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185 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

 سنة ]
 
ي )المتوف

من بداية المخطوط إىل نهاية  ه(757ُمنتقى الجوامع لإلمام كمال الدين النشائ 
 [المياه الطاهرة )دراسة وتحقيقباب 

 سنة  [جزء مستل من رسالة ماجستير بعنوان:  )
 
ي )المتوف

من    ه(757ُمنتقى الجوامع لإلمام كمال الدين أحمد بن عمر النشائ 
 (بداية المخطوط إىل نهاية باب أحكام التيمم )دراسة وتحقيق( 

 إعداد الباحثة: 

 ]إبتسام بنت سالم بن محمد آل فرحه[

 ]فقه وأصوله، جامعة جدة، المملكة العربية السعوديةتخصص ال[

 

 ملخص البحث: 

ي  تناول هذا البحث دراسة وتحقيق كتاب )منتق  الجوامع( لإلمام كمال الدين أحمد بن عمر  
)المتوفز  النشائ 

المياه  ه( 757سنة   نهاية باب  أيدينا من بداية المخطوط إىل  ز  الذي بي  البحث  الطاهرة،  ، والجزء  عىل واشتمل 
 بالمصادر والمراجع. 

ا
، مذيًل ز  مقدمة، وقسمي 

وأهدافه،   اختياره،  وأسباب  العلمية،  وقيمته  الموضوع  أهمية  اشتملت عىل:  بمقدمة  البحث  فبدأت هذا 
ي التحقيق، وخطة  والدراسات 

 البحث. السابقة، وحدود البحث، والمنهج المتبع فز

ي التعريف بالمؤلف،    الدراسة ثم اتبعتها بقسم  
: األول فز ز وتناولت فيه: حياة  الموضوعية واشتمل عىل فصلي 

التعريف   ي 
فز ي 
الثائز والفصل  والعملية،  العلمية  الشخصية، وحياته  فيه:  المؤلف  وتناولت  اسم  بالكتاب،  تحقيق 

ي كتابه، ومصطلحالكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف، وقيمة الكتاب العلمية،  
سخ اته، ومصادره،  ومنهجه فز

ُ
وأوصاف ن

 المخطوط. 

 ويتلو ذلك قسم التحقيق وفيه النص المحقق من بداية المخطوط إىل نهاية باب المياه الطاهرة. 

ي  
التوثيق  الدراسة الموضوعية، والمنهج  ي قسم 

ي والتحليىلي فز
المنهج االستقرائ  ي قسم وقد اعتمدت عىل 

فز
 خطوط. التحقيق، معتمدة عىل ثالثة نسخ من الم

ة  ي الفقه اإلسالمي عاما
ة،  وظهر ىلي من خالل هذا البحث أهمية الكتاب فز مكانة وبرزت  ، والفقه الشافغي خاصا

 المؤلف العلمية. 

، مخطوط، تحقيق، المياه، الطاهرة. الكلمات المفتاحية:  ي
 منتق  الجوامع، النشائ 
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ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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ي األوعية ا
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Abstract : 

[A Unique Selection from the Collections By Imam Kamal Al-Deen Al-Nasha’I (Died in 757 AH) 

From the Beginning of the Manuscript to the End of of the chapter on the pure water (Study & 

Investigation)] 

This research dealt with the study and investigation of the book “A Unique Selection from the 

Collections” by Imam Kamal Al-Deen Ahmed bin Omar Al-Nasha’I (Died in the year 757 AH). 

The part that we have from the beginning of the manuscript to the end of the chapter on the pure 

water, and the research included an introduction, and two sections, appended with Sources and 

references 

I started this research with an introduction that included: the importance of the topic and its 

scientific value, the reasons for choosing it, previous studies, research aims, the limits of the research, 

the method used in the investigation, and the research plan. 

Then I followed it with the substantive study section, it included two chapters:  

The First is about introducing the author, it dealt with: his personal life, his scientific and practical 

life. 

The second chapter introducing the book, dealt with, I verify the name of the book, documenting 

its attribution to the author, the scientific value of the book, his approach to his book, its terminology, 

sources, and descriptions of the manuscript copies. 

  followed by verifying section, includes the verified text from the beginning of the manuscript to 

the end of the chapter on the pure water.  

It relied on the inductive and analytical method in the substantive study department, and the 

documentary method in the investigation department, based on three copies of the manuscript. 

Through this research, it became clear to me the importance of the book in Islamic jurisprudence 

in general, and Shafi’i jurisprudence in particular, and the author’s scientific status emerged. 
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ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : المقدمة

ي بعده، سيدنا محمد بن عبد هللا ورسوله، أما بعد:   الحمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نت 

عية، وبيان مكانتها،   ي تعظيم شأن العلوم الرسر
ة من الكتاب والسنة فز والثناء عىل  فقد جاءت نصوص كثي 

يِن( أهلها، كما أخي  بذلك رسول ال هدى ملسو هيلع هللا ىلص حيث 
ِ
ي الد ِ

 فز
ُ
ْهه
ِ
ق
َ
ا ُيف ً ْ ي 

َ
ُ ِبِه خ

ه
، ومن أجّل -متفق عليه  -قال: )َمْن ُيِرِد اَّلل

به   ُيعرف  إذ  لة عظيمة؛  ز الفقه، فهو بمكانة عالية، وميز عية علم  الحالل والحرام، وعليه مدار صحة العلوم الرسر
ي المعاش والمعاد. 

 العبادات والمعامالت، وبه صالح أحوال العباد فز

  و 
ً
ويبذلون جهودا الحنيف،  ديننا  ي 

فز يتفقهون   
ً
قوما ي كل عرص 

فز أنه جعل  تعاىل  ي من رحمة هللا 
فز عظيمة 

ز طريق الهدى والحق والعمل الصالح، ومن هؤالء العلماء الذين   وا للمسلمي  ه وتأصيله وضبطه، فيني  تحصيله ونرسر
ي األمة: الفقيه  

ه فز ي الدين ونرسر
شافغي العالمة اإلمام كمال الدين أحمد بن عمر الوهبوا حياتهم للعلم والتفقه فز

ي )المتوفز سنة 
 ه(. 757النشائ 

كتاب وقد وقع اختياري عىل إحدى مخطوطات هذا العالم الجليل وهي بعنوان )ُمنتق  الجوامع(، وهو    
ي ضوء المذهب الشافغي بأسلوب علىمي  

ة من المسائل والفروع الفقهية فز ، ور يحتوي عىل ثروة كبي  ز ي رصي 
غبت فز
 دراسة وتحقيق وإخراج جزء من هذا المخطوط القيم هو )من بداية المخطوط إىل نهاية باب المياه الطاهرة(. 

 أهمية الموضوع وقيمته العلمية: 

ي من خالل 
 النقاط اآلتية: تظهر أهمية دراسة وتحقيق كتاب "ُمنتق  الجوامع" لإلمام كمال الدين النشائ 

وث  .1 العلمية  المؤلف  ي  مكانة 
الشافعية فز أئمة فقهاء  المؤلف من  ُيعد  العلماء عليه، حيث  عرصه، قال عنه ناء 

وكان كثي    الفقه،  ي 
فز "برع  ى:  الكي  الشافعية  طبقات  ي 

فز عنه السبكي  وقال  االختصار"،  حسن  االستحضار، 
 للمذهب". 

ً
، حافظا

ً
ي طبقات الشافعية: "وكان إماما

 اإلسنوي فز
، وعىل هذا الكتاب  قيمة الكتاب العلمية، حيث تعد .2

ا
، قال السبكي د ثناء العلماء عىل كتب المؤلف عامة

ا
خاصة

، تشبه األلغاز، كثي  الجمع". 
ً
ة العبارة جدا ز ي طبقاته: " وكل كتبه وجي 

 فز
، وضم إليه زوائد من   .3  للرافغي

ز ح الوجي  : أن مؤلف الكتاب اخترص فيه كتاب فتح العزيز سر أربعة مصنفات وهي
لل الصغي   ح  المهذب  الرسر ح  ز والمجموع سر الطالبي  ، وروضة 

ً
أيضا النبيه البن رافغي  للنووي، وكفاية  وكالهما 

 الرفعة. 
مصادر   .4 أهم  من  عد 

ُ
ت ي 
والت  ي كتابه، 

فز العلمية  مادته  المؤلف  منها  استق   ي 
الت  المصادر  وأصالة  الفقه  أهمية 

 الشافغي 
 يستقون منه  اهتمام العلماء الذين جاؤوا بعد عرص المؤلف، حيث جعلوا هذ .5

ً
مادتهم العلمية،  ا الكتاب نبعا

هما.  ، وغي   كأستز المطالب لزكريا األنصاري، وتحفة المحتاج للهيتىمي
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188 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

 أسباب اختيار الموضوع: 

وطه، حيث يتيح لطالب العلم التعامل مع فن من  .1 ي ممارسة التحقيق بآلياته وسر
 الفنون. الرغبة فز

ن   .2
ّ
، ومعرفة  إن تحقيق هذا الكتاب ُيمك علمائهم، ومؤلفاتهم، طالب العلم من االطالع عىل المذهب الشافغي
 ومصطلحاتهم، وغي  ذلك. 

، والقيمة العلمية لكتاب "ُمنتق  الجوامع".  .3 ي
 المكانة الرفيعة لإلمام كمال الدين النشائ 

غي عام .4
، من أجل أن يستفيد منه طالب العلم الرسر اث اإلسالمي

ي إخراج الي 
،  المساهمة فز

ا
. ة

ا
 وطالب الفقه خاصة

 أهداف الموضوع: 

، وإخراجه   .1
ً
 علميا

ً
، تحقيقا ي

ي أقرب صورة أرادها مؤلفه. تحقيق كتاب )منتق  الجوامع( لإلمام النشائ 
 فز

ي وإخراج ما احتواه كتابه من كنوز دفينة؛ لينتفع الناس بعلمه .2
 . إحياء تراث اإلمام النشائ 

ي عىل العلم و  .3
ز وطالب العلم به. أهله، من خالل بيان مكانته  سداد حق اإلمام النشائ   العلمية، وتعريف الباحثي 

 الدراسات السابقة: 

 ىلي أن كتاب "ُمنتق  الجوامع" لم يسبق طبعه أو دراسته أو تحقيقه. 
ز  بعد البحث والتقصي تبي ّ

 حدود البحث: 

 لمياه الطاهرة. إن الجزء المراد تحقيقه من بداية المخطوط أي من المقدمة إىل نهاية باب ا

ي التحقيق: 
 
 المنهج الُمتبع ف

ي  
ي فز
ي قسم الدراسة الموضوعية، والمنهج التوثيق 

ي والتحليىلي فز
قسم التحقيق، سيتم اعتماد المنهج االستقرائ 

  -وسيكون وفق منهج محدد 
ا
:  –ما استطعت إىل ذلك سبيال ي

 وهو عىل النحو اآلئ 

 : ي
ي ما يأئى

 
: ضبط النص، ويتلخص ف

ً
 أوال

 لها بالرمز )ص(، ومقابلتها  إث .1
ُ
ي رمزت

بنسخة مكتبة فرنسا الوطنية بات النص من نسخة دار الكتب المرصية والت 
ز النسخ.   لها )ب(، ونسخة خاصة من مكتبة بالهند ورمزت لها )خ(، وإثبات الفروق بي 

ُ
ي رمزت

 والت 
ي  .2

ي األصل، فسيتم وضعها فز
ي النسخة األخرى غي  موجودة فز

اإلشارة إىل أنها الحاشية، مع    عند وجود زيادة فز
ي نسخة كذا. 

 ساقطة من األصل ومثبتة فز
ي إىل أنه ساقط من  .3

ي الحاشية، مع اإلشارة فز
ي النسخة األخرى فيكتب فز

 نسخة كذا. عند وجود سقط فز
ي التنصيص "     ".  .4

ز عالمت   وضع النصوص المنقولة بنصها بي 
ي   .5

قيم المناسبة، وضبط  نسخ المخطوط وفق الرسم اإلمالئ  ي تحتاج الحديث، ووضع عالمات الي 
الكلمات الت 

 إىل ضبط. 
حم ونحوها،   .6 ي والي 

ضز ي ملسو هيلع هللا ىلص، والي  ي عبارات الصالة عىل النت 
وكذا االختالف عدم اإلشارة إىل االختالف الوارد فز

 اليسي  كنحو "فإن" و "وإن". 
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ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

 : ي
ي ما يأئى

 
: دراسة النص، ويتلخص ف

ً
 ثانيا

ه من مصادرها األصلية    توثيق األقوال .1 ي ينقلها عن غي 
ي يوردها المؤلف، والنصوص الت 

، وإال -أمكن ذلكما  -الت 
 فمن كتب المذهب إذا وجدت فيها. 

ي فيها خالف داخل المذهب الشافغي   .2
ي المسائل الفقهية الت 

ي المذهب الشافغي فز
ز بيان المعتمد فز إن لم ُيبي َّ
 المؤلف ذلك. 

ق من مصادره المعتمدة  -إن وجدت-حاب المذاهب الثالثة ما ُيذكر من أقوال ألص .3
َّ
 . - أمكن ذلكما - فُيوث

ي تحتاج إىل تعليق.  .4
 التعليق عىل بعض المسائل الفقهية الت 

 : ي
ي ما يأئى

 
: خدمة النص، ويتلخص ف

ً
 ثالثا

ي القرآن الكريم بذكر اسم السورة، ورقم اآلية.  .1
 عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها فز

ي أحدهما اكتفيت بذلك، وإذا   .2
ز أو فز ي الصحيحي 

ها تخري    ج األحاديث النبوية فإذا ُوِجدت فز
َ
جت هما خرَّ ي غي 

كانت فز
ز أقواس   هاللية مزدوجة ))    ((. من مصادرها مع ذكر حكمها، وكتابتها بي 

ي الكتاب بعزوها إىل مصادرها  .3
 . -ما أمكن ذلك-تخري    ج اآلثار الواردة فز

جمة لألعال  .4 جمة موجزة، ما عدا الصحابة  الي  ي الكتاب عند أول ذكر لهم بي 
ي هللا عنهم-م الوارد ذكرهم فز

 -رضز
 وذلك لشهرتهم -رحمهم هللا -واألئمة األربعة 

ي األلفاظ  .5
ي كل علم قدر اإلمكان، وبيان معائز

التعريف بالمصطلحات الفقهية واألصولية من المصادر المعتمدة فز
ي تحتاج إىل تعريف. الغريبة والكلمات الغامضة، 

ي الكتاب الت 
 والتعريف باألماكن والبلدان الوارد ذكرها فز

 خطة البحث:  

 : ي
، عىل النحو اآلئى  يشتمل البحث عىل مقدمة، وقسمير 

والدراسات السابقة، وحدود أهمية الموضوع وقيمته العلمية، وأسباب اختيار الموضوع،  المقدمة وتشتمل عىل: 
ي البحث، والمنهج المتبع 
 التحقيق، وخطة البحث. فز

 :  القسم األول: الدراسة الموضوعية، ويشتمل عىل مبحثير 

 :  المبحث األول: التعريف بالمؤلف، وفيه مطلبير 

 حياة المؤلف الشخصية.  المطلب األول: 

 : ي
 حياة المؤلف العلمية والعملية.  المطلب الثائ 

: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مطالب:  ي
 المبحث الثائ 

 تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف.  المطلب األول: 

 : ي
 قيمة الكتاب العلمية.  المطلب الثائ 

ي الكتاب.  المطلب الثالث: 
 منهج المؤلف فز
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190 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

ي الكتاب.  المطلب الرابع: 
 مصطلحات المؤلف فز

 مصادر الكتاب.  المطلب الخامس: 

سخ المخطوط.  المطلب السادس: 
ُ
 أوصاف ن

: قسم ا ي
 لتحقيق. القسم الثائ 

 وفيه نص الكتاب من البداية إىل نهاية باب المياه الطاهرة. 

 المصادر والمراجع. 

 المبحث األول: التعريف بالمؤلف 

 المطلب األول: حياة المؤلف الشخصية 

ء  ي
اجم ما يتناسب مع مكانته العلمية، وال يكاد يعرف عنه إال السر ي كتب الي 

لم ينل المؤلف من العناية فز
ي 
، عىل الرغم من علمه ومكانته، وسأعرض بعض ما وقفت عليه، وهو كاآلئ   : (1) اليسي 

، المرصي، المعروف   اسمه:  • ، الفقيه الشافغي ي
ي النشائ  هو أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدي المدلخ 

ي العباس.   بأئ 
 بكمال الدين، والمكتز

«. ينسب اإلمام إىل )نشأ( وهي قرية بريف مرص، فيقانسبه:  • ي
 ل له »النشائ 

ي شهر ذي القعدة سنة )  مولده:  •
ي فز
  ه(. 691ولد اإلمام النشائ 

ي قرية )نشأ( بريف مرص، وهي إحدى القرى القيمة المرصية، مساحتها نشأته:   •
ي فز
نشأ اإلمام كمال الدين النشائ 

ان2380) 
ّ
ي تقع اليوم ضمن حدود محافظة الدقهلية بمرص(2) ( فد

ي بيت علم وفقه  ، وولد  (3) ، والت 
وترعرع فز

ي من أهل العلم، 
وفضل، حيث كان والده اإلمام الشيخ الفقيه الزاهد عز الدين أبو حفص عمر بن أحمد النشائ 

ي  
الشافعية،  وكان له دور كبي  فز أئمة  إمام من  ة، حيث أصبح  الكبي  المكانة  العلم والفقه، وبلوغه هذه  تلقيه 

ي عرصهوتلق  العلم عىل يد عدد من العلماء 
ي الفقه اإلسالمي فز

 . (4) الذين لهم مكانتهم فز

 
ي ترجمته:  )1(

ىينظر فز ي شهبة )طبقات الشافعية (؛286/ 2، اإلسنوي )الشافعيةطبقات ؛ (19/ 9، السبكي )طبقات الشافعية الكي 
الدرر ؛ (13/ 3، ابن قاضز

ة،(؛  265/ 1، ابن حجر )الكامنة معجم  (؛ 186/ 1، الزركىلي )األعالم(؛ 312/ 8، ابن العماد الحنبىلي ) شذرات الذهب، (422/ 1السيوطي ) حسن المحاضز
ز   (. 27/ 2، عمر رضا كحالة )المؤلفي 

ان«: » (2)
ّ
ي مرص )وحدة  الفد

ي البالد العربّية، ومساحته فز
( مي  مرب  ع  4200قياس مساحة األرض الزراعية، مقدار من األرض الزراعّية، تختلف مساحته فز

 (. 1681/ 3، أحمد عمر )معجم اللغة العربية المعاضة(، 677/ 2) المعجم الوسيطتقريًبا. ينظر: 
ى ينظر:  )3( (، 98؛ ابن الجيعان )ص: التحفة السنية بأسماء البالد المرصية (؛286/ 2، اإلسنوي )ت الشافعيةطبقا؛ (19/ 9، السبكي )طبقات الشافعية الكي 

 (. 186/ 1، الزركىلي )األعالم
ىينظر:  )4( ي شهبة )طبقات الشافعية (؛286/ 2، اإلسنوي )طبقات الشافعية؛ (19/ 9، السبكي )طبقات الشافعية الكي 

، ابن الدرر الكامنة؛ (13/ 3، ابن قاضز
 (. 265/ 1) حجر 
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191 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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) 
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َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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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
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ي الوعاء  
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ُ
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ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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ُ
% 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                                                       . 
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ْ
ق
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3.  : ي
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ُ
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ي  ذكر فز
، فز ي
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ز وسبع مائة...". ثالث عرسر المحرم، سنة    ثالث وأربعي 
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 هذا الكتاب لمؤلفه. جاؤوا بعد اإلمام النشائ 
7.  . ي
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لكتب القّيمة فز
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ة العبارة  -1 ز : »وكل كتبه وجي  تعدد ثناء العلماء عىل كتب المؤلف عامة، وعىل هذا الكتاب خاصة، قال السبكي
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ي تعتي  من أهم  
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 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    

 

ي الكتاب. 
 
 المطلب الثالث: منهج المؤلف ف

مرتب، قسم المؤلف الكتاب إىل كتب والكتب إىل أبواب، واألبواب إىل فصول، عىل طريقة الفقهاء بنظام بديع   .1
 
ً
 . فجاء الكتاب مرتبا منظما

الصغي   .2 ح  )الرسر وهم:  رئيسية  أرب  ع كتب  من  الزيادات  له  ، وضم  للرافغي الكبي   ح 
الرسر ي كتاب 

النشائ  اخترص 
، والمجموع للنووي، والروضة للنووي، وكفاية النبيه البن الرفعة(.   للرافغي

الراف .3 من كتب  الكتب،  خارج هذه  من  إىل كتابه  ي 
النشائ  يضيف  ، وكذا  للرافغي األخرى، كالمحرر  والنووي  غي 

ها من كتب النووي، لكنه لم يتعرض لكتاب ابن الرفعة اآلخر  والتحقيق للنووي، وتصحيح التنبيه للنووي، وغي 
 .»  »المطلب العاىلي

4.  ،
ً
ح الكبي  أحيانا ح الكبي  بالضبط، بل يخالف ترتيب الرسر ي الرسر

تيب المسائل كما فز ي بي 
م اإلمام النشائ  ز ال لم يلي 

 سيما إن كان ذلك مدعاة لالختصار. 

ه، وقلما  .5 ، وتحقيق الخالف داخله، ومعرفة المعتمد من غي   أصالة بالمذهب الشافغي
ً
ي معتنيا

جاء كتاب النشائ 
 .  يتطرق للمذاهب األخرى، والخالف العاىلي

ز ذكر الخالف داخل المذهب، وتعدا .6 ، وبي  ي المذهب الشافغي
ز ذكر المعتمد فز د األوجه وقد جمع الكتاب بي 

  . ز ز وطريقة الخراساني   واألقوال، وذكر طريقة العراقيي 

ي مقدمة  .7
ي اصطالحات المذهب المعروفة، كما أنه أضاف اصطالحات خاصة به بينها فز

استعمل اإلمام النشائ 
 الكتاب، تمكن بها من توثيق عزو النقل لقائله باختصار وسهولة. 

ي تصحيح اإلمام  .8
ي المذهب. يعتمد اإلمام النشائ 

 النووي فز

ي بتعداد األدلة األثرية عىل األقوال مراعاة لالختصار.  .9
 لم يتوسع اإلمام النشائ 

ي الكتاب 
 
 المطلب الرابع: مصطلحات المؤلف ف

ا منها
ً
ي وسأذكر بعض

ي سار عليها اإلمام النشائ 
ي كتبهم والنى

 
: اصطالحات الشافعية ف

ً
 : (21) أوًل

هللا، سواء كانت قديمة أو ، فالمقصود بها أقوال اإلمام الشافغي رحمه  األقوال: إذا وردت كلمة قول أو أقوال -1
 جديدة. 

2-   ،  أو إفتاءا
ً
سواء أكان قد رجع عنه، أو لم القول القديم: هو ما قاله اإلمام الشافغي قبل انتقاله إىل مرص تصنيفا

 بالمذهب القديم. 
ً
 يرجع عنه؛ ويسىم أيضا

، وُيسىم  القول الجديد: هو ما قاله اإلمام الش -3  أو إفتاءا
ً
بالمذهب الجديد، وأبرز رواته: الربيع افغي بمرص، تصنيفا

، والبويطي  ي
 .المرادي، والمزئز

4-   ،  أو من األقوال لإلمام الشافغي
ز ز األقوال  األظهر: هو الرأي الراجح والمعتمد من القولي  وذلك إن كان الخالف بي 

  .
ً
 قويا

 
ي المحتاجينظر:    )21(

؛  مقدمة مغتز ي
بيتز ي بيان اصطالح المنهاج، الخطيب الرسر

، األهدل؛ لمحتاج إىل أدلة ورموز المنهاجسلم المتعلم ا، ابن سميط؛  االبتهاج فز
ي مصطلحات 

؛ المدخل إىل مذهب اإلمام الشافغي ، سقاف الكاف، فقه الشافعيةمعجم فز ي
. المدخل إىل مذهب اإلمام الشافغي ، الحبيسر  ، القواسىمي
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194 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

، وذلك إذا كان  المشهور: هو القول المعتمد من   -5  أو األقوال لإلمام الشافغي
ز ؛ القولي 

ً
ز ضعيفا ز القولي  االختالف بي 

 المشهور. فالراجح من أقوال اإلمام الشافغي حينئٍذ هو 

ي خرجوها عىل   -6
، واستنبطوها  األصحاب: هم المتقدمون، أصحاب الوجوه، وأصحاب الوجوه الت  أصول الشفغي

. بعمائة من خالل تطبيق قواعده، وهم قبل األر 
ً
 هجريا غالبا

 إىل اإلمام الشافغي ومذهبه،   -7
ز ي استنبطوها من األدلة  الوجوه )األوجه(: هي اجتهادات األصحاب المنتسبي 

الت 
، وهي ال تخرج من   نطاق المذهب. وفق قواعد وأصول المذهب الشافغي

عند   -8 وذلك  المذهب،  حكاية  ي 
فز الراجح  الرأي  االصطالح عىل  هذا  يطلق  ي  االمذهب: 

فز األصحاب  ختالف 
 حكايته. 

9-    ،  أو من الوجوه ألصحاب اإلمام الشافغي
ز ز  األصح: هو الرأي المعتمد من الوجهي  وذلك إذا كان االختالف بي 

 .
ً
ز قويا  الوجهي 

10-   ،  أو الوجوه ألصحاب اإلمام الشافغي
ز ز الصحيح: هو الرأي المعتمد من الوجهي  وذلك إذا كان االختالف بي 

 .
ً
ز ضعيفا  الوجهي 

، ويقابله القول المخرج. ا -11 ي كتب اإلمام الشافغي
 لنص: هو القول المنصوص عليه فز

 مصطلحات األعالم: 

 أبو إسحاق: هو أبو اسحق المروزي.  -1

ازي.  -2  الشيخ أبو إسحاق: هو أبو اسحق الشي 

ي شبخ الطريقة العراقية.  -3
 الشيخ أبو حامد: هو الشيخ أبو حامد اإلسفراييتز

ي  -4
: هو القاضز ي

. القاضز ز  حسي 

ي صاحب نهاية المطلب.  -5
ز الجويتز  اإلمام = هو إمام الحرمي 

 صاحب الفروع: هو أبو بكر بن الحداد المرصي.  -6

، وقيل: هو   -7 ي الكبي 
ي الكبي  نفسه، صاحب التقريب: هو أبو الحسن القاسم بن القفال الشاشر

القفال الشاشر
 واألول أصح. 

ي، قيدوه به. الربيع بن سليمان المرادي، وإذا أرادوا الربيع: حيث يطلق الشافعية الربيع، فهو  -8 ز  الربيع الجي 

ي انفرد بها دون سائر كتب 
 الشافعية: ثانًيا: اصطالحات خاصة باإلمام النشائ 

1-  . ح الصغي  للرافغي
ح: هو الرسر  الرسر

 قال: ينقل عن المجموع للنووي.  -2

ز للنووي.  -3  قلت: ينقل عن روضة الطالبي 

 أقول: ينقل عن كفاية النبيه البن الرفعة.  -4

ي صاحب كتاب   -5
ي فهو يقصد والده، اإلمام أبو محمد الجويتز

 القفال. الفروق، وتلميذ إذا قال الجويتز



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  نيسان  –  15                                                           (   -  211 185) ص:   ثامنالبحث ال – األول  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

195 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             
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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 
ُ
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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    

 

6-  . ز ي أحد الصحيحي 
 ويقصد ب : »الحديث«: ما فز

7-   . ز ي غي  الصحيحي 
«: ما هو صحيح وحجة فز  ويقصد ب : »الخي 

 مس: مصادر الكتاب المطلب الخا 

ي مادة كتابه عىل مصادر عديدة من أهمها: 
 
ي ف

 اعتمد اإلمام كمال الدين النشائ 

ي عبد هللا محمد بن إدريس الشافغي )ت»األم«، و»اختالف  -1  )كالهما مطبوع(. ه(. 204الحديث«، لإلمام أئ 
ي يعقوب يوسف بن يحت  البويطي )ت -2 «، لإلمام أئ   مطبوع(. ه(. ) 231»مخترص البويطي
ي )ت -3

ي إبراهيم إسماعيل بن يحت  الُمزئز ي فروع الشافعية«، لإلمام أئ 
ي فز
 )مطبوع(.  ه(. 264»مخترص الُمزئز

ي الحسن عىلي بن محمد الماوردي )ت -4 «، لإلمام أئ   ه(. )مطبوع(. 450»الحاوي الكبي 
ز بن مح -5 ي محمد الحسي  «، ألئ 

ز ي حسي 
«، و»فتاوى القاضز ز ي حسي 

وِذي مد بن  »التعليقة للقاضز أحمد المْرورُّ
 ه(. )كالهما مطبوع(. 462)ت

ي المسائل   -6
«، و »النكت فز ي الفقه الشافغي

«، و »التنبيه فز ي فقه اإلمام الشافغي
ز »المهذب فز المختلف فيها بي 

ازي  ي إسحاق إبراهيم بن عىلي الشي  ي حنيفة«، لإلمام أئ   ه(. )جميعها مطبوعة(. 476)تالشافغي وأئ 
ي سعد عبد الرحمن بن مأمون الشافغي   -7 المعروف بالمتوىلي »تتمة اإلبانة عن أحكام فروع الديانة«، لإلمام أئ 

 ه(. )مطبوع(. 478)ت
ي   -8

ي المعاىلي عبد الملك بن عبد هللا الجويتز  أئ 
ز ي دراية المذهب«، إلمام الحرمي 

ه(. 478)ت»نهاية المطلب فز
 )مطبوع(.  

ي   -9
فز اإلمام  »البسيط  مذهب  فقه  ي 

فز ز  و»الوجي  المذهب«،  ي 
فز و»الوسيط  و»فتاوى المذهب«،   ،» الشافغي

ي حامد زین الدین محم د ب ن محمد  «، لإلمام أئ   ه(. )جميعها مطبوعة(. 505)تالغزاىلي الغزاىلي
« )كالهما   -10 الكبي  ح  بالرسر المعروف  ز  الوجي  ح  «، و»العزيز سر ي فقه اإلمام الشافغي

ع(، و  مطبو »المحرر فز
« )لم يطبع بعد(، ح الصغي  ي القاسم إمام الدين عبد الكريم بن   »الرسر  ه(. ٦٢٣محم د الرافغي )تلإلمام أئ 

و»المجموع   -11 الفقه«،  ي 
فز ز  المفتي  وعمدة  ز  الطالبي  و»روضة   ،» ز المفتي  وعمدة  ز  الطالبي  ح »منهاج  سر

المسماة: »بالمسائل  اإلمام النووي«  المهذب«، و»تصحيح التنبيه«، و»التحقيق«، و»التنقيح«، و»فتاوى  
ي زكريا  المنثورة« ترتيب: تلميذه الشيخ عالء الدين بن   ف النووي، العطار، لإلمام أئ  ي الدين يحت  بن سر محت 

 ه(. )جميعها مطبوعة(. 676)ت
بابن   -12 المعروف  األنصاري  محمد  بن  أحمد  العباس  ي  أئ  لإلمام  التنبيه«،  ح 

سر النبيه  الرفعة »كفاية 
 )مطبوع(.  ه(. 710)ت

ي المحاس ن عبد الواحد بن  »بحر المذهب«، و»حلية المؤمن واختيار   -13 ي الموقن«، لإلم ام أئ 
إسماعيل الرويائز

 ه(. )كالهما مطبوع(. ٧٨٣)ت

سخ المخطوط 
ُ
 المطلب السادس: أوصاف ن

ي ست
سخ خطية،    بعد البحث والتقصي يوجد لمخطوط »منتق  الجوامع« لإلمام كمال الدين النشائ 

ُ
ن

ي تحقيق هذا الجزء من المخطوط؛ وذلك  
لوجود الجزء المراد تحقيقه وتم االعتماد عىل ثالث نسخ منها فز

 : ي
 فيها، وهي عىل النحو اآلئ 

المرصية -1 الكتب  دار  وتبدأ    ،نسخة  مجموعة،  وليست  وأصلية  سلطانية،  شبة كاملة  نسخة  وهي 
ي القرن الثامن الهجري. بكتاب أمهات األو وتنتهي بكتاب الطهارة 

 الد، وفيها سقط، وكتبت فز
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196 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

ي تحقيق المخطوط حيث جعلتها األصل، ورمزت لها  
بالحرف )ص( نسبة  وتم االعتماد عىل هذه النسخة فز

: إىل مصدرها مكتبة دار الكتب المرصية  ي
 ، وتم اختيارها ألسباب عديدة، وهي عىل النحو اآلئ 

  - أ
ً
ا من تاري    خ وفاة أنها نسخة سلطانية فريدة ونفيسة جد

ً
ي زمن قريب جد

 المؤلف ا؛ حيث نسخت فز
 أنها نسخة يرجح كونها منقولة من نسخة المؤلف ومقابلة عليها  - ب
ي مواطن عديدة  -ج

 أن النسخة محالة بحواش وفوائد واستدراكات قيمة من الناسخ فز
ي بكر بن َبْهَرام    ،نسخة مكتبة فرنسا الوطنية -2 ي أئ 

تبت لخزانة الزيتز
ُ
وهي نسخة شبة كاملة، وخزائنية ك

ي عىل األصل المنقول حواِش  األنصاري، وعليها  
منقولة من خط المؤلف اإلمام كمال الدين النشائ 

ي القرن  منه هذه النسخة، وتبدأ  
بكتاب الطهارة، وتنتهي بكتاب أمهات األوالد، وفيها سقط، وكتبت فز

 ع الهجري. التاس
ي رمزت لها بالحرف )ب( نسبة إىل مكتبة فرنسا الوطنية  

ي باريس عىل نسخة وتم مقابلة هذه النسخة والت 
فز

 المرصية )ص(. مكتبة دار الكتب  

ي الهند -3
 
ة، تبدأ  نسخة من مكتبة خاصة ف ي قطعة كبي 

ي كتاب  ، وهي نسخة ناقصة، تقع فز
من قوله فز

وممره   »مقره  وال الطهارة:  ز  الفطر  كالطي  زكاة  ي 
فز قوله  حت   »وظاهر  طحلب...«  الزكاة:  من كتاب 

ي من التمكن أداء، الفرق أن  المؤخرة عن  كالمهم أن زكاة المال  
الفطرة«، وقد بي  اللوح األول والثائز

الكتاب،   الثامن  أول  القرن  ي 
فز أنها كتبت  ويرجح  القطعة،  ضمن  المفقودة  األلواح  بعض  ويوجد 

 الهجري. 
ي رمزت لها بالحرف )خ( إشارة إىل أنها من مكتبة خاصة  وتم مقابلة  

ي الهند عىل نسخة  هذه النسخة والت 
فز

 المرصية )ص(. مكتبة دار الكتب  

ي  -4
بينى ي مكتبة تشسيى

 
ي مجلد واحد وهو  نسخة ف

المجلد  ، دبلن، إيرلندا، وهي نسخة ناقصة، وتقع فز
ي القرن الثامن الهجري. الثالث، وتبدأ بكتاب النكاح وتنتهي بكتاب القسامة، وكتب

 ت فز
ي مركز الملك فيصل -5

 
ي    نسخة ف

مجلد للبحوث والدراسات اإلسالمية، وهي نسخة ناقصة، وتقع فز
ء والغنائم،   ي

ح كتاب القز ، وتبدأ بكتاب البيع وتنتهي أثناء سر ي
ي القرن  واحد وهو الجزء الثائز

وكتبت فز
 التاسع الهجري. 

الملك فيصل -6 ي مركز 
 
ف أخرى  ي  للبحو   نسخة 

الثائز القرن  ي 
فز اإلسالمية، كتبت  والدراسات  عرسر ث 

 الهجري. 
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197 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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    

 

 قسم التحقيق 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أعن 
ّ
 رب

أحمد هللا وله من الحمد أوفاه، ومن الشكر أصفاه، وأصىلي عىل محمد سيد األنام، وعىل آله الكرام وأصحابه  
 نجوم الظالم. 

ز  ح الوجي  وأقول: إن سر
 (22)

ي الفضل محمد    ي القاسم عبد الكريم بن اإلمام جمال الدين أئ  للشيخ إمام الدين أئ 

ي 
بن عبد الكريم الرافغي القزويتز

 (23)
جزاه هللا خي  ما يجزي عباده، وأناله عىل إحسانه الحستز وزيادة، غزير الفوائد،   

ي 
حجمه كي  يحجب عنهجم الفرائد، تام التحرير والتنقيح، حسن اإليراد بالتوضيح، لكن فز

 (24)
أوىلي التحصيل، وال  

ي هللا سبحانه وله الحمد أن أخترصه، مع رعاية التوضيح والتسهيل،  
ي زمن طويل؛ فألهمتز

يحيط الناظر به إال فز
  : حه الصغي  بقوىلي

ي سر
ي اإلجحاف والتطويل، وأتحفه بفوائد نفائس، وفرائد عرائس مما زيد فز

ز طرفز وأتوسط بي 

ح ي الروضالشر
ة، ثم فز

 (25)
    : ح المهذبقلتبقوىلي ي سر

، ثم فز
 (26)

    : ي كفاية ابن الرفعة قالبقوىلي
، ثم فز

 (27()28)
    : بقوىلي

عىل أن الحديث   قال صىل هللا عليه وسلمأو    الحديثعند تعدد فروع واحد عىل انتهائه، وب :    انتىه، منبها ب :  أقول
، وب :  ز ي أحد الصحيحي 

ه حجة، وب     :  الخي  فز ي غي 
 عىل ضعفه.  رويعىل أنه فز

ا من هللا الكريم، ومستمطًرا من فضله العظيم 
ً
عت فيه مستمد فرسر

 (29)
( راجًيا من منتقى الجوامع، وسميته ) 

  هللا سبحانه نيل المطامع، وهللا يسلك بنا سبيل الصواب ويدخره ليوم المآب. 

 

 

 
ح الكبي  »هو كتاب:  (  22) ، أبو القاسم  محمد بن عبد  الكريم بن  لعبد    «،الرسر ي

«، 623الرافغي )ت  الكريم القزويتز ي الفقه الشافغي
ز فز ح فيه كتاب: »الوجي  ه(، سر

ي حامد الغزاىلي )ت حه هذا   «،الفتح العزيز» : فقال ؛وقد تورع بعضهم عن إطالق لفظ العزيز مجردا عىل غي  كتاب هللا«، العزيز»ب  ه(، وهو مطبوع، وسىمي 505ألئ  وقد اخترص الرافغي سر
ح الصغي    «. بكتاب أسماه: »الرسر

، أبو القاسم  محمد بن عبد  الكريم بن  هو اإلمام: عبد  (  23) ي
ح الصغي  ه(، من أشهر مصنفاته: »514ه( أو ) 513ولد سنة )  ،الرافغي الكريم القزويتز ، والرسر ح الكبي    ،الرسر

ي سنة )والمحرر
ي أخبار قزوين،  التدوين  ه(. ينظر:  580«، توفز

، ابن الشافعية  طبقات(؛  281/ 8، السبكي )الشافعية  طبقات(؛  329/ 1عبد الكريم الرافغي )فز
ي شهبة )

ي )النبالء  أعالم سي  (؛  75/ 2قاضز  (. ٢٥٢/ 22، الذهت 

 . "أكي  " ي )ب( زيادة: ( ف24)
ي  (  25) أئ  النووي،  ف 

بن سر الدين يحت   ي  لمحت   ،»
ز المفتي  ز وعمدة  الطالبي  للرافغي 676زكريا )ت  هو كتاب: »روضة   » الكبي  ح  »الرسر اخترصه من كتاب  ه(، 

ة عىل 580)ت ي معظمه، وضم إليه تفريعات وتتمات، وذكر استدراكات يسي 
ي االختصار واإليضاح، كما حذف األدلة فز

ه(، وسلك فيه طريقة متوسطة فز
م ترتيب الكتاب  ز ي مواطنها، كما الي 

، منبًها عليها فز  لغرض من األغراض، وهو مطبوع.  -راإال ناد-اإلمام الرافغي

ي زكريا )ت(  26) ف النووي، أئ 
ي الدين يحت  بن سر ح المهذب«، لمحت 

ي 676هو كتاب: »المجموع سر «، ألئ  ي فقه اإلمام الشافغي
ح فيه كتاب: »المهذب فز ه(، سر

ازي )ت ي الدين السبكي  )ت  ه(، لكن النووي  476اسحاق إبراهيم بن عىلي الشي 
كتاب البيوع، ه( وصنف من  756وافته المنية ولم يتم الكتاب، وجاء تق 

ي قديما، ومحمد نجيب المطيغي )ت
مي والعراف 

ح النووي مع 1406ووافته المنية قبل أن يتمه، وأتمه الحرصز ز أيدينا هو سر ه( حديثا، والمطبوع الذي بي 
 . تتمة اإلمام السبكي والمطيغي

 

ي (  27) ح التنبيه« لنجم الدين أحمد بن محمد األنصاري، أئ 
ي سر
ي الفقه 710العباس، المعروف بابن الرفعة )ت  هو كتاب: »كفاية النبيه فز

ح فيه: »التنبيه فز ه(، سر
ي إسحاق )ت ازي، أئ  « إلبراهيم بن عىلي الشي  حه يستدل بالكتاب والسنة، وغالبا ما يخرج الحديث ويذكر حكم  476الشافغي ي سر

ه(، وهو مطبوع، وهو فز
ي المسألة لم يذكرها ال

ز عليه، ويذكر أقوال أو أوجه فز ازي. المحدثي   شي 

ح 456األنصاري، أبو العباس، المعروف بابن الرفعة، ولد سنة )محمد بن عىلي  أحمد بن  هو اإلمام: نجم الدين  (  28) ي سر
ه(، من أشهر مصنفاته: »الكفاية فز

ي سنة )
ي هدم الكنائس«، توفز

ح الوسيط، والنفائس فز ي سر
، ابن الشافعية  طبقات(؛  24/ 9، السبكي )الشافعية  طبقاته(. ينظر:  710التنبيه، والمطلب فز

ي شهبة )
ي (؛ 211/ 2قاضز

 (. ٢٥٧/ 7، الصفدي )بالوفيات الوافز

ي )ب(: (  29)
 . "العميم"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. 
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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    

 

 كتاب الطهارة 

: مقدمات، ومقاصد.   ز ي قسمي 
 ومقصوده فز

 القسم األول 

 وفيه أبواب: 

ي المياه الطاهرة 
 
 األول: ف

ُهوًرا{ ]الفرقان:   قال هللا تعاىل: 
َ
َماِء َماءا ط ا ِمَن السَّ

َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
[، وتختص الطهورية من المائع بالماء، واحتجوا 48}َوأ
ي الحدث بقوله تعاىل: 

َيمَّ   فز
َ
ت
َ
وا َماءا ف

ُ
ِجد

َ
ْم ت

َ
ل
َ
ح: 43ُموا{ ]النساء:  }ف اب مع مشاركة مائع. الرسر [، وإال لما نقل إىل الي 

ي دم الحيض: )) 
ي الخبث بقوله صىل هللا عليه وسلم فز

(( ثم اغسليه بالماءوفز
 (30)

. قال: والمعتمد عن أسماء أن  

امرأة سألته، وروي أنها السائلة
 (31 ()32)

 . 

ين؛   ي هي أحدهماوتختص الطهورية من الماء بالمطلق، وفرس بتفسي 
ي عىل أوصاف خلقته؛ أي: الت 

: الباف 

ودة والملوحة والعذوبة.   مدار الطهورية وزوالها؛ وهي الطعم واللون والرائحة، دون الحرارة والي 

ي 
ي البويطي : ما يقع عليه اسوالثائ 

م ماء، قال: وهو نصه فز
 (33)

. وغلطوا األول بالمتغي  بما ال بد منه
 (34)

: فمنه 

 (( ي الخي  لما سئل عن الوضوء به: 
البحر، فقز الطهور ماؤهماء  (( هو 

(35)
البي   المطهر، وماء  ، والطهور عندنا هو 

 .
َّ
د. قال: ففيما يغسل إن كان يذوب عليه صح اوفيه  واألمطار كالثلج والي 

ً
وجه، وإال فال، وفيما يمسح يصح مطلق

(36 )
 .

 
ي   البخاريأخرجه      (30)

ي   ومسلم ( بنحوه مطوال؛  307( برقم ) 169/ 1، كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض )صحيحه  فز
، كتاب الطهارة، باب نجاسة صحيحه  فز

ي هللا عنه أن امرأة سألت رسول هللا صىل هللا عليه وسلم. ( بمعناه؛ من حديث 291( برقم )240/ 1)الدم وكيفية غسله 
ي بكر الصديق رضز  أسماء بنت أئ 

ي ثوب  ها إذا طهرت )   (31)
ي مسنده، كتاب الطهارة والصالة، باب المرأة الحائض تصىل فز

 (. ١٠٥٦( برقم )687/ 1أخرجه الدارمي فز

 (.  92/ 1ي )، النوو المجموع( ينظر: 32)
 (.  84، البويطي )ص: مخترص البويطي ( ينظر:  33)

   (. 98/ 1، النووي ) المجموع ( ينظر: 34)
ي   داود   أبو أخرجه      (35)

مذي( بمثله مطوال؛  83( برقم )62/ 1، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر )سننه  فز ي   والي 
ي ماء ، أبواب الطهارة،  سننه  فز

باب ما جاء فز
ي ؛  «هذا حديث حسن صحيح»( بمثله مطوال مخترصا، وقال:  69( برقم ) 100/ 1البحر أنه طهور ) 

ي   والنسائ 
(  50/ 1، كتاب الطهارة، باب ماء البحر )سننه  فز

ي  ماجه  وابن( بمثله مطوال؛  ٥٩برقم )
ي  خزيمة  ابن( بمثله مطوال؛ وصححه:  ٣٨٦( برقم ) 136/ 1، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر )سننه فز

 فز
ي الغسل والوضوء من ماء البحر )، كتاب الوضوء،  صحيحه

ي   حبان  وابن( بمثله مطوال؛  ١١١( برقم )59/ 1باب الرخصة فز
، كتاب الطهارة، باب صحيحه  فز

ي   والحاكم( بمثله مطوال؛  ١٢٤٣( برقم )49/ 4ذكر الخي  المدحض قول من نقز جواز الوضوء بماء البحر )المياه،  
( برقم 237/ 1ة )، كتاب الطهار مستدركه  فز

 (. 348/ 1) المني   البدر . «هذا الحديث صحيح جليل»( بمثله مطوال، قال ابن الملقن:  ٤٩١)

 (.  81/ 1، النووي )المجموع  ينظر:  (36)
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199 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

ي الحاوي
أقول: وفز

وجه   (38()37) 
 (39  )

ح.   ي ومنهالرسر
عاه الرويائز

َّ
: البخار المتصاعد منه بالغليان فيما اد

 (40 ()41)
ونازعه   

عامة األصحاب، وقالوا: يسىم بخاًرا ورشًحا ال ماءا عىل اإلطالق. قال: واألصح طهوريته
 (42)

. 

ي 
: ))   أما المستعمل فز ي الخي 

ءالحدث فطاهر؛ فقز ي
(( الماء طهور ال ينجسه شر

(43)
وألنه لم يلق نجًسا ولم    

ز السلف منه، والجديد المفت  به يحي 
(44)

ورة التيمم. وعن    وجزم به بعضهم: منع طهوريته؛ إذ لم يجمعوه ضز
ي  
: القديم: نعم؛ القتضاء طهور التكرر كالشتوم والقتول، ولبقاء اإلطالق. قال: فز ي

بقائه وجهان، أصحهما: ال. والثائز

ي التلخيص
ما فز

 (45 ()46)
حه   وسر

 (47)
للقفال   

 (48()49)
: نعم، ومنعه تعبد
 (50)

، وحينئذ يلزم اإلمام استثناء الغسالة الطاهرة  
ا. 
ً
 أيض

ي المعتز وجهان؛ أحدهما: تأدي العبادة
ثم فز

(51)
ي المقصود الحسي يورثها  

ا ، ووجه بأن اآللة المستعملة فز
ً
ضعف
. وظاهر المذهب: تأدي الفرض. وُعي  بانتقال المنع؛ إذ كان ممنوًعا من الصالة ونحوها،   غي

ي الرسر
وكالال، فكذا فز

ي مسنونها ليس 
ي المحل تأثرت، فعىل األول المستعمل فز

رت فز
َّ
ه زال فينتقل المنع إليه، كما أن الغسالة لما أث وبتطهي 

 
ي الهداية إىل أوهام 41/ 1، الماوردي )الحاوي    ( ينظر: 37)

ي الحاوي. ثم وجدت االسنوي نبه عليه فز
ي المسح(. ولم أجد ذكر لهذا الوجه فز

ي فز
ا -الكفاية، قال االسنوي   : "وما نقله عن ))الحاوي(( من أنه ال يكقز

ً
عىل وجٍه، غلٌط سببه: انعكاس   -أيض

ي الع
لحصول المسح به، وإن كان المستحق به الغسل لم يجز، ألن حد الغسل:    ضو المسح كالرأس أجزأه،كالم ))الحاوي((، عليه فإنه قد قال ما نصه: فأما إذا أخذ الثلج فدلك به أعضاء طهارته قبل ذوبانه وانحالله: فإن كان المستحق فز

ي إمراره عىل األعضاء يذوب عليها، ثم يجري م 
ي جوازه وجهان ألصحابنا:  -اؤه عليهاأن يجري الماء بطبعه، وهذا مسح، وليس بغسل، مسح ما يجب غسله غي  مجزئ، فلو كان الثلج فز

 فقز

 ان الماء عىل األعضاء. أحدهما: يجزئ، لحصول الغسل بجري

: ال يجزئ، ألنه بعد مالقاة األعضاء يصي  جارًيا.  ي
 والثائز

ي صورة خاصة من صور األعضاء المغسولة، فانعكس عىل المصنف". ينظر: 
 (. 11-10/ 20)، مطبوع بخاتمة )كفاية النبيه( الهداية إىل أوهام الكفايةهذا كالم الماوردي، وهو جازم بصحة المسح به، وإنما حك الخالف فز

ي الحسن، المعروف بالماوردي )ت(  38) ، لعىلي بن محمد بن محمد البرصي، أئ  ي فقه مذهب اإلمام الشافغي
« فز ح 450هو كتاب: »الحاوي الكبي  ه(، وهو سر

إبراهيم )ت ي  أئ   ، ي
المزئز بن يحت   «، إلسماعيل  ي

المزئز تأصيال وت264»مخترص  حه  ي سر
فز الماوردي  استفاض  وقد  األقوال ه(، وهو مطبوع،  فريعا، مبينا 

هم.  ز الشافعية وغي   والوجوه، موضحا الراجح منها والمعتمد، مناقشا لألدلة ووجوه االستدالل، مع التعرض للخالف بي 

 (. 121/ 1، ابن الرفعة ) كفاية النبيه  ينظر:  (39)

ي )بحر المذهبنظر: ( ي 40)
 (.  48/ 1، الرويائز

، أبو المحاسن، ولد سنة )هو اإلمام: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد  (  41) ي
، 415الرويائز ه(، من أشهر مصنفاته: »بحر المذهب، ومناصيص اإلمام الشافغي

ي سنة )
«، توفز ي

)الشافعية  طبقاته(. ينظر:  502والكافز السبكي  ) الشافعية  طبقات(؛  ١٩٣/ 7،  ي شهبة 
ابن قاضز خلكان  األعيان  وفيات(؛  ٢٨٧/ 1،  ابن   ،

(3 /١٩٨ .) 

 (. 98/ 1، النووي )المجموعينظر: (  42)

ي سننهأخرجه      (43)
مذي( بمعناه؛ 68( برقم )18/ 1، كتاب الطهارة، باب الماء ال يجنب )أبو داود فز ي  والي 

ي ذلك )سننه  فز
( 94/ 1، أبواب الطهارة، باب الرخصة فز

ي هذا حديث حسن صحيح«؛  »وقال:    (، بمعناه،65برقم )
ي   والنسائ 

ي   خزيمة  ابن( بنحوه؛ وصححه:  ٣٢٥( برقم )173/ 1، كتاب المياه )سننه  فز
، صحيحه  فز

ي كتاب الوضوء،  ي تنجيس الماء بلفظ مجمل غي  مفرس بلفظ عام مراده خاص ) باب ذكر خي  روي عن النت 
ي نقز

  حبان  وابن(، بنحوه؛ ٩١( برقم )48/ 1فز
ي 
ي المياه الجارية دون المياه الراكدة )المياه،  اب، بصحيحه فز

 ( بنحوه. ١٢٤٢( برقم )48/ 4ذكر الخي  المدحض قول من زعم أن هذا الخي  ورد فز

ا نحو كل مسألة فيها قوالن للشافغي قديم وجديد فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل؛ ألن القديم مرجوع عنه، واستثتز جماعة من أصحابن»قال النووي: ( 44)
ي كثي  منها

، وقالوا يفت  فيها بالقديم، وقد يختلفون فز ين مسألة أو أكي  :  66/ 1، ثم ذكر تلك المسائل. المجموع، النووي )«عرسر ي
قال األئمة:  »(؛ قال الجويتز

ي ثالث مسائل
ز قديم وجديد فالجديد أصح إال فز ي )«كل قولي 

 (. 59/ 2. نهاية المطلب، الجويتز

ي العباس )تهو كتاب:  (  45) ي، ابن القاص، أئ  ي أحمد الطي  ه(، وهو مطبوع، مخترص جمع فيه مسائل الفقه، ملحقا بها قول 335»التلخيص«، ألحمد بن أئ 
، من غي  ذكر الدليل.  ز  الكوفيي 

   (. 78، ابن القاص )ص: التلخيصينظر: (  46)
ح التلخيص لعبد هللا بن أحمد  (47) ي شهبة )الشافعية طبقاتلم أقف عليه مطبوعا. ينظر: أبو بكر القفال،  روزي،مالهو كتاب: سر

 (. 183/ 1، ابن قاضز

، ، وهو غي   بالقفال الصغي  المروزييعرف  أبو بكر القفال،    روزي،مابن عبد هللا الهو اإلمام: عبد هللا بن أحمد  (  48) ي مذهب الشافغي
، من أشهر مصنفاته: »المهدية فز القفال الكبي 

ح التلخيص البن القاص، ي سنة )   وسر
، ابن الصالح الشافعية  الفقهاء  طبقات(؛  ٥٣/ 5، السبكي )الشافعية  طبقاته(. ينظر:  410وكتاب الفتاوى«، توفز

ي شهبة )الشافعية طبقات(؛ ٤٩٦/ 1)
ي )النبالء  أعالم سي  (؛  182/ 1، ابن قاضز  (. ٤٠٥/ 17، الذهت 

.  (. 81/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 49)
ً
 وهو قول صاحب التقريب أيضا

 (. 81-80/ 1، النووي )المجموعينظر:   (50)

ي )ب( زيادة:  51)
 . "به "( فز
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ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

ي غسل الكافرة عن الحيض للمسل 
ي بالعكس، فإن قلنا: ال إعادة لغسلها بطهور، وفز

م طهور؛ لتعذر تعبدها. وعىل الثائز

ي 
الفورائز حكاه  وجه  وفيه  قال:  للعبادة.  لصالحيته  قطًعا؛  فمستعمل  باإلسالم؛ 

 (52 ()53)
البيان،   ي 

وفز
 (54 ()55)

طريقة    

ي غمس يد المستيقظ قبل غسلها. والمذهب المنع
تطردهما فز

 (56)
 . انته. 

، وفيه وجه: ال يعبؤ به. قال: إذ يبق    ي ي بالفرض ما البد منه، ال المؤثم تركه؛ ليدخل وضوء الصت 
والمعتز

للبلوغ عىل الصحيح
 (57)

ي وقيل: ال. وقيل: إن نوى فمست
عمل، وغسل . ووضوء البالغ للنفل. قلت: ووضوء الحنقز

ي األصح كالمجاوز حاجته. انته
الرأس بدل مسحه فز

 (58)
 . 

ي 
ي وجه، توجيًها بأن للماء. قوئ 

ي الخبث فز
،    فعىل الجديد: ما استعمل فيه يستعمل فز ز ي حالي 

رفعهما أي: فز
ي العكس، ح

ه، وقوتاه عىل البدل، ويجريان فز  ما لم يستوف. واألصح: ال، فإنه مانع ال يرفع الحدث كغي 
يث فيبق 

 الغسالة طاهرة. 

ي الجنابة من رأسه لعضوه النجس وقلنا باألول طهر وغسله عن الجنابة، أو باألصح  
ي الغسل: فلو نزل فز

قال فز

ي طهارته وجهان؛ إذ ال يحكم باالستعمال حت  ينفصل
فقز

(59)
 . 

، وإال لقبل ولو كي  المستعمل بجمعه؛ فقيل: ال يعود طهوًرا الستيفاء قوته فيلحق بالمائع. واألصح: نعم

 (( : ي الخي 
إذا بلغ الماء القلتير  النجاسة، وفز

 (60)
ا 

ً
(( لم يحمل خبث

(61)
، وألنه أوىل من النجس، ولعوده لحالة الدفع. 

ي الغسالة الطاهرة. قال: المذهب القطع بعوده
ح: ويجري فز الرسر

 (62)
أقول: وقيل: إال؛ لغسالة الكلب . 

(63)
 . 

 
ي سنة )محمد بن  الرحمن بن  هو اإلمام: عبد  (  52)

، الشافعية  طبقاته(. ينظر:  461فوران المروزي، أبو القاسم، من أشهر مصنفاته: »اإلبانة، والعمد«، توفز
ز  طبقات(؛ ١٠٩/ 5السبكي ) ي شهبة )الشافعية  طبقات(؛  ٤٤٦، ابن كثي  )ص الشافعيي 

 (. ٢٤٩/ 1، ابن قاضز

 (.   166/ 1، النووي )المجموعينظر: (  53)

ي مذهب اإلمام الشافغي هو كتاب: »(  54)
ي إلمام  ل «،  البيان فز

ي الخي  العمرائز ز   يأب،  يحت  بن أئ  ح فيه كتاب  ه(،  ٥٥٨)ت    الحسي  ي إسحاق )ت  «، المهذب»سر ازي، أئ  ه(، 476إلبراهيم بن عىلي الشي 
ي بيان المذهب مع ا

ز فيه األقوال والوجوه، موضحا طرق األصحاب فز ي المسائل الخالفية، وهو مطبوع، بي ّ
لتعليل واالستدالل، واهتم بذكر مذاهب العلماء فز

جيح.   مع مناقشة اآلراء واألدلة والي 

ي ) البيانينظر: (  55)
 (. 49/ 1، العمرائز

 (.  162،166/ 1، النووي )المجموعينظر: (  56)

 (.  333/ 1، النووي )المجموع  ينظر:  (57)

ز ينظر: (  58)  (. 10-9/ 1)، النووي  روضة الطالبي 

   (. 200-199/ 2، النووي )المجموعينظر: (  59)
ء حملته فقد أقللته، وأقللته عن األالقلة» (60) ي

ة، والجمع قالل، سميت قلة ألن الرجل القوي يقلها أي يحملها، وكل شر رض رفعته؛ «: إناء للعرب كالجرة الكبي 
: اشتهر أوال تقديرهما بقالل هجر، غي  أنها اندثر  ز ي تقديرهما، وذكر النووي ثالثة أوجه، ورجح تقديرهما بخمسمائة  ومقدار القلتي 

ت؛ فوقع االختالف فز
ز قوله:   ي حسي 

، ونقل عن القاضز ي
ي عمق ذراع ورب  ع، ثم قال:  قدر  رطل عراف 

ي ذراع ورب  ع طوال وعرضا فز
ي أرض مستوية ذراع ورب  ع فز

ز فز وهذا حسن »القلتي 
ات ال رهما باللي 

ّ
ات. ينظر:  307دكتور محمد أحمد الخاروف بحواىلي )تمس الحاجة إىل معرفته«. وقد (؛ األزهري،  514/ 2، الفيومي )المني    المصباح( لي 

، الماوردي ) 124،  119/ 1(؛ المجموع، النووي )232/ 8)  اللغة  تهذيب  (؛ تحقيق الدكتور محمد أحمد الخاروف لكتاب ابن الرفعة 334/ 1(؛ الحاوي الكبي 
ان« )ص  ز ي معرفة المكيال والمي 

 (. 80»اإليضاح والتبيان فز

ي   داود   أبو أخرجه      (61)
مذي  ( ؛٦٢( برقم )46/ 1الماء )، كتاب الطهارة، باب ما ينجس  سننه  فز ي   والي 

ء، ، أبواب الطهارة،  سننه  فز ي
باب ما جاء أن الماء ال ينجسه شر

ي ( بنحوه؛  ٦٧( برقم )97/ 1باب منه آخر )
ي   والنسائ 

ي الماء )، كتاب الطهارة،  سننه  فز
ي   ماجه  وابن( بنحوه؛  ٥٢( برقم )46/ 1باب التوقيت فز

، كتاب  سننه  فز
ي   خزيمة  ابن( بمثله؛ وصححه:  ٥١٧( برقم )72/ 1الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي ال ينجس ) 

باب ذكر الخي  المفرس  ، كتاب الوضوء،  صحيحه  فز
ي ذكرتها ) 

ي   حبان  وابن( بمثله مطوال؛  ٩٢( برقم )49/ 1للفظة المجملة الت 
ز اللذين يخصان  ، كتاب الطهارة، باب المياه،  صحيحه  فز ذكر أحد التخصيصي 

ي   والحاكم( بهذا اللفظ؛  ١٢٤٩)( برقم  57/ 4عموم الخي  الذي ذكرناه )
هذا حديث صحيح  »( بمثله، وقال:  ٤٥7( برقم ) 224/ 1، كتاب الطهارة )مستدركه  فز

ي 
«؛ وابن الملقن فز ز ط الشيخي  ي داود )ص 404/ 1) المني   البدر عىل سر  أئ 

ز حه عىل سيز ي سر
 . (؛ من حديث عبد هللا ابن عمر 282(؛ وحسنه النووي فز

 (.  160/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 62)
 (.  292/ 2، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  63)
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ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
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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 ماء قليل ونوى 
، بخالف الوارد لقوته،  ولو انغمس الجنب فز ي

قبل تمامه؛ فقيل: إنه مستعمل بالنسبة للباف 

ي للخرصز وينسب 
 (64)

بل   باالنغماس  ي 
الباف  يكمل  لم  فإن  قال:  عضو.  إفراد كل  وخرج  للحاجة،  ال؛  واألصح:   ،

اف؛ لم يفد قطًعا؛ النفصاله باالغي 
 (65)

ي إلحاق استكمال طهارته باالنفصال ]
دث /ب[ حت  لو أح1. أقول: وينبغز

فيه لم
 (66)

ي  
ي الكافز

يجدد، لكن فز
 (67)

جوازه 
 (68)

. 

 .
ا
 أو بعد تمامه ارتفع قطًعا وصار مستعمًل

ح: وكان مرادهم ما لو خرج إثر المالقاة أو حالة تردد  وقضية كالمهم منعه حت  ينفصل، ويشكل بارتفاع حدثه. الرسر

الماء إذ ال يحكم به حينئذ. وُحكي وجه بإفادة انغماس جنب 
 (69)

آخر فيه قبل االنفصال، أو جنبان ثم نويا مًعا بعد 
ي 
الوضوء فمستعمل. وفز ي 

فز انفصل من عضو آلخر  المنع، وإن  فالصحيح  ترتبا  أو  قبله  أو  تمامه فكواحٍد. قلت: 

البيان
 (70  )

ي اليدين، أو الجنابة صحح صاحبا الحاوي
وجه شاذ فز

(71)
والبحر   

 (72()73)
ي التحقيق   

المنع كما فز
 (74)

ح   ، ورجَّ

الخراسانيون خالفه. وقال اإلمام
 (75)

: إن قصد فنعم، وإال فال
(76)

 . 

اف أو انفصلت يد الناوي جنًبا أو بعد الوجه بنيته فمستعمل. أو باالغي 
 (77)

فال، أو أطلق فالصحيح نعم، وما   

أورده البغوي
 (78()79)

خالفه. انته 
(80)

 . 

 
ي الطبقة  (  64)

ي تاري    خ وفاته، وأورده السبكي فز
« اختلف فز ز ي، من أشهر مصنفاته: »السيز الثالثة فيمن هو اإلمام: محمد بن أحمد المروزي، أبو عبد هللا الخرصز

ز الثالث مئة وأرب  ع مئة، ولم يذكر سنة وفاته، وذكر الصفد ي بي 
ي  توفز

ي ي فز
ي )  بالوفيات  الوافز

ي فز
ي  507أنه توفز

ي  »:  األعيان  وفياته(، وقال ابن خلكان فز
وتوفز

ز والثالث مئة الثماني  ي عرسر 
) الشافعية  طبقات(؛  100/ 3، السبكي ) الشافعية  طبقات. ينظر:  «فز ي شهبة 

ابن قاضز ي (؛  146/ 1، 
، الصفدي  بالوفيات  الوافز

 (. 215/ 4) ، ابن خلكان األعيان وفيات(؛ 53/ 2)

 (.  166-165/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 65)
ي )ب(:  66)

 . "ال"( فز
، ولد سنة )(  67) ، المعروف بالعباشي ي الفقه«، لمظهر الدين محمود بن محمد بن العباس بن أرسالن، أبو محمد الخوارزمي

ي فز
ه(، من 492هو كتاب: »الكافز

ي المذكور  
ي سنة )-ولم أقف عليه مطبوعا- مصنفاته: »كتاب الكافز

  طبقات(؛  289/ 7، السبكي )الشافعية  طبقات ه(. ينظر:  568، وتاري    خ خوارزم«، توفز
ز  ي شهبة )الشافعية طبقات(؛ 672/ 1، ابن كثي  )الشافعيي 

 (. 19/ 2، ابن قاضز

 (. 206/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  68)
 ( سقط من )ب(. 69)

ي )البيان( ينظر: 70)
 (. 281/ 1، العمرائز

 (.  300/ 1، الماوردي )الحاوي( ينظر: 71)
ي المحاسن )ت(  72) ، أئ  ي

، لإلمام عبد الواحد بن إسماعيل الرويائز ي فروع مذهب اإلمام الشافغي
ه(، وهو مطبوع، من أوسع 502هو كتاب: »بحر المذهب« فز

ي آخر حياته، كثي  النقل، قليل الترصف 
، ألفه فز ز ي الفقه. كتب المذهب، عىل طريقة العراقيي 

جيح، جمع فيه علمه الكبي  فز
ييف والي  ز  والي 

ي )بحر المذهب( ينظر: 73)
 (. 241/ 1، الرويائز

 (. 36، النووي )ص: التحقيق( ينظر: 74)
ي ) نهاية المطلب( ينظر: 75)

 (. 235/ 1، الجويتز
، إال فيما يغلب فيه التقاذف كمن الكف إىل الساعد وعكسه، وكمن الر 76)

ا
تحفة  أس للصدر، ف ال يصي  مستعمال للعذر. ينظر:  ( المعتمد أنه يصي  مستعمال

ي المحتاج(، و 80/ 1) المحتاج
 (. 123/ 1) مغتز

ي )ب(:  (77)
اف"فز  . "االغي 

ز بن  هو اإلمام:  (  78) ي مسعود بن محمد بن الفراء  الحسي 
يل، والتهذيب«، توفز ز ح السنة، ومعالم التيز البغوي، أبو محمد، ويعرف بابن الفراء، من مصنفاته: »سر

ز  طبقات(؛  ٧٥/ 7، السبكي )الشافعية  طبقاته(. ينظر: 516ة )سن ي )النبالء  أعالم سي  (؛  ٥٤٨، ابن كثي  )ص الشافعيي   (. ٤٣٩/ 19، الذهت 

 (. 342/ 1، البغوي )التهذيب( ينظر: 79)
ز ( ينظر: 80)  (.  9-8/ 1، النووي )روضة الطالبي 
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ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

تقلب عليه. قال المتوىلي قال: أو يد من نوى ل
(81)

اف  : هو مستعمل. وقيل: ال؛ لقرينة االغي  ز عن المحققي 

؛ إليصال ا لم يرصز
ً
ي لو قدر مخالف

فيعيد غسل يده، وال أثر لكون المالف 
 (82 )

 جميع الماء به. 

 
ا
ه لم يرص مستعمًل ي ماٍء كثي  مًعا أو بتفرق، ولو فرق عليهم استوعبوه، أو ظهر تغي 

قطًعا.   ولو اغتسل جمٌع فز

ي عرصون وحكاية ابن أئ 
 (83()84)

ي   
خالفه منكرة، والعمرائز

 (85()86)
عن الشامل  

 (87)
وجًها فيما لو أدخل فيه جنب يده   

غلط. انته 
 (88)

ه باالستعمال كما بالزعفران. ذكره اإلمام . أقول: إذا قلنا بالقديم فتغي 
 (89()90)

 . 

 فصل 

: التغي  اليسي  بنحو الزعفران إحداها: ما يجامع إطالق اسم الماء، وفيه صور؛  األول؛  تغير الماء قسمان

والدقيق ال يؤثر، وفيه وجه كالنجس. أقول: فعىل هذا قال اإلمام
(91)

: قيل: يؤثر رخو الكافور؛ ألنه مخالط. ومنع 

ون؛ إذ سببه قوة ريحه ال مخالطته األكي 
 (92)

 . 

 
، إعداد الطالبة نوف بنت مفرج، المتوىلي )ص: تتمة اإلبانة( ينظر: 81)  (. 133، من أول كتاب الطهارة إىل نهاية كتاب النية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستي 
ي )ب(:  (82)

  ."التصال "فز
، ولد سنة )(  83) ي الرسي، أبو سعد التميىمي الموصىلي ي عرصون ابن أئ  ف الدين عبد هللا بن محمد ابن أئ  (، من مصنفاته: »صفوة المذهب  ه493هو اإلمام: سر

ي سنة )
ي )النبالء   أعالم  سي  (؛  132/ 7، السبكي )الشافعية  طبقاته(. ينظر:  585عىل نهاية المطلب، واالنتصار، والمرشد«، توفز ي (؛  125/ 21، الذهت 

 الوافز
 (. 309/ 17، الصفدي )بالوفيات

 (. 164/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 84)
ي اهو اإلمام:  (  85) ز يحت  بن أئ  ، أبو الحسي  ي

ي سنة 489، ولد سنة )لخي  بن سالم ابن عمران العمرائز
ه(، من تصانيفه: »البيان، والزوائد، وغرائب الوسيط، ومخترص اإلحياء«، توفز

ي شهبة )الشافعية طبقات(، 336/ 7، السبكي )الشافعية طبقاته(. ينظر: 558)
 (. 278/ 2(؛ النووي، تهذيب األسماء واللغات )327/ 1، ابن قاضز

ي )البيان( ينظر: 86)
ي النقل عن ابن الصباغ، قال اإلمام النووي : »ونحو هذا ما ذكره صاحب البيان قال ذكر صاحب  46-45/ 1، العمرائز

ي فز
(. وقد اخطأ العمرائز

ز أو أدخل يده فيه بنية غسل الجنابة ففيه وجهان أصحهما ترتفع جنابته وال يصي  مستعمال   ي قلتي 
ي ترتفع ويصي  مستعمال  الشامل أنه لو انغمس فز

والثائز
ز هل يعود طهورا فيه   الوجهان وهذا النقل غلط من صاحب البيان ولم يذكر صاحب الشامل  هذا الذي زعمه بل ذكر مسألة المستعمل إذا جمع فبلغ قلتي 

ي عبارته لبس واشكال كبي  ب
ي ذلك الوهم الباطل وليس فز

ي عبارته بعض الخفاء فأوقع صاحب البيان فز
حيث يلتبس هذا اال لتباس: فحصل أنه ليس لكن فز

 .» ز ي المسألة خالف ما دام الماء قلتي 
 (. 165-164/ 1) المجموعفز

ي نرص، المعروف بابن الصباغ، ذكر فيه مع ذكر مذهب الشاف  (87) ي فروع الشافعية، لعبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أئ 
عية قدرا من هو كتاب: »الشامل« فز

ي رسائل علمية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة. أقوال األئمة 
، مع ذكر األدلة ومناقشتها، وهو مطبوع فز ز  الثالثة، وأقوال الصحابة والتابعي 

 (. 164/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 88)
، ولد سنة )(  89) المعاىلي  أبو 

ز إمام الحرمي   ، ي
الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويتز المذهب،   ه(، من419هو اإلمام: عبد  ي دراية 

المطلب فز تصانيفه: »نهاية 
ي سنة )

هان، والورقات«، توفز ز   طبقات(،  165/ 5، السبكي )الشافعية  طبقاته(. ينظر:  478والي  ابن كثي  )الشافعيي  ابن الشافعية  طبقات(؛  466/ 1،   ،
ي شهبة )

ي )النبالء  أعالم سي  (؛ 255/ 1قاضز  (. 167/ 3، ابن خلكان )األعيان وفيات(؛  468/ 18، الذهت 

ي )ونهاية المطلب(؛ 200/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  90)
 (. 231/ 1، الجويتز

ي ) نهاية المطلب( ينظر: 91)
 (. 14/ 1، الجويتز

 (.  152/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  92)



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  نيسان  –  15                                                           (   -  211 185) ص:   ثامنالبحث ال – األول  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

203 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

المتغي  الثانية  :
 (93)

ح كبالجيفةبالمجاورة كالخ تروُّ فإنه  ؛  : ال يرصز ز القولي  شب والدهن والشمع، وأظهر 
 (94)

 

: نعم؛ لمالقاة متغي   ي
القريبة. والثائز

 (95)
عنه. قال: وخصَّ ابن الصالح
(96()97)

ه بالرائحة لحصولها بدون انفصال     تغي 

ها، وللماوردي واختالط، بخالف غي 
(98()99)

ح به جماعة: ال فرق   نحوه، والصواب المفهوم من إطالقهم، وضَّ
 (100)

 . 

وليس   فال،  وإال  فكالمسك،  الكلَّ  عمَّ  حت   إن كي   وقيل:  أقول:  مخالط.  ورخوه  مجاور،  الكافور  وصلب 

ء ي
بسر

 (101)
. 

الماء من القطران كالخل وما ال يخالطه وهو الدهن كالدهن المطيب. وحملوا اختالف نص قال: وما يخالط  

األم
(102)

عليه. قال الماوردي
(103)

ز  : ووهم مخرج قولي 
 (104)

 . 

قال: والحب كالي  والتمر إن غي  وهو بحاله فمجاور، أو انحل فمخالط، فإن طبخ ولم ينحل فوجهان، وحكي  

ي 
ي الشحم الذائب، وفز

ز فز ي إذ ال يكاد ينماع. انتهوجهي 
المتز

(105)
ه  . قلت: األصح تأثي 
 (106)

. 

ه عن الماء. وقيل: بإمكان فصله  ز ز المجاور، بتمي  أقول: ثم قيل بتميي 
 (107)

ز   .  وقيل: بالعرف. ويتخرج عىل األولي 

اب المطروح، وورق الشجر تأثي  الي 
 (108)

 . 

ز الثالثة ومقِره كالطي  ممِره  ي 
فز عنه  يعرس صونه  بما  المتغي   والزرنيخ:  والطحلب   

(109)
والنورة  

 (110)
؛ طهور؛ 
اب الثائر، وطول المكث. أقول: فال خالف فيه، وإن  ح: وحكي فيه وجه، من قبيله الي 

لإلطالق، ولعرس تجنبه. الرسر

 
 . "التغي  "ي )ب(:  ( ف93)
 . "كالجيفة"ي )ب(:  ( ف94)
 . "مستغتز "ي )ب(:  ( ف95)
ي نرص النرصي الكردي، أبو عمرو، المعروف بابن الصالح، ولد سنة )(  96) ي الدين عثمان بن عبد الرحمن ابن أئ 

 طبقاته(، من مصنفاته: »577هو اإلمام: تق 
ي سنة )الشافعية

ز   طبقات(؛ 326/ 8، السبكي )الشافعية  طبقاته(. ينظر: 643، وعلوم الحديث«، توفز ، ابن  األعيان  وفيات(؛  857/ 1، ابن كثي  )الشافعيي 
ي (؛ 243/ 3خلكان )

 (. 26/ 20، الصفدي )بالوفيات  الوافز

ح مشكل الوسيط،( ينظر: 97)  (.  66-65/ 1ابن الصالح ) سر
، واإلقناع  (  98) ي الفقه- هو اإلمام: عىلي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، من تصانيفه: »الحاوي الكبي 

ي سنة )-فز
ه(. 450، وأدب الدين والدنيا«، توفز

ز  طبقات(؛ 267/ 5، السبكي )الشافعية طبقاتينظر:   ي شهبة )الشافعية طبقات(؛ 418/ 1، ابن كثي  )الشافعيي 
 (. 230/ 1، ابن قاضز

 (. 53/ 1، الماوردي )الحاوي( ينظر: 99)
 (. 105/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 100)
 (.  152/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  101)
 (. 20/ 1الشافغي )، األم( ينظر: 102)
 (.  53/ 1، الماوردي )الحاوي( ينظر: 103)
 (.  108/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 104)
 (.  109/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 105)
ز ( ينظر: 106)  (. 12/ 1، النووي )روضة الطالبي 
 عليق: أي بعد أن وضع فيه. ( ت107)

 (.  151/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  108)
بالكرس، لفظ فارشي معرب، حجر كثي  االلوان، يخلط بالكلس فيحلق الشعر، وهو عنرص شبيه بالفلزات، له بريق الصلب، ولونه ومركباته    «: الِزرنيخ»  (109)

ات. ينظر:   ي قتل الحرسر
ي الطب، وفز

ي  الفقهاء   لغة  معجم(؛  393/ 1)  الوسيط  المعجم(؛  252/ 1)  المني    المصباحسامة، يستخدم فز ي وقنيت   (. 232/ 1)، قلعخ 

ورة»  (110)
ُ
ه، وتستعمل إلزالة الشعر، قيل عربية، وقيل معربة«:  الن . ينظر: بضم النون، حجر الكلس ثم غلبت عىل أخالط تضاف إىل الكلس من زرنيخ وغي 

ي )الفقهاء  لغة معجم(؛ 962/ 2)  الوسيط المعجم(؛ 629/ 2، الفيومي )المني   المصباح ي وقنيت   (. 490/ 1، قلعخ 
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204 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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    

 

الوسيط ي 
فز أوهمه 

 (111 ()112)
وقد    وضوءه  . 

َّ
والسالمصح الصالة  بضاعة  عليه  بي   من 

 (113 )
وهو  به  إما  ها  فتغي   ،

ه فأوىل. المدغ، أو   بغي 

؛ لإلطالق، وعدم إنكاره   ز التطهر به  عليه الصالة والسالمومنه: التسخي 
(114)

س  .  ومنه المشمَّ
 (115)

. ثم قيل: 

، وبه قال أكي  العلماء، وال دليل يعتمد لخالفه
ا
. قلت: وهو الراجح دليًل ز ي الكراهة كالتسخي 

ال يؤثر فز
 (116)

. واألصح 

ص نعم، روي أنه يورث الي 
 (117 )

كراهته  ، وعن عمر 
 (118)

، وعىل هذا وجهان أقرب  هما للنص حيث قيد بالطب تقيدها 
ك  ي الي 

ي إناء منطبع كالحديد والرصاص، سواء قصد أم اتفق، ولهذا ال يكره فز
بخوف المحذور بأن كان بقطٍر حار فز

 أو الحياض قطًعا. 

ي 
أقول: قال القاضز

 (119()120)
ي الصيف الصائف

: وأن يكون فز
 (121)

الذهب والفضة؛ لصفاء . واستثتز بعضهم  

ح: وخصَّ بعضهم القطر بالحجاز، وآخرون المنطبع بالنحاس والرصاص جوهرهما. الرسر
(122)

، وآخرون بالصفر. 

 
 (. 128/ 1، الغزاىلي ) طالوسي( ينظر: 111)
 (. 143/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  112)
ي   داود   أبو أخرجه      (113)

ي بي   سننه  فز
مذي(؛  65( برقم )48/ 1بضاعة )، كتاب الطهارة، باب فز ي   والي 

ء ، أبواب الطهارة، سننه  فز ي
باب ما جاء أن الماء ال ينجسه شر

ي ؛ "هذا حديث حسن"(، وقال: ٦٦( برقم ) 95/ 1)
ي   والنسائ 

(؛ وصححه: اإلمام أحمد، كما ٣٢٦( برقم )174/ 1بضاعة ) باب ذكر بي  ، كتاب المياه، سننه فز
ي )
ي المغتز

ي  40/ 1نقله ابن قدامة فز
، نقله ابن حجر فز ز ي  17/ 1)  الحبي  التلخيص  (؛ وابن معي 

ي سعيد  ٨٢/ 1)   المجموع(؛ والنووي فز ي داود: عن أئ  (؛ ولفظ أئ 
ز -: أنتوضأ من بي  بضاعة  صىل هللا عليه وسلمالخدري قال: قيل لرسول هللا   صىل هللا ؟ فقال رسول هللا  -وهي بي  يطرح فيها الحيض ولحم الكالب والني 

ء«. عليه وسلم  ي
 : »الماء طهور ال ينجسه شر

ي  أخرجه      (114)
ي فز
ز البيهق  ى  السيز ي  10( برقم )9/ 1باب التطهي  بالماء المسخن )، كتاب الطهارة،  الكي 

ي فز
ائز يك  ، باب األلف،  الكبي    المعجم(؛ والطي  األسلع بن سر

يك، قال: »كنت أرحل ناقة رسول هللا  ٨٧٧( برقم )٢٩٩/ 1األشجغي ) : عن األسلع بن سر ي
ي ليلة فأصابتصىل هللا عليه وسلم  (؛ ولفظ البيهق 

ي جنابة فز
تز

الراحلة، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت، فذكر الحديث قال: ثم    صىل هللا عليه وسلمباردة، وأراد رسول هللا  
احلتك تضطرب؟«. فقلت: يا رسول فقال: »يا أسلع ما ىلي أرى ر   صىل هللا عليه وسلموضعت أحجارا، فأسخنت فيها ماء، فاغتسلت، ثم لحقت رسول هللا  

ي زمنه وقع له ذ
لك إال األسلع هللا، لم أرحلها وذكر الحديث إىل أن قال: قلت فأسخنت ماء، فاغتسلت«. قال ابن الملقن: وال أعلم عن أحد من الصحابة فز

:    «،هذا ز يدي»ثم قال معلقا عىل عبارة الرافغي ي أن جميع الصحابة فعلوا ذلك بي 
ي    عبارته ظاهرة فز ، والعقل قاض باستحالة  صىل هللا عليه وسلم  النت 

: أن بعض الصحابة تطهر بالماء المسخن... إىل آخره، فسقط لفظ »بعض«، ي األصل الذي نقله الرافغي
ي البلدان، ولعله كان فز

إما من    ذلك؛ لتفرقهم فز
ي غي  الرافغي انته... والهيثم بن زريق »(. وقال ابن حجر:  ٤٣١/ 1)  المني    البدر «.  األصل المنقول منه أو من أصل الرافغي 

ي: لم أره فز قال المحب الطي 
 (. 144/ 1) الحبي   التلخيص «. الراوي له عن أبيه عن األسلع هو وأبوه مجهوالن والعالء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف

 . "التشميس"ي )ب( و)خ(: ( ف115)

ز ( ينظر: 116)  (. 11/ 1، النووي )روضة الطالبي 
، كتاب الطهارة، باب الماء المسخن )    (117) ز ي السيز

ي فز
ي  86( برقم )50/ 1أخرجه الدار قطتز

ي فز
ز (، وقال: »غريب جدا«؛ والبيهق  ، كتاب الطهارة، الصغي    السيز

ي  »(، وقال:  199( برقم )85/ 1باب ما تكون به الطهارة من الماء )
ز وال يثبت«؛ وفز ى  السيز ( 11/ 1ة، باب كراهة التطهي  بالماء المشمس )، كتاب الطهار الكي 

ا فإنه «وهذا ال يصح»(، وقال: 14برقم ) ي الشمس، فقال: »ال تفعىلي يا حمي 
: عن عائشة قالت: دخل عىلي رسول هللا وقد سخنت ماء فز ي

؛ ولفظ الدارقطتز
ص«. قال النووي:  ... ومنهم من يج»يورث الي  ز هذا »(. وقال ابن الملقن: 87/ 1. المجموع ) «عله موضوعاهذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثي 

 (.  140/ 1) الحبي   التلخيص(؛ وينظر: ابن حجر، 421/ 1) المني   البدر . «الحديث واه جدا

ي  الدار : أخرجه  (  118)
ي   قطتز

ي 88( برقم )52/ 1، كتاب الطهارة، باب الماء المسخن )سننه فز
ي فز
ز (؛ والبيهق  ما تكون به الطهارة   ، كتاب الطهارة، بابالصغي   السيز

ي  198( برقم )85/ 1من الماء )
ز (؛ وفز ى  السيز : »أن عمر 198( برقم )10/ 1، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهي  بالماء المشمس )الكي  ي

(؛ ولفظ الدار قطتز
ص«. قال النووي:   ز وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحد»بن الخطاب قال: »ال تغتسلوا بالماء المشمس؛ فإنه يورث الي  (؛ وقال ابن  87/ 1. المجموع: )«ثي 

  : ي
ي وقال:  «فتلخص: أن هذا   ضعيف»الملقن معلقا عىل طريق البيهق 

ي قوله:    « وهذا إسناد جيد». ثم ذكر طريق الدارقطتز إن »ثم نقل عن المحب الطي 
ي 444-443/ 1) المني   البدر . «إسناده صحيح

ز )  التلخيص(؛ وتابعه ابن حجر فز ي الحكم عىل الطريقي 
 (. 146/ 1فز

«، من مصنفاته:  (  119) ي
، وهو المراد عند إطالق لفظ »القاضز ي

، المعروف بالقاضز  بن محمد بن أحمد المرورودي، أبو عىلي
ز هو اإلمام: الحسي 

ي سنة )
ح التلخيص«، توفز ي الفقه، وأسار الفقه، وقطعة من سر

  طبقات (؛  356/ 4 )، السبكي الشافعية  طبقاته(. ينظر:  462»التعليقه فز
ي شهبة ) الشافعية

 (. 135/ 2، ابن خلكان )األعيان وفيات(؛ 244/ 1، ابن قاضز

ز ) التعليقة ( ينظر: 120) ي حسي 
 (. 198/ 1، القاضز

 (. 137/ 1، ابن الرفعة ) كفاية النبيه ( ينظر:  121)
 ."بالرصاص والنحاس"ي )ب( و)خ(: ( ف122)
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 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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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ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت
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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
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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 
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َ
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي غسل 
فز الذخائر كما  ي 

فز بمالقاته، فوجهان  الماء  يتغي   أو سدر  الطهارة زعفران  ولو كان عىل عضو  أقول: 

الميت
 (136)

. 

ي النجاسة، وحكي قول غريب باعتبار الكل، وآخر باعتبار اللون وحده، أو 
ي تغي  وصف من الثالثة كما فز

ويكقز
 اآلخرين مًعا. 

ا يؤثر كالصابون أو ال؟ إذ فروع:  •
ً
اب المطروح قصد التغي  بالي 

(137)
ي الطهورية، وإال  

الحاصل كدوره ولموافقته فز

؛ وجهان، ويقال قوالن كالمحرر  ي التعفي 
لما أمر به فز

 (138()139 )
ح: وقطع بكٍل قاطعون.  ، أظهرهما: المنع. الرسر

ي 
أقول: والخالف مبتز

 (140)
عىل أنه مخالط 

 (141)
، قاله اإلمام
(142) (143)

. 

ي 
؛ فإنه خليط مستغتز عنه غي  منعقد منه، بخالف المائ  ي الملح المطروح أوجه، أظهرها: يؤثر الجبىلي

وفز

كالجمد
 (144)

بأن  والثالث: عكسه، زعًما  بالشمس.  إذ ليس عينه، وإال لذاب  ا؛ 
ً
يؤثر مطلق  : ي

والثائز  .
 (145)

ي   
فز كليهما 

به الغزاىلي 
األصل ماء. وقرَّ

(146 ()147)
اب، وقال  من الي 

(148)
 هو من 

ً
ي الملح أجزاء من السبخات وب  ها ملح البحر فإذا

: فز

اب اب الثائر وبه كالمطروح، وإنما يستمر التشبيه أن لو طرد خالف الي  ه بال قصد كالي  أجزاء األرض، فتغي 
 (149)

ي   
فز

المطب ز  الطي  كدقيق  خالفه  واستبعدوا  الجمهور  ومنعه  والنورة.  كالجص  أجزائها  لفظ جميع  ي 
فز وجاء  وخ. 

الشافغي 
(150)

المالح وهو لغة، واألصح
(151)

َجاٌج{ ]الفرقان: 
ُ
 أ
ٌ
ح
ْ
ا ِمل

َ
ذ
َ
 [. 53ملح، قال تعاىل: }َوه

والورق إن
 (152)

از كالطحلب.    ي الماء وخالطه، فإن تناثر فأوجه، أظهرها: بقاء طهوريته؛ لعرس االحي 
تعفن فز

ي ال
ي من خارج. والثالث: يؤثر فز

: ال؛ إذ يأئ  ي
ربيع دون الخريف؛ لغلبة التناثر فيه، ولجفاف أوراقه، فيقرب من والثائز

ح: والرابع: يؤثر بعيد الشط دون قريبه.   طبع الخشب. الرسر

 
 (.  149/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  136)
 . "إذ"ي )خ(:  ( ف137)
الرافغي  (  138) الكريم بن محمد  «، لعبد  ي فقه اإلمام الشافغي

القاسم )تهو كتاب: »المحرر فز ي  ، أئ  ي
ه(، وهو مطبوع، وقد اختلف هل هو كتاب 580القزويتز

ز الرافغي وال جيح بي 
م فيه ذكر خالف األئمة الثالثة، وبيان خالف الي  ز ، وقد الي  « أو من »الخالصة« للغزاىلي

ز نووي، والمعتمد مستقل أم مخترص من »الوجي 
ي الفتوى. 

 فز

 (.  7، الرافغي )ص: المحرر ( ينظر: 139)
 . "بناء"ب( و)خ(: ي )( ف140)
 . "مخالطة"ي )خ(: ف (141)

ي ) نهاية المطلب( ينظر: 142)
 (. 10/ 1، الجويتز

 (.  142/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  143)
(؛ 477/ 1، ابن فارس )اللغة  مقاييس(؛  107/ 1، الفيومي )المني    المصباحينظر:    .تسمية بالمصدر، خالف الذائب   -بالسكون -«: يقال: ماء جمد  جمد»  (144)

 (. 133/ 1) الوسيط المعجم

 . "أن"ي )ب( و)خ(: ( ف145)
، ويلقب ب (  146) ، أبو حامد الغزاىلي ، من مصنفاته: »إحياء ه(450»حجة اإلسالم«، ولد بطوس سنة )هو اإلمام: زين الدين محمد بن محمد بن محمد الطوشي

ي األصول- علوم الدين، المستصقز  
ز  ، والبسيط، والوسيط، وا-فز ي الفقه - لوجي 

ي سنة )-فز
 طبقات (؛  191/ 6، السبكي )الشافعية  طبقاته(. ينظر:  505«، توفز

ز  ي شهبة )الشافعية طبقات(؛ 533/ 1، ابن كثي  )الشافعيي 
ي )النبالء  أعالم سي  (؛ 293/ 1، ابن قاضز  (. 322/ 19، الذهت 

 (. 135/ 1، الغزاىلي ) الوسيط( ينظر: 147)
(148 .  ( أي الغزاىلي
 )خ(. سقطتا من ( 149)

ي ( ينظر: 150)
ي )ص: مخترص المزئز

 (.  93، المزئز
 . "واألفصح"ي )ب( و)خ(: ( ف151)

 سقط من )خ(. ( 152)
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207 
ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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 
الرويائز قاله  قطًعا.  الثمار  ويؤثر  قال: 

(153()154)
ولمجىلي  أقول:   .
(155)

احتمال
 (156)

األوجه   فقيل  طرح؛  وإن   .

األول
(157)

 ، ي
ح: القطع بزوالها. ، ويفرق بالمعتز الثائز ي الرسر

 واألظهر فز

ي طرح دقيق الطحلب وجه، والمذهب سلبه
قال: وفز

 (158)
ا مائع

ً
ي الماء مطلق

. وإن وقع فز
 (159)

يوافق صفاته    

ي 
كماء الشجر والعرق أو فز

 (160)
ه ي كثي 

قليله مستعمل. أقول: أو فز
 (161)

ي   
ي الكافز

بناء عىل منع عود طهوريته كما فز
(162 )

 

ه   وغي 
 (163)

ا لوصفه؛ فقيل: الحكم  . 
ً
ا، واألظهر يقدر مخالف

ً
للغالب؛ لتعذر اعتبار األوصاف، فإن استويا ضز احتياط

ه  لتعذر تغيي 
 (164)

ي الحكومة  
ه كما فز فيعتي  بغي 

 (165)
ه  ي المستعمل. واألصح أنه كغي 

. قال: وقيل: يقطع باألول فز
 (166)

 . 

ويعتي  
 (167()168)

ي   
المخالف هنا بالوسط؛ قال: اتفقوا عليه إال الرويائز

(169)
فاعتي  األشبه بالمخالط
(170)

. فال يفرض 

رعاية وقضيته  ا، 
ً
احتياط النجاسة  بخالف  لري    ح،  والمسك  لطعٍم  األشد كالخل 

 (171)
عذوبة    فيه  إذ  الماء؛  وصف 

وصفاء وضدهما، فإن بقيت طهوريته استعمل الكل لالستهالك
 (172)

أو يبق  قدر الخليط، وإال فهو   وبقاء االسم،  
ا وزيفوه. 

ً
 مستعمل له يقين

 
ي )بحر المذهب( ينظر: 153)

 (. 51/ 1، الرويائز
 (.  109/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 154)
 (.  144/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  155)
 (.  144/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  156)
. و (  157) ي

ي )خ( زيادة: يعتز
ي األول "فز

 سقط من )ب(.   "يعتز

 (.  103/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 158)
 سقط من )خ(. ( 159)

 سقطتا من )خ(. ( 160)

ي األصل:  (  161)
ي )خ( زيادة كتب عندها الناسخ عىل الهامش: بعده السطران ونصف وجدت بخط المصنف حاشية عىل الهامش ال فز

.. بالقليل؛ ألن الفصل  . "فز

ي القليل، وكان الرافغي ذكر صورة عامة، وهي مسألة المائع، وخاصته بالقليل وبتز صو 
ز إنما هو فز رة المستعمل هذا الذي تكلم فيه الرافغي عىل كالم الوجي 

 . " تحرير مصابة لكالمه عن التناقض مع عوده طهورا بالكثي  

 (.  471/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  162)
 (.  147/ 1، ابن الرفعة )كفاية النبيه( ينظر:  163)
ي )خ(:  (164)

ه" فز  . " تغي 
ي موضع من بدنه جراحة تشينه فيقيس الحكومة»(  165)

ي ليس فيها دية، وذلك أن يجرح فز
ي باب الديات، وهي الجراحات الت 

«: مصطلح يستعمله الفقهاء فز
ز تسعون، فقد نقص عرسر  ز بهذه الجراحة كانت قيمته مائة مثال، وقيمته بعد الشي   قيمته،  الحاكم أرشها بأن يقول: لو كان هذا المجروح عبدا غي  مشي 

، فيو  ي  النهايةجب عىل الجارح عرسر دية الحر ألن المجروح حر. ينظر: ابن األثي 
 (. 421/ 1) واألثر  الحديث غريب فز

 (.  99/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 166)
ه"ي )خ(:  ( ف167)  . "وتغيي 
ي )ب( و)خ( زيادة: (  168)

ي "فز
 . "فز

ي )بحر المذهب( ينظر: 169)
 (. 51/ 1، الرويائز

 (.  011/ 1، النووي )المجموع ( ينظر: 170)
ي )خ(:  (171)

 . "وغاية"فز
ي )خ(: (172)

 . "لالستهاك "فز
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ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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    

 

أو إن كقز الماء لواجب طهره استعمله 
 (173)

ي النجس، واألظهر أولها، فعىل هذا يلزم تكميل الناقص   
لقلته، وفز

بالمستهلك
 (174)

ي 
ي فروق الجويتز

. قال: ما لم يجاوز ثمنه ثمن الماء. وعىل الثالث فز
 (175)

ي وضوء 
ل ما يكقز ين : لو كمَّ

. انته ز ي معي 
إال عضوا صىل بهما؛ إذ لم يتيقن استعماله فز

(176) . 

 المصادر والمراجع 

ي الجزري. ) 
، أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد الشيبائز ي غريب 1399ابن األثي 

ه(.  النهاية فز
 ، وت: المكتبة العلمية. الحديث واألثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي  بي 

 ( المقر.  ابن  يحت   الدين  ف  الجيعان، سر المرصية 1974ابن  البالد  بأسماء  السنية  التحفة  الكليات م(.  مكتبة   ،
 األزهرية. 

الدين عثمان بن عبد الرحمن. )  ي 
أبو عمرو تق  ي 1992ابن الصالح،  م(. طبقات الفقهاء الشافعية، تحقيق: محت 
وت:  ح مشكل الوسيط، تحقيق: د. عبد المنعم خليفة    1432) دار البشائر اإلسالمية.    الدين عىلي نجيب، بي  ه(. سر

 والتوزي    ع. أحمد بالل، السعودية: دار كنوز إشبيليا للنرسر 
 (  . الحنبىلي الَعكري  العماد  ابن  بن محمد  أحمد  بن  الخي  عبد  الفالح  أبو   ، الحنبىلي العماد  ه(. شذرات 1406ابن 

ي أخبار من ذهبالذهب 
. فز وت: دار ابن كثي   ، تحقيق: محمود األرناؤوط، دمشق، بي 

ي. التلخيص، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  ي أحمد الطي  والشيخ ابن القاص، أبو العباس أحمد بن أئ 
 عىلي محمد معوض، مكتبة نزار مصطقز الباز. 

ي طبقات حملة المذهب، ه(.  ا1417ابن الملقن، أبو حفص ساج الدين عمر بن عىلي بن أحمد. ) 
لعقد المذهب فز

وت: دار الكتب العلمية. )  ، بي  ي
ي تخري    ج  1425تحقيق: أيمن نرص األزهري، وسيد مهتز

األحاديث ه(. البدر المني  فز
، تحقيق: مصطقز أبو الغيط، وعبد هللا بن سليمان، وياس   ح الكبي  ي الرسر

بن كمال، السعودية: دار  واألثار الواقعة فز
 رسر والتوزي    ع. الهجرة للن

 ( . ي
= ه(. صحيح ابن حبان  1408ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميىمي الدارمي الُبست 

، حققه وخرج   ي تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: األمي  عالء الدين عىلي بن بلبان الفارشي
أحاديثه وعلق اإلحسان فز

وت: مؤسسة الرس  الة. عليه: شعيب األرنؤوط.  بي 
، أبو الفضل أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد بن حجر. )  ي

ي أعيان 1392ابن حجر العسقالئز
ه(. الدرر الكامنة فز

 ، مراقبة: محمد عبد المعيد ضان، الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية.  2المائة الثامنة، ط
بن   أحمد  بن  بن محمد  بن عىلي  أحمد  الفضل  أبو   ، ي

العسقالئز ) ابن حجر  ي 1419حجر. 
فز الحبي   التلخيص  ه(. 

، دار الكتب العلمية.   تخري    ج أحاديث الرافغي الكبي 
 ( . ، أحمد بن محمد بن حجر الهيتىمي ح المنهاج، مذيلة 1357ابن حجر الهيتىمي ي سر

ي ه(. تحفة المحتاج فز
بحواشر

ى بمرص لصاحبها مصطقز محمد.  ي والعبادي، المكتبة التجارية الكي 
وائز  الرسر
د. محمد  ه(. صحيح ابن خزيمة، تحقيق:  1400مة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلىمي النيسابوري. ) ابن خزي

 . وت: المكتب اإلسالمي ، بي   مصطقز األعظىمي
 ( . مي

ي بكر العلوي الحرصز ي بيان اصطالح المنهاج. 1343ابن سميط، أحمد بن أئ 
 ه(. اإلبتهاج فز

 
ي المستهلك"ي )ب( و)خ( زيادة: ( ف173)

 . "وإال فال، وجوه جارية فز
ي )خ(:  (  174)

 . "المستهلك "فز

ي )الجمع والفرق( ينظر: 175)
 (. 242/ 1، أبو محمد الجويتز

 (.  101-100/ 1، النووي )المجموع( ينظر: 176)
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ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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 أحمد بن فارس بن  ي الرازي. ) ابن فارس، أبو الحسي 
السالم ه(. مقاييس اللغة، تحقيق: عبد 1399زكرياء القزويتز

 محمد هارون، دار الفكر. 
 ( . ي

ي الدمشق  ي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهت 
ي شهبة، تق 

ه(. طبقات  1407ابن قاضز
وت: عالم الكتب.   الشافعية، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، بي 

. ) ابن كثي   ي
ي البرصي الدمشق 

،  1413، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي  القرشر ز تحقيق:  ه(.  طبقات الشافعيي 
 د. أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية. 

، دار إحي ي
ز ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباف  .  سيز ي

الكتب اء  ابن ماجه، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويتز
 العربية. 

ي ) 
ي داود، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ومحمد ١٤٣٠أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستائز  أئ 

ز ه(. سيز
، دار الرسالة العالمية.   كامل قره بلىلي

  . ي
، أبو محمد عبد هللا بن يوسف الجويتز ي

ه(. الفروق = الجمع والفرق، تحقيق: عبد    1424) أبو محمد الجويتز
الكتاب  الر  هذا  أصل   ، ي

المزيتز عبد هللا  بن  بن سالمة  لنفس حمن  دكتوراة  والثانية  ماجستي   األوىل  أطروحتان: 
وت: دار الجيل للنرسر والطباعة والتوزي    ع.    الباحث، بي 

وت: 1421األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي )  ه(، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، بي 
. دار إحياء ال ي اث العرئ 
 ي 

 ( . أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن عىلي م(. طبقات الشافعية، تحقيق: كمال 2002اإلسنوي، 
 يوسف الحوت، دار الكتب العلمية. 

ح روض الطالب، دار   ي سر
. أستز المطالب فز الكتاب األنصاري، أبو يحت  زين الدين زكريا بن محمد بن زكريا السنيكي

 . ، تحقيق: فهد عبد هللا األهدل، أحمد بن ميقري بن شميلة. سلم المتعلم المحتاج إىل أدلة ورموز المنهاجاإلسالمي
 . ي
 محمد الحبيسر

 ( ي 
الجعقز البخاري  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  عبد هللا  أبو  الصحيح 2001البخاري،  المسند  الجامع  م(.  

محمد زهي   ، تحقيق: د.  1ه وأيامه = صحيح البخاري، طالمخترص من أمور رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وسنن
وت: دار طوق النجاة، مصورة عن الطبعة السلطانية مع إثراء الهوامش   قيم األحاديث لمحمد بن ناض الناض، بي  بي 

 . ي
 فؤاد عبد الباف 

 ( .  بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافغي
ز ي فقه  ه(. التهذي  1418البغوي، أبو محمد الحسي 

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

 ( . ، أبو يعقوب يوسف بن يحت  ، إعداد: أيمن بن  1431-1430البويطي ، رسالة ماجستي  ناض ه(. مخترص البويطي
 بن نايف الساليمة، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.  

، ي
)   البيهق   . ي

الخراسائز عىلي  بن   
ز الحسي  بن  أحمد  بكر  ز  1410أبو  أمي  المعطي  عبد  تحقيق:   ، الصغي  ز 

السيز ه(. 
، باكستان: جامعة الدراسات اإلسالمية. )  ي ى، ط: 1424قلعخ  ز الكي 

القادر عطا،  ، تحقيق: محمد عبد 3ه(. السيز
وت: دار الكتب العلمية.   بي 

مذي، أبو عيس محمد بن عيس بن َسْورة   ،  ١٣٩٥بن موش بن الضحاك )الي  مذي = الجامع الكبي 
ز الي  ه( سيز

ي )ج   ٢،  ١، تحقيق: أحمد محمد شاكر )ج   2ط
ي (، وإبراهيم عطوة عوض  ٣(، ومحمد فؤاد عبد الباف 

المدرس فز
يف )ج   . ٥، ٤األزهر الرسر ي ي الحلت   البائ 

كة مكتبة ومطبعة مصطقز  (، مرص: سر
بن   بن عبد هللا  الملك  ، عبد  ي

) الجويتز  . ي
الجويتز بن محمد  المذهب، 1428يوسف  ي دراية 

المطلب فز نهاية  ه(. 
يب، دار المنهاج. 

ّ
 تحقيق: أ. د. عبد العظيم محمود الد
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ي المقدمة لذوي باسالمة والحريري                             

ي المملكة العربية السعودية ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر ذوي اإلعاقة أنفسهم واقع خدمات التأهيل المهن 
 
 اإلعاقة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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
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