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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ]
ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي اتفق الفقهاء عىل استحبابها من كتاب شر

 [ مستحبات صيام التطوع الت 

ي من بداية  
ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبىلي من كتاب شر

 
)جزء مستل من رسالة الماجستير بعنوان: المستحبات الفقهية ف

 الصيام(كتاب الزكاة إىل ناية كتاب 

 إعداد الباحثة: 

يعة والدراسات اإلسالمية، جامعة جدة، السعودية، وجدان بنت صالح براهيم الروضان]   [ تخصص الشر

 

 ملخص البحث: 

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

ي  
كرتمتكامل يضم جميع أبواب الفقه، ففز

ُ
ي اتفق الفقهاء عىل استحبابها   هذه الدراسة ذ

مستحبات صيام التطوع الت 
ي استندوا عليها وأوجه الداللة منها. 

 وبيان األدلة الت 

 . ي
ح منته اإلرادات للبهوئ   وهذه الدراسة ُعنيت بمستحبات صيام التطوع من خالل كتاب سر

ي 
ي الجزء المعتز

ي فز
ي التحليىلي من خالل عرض األدلة وأوجه   وقد تم االعتماد عىل المنهج االستقرائ 

بالدراسة، والوصفز
 الداللة منها. 

ي تكميل عبادة المسلم عىل أكمل  
ي ذلك من أثر فز

ويعد هذا العمل وسيلة لتسهيل الوصول للمستحبات الفقهية وما فز
 وجه. 

 التطوع. مستحبات الصيام، صيام التطوع، صوم، استحباب، المستحبات،  الكلمات المفتاحية: 

ح المنتىه ومؤلفه.   المبحث األول: التمهيد والمقدمة والتعريف بكتاب شر

 المطلب األول: المقدمة: 

، جدد  ز ز وإمام المرسلي  الحمد هلل الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصالة والسالم عىل نبينا محمد خاتم النبيي 
ببعثته سنة األنبياء عليهم السماء، وأحيا  به رسالة  به مكارم   هللا  الهداية، وأتم  الصالة والسالم، ونرسر بدعوته آيات 

، أما بعد:  ز  األخالق وعىل آله وأصحابه أجمعي 

يعته من الزيادة والنقصان كما   فإن من فضل هللا تعاىل عىل األمة أن أكمل لها الدين، وأتم لها النعمة، وحفظ هللا سر
َر 
ْ
ك
ِ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن
َّ
﴾قال سبحانه: ﴿ِإن

َ
ون

ُ
َحاِفظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
 . 1َوِإن

ي الدين بمفهومه العام والخاص فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن ُيِرِد هللُا 
ي ملسو هيلع هللا ىلص أوىص بالتفقه فز ي الدين، فالنت 

وال يخفز أهمية الفقه فز
يِن« 

ِ
ي الد ِ

 فز
ُ
ْهه
ِ
ق
َ
ا ُيف ً ْ ي 

َ
 .2ِبِه خ

 
 [ 9]الحجر:  1
ا رقم ) 2 ً ي كتاب العلم، باب من يرد هللا به خي 

ي كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة رقم )71أخرجه البخاري فز
 (. 1037( ؛ وأخرجه مسلم 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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يعة اإلسالمية: المستحبات الفقهية وهي ما يثاب   فاعلها وال يعاقب تاركها، ولها أسماء أخرى ومن جملة أحكام الرسر
ي 
 ألهميتها وعظيم فائدتها فقد رغبت بجمع مستحبات صيام التطوع فز

ً
عند أهل العلم منها: السنة والمندوب، ونظرا

 . ي
ح منته االرادات للبهوئ   المذهب الحنبىلي من خالل كتاب سر

 مشكلة الدراسة: 

ي اتفق الفقه
ي استدلوا  إبراز مستحبات صيام التطوع الت 

اء عىل استحبابها وذكر بعض مواضع حديثهم عنها وأدلتهم الت 
 بها وأوجه الداللة. 

 أهمية الدراسة: 

ى لكل مسلم  ي جميع أبواب الفقه ولذلك فائدة كي 
وع متكامل يعرض المستحبات الفقهية فز الموضوع جزء من مرسر

 يحرص عىل اتباع سنة نبينا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم. 

 أهداف الدراسة: 

ي اتفق الفقهاء عىل استحبابها.  .1
 إبراز مستحبات صيام التطوع الت 

ي بنوا الحكم عليها.  .2
 ذكر أدلتهم الت 

 بيان أوجه الداللة وسبب استنباطهم للحكم من تلك األدلة.  .3

 حدود الدراسة: 

ح منته اإلرادات  ي اتفق الفقهاء عىل استحبابها من كتاب سر
. مستحبات صيام التطوع الت  ي

 للبهوئ 

 الدراسات السابقة: 

ي -لم أقف بعد مراسلة المراكز المتخصصة والبحث والتحري عىل بحث علىمي تصدى لها عىل سبيل االستقالل  
فز

ي بالدراسة  
ي   - الجزء المعتز

ز من جامعة الملك سعود بعنوان )األوامر النبوية المختلف فز إال دراسة قام بها بعض الباحثي 
ز مسألة. داللتها(، ولم يتفق مع  ز من أصل ستي  ي مسألتي 

ي إال فز
 بحت 

 منهج البحث: 

ي إذ يقوم عىل استقراء المادة العملية من خالل: 
 يعتمد البحث عىل المنهج الوصف 

ي تختص بمستحبات صيام التطوع المتفق عىل استحبابها.  .1
 عرض المسائل والت 

ي بتز الحكم عليها وأوجه الداللة منها.  .2
 ذكر األدلة الت 

ي 
 
: وقد سلكت ف ي المنهج التاىلي

 بحت 

ي العزو.  .1
 اعتماد المصادر والمراجع األصلية فز

ي القرآن الكريم.  .2
 عزو اآليات القرآنية إىل موطنها فز

ز أو أحدهما فُيكتفز   .3 ي الصحيحي 
تخري    ج األحاديث النبوية، بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث، فإن كان الحديث فز

ُيخرج من مظانه مع 
َ
هما ف ي غي 

 ذكر حكم أهل الحديث عليه. بذلك، وإن كان 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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي نقل قول كل قائل من مصدره األصىلي  .4
ي عزو األقوال إىل قائليها، وبذل الجهد فز

ام باألمانة العلمية فز ز الحرص عىل االلي 
 وإال نقلته من كتب أصحابه المعتمدة.  -إن تمكنت من ذلك -

ي تحتاج لبيان.  .5
 التعريف بالمصطلحات الفقهية وبيان الكلمات الغريبة الت 

جمة لألعالم غي  المشهورين. ا .6
 لي 

 هيكلة البحث: 

 يتكون البحث من مبحثير  وخاتمة. 

ح المنتىه ومؤلفه، وفيه ثالثة مطالب:    المبحث األول: التمهيد والمقدمة والتعريف بكتاب شر

ي البحث  المطلب األول: 
ي ست عليها، والمنهج الذي سلكته فز

 . المقدمة: وفيه موضوع البحث وأهدافه والخطة الت 

 : ي
ي التعريف بالصيام، وأقسامه وذكر فضائله.  المطلب الثات 

 التمهيد فز

ح منته اإلرادات ومؤلفه.  المطلب الثالث:   تعريف موجز بكتاب سر

ي اتفق الفقهاء عىل استحبابها، وفيه خمسة مطالب: 
: مستحبات صيام التطوع الت  ي

 المبحث الثات 

 أفضل صيام التطوع.  المطلب األول: 

 : ي
 صيام ثالثة أيام من كل شهر.  المطلب الثات 

ز والخميس.  المطلب الثالث:   صيام يومي االثني 

.  المطلب الرابع:   صيام شهر محرم، وأفضله اليوم العاسر

 صيام عرسر ذي الحجة وأفضله يوم عرفة.  المطلب الخامس: 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

 والمراجع. المصادر 

ي التعريف بالصيام، وأقسامه وذكر فضائله. 
 
: التمهيد ف ي

  المطلب الثات 

ا، ومنه قوله تعاىل    الصوم لغة: 
ً
َم   : -حكاية عن مريم عليها السالم- اإلمساك مطلق

ِّ
ل
َ
ك
ُ
أ ْن 

َ
ل
َ
ْحَمِن َصْوًما ف ِللرَّ  

ُ
ْرت

َ
ذ
َ
ن ي 
﴿ِإئزِ

ا﴾ ِسيًّ
ْ
َيْوَم ِإن

ْ
 . 3.4ال

ا: 
ً
 .5هلل سبحانه وتعاىل، باإلمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إىل غروب الشمس  هو التعبد  الصوم اصطالح

 :7إىل قسمير   6وينقسم الصيام باعتبار كونه مأموًرا به 

 
 . ]26مريم: [ 3
ي )(؛ 126/ 3ُينظر: التهذيب للنووي ) 4

 (. 136/ 1التعريفات للجرجائز
ي ) 5

بيتز ي المحتاج للرسر
ي )140/ 2ُينظر: مغتز

ز )299/ 2(؛ كشاف القناع للبهوئ  ح الممتع البن عثيمي   (. 298/ 6(؛ الرسر
ًعا، بقسميه: الصوم المحرم، والمكروه.   6  ويقابله: الصوم المنهي عنه سر
ز )45/ 2(؛ بداية المجتهد البن رشد )277/ 2ُينظر: البحر الرائق البن نجيم ) 7  (. 15/ 19(؛ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمي 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

ع، وما   ،8الصوم الواجب وهو نوعان: ما كان بغي  سبب من المكلف كصيام شهر رمضان  األول:  فهو واجب بأصل الرسر
 كان بسبب من المكلف: كصوم النذر، والقضاء. 

 : ي
ز الثات  ا غي  مقيد بزمن معي 

ً
،  ، 9الصوم المستحب )صوم التطوع( وهو نوعان: ما كان مطلق ز ا بزمن معي 

ً
وما كان مقيد

ز والخميس، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء.   كصوم الست من  شوال، ويومي االثني 
ة، من ذلك  : 10وللصيام فضائل كثير

ا لقدره، وعظيم فضله.  .1
ً
يف  أن هللا تبارك وتعاىل أضافه إىل نفسه، ترسر

ا عما حرم هللا عىل الصائم من   .2 ً ا عىل طاعة هللا، وصي  ً ي الصوم أنواع الصي  الثالثة، فإن فيه صي 
الشهوات، تجتمع فز

ا عىل ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن.  ً  وصي 
 أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة.  .3
ي وعد هللا تعاىل فاعلها بالمغفرة واألجر العظيم.  .4

 الصوم من األعمال الت 
 الصيام كفارة للذنوب والخطايا.  .5
ي  .6

ة وحصن من النار، وفز
َّ
 اإلكثار منه سبب لدخول الجنة. أن الصوم ُجن

وف فم الصائم أطيب عند هللا تعاىل من ري    ح المسك.  .7
ُ
ل
ُ
 أن خ

ح منتىه اإلرادات ومؤلفه.   المطلب الثالث: تعريف موجز بكتاب شر
 :
ً
 التعريف بالكتاب.  أوال

وا الدليل  والخالية من  المبنية عىل قول واحد،  المصححة،  المجردة،  المتون  المنته من  لتعليل، وهو  يعتي  كتاب 
، أحدهما كتاب "المقنع" البن قدامة  ز ز جليلي  ز كتابي  ي تحرير أحكام 11كتاب يجمع بي 

، واآلخر كتاب "التنقيح المشبع فز
، فألف المنته بينهما ومزجهما مزًجا عجيًبا، وأضاف إىل ذلك زيادات وأشياء، ليخرج عمله عن  12المقنع" للمرداوي

التحقيق والتكميل العلم،    مجرد الجمع، إىل  ِ فيهما من فوائد وشوارد، مما ال غتز عنه لطالب 
ي 
ُ
ن والتحرير، وضم ما 

 .13ومريد معرفة دقائق المذهب 
 :
ً
 ترجمة المؤلف.  ثانيا

ي الدين أبو بكر ابن شهاب الدين، الشهي  
، تف  ، المرصي، الحنبىلي هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عىلي الفتوحي

ي القضاة اب
ي القضاة، ولد بالقاهرة ونشأ فيهابابن النجار، قاىصز

 .14ن قاىصز
ي الفتيا والتدريس والقضاء وفصل األحكام

ز فقهاء الحنابلة، فهو َعلم فز لة رفيعة بي  ز
لة مصنف كتاب المنته ميز ز  .15ميز

ه من المتون   .16فأخذ الفقه واألصول عن أبيه، وحفظ كتاب المقنع البن قدامة وغي 

 
ي المجموع )  8

ع باإلجماع"؛ ويُ 248/ 6قال النووي فز  (. 148/ 22نظر: التمهيد البن عبد الي  )(: "ال يجب صوم غي  رمضان بأصل الرسر
ي كل وقت، إال األوقات المنهي عنها.  9

 .  ]( 113/ 1ُينظر: الفتاوى الهندية )[فيستحب أداؤه فز
ي عياض ) 10

 ( وما بعدها. 150/ 1(؛ لطائف المعارف البن رجب ) 111/ 4ُينظر: إكمال المعلم للقاىصز
ي األمة، كان من بحور العلم، وأذكياء العالم، انتفع  هو عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  11

، الشهي  بابن قدامة، إمام السنة، ومفت  الحنبىلي
 : ي
، والمقنع، توفز ي

 من تصانيفه: المغتز
ً
 ـه. 620بتصانيفه المسلمون وأهل المذهب خصوصا

ي )52ُينظر: مخترص طبقات الحنابلة البن شطي )[  . ](165/ 22(؛ سي  أعالم النبالء للذهت 
، واإلنه 12  لفروع المذهب، من مصنفاته: التحبي 

ً
 حافظا

ً
صاف، و عىلي بن سليمان بن أحمد المرداوي، شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومحققه، كان فقهيا

ي سنة: 
 . ]( 296(؛ السحب الوابلة البن حميد ) 52ُينظر: مخترص طبقات الحنابلة البن شطي )[ـه.  885توفز
ي  13

كي )ُينظر: المذهب الحنبىلي دراسة فز
 (. 470/ 1تاريخه وسماته للي 

ز )141ُينظر: النعت األكمل للعامري ) 14  (. 276/ 8(؛ معجم المؤلفي 
كي )  15

ي تاريخه وسماته للي 
 (. 473/ 1المذهب الحنبىلي دراسة فز

ز )348السحب الوابلة البن حميد )  16  (. 276/ 8(؛ وُينظر: معجم المؤلفي 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 . 18أحسن من لفظه، وله فز
ي اتفق الفقهاء عىل استحبابها. 

: مستحبات صيام التطوع الت  ي
 المبحث الثات 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 : ي
 صيام ثالثة أيام من كل شهر.  المطلب الثات 

 تقرير المسألة: 
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 هللُا َعل

ه
ِليىِلي َصىل

َ
ي خ ِ

ْوَصائز
َ
قال: أ

 
ْ
ن
َ
َخ، َوأ

ُّ
يِ الض

َ َعت 
ْ
اَم« َوَرك

َ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
ْبَل أ

َ
وِتَر ق

ُ
 . 39أ

 . 40دل الحديث عىل استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وجه الداللة: 

ي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمرو بن العاص   -2
ْهِر   -صىل هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    -رىصز

َّ
قال: »ُصْم ِمَن الش

 
َ
ْمث
َ
ِ أ
ْ  ِبَعرسر

َ
ة
َ
َحَسن

ْ
 ال
َّ
ِإن
َ
اٍم، ف يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ًل
َ
ِر«ث

ْ
ه
َّ
ُل ِصَياِم الد

ْ
 ِمث

َ
ِلك

َ
 .  41اِلَها، َوذ

 . 42دل الحديث عىل استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر  وجه الداللة: 

 
ي صحيحه )  30

ي صحيحه )-واللفظ له- ( 1976/ 40/ 3أخرجه البخاري فز
 (. 1159/ 812/ 2؛ ومسلم فز

ز لفيصل آل مبارك ) 223/ 4(؛ فتح الباري البن حجر )31/ 2دقيق العيد )ُينظر: إحكام األحكام البن  31  (. 120/ 1(؛ تطريز رياض الصالحي 
 (. 41/ 1مراتب اإلجماع ) 32
ي ) 33

ز البن عالن )223/ 4(؛ فتح الباري البن حجر )79/ 2ُينظر: بدائع الصنائع للكاسائز  (. 645/ 6(؛ دليل الفالحي 
 (. 375/ 2(؛ حاشية ابن عابدين )639(؛ حاشية الطحطاوي )277/ 2ُينظر: البحر الرائق البن نجيم ) 34
ي )  35

ح الخرسر  (. 243/ 2ُينظر: سر
ي )431/ 1ُينظر: أستز المطالب لزكريا األنصاري ) 36

بيتز ي المحتاج للرسر
 (. 208/ 3(؛ نهاية المحتاج للرمىلي )184/ 2(؛ مغتز

ي البن قدامة ) 37
ي )(؛ كشاف ا342/ 3(؛ اإلنصاف للمرداوي )180/ 3ُينظر: المغتز

 (. 337/ 2لقناع للبهوئ 
نبالىلي )  38

ي الفالح للرسر
ي )236/ 1مراف 

ح الخرسر ي البن قدامة )384/ 6(؛ المجموع للنووي )243/ 2(؛ سر
ي )180/ 3(؛ المغتز

ح المنته للبهوئ   (. 492/ 1(؛ سر
ي صحيحه )  39

ي صحيحه )-واللفظ له- ( 1981/ 41/ 3أخرجه البخاري فز
 (. 721/ 498/ 1؛ ومسلم فز

 (. 95/ 5للفوزان )  ُينظر: منحة العالم 40
 سبق تخريجه.  41
 (. 30/ 2ُينظر: إحكام األحكام البن دقيق العيد ) 42
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ي مستحبات صيام التطوع الت 
ح منتىه اإلرادات للبهوت   الفقهاء عىل استحبابها من كتاب شر
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة  -3 ي  43عن معاذة العدويَّ ْيِه -صىل هللا عليه وسلم-، أنها سألت عائشة زوج النت 
َ
 هللُا َعل

ه
 َرُسوُل هللِا َصىل

َ
ان
َ
ك
َ
: »أ

ِل  
ُ
َم َيُصوُم ِمْن ك

ه
ْم  َوَسل

َ
: »ل

ْ
ت
َ
ال
َ
 َيُصوُم؟« ق

َ
ان
َ
ْهِر ك

َّ
اِم الش يَّ

َ
أ ِي 

َ
َها: »ِمْن أ

َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
َعْم«، ف

َ
: »ن

ْ
ت
َ
ال
َ
اٍم؟« ق يَّ

َ
أ  
َ
ة
َ
ث
َ
ًل
َ
ْهٍر ث

َ
ْن  ش

ُ
َيك

ْهِر َيُصوُم«
َّ
اِم الش يَّ

َ
ِي أ

َ
ُيَباىِلي ِمْن أ

44 . 
 . 45دل الحديث عىل استحباب صوم ثالثة أيام من كل شهر  وجه الداللة: 

 المطلب الثالث: صيام يومي االثنير  والخميس. 
 تقرير المسألة: 

ز  49، والحنابلة48، والشافعية 47، والمالكية46الحنفية   اتفق فقهاء المذاهب األربعة:  ، عىل استحباب صيام يومي االثني 
 والخميس. 

 :50األدلة عىل ذلك 
 من السنة: 

ي هريرة أن رسول هللا   -1    -صىل هللا عليه وسلم-عن أئ 
ْ
ن
َ
أ ِحبُّ 

ُ
أ
َ
ِميِس، ف

َ
ِ َوالخ

ز ي ْ
َ
ن
ْ
َيْوَم ااِلث ْعَماُل 

َ
ْعَرُض األ

ُ
قال: »ت

ا َصاِئٌم« 
َ
ن
َ
 . 51ُيْعَرَض َعَمىِلي َوأ
ز والخميس؛ ألنهما يومان تعرض فيهما األعمالوجه الداللة:   .52دل الحديث عىل استحباب صوم يومي االثني 

ي قتادة  -2 عن أئ 
ي هللا عنه-  53

 َرُسوَل هللاِ   -رىصز
َّ
ن
َ
 أ

ُ
ت
ْ
اَل: »ِفيِه ُوِلد

َ
ق
َ
؟ ف ِ

ز ي ْ
َ
ن
ْ
َم ُسِئَل َعْن َصْوِم ااِلث

ه
ْيِه َوَسل

َ
 هللُا َعل

ه
 َصىل

 » َّ ي
َ

ِزَل َعىل
ْ
ن
ُ
 .  54َوِفيِه أ

ي  وجه الداللة ز هللا عىل عباده بوالدة النت  ، واستحباب صومه، حيث امي  ز عليه -: دل الحديث عىل فضل يوم االثني 
ي هذا ال  -السالم

، فشكر هللا ليس مقصوًرا عىل 55يوم وهذا يستحق شكر هللا، وذلك يكون بفعل طاعته وإنزال القرآن فز
ًرا﴾

ْ
ك
ُ
 ش
َ
اُوود

َ
وا آَل د

ُ
ي قوله تعاىل: ﴿اْعَمل

ا يكون بالفعل، وذلك كما فز
ً
-وقوله تعاىل عىل لسان موس    56القول، بل أيض
 -عليه السالم

َ
ون
ُ
ك
َ
ْن أ
َ
ل
َ
َّ ف ي

َ
 َعىل

َ
َعْمت

ْ
ن
َ
اَل َرِب ِبَما أ

َ
﴾ : ﴿ق زَ ُمْجِرِمي 

ْ
ا ِلل ً ِهي 

َ
 .58. 57ظ

 
 ـه. 83هي معاذة بنت عبد هللا العدوية، أم الصهباء، فاضلة، من العالمات بالحديث، من أهل البرصة، توفيت سنة:  43
 . ](259/ 7(؛ األعالم للزركىلي )308/ 35ُينظر: تهذيب الكمال للمزي )[

ي صحيحه ) أخرجه مسل  44
 (. 1160/ 818/ 2م فز

ي ) 45
 (. 95/ 5(؛ منحة العالم للفوزان )584/ 1ُينظر: سبل السالم للصنعائز

ي ) 46
نبالىلي ) 79/ 2ُينظر: بدائع الصنائع للكاسائز

ي الفالح للرسر
 (. 376/ 2(؛ حاشية ابن عابدين )236(؛ مراف 

ي البن عبد الي  ) 47
ي ) 350/ 1ُينظر: الكافز

ح الخرسر  (. 243/ 2(؛ سر
ي ) 386/ 6المجموع للنووي )ُينظر:  48

بيتز ي المحتاج للرسر
 (. 205/ 3(؛ نهاية المحتاج للرمىلي )182/ 2(؛ مغتز

ي ) 49
ي ) (؛337/ 2ُينظر: كشاف القناع للبهوئ 

 (. 214/ 2مطالب أوىلي النه للرحيبائز
50  ( نبالىلي 

للرسر الفالح  ي 
الممهدات البن رشد )236مراف  المقدمات  للنووي )243/ 1(؛  المجموع  )(؛  386،385/ 6(؛  ي 

بيتز للرسر المحتاج  ي 
ي 182/ 2مغتز

للبهوئ  القناع  (؛ كشاف 
ي )337/ 2)

 (.  214/ 2(؛ مطالب أوىلي النه للرحيبائز
ي سننه ) 51

مذي فز ي سننه )747/ 113/ 3أخرجه الي 
ي صحيح الجامع الصغي  )-بغي  هذا اللفظ-( 1740/ 628/ 2(؛ وابن ماجه فز

ي فز
 (. 2959/ 569/ 1، والحديث صححه األلبائز

ي ) 52
 (.  294/ 4نيل األوطار للشوكائز

، فارس رسول هللا    53 ي السلىمي  وما بعدها  -هو الحارث بن ربغي بن بلدمة بن خناس األنصاري الخزرح 
ً
صىل هللا عليه وسلم وقيل: اسمه النعمان، وهو مشهور بكنيته، شهد أحدا

ي سنة: 
 ـه. 54من المشاهد كلها، توفز

 . ]( 194/ 34؛ تهذيب الكمال للمزي )( 244/ 6ُينظر: أسد الغابة البن األثي  )[
ي صحيحه )  54

 (. 1162/ 820/ 2أخرجه مسلم فز
ي ) 55

 (. 531/ 3(؛ توضيح األحكام للبسام )581/ 1ُينظر: سبل السالم للصنعائز
 . ]13سبأ: [ 56
 . ]17القصص: [ 57
 (. 442/ 6تفسي  ابن كثي  ) 58
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 المطلب الخامس: صيام عشر ذي الحجة وأفضله يوم عرفة. 
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 . 88 استحباب صوم عرسر ذي الحجةدل الحديث عىلوجه الداللة: 

 
 . ](14/60يُنظر: تاج العروس للزبيدي )[المراد بالتكفير: ستر الذنب وتغطيته.  74

ولم يفصل ذلك، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، إال أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور أنه ال   -صلى هللا عليه وسلم- هر الحديث أنه يكفر الصغائر والكبائر وذلك إلطالقه  وظا 

لََواُت اْلَخْمُس،    -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي    -رضي هللا عنه-رة  يكفر إال الصغائر، أما الكبائر فال يكف ِّرها إال التوبَةُ أو رحمة هللا وفضله، وذلك بدليل قول أبي هري قال: »الصَّ

، َوَرَمَضاُن إِّلَى َرَمَضاَن، ُمَكف َِّراٌت َما بَْينَُهنَّ إِّذَا اْجتَنََب اْلَكبَائَِّر« أخرج عظيمة التي هي من أركان  ( فإذا كانت هذه العبادات ال1/209/233ه مسلم في صحيحه )َواْلُجْمعَةُ إِّلَى اْلُجْمعَةِّ

يُنظر: إكمال المعلم للقاضي  [ضان. اإلسالم ال تقوى على تكفير الكبائر فصوم هذا اليوم المستحب من باب أولى، فدل ذلك على تقييده كما قيدت الصلوات الخمس ورمضان إلى رم

 (. 382/ 6(؛ المجموع للنووي )2/15عياض )

كبيرة أو كبائر ] صادف[وإن لم يصادف صغيرة وال كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن    ، جد ما يكفره من الصغائر كفره(: "إن و3/113وقال النووي في شرح مسلم )

 ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر وهللا أعلم". 
 (. 2/818/1162أخرجه مسلم في صحيحه ) 75
 (. 1/700الحين لفيصل آل مبارك )(؛ تطريز رياض الص 4/247يُنظر: فتح الباري البن حجر ) 76
 (. 1132/ 2/797؛ ومسلم في صحيحه )-واللفظ له-(  3/44/2006أخرجه البخاري في صحيحه ) 77
 (. 4/288(؛ نيل األوطار للشوكاني )4/249يُنظر: فتح الباري البن حجر ) 78
 (. 1/201(؛ الفتاوى الهندية )3/92يُنظر: المبسوط للسرخسي ) 79
 (. 2/240(؛ شرح الخرشي )2/402الجليل للحطاب )يُنظر: مواهب  80
 (. 3/207(؛ نهاية المحتاج للرملي )2/183(؛ مغني المحتاج للشربيني )6/386يُنظر: المجموع للنووي ) 81
 (. 2/338(؛ كشاف القناع للبهوتي )3/345يُنظر: اإلنصاف للمرداوي ) 82
 (. 2/338(؛ كشاف القناع للبهوتي )2/556لعمدة البن تيمية )(؛ شرح ا6/387(؛ المجموع للنووي )3/92المبسوط للسرخسي ) 83
 (. 2/20/969أخرجه البخاري في صحيحه ) 84
ي )440/ 4ُينظر: المحىل البن حزم ) 85

 (. 283/ 4(؛ نيل األوطار للشوكائز
ي هللا عنهما-هي حفصة بنت عمر بن الخطاب  86
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 ـه. 41عند خنيس بن حذافة، توفيت سنة:  -يه وسل

 . ](85/ 8(؛ اإلصابة البن حجر )67/ 7ُينظر: أسد الغابة البن األثي  )[
ي مسنده ) 87

ي سننه ) -واللفظ له- ( 26459/ 59/ 44أخرجه أحمد فز
ي فز
ي إرواء الغليل )2416/ 220/ 4؛ والنسائ 

ي فز
 (. 954/ 111/ 4(، والحديث ضعفه األلبائز

ي )ُينظر: نيل األ 88
 (. 284/ 4وطار للشوكائز
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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وت، دار الكتب العلمية.   واالعتقادات، بي 

َمْيد
ُ
. ) ابن ح ْجِدّي ثم المكي

َّ
ائح الحنابلة. حققه وقدم له 1416، محمد بن عبد هللا الن حب الوابلة عىل ضز ـه(. السُّ

و  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  وت،  بي   ، ز العثيمي  سليمان  بن  الرحمن  عبد  زيد،  أبو  بن عبد هللا  بكر  عليه:  النرسر وعلق 
 والتوزي    ع. 

َبٍل، 
ْ
ن
َ
. ) ابن ح ّ ي ِ

ْيَبائز
َّ
ـه(. مسند اإلمام أحمد بن حنبل.تحقيق: 1421أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن هالل بن أسد الش

 شعيب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة. 

ح عمدة األحكامابن دقيق العيد،  ي الدين أبو الفتح محمد. )د.ت(. إحكام اإلحكام سر
 . مطبعة السنة المحمدية. تف 

رجب، ،   ابن  الحنبىلي  ، ي
الدمشف  ثم  البغدادي،   ، الَسالمي الحسن،  بن  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين 

: دار ابن حزم. 1ـه(، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ط1424)   ، الناسر

 ، ّ ي ت ِ
ُ
ْرط

ُ
 تهد ونهاية المقتصد. القاهرة، دار الحديث. ـه(. بداية المج1425أبو الوليد محمد. ) ابن رشد الق

 ، وت. 1ـه( مخترص طبقات الحنابلة، ط 1406محمد جميل عمر البغدادي، ) ابن شطي ، بي  ي  ، دار الكتاب العرئ 

)   ابن عابدين،  . ي
الدمشقيالحنفز العزيز  بن عبد  بن عمر  ز  أمي  المختار. ط1412محمد  الدر  المحتار عىل  ،  2ـه(. رد 

وت، دار الفكر.   بي 

،  ابن   ي )عبد الي  ـه( االستذكار، 1421أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد الي  بن عاصم النمري القرطت 
: دار الكتب العلمية 1ط وت.  –، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد عىلي معوض، الناسر  بي 

  ، . ) ابن عبد الي  ّ ي ت ِ
ُ
ْرط

ُ
َمِرّي الق

َّ
الن ي الموطأ 1387يوسف بن عاصم 

ي واألسانيد.تحقيق:   ـه(. التمهيد لما فز
من المعائز

 بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبي  البكري، المغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية. 
 مصطفز

  ، الي  عبد  ) ابن   . ّ ي ت ِ
ُ
ْرط

ُ
الق َمِرّي 

َّ
الن عاصم  بن  محمد 1400يوسف  محمد  تحقيق:  المدينة.  أهل  فقه  ي 

فز ي 
الكافز ـه(. 

، ط ي
 الرياض الحديثة.  ، الرياض، مكتبة2الموريتائز

 ، ْيِمير 
َ
ث
ُ
ح الممتع عىل زاد المستقنع. دار ابن الجوزي. 1422محمد بن صالح بن محمد. ) ابن ع  ـه(. الرسر

)   ابن عالن، ي الشافغي 
البكري الصديف  إبراهيم  ز لطرق 1425محمد عىلي بن محمد بن عالن بن  الفالحي  ـه(، دليل 

، ط ز وت  4رياض الصالحي  : دار المعرفة، بي   لبنان.  –الناسر

اَمة،  
َ
د
ُ
. ) ابن ق ّ ِدِسي

ْ
. مكتبة القاهرة. 1388موفق الدين أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد الَمق ي

 ـه(. المغتز

، ، )   ابن كثير ، تفسي  ابن كثي  ي
ي البرصي ثم الدمشف 

، تحقيق: 1ـه(، ط1419أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي  القرسر
: دار الكتب العلمية، منشورات محمد عىلي بيضون  ز شمس الدين، الناسر وت.  –محمد حسي   بي 
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ي مستحبات صيام التطوع الت 
ح منتىه اإلرادات للبهوت   الفقهاء عىل استحبابها من كتاب شر
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز ابن ماجه. تحقيق:  ابن ماجه،   . )د.ت(. سيز ّ ي ِ
ْزِويتز

َ
، دار إحياء أبو عبد هللا محمد بن يزيد الق ي

محمد فؤاد عبد الباف 
 . ي ي الحلت   الكتب العربية، فيصل عيس البائ 

َراِوّي،  
َ
ف
َّ
ا والن

َّ
ن
َ
، شهاب الدين األزهري. ) ابن ُمه ّ 1415أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم، والمالكي ي ِ

َوائز
َّ
ـه(. الفواكه الد

. دار الفكر.  ّ ي ِ
َوائز َ ْ ي 

َ
ي زيد الق  عىل رسالة ابن أئ 

جيم، 
ُ
. ز ابن ن  ين الدين بن إبراهيم ابن محمد. )د.ت(. البحر الرائق. دار الكتاب اإلسالمي

، )   أبو الفضل، ي
ي السبت  ي عياض 1419عياض بن موس بن عياض بن عمرون اليحصت 

ح صحيح مسلم للقاىصز ـه(، سر
: دار الوفاء ل1المسىم إكمال المعلم بفوائد مسلم، ط َ ِإْسَماِعيل، الناسر لطباعة والنرسر والتوزي    ع، ، تحقيق: الدكتور يْحت 

 مرص. 

:    أبو الفضل، ، مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، دار النرسر ي
ي السبت  عياض بن موس بن عياض بن عمرون اليحصت 

اث.   المكتبة العتيقة ودار الي 

  ، ي
اف: زهي  الشاويش،  1399محمد ناض الدين. ) األلبات  ي تخري    ج أحاديث منار السبيل، إسر

وت،  ـه(. إرواء الغليل فز بي 
 .  المكتب اإلسالمي

 ، ي
. األلبات   محمد ناض الدين. )د.ت(. صحيح الجامع الصغي  وزياداته، المكتب اإلسالمي

اِرّي،  
َ
. )د.ت(.الجامع المسند الصحيح المخترص من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الُبخ ي

محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا الجعفز
اِرّي. تحقيق: محمد زه

َ
رة عن السلطانية  1ي  بن ناض الناض، طوسننه وأيامه = صحيح الُبخ ، دار طوق النجاة، ُمصوَّ

اث.  ، الي  ي
 بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباف 

 ، مكة المكرمة، مكتبة األسدي. 5ـه(. توضيح األحكام من بلوغ المرام. ط1423عبد هللا بن إبراهيم. ) البسام،  

ز بن مسعود بن  البغوي،   ي السنة، أبو محمد الحسي  . ) محت  ي فقه اإلمام 1418محمد بن الفراء الشافغي
ـه(. التهذيب فز

. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعىلي محمد معوض، دار الكتب العلمية.   الشافغي

، ي
، الفتاوى الهندية، )  البلخ  ي

: دار الفكر 2ـه(، ط1310لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخز  ، الناسر

، ي
ز اإلقناع،منصور بن يونس بن صالح الدي  البهوت   ن ابن حسن بن إدريس البهوئ  الحنبىل، كشاف القناع عن مي 

  ، ّ ي ِ
وت 
ُ
ح زاد المستقنع. ومعه  الُبه منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس. )د.ت(. الروض المرب  ع سر

ال دار  نذير،  محمد  القدوس  عبد  أحاديثه:  ْعِدّي، خرج  السَّ الشيخ  وتعليقات  ز  العثيمي  الشيخ  ومؤسسة حاشية  مؤيد 
 الرسالة. 

  ، ّ ي ِ
وت 
ُ
ح منته اإلرادات، عالم الكتب1414منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس. ) الُبه  . ـه(. سر

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

ـه(. المذهب الحنبىلي )دراسة فز
 ون. أعالمه ومؤلفاته(. مؤسسة الرسالة ناسر 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
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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    

 

ِمِذّي،   ْ
ِمِذّي. تحقيق: أحمد محمد شاكر 1395محمد بن عيس بن َسْورة بن موس بن الضحاك. ) الي ر ْ

ز الي ِ ـه(. سيز
ي وإبراهيم عطوة عوض، ط

. 2ومحمد فؤاد عبد الباف  ي ي الحلت   البائ 
 ، مرص، مطبعة مصطفز

، ي
ي )   الجرجات 

يف الجرجائز ، تحقيق: ضبطه وصححه  1ات، طـه(. التعريف1403عىلي بن محمد بن عىلي الزين الرسر
وت  ، دار الكتب العلمية بي  اف الناسر  لبنان. -جماعة من العلماء بإسر

اب،  
َّ
ط
َ
. ) الح ي  المغرئ 

ّ
ِسي
ْ
َراُبل

َّ
ح مخترص خليل، ط1412شمس الدين أبو عبد هللا محمد الط ،  3ـه(. مواهب الجليل سر

 دار الفكر. 

 ، ّ ي ِ
ح مالخرشر . )د.ت(. سر وت، دار الفكر للطباعة. محمد بن عبد هللا المالكي . بي  ي

   خترص خليل للخرسر

 ، ّ ي ِ
ِبيت  ْ

ر . ) الخطيب الشر ي المحتاج. دار الكتب العلمية. 1415شمس الدين محمد بن أحمدالشافغي
 ـه(. مغتز

 دار الكتب العلمية. 

  ، ّ ي ت ِ
َ
ه
َّ
أبو عبد هللا محمد. ) الذ اف  ـه(. سي  أعالم النبالء. تحقيق: مجموعة من  1405شمس الدين  ز بإسر المحققي 

 ، مؤسسة الرسالة. 3الشيخ شعيب األرناؤوط، ط

اِزّي،   . ) الرَّ ي
وت،  5ـه(. مختار الِصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط1420زين الدين بن عبد القادر الحنفز ، بي 

 المكتبة العرصية والدار النموذجية. 

، ّ ي ِ
ْيَبات 

َ
ح . )   الرُّ ّ ُيوِطي ح غاية المنته، ط  ـه(. 1415مصطفز بن سعد بن عبده السُّ ي سر

، المكتب 2مطالب أوىلي النه فز
 .  اإلسالمي

  ، ّ ْمىِلي
أبو العباس أحمد بن أحمد بن حمزة. ) الرَّ ة،  1404شهاب الدين  ح المنهاج.ط. أخي  ـه(. نهاية المحتاج إىل سر

وت، دار الفكر.   بي 

 ، . ) الزركىلي ي
. 15عالم. طم(. األ 2002خي  الدين بن محمود بن محمد بن عىلي بن فارس الدمشف  ز  ، دار العلم للماليي 

 ، ّ ِسي
َ
خ ي سهل شمس األئمة. ) الشَّ وت، دار المعرفة. 1414محمد بن أحمد بن أئ   ـه(. المبسوط. بي 

  ، الكتاب السنيكي الطالب. دار  ح روض  ي سر
المطالب فز زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري. )د.ت(. أستز 

 .  اإلسالمي

  ، ُبالىلي
ْ
ن ُ
ُّ . ) حسن بن عماالشر ي

ز نور اإليضاح.راجعه: نعيم  1425ر بن عىلي المرصي الحنفز ح مي  ي الفالح سر
ـه(. مراف 

 زرزور، المكتبة العرصية. 

  ، ّ ي ِ
ات 
َ
ْوك
َّ
، مرص، دار  1413محمد بن عىلي بن محمد بن عبد هللا. ) الش ـه(. نيل األوطار. تحقيق: عصام الدين الصبابطي

 الحديث. 

 ، ّ ي ِ
َعات 
ْ
ن . )د.ت(. سبل السالم. دار الحديث. محمد بن إسماعيل بن صال الصَّ ي

ي الكحالئز
 ح بن محمد الحستز
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ي مستحبات صيام التطوع الت 
ح منتىه اإلرادات للبهوت   الفقهاء عىل استحبابها من كتاب شر
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ح
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ي الفالح.تحقيق: محمد 1418أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفز
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وت، د . بي  ي اث العرئ 
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ّي،  
ر
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  ، ّ ي اَرات ِ
َ
ـه(. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد  1407) أبو نرص إسماعيل بن حماد الجوهري.  الف

. 4الغفور عطار، ط ز وت، دار العلم للماليي   ، بي 

ح بلوغ المرام، )  الفوزان، ي سر
 ، دار ابن الجوزي. 1ـه( ط 1428عبد هللا صالح الفوزان، منحة العالم فز

، ّ ي ت ِ
ُ
ْرط

ُ
ي  ـه(. الجامع ألحك1384أبو عبد هللا محمد شمس الدين. )   الق

دوئز . تحقيق: أحمد الي  ّ ي ت ِ
ُ
ْرط

ُ
ام القرآن = تفسي  الق

 ، القاهرة، دار الكتب المرصية. 2وإبراهيم أطفيش، ط

  ، ي قنيت   ، ي ) قلعخ  وحامد صادق.  رواس،  الفقهاء. ط1408محمد  لغة  معجم  والنرسر  2ـه(.  للطباعة  النفائس  دار   ،
 والتوزي    ع. 

  ، ّ ي ِ
اَسات 

َ
. ) عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمدالك ي

ائع. ط 1406الحنفز ي ترتيب الرسر
، دار  2ـه(. بدائع الصنائع فز

 الكتب العلمية. 

.  كحالة، ي اث العرئ 
، دار إحياء الي  . مكتبة المثتز ز  عمر رضا. )د.ت(. معجم المؤلفي 

ِبيِدّي،  
َّ
 الز

ض َ
َ
ي أبو الفيض. )د.ت(. تاج العروس من جواهر القاموس ُمْرت

اق،الحسيتز
ّ
. محّمد بن محّمد بن عبد الرز

، دار الهداية.  ز  تحقيق: مجموعة من المحققي 

اِوّي،  
َ
ي معرفة الراجح من الخالف.طالَمْرد

، دار إحياء 2أبو الحسن عالء الدين عىلي بن سليمان.)د.ت(. اإلنصاف فز
 . ي اث العرئ 

 الي 

ي،  
ر
. ) الِمز ي ي أسماء الرجال. تحقيق:  1400يوسف بن عبد الرحمن جمال الدين الكلت 

بشار عواد ـه(. تهذيب الكمال فز
وت، مؤسسة الرسالة.   معروف، بي 

ْيَساُبوِرّي. )د.ت(. المسند الصحيح المخترص بنقل العدل عن العدل إىل ُمْسِلم،  
َّ
ي الن بن الحجاج أبو الحسن القشي 

 . ي اث العرئ 
وت، دار إحياء الي  ، بي  ي

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباف 

، طي
َ
، المعترص من المخترص من مشكل   الَمل ي

طي الحنفز
َ
يوسف بن موس بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين الَمل

: عالم الكتب  وت.  –اآلثار، الناسر  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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

، )   النجدي، ز ـه(،  1423فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريمىلي النجدي، تطريز رياض الصالحي 
: دار العاصمة للنرسر والتوزي    ع، الرياض. تحقيق: د. عبد العزيز بن عبد هللا 1ط   بن إبراهيم الزير آل حمد، الناسر

  ، ّ ي ِ
َسات 

َّ
. ) الن ي

ى. تحقيق: حسن عبد المنعم 1421أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عىلي الخراسائز ز الكي 
ـه(. السيز

وت، مؤسسة الرسالة.  ف عليه شعيب األرناؤوط، بي  ، أسر ي  شلت 

َوِوّي،
َّ
ف. ) أبو زكريا م الن ي الدين بن سر . 1392حت  ي اث العرئ 

وت، دار إحياء الي  ح صحيح مسلم. بي   ـه(. سر

َوِوّي، 
َّ
ح المهذب، دار الفكر. الن ف. )د.ت(. المجموع سر ي الدين يحت  بن سر  أبو زكريا محت 

 

 

  


