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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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 بحث فقهي من إعداد الباحثة: 
يده]   [ لولوه بنت عبدالكريم بن عبدهللا الشر
يعة ــــــــ جامعة القصيم]  ي قسم الفقه المقارن ـــــــ كلية الشر
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 ملخص البحث:  

ع لنا العبادة وأمرنا بفعلها ونهانا عن أمور وأمرنا باجتنابها وال يستقيم حال المؤمن إال بفعل  أن هللا عز وجل رسر
 العبادات وترك المحرمات ليحصل عىل الثواب ويجتنب اآلثام. 

ي احتمال فساد الفعل. 
 فهناك بعض األمور نه الشارع عن فعلها، فالنهي يؤثر فز

هذا البحث بتعريف النهي والفساد، ومفتاح العبادة الطهارة، فهذه الدراسة تدرس أثر مسائل الطهارة   وقد بدأت
ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة، وقد جمعت أقوال الفقهاء وأئمة المذاهب الفقهية

ي   - رحمهم هللا-الت 
فز

راسة إىل سبب قول الحنابلة بعدم اقتضاء النهي مسائل الطهارة ومن وافق قول الحنابلة من الفقهاء، وتوصلت الد
ي مسائل الطهارة. 

 الفساد فز
 الحنابلة.   –الفساد  –النهي  –اقتضاء  -الطهارة  -مسائل  الكلمات المفتاحية: 

 
 

Research Abstract: 

First of all, Almighty Allah has ordained that we worship Him and commanded us to do so. He has 

prohibited us from committing and to avoid certain issues. Performing acts of worship and abandonment 

of taboos are the main reason behind the believer’s righteousness, which are the key to attaining rewards 

and avoiding sins.  

There are certain issues which the Lawgiver prohibits which affects the probability of the incorrectness 

of an action. 

In this Research, I start with defining prohibition, incorrectness, and worship and Tahara (purification) 

fundamentals. This study delves into consequences of Tahara issues in which prohibition does not mean 

incorrectness according to Hanbalis. Furthermore, I gather statements of Faqihs (Islamic Scholars) and 

Imams of Fiqh (Islamic Jurisprudence) schools, may Allah have mercy on them all, concerning Tahara 

issues as well as whoever agrees amongst them with Hanbalis. The study concludes the reason for 

Hanbalis’ view in relation to that prohibition’s does not necessitate incorrectness in Tahara matters.  

Key Words: Issues – Tahara – Iecessity – Prohibition – Incorrectness – Hanbalis. 
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 :المقدمة
ز عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.   الحمد هلل الذي علم اإلنسان ما لم يعلم، وصىل هللا وسلم عىل خاتم المرسلي 
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يعاتها تحقق الخي  والنفع واالستقرار إذا فهمت أحكامها وعمل بها.  ي أحكامها وترسر

 فز
ي الدين من 
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ا  . (2) وقوله صىل هللا عليه وسلم:) من يرد هللا به خي 

لة عظيمة، وبمعرفة أحكامه وفهمها يعرف العبد ما له وما عليه، فمن عبد هللا عىل علم وعىل  ز ي اإلسالم ميز
وللفقه فز

ي الدنيا واآلخرة. 
ة تتحقق له السعادة والخي  فز  بصي 

 منها ما أمرنا هللا به وحثنا عليه، ومنها ما نهانا عنه وأمرنا باجتنابه، وباب األمر 
ً
ع هللا لنا الدين وأنزل أحكاما ورسر

عية بتفاصيلها، ونعرف الحالل  ي الفقه وأصوله، ألن بمعرفتهما نعرف األحكام الرسر
والنهي من األبواب المهمة فز

 والحرام. 
، العلم بالمنهي   ة ما يتعلق به من األحكام ومن أهمية النهي عنه واجتنابه، والوقوف عىل معرفة أحكامه وآثاره، لكير

عية.   الرسر
 يتعلق بالقواعد األصولية وتطبيقها عىل الفروع الفقهية المندرجة تحتها،  

ً
وألهمية النهي رأيت أن أختار موضوعا

: ) وما فيها من أقوال الفقهاء وآرائهم، ومن هذه القواعد قاعدة اقتضاء ال ي
مسائل  نهي الفساد وقد جعلت عنوان بحتر

 ودراسة(. 
ً
ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة جمعا

 أسأل هللا التوفيق واإلعانة والسداد. الطهارة الت 
 مشكلة البحث: 

ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة؟  -1
 ما مسائل الطهارة الت 

ي  -2
ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة؟ما آراء فقهاء المذاهب األربعة فز

 مسائل الطهارة الت 
ي هذه المسائل؟ -3

 ما سبب عدم اقتضاء النهي الفساد عند الحنابلة فز
 أهمية البحث: 

 عالقة هذه المسائل بعلم أصول الفقه، وهذا من باب عالقة العلم بأصله، وأثر هذا األصل فيه.  -1
ي جمع هذه المسائل ودراستها بم -2

 ا يخدم المكتبة الفقهية. اإلسهام فز
 أهداف البحث: 

 : ي مشكلته عىل النحو التاىلي
 يهدف البحث إىل اإلجابة عن األسئلة المثارة فز

ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة.  -1
 التعرف عىل مسائل الطهارة الت 

ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الح -2
ي مسائل الطهارة الت 

 نابلة. بيان سبب اختالف الفقهاء فز
ي هذه المسائل.  -3

 بيان سبب عدم اقتضاء النهي الفساد عند الحنابلة فز
 
 

 
 (. 122سورة التوبة اآلية: ) )1(
ي الدين، برقم ) )2(

 يفقهه فز
ً
ا  (. 1/25(، ) 71أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: من يرد هللا به خي 
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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    

 

 الدراسات السابقة: 
ى كمكتبة الملك فهد، وأهم الجامعات، وقواعد البيانات،   بعد البحث والتحري والسؤال من خالل المكتبات الكير

ونية، ومحركات البحث؛ لم أجد من تناول موضوع:"   ي لم يقتض النهي فيها والمواقع اإللكي 
مسائل الطهارة الت 

 ودراسة"
ً
ي رسالة علمية مستقلة.  الفساد عند الحنابلة جمعا

 فز
 : ي وجدت دراسات عن أثر النهي ودالالته، وبعض التطبيقات واألمثلة عليه، وهي ما يىلي

 إال أنتز
ي  -1

ي الفساد للحافظ صالح الدين العالئ 
ي أن النهي يقتض 

 
 تحقيق المراد ف

 ما تتمير  به هذه الدراسة عن الدراسة السابقة: 
ولية كتعريفها وأقسامها وحكم النهي وهل  أن الكتاب يتحدث عن قاعدة اقتضاء النهي الفساد وذلك من ناحية أص

ناحية   الحنابلة وذلك من  عند  الفساد  النهي  اقتضاء  تتحدث عن عدم  ي 
بينما دراست  المنهي عنه،  ي فساد 

يقتضز
 فقهية. 

ي الفروع الفقهية  -2
 
، وهو بحث   دالالت النهي عند األصوليير  وأثرها ف للباحث: عىلي بن عباس بن عثمان الحكىمي

ي مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية، عام محكم، من جامعة 
 م. 1989-ه1409أم القرى، منشور فز

 ما تتمير  به هذه الدراسة عن الدراسة السابقة: 
ي تتحدث عن المسائل المنهي 

أن هذا البحث تحدث عن النهي من ناحية أصولية وذكر أمثلة عىل ذلك، بينما دراست 
 عنها من ناحية فقهية. 

ي فساد المنهي عنه؟ وتطبيقات من أثره الفقهي النهي المطلق هل   -3
للباحث: محمد عبدالكريم بركات   يقتض 

ي مجلة الدراسات االجتماعية، عام 
بية واآلداب والعلوم، منشور فز وهو بحث محكم، من جامعة صنعاء، كلية الي 

 م. 2003
 ما تتمير  به هذه الدراسة عن الدراسة السابقة: 

ي تتحدث  أن هذا البحث تحدث عن دالالت ال
نهي وصيغه من ناحية أصولية وذكر أمثلة عىل ذلك، بينما دراست 

 عن المسائل المنهي عنها مع صحتها من ناحية فقهية. 
 ما تتمير  به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 

ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة
ي تتحدث عن "مسائل الطهارة الت 

الدراسات السابقة  بينما  "،  دراست 
عن مسائل  تتحدث  ي 

دراست  بينما  الفقه،  أصول  ناحية  من  وذلك  الفساد  النهي  ي 
يقتضز وهل  النهي  تكلمت عن 

ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة
ي باب الطهارة، وعدم وجود   ،الطهارة الت 

وسأدرسها من ناحية فقهية فز
ي أي من الدراسات السابقة 

 وهللا الموفق. مسألة سبق دراستها فز
 حدود البحث: 

ي  
ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة، بناء عىل قولهم بالتحريم فز

لقد تم جمع وحرص مسائل الطهارة الت 
 المسألة مع صحة الفعل. 

 منهج البحث: 
ي جمع المسائل العلمية والمنهج التحليىلي للتحلي

ي فز
: المنهج االستقرائ  ز ي عىل منهجي 

ي بحتر
ل والنظر سوف أعتمد فز

ي المسائل الفقهية. 
 فز

 خطة البحث:  
 تعريف مصطلحات عنوان البحث، وتحته مطلبان:  المبحث األول: 
.  المطلب األول:   تعريف النهي
 : ي
 تعريف الفساد.  المطلب الثائ 

 : ي
ي أحكام الطهارة، وتحته ثالثة مطالب:  المبحث الثائ 

 أثر النهي 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    

 

 الطهارة من اآلنية المحرمة والمغصوبة.  المطلب األول: 
 : ي
ي المكان المغصوب.  المطلب الثائ 

 الطهارة فز
ي ماء الوضوء.  المطلب الثالث: 

 االرساف فز
 النتائج والتوصيات. 

 فهرس المراجع. 
 المبحث األول: تعريف مصطلحات عنوان البحث، وتحته مطلبان: 

 .  المطلب األول: تعريف النهي

 التعريف اللغوي: 

ء أنهاه نهيا فانته عنه ونه هللا تعاىل أي حرم، والنهية العقل ألنها تنه عن ي
 نهيته عن السر

ء بالفعل أو بالقول كاجتنب ي
 . (3) القبيح، والزجر عن السر

:                                                                                         التعريف االصطال   حي

 .         (4) النهي هو: الكف وهو فعل، ويتضمن طلب الكف عىل وجه االستعالء 

: تعريف الفساد.  ي
 المطلب الثائ 

 التعريف اللغوي: 

ء فسودا من باب قعد فهو فاسد، والمفسدة خال ي
ف المصلحة، والفساد نقيض الصالح، لقوله تعاىل: فسد السر

 )
ً
ي األرض فسادا

 .      (6)، وتفاسد القوم: تدابروا وقطعوا األرحام(5))ويسعون فز

                                                                                                     :  التعريف االصطالحي

أو  ركن  فيها  فات  بما  والباطلة  الفاسدة  فالعبادة  ط  أو رسر ركن  بفوات  يتحقق  العبادات  ي 
فز البطالن  هو:  الفساد 

ط  .            (7) رسر

: أث ي
ي أحكام الطهارة، وتحته ثالثة مطالب: المبحث الثائ 

 
 ر النهي ف

 المطلب األول: الطهارة من اآلنية المحرمة والمغصوبة. 

 صورة المسألة: 

 حكم الوضوء أو الغسل من آنية الذهب والفضة أو اآلنية المغصوبة، وما أثر هذا الحكم. 

 

 

 
)3(  ، (، الكليات، للكفوي، )629/ 2للحموي، )انظر: المصباح المني  (. 903( ، مادة )نهي  ( ، مادة )نهي
)4( ( ، ي

ح مخترص الروضة، للطوفز ، )2/442انظر: رسر ي
(، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه  1/35(، إرشاد الفحول إىلي تحقيق الحق من علم األصول، للشوكائز

( ، ح مخترص األصول من1/270جهله، للسلىمي  (. 1/85علم األصول، للمنياوي، ) (، المعترص من رسر
 (. 33سورة المائدة آية: ) (5)
، للحموي، )3/335انظر: لسان العرب، البن منظور، ) )6(  (، مادة )فسد(. 2/472(، مادة )فسد(، المصباح المني 
   (. 2/236تيسي  التحرير، ألمي  بادشاه، ) )7(
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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    

 

اع:   تحرير محل الي  

ي (8) المحرمة منهي عنه، وأن من خالف فتطهر منها فهو آثم اتفق الفقهاء عىل أن الطهارة من اآلنية  
، واختلفوا فز

 : ز  صحة الطهارة منها عىل قولي 

 . (9) صحة الطهارة من اآلنية المحرمة والمغصوبة، وهذا قول الجمهور من األئمة األربعة القول األول: 

 : ي
ز عن اإلمام أحمد عدم صحة الطهارة منها، وهو قول الظاهرية، وإحدى الروايت القول الثائ   . (10) ي 

 األدلة: 

 أدلة القول األول: 

أن الوضوء من آنية الذهب والفضة، إنما يقع ذلك بعد رفع الماء من اإلناء، وفصله عنه، فأشبه ما   الدليل األول: 
ه، ثم توضأ به  ي إناء غي 

 . (11) لو غرف بآنية الفضة فز

 : ي
الثائ  و   الدليل  بمعصية،  ذلك  وليس  األعضاء  الماء عىل  الوضوء: جريان  استعمال أن حقيقة  ي 

فز المعصية  إنما 
 . (12)الظرف دون ما فيه 

، فكذلك الطهارة؛ ألن   الدليل الثالث: 
ً
وب حراما ب من إناء الذهب والفضة، لم يكن المأكول والمرسر إن أكل أو رسر

 . (13)  المنع ألجل الظرف دون ما فيه

 : ي
 أدلة القول الثائ 

 الدليل األول: 
ي هللا عنه

ي  (14) عن حذيفة رضز ي آنية الذهب والفضة، وال تلبسوا   -صىل هللا عليه وسلم -، أن النتر
بوا فز قال: »ال ترسر

ي اآلخرة« 
ي الدنيا ولكم فز

 . (15) الحرير والديباج، فإنها لهم فز
 
 
 

 

ة، انظر ( 8) ، البن قدامه، )32/ 1): اختالف األئمة العلماء، البن هبي  ي
 (. 144-143/ 1(، وموسوعة اإلجماع، )56-55/ 1(، والمغتز

ح مخترص خليل، للحطاب، )340-8/339انظر: البحر الرائق، البن نجيم، ) (9) ي رسر
ح المهذب، للنووي، )1/128(، مواهب الجليل فز (، 1/251(، المجموع رسر

 (. 1/81اإلنصاف، للمرداوي، )

 (. 149-1/148(، اإلنصاف، للمرداوي، )1/426البن حزم، )انظر: المحىل، ( 10)

، البن قدامه، ) (11) ي
 (. 1/56انظر: المغتز

ازي، )( 12) ، )1/30انظر: المهذب، للشي  ح المقنع، البن المنخر ي رسر
 (. 1/113(، والممتع فز

ازي، ) (13)  (. 1/30انظر: المهذب، للشي 

وهو اليمان بن الحارث بن قطيعة بن عبس، وأمه الرباب بنت كعب ابن عدي بن كعب بن عبد  هو: ابن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جروة  (14)
، سكن ز ي   األشهل، وكان يكتز بأبو عبد هللا، شهد أحدا، واستشهد أبوه بأحد، أخطأ به المسلمون فقتلوه، فتصدق بدم أبيه وديته عىل المسلمي 

الكوفة وتوفز
ز بالمدائن، ينظر ترجمته:  ى، البن سعد، ) سنة ست وثالثي  ي نعيم، )7/230الطبقات الكير  (. 2/686(، معرفة الصحابة، ألئر

(، ومسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، 113/ 7(، )5633أخرجه البخاري، كتاب: الطهارة، باب: آنية الفضة، برقم )(  15)
   ولمسلم نحوه. (، واللفظ للبخاري 3/1637(، )2067برقم )
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 ودراسة           

ً
ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة جمعا

يد                                                                         مسائل الطهارة الت   ه الشر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي
 الدليل الثائ 

ي هللا عنها 
ي صىل هللا عليه وسلم: أن رسول هللا(16)عن أم سلمة رضز صىل هللا عليه وسلم قال: »الذي   ، زوج النتر

ي إناء الفضة إنما يج 
ب فز ي بطنه نار جهنم«يرسر

 .  (17) رجر فز

 الدليل الثالث: 
ي هللا عنه

ي بكرة رضز ي حديث أئر
    (18)ما جاء فز

َّ
: »إن دماءكم وأموالكم -صىل هللا عليه وسلم    –قال: قال رسول اَّلل

ي بلدكم هذا، إىل يوم تلقون ربكم«
ي شهركم هذا، فز

 . (19)عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، فز
 وجه الداللة من األحاديث السابقة:  

نه لم يتوضأ الوضوء الذي أن من توضأ بماء مغصوب أو أخذ بغي  حق أو اغتسل به أو من إناء ذهب أو فضة، فإ
أمره هللا تعاىل به، والذي ال تجزئ الصالة إال به، بل هو وضوء هو فيه عاص هلل تعاىل، وكذلك الغسل، والصالة 

 . (20) بغي  الوضوء الذي أمر هللا تعاىل به وبغي  الغسل الذي أمر هللا تعاىل به ال تجزئ

 نوقش: 

ه، ثم توضأ به؛ وألن أن الطهارة تقع بعد رفع الماء من   ي إناء غي 
اإلناء، وفصله عنه، فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة فز

ي يده خاتم ذهب، 
ط، فأشبه ما لو صىل وفز ي غي  مكان، واإلناء ليس برسر

ط للصالة، إذ ال يمكن وجودها فز المكان رسر
 عن األفعال، فوضوؤه من هذه اآلنية محرمو 

ً
مع الصحة، إذ اآلنية خارجة   ما كان فيه الجهة منفكه، فيكون منفصال
 
ً
 .  (21)  عن الوضوء وأجنبية عنه فكان صحيحا

  الدليل الرابع: 

ي التطهر منه من معصية هللا تعاىل  
ب منه وفز ي الرسر

ي هي استعمال   -أن استعمال اإلناء لما حرم، فلما لم يكن بد فز
الت 

ي حال وضوئه وغسله عاصيا هلل تعاىل   - اإلناء المحرم  
ي بطنه نار جهنم بالنص، وكان فز

صار فاعل ذلك مجرجرا فز
ض  بذلك التطهر نفسه، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن   . (22)الطاعة، وأن يجزئ تطهي  محرم عن تطهي  مفي 

 

 
ة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب  (16) ي حذيفة بن المغي  ي أمية بن أئر ي هللا عنها، واسمها هند بنت أئر

: أم سلمة رضز بن لؤي بن هي
ي عنها بالمدينة بعد وقعة أحد، فخلف

ي سلمة بن عبد األسد، فولدت له سلمة، وعمر، وزينب فتوفز عليها رسول هللا صىل هللا عليه   غالب، كانت تحت أئر
ي نعيم، ) ، ينظر ترجمته: معرفة الصحابة، ألئر

ز ، 6/3218وسلم، وكانت تعد من فقهاء الصحابيات، وتوفيت سنة تسع وخمسي  ي (، سي  أعالم النبالء، للذهتر
(2/201-203 .) 
ي الذهب والفضة (، ومسل 7/113(، )5634أخرجه البخاري، كتاب: الطهارة، باب: آنية الفضة، برقم )  )17)

م، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أوائز
ه عىل الرجال والنساء، برقم ) ب وغي  ي الرسر

 (، واللفظ للبخاري ولمسلم نحوه. 3/1634(، )2065فز
ي سفيان  )18( ألمه، كان عبدا لبعض أهل الطائف، فتدىل إىل هو: أبو بكرة، واسمه نفيع بن الحارث، وقيل: نفيع بن مرسوح، وأمه سمية، وهو أخو زياد بن أئر

ان من فضالء الصحابة، رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ببكرة، فكناه أبا بكرة، فكان يقول: أنا موىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وكان رجال ورعا صالح،  وك
، ينظر ترجمته: مع ز ز وخمسي  ي بها سنة إحدى، وقيل: اثنتي 

ي نعيم، )سكن البرصة، وتوفز ز الصحابة، البن حجر، 5/2680رفة الصحابة، ألئر ي تميي 
(، اإلصابة فز

(11/120 .) 
، برقم )( 19) ز والقصاص والديات، باب: تغليظ  2/176( ، )1741أخرجه البخاري، كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام متز (، ومسلم، كتاب: القسامة والمحاربي 

 (، واللفظ للبخاري، ولمسلم نحوه. 1307- 3/1305(، ) 1679تحريم الدماء واألعراض واألموال، برقم )
 (. 1/209المحىل باآلثار، البن حزم، ) )20)
، البن قدامه، ) )21) ي

 (. 1/56انظر: المغتز
 (. 1/209المحىل باآلثار، البن حزم، ) (22)
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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
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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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ُ
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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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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ي ماء الوضوء. 
 
 المطلب الثالث: االرساف ف

عية  ي (28) االرساف: هو االستعمال فوق الحاجة الرسر
 عىل ما ينبغز

ً
ي زائدا

ء فيما ينبغز ي
 . (29)  ، وقيل: ضف السر

 صورة المسألة: 

ي الماء، وما أثر هذا الحكم. 
 حكم أن يريد شخص أن يتوضأ ولكنه أثناء وضوءه يرسف فز

اع:   تحرير محل الي  

الثالث الوضوء  ي 
فز واألفضل  األكمل  أن  آثم  ،  (30)  السنة  فهو مرسف  الثالث  زاد عىل  أن من  اتفقوا عىل  ، (31)ثم 

 : ز ي بطالن الوضوء عىل قولي 
 واختلفوا فز

 . (32)  أنه ال يبطل الوضوء، وهذا قول الجمهور من األئمة األربعة القول األول: 

 : ي
والمتوىلي  (33) أنه يبطل الوضوء، وهو قول البغوي  القول الثائ 

من الشافعية، وقول حكاه الدارمي  (34) 
عن قوم  (35) 

ي استذكاره 
 . (36) فز

 

 

 

 

 

 

 
 (. 1/30البحر الرائق، البن نجيم، ) )28)
(29(  ( ،  (. 3/405مطالب أوىلي النه، للسيوطي
ي مسائل اإلجماع، البن القطان، ) )30(

 (. 1/83انظر: اإلقناع فز
، للن1/30انظر: البحر الرائق، البن نجيم، ) )31( ي

 (. 1/136( ، االنصاف، للمرداوي، )1/440( ، المجموع، للنووي، )1/143فراوي، )( ، الفواكه الدوائز
، للنفراوي، )1/30انظر: البحر الرائق، البن نجيم، ) )32) ي

 (. 1/136(، االنصاف، للمرداوي، ) 1/440(، المجموع، للنووي، )1/143(، الفواكه الدوائز
ز بن مسعود بن محمد بن  )33( يل" و "المصابيح"، هو: أبو محمد الحسي  ز ح السنة" و "معالم التيز ، المفرس، صاحب التصانيف، ك  "رسر الفراء البغوي، الشافغي

ي ترجمته: سي  أعالم الن
ة وخمس مائة، ينظر فز ي بمرو سنة ست عرسر

ي السنة وبركن الدين، توفز ي المذهب، وكان يلقب بمحت 
، وكتاب " التهذيب" فز ي بالء، للذهتر

ي أخبار من ذهب، ألبو الفالح، )(، شذرات الذ14/328-329)
 (. 6/79هب فز

ي المذهب وبعد صيته، ولها مؤلفات منه )34(
، وبرع فز ي سعيد المتوىلي ا: وله كتاب  هو: عبد الرحمن بن مأمون بن عىلي بن إبراهيم الشيخ اإلمام أبو سعد بن أئر

ي الفر 
ي وصل فيها إىل الحدود ومات، وله مخترص فز

ي أصول الدين عىل طريق األشعري،  التتمة عىل إبانة شيخه الفورائز
ي الخالف ومصنف فز

ائض، وكتاب فز
( ، ى، للسبكي ز وأربعمائة، ينظر ترجمته: طبقات الشافعية الكير : سنة ثمان وسبعي  ي

ي أخبار من ذهب، ألبو الفالح، )5/107توفز
 (. 5/337(، شذرات الذهب فز

ج الدارمي البغدادي الشافغي ، ارتحل إىل بغداد ثم إىل الرحبة فسكنها مدة ثم تحول إىل  هو: محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون أبو الفر   )35(
ي الفقه والحس

ا بالذكاء والفطنة، بارًعا فز
ً
ي نحو ثالثة مجلدات، وكان أحد األئمة، موصوف

ي المذهب، وكان فز
ي  دمشق، وله كتاب االستذكار فز

اب. وكان ينظم فز
ي  
ي بالوفيات، للصفدي، )دقائق المسائل ويقول الشعر، توفز

ي ترجمته: الوافز
ز سنة، ينظر فز ز وأربعمائة، عن تسعي  ي سنة ثمان وأربعي 

(، سلم الوصول إىل 4/47فز
ي خليفة، )  (. 3/183طبقات الفحول، لحاجر

ح المهذب، للنووي، ) )36)  (. 2/190-1/440انظر: المجموع رسر
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 األدلة: 

 أدلة القول األول: 

 الدليل األول: 

ي صىل هللا عليه وسلم يسأله عن الوضوء؟  (37) عن عمرو بن شعيب   ي إىل النتر ، عن أبيه، عن جده قال: جاء أعرائر
ا قال: »هذا الوضوء فمن زاد عىل هذا فقد أساء، وتعدى، وظلم« 

ً
ا، ثالث

ً
 . (38) فأراه ثالث

 وجه الداللة: 
ي الوضوء؛ مكروهة وال تبطل بها الطهارة، ألن

وعية الزيادة عىل ثالث مرات فز الوضوء وقع صحيحا   أن عدم مرسر
 . (39) تاما بالثالث، والزيادة: وقعت مردودة، ال تبطله 

 
  : ي
 الدليل الثائ 

ي أمرنا هذا ما ليس فيه فهو  
ي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: )من أحدث فز

عن عائشة رضز
 . (40) رد( 

 وجه الداللة: 
ي صىل  فالمردود هنا هو ما أحدث، وهي الغسلة الرابعة، و  بيان ذلك أن غسل العضو ثالثا هو السنة فهو من أمر النتر

هللا عليه وسلم، فإن زاد الغسلة الرابعة زاد عىل السنة، فهي زيادة مردودة، فيصح الوضوء بالغسالت الثالث، وترد 
وع   . (41)الرابعة فال تكون من الوضوء المرسر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب، وأمه حبيبة بنت هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص ( 37)

ة ومائة، ينظر ترجمته، الطبقات الكير  ي عرسر
ي سنة ثمائز

، وكان يكتز بأبو إبراهيم، وتوفز ى، البن سعد،  مرة بن عمرو بن عبد هللا بن عمي  بن أهيب الجمخي
ي أخبار من ذهب، ألبو الفال 5/333)

 (. 2/83ح، )(، شذرات الذهب فز
ي هللا عنهما، برقم، ) )38)

ين من الصحابة، باب: مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص رضز ي مسنده، كتاب: مسند المكير
(، وابن 11/277(، ) 6684أخرجه أحمد فز

ي الوضوء، برقم )
ي القصد فز

ي سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء فز
ي سننه،  1/146(، )422ماجه فز

ي فز
كتاب: جماع أبواب سنة الوضوء (، والبيهق 

ي الوضوء، برقم )1/128(، )373وفرضه، باب: كراهية الزيادة عىل الثالث، برقم )
ي سننه، كتاب: الطهارة، باب: االعتداء فز

ي فز
ي 1/88(، )140(، والنسائ  (،  وأئر

ي سننه، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثالثا ثالثا، برقم )
ي داود 1/33(، )135داود فز ي التلخيص  ( وألئر

نحو هذا اللفظ، وهذا الحديث صححه ابن حجر فز
(، ،)1/214الحبي  ي البدر المني 

ي حسن صحيح. 2/143(، وابن الملقن فز
 (، وقال األلبائز

ح المهذب، للنووي، ) )39( ، )2019  – 1 - 2حت   2السالم (، 1/440انظر: المجموع رسر ي  (. 3/288، سيف الكعتر
(، ومسلم كتاب: األقضية، باب: نقض  3/184(، ) 2697الصلح، باب: إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مردود، برقم )أخرجه البخاري، كتاب:  )40)

 (. 1343/ 3(، )1718األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، برقم )
، )2019 – 1 -  2حت   2السالم  )41) ي  (. 288/ 3، سيف الكعتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي
 أدلة القول الثائ 

 الدليل األول: 

ي الصالة 
 . (42)القياس عىل الزيادة فز

 وجه الداللة: 

 . (43) أن الصالة تبطل بزيادة ركعة خامسة، فكذلك الطهارة إذا زاد عىل ثالثة تبطل

 نوقش: 

أنه قياس فاسد، ألن عدد ركعات الصالة توقيفية، بخالف الطهارة فإذا زاد عن ثالث ترد الزيادة وال نبطل الطهارة   
(44) . 

ي 
 : الدليل الثائ 

ي صىل هللا عليه وسلم يسأله عن الوضوء؟  (45) عن عمرو بن شعيب   ي إىل النتر ، عن أبيه، عن جده قال: جاء أعرائر
ا قال: »هذا الوضوء فمن زاد عىل هذا فقد أساء، وتعدى، وظلم« 

ً
ا، ثالث

ً
 . (46) فأراه ثالث

 وجه الداللة: 

ي كل من ا
 . (47) لزيادة والنقص أن من زاد عىل الثالث أو نقص عنها فقد أساء وظلم فز

ز   نوقش:  ز مرتي   . (48)   كيف يكون إساءة وظلما وقد ثبت أنه صىل هللا عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتي 
ي حقه صىل هللا عليه وسلم واجب   أجيب: 

ي ذلك الحال أفضل ألن البيان فز
بأن ذلك كله كان لبيان الجواز فكان فز

(49) . 
 الراجح: 

يعارضها.                           ما  ولعدم  أدلته،  لقوة  األول  القول  جح  يي  وأدلته،  ي 
الثائز والقول  وأدلته،  األول  القول  إىل                                                                                           بالنظر 

ي اقتضز فيها النهي الفساد عند الحنابلة؛ ألن اإلرساف منهي عنه، وإذا زاد 
وهذه المسألة ليست من المسائل الت 

بالثالث   ة وتامةعىل الثالث فقد ارتكب المكروه والزيادة مردودة عليه، وال يبطل وضوءه ألن الطهارة وقعت صحيح 
(50) . 

 

 
ح المهذب، للنووي، ) )42)  (. 1/440المجموع رسر
ح المهذب، للنووي، ) )43)  (. 1/440انظر: المجموع رسر
ح المهذب، للنووي، ) (44)  (. 1/440انظر: المجموع رسر
ي ص ) )45)

 (. 11سبقت ترجمته: فز
ي ص ) )46)

 (. 11سبق تخريجه: فز
(47) ( ، ي

بيتز ي شجاع، للرسر ي حل ألفاظ أئر
 (. 1/50انظر: االقناع فز

ي شجاع،  )48) ي حل ألفاظ أئر
، )االقناع فز ي

بيتز  (. 1/50للرسر
)49( ( ، ي

بيتز ي شجاع، للرسر ي حل ألفاظ أئر
 (. 1/50االقناع فز

 (. 1/175انظر: حاشية الروض المرب  ع، للنجدي، ) )50)
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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
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 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : الخاتمة

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، فإن أصبت فمن هللا، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 

 : ي هذا البحث، وهي كما يىلي
ي توصلت إليها فز

ي إال أن أذكر أهم النتائج الت 
ي الختام ال يسعتز

 وفز

 والمغصوبة منهي عنه. أجمع الفقهاء عىل أن الطهارة من اآلنية المحرمة  -

ي مسألة الطهارة من اآلنية المحرمة والمغصوبة: هو القول بصحة الطهارة منها مع اإلثم.  -
 الراجح فز

ي المكان المغصوب مع إثم الغصب.  -
 لقد أجمع الفقهاء عىل صحة الطهارة فز

ي الوضوء الثالث.  -
 أن األكمل واألفضل فز

ي ماء الوضوء أنه يأثم و  -
ي أن من أرسف فز

 ال يبطل وضوءه. الراجح فز

 :المراجعالمصادر و 

 القرآن الكريم. 

، أبو المظفر، عون الدين  ّ ي
ة الذهىلي الشيبائز ة بن( محمد بن هبي 

َ ْ َبي 
ُ
اختالف األئمة العلماء، المؤلف: يحت  بن )ه

  : : دار الكتب العلمية  560)المتوفز وت، الطبعة: األوىل  -ه(، المحقق: السيد يوسف أحمد، النارسر ، لبنان / بي 
 . 2م، عدد األجزاء: 2002 -ه 1423

ي 
ي اليمتز

إرشاد الفحول إىلي تحقيق الحق من علم األصول، المؤلف: محمد بن عىلي بن محمد بن عبد هللا الشوكائز
  : ه(، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور 1250)المتوفز

، الطبعة: الطبعة األوىل وىلي الدين صالح فرفور، الن ي : دار الكتاب العرئر
 . 2م، عدد األجزاء: 1999 -ه 1419ارسر

 : ي )المتوفز
ز الصحابة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالئز ي تميي 

اإلصابة فز
النارسر   852 للبحوث،  مركز هجر  مع  بالتعاون  كي 

الي  عبدالمحسن  بن  تحقيق: عبد هللا  دار هجر، مرص، ه(،   :

ا.  14م، عدد المجلدات:  2008 -ه  1429الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 
ً
 مجلد

: دار التدمرية، الرياض  ، النارسر أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلىمي
 . 1جزاء: م، عدد األ  2005 -ه   1426المملكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -

 : )المتوفز ي الشافغي 
بيتز الدين، محمد بن أحمد الخطيب الرسر المؤلف: شمس  ي شجاع،  أئر ألفاظ  ي حل 

اإلقناع فز
: دار الفكر  -ه(، المحقق: مكتب البحوث والدراسات 977 وت، عدد األجزاء:  –دار الفكر، النارسر  . 1×  2بي 

ي مسائل اإلجماع، المؤلف: عىلي بن محمد بن  
، أبو الحسن ابن القطان اإلقناع فز ي الفاشي عبد الملك الكتامي الحمي 

  : ، الطبعة: األوىل، 628)المتوفز : الفاروق الحديثة للطباعة والنرسر ه(، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، النارسر
 . 2م، عدد األجزاء:  2004  -ه  1424

عىلي  الحسن  أبو  الدين  عالء  المؤلف:  الخالف،  من  الراجح  معرفة  ي 
فز ي   اإلنصاف 

الدمشق  المرداوي  سليمان  بن 
  : ، عدد األجزاء:  885الصالخي الحنبىلي )المتوفز ي اث العرئر

: دار إحياء الي   . 12ه(، النارسر



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – أيلول   –  15                                                            (   -  100  86  )ص:  خامس البحث ال – الثالث  العدد  –  عشر  الرابعالمجلد 

 

97 
 ودراسة           

ً
ي لم يقتض النهي فيها الفساد عند الحنابلة جمعا

يد                                                                         مسائل الطهارة الت   ه الشر

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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 . 4الفكر، عدد األجزاء:  دار 

ح زاد المستقنع، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصىمي الحنبىلي النجدي  حاشية الروض المرب  ع رسر
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

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
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  : ي سهل شمس األئمة الرسخسي )المتوفز : دار المعرفة  483المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أئر ه(، النارسر
و  - : بي   . 30م، عدد األجزاء: 1993 -ه 1414ت، تاري    خ النرسر

 ، ي
الخراسائز بن عىلي  بن شعيب  أحمد  الرحمن  أبو عبد  المؤلف:   ، ي

للنسائ  الصغرى  ز  السيز  = ز  السيز من  المجتتر 
  : ي )المتوفز

: مكتب المطبوعات اإلسالمية  303النسائ  حلب، الطبعة:   –ه(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، النارسر
 ومجلد للفهارس(.  8)  9، عدد األجزاء: 1986 – 1406الثانية، 

النووي   ف  الدين يحت  بن رسر ي  أبو زكريا محت  المؤلف:   ،)) المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيغي ح 
المجموع رسر
 : (. 676)المتوفز : دار الفكر، )طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيغي

 ه(، النارسر

:    المحىل باآلثار، المؤلف: أبو محمد عىلي  ي الظاهري )المتوفز ه(،  456بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطتر
: دار الفكر  وت، عدد األجزاء:  -النارسر  . 12بي 

 : ي )المتوفز
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبائز

: عادل مرشد،    -ه(، المحقق: شعيب األرنؤوط  241 ، النارسر كي
اف: د عبد هللا بن عبد المحسن الي  وآخرون، إرسر

 م.  2001 -ه  1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

المسند الصحيح المخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج  
  : )المتوفز النيسابوري  ي  القشي  الحسن  اث 261أبو  الي  إحياء  دار   : النارسر  ، ي

الباف  عبد  المحقق: محمد فؤاد  ه(، 
ي  وت، عدد األجزاء:  –العرئر  . 5بي 

 : ، المؤلف: أحمد بن محمد بن عىلي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفز ح الكبي  ي غريب الرسر
المصباح المني  فز

: المكتبة العلمية 770نحو  وت، عدد األجزاء  –ه(، النارسر  . 2: بي 

ح غاية المنته، المؤلف: مصطقز بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبائز مولدا ثم   ي رسر
مطالب أوىلي النه فز

  : )المتوفز الحنبىلي  ي 
الثانية،  1243الدمشق  الطبعة:   ، اإلسالمي المكتب   : النارسر عدد  1994  -ه  1415ه(،  م، 
 . 6األجزاء: 

ح مخترص األصول من علم األصول،   المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطقز بن عبد المعترص من رسر
: المكتبة الشاملة، مرص، الطبعة: الثانية،   . 1م، عدد األجزاء:  2011 -ه  1432اللطيف المنياوي، النارسر

 : ي )المتوفز
معرفة الصحابة، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موش بن مهران األصبهائز

، الرياض، الطبعة: األوىل  ه( 430 : دار الوطن للنرسر   1998  - ه    1419، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، النارسر
 أجزاء ومجلد فهارس(.  6) 7م، عدد األجزاء: عدد األجزاء: 

ي البن قدامة، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيىلي المقدشي 
المغتز

ي 
:  ثم الدمشق  ، الشهي  بابن قدامة المقدشي )المتوفز : مكتبة القاهرة، عدد األجزاء:  620 الحنبىلي ،  10ه(، النارسر

 :  م. 1968 -ه 1388تاري    خ النرسر

ي الحنبىلي ) 
َّ بن عثمان بن أسعد ابن المنخر التنوجز خر

َ
ح المقنع، تصنيف: زين الدين الُمن ي رسر

  695  - 631الممتع فز
م، ُيطلب من: مكتبة  2003 -ه   1424ك بن عبد هللا بن دهيش، الطبعة: الثالثة، ه(، دراسة وتحقيق: عبد المل

 . 4مكة المكرمة، عدد األجزاء:  -األسدي 
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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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