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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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    

 

 ]  
ح منتىه اإلرادات للبهون   ]مستحبات الوقوف بعرفة من كتاب شر

ح منتىه  )جزء مستل من رسالة الماجستير بعنوان:    المذهب الحنبل  من كتاب شر
 
المستحبات الفقهية ف

  من بداية باب صفة الحج والعمرة إىل نهاية كتاب الحج( 
 اإلرادات للبهون 

 : إعداد الباحثة

 العزيز السديس[  الرحمن عبد  أسماء عبد ] 

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

 

 ملخص البحث: 

ي الفقه اإلسالمي حيث أنها جزء 
تهدف هذه الرسالة إىل تكوين موسوعة علمية تختص بالمستحبات الفقهية فز

ي هذه الدراسة ذك
وع متكامل يضم جميع أبواب الفقه، ففز رت مستحبات الوقوف بعرفة وبينت أقوال من مرسر
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 أكمل وجه. 

 مستحبات، الوقوف بعرفة، السنة، المندوب، استحباب، يوم عرفة. : الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ا العدد  –  عشر  سادسالالمجلد 

 
 م 2023  – شباط    –  15                                                           ( 160-147 ) ص:  لسابع االبحث  – لثان

 

148 
                                                                                                 السديس           

ح منتىه اإلرادات للبهون   مستحبات الوقوف بعرفة من كتاب شر

  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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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    

 

ح منتىه اإلرادات ومؤلفهالمبحث األول: التمهيد   . والمقدمة والتعريف بكتاب شر

 المقدمة المطلب األول: 

ز نبينا محمد وعىل آله وصحبه   ز وحده ال سواه، والصالة والسالم عىل سيد المرسلي  الحمد هلل رب العالمي 

، وبعد..  ز  أجمعي 

ي عدة مواضع منها: قوله صىل هللا عليه وسلم: 
) من فقد حثنا ديننا الكريم عىل طلب العلم وورد فضل ذلك فز

ي للمسلم معرفتها  ،  (1)  ق الجنة( سلك طريقا يطلب فيه علما سلك هللا به طريقا من طر 
ي ينبغز

ومن اهم العلوم الت 

ي منها حج بيت هللا الحرام لمن استطاع اليه 
عية ومن آكدها العلم بأركان اإلسالم الخمسة الت  العلم باألحكام الرسر

ز الفقهاء أركانها وواجباتها ومستحباتها.    سبيال، ولتأدية هذه الفريضة عىل أكمل وجه فقد بي 

ها وقد جا  عية من حيث جير ي األحكام الرسر
ي كتب الفقهاء، وألهميتها فز

ز األحكام فز ءت المستحبات متناثرة بي 

ي يوم عرفة 
لنواقص العبادات، وما فيها من زيادة األجر والثواب كانت هذه الدراسة الستقراء المستحبات فز

ح منته اإلرادات  )  ي المذهب الحنبىلي من خالل كتاب رسر
ح المنته(  وجمعها وتحليلها فز دقائق أوىلي النه لرسر

ي 
 ، ودراستها دراسة مقارنة مع المذاهب الفقهية الثالثة األخرى.  لإلمام البهوئ 

 مشكلة الدراسة: 

ز  ي يوم عرفة، وما هي المستحبات المتفق عليها، والمختلف فيها، بي 
المذاهب أصحاب ابراز المستحبات فز

 األربعة؟ 

 أهمية الدراسة: 

ى ي جميع أبواب الفقه، ولذلك فائدة كير
وع متكامل يعرض المستحبات الفقهية فز لمكانة  ؛الموضوع جزء من مرسر

عية من  ي األحكام الرسر
ها لنواقص العبادات، وما فيها من زيادة األجر والثواب. المستحبات وأهميتها فز  حيث جير

 أهداف الدراسة: 

ي يوم عرفة بعد جمعها واستقرائها، وبيان مواطن االتفاق واالختالف فيها مع ذكر أدلة 
إبراز المستحبات الفقهية فز

ي استندوا عليها. 
 الفقهاء الت 

 حدود الدراسة: 

ح م  نته اإلرادات. مستحبات الوقوف بعرفة من كتاب رسر

 
ي سننه، كتاب العلم، باب الحث عىل طلب العلم، حديث رقم 1)

 ( 317/ 3) 3641( أخرجه أبو داود فز
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الدراسات السابقة: 

ز كتب أو دراسات تكلمت عن الحج بشكل  ي هذا الموضوع، وانما تكون من بي 
لم أجد دراسة علمية مختصة فز

 عام. 

  إذ يقوم عل استقراء المادة العلمية من خالل:  منهج البحث: 
 يعتمد البحث عل المنهج الوصف 

ي تختص 1
ي يوم عرفة. / عرض المسائل الت 

 باألفعال المستحبة فز

 / ذكر أقوال فقهاء المذاهب األربعة فيها. 2

ي الحكم عليها وأوجه الداللة منها. 3
ي بتز

 / ذكر األدلة الت 

 :   المنهج التاىل 
  بحث 

 
 وقد سلكت ف

ي التحرير والتوثيق. 1
 / االعتماد عىل أمهات المصادر والمراجع األصلية لكل مذهب فز

ي القران الكريم بذكر السورة ورقم اآلية. /عزو اآليات 2
 القرآنية إىل موضعها فز

ي 3
/تخري    ج األحاديث النبوية، بذكر رقم الحديث، والكتاب، والباب، ثم الجزء والصفحة، فإن كان الحديث فز

هما فيخرج من مظانه مع ذكر حكم أهل الحديث عليه.  ي غي 
ز أو أحدهما فيكتفز بذلك، وان كان فز  الصحيحي 

ي عزو األقوال إىل قائليها من مصادرها األصلية. / الح4
ام باألمانة العلمية فز ز  رص عىل االلي 

ي تحتاج إىل توضيح. 5
 / التعريف بالكلمات الغربية والمصطلحات الت 

جمة لألعالم غي  المشهورين.  6
 / الي 

 هيكل البحث: 

 يتكون البحث من مبحثير  وخاتمة. 

ح منتىه اإلرادات ومؤلفه، وفيه مطلبان: المبحث األول: التمهيد والمقدمة والتعر   يف بكتاب شر

ي   المطلب األول: 
ي رست عليها، والمنهج المسلوك فز

المقدمة: وفيه موضوع البحث، وأهدافه، والخطة الت 

 البحث. 

 :  
ح منته اإلرادات، ومؤلفه.  المطلب الثان   التعريف بكتاب رسر

  مستحبات الوقوف بعرفة وفيه 
 
: ف  

 خمسة مطالب: المبحث الثان 
  : سنة تقصي  خطبة يوم عرفة وتعجيل صالتها. المطلب األول
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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    

 

 :  
 أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة  المطلب الثان 

 سنة الوقوف بعرفة راكبا.   المطلب الثالث: 
ي الوقوف بعرفة.   المطلب الرابع: 

 استقبال القبلة فز
 رفع اليدين للواقف بعرفة ندبا، وفيه مسألتان:  لمطلب الخامس: 

ي يوم عرفة، وتكراره.  سألة األوىل: الم
 االكثار من الدعاء فز

يك له...(  المسألة الثانية:   االكثار من قول: )ال إله إال هللا وحده ال رسر
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

 المصادر والمراجع. 
ح منتىه اإلرادات، ومؤلفه:  : تعريف موجز بكتاب شر  

 المطلب الثان 
 أوال: التعريف بالكتاب: 

ي الفقه 
حه أهم المتون فز ، ولذلك لرسر ي المذهب الحنبىلي

ح منته اإلرادات من الكتب المعتمدة فز يعتير كتاب رسر
ز من كتب المذهب، هما:  ز جليلي  ، وهو كتاب "منته اإلرادات" البن النجار، الذي يعتير جامعا لكتابي  الحنبىلي

، وكتاب "التنقيح ال ي عالء  "المقنع" لموفق الدين ابن قدامة المقدسي
ي تحرير أحكام المقنع" للقاضز

مشبع فز
 الدين المرداوي. 

ح المنته" ويعد هذا   ي رسر
ي كتاب سماه: "دقائق أوىلي النه فز

ح كتاب "منته اإلرادات" فز ي ورسر
فجاء البهوئ 

ي الفتوى والقضاء، وهذا مازاد من أهمية الكتاب. 
ي المذهب فز

 (2) الكتاب من الكتب المعتمدة فز
 المؤلف: ثانيا: ترجمة 

منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أحمد بن عىلي بن إدريس شيخ مشايخ اإلسالم هو الشيخ اإلمام: 
ي المص 

شيخ الحنابلة بمص، وخاتمة علمائهم بها، ، كان رحمه هللا سنة ألف من الهجرةولد ي، الشهي  بالبهوئ 
ائع الّصيت، ال
ّ
هرة، كان عالما، الذ

ّ
اس إليه من اآلفاق؛ بالغ الش

ّ
ينّية، ورحل الن

ّ
ي العلوم الد

عامال، ورعا، متبّحرا فز
ي عصه بالفقه

ه انفرد فز
ّ
ي هللا عنه، فإن

ي الفقه والفرائض  ، وله ألجل أخذ مذهب اإلمام أحمد رضز
اليد الطوىل فز

هما  يخ ع، واخذ وغي 
ّ
، والش ّ ي

رين من الحنابلة منهم الجمال يوسف البهوئ 
ّ
، عن كثي  من المتأخ ّ ي

بد الّرحمن البهوئ 
ّ المرداوّي، وأكي   امي

ّ
يخ محّمد الش

ّ
ي الرّسور البهوتّيان، وإبراهيم بن  ،والش يخ محّمد، ومحّمد بن أئر

ّ
وأخذ عنه الش

هم ، وغي  ّ ي بكر الّصالخي فاته، أئر
ّ
ح اإلقناع )  : ومن مؤل ح  ( رسر ، و  )رسر ي الفتوحي

ح عىل منته االرادات( للتف  و  )رسر
ي رحمه هللا ويزاد المستقنع( للحجا

ي سنة . توفز
ائز
ّ
 (3) .  بمص 1051ضخ يوم الجمعة عارسر شهر ربيع الث

  مستحبات الوقوف بعرفة، وفيه خمسة مطالب: 
 
: ف  

 المبحث الثان 

 الجمع بير  الظهر والعرص يوم عرفة  : المطلب األول

  : ي
ز الظهر قال البهوئ  ثم  أذن  والعص( لحديث جابر »ثم)ثم يجمع من يجوز له الجمع حت  المنفرد( نصا )بي 

أقام فصىل الظهر، ثم أذن ثم أقام فصىل العص ولم يصل بينهما شيئا« وقال سالم للحجاج بن يوسف يوم عرفة  

 (4)   " إن كنت تريد أن تصيب السنة فقص الخطبة وعجل الصالة فقال ابن عمر: صدق". 

 

 
كي )( 2)

ي تاريخه وسماته للي 
 ( 514/ 2(، ) 470/ 1المذهب الحنبىلي دراسة فز

 ( 1133-1131( السحب الوابلة )212-210( ينظر: النعت األكمل )3)
ح منته االرادات )4)  (. 579/ 1( رسر
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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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ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 (11)  الموقف فز
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ي )57( ينظر: االجماع البن المنذر )5)

ز للبغدادي )(، 152/ 2(، بدائع الصنائع للكاسائز ي (، 87/ 1التلقي 
ي فز
(، األم 371/ 1فقه اهل المدينة البن عبدالير )الكافز

ي البن قدامة )387/ 1(، اإلقناع للحجاوي )92/ 8(، المجموع للنووي )233/ 2للشافغي )
 ( 366/ 3(، المغتز

ي صىل هللا عليه وسلم، حديث رقم 6) ي صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النتر
 ( 886/ 2)1218( أخرجه مسلم فز

ي صفة 7)
ح حديث جابر فز ز )( ينظر: رسر ي صىل هللا عليه وسلم البن عثيمي   (  113حجة النتر

ي سنة  8)
ـه ينظر: حلية األولياء وطبقات  106( هو التابغي الفقهية أبو عمر، سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي، كان ثقة، كثي  الحديث، توفز

ي )
 ( 438/ 3(، تهذيب التهذيب البن حجر ) 193/ 2األصفياء لألصبهائز

، مات سنة ( هو الحج9) ي األمي  الشهي 
ي عقيل الثقفز  ( 212/ 2ـه. ينظر: تهذيب التهذيب البن حجر )  95اج بن يوسف بن أئر

ي صحيحه، كتاب الحج، باب التهجي  بالرواح يوم عرفة، حديث رقم 10)
 ( 162/ 2) 1660( اخرجه البخاري فز

ي البن قدامة )11)
 ( 264/ 5( ينظر: المغتز

ي )12)
 ( 313/ 4( نهاية المطلب للجويتز

 (442/ 3( البيان والتحصيل البن رشد ) 13)
 ( 92/ 8(، المجموع للنووي )170/ 4( ينظر: الحاوي الكبي  للماوردي )14)
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 ( 366/ 3( المغتز
ي )17- 15/ 4( ينظر: المبسوط للرسخسي )16)
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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    

 

 سبب االختالف: 
ي سبب تقديم العص عىل وقته هل هو ألجل محافظة الجماعة، أو المتداد الوقوف. 

 اختالفهم فز
 فمن قال إنه ألجل محافظة الجماعة قال بعدم جواز الجمع للمنفرد. 

 ( 17)رد. ومن قال إنه المتداد الوقوف قال بجواز الجمع للمنف
 أدلة القول األول القائلير  بجواز الجمع للمنفرد: 

ي هللا عنهما   أن عبد  من األثر: 
  (18)  . إذا فاتته الصالة مع اإلمام جمع بينهما كان هللا بن عمر رضز

ز العشاءين بجمعكل جمع جاز مع اإلمام   من القياس:  ط.  ،جاز انفراده به، كالجمع بي   ( 19)  فإن اإلمام فيه ليس برسر

أن صالة العص قدمت للحاجة إىل امتداد الوقوف، فإن الموقف هبوط وصعود ال يمكن  / 1 : من المعقول

تسوية الصفوف فيها فيحتاجون إىل الخروج منها واالجتماع لصالة العص فينقطع وقوفهم، وامتداد الوقوف إىل 

ي هذا المنفرد والذي يصىلي مع اإلمام   ، فللحاجة إىل ذلك جوز غروب الشمس واجب
، وفز ز ز الصالتي  له الجمع بي 

 ( 20) سواء. 

ز عند الزوال إنما هو تعجيل الدفع إىل عرفة لفضل الوقوف بها من هذا الوقت، 2 ي جمع الصالتي 
/ أن المعتز فز

ي له إذا لم يصل مع اإلمام أن يجمع 
ي رحله عند الزوال، ويدفع مع الناس إىل عرفة ليدرك من فينبغز

ز فز الصالتي 

ز المفرد، والجماعة.  فضل الوقوف بها معهم ما أدركوا، فهذا المعتز ال يوجب الفصل  ( 21) بي 

  القائلير  بأن صالة المنفرد ال تصح جمعا: 
 أدلة القول الثان 

ز كتابا موقوتا{  من القران:    [. 103]النساء: بقوله تعاىل }إن الصالة كانت عىل المؤمني 

ز فال يجوز تركه إ ي الصالة فرض بيقي 
، وجه الداللة: أن المقصود فرضا مؤقتا فالمحافظة عىل الوقت فز ز ال بيقي 

،  -صىل هللا عليه وسلم  -وهو الموضوع الذي ورد النص به، وإنما ورد النص بجمع رسول هللا  ز ز الصالتي  بي 

   والخلفاء من بعده فال يجوز الجمع إال بتلك الصفة. 

ز جماعة مع اإلمام،  : أن يكون أداء الصالتي  ي   ،وهو الخليفة أو نائبهوهي ط صحة الجمع عند أئر
 حنيفة،فهذا رسر

فيصىلي كل صالة لوقتها إن لم يدرك الجمع مع اإلمام. 
   (22)  

 
ي )17)

ح الهداية للبابرئ  ي رسر
 ( 470/ 2( ينظر: العناية فز

ز بعرفة ) 18) ز الصالتي  ي صحيحه، كتاب الحج، باب الجمع بي 
 (  162/ 2( ذكره البخاري فز

ي البن قدامة )170/ 4( ينظر: الحاوي الكبي  للماوردي )19)
 ( 17- 15/ 4(، المبسوط للرسخسي )368-365/ 3(، المغتز

 ( 17- 15/ 4( ينظر: المبسوط للرسخسي )20)
ي ) (، بدا 442/ 3( ينظر: البيان والتحصيل البن رشد ) 21)

 ( 152،153/ 2ئع الصنائع للكاسائز
ي )16/ 4( ينظر: المبسوط للرسخسي )22)

 ( 153/ 2(، بدائع الصنائع للكاسائز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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 حق  من المعقول: 
ي الموقف، وهذا المعتز ينعدم فز

أن الجماعة يعرس عليهم االجتماع للعص بعد ما تفرقوا فز

ي موضع وقوفه.  المنفرد 
ي وقته فز

فيمكن أن يصىلي العص فز
 (23)  

 القول الراجح: 

؛ ألن جواز الجمع للحاجة إىل امتداد الوقوف،  األول القائل بجواز الجمع للمنفرد  الراجح وهللا أعلم هو القول 

ع الجمع لئال  ي وقت الوقوف، فرسر
بدليل أنه ال جمع عىل من ليس عليه الوقوف، والحاج يحتاج إىل الدعاء فز

ي هذه الحاجة سواء
ه فز ي جواز الجمع.  يشتغل عن الدعاء. والمنفرد وغي 

 (24)  فيستويان فز

ز الظهر والعص بعرفة يوم " وقد ذكر ابن المنذر االجماع فيه فقال:  أجمع أهل العلم عىل أن اإلمام يجمع بي 

  (25)   . "عرفة، كذلك من صىل وحده

/ سنة الوقوف بعرفة راكبا    
 المطلب الثان 

 : ي
لته )بخالف وسن وقوفه( أي الحاج بعرفة )راكبا( لفعله صىل هللا عليه وسلم حيث وقف عىل راحقال البهوئ 

  (26) سائر المناسك( فيفعلها غي  راكب. 

 تحرير المسألة: 

، واألصح  (28)، والمالكية(27) ذهب جمهور الفقهاء إىل أن السنة أن يقف الحاج بعرفة راكبا، وهو قول الحنفية  

 . (30) ، والحنابلة(29) عند الشافعية 

 األدلة عل ذلك: 

ي حديث جابر 1 من السنة: 
ي هللا عنه-/ ما جاء فز

ي صىل هللا عليه وسلم: )...ثم ركب   -رضز ي صفة حج النتر
فز

رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، حت  أئ  الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات، وجعل حبل  

ز يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حت  غربت الشمس...(   (31) المشاة بي 

 

 ( 4/16)للسرخسي (، المبسوط 1/141) للمرغيناني   ( ينظر: الهداية23)

 ( 2/470)  للبابرتي  العناية شرح الهدايةينظر: ( 24)

 ( 57) ( االجماع البن المنذر25)

 (1/579) للبهوتي االراداتشرح منتهى  (26)

 (. 2/365) البن نجيم (، البحر الرائق1/142) للمرغيناني  ينظر: الهداية شرح البداية (27)

 (. 3/1208) للّخمي (، التبصرة 87/ 1) للبغدادي التلقين(، 257/ 3الذخيرة للقرافي )ينظر:  (28)

 ( 4/317) للعمراني   (، البيان في مذهب االمام الشافعي412/ 1) للشيرازي (، المهذب173/ 4) للماوردي  ينظر: الحاوي الكبير (29)

 (209) للمقدسي  (، العدة شرح العمدة368/ 3) البن قدامة ينظر: المغني  (30)

 ( 2/886) 1218اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم   (31)
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي صىل هللا عليه وسلم وقف راكبا بعرفة، فدل ذلك عىل أنه األفضل؛ وذلك وجه الدال ي الحديث أن النتر
لة: جاء فز

 (  32) تأسيا برسول هللا صىل هللا عليه وسلم

ي صىل هللا عليه وسلم فقال   (33)/ عن أم الفضل بنت الحارث2 ي صوم النتر
، أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة فز

به« ه، فرسر ز وهو واقف عىل بعي    (34) بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، »فأرسلت إليه بقدح لير
ي الحديث، فدل عىل ذلك عىل أنه األفضل؛ لالقتد

اء به عليه وجه الداللة: كان عليه الصالة والسالم راكبا كما فز
 الصالة والسالم. 
أن الراكب يكون أقوى عىل الدعاء، فكان الركوب أوىل، ولهذا كان اإلفطار بعرفة أفضل ألن المفطر  من المعقول: 

 ( 35)أقوى عىل الوقوف والدعاء  

   قول آخر: وهو أن النازل والراكب سواء.  (37) والحنابلة (36) وللشافعية

  الوقوف بعرفة: 
 
 المطلب الثالث/ استقبال القبلة ف

.. وسن وقوفه )مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة( واسمه إالل عىل وزن هالل ويقال له: جبل الدعاء 

ز يديه   لقول جابر عنه صىل هللا عليه وسلم »جعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات وجعل حبل المشاة بي 

 (38) واستقبل القبلة

 تقرير المسألة 

 عىل استحباب وقوف الحاج بعرفة للدعاء وهو مستقبال القبلة. (39) اتفق الفقهاء

 واستدلوا عل ذلك: 

ي حديث جابر: )...ثم ركب رسول هللا صىل هللا عليه 1 من السنة: 
/ بفعله عليه الصالة والسالم، فقد جاء فز

ز يديه، واستقبل وسلم، حت  أئ  ا لموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات، وجعل حبل المشاة بي 

 (40) القبلة، فلم يزل واقفا حت  غربت الشمس...( 

 
ي 32)

 ( 657/ 2المذهب للغزاىلي ) ( ينظر: الوسيط فز
ي ص33) ىل هللا ( هي أم الفضل، لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجي  بن الهرم بن رويبة بن عبد هللا بن هالل بن عامر بن صعصعة. أخت ميمونة زوج النتر

ي صىل هللا عليه وسلم أحاديث كثي    بنيه. وروت عن النتر
ي معرفة األصحاب  عليه وسلم، وزوجة العباس بن عبد المطلب، وأم أكي 

ة. ينظر: االستيعاب فز
ي )  ( 1908/ 4للقرطتر

ي صحيحه، كتاب الحج، باب الوقوف عىل الدابة بعرفة، حديث رقم 34)
 ( 162/ 2) 1661( اخرجه البخاري فز

ازي )35)  ( 412/ 1( المهذب للشي 
ازي )233/ 2( ينظر: األم )36) ي الفقه الشافغي للشي 

 ( 94/ 8(، المجموع للنووي )77(، التنبيه فز
ي البن قدامة )37)

ح العمدة للمقدسي )368/ 3( ينظر: المغتز  ( 209(، العدة رسر
ح منته االرادات )38)  ( 579/ 1( رسر
ي )39)

ي )(، 154/ 2( ينظر: بدائع الصنائع للكاسائز
ح بداية المبتدي للمرغينائز ي رسر

(، التاج واالكليل للعبدري  228/ 4المدخل البن الحاج )(، 142/ 1الهداية فز
ازي )173/ 4الكبي  للماوردي ) (، الحاوي168/ 4) ي البن قدامة )411/ 1(، المهذب للشي 

ح العمدة للمقدسي )368/ 3(، المغتز  (  209(، العدة رسر
 ( سبق تخريجه 40)
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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    

 

 فعله صىل هللا عليه وسلم يدل عىل أنه األفضل.  وجه الداللة: 

ي صىل هللا عليه وسلم قال: " إن لكل  2 ف المجالس ما / عن عبد هللا بن عباس، مرفوعا إىل النتر فا، وأرسر ء رسر ي
سر

  (41) استقبل به القبلة"

 (42) ومثله عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: »أكرم المجالس ما استقبل به القبلة« 

  (43) أنه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أوىل.  من المعقول: 

ه؛ ألن الوقوف ليس بصالة.    (44) وإن انحرف قليال لم يصز

  (45) ضوقال المالكية: يستقبل القبلة بالراحلة كما هو مأمور باالستقبال إذا كان باألر 

  الدعاء يوم عرفة 
 
 المطلب الرابع/ سنة رفع اليدين ف

 (46)  )ويرفع( واقف بعرفة )يديه( ندبا وال يجاوز بهما رأسه. 

 تقرير المسألة: 
ي يوم عرفة.   (47) اتفق الفقهاء

   عىل استحباب رفع اليدين عند الدعاء فز
 واستدلوا عىل ذلك: 

ي هللا عنه–/ ما روي عن ابن عباس 1 من السنة: 
أنه قال: »رأيت رسول هللا صىل هللا عليه وسلم يدعو  -رضز

» ز  (48) بعرفة، ويداه إىل صدره كاستطعام المسكي 
ي صىل هللا عليه وسلم2 ي هللا عنه عن النتر

ي الصالة / وعنه رضز
وعىل   ،وإذا رأى البيت ،أنه قال: " ترفع األيدي فز

ز وعىل الميت " ،وعشية عرفة ،الصفا والمروة  ( 49)وبجمع عند الجمرتي 
ي ترفع اليدين فيها بالدعاء. 

ي يوم عرفة من المواطن الت 
 وجه الداللة: دل ذلك عىل أن الدعاء فز

 
 
 

 
ي تستي  المنازل، حديث رقم 41)

ى، جماع أبواب الوليمة، باب ما جاء فز ز الكير
ي السيز

ي فز
ي  (444/ 7) 14588( أخرجه البيهف 

ي فز
ضعيف   والحديث ضعفه األلبائز

 ( 279) ١٩٣٤الجامع الصغي  رقم 
ي األوسط، باب الميم، من بقية من أول اسمه ميم ومن اسمه موس، حديث رقم  42)

ي فز
ائز ي ضعيف  189/ 8)  8361( رواه الطير

ي فز
(، والحديث ضعفه األلبائز

 ( 158) ١١٢٤الجامع الصغي  رقم 
ازي )43)  ( 411/ 1( المهذب للشي 
ي )44)

 ( 154/ 2( بدائع الصنائع للكاسائز
 ( 228/ 4( المدخل البن الحاج )45)
ح منته االرادات )46)  ( 579/ 1( رسر
ي )47)

ز الحقائق للزيلغي ) 153/ 2( ينظر: بدائع الصنائع للكاسائز ي )165/ 1(، المدونة البن مالك )25/ 2(، تبيي 
ة للقرافز ازي 342/ 13(، الذخي  (، المهذب للشي 

ي مذهب االمام الشافغي 412/ 1)
ي )(،  البيان فز

ي البن قدامة )94/ 8(، المجموع للنووي )317/ 4للعمرائز
ح المقنع البن مفلح 368/ 3(، المغتز (، المبدع رسر

(3 /211 ) 
ي األوسط، باب األلف، باب من اسمه إبراهيم، حديث رقم 48)

ي فز
ائز ي حلية األولياء: غريب )189/ 3) 2892( رواه الطير

ي فز
 ( 213/ 8(، ذكر األصبهائز

ي سنن49)
ي فز
ي ضعيف الجامع  117/ 5)  9210ه، أبواب دخول مكة، باب رفع اليدين إذا رأى البيت، حديث رقم ( رواه البيهف 

ي فز
( والحديث ضعفه األلبائز

 ( 357) ٢٤٢٢الصغي  رقم 
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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    

 

  يوم عرفة، 
 
 وفيه مسألتان: المطلب الخامس/ سي   الدعاء ف

  يوم عرفة، وتكراره. 
 
 المسألة األوىل: االكثار من الدعاء ف

ي الدعاء وال يستبط  اإلجابة ويجتنب  
ع وإظهار الضعف واالفتقار ويلح فز )ويكي  الدعاء( واالستغفار والتصز

 (50)  السجع، ويكرر كل دعاء ثالثا. 
 تقرير المسألة: 
ي يوم عرفة اإلكثار من الدعاء وتكراره. وذلك إىل غروب الشمس.  (51) اتفق الفقهاء

ألنه من عىل أن من السنة فز
ي ترحر فيها اإلجابة. 

  (52) أعظم األيام الت 
 واستدلوا عل ذلك: 

ي  عن أبيه، عن جده  (53) ، يبعن عمرو بن شع/ 1 من السنة:  : " خي  الدعاء  قال صىل هللا عليه وسلم أن النتر

 (  54) عرفة ...". دعاء يوم 
ي هللا عنها2

أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم قال: " ما من يوم أكي  من أن يعتق هللا  / ما روي عن عائشة رضز
 (55)فيه عبدا من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم المالئكة، فيقول: ما أراد هؤالء؟ "

ه، (56) حدثنا عبد هللا بن كنانة السلىمي / 3 ي صىل هللا عليه وسلم:  عن أبيه أن أباه أخير »دعا ألمته عشية   أن النتر
ي آخذ للمظلوم منه« قال: »أي رب إن شئت 

ي قد غفرت لهم، ما خال الظالم، فإئز
عرفة، بالمغفرة« فأجيب: »إئز

إىل  أعطيت المظلوم من الجنة، وغفرت للظالم« فلم يجب عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة، أعاد الدعاء، فأجيب
 ( 57) ما سأل... «

ع، وإكثار التهليل والتكبي  واالستغفار  ي يوم عرفة واالبتهال والتصز
قال الحنفية: من السنة اإلكثار من الدعاء فز

ي  ي الدعاء مع قوة الرجاء لإلجابة وال يقص   -صىل هللا عليه وسلم  -وقراءة القران والصالة عىل النتر
واإللحاح فز

 (58) يمكنه تداركه. فيه فإن هذا اليوم ال 
ع والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل واالستغفار والصالة  وللمالكية ايضا: يستحب الدعاء واإللحاح به والتصز

 (59)   عىل سيدنا محمد صىل هللا عليه وسلم. 
ي ذلك الشافعية فقالوا: 

الدعاء دعاء يوم يستحب يوم عرفة التفرغ للدعاء، واإلكثار منه، ألن أفضل ووافقهم فز
ي الحديث السابق. ويستحب كذلك اإلكثار من قراءة القرآن والذكر، والصالة. ،  عرفة

 ( 60) كما فز

 
ي )50)

ح منته االرادات للبهوئ   ( 579/ 1( رسر
ي )365/ 2( ينظر: البحر الرائق البن نجيم )51)

خىمي 153/ 2(، بدائع الصنائع للكاسائز
ّ
ي لألزهري )1206/ 3 )(، التبصة لل

(، األم للشافغي 372(، الثمر الدائز
ي البن قدامة )173/ 4(، الحاوي الكبي  للماوردي )233/ 2)

 ( 387/ 1(، اإلقناع للحجاوي )368/ 3(، المغتز
 ( 173/ 4( الحاوي الكبي  للماوردي )52)
ي ) محمد بن عبد هللا بن عبن شعيب بن ( هو اإلمام المحدث أبو إبراهيم، عمرو 53) ، ينظر: سي  أعالم النبالء للذهتر ي السهىمي

(، 156/ 5مرو بن العاص القرسر
 ( 48/ 8تهذيب التهذيب البن حجر )

ي سننه، أبواب الدعوات، حديث رقم  54)
مذي فز ، رقم 572/ 5)  3585( أخرجه الي  ي صحيح الجامع الصغي 

ي فز
 (  621/ 1) 3274(، والحديث حسنه األلبائز

ي صحيحه،  55)
ي فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، حديث رقم ( أخرجه مسلم فز

 ( 982/ 2)  1348كتاب الحج، باب فز
ي )بن هللا ( هو عبد 56) ان االعتدال للذهتر

ز ، ينظر: مي   ( 474/ 2كنانة بن العباس بن مرداس االسلىمي
ي سننه، كتاب المناسك، باب الدعاء بعرفة، حديث رقم 57)

ي 1002/ 2) 3013( أخرجه ابن ماجة فز
ي فز ان االعتدال: "قال البخاري: لم يصح  (، قال الذهتر ز  مي 

 حديثه". 
ز الحقائق للزيلغي )58) ي )365/ 2(، البحر الرائق البن نجم )26،25/ 2( ينظر: تبيي 

 ( 153/ 2(، بدائع الصنائع للكاسائز
خىمي )59)

ّ
ي لألزهري )229/ 4(، المدخل البن الحاج )1206/ 3( ينظر: التبصة لل

 (، 372(، الثمر الدائز
ي )173/ 4(، الحاوي الكبي  للماوردي )233/ 2للشافغي ) ( ينظر: األم60)

ي مذهب االمام الشافغي للعمرائز
 ( 316/ 4(، البيان 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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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    

 

 ودعا األنبياء قبىلي عشية )  لقوله صىل هللا عليه وسلم:  (61) "إكثار التهليل عشية عرفة  "وأيضا
ُ
إن أفضل ما دعوت

 (62)  (عرفة: ال إله إال هللا

يستحب اإلكثار من ذكر هللا تعاىل والدعاء يوم عرفة؛ فإنه يوم ترحر فيه اإلجابة، ولذلك وذكر الحنابلة: أنه 

 . ز   (63) استحبوا له الفطر يومئذ، ليتقوى عىل الدعاء، مع أن صومه بغي  عرفة يعدل سنتي 

يك له...(  المسألة الثانية: االكثار من قول: )ال إله إال هللا وحده ال شر
ء قدير   ي

ي ويميت وهو عىل كل سر يك له، له الملك وله الحمد يحت 
)و( يكي  )من قول: ال إله إال هللا وحده ال رسر

ي سمغي نورا ويرس ىلي أمري( لحديث »أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، 
ي بصي نورا وفز

ي نورا وفز ي قلتر
اللهم اجعل فز

: ال إله إال هللا وحده يك له«  وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبىلي  (64) ال رسر

ي صىل هللا عليه وسلم يوم عرفة: ال إله إال هللا   دعاء النتر
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده »كان أكي 

ء قدير«.  ي
، وهو عىل كل سر يك له له الملك وله الحمد بيده الخي   ( 66()65) وحده ال رسر

 : تقرير المسألة
ي يوم عرفه )  (67) اتفق الفقهاء

يك له له الملك وله الحمد بيده عىل أن افضل الدعاء فز ال إله إال هللا وحده ال رسر
ء قدير(.  ي

، وهو عىل كل سر  الخي 
 واستدلوا عل ذلك: 

   من السنة: 
ي صىل هللا عليه وسلم قال " خي  الدعاء دعاء يوم عرفة، وخي   : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النتر

ء قدير "  ي
يك له، له الملك وله الحمد وهو عىل كل سر : ال إله إال هللا وحده ال رسر  (68)ما قلت أنا والنبيون من قبىلي

ي لفظ: "
يك له" وفز : ال إله إال هللا وحده ال رسر أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت: أنا والنبيون من قبىلي
(69 ) 

يك له، له  (70) سئل سفيان بن عيينة األثر: من  عن أفضل الدعاء يوم عرفة؟ فقال: ال إله إال هللا وحده ال رسر

ء قدير. فقيل له: هذا ثناء، وليس بدعاء. فقال: أما سمعت قول الشاعر:  ي
 الملك وله الحمد وهو عىل كل سر

 
ي )61)

 ( 314/ 4( نهاية المطلب للجويتز
، ترجمة فرج بن فضالة، )62) ي الضعفاء الكبي 

  (،  462/ 3( أخرجه العقيىلي فز
ي البن قدامة )63)

 ( 368/ 3( المغتز
ي 64)

ي صحيح الجامع الصغي  رقم 214/ 1) 32الموطأ، كتاب المناسك، باب فضل يوم عرفة، حديث رقم  ( رواه مالك فز
ي فز
 1102(، والحديث حسنه األلبائز

(1 /248 ) 
ي هللا عنهما، حديث رقم 65)

ين من الصحابة، مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص رضز ي مسنده، مسند المكي 
(، وقال:  548/ 11) 6961(  أخرجه أحمد فز

ه.  حسن لغ  ي 
ي )66)

ح منته اإلرادات للبهوئ   (  580، 579/ 1( رسر
ز الحقائق للزيلغي )67) ي البن قدامة )229/ 4(، المدخل البن الحاج )363/ 2(، البحر الرائق البن نجم ) 25/ 2( ينظر: تبيي 

(، االقناع  368- 365/ 3(، المغتز
 (. 378/ 1للحجاوي )

ي سننه، أبواب الدعوات، حديث رقم  68)
مذي فز ، رقم 572/ 5)  3585( أخرجه الي  ي صحيح الجامع الصغي 

ي فز
 ( 621/ 1) 3274(، والحديث حسنه األلبائز

 ( سبق تخريجه. 69)
ي سنة 70)

. طلب الحديث وهو غالم. توفز ، ثم المكي ي
ي عمران ميمون الهالىلي الكوفز ، أبو محمد، سفيان بن عيينة بن أئر ـه. ينظر: سي   198( هو اإلمام الكبي 

ي )  ( 474، 454/ 8أعالم النبالء للذهتر
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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 أم قد  
ي ... حباؤك إن شيمتك الحباء أأذكر حاجت 

 كفائز

 (71)  تعرضه الثناءالمرء يوما ... كفاه من إذا أثتز عليك 

 الخاتمة:  

ي عىل المسلم اتباع سنة  
ي فريضة الحج وألدائه عىل الوجه األكمل ينبغز

ز لنا أهمية يوم عرفة فز ي الختام يتبي 
وفز

ي صىل هللا عليه وسلم فيه فيفعل كما فعل عليه الصالة والسالم، فقد قال: )  ي ال لتأخذوا النتر
أدري مناسككم، فإئز

ي هذه(. 
لعىلي ال أحج بعد حجت 

 (72) 

ها لنواقص العبادات، وما فيها من زيادة األجر  ز مكانة المستحبات وأهميتها من حيث جير  عىل المسلمي 
وال تخفز

 وهللا تعاىل أعلم.  والثواب. 

 المصادر والمراجع: 

 ( ي
لمختص من أمور رسول ـه( الجامع المسند الصحيح ا1422البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفز

دار طوق 1هللا صىل هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري, تحقيق: محمد زهي  بن ناض الناض, ط
 .) ي اث العرئر . الي  ي

 النجاة :مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباف 
 ، ي
. مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباف  ي اث العرئر وت: دار إحياء الي   بي 

ز ابن ماجه، تحقيق: شعيب األرناؤوط ، ابن ماجه ، سيز ي
  -عادل مرشد  -أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويتز

د كامل قره بلىلي 
طيف حرز هللا، دار الرسالة العالمية.  -محمَّ

ّ
 َعبد الل

مذي ز الي   ،الي  , الجامع الصحيح سيز مذي،،تحقيق: أحمد محمد شاكر  محمد بن عيس أبو عيس السلىمي
 . ي اث العرئر وت: دار إحياء الي   وآخرون، بي 

 - ـه(، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط 1425أبو عبد هللا أحمد بن محمد ) ابن حنبل، 
   عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة. 

وت،  ـه( الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق 1406مالك بن أنس، )  ، بي  ي
عليه: محمد فؤاد عبد الباف 

 . ي اث العرئر  دار إحياء الي 
، ي
، )  البيهف   بن عىلي

ز وت،1424أبو بكر أحمد بن الحسي  ى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بي  ز الكير
 ـه(، السيز

 دار الكتب العلمية. 
 ، ي
ائز طارق بن عوض هللا بن  ـه(، المعجم األوسط، تحقيق: أبو معاذ 1415أبو القاسم سليمان بن أحمد، ) الطير
.  -محمد  ز ، القاهرة، دار الحرمي  ي

 أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيتز
 ، هـ(، الضعفاء الكبير، تحقيق:  1404أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي )العقيىلي

 عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت، دار المكتبة العلمية. 
ـه(,اإلجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار 1425محمد بن إبراهيم بن المنذر) أبو بكر  ابن المنذر،

 المسلم للنرسر والتوزي    ع. 

 
ي )71)

ي مذهب االمام الشافغي للعمرائز
ي البن قدامة )317-316/ 4( ينظر: البيان فز

 ( 369/ 3(، المغتز
 ( 1297/ 943/ 2مناسككم«، )( أخرجه مسلم، كتاب الحج، استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صىل هللا عليه وسلم »لتأخذوا 72)
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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    

 

، ) النجدي،  ائح الحنابلة، 1416محمد بن عبد هللا بن حميد النجدي ثم المكي ـه(، السحب الوابلة عىل ضز
،  ،تحقيق: بكر بن عبد هللا أبو زيد  ز وت، مؤسسة الرسالة. عبد الرحمن بن سليمان العثيمي   بي 

النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل، ، ـه( 1402محمد كمال الدين بن محمد الغزي، ) العامري، 
 نزار أباظة، دمشق، دار الفكر.  -محمد مطيع الحافظ تحقيق: 

مطبعة   هـ(، تهذيب التهذيب، الهند، 1326أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، )أبو الفضل، 

 دائرة المعارف النظامية. 
 ، ي (، سير أعالم النبالء، تحقيق: مجموعة من المحققين  1405شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )الذهتر

 ، مؤسسة الرسالة. 3ط بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط،
 ، ي عتدال في نقد  هـ(، ميزان اال1382شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز )الذهتر

 الرجال، علي محمد البجاوي، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر. 
 ، ي
 هـ(، حلية األولياء وطبقات األصفياء، مصر، مطبعة السعادة. 1394أبو نعيم أحمد بن عبد هللا، )األصبهائز
 ، ي ي االسهـ(، 1412أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري )القرطتر

تيعاب فز
وت، دار الجيل. علي محمد البجاويمعرفة األصحاب، تحقيق:   ، بي 

 ، كي
ي تاريخه وسماته، 1423عبد هللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن، ) الي 

ـه(، المذهب الحنبىلي دراسة فز
ون.   مؤسسة الرسالة نارسر

وت، دار  ي سهل شمس األئمة، المبسوط، بي  ، محمد بن أحمد بن أئر  المعرفة. الرسخسي
 ، ي
ـه(، العناية 1389، ) محمد بن محمد بن محمود، أبو عبد هللا ابن شمس الدين ابن جمال الدين الرومي البابرئ 

ح الهداية، مص،  ي وأوالده. رسر ي الحلتر  البائر
كة مكتبة ومطبعة مصفز  رسر

ح بداية  ي رسر
، الهداية فز ي

ي بكر بن عبد الجليل الفرغائز ، عىلي بن أئر ي
اث المرغينائز وت، دار إحياء الي  المبتدي، بي 
 . ي  العرئر

ي 
 دار الكتب العلمية. ـه(، المدونة، 1415، ) مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبخي المدئز

 ( ، ي ي 1425البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب بن عىلي بن نص الثعلتر ، تحقيق: ائر ي الفقه المالكي
ز فز ـه(، التلقي 

ي 
ي التطوائز

ة الحستز ز  ، دار الكتب العلمية. أويس محمد بو خير
ي )  ، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد الير بن عاصم النمري القرطتر ي 1400ابن عبد الير

ي فز
ـه(،الكافز

، ط ي
 ، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة. 2فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتائز

، )  ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  ي ح والتوجيه والتعليل  1408القرطتر ـه(، البيان والتحصيل والرسر
ي وآخرونلمسائل المستخرجة، تحقيق:  . 2، طحققه: د محمد حخر وت، دار الغرب اإلسالمي  ، بي 

، أبو الحس، )  ، عىلي بن محمد الربغي ـه(، التبصة، تحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، 1432اللخىمي
 الشؤون اإلسالمية. قطر، وزارة األوقاف و 

اث.  ، المدخل، دار الي   ابن الحاج، أبو عبد هللا محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي
  ، ي

، ) القرافز ة، تحقيق: 1994أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي محمد ـه(، الذخي 
وت، دار الغرب ا ة، بي  ز ، سعيد أعراب، محمد بو خير ي . حخر  إلسالمي

وت، المكتبة الثقافية. األزهري،  ، بي  ي
وائز ي زيد القي  ح رسالة ابن أئر

ي رسر
، الثمر الدائز ي  صالح بن عبد السميع اآلئر

ي فقه 1419بو الحسن عىلي بن محمد بن محمد بن حبيب البصي البغدادي، ) الماوردي، 
ـه(، الحاوي الكبي  فز

، تحقي  ي
ح مختص المزئز الشيخ عادل أحمد عبد  -ق: الشيخ عىلي محمد معوض مذهب اإلمام الشافغي وهو رسر

وت، دار الكتب العلمية.   الموجود، بي 
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية 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    

 

ازي،  وزآبادي، ) الشي  وت،  1403أبو اسحاق إبراهيم بن عىلي بن يوسف الفي  ، بي  ي الفقه الشافغي
ـه(، التنبيه فز

 عالم الكتب. 
، أبو المع ي

، عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويتز ي
ز الجويتز ، الملقب بإمام الحرمي  ـه(،  1428، ) اىلي

ي دراية المذهب، دار المنهاج. 
 نهاية المطلب فز

 ( ، ، أبو حامد محمد بن محمد الغزاىلي الطوسي ي المذهب، تحقيق: أحمد محمود  1417الغزاىلي
ـه(، الوسيط فز

 إبراهيم , محمد محمد تامر، القاهرة، دار السالم. 
ي الخ ز يحت  بن أئر ، أبو الحسي  ي

ي الشافغي العمرائز
ي اليمتز

ي مذهب اإلمام 1421، ) ي  بن سالم العمرائز
ـه(، البيان فز

، تحقيق:   قاسم محمد النوري، جدة، دار المنهاج. الشافغي
، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم، )  ، القاهرة، 1424المقدسي ح العمدة، تحقيق: أحمد بن عىلي

ـه(، العدة رسر
 دار الحديث. 

ح المقنع، 1418هيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، ) إبراابن مفلح، أبو إسحاق  ي رسر
ـه(، المبدع فز

وت، دار الكتب العلمية.    بي 
, منصور بن يونس بن صالح الدين)  ح منته 1414البهوئ  ح المنته المعروف برسر ـه(,دقائق أوىلي النه لرسر

 اإلرادات، عالم الكتب. 
, عثمان بن عىلي بن محجن  ، فخر الدين) الزيلغي ز الدقائق وحاشية   1313البارغي ح كيز ز الحقائق رسر ـه(، تبيي 

ية.  ى األمي  ، القاهرة، المطبعة الكير ُّ ي ترِ
ْ
ل
ِ
، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد يونس الش ي ترِ

ْ
ل
ِ
 الش

ي عبد هللا محمد بن ادريس)  ، اإلمام أئر وت: دار الفكر للطباعة والنرسر 2ـه(,األم،،ط 1403الشافغي  ، بي 
 والتوزي    ع. 

, دار الكتب العلمية.  ي فقه اإلمام الشافغي
ازي, أبو اسحاق إبراهيم بن عىلي بن يوسف, المهذب فز  الشي 

ي البن قدامة، أبو  1388ابن قدامة, أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة) 
ـه(,المغتز

 هي  بابن قدامة، مكتبة القاهرة،. محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الش
ي بكر بن مسعود)  ,عالء الدين أئر ي

ائع، باكستان: ه 1409الكاسائز ي ترتيب الرسر
المكتبة   (, بدائع الصنائع فز

 . الحبيبية  
 ( ي القاسم بن يوسف العبدري أبو عبد هللا المواق المالكي ـه( ,التاج  1416المواق, محمد بن يوسف بن أئر

 ار الكتب العلمية واإلكليل لمختص خليل،د
ز الدقائق،  ح كيز ابن نجيم،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصي البحر الرائق رسر

 .  بالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي
ي الدين ح المهذب مع تكملة أبو زكريا محت  ف,المجموع رسر ي الدين يحت  بن رسر يحت  بن   النووي, أبو زكريا محت 

ف النووي، دار الفكر.   رسر
ف الدين، أبو   ، رسر ، ثم الصالخي الحجاوي, موس بن أحمد بن موس بن سالم بن عيس بن سالم المقدسي
وت: دار المعرفة.  ،بي  ي فقه اإلمام أحمد بن حنبل،،تحقيق: عبد اللطيف محمد موس السبكي
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