
َّ
وط الت ط من رسر لَّ فيه رسر

َ
ت
ْ
 إذا اخ

ي )4/146ينظر: النووي، تهذيب األسماء واللغات )
، المغتز ي

بيتز  (. 1/129(؛ الرسر

ي صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ )64)
 مرفوًعا بلفظه.  ( من حديث ابن عباس 733/ 190/ 1( أخرجه مسلم فز

 (. 13(  ينظر: عبد هللا، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل )65)
ي )( 66)

ي )91/ 1ينظر: ابن قدامة، المغتز
ح مخترص الخرف  ، رسر ي

 (. 151/ 1(؛ الزركسر
 (. 64-1/62الحاوي )( ينظر: 67)

ي الوضوء 
ِة بعد دباغتها فز

َ
َمْيت

ْ
ي استعمال اآلنية المصنوعة من جلود ال

َباِغ، ثبت حكم الجواز فز
ِ
ُهُر ِبالد

ْ
ا كان الجلد َيط مَّ

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ةِ  المسألة الثانية: ال يجوز بيع ورهن جلد الميتِة قبل
َ
اغ
َ
ب
ِّ
 . (68)  الد

ٱ لعموم قوله تعاىل: 
ُّ
 (. 69) َّ ىل مل خلٱ

  جواز بيعه، ورهنه قوالن
ِة، فف 

َ
اغ
َ
ب
ِّ
 :  (70)  فأما بعد الد

 بيعه جائز 
َّ
  الجديد، إن

 
 . (71)القول األول: قوله ف

ا بجواز البيع كنجاسة   
ً
 حدوث النجاسة إذا منع من جواز البيع، كان مؤذن

َّ
 طاهر فجاز بيعه كالمذك. وألن

ٌ
ه جلد

َّ
ألن

  .
ً
 الخمر إذا ارتفعت بانقالبها خًّل

  القديم
 
: قوله ف  

ٱ ، لعموم قوله تعاىل:   (73) ، وبه قال مالك(72)  ال يجوز بيعه القول الثان 
ُّ
 . (74)   َّ ىل مل خلٱ

 واآلية: 
ٌ
 . (76() 75)  مخصوصة

 . (77) شعر الميتة نجس ال يطهر بالدباغ المسألة الثالثة: 

 :  والداللة عل ذلك من وجهير 

 ، والدليل عىل ثبوت الحياة شيئان: أحدهما: إثبات الحياة فيه  

 :
ا
صال،   أوًل

ِ
ي حال االت

اِمًيا فز
َ
ْعُر ن

َّ
ا كان الش مَّ

َ
ل
َ
 النَماَء من سمات الحياة؛ لحدوث النَماِء بوجودها وفقده بزوالها، ف

َّ
ن
َ
أ

لَّ عىل ثبوت الحياة فيه. 
َ
َماِء بعد االنفصال، د

َّ
 مفقود الن

 
افغي  

َّ
ِة كلها إذا دبغت وجلود ما ال يؤكل لحمه من الِسَباِع ِقَياًسا عليها قال الش

َ
َمْيت

ْ
ي جلود ال

َباغ ". األم   :  "فيتوضأ فز
ِ
ُهُر بالد

ْ
 ال َيط

ُ
ه
َّ
ِإن
َ
ير ف ز  جلد الكلب، والخيز

َ
ًل

(1 /22 .) 

ي االنتفاع بها، وبيعها عىل كل حال.  (  بهذا قال عامة أهل العلم، إال الزهري والليث بن سعد 68)
 فقد رخصا فز

، االست401/ 2(؛ ابن المنذر، األوسط )62/ 1ينظر: عبد الرزاق، المصنف )  (.  1/229(؛ المجموع )302-301/ 5ذكار )(؛ ابن عبد الي 
 تحريم الميتة؛ يعمَّ جميَع أجزاِئها. 69)

َّ
 (  ألن

، وقد  : هي ما نسب للشافغي القوالن(  70) ز ي وقتي 
ي وقت، وقد يقولهما فز

ا، وقد يقولهما فز
ً
، وقد يكونان جديدين، أو قديًما وجديد ز "وقد يكون القوالن قديمي 

 يرجح أحدهما وقد ال يرجح". 
 ما قاله الشافغي بالعراق.  والقول القديم "المذهب القديم": 

ي مسائل قليلة. النووي، المجموع   ما قاله الشافغي بعد انتقاله لمرص، وهو   والجديد "المذهب الجديد": 
المذهب الصحيح وعليه العمل عند الشافعية، إال فز

(1 /66 .) 

 ، وهو الصحيح من المذهب. (  نص عليه الشافغي 71)
، األم ) ح الكبي  )588/ 7ينظر: الشافغي ، الرسر  (. 229/ 1(؛ النووي، المجموع )85/ 1(؛ الرافغي

 (. 229/ 1(؛ النووي، المجموع )176/ 1لبغوي، التهذيب )(؛ ا270/ 1(  ينظر: أبو الطيب، التعليقة ) 72)
ي )3/199(  ينظر: مالك، المدونة )73)

، الكافز  (. 1/441(؛ ابن عبد الي 
 ( فاآلية عامة، والسنة خصت االنتفاع بالجلد، ولم ُيذكر البيع، فإذ بيع الجلد صار االنتفاع بالثمن ال بالجلد. 74)
، البيان ) 889، 886/ 2ينظر: ابن القصار، عيون األدلة )  ي

 (.. 73/ 1(؛ العمرائز
(75، ي

ي طهارة جلد الميتة بعد الدباغ، وجواز االنتفاع بها. والبيع من جملة االنتفاع.  ينظر: العمرائز
ي ملسو هيلع هللا ىلص فز  (. 1/73البيان )  (  باألحاديث الثابتة عن النت 

 (. 69-68(  ينظر: الماوردي، الحاوي )76)

 : "ال يطهر بالدباغ إال اإلهاب وحده". وكذا صوفها وريشها ووبرها، وهو المذهب والمنصوص عليه. قال الشافغي (  77)

ي  ويستثث  من الشعر
ِديُّ عن المزئز

َ
 الشافغي  : شعر اآلدمي فقد حك إبراهيم الَبل

َّ
ن
َ
: "هذا هو الصحيح فقد رجع عن تنجيس شعر ابن آدم، قال النووي    : أ

 هللا  
َّ
ن
َ
ي آدم. قال تعاىل:    صح عن الشافغي رجوعه عن تنجيس شعر اآلدمي فهو مذهبه، وما سواه ليس بمذهب له"؛ أل

اآلية ]اإلرساء:    َّ  مك  مك  مك  مكُّٱ  قد كرم بتز

.  [. وذهب الماوردي 70  إىل نجاسة شعر اآلدمي
، المخترص )236،  1/232)  المجموع  ي

ح الكبي  )73،  71(؛ الماوردي، الحاوي )7(. وينظر: المزئز ، الرسر ، نهاية المحتاج ) 1/88(؛ الرافغي  (. 246-245/ 1(؛ الرمىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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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
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ن
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ُّ
عر من جملة الميتة؛ (78)؛ وهذا تحريم تنجيٍس لعدم حرمتهَّ  ىل  مل  خلٱ

َّ
، والش

 يحنث بمِسه
ً
 لو حلف ال يمسُّ ميتة

ُ
ه
َّ
ن
َ
 . (79) أِل

صال، كاسم اإلنسان، وإذا كان ذلك وجب  
ِ
ي االت

 يكون من الجملة فز
ْ
ن
َ
وليس إذا انفرد باسٍم بعد االنفصال فخرج من أ

ْحِريِم. 
َّ
ي عموم الت

 يدخل فز
ْ
ن
َ
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ُس بالموت.  :  (81) ومالك ،(80) وقال أبو حنيفة
ُ
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َ
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ل
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د
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ه
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ن
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ز الخي والميت.  أحدهما:   ما يقتضيه عموم لفظها من التسوية بي 
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ء منه لما فيه من إسقاط االمتنان  والثان  ي

 . (82)  أنه خطاب خرج عىل وجه االمتنان، فلم يجز أن يحكم بتنجيس سر
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َّ
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ٌ
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ُ
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ن
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ْ
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ط ِ
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ٱ  ة:  هذه اآليفإن قيل:  
ُّ
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ٱ   عامة فز

ُّ
ي بعضها، وهو الشعر والصوف والوبر، والخاص مقدم َّ   ىي   مي   مك  مك  مك  مك  مك  مكٱ

خاصة فز

 عىل العام. 
ي الحيوان الخي  فالجواب:  

ا عامة فز
ً
ي احتججتم بها أيض

ز فيها عموم وخصوص، فاآلية الت  ي احتججنا بها خاصة بتحريم  أن كل واحدة من اآليتي 
والميت، واآلية الت 

 الميتة، فتساويتا من حيث العموم والخصوص، ولما وردت آيتنا لبيان الحكم، واألخرى لالمتنان وبيان النعمة، كان التمسك بآيتنا أوىل. 
 (.  1/236(؛ النووي، المجموع )1/280ينظر: أبو الطيب، التعليقة ) 
، البناية 80) ي

 (. 115/ 1(؛ ابن نجيم، البحر ) 423/ 1) ( ينظر: العيتز
ة ) 1/183( ينظر: مالك، المدونة ) 81) ، الذخي  ي

 (. 183/ 1(؛ القرافز
، أحكام القرآن )1/150( ينظر: الجصاص، أحكام القرآن )82) ي  (. 3/150(؛ ابن العرئ 

ي    (83) ز الموت. واختلف الفقهاء بحسب    َّ  ىي   ميُّ: قوله تعاىل:  قال ابن العرئ  ي تأويله، "فقيل: إىل أن يفتز كل واحد منهما باالستعمال. وقيل: إىل حي 
اختلف فز

ي تحريم الصوف والوبر، والشعر؛ ألنه ال يلحقها، إذ الموت عبارة عن معتز يحل بعد عدم الحياة،     اختالف التأويل، فقال مالك وأبو حنيفة  
إن الموت ال يؤثر فز

ي الصوف والوبر والشعر فيخلفها الموت فيها. وقال الشافغي  ولم ت
 (. 3/150: إن ذلك كله يحرم بالموت؛ ألنه جزء من أجزاء الميتة". أحكام القرآن )كن الحياة فز

ا، كقوله تعاىل:  84)
ً
[. وعالمتها: جواز االستغناء عنها  64اآلية ]غافر:   َّ  مك   ني  مكُّٱ  (حرف الجر )ِمْن( له عدة استعماالت لغوية، ذكرها النحاة، منها: التبعيض اتفاق

ي محلها. 
 بوضع بعض فز

د، المقتضب ) ي، اللباب )1/44ينظر: المي  ي )1/296(؛ العكي 
 (. 309(؛ المرادي، الجتز الدائز

ي حياته، أو بعد ذكاته. فهو طاهًرا، يجوز االنتفاع به.   والبعض منها:  (85)
 هو كل ما أخذ من المأكول اللحم فز

، البيان )  ي
، اإلقناع )1/78ينظر: العمرائز ي

بيتز  (. 1/29(؛ الرسر
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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ُ
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ِصماٌم ِدَماغز
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ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
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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)   
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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 . (86)وكذا العظم، والقرن، والسن، والظفر نجس؛ لثبوت الحياة فيه  

[؛ واإلحياء إنما يكون بحياٍة تعود بها إىل ما 79  -78َّ اآلية ]يس:    مكمك  مك  ني   مك  مك   ريڻ ٱ    ين  ىن  مك   مك  مك  مكلقوله تعاىل: ُّٱ   

 . (87)قبل الموت 

ٱ وما حلته الحياة ينجس بالموت، لقوله تعاىل: 
ُّ
 . (88)َّ ىل  مل خلٱ

 :  
 [. 5: اآلية ]المائدة َّ   مكمك مك  مك مك   مس  مك مك  مك مخ  مكمح مك  مج مكُّٱ قوله تعاىل: المطلب الثان 

: .جواز  كير  وفيها مسألة واحدة، وه   . (89) الوضوء من آنية المشر

ي أبدانهم وثيابهم وأوانيهم، وهو قول الجمهور
 األصل طهارتهم فز

َّ
ن
َ
 . (90)أل

لَّ عىل ؛    َّ   مك   مس   مك  مك  مك  مخ   مكمح  مك  مج  مكُّٱ  لقوله تعاىل:  
َ
د
َ
ي أوانيهم، ف

 طعامهم مصنوع بأيديهم ومياههم وفز
َّ
ن
َ
ومعلوم أ

ه
ِّ
ل
ُ
 . (91) طهارة ذلك ك

ي ملسو هيلع هللا ىلص  ب ماًء من مزادةولما جاء عن النت  ه رسر
َّ
ن
َ
ةٍ  أ ِنيَّ

َ
 . (93() 92) وث

ي دخول مسجده، ومن ذلك: ربط ثمامة بن أثال
ز فز كي   رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد كان يأذن للمرسر

َّ
ن
َ
ز أرسه عىل    (94)  وأل ، حي 

ي المسجد
 ، ولو كان نجًسا لكان أوىل األمور به تطهي  مسجده منه. (95)   ساريٍة فز

 
 ( وهو المذهب والمنصوص عليه. 86)

، األم ) ز )30/ 2ينظر: الشافغي ي )(؛ 43/ 1(؛ النووي، روضة الطالبي 
، المغتز ي

بيتز  (. 129/ 1الرسر
، البيان )1/282(  ينظر: أبو الطيب، التعليقة ) 87) ي

 (. 1/78(؛ العمرائز

 قولكم هذا يوجب أن نجعل  فالجواب: المراد بذلك إحياء أصحاب العظام، فحذف المضاف اختصاًرا.  فإن قيل: 
َّ
ن
َ
هذا عدول عن ظاهر النص بغي  دليل، كما أ

ي قوله تعاىل:    حكم العظام حكم أصحابها، أال 
[، جعلنا حكم الرقبة حكم الجملة؛ ألنها جزء منها. 92اآلية ]النساء:   َّ  مك  ىن  منُّٱ  ترى أنه لما عي  عن الجملة بالرقبة فز

ي هذا الموضع، فيجب أن نجعل حكم العظام حكم أصحابها. وهو أنها تحلها الحياة وتنجس بالموت. ينظر: أبو الطيب، التعليقة )
 (.  1/283وكذلك فز

 (. 76-70( ينظر: الحاوي )88)
 وثان. أهل الكتاب، وعبدة األ يشمل ذلك: ( 89)
ي مطلق االستعمال. 90)

 ( جمهور فقهاء المذاهب األربعة، عىل اختالف بينهم فز
، المبسوط )   ي )47/ 1ينظر: الرسخسي

، الكافز ي )264/ 1(؛ النووي، المجموع )157/ 1(؛ ابن عبد الي 
 (. 112- 109/ 1(؛ ابن قدامة، المغتز

  المذهب: 
 
ي المذهب، وإن كان لقوم   إن تطهر من إناء كافر ولم يتيقن طهارته، وكان لقوم ال  وف

يتدينون باستعمال النجاسة، فطهارته صحيحة بال خالف فز
ي استعمالها قبل غسلها باتفاق األصحاب. 

 يتدينون باستعمال النجاسة، فوجهان األصح منها: صحة طهارته مع الكراهة فز
، التحفة ) 264/ 1ينظر: النووي، المجموع ) ، 127/ 1(؛ الهيتىمي ي

بيتز ي )(؛ الرسر
 (. 63/ 1المغتز

، أحكام القرآن )1/311( ينظر: أبو الطيب، التعليقة )91) ي  (. 42-2/41(؛ ابن العرئ 
الماء )92) المسلم يكفيه من  التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء  ي صحيحه، كتاب 

البخاري فز المساجد 344  /76  /1( أخرجه  ي صحيحه، كتاب 
(؛ ومسلم فز

ي ملسو هيلع هللا ىلص توضأ من مزادة المرأة الوثنية. 1509/  140/ 2واستحباب تعجيل قضائها )  ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة  النت 
َّ
( من حديث طويل ليس فيه أن

 (. 263- 1/262. ينظر: المجموع ) ولكن سياق القصة وظاهرها اقتضز ذلك. هذا ما قاله النووي 
ي يحمل فيها الماء، وتوضع عىل الراحلة.  المزادة:  (93)

 هي الت 
 ( فيهما ]زود[. 3/199(؛ ابن منظور، لسان العرب )3/36رس، مقايس اللغة )ينظر: ابن فا 
ي عام )94)

ي الجليل، سيد أهل اليمامة. توفز ، الصحائ  ي
 ه(. 12(  ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة الحنفز

ى ) ، االستيعاب )76-6/75ينظر: ابن سعد، الطبقات الكي   (. 1/213(؛ ابن عبد الي 
ي 95)

ي حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال )( أخرجه البخاري فز
، 170/4372/ 5 صحيحه، كتاب المغازي، باب وفد بتز ي صحيحه، كتاب الجهاد والسي 

(؛ ومسلم فز

ي هريرة 4611/ 158/ 5باب ربط األسي  وجواز المن عليه )  مرفوًعا.   (. من حديث أئ 
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ُ
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 
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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
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 . (98) [؛ فنص عىل نجاستهم 28اآلية ]التوبة: َّ  مك    مك

 فيه تأويالن: َّ  مك   مك مكُّٱ قوله تعاىل:  ويجاب: 
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ن
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 وفز

 :
ا
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، أحكام القرآن ) 98)  (. 1/264وع )(؛ النووي، المجم 4/185( ينظر: الكيا الهراسي
، تفسي  القرآن ) 99) ي
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ً
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يل )  ز  (. 31/ 4معالم التيز
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 المراد  َّ مك    مك  مكُّٱ  وفز
َّ
ن
َ
ا ذكره جمهور أهل العلم: وهو أ

ً
 ثالث
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بالنجس فز
َِب منه

ي آنيتهم، ورسر
ي ذلك من فعله وقوله ما ُيفيد عدم نجاسة ذواتهم، فأكل فز

ي ملسو هيلع هللا ىلص فز ُهْم الدم(؛ "ألن هللا تعاىل أحل طعامهم، وثبت عن النت 
َ
ا، وتوضأ فيها، وأنَزل

، فتح القدير ) ي
ي مسجده". الشوكائز

 (. 399-398/ 2فز
؛ الكشف والبيان ) ي ، أحكام القرآن )5/27وينظر: الثعلت  ي ، تفسي  القرآن )248/ 2(؛ ابن الجوزي، زاد المسي  )2/468(؛ ابن العرئ   (.  4/131(؛ ابن كثي 

ز ليست بنجس، بل األصل فيها الطها ولعل نسبة الماوردي  كي  ي كون أبدان المرسر
 رة، وهللا أعلم. هذا القول للجمهور؛ موافقته لقولهم فز

 (. 90-88/ 1(  ينظر: الحاوي ) 102)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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، محمد بن إدريس. )   ه(. األم. تحقيق: رفعت فوزي. المنصورة: دار الوفاء. 1422الشافغي
، محمد بن أحمد الخطيب )  ي

بيتز ي ألفاظ المنهاج.  1418الرسر
ي المحتاج إىل معرفة معائز

تحقيق: محمد ه(. مغتز
وت: دار المعرفة  . بي  ي

 خليل عيتائز
، أحمد بن محمد بن حنبل. )  ي

ه(. مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد هللا. تحقيق: زهي  الشاويش.  1401الشيبائز
  . وت: المكتب اإلسالمي  بي 

، محمد بن الحسن بن فرقد. )  ي
د بوينو 1433الشيبائز وت: ه(. األصل المعروف بالمبسوط. تحقيق: محمَّ كالن. بي 

 دار ابن حزم. 
 ( . ازي، إبراهيم بن عىلي : محمد بن مكرم ابن منظور. تحقيق: إحسان عباس.  1389الشي 

ُ
ه(. طبقات الفقهاء. هذبه

 . ي وت: دار الرائد العرئ   بي 
، عبد الرزاق بن همام. )  ي

وت: المكتب 2ه(. المصنف. ط1403الصنعائز .  بي  .  تحقيق: حبيب الرحمن األعظىمي

 .    اإلسالمي

ّي، طاهر بن عبد هللا. )  ي 
ّ
، المدينة 1419الط ي الفروع. تحقيق: حمد جابر. رسالة ماجستي 

ى فز ه(. التعليقة الكي 
 المنورة: الجامعة اإلسالمية. 

ي، محمد بن جرير بن يزيد. )  ي. تحقيق: عبد هللا -ه(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن1422الطي  تفسي  الطي 
ب كي 

الي  المحسن  عبد  السند حسن بن  عبد  الدكتور  بدار هجر  اإلسالمية  والدراسات  البحوث  مركز  مع  التعاون 
 يمامة. دار هجر. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( الدين 1418-ه1416الطحاوي، أحمد بن محمد بن سالمة.  الدكتور سعد  الكريم. تحقيق:  القرآن  ه(. أحكام 
 . كي

 أونال. إسطنبول: مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديانة الي 
ي شيبة. ) العبسي  ي األحاديث واآلثار. تحقيق: كمال يوسف الحوت.  1409، عبد هللا بن محمد بن أئ 

ه(. المصنف فز
 الرياض: مكتبة الرشد. 

ي الخي  بن سالم. )  ، يحت  بن أئ  ي
. تحقيق: قاسم محمد النوري. 1421العمرائز ي مذهب اإلمام الشافغي

ه(. البيان فز
 جدة: دار المنهاج. 

، محمود بم أحمد  ي
وت: دار الكتب العلمية 1420بن موس. ) العيتز ح الهداية. بي  وت، لبنان -ه(. البناية رسر  بي 

، محمد بن محمد. )  وت: مؤسسة الرسالة. 1417الغزاىلي . تحقيق: محمد بن سليمان األشقر. بي 
 ه(. المستصفز

، شهاب الدين أحمد بن إدريس. )  ي
وت1417القرافز ، وآخرون. بي  ي ة. تحقيق: محمد حخ  : دار الغرب ه(. الذخي 

 .  اإلسالمي
 ( . ، إسماعيل بن عمر بن كثي  ي

. دار  2ه(. تفسي  القرآن العظيم. تحقيق: سامي بن محمد سالمة. ط1420القرسر

 طيبة للنرسر والتوزي    ع. 
، عالء الدين بن مسعود بن أحمد. )  ي

ائع. ط1406الكاسائز ي ترتيب الرسر
وت: دار الكتب 2ه(. بدائع الصنائع فز . بي 

 العلمية. 
. ) الكيا   ، عىلي بن محمد بن عىلي ، وعزة عبد عطية.  1405الهراسي ه(. أحكام القرآن. تحقيق: موس محمد عىلي
وت: دار الكتب العلمية 2ط  . بي 

ز الشهي  بابن عابدين. )  ح تنوير األبصار. تحقيق: عادل عبد 1423محمد أمي  ه(. رد المحتار عىل الدر المختار رسر
وت: دار عالم   الكتب.  الموجود، وعىلي معوض. بي 

ز الشهي  بابن عابدين. )  ح تنوير األبصار. تحقيق: عادل عبد 1423محمد أمي  ه(. رد المحتار عىل الدر المختار رسر
وت: دار عالم الكتب.    الموجود، وعىلي معوض. بي 

. تحقيق: فخر الدين  1413المرادي، بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا. )  ي
ي حروف المعائز

ي فز
ه(. الجتز الدائز

وت: دار الكتب العلمية. قب  اوة، ومحمد نديم فاضل. بي 
، 1414المرداوي، عالء الدين غي بن سليمان. )  كي

ي معرفة الراجح من الخالف. تحقيق: عبد هللا الي 
ه(. اإلنصاف فز

. القاهرة: دار هجر.  ح الكبي   وعبد الفتاح الحلو. مطبوع مع المقنع والرسر
ز بن محمد بن   ْوِذّي، الحسي 

(. تحقيق: عىلي الَمْرَورُّ ي
ز )عىل مخترص المزئز ي حسي 

أحمد. )د. ت(. التعليقة للقاضز
 معوض، وعادل عبد الموجود. مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفز الباز. 

، إسماعيل بن يخي بن إسماعيل. )  ي
.  1419المزئز ز ي فروع الشافعية. تحقيق: محمد شاهي 

ي فز
ه(. مخترص المزئز

وت: دار الكتب العلمية.   بي 
 ( يوسف.  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف  عواد 1400المزي،  بشار  تحقيق:  الرجال.  أسماء  ي 

فز الكمال  تهذيب  ه(. 
وت: مؤسسة الرسالة   معروف. بي 

 ( . ي ق عليه: محمد 1424المعافري، محمد بن عبد هللا بن العرئ 
َ
ه(. أحكام القرآن. راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل

وت: دار ال3عبد القادر عطا. ط  كتب العلمية. . بي 
، موفق الدين بن أحمد بن قدامة. )  ، وعبد 1416المقدسي كي

. تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن الي  ي
ه(. المغتز

 . دار عالم الكتب. 3الفتاح الحلو. ط
 (  . ز العارفي  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  الدين محمد  زين  التعاريف. 1410المناوي،  التوقيف عىل مهمات  ه(. 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( . ه(. االستذكار. تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد عىلي معوض.  1421النمري، يوسف بن عبد هللا بن عبد الي 
وت: دار الكتب العلمية.   بي 

 ( . ي واألسانيد. تحقيق: مصطفز  1387النمري، يوسف بن محمد بن عبد الي 
ي الموطأ من المعائز

ه(. التمهيد لما فز
 المغرب.  –الكبي  البكري. المغرب: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية بن أحمد العلوي، محمد عبد 

 ( . ي معرفة األصحاب. تحقيق: عىلي محمد البجاوي. 1412النمري، يوسف بن محمد بن عبد الي 
ه(. االستيعاب فز

وت: دار الجيل.   بي 
وتصحيحه ه  بنرسر عنيت  واللغات.  األسماء  تهذيب   .)( ف.  بن رسر الدين  ي  محت  ومقابلة    النووي،  عليه  والتعليق 

ية.  كة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المني   أصوله: رسر
ف. )  ي الدين يحت  بن رسر وت/ 1412النووي، محت  . تحقيق: زهي  الشاويش. بي  ز ز وعمدة المفتي  ه(. روضة الطالبي 

 دمشق/ عمان: المكتب اإلسالمي 

ح المهذب )مع  ف. المجموع رسر ي الدين يحت  بن رسر وت: دار الفكر. النووي، محت  ( بي   تكملة السبكي والمطيغي

. تحقيق: مصطفز عبد  1411النيسابوري، الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد. )  ز ه(. المستدرك عىل الصحيحي 
وت: دار الكتب العلمية.   القادر عطا. بي 

ز واإلجماع واالختالف. 1430النيسابوري، محمد بن إبراهيم بن المنذر. )  تحقيق: مجموعة    ه(. األوسط من السيز
. دار الفالح.  ز  من المحققي 

، محمد عبد العظيم.  )  ي
ْرقائز ي علوم القرآن. ط1362الزُّ

كاه. 3ه(. مناهل العرفان فز ي ورسر ي الحلت   .: مطبعة عيس البائ 
 ( . ي أصول الفقه المقارن. الرياض: مكتبة الرشد. 1420النملة، عبد الكريم بن عىلي

 ه(. المهذب فز
. ) ابن الحاجب، عثمان بن   ي

ي علىمي األصول والجدل. تحقيق:  1427عمر الدويتز
ه(. مخترص منته السول واألمل فز

وت: دار ابن حزم.   نذير حمادو. بي 
، محمد بن بهادر بن عبد هللا. )  ي

ي أصول الفقه. ط1413الزركسر
. تحقيق: عبد القادر عبد  2ه(. البحر المحيط فز

. الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلس ي
 المية. هللا العائز

ه(. فقه آيات االحكام من كتاب المبدع البن مفلح. جامعة أم القرى: رسالة 1432منكابو، عبد هللا بن صالح. ) 
 .  مقدمة لنيل درجة الماجستي 
ي داود. تحقيق: شَعيب األرنؤوط  1430أبو داود، سليمان بن األشعث. )   أئ 

ز وت:   -ه(. سيز . بي  د كاِمل قره بلىلي
مَحمَّ

 الرسالة العالميةدار 
، أبو عبد هللا محمد ابن ماجة )  ي

وت: 1430القزويتز ز ابن ماجة. تحقيق: شعيب األرنؤوط، وآخرون. بي  ه(. سيز
 دار الرسالة العالمية

 ( الحجاج.  بن  الحسن مسلم  أبو  العدل إىل 1334النيسابوري،  العدل عن  بنقل  المخترص  الصحيح  المسند  ه(. 
كية المطبوعة  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. تحقيق: مجموعة م وت: دار الجيل. الطبعة: مصورة من الطبعة الي  ز بي  ن المحققي 

ي استانبول. 
 فز

مذي، محمد بن عيس بن َسْورة. )  وت: دار الغرب 1419الي  مذي. تحقيق: بشار عواد معروف. بي 
ز الي  ه(. سيز

 .  اإلسالمي
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. )   ، ي

. ط1406النسائ  ي
ز النسائ  أبو غدة حلب: . تحق1ه(. سيز يق: عبد الفتاح 

 حلب  –مكتب المطبوعات اإلسالمية 
وت: دار الفكر.  ، محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام. )ت/ب(. فتح القدير. بي   السيواسي


