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

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ة النبوية ف جزء مستل من رسالة ماجستير بعنوان: استغالل السير
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 ملخص البحث: 
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ي هذا البحث إسهاًما فز

يأئ 
ة النبوي ز ومراقبيها للسي  ي إظهار استغالل مرشدي جماعة اإلخوان المسلمي 

 فز
َّ
غي أن

ا للموقف الرسر
ً
ة تعزيًزا وتأكيد

ي  ة النت  ي سي 
ره مرشدو هذه الجماعة ومراقبوها، ال فز ي المنهج الذي أّصله وقرَّ

صىل هللا -من هذه الجماعة؛ فالخطأ فز
ي هذا البحث منهج، وقد  -عليه وسلم

ي  سلكت فز
 . االستقراء الناقص ومنهج التحليل الكيفز
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ا، ويكره لكم ثالث
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كوا به شيئ أن تعبدوه، وال ترسر
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اث  1المس    ند الص    حيح المختل     بنقل العدل عن العدل إىل رس    ول هللا ص    ىل هللا عليه وس    لم، مس    لم بن الحجاج النيس    ابوري،   )1( وت، دار إحياء الي  ، ]بي 

  ، ي ة المس   ائل من غي  حاجة والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع من أداء حق لزمه، أو طل2010العرئ 
ب ما ال يس   تحقه،  م[، كتاب األقض   ية، باب النهي عن كير

 (. 340/ 3( )1715برقم: )
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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ي دل عليها كتاب هللا وسنة  وإن من أقبح نتائج ظهور الفرق  
والحركات اإلسالمية المعاضة، هو مفارقة األصول الت 

 ، ومنها لزوم الجماعة والسمع والطاعة. -صىل هللا عليه وسلم-رسوله 

ي مل 
ي منذ تأسيسها فز ، وهي جماعة إرهابية، تسي  عىل منهجها الحزئ  ز ومن هذه الفرق: جماعة اإلخوان المسلمي 

 بعد جيل، وعىل رأس هذه الجماعة  م، عىل يد  1928عام  
ا
 ومنهًجا تسي  عليه جيًل

ا
حسن البنا الذي وضع لها أصوَل

ة   ي تقرير األفكار الضالة والمناهج المنحرفة ألتباعهم، ومنها استغالل السي 
، الذين تتابعوا فز ز المرشدين والمراقبي 

هموا أتباعهم أنهم ي ي النبوية؛ حت  يحققوا أهدافهم، وحت  ُيلبسوا وي  ُ ة النت  ون وفق الكتاب والسنة وسي  صىل - سي 
عية، وتلبيس الحق بالباطل، والقول عىل   -هللا عليه وسلم ي الرسر

تب عىل ذلك تحريف المعائز وال يحيدون عنها، في 
 بغي  علم.  -صىل هللا عليه وسلم-هللا ورسوله 

 أسباب اختيار البحث:   ❖

  هذا الموضوع أسباب عديدة، منها:  
 
 الختيار البحث ف

ي   .1
ز منهج الكتب المنحرفة فز ة النبوية، للفصل بينه وبي  ي دراسة السي 

ارتبا  هذا الموضوع بالمنهج الصحيح فز
ج لها اإلخوان المسلمون.  ي أصدرها وروَّ

ة النبوية، الت   التعامل مع السي 
ي قرره .2

ورة مواجهة هذه الجماعة اإلرهابية بهدم أصلها، من خالل إظهار جزء من فساد األصول الت  ا مؤسس  ضز
ة النبوية   ، حيث ذكر أن القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم، والسي  ي

ا األصل الثائز
ً
الجماعة، وتحديد
 جزء من السنة. 

ي  .3 ة النت   ترفع شعار اتباع سي 
ز لت -صىل هللا عليه وسلم-أن جماعة اإلخوان المسلمي  ، بينما حقيقة ذلك أنها أوَّ

ة النبوية، بإسقا  أ حداثها عىل هذه الجماعة وأهدافها الحزبية، ومنهجها المخالف ألهل السنة وحرفت السي 
 والجماعة. 

ة النبوية، وتوظيفها فيما يخدم  .4 ي السي 
ز ومراقبيها فز تب عىل عبث مرشدي جماعة اإلخوان المسلمي  الخطر المي 

 أهدافهم ومخططاتهم الحزبية. 
ال .5 اإلخوان  مرشدي جماعة  استغالل  تطبيقات  إظهار  ي 

فز  
َّ
ا أن

ً
وتأكيد تعزيًزا  النبوية  ة  للسي  ومراقبيها  ز  مسلمي 
ره مرشدو هذه الجماعة ومراقبوها، ال   ي المنهج الذي أّصله وقرَّ

غي من هذه الجماعة؛ فالخطأ فز
للموقف الرسر
ي  ة النت  ي سي 

 . - صىل هللا عليه وسلم-فز

النبوية .6 ة  السي  ي 
فز ومراقبيها  ز  المسلمي  اإلخوان  جماعة  مرشدي  شبهات  ي كشف 

فز  
َّ
حماية    أن ي 

فز إسهاًما 
 المجتمعات اإلسالمية من االنحرافات الفكرية، ودعًما لتحقيق األمن الفكري وتعزيزه. 

 أهداف الدراسة:   ❖
1.  . ز ة النبوية عند جماعة اإلخوان المسلمي  ي مجال السي 

 دراسة نشأة التأليف فز

ي  .2
ة النبوية عند أهل السنة والجماعة، ومنهجهم فز  التعامل معها. بيان مفهوم السي 

ة النبوية.  .3 ز ومراقبيها للسي   الكشف عن دوافع وأهداف استغالل مرشدي جماعة اإلخوان المسلمي 

وتطبيقاتها  .4 ومراقبيها،  ز  المسلمي  اإلخوان  جماعة  مرشدي  عند  النبوية  ة  السي  استغالل  أساليب  إيضاح 
 وشبهاتها. 

المسلم .5 ع  من استغالل مرشدي جماعة اإلخوان 
الشر الموقف  النبوية، وسبل  بيان  ة  للسير ير  ومراقبيها 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  – حزيران  –  15                                                                          ( 1 - 15ص )البحث األول  –  ول األ العدد  –  رابع عشر الالمجلد 

 

3 
  كتب مرشديإ                                                                                 الحرب              

 
ة النبوية ف  جماعة اإلخوان المسلمير  ومراقبيها   ستغالل السير

  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 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مواجهة استغاللهم. 

 تساؤالت الدراسة:  ❖

؟  .1 ز ة النبوية عند جماعة اإلخوان المسلمي  ي مجال السي 
 مت  نشأ التأليف فز

ي التعامل معها؟ .2
ة النبوية عند أهل السنة والجماعة، وما منهجهم فز  ما مفهوم السي 

ة النبوية؟  .3 ز ومراقبيها للسي   ما دوافع وأهداف استغالل مرشدي جماعة اإلخوان المسلمي 

ز ومراقبيها، وما تطبيقاتها وشبهاتها؟   .4 ة النبوية عند مرشدي جماعة اإلخوان المسلمي   ما أساليب استغالل السي 

ة   .5 ز ومراقبيها للسي  غي من استغالل مرشدي جماعة اإلخوان المسلمي 
النبوية، وسبل مواجهة  ما الموقف الرسر
 استغاللهم؟

 منهج الدراسة:   ❖

ي مالحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها؛ للتوصل إىل مبادئ عامة وعالقات  •
منهج االستقراء الناقص: "يعتز

" ز  . (2)كلية، ثم التعميم إىل قضية عامة، للتأكد من صدقها؛ لتحقيق غرض محدد ومعي 

: "هو   • ي
ي منهج التحليل الكيفز

ي الماضز
ز عىل معالجة التجارب الواقعة، واألحداث الجارية، سواء أكانت فز كي 

الي 
ي يمكن 

، عىل ما يدركه الباحث منها، وعىل ما يفهمه ويستطيع تصنيفه، وإدراك العالقات الت  ي الحاضز
أم فز

 . (3) مالحظتها مالحظة عقلية"
  عينة الدراسة:  

ونية التابعة لهذه   ز ومراقبيها، والمواقع االلكي  تم تحديد العينة بعد استقراء كتب مرشدي جماعة اإلخوان المسلمي 
ي المجتمعات 

ز وفز ز جماعة اإلخوان المسلمي  ا بي  ً  انتشاًرا وتأثي 
الجماعة، وما ُينرسر عنها، فتم اعتبار الكتب األكير

 :  اإلسالمية، وهي

،  من كتب المرشدين: كتاب مذكر  - ي
ات الدعوة والداعية لحسن البنا، وكتاب ذكريات ال مذكرات لعمر التلمسائز

، وكتاب زاد عىل الطريق لمصطفز مشهور.  ي  وكتاب دعاة ال قضاة لحسن الهضيت 

ي اإلسالم  -
ة النبوية لمني  الغضبان، وكتاب التحالف السياسي فز ي السي 

: كتاب المنهج الحركي فز
ز من كتب المراقبي 
ة النبوية دروس وعي  لمصطفز   لمني  الغضبان، ي السنة وفقهها سعيد حوى، وكتاب السي 

وكتاب األساس فز
  .  السباغي

ة النبوية عند  ز ومفهوم السي  ة النبوية عند جماعة اإلخوان المسلمي  ي مجال السي 
الفصل التمهيدي: نشأة التأليف فز

ي التعامل معها.  
 أهل السنة والجماعة، ومنهجهم فز

 عريف بمصطلحات الدراسة: المبحث األول: الت
 المطلب األول تعريف االستغالل: 

غة: 
ُ
ل األول: االستغالل  أي:    الفرع  والغليُل،   ،

ُ
ة
ى
ل
ُ
غ
ْ
ال ء، ومنه  ي

يدلُّ عىل تخلل سر والالم أصل صحيح  ز  الغي   ،
لَّ
َ
غ

ء فال يرد إىل القسم، ومنه اإِلغالل: وهو الخَيانة، ومن قال: ال  ي
ِم، وهو أن يخفز السر

ْ
ن
ُ
غ
ْ
ي ال
العطش، ومنه الغلول فز

ن
ْ
غ
ِ
ِغِل والض

ْ
ة: إدخال ، والغلة: ما تواريت فيه، وغ(4) َيِغلُّ فهو من ال

َ
ل
َ
غ
ْ
ل
َ
ل بل فالن، أي: حاد عن الصواب، والغ

ء حت  يلتبس به ويصي  من جملته ي
ي السر

ء فز ي
 . (5) السر

 
بوي، )ص1ه،  1440المهدي، مجدي،  )2(  (. 196، مناهج البحث الي 
ي العلوم السلوكية، )ص1409العساف، صالح،   )3(

 (,131ه، المدخل إىل البحث فز
 (. 377-375/ 4ه، معجم مقاييس اللغة، )1399ينظر: فارس، أحمد،   )4(
 (. 79/ 6ه، لسان العرب، )1414جمال الدين، ينظر: ابن منظور،   )5(
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، أي: االنتفاع منه   ، أي: اغتنامه، والمذموم؛ كاستغالل الغي 
َ
واالستغالل: االنتفاع، ومنه المحمود؛ كاستغالل الوقت

 . (6) بغي  حّق؛ بطريقة الخداع والوسائل الملتوية
ي هذا البحث، هو االنتفاع بغي  حق، بطريقة التحريف  

ي اللغوية إىل المراد بمصطلح االستغالل فز
وأقرب هذه المعائز

 والتأويل الناتج عن الهوى.  
ا: "

ً
: االستغالل اصطالح  

الحصول بطريقة غي  سوية عىل منفعة مادية، أو معنوية، أو غاية يبتغيها الفرع الثاب 
  . (7) خص، أو مجموعة أشخاص"شخص ذو نفوذ وسلطان من ش

 يالحظ عىل هذا المصطلح: 
ز بسطاء الناس ممن ال نفوذ   أنه حل االستغالل بذوي النفوذ والسلطان، بينما الصحيح أن االستغالل قد يقع بي 

 لهم، وال سلطان.  
 ويمكن تعريف مصطلح االستغالل بما يتناسب مع هذا البحث: 

ة النبوية بالطرق   ة  االنتفاع من السي  ي وتأويلها، بما ُيحقق مآرب ُمستغل السي 
الملتوية، عن طريق تحريف المعائز

 .. ز ز الذين يسعون لتحقيق أهداف جماعة اإلخوان المسلمي   النبوية، سواء من المرشدين أو المراقبي 
 : : تعريف مرشدي جماعة اإلخوان المسلمير   

   المطلب الثاب 
غة: 

ُ
، الراء وا  الفرع األول: المرشد ل

َ
د
َ
ِريق""َرش

َّ
اَمة الط

َ
ز والدال أصل واحد، يدلُّ عىل اْسِتق اَية (8)لشي 

َ
ِهد
ْ
: ال
ُ
اد
َ
، واإِلرش

ا﴾ ]سورة الكهف:  (9)   والداللة
ً
ا ُمْرِشد  َوِليًّ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ِجد

َ
ْن ت

َ
ل
َ
ِلْل ف

ْ
[، "ومن أضله هللا عن 17، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوَمْن ُيض

ا يرشده إلصابتها"آياته وأدلته، فلم يوفقه لالستدالل بها عىل 
ً
 وحليف

ا
 . (10) سبيل الرشاد، فلن تجد له خليًل

ا: 
ً
: مرشدو جماعة اإلخوان المسلمير  اصطالح  

،   الفرع الثاب  ز هو الشخص الذي تبايعه جماعة اإلخوان المسلمي 
 . ز ي الوثائق الرسمية لجماعة اإلخوان المسلمي 

 ويرأس مكتب اإلرشاد، وهو المسىم الذي يشار به إليه فز
االنقياد وبالن إىل  معناه من اإلرشاد،  يجاوز  ، فهو  ز المسلمي  ظر إىل توظيف هذا االصطالح عند جماعة اإلخوان 

ي 
ا، فز المطلق، وتلك هي وصية مرشدهم األول حسن البنا، حيث قال: "أريد بالطاعة التامة: امتثال األمر وإنفاذه توًّ

والمكره" والمنشط  واليرس،  آخر:    ،(11) العرس  موضع  ي 
فز نعمل  وقال  ا 

ً
إخوان نحيا  أن  قسًما  وكان  بيعة  "وكانت 

وهذا كالم باطل يدلُّ عىل ضالل صاحبه، وبيعة باطلة ال قيمة لها، فال بيعة وال طاعة إال للحاكم   . (12) لإلسالم"
عية.   الذي تمت له البيعة الرسر

الناس أنه من أهل اإلرشاد،  وإن من تدليس مؤسس الجماعة ومن تبعه، أنه استخدم هذا المصطلح؛ ليلبس عىل  
يعة، إنما   يعة اإلسالمية، وواقع المرشد أنه لم يرشد الناس إىل الرسر غي يجب أن يتوافق مع الرسر

واإلرشاد أمر رسر
قيمة؛ كالهداية،  من معاٍن  اإلرشاد  يحمله مصطلح  ما  الفعل  ويخالف هذا  منهجها،  وإىل  الجماعة،  إىل  أرشدهم 

الحق، وهذه   ، والذي يصدق  والداللة عىل طريق  ز المسلمي  تكون عن مرشدي جماعة اإلخوان  ما  أبعد  ي 
المعائز

: "كنت أعرض عليهم منهاج  -رحمه هللا-عليهم نقيضه، وهو اإلضالل ال اإلرشاد، قال الشيخ حسن بن عبدالوهاب  

رهم من هذا العرض"
ِ
ز أن مرشد الجماعة يحذ  . ( 13) دعوة أهل السنة والجماعة، وكانوا يعارضونه، محتجي 

 
 (. ١٦٣٧  / 2ه، معجم اللغة العربية المعاضة، )1429ينظر: مختار، أحمد،   )6(
ي غسل األموال، )ص1434الرشود، محمد،   )7(

 (. 9ه، جريمة استغالل العمالة الوافدة فز
 (. 377-375/  4ه، معجم مقاييس اللغة، )1399فارس، أحمد،   )8(
 (. 79/ 6ه، لسان العرب، )1414منظور، جمال الدين، ينظر: ابن  )9(
ي، محمد،  )10( ي تأويل القرآن، )1420الطي 

 (. ٦٢٣  / 17ه، جامع البيان فز
 (. 280البنا، حسن، رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا، رسالة التعاليم، )ص )11(
 (. 96ه، مذكرات الدعوة والداعية، )ص1433البنا، حسن،  )12(
)13(   ، ، عىلي ي

 (. 21ه، اإلخوان المسلمون من هم وماذا يريدون، دراسة نقدية، )ص4331الوصيفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :  المطلب الثالث: تعريف مراقب   جماعة اإلخوان المسلمير 

غة:  
ُ
ء،الفرع األول المراقب ل ي

َب، الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد، يدلُّ عىل انتصاب ِلمراعاة سر
َ
ُب:   َرق

َ
َمْرق

ْ
َوال

اِظُر 
َّ
 العاىلي يقف عليه الن

ُ
ان
َ
َمك
ْ
قيُب: الحفيظ، وارتقبه:  (14)   ال َف وَعال، والمرقب:  ، الرَّ َ ْ رسر

َ
َب: أ

َ
ق
َ
َره وَرَصده، واْرت

َ
انتظ

: َحَرَسه، وَرِقيُب القوِم: حاِرُسهم
ا
بة
َ
َء ُمراق ي

َب السر
َ
ِف، َيرتفع عليه الّرقيب، وَرق

ْ  . (15)  الموضُع ال ُمرسر

ا: 
ً
: مراقبو جماعة اإلخوان المسلمير  اصطالح  

  الفرع الثاب 

ي 
، ليمثل السلطة التنفيذية، وإدارة شؤون كل من تم انتخابه عن طريق مجلس الشورى فز ز  جماعة اإلخوان المسلمي 

ي مل أو خارجها. 
 الجماعة، سواء فز

 بناء عىل ما سبق يختلف المرشد عن المراقب بأمور عديدة، منها: 

ي الجماعة، بينما المراقب يمثل السلطة التنفيذية.  -
يعية فز  أن المرشد يمثل السلطة الترسر

ز كلهم من مل، بينما المراقبون منهم من هو داخل مل، مثل: محمد   أن مرشدي جماعة اإلخوان  - المسلمي 
 . ، ومنهم من هو خارجها، كمصطفز السباغي  الغزاىلي

ز وأوامرهم، تعتي  تابعة لسلطة   - أن لكل منهما حق إصدار األوامر، وتقرير المناهج لألتباع، لكن سلطة المراقبي 
 المرشدين. 

ة النبوية   كتب مرشدي جماعة اإلخوان المسلمير  ومراقبيها مركًبا:  تعريف استغالل السير
 
 ف

أهداف  ُيحقق  ما  إىل  ومراقبيها  ز  المسلمي  اإلخوان  جماعة  مرشدي  ي كتب 
فز النبوية  ة  السي  وتأويل  تحريف  هو 

ي ذلك عدة أساليب تحقق االستقطاب والتجنيد، أو التشكيك. 
 الجماعة، متخذين فز

  مج
 
: نشأة التأليف ف  

ة النبوية عند جماعة اإلخوان المسلمير  المبحث الثاب   . ال السير

ة النبوية، حيث إن لجماعة  ي مجاالت مختلفة، ومنها مجال السي 
ز لها مؤلفات عديدة فز جماعة اإلخوان المسلمي 

ي 
ي هذا المبحث نشأة تأليفهم فز

ز فز ة النبوية منهج هذه الجماعة، فأبي ِ ز سغي كبي  لتلبيس السي  اإلخوان المسلمي 
ة النبوية، وتطوره.   مجال السي 

ة النبوية.    السير
 
 المطلب األول: نشأة تأليف جماعة اإلخوان المسلمير  ف

ة   ؛ ألن السي  ز أمر ليس باليسي  ة النبوية عند جماعة اإلخوان المسلمي  ي مجال السي 
إن تحديد بداية نشأة التأليف فز

ي م
، فتارة النبوية جزء من السنة النبوية، والسنة النبوية وردت فز ز ي مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي 

واضع عديدة فز
ي السنة وفقهها، وتارة يفصل بينهما،  

ي كتابه: األساس فز
ء واحد، كما فعل سعيد حوى، فز ي

يدونونهما عىل أنهما سر
 . ة النبوية دروس وعي  ي كتابه: السي 

، فز  كما فعل مصطفز السباغي

ي ا
ي من أصول جماعة وتعتي  البذرة األوىل لالتجاه نحو التأليف فز

حهم وبيانهم لألصل الثائز ة النبوية، هو رسر لسي 
ي تعرف أحكام اإلسالم، ويفهم القرآن 

، وهو: "القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم فز ز اإلخوان المسلمي 

 
 (. 427/ 2ه، معجم مقاييس اللغة، )1399ينظر: فارس، أحمد،   )14(
 (. 425-424/ 1ه، لسان العرب، )1414ينظر: ابن منظور، جمال الدين،  )15(
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الحديث  رجال  إىل  المطهرة  السنة  فهم  ي 
فز ويرجع  تعسف،  وال  تكلف،  غي   من  العربية،  اللغة  لقواعد  ا 

ً
طبق

 .  (16) لثقات"ا

، ويوسف   ز أمي  زيدان، جمعة  عبدالكريم  مثل:  األصول،  ح هذه  ي رسر
فز الجماعة  ي ومنظري  مراقت  من  فألف عدد 

ة النبوية.  ي هو جزء من تأليفهم بالسي 
 القرضاوي، وتعليقهم عىل األصل الثائز

ة النبوية تعود ألمرين:    السير
 
ا نشأة تأليفهم ف

ً
 إذ

ح األصول، ومنها   - ة النبوية؛ ألنها جزء من السنة النبوية، إما لرسر حه ويذكر السي  ، فيستطرد برسر ي
األصل الثائز

، وأساليب المراوغة، قال:  ي
ز ذكر قوة السالح، والمواجهة، وجمع المعلومات، وطرق التخفز ومثال ذلك: حي 

ا القوة الواجبة "وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وعىل األمة اإلسالمية أن تتحقق بذلك؛ لكي تتحقق له
ة النبوية فكيفها   ،(17) عليها، بمقتضز القرآن الكريم والسنة النبوية"  ي السي 

ي يدعيها منها ما ذكر فز
وهذه القوة الت 

ي يقصدها. 
 وفق القوة الت 

وإما لمن يؤصل لمنهج الجماعة، فيدغي أنها وفق الكتاب والسنة، ثم يستشهد لموافقتهم الكتاب والسنة وأثر   -
ي   : "ودراسة - هللا عليه وسلمصىل -النت  ز المسلمي  التهذيب لإلخوان  ، كما قال مؤسس الجماعة عن مدرسة 

ة النبوية بصورة مبسطة، تهدف للنواحي العملية والروحية"  ة السلف الصالح والسي  التاري    خ اإلسالمي وسي 
 (18) ،

، تؤهلهم روح ز ي  ليقرر بقوله ذلك دعوى أن هذه المدرسة التابعة لإلخوان المسلمي  ة النت  ا وفق سي 
ا وعمليًّ -يًّ

 .  -صىل هللا عليه وسلم 

ة النبوية.    السير
 
: مراحل تطور تأليف جماعة اإلخوان المسلمير  ف  

 المطلب الثاب 

ة النبوية عىل ثالث مراحل:    السير
 
 يمكن تقسيم تأليفهم ف

 م .  1944م وحبى عام 1928المرحلة األوىل: تبدأ من نشأة الجماعة عام 
مرحلة بمثابة تقرير أفكار الجماعة، والدعوة إليها، وتأسيس المجالت والمدرسة التابعة للجماعة،  فكانت هذه ال

ة النبوية من ضمن التعريف بالجماعة؛  ها، فكان إقرار السي  ي كل منها يتم تقرير هذه المناهج، وتدوينها، ونرسر
وفز

ة النبوية.  ون وفق الكتاب والسنة والسي   ليدعوا أنهم يسي 
ي منهج الجماعة العام. ومن هنا 

ة النبوية فز ز السي   فيمكن القول بأن المرحلة األوىل كانت مرحلة تضمي 

 أبرز سمات هذه المرحلة:  
ة النبوية بمؤلفات مستقلة، واالكتفاء بتدوين المذكرات واألفكار العامة ومنهج الجماعة ويذكر  .1 عدم إفراد السي 

ا-
ً
ة النبوية ت -زوًرا وب  هتان  نبع وينطلق منهما منهج الجماعة. أن السنة والسي 

ًحا لما ذكره.  .2 ، أو رسر
ا
ة، وإما نقًل ي هذه المرحلة، إما من المؤسس مبارسر

 الكتابة فز
 
 

 

 
 (. 170البنا، حسن، رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا، )ص )16(
، عبد )17( ين، )ص1427هللا، الوشيىلي ح األصول العرسر ز لرسر  (. 38ه، النهج المبي 
 (. 85البنا، حسن، مذكرات الدعوة والداعية، )ص )18(
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  هذه المرحلة: 
 
 من المؤلفات ف

 ذكريات الدعوة والداعية، لحسن البنا.  -

 رسائل حسن البنا.  -
 م. 1969م وحبى عام 1945المرحلة الثانية: تبدأ من عام 

ي التأليف بالسنة  فكانت هذه  
ئة، وإعادة اعتبار، بعد حِل الجماعة، فنشطوا فز المرحلة بمثابة رد فعل، ومحاولة تي 

ي المرحلة األوىل، 
بشكل واضح، وأخذ مفكروهم يؤلفون بشكل مستقل، دون تبعية مطلقة لمؤسس الجماعة كما فز

حه، أو ما يعرض عليه، ب ي زرعها إذ كان مدار التأليف إما ما يصدر عنه، أو رسر
ي هذه المرحلة ألفكاره الت 

ينما تبعيتهم فز
 بهم. 

ي مؤلفات 
ة النبوية ضمن كتب السنة، دون إفرادها فز ومن هنا يمكن القول بأن المرحلة الثانية كانت تدوين السي 

 مستقلة. 

 أبرز سمات هذه المرحلة:  
ي  .1

فز التأليف  عىل  المرحلة  هذه  ي 
فز ز  المسلمي  اإلخوان  جماعة  ومراقبو  مرشدو  ضمن  عكف  النبوية  ة  السي   

ي السنة النبوية، دون تنظيم أو تعاون وتنسيق بينهم
اليخرج عن أفكار   -فهو نشا  فردي غالًبا-مؤلفاتهم فز

 الجماعة وأهدافها. 
ي هذه الجماعة، فقد كان   .2  مرشدي ومراقت 

ز ي هذه المرحلة بي 
ة النبوية فز ي السي 

ي التأليف فز
تفاوت النشا  فز

ي ذلك. مرشدو جماعة اإلخوان المس
ز أنشط فز  لمي 

  هذه المرحلة: 
 
 من المؤلفات ف

-  . ي
 ذكريات ال مذكرات، لعمر التلمسائز

ي السنة وفقهها، لسعيد حوى.  -
 األساس فز

 
 م.  2014م حبى عام 1970المرحلة الثالثة: تبدأ هذه المرحلة من عام 

ة   ي السي 
ي المرحلة األوىل والثانية فز

ي مؤلفات مستقلة، بعد أن كان التأليف فز
ة النبوية فز فردت السي 

ُ
ي هذه المرحلة أ

فز
؛  ز المسلمي  اإلخوان  دعائم جماعة  لتثبيت  وذلك  النبوية؛  السنة  و ضمن  للجماعة،  العام  المنهج  النبوية ضمن 

ة ا ي انتشار الجماعة والتأثر بها؛  ولجذب األتباع؛ واالدعاء أن منهجهم موافق للسي 
لنبوية، وكان لهذا التحول أثر فز

ي السنة، وضمنها  
ي فز
ة النبوية كان لها رواٌج أكير من المؤلفات المتعلقة بمنهج الجماعة، أو حت  الت  ألن مؤلفات السي 

ي جماعة اإلخوان ا من قبل مراقت 
ً
ا مكثف

ً
ة النبوية، ونتيجة لذلك شهدت هذه المرحلة نشاط ز أكير   السي  المسلمي 

ة النبوية.   ي السي 
ز فز  هذه المرحلة أخطر مراحل تأليف جماعة اإلخوان المسلمي 

ُّ
 من المرشدين، لذا تعد

ة النبوية، وذلك إلفراد  ي استغالل السي 
ومن هنا يمكن القول بأن المرحلة الثالثة كانت أوضح وأخطر المراحل فز

ة من أ ي مؤلفات مستقلة، وكير
ة النبوية فز ي هذه المرحلة. السي 

ة النبوية فز ي السي 
ف فز

ى
 ل

 أبرز سمات هذه المرحلة:  
، ولو لم يلتقوا، فمجرد وصول الكتاب للمراقب اآلخر، أو المرشد  .1 ز ز أفراد جماعة اإلخوان المسلمي  التعاون بي 

 اآلخر، يبدأ باالستفادة منه، وتقرير ما أورده من سبقه، ظهر هذا من خالل عزو بعضهم لبعض. 
، حت  استطاع م .2 ي هذه المرحلة أن يخدموا ويدعموا توجه الجماعة السياسي

ز فز راقبو جماعة اإلخوان المسلمي 
مثل  

ُ
وح، يجدها ت ة النبوية، بما فيها الدروس والرسر ي السي 

ز فز أصبح من يقرأ مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وهذا   الجماعة،  لهذه  تابًعا  يكن  لم  ولو   ، ز المسلمي  اإلخوان  لجماعة  هذه  الطريق  ي 
فز مؤلفاتهم  ي 

فز ما  أخطر 
 . ز ة تبًعا لمنهج اإلخوان المسلمي   المرحلة، حيث ُيكِيفون السي 

ي هذه المرحلة يفوق تأليف مرشدي جماعة اإلخوان  .3
ز من خارج مل فز ي جماعة اإلخوان المسلمي  تأليف مراقت 

ز ما حصل   ؛ لدعم توجه الجماعة وتجنيد األتباع ممن هم خارج مل، مستغلي  ز من نشوء تيارات  المسلمي 
 . ز  فكرية كالقومية، والشيوعية، ووقوع أحداث سياسية كأحداث فلسطي 

  هذه المرحلة: 
 
 من المؤلفات ف

ة النبوية، لمني  الغضبان.  -  فقه السي 

ة النبوية، لمني  الغضبان.  - ي السي 
 المنهج الحركي فز

 المسلمير  ومراقبيها: مالحظات عامة حول نشأة التأليف عند مرشدي جماعة اإلخوان 

ة النبوية، فكان تأليفهم إما  • ي السي 
ز جميعهم لم يفردوا مؤلفات مستقلة فز أن مرشدي جماعة اإلخوان المسلمي 

 ضمن المنهج العام للجماعة، أو ضمن السنة النبوية. 

أفرد   • الغضبان، حيث  مني   ، هو  ز والمراقبي  المرشدين  من  النبوية  ة  السي  ي 
فز ف 

ى
أل من  أكير  مؤلفات أن  تسعة 

ة النبوية.  ي السي 
 مستقلة فز

  التعامل معها: 
 
ة النبوية عند أهل السنة الجماعة ومنهجهم ف  المبحث الثالث: مفهوم السير

ا: 
ً
ة النبوية لغة واصطالح  المطلب األول: تعريف السير

ة لغة:  ٍّ وجريان، يقال: َساَر يَ   السير ي
ز والياء والراء أصل يدلَّ عىل مضز ، السي  َ

َ
 ونهاًرا،  "َسي 

ا
ا، وذلك يكون ليًل ً ْ ُ َسي  ِسي 

الطريقة  :
ُ
ة َ ِته(19) " والِسي  َرِعيَّ ي 

فز الواىلي  ساَر  "ُيقال:  ها    ،، 
َ
ت َ ِسي  ا 

َ
ه
ُ
ِعيد

ُ
﴿َسن  :

َ
تعاىل ه 

ُ
قول رِس 

ُ
ف َوِبه   ،

ُ
ة
َ
الَهْيئ  :

ُ
ة َ والِسي 

﴾" ]سورة طه: 
َ
وىل

ْ
  . (20)[27اال

ا:  
ً
ة اصطالح ي ترجمة حياة شخص ما، غي  أنالسير

ة مسبوقة بألف والم حل، يراد بها  تعتز ه إذا أطلق لفظ سي 
ي   . (21)وأصبحت علًما قائًما بذاته، هو علم السي   -صىل هللا عليه وسلم-ترجمة حياة النت 

، النبوة لغة: " ٌ ائ ِ 
َ
 من أرض إىل أرض: ن

ُ
َبأ
ْ
ال ِللذي َين

َ
، النون والباء والهمزة قياسه اإلتيان من مكان إىل مكان، ُيق

َ
َبأ
َ
ن

"و  ائ ِ 
َ
ا(22)  سيل ن ً َ ي 

َ
، أي: خ

ً
َبأ
َ
، والجمع أنباء، وإن ِلفالٍن ن : الخي 

ُ
َبأ
َّ
 من األرض ِإىل أرض أخرى، ِإذا ،  ، الن

ُ
ت
ْ
َبأ
َ
ال: ن

َ
وُيق

ء: الطريق الواضح ي  . (23) خرجت منها إليها، والنت 

ا:  
ً
ه  النبوة اصطالح ه عن غي  ز ا من عباده، فيمي 

ً
يعته بما "خي  خاص، يكِرم هللا به أحد بإلقائه إليه، ويوقفه عىل رسر

، ووعظ، وإرشاد، ووعد، ووعيد"   . (24) فيها من أمر، ونهي
 
 

 
 (. 120/ 3فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ) )19(
، محمد،  )20( ي

 (. ١١٧ / 12ه، تاج العروس من جواهر القاموس، )1431الحسيتز
، محمد، ينظر:   )21( ة النبوية دراسة نقدية تحليلية، )ص1438الجزوىلي  (. 15ه، مدارس السي 
 (. 385/ 5فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ) )22(
 (. 164-162/ 1ه، لسان العرب، )1414ينظر: بن منظور، جمال الدين،  )23(
، أحمد،   )24( ي

 (. 279/ 1ه، شعب اإليمان، )1423البيهف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة النبوية مركًبا:  : تعريف السير  
 المطلب الثاب 

ة النبوية بعدد من التعريفات، أذكر منها:  رفت السير
ُ
 ع

ي    التعريف األول:  ثر عن النت 
ُ
، أو تقرير، أو صفة خلقية، أو خلقية،  من قول، أو فعل  -صىل هللا عليه وسلم -"هي ما أ

ة، سواء كان قبل البعثة، أو بعدها"    . (25) أو سي 
 يالحظ عىل هذا التعريف: 

ة ُجزء من السنة، وليست كل السنة.  - ة بالسنة، والسي   أنه غي  مانع، حيث عرف السي 

ي ا -
ة، وال يصح هذا فز ي التعريف بما هو من مادة المعرف، وهو لفظ السي 

 لتعريف. أنه عي  فز
 :  
ي    التعريف الثاب  ة، أطلق ذلك عىل أبواب الجهاد؛ ألنها متلقاة من أحوال النت  ، جمع سي  صىل هللا عليه -"الّسي 

ي غزواته"  -وسلم
 . (26) فز

 يالحظ عىل هذا التعريف: 

ي    - ة النبوية بأبواب الجهاد وغزوات النت  ة النبوية، -صىل هللا عليه وسلم-أنه قيد السي   جزًءا من السي 
ُّ
، وهي تعد

ة.   وليست كل السي 

ي  -  من دعوته، وهجرته.  -صىل هللا عليه وسلم-أنه غي  جامع، فلم يذكر ما يتعلق بحياة النت 
ي    التعريف الثالث:  وأخباره، وأخبار أصحابه، وبيان أخالقه، وصفاته،   -وسلم  صىل هللا عليه-"دراسة حياة النت 

 . (27) وخصائصه، ودالئل نبوته، وأحوال عله"
رست أم ال، ووصفها بالدراسة يصدق عىل الكاتب 

ُ
ة ثابتة، سواء د وهو الراجح، لكن بحذف مصطلح دراسة؛ فالسي 

ة النبوية، وب  هذا ة النبوية، ال مجرد السي  ي السي 
 أو الباحث فز

ي -يدخل بالتعريف ما ليس منه، فحذفه األوىل؛ ليكون هذا التعريف جامًعا ومانًعا. ويقصد بأخبار أصحابه   
رضز

ة النبوية فقط العموم أخبارهم.  -هللا عنهم ا بالسي 
ً
 ماكان متعلق

ة النبوية:    التعامل مع السير
 
 المطلب الثالث: منهج أهل السنة والجماعة ف

ي هذا المبحث المن
ز فز ة النبوية، والتعامل معها، وهو منهج أهل السنة والجماعة؛ أبي ِ ي عرض السي 

هج الصحيح فز
من  الدراسة  عينة  ا 

ً
وتحديد النبوية،  ة  السي  عرض  مناهج  ي 

فز للنظر  ان  ز والمي  الضابط  بمثابة  المنهج  هذا  ليكون 
ز ومراقبيها، فيقبل ما وافق منهج أهل السنة والجماعة،   كل ما يخالفه.  مرشدي جماعة اإلخوان المسلمي 

ُّ
 ويرد

ة النب      سير
 : -صىل هللا عليه وسلم-المطلب األول: صحة مصدر تلقى

ي 
، مما ينبغز ي الخي 

ز المصادر بحسب الصحة من عدمها فز ز بي  ة النبوية، والقدرة عىل التميي  إن معرفة مصادر السي 
ة النبوية، سواء إلثبات الوقائع والحوادث، ة النبوية، بمعتز التعليل، واستخراج ال أو لتفسي  وقائع  لدارس السي  سي 

:  ،(28)الدروس والعي  منها  ي
 وهي وفق اآلئ 

  :
ا
ها؛ أوًل ة النبوية، وهو أصدق المصادر وأصحُّ القرآن الكريم: وذلك الشتماله عىل كثي  من أحداث ووقائع السي 

 ِ
ز َباِطُل ِمن َبي ْ

ْ
ِتيِه ال

ْ
 َيأ

َّ
، قال هللا تعاىل: ﴿َل يٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾ ]سورة ألنه من العليم الخبي  ِ

ز يز
َ
ِفِه ۖ ت

ْ
ل
َ
 ِمْن خ

َ
ْيِه َوَل

َ
 َيد

 
ة خي  البرسر ه، صحيح  1435الموس، سعد،   )25(  (. 20، )ص-صىل هللا عليه وسلم-األثر وجميل العي  من سي 
، أحمد،   )26( ي

ح صحيح البخاري، )1379العسقالئز  (. 4/ 6ه، فتح الباري رسر

، محمد،  )27( ة النبوية أهميتها وأقسامها ومقاصد دراستها، )ص1427السلىمي  (. 7ه، السي 
ة خي  البرسر ه، صحيح األثر وجميل ا1435ينظر: الموس، سعد،  )28(  (. 30، )ص-صىل هللا عليه وسلم-لعي  من سي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ل من بعده ما يبطله وينسخه"42فصلت:   ز ء مما أنزل هللا من قبل، وال ييز ي
ي القرآن (29) [، "أي: ال يكذبه سر

، وفز
ي غزوة األحزاب نزلت سورة  

ة النبوية، مثل: الغزوات، ففز األحزاب، كما نزلت الكريم ذكر لكثي  من أحداث السي 
ي سورة الضخ ما يتعلق 

، وسورة التوبة فيها ذكر غزوة تبوك، وكذلك ذكرت فز ي النضي 
ي غزوة بتز

سورة الحرسر فز
ي   ة النبوية عند عرضه   -صىل هللا عليه وسلم-بحال النت  ، فكل حدٍث من أحداث السي  قبل بعثه، وغي  ذلك الكثي 

    . (30) القرآن الكريم أو االستدالل به، يقدم المصدر األول، وهو 
ي    ثانًيا:  ة النبوية، قال النت  ي السنة بعد القرآن الكريم كمصدر للسي 

: )فعليكم -صىل هللا عليه وسلم-السنة النبوية: تأئ 

ز الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور، فإن كل   ي وسنة الخلفاء المهديي 
بسنت 

َعٍة ضاللة( 
ْ
ي ، وإن كان اله(31)محدثة بدعة، وكل ِبد يعة، وهدي النت 

-دف من تأليف كتب السنة حفظ تعاليم الرسر
تيب -صىل هللا عليه وسلم ة النبوية، ولكن هذه المعلومات ينقصها الي  ة عن السي  ، إال أنها تضمنت معلومات كبي 

ي ثنايا كتب السنة 
؛ فالمعلومات عن حادثة واحدة تكون مبثوثة فز ، والتسلسل الموضوغي ي

 . (32) الزمتز
ا: 
ً
ي  ش  ثالث النت  وسلم-مائل  عليه  هللا  يفة  -صىل 

ّ الرسر أخالقه  وهي  وسلم-:  عليه  هللا  اهرة -صىل 
ّ
الظ وأوصافه   ،

ة الرسول  (33) أيضا" ز جوانب مهمة من سي  ة النبوية، حيث تبي ِ  مصدًرا من مصادر السي 
ُّ
صىل هللا -؛ فالشمائل تعد

ي تعامالته   -عليه وسلم 
ي أخالقه، وهديه فز

ا، وسالمة منهج ، وتقيد هذه الكت (34) فز
ً
ا ومتن

ً
ب بمن اعتتز بالصحيح سند

مذي.   جامعها، مثل: كتاب الشمائل المحمدية، للي 

ـا:  ي    رابعا ي  -صىل هللا عليه وسلم-مغازي النت  ي غزواته"  -صىل هللا عليه وسلم-: ويراد بها "أحوال النت 
، فإن فيها  (35) فز

ة النبوية، وقد تضمنت كتب السنة ش ا من السي  ً ا منها، ولكن جرت عادة العلماء بإفرادها بمصنفات قسًما كبي 
ً
يئ

ا، 
ً
ا ومتن

ً
ا كما قيدت كتب الشمائل، بمن اعتتز بالصحيح سند

ً
مستقلة؛ لما لها من أهمية، وتقيد هذه الكتب أيض
أنه كان إذا سئل عن المغازي قال: "عليك بمغازي   -رحمه هللا-وسالمة منهج جامعها، وقد روي عن اإلمام مالك  

 . (36)ل الصالح موس بن عقبة، فإنها أصح المغازي"الرج
ي الشمائل أو المغازي، وهذا يؤكد ما ذكرته من ضبط األخذ منها بالعالم الثقة،  

ة الكتب، سواء فز دلَّ ذلك عىل كير
 . (37) الذي يتحرى الصحيح، ويتجنب الضعيف، ومن األمثلة عليها: كتاب المغازي لموس بن عقبة

ة الرسول  تاري    خ اإلس  خامًسا:  تب -صىل هللا عليه وسلم -الم: فما من مؤرخ لإلسالم إال ويذكر سي 
ُ
، وتقيد هذه الك

، مثل: كتاب البداية   غي
بالعناية بصحة الروايات فيها، وعدم استنادها عىل الضعيف، وبتمكن مؤلفيها من العلم الرسر

ي ، وكتاب تاري    خ األمم والملوك، لإلما-رحمه هللا- والنهاية، البن كثي    . (38) -رحمه هللا-م الطي 

ابطة ال يمكن فصل جزء منها عن  النبوية مي  ة  أن السي  التأكيد عىل  النبوية  ة  ي مصادر السي 
النظر فز ي عند 

وينبغز
ال  باألحداث،  الشاملة  اإلحاطة  ي 

تقتضز فدراستها  وعليه  تفاصيلها،  تمام  دون  جزئية  بمقتضز  الحكم  أو  اآلخر، 
ز عىل فهم نصوص   إخضاعها للتقطيع والتجزيء، ومن ، فإن من أهم ما يعي  ز ثم االقتصار عىل داللة حدث معي 
 

، أحمد،   )29( ي  (. 367/ 15ه، الجامع ألحكام القرآن )1384القرطت 
ي الرحمة محمد 1442ينظر: الخرعان، عبدهللا،  )30( ة الميرسة لنت   (. 18، )ص-صىل هللا عليه وسلم-ه، السي 
، س  ليمان،   )31( ي

تائز ِجس  ْ ي داود،  كت1430الس  ِ  أئ 
ز ي لزوم الس  نة، برقم: )ه، س  يز

ي 200/ 4(،  4607اب الس  نة باب فز
: إس  ناد ص  حيح رجاله  -رحمه هللا-. قال األلبائز

ي  
ء من فقهها وفوائدها، محمد ناض الدين األلبائز ي

 . 526/ 6ه[،  1416، ]الرياض، مكتبة المعارف،  1كلهم ثقات، سلسلة األحاديث الصحيحة وسر
ي الرحمة محمد ه، الس1442ينظر: الخرعان، عبدهللا،  )32( ة الميرسة لنت   (.  19، )ص-صىل هللا عليه وسلم-ي 
، عبدهللا،   )33(  (. 73/ 1ه، منته السول عىل وسائل الوصول إىل شمائل الرسول صىل هللا عليه وآله وسلم، )1426المكي
، ضيف هللا،  )34( ي

ة النبوية، )ص1425ينظر: الزهرائز  (. 53ه، مصادر السي 
، أحمد، فتح  )35( ي

ح صحيح البخاري، )العسقالئز  (. 4/ 6الباري رسر

، أحمد،   )36( ي
يعة، )1405البيهف   (. 101/ 3، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرسر

ة خي  البرسر 1435ينظر: الموس، سعد،  )37(  (. 32، )ص-صىل هللا عليه وسلم-ه، صحيح األثر وجميل العي  من سي 
 (. 118هللا، )صه، فقه الدعوة إىل  1428ينظر: السيد، إبراهيم،  )38(
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة النبوية، هو النظرة الشمولية للنصوص، واألخذ بها جميًعا، والجمع بينها ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم   السي 
ز األ  ي الباب والمتأخر ونحو ذلك، بحيث ال يكون تعارض وال اختالف وهذا عمل السلف الصالح الجمع بي 

دلة فز
ء فرع عن تصوره.  ي

 حيث إنهم يرون أن الحكم عىل السر

ة النبوية، والتجرد من كل األهواء والميول الشخصية.   : األخذ بفهم السلف الصالح للسير  
 المطلب الثاب 

ة النبوية هو الفهم الصحيح السليم، واألخذ به واجب، فقد قال هللا    إن فهم السلف الصالح للسي 
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
تعاىل:﴿ل

ا﴾ ]األ  ً ِثي 
َ
َ ك

ى
َر اَّلل

َ
ك
َ
َيْوَم اآلِخَر َوذ

ْ
َ َوال

ى
 َيْرُجو اَّلل

َ
ان
َ
َمن ك

ِّ
 ل
ٌ
ة
َ
 َحَسن

ٌ
ْسَوة

ُ
ِ أ
ى
ي َرُسوِل اَّلل ِ

ْم فز
ُ
ك
َ
[،  وقال هللا تعاىل:  21حزاب:  ل

 
َّ
ِذيَن ات

ى
َصاِر َوال

ْ
ن
َ ْ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
 ِمَن ال

َ
ون
ُ
ل وَّ
َ ْ
 األ

َ
ون

ُ
اِبق اٍت ﴿َوالسَّ

َّ
ُهْم َجن

َ
 ل
َّ
َعد
َ
 َوأ
ُ
ه
ْ
وا َعن

ُ
ُهْم َوَرض

ْ
ُ َعن

ى
َ اَّلل ي ِ

ْم ِبِإْحَساٍن َرضز
ُ
َبُعوه

َعِظيُم﴾ ]التوبة:  
ْ
 ال
ُ
ْوز
َ
ف
ْ
 ال
َ
ِلك

َ
ا ذ
ً
َبد
َ
اِلِديَن ِفيَها أ

َ
َهاُر خ

ْ
ن
َ ْ
َها األ

َ
ْحت
َ
ْجِري ت

َ
ُسوَل  100ت اِقِق الرَّ

َ
[، وقال هللا تعاىل:﴿ َوَمْن ُيش

بَ 
َ
ا﴾ِمْن َبْعِد َما ت ً  َمِصي 

ْ
َم َوَساَءت

َّ
ْصِلِه َجَهن

ُ
 َون

ى
َوىل

َ
ِه َما ت

ِّ
َول
ُ
زَ ن ِمِني 

ْ
ُمؤ
ْ
َ َسِبيِل ال ْ ي 

َ
ِبْع غ

َّ
ى َوَيت

َ
ُهد
ْ
 ال
ُ
ه
َ
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ي  ء أقوام تسبق -صىل هللا عليه وسلم-وقال النت  ي ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخ  ي
: )خي  الناس قرئز

 . (39) مينه، ويمينه شهادته( شهادة أحدهم ي
 فال يقدم أحد فهمه عىل فهم السلف الصالح إال ضلَّ وأضل، من جهله وفساد منهجه. 

يعة اإلسالمية، واألصل فيها التسليم، وفهمها وفق فهم السلف الصالح،  ة النبوية جزء من نصوص الرسر إن السي 
صىل هللا عليه -بما كان عليه أصحاب رسول هللا  : السنة عندنا التمسك  -رحمه هللا-قال اإلمام أحمد بن حنبل  

 . (40)، واالقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضاللة-وسلم
ي   ي -رحمه هللا-وقال الشاطت 

غي مراعاة ما فهم منه األولون، وما كانوا عليه فز
ي الدليل الرسر

: "يجب عىل كل ناظر فز

ي العلم والعمل"
 . (41)العمل، فهو أحرى بالصواب، وأقوم فز

ة النبوية ال يمكن أن يخالف العقل؛ فالخطأ  ة النبوية أن ما صح من السي  ي نصوص السي 
مع التأكيد عند النظر فز

ي العقل ال النقل الصحيح؛ ألن داللة النقل الصحيح قطعية، بينما داللة العقل ظنية، وهذا العقل البد أن   يعي 
ة النب ان فهم السلف الصالح، فليست السي  ز  للتالعب وإعمال األهواء والميول الشخصية، وقد يضبط بمي 

ا
وية محًل

ي  -رحمه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
: "ما علم بلي    ح العقل ال يتصور أن يعارضه البتة، وقد تأملت ذلك فز

عامة ما تتنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة، شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطالنها، بل يعلم 
ع"بال الموافق للرسر تبناه مرشدو ومراقبو (42)عقل ثبوت نقيضها  النبوية مما  ة  ، فكل ما خالف فهم السلف للسي 

ي بيان جزء من ذلك  
ز هو شبهات فاسدة ناتجة عن الهوى والجهل، وسيأئ  ي  -بإذن هللا-جماعة اإلخوان المسلمي 

فز
 . ي
 الفصل الثائز

الحديثة والمعاضة، بل إن أغلب االنحرافات المعاضة    وهذا الضابط هو أهم ضابط يتعلق بالدراسات والكتب
ا 
ً
ة النبوية ميدان ي هذا الباب، حيث جعلوا من السي 

ة النبوية، هو انحرافهم فز ي السي 
عن منهج أهل السنة والجماعة فز

 خصًبا إلعمال العقل، وإسقا  أحداثها عىل ما يوافق مرادهم، وخلفياتهم الفكرية مع أن الواجب عدم الخضوع 
ة النبوية لألحكام المسبقة، والميول المذهبية، والحزبية والفكرية   ي (43) عند تفسي  حوادث السي  ، وقد انتقد الصحائ 

ي هللا عنهما-الجليل عبدهللا بن عمر  
ي الكفار، فجعلوها "  مسلك الخوارج، فقال:   -رضز

إنهم انطلقوا إىل آيات نزلت فز

 
حذر من الجامع المس   ند الص   حيح المختل    من أمور رس   ول هللا ص   ىل هللا عليه وس   لم وس   ننه وأيامه، محمد بن إس   ماعيل البخاري، كتاب الرقاق باب ما ي )39(

 . 91/ 8(، مرجع سابق،  6429زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم: )
، ابن قدامة، ذم التأويل، )ص )40(  (. 34المقدسي
، إبراهيم، الموافقات، )ا )41( ي  (. 289/ 3لشاطت 
 ( 147/ 1ابن تيمية، أحمد، درء تعارض النقل والعقل، ) )42(
 (. 50-48ه، ضوابط منهجية لالستدالل بالسنة النبوية، )ص1440ينظر: القناص، محمد،   )43(
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

" ز  . (44) عىل المؤمني 
ة النبوية وفق ما يرون، ال وفق  وبعض المؤلفات المعاض  فوا السي  ة النبوية وقع فيما وقع من الخوارج، فكيَّ ة للسي 

ز عامة، وتارة  ي المسلمي 
؛ كالجاهلية، فيجعلونها فز ز معانيها الصحيحة، فتارة ينطلقون إىل ما وِصف به غي  المسلمي 

عية؛ كالجهاد، فيسقطونها عىل القتال، والفتنة،  وإراقة الدماء.  يحملون المصطلحات الرسر

النبوية، ويسغ  ة  السي  ي 
معائز ُيحرف  من  لكل  التصدي  العلماء  فإنه عىل  الفاسد،  والتكييف  التحريف  وإزاء هذا 

ي  ي هللا عنهم، قال -وصحابته   -صىل هللا عليه وسلم -لتطويعها لمنهجه وحزبيته، فيستنتج ما ال يصح عن النت 
رضز

ِذيَن  ﴿  هللا تعاىل: 
ى
 ال
َّ
ا﴾ ]سورة األحز ِإن

ً
ِهين اًبا مُّ

َ
ُهْم َعذ

َ
 ل
َّ
َعد
َ
ِخَرِة َوأ

ْ
َيا َواآل

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

ُ فز
ى
ُهُم اَّلل

َ
َعن
َ
 ل
ُ
ه
َ
َ َوَرُسول

ى
 اَّلل

َ
ون
ُ
ذ
ْ
[، 57اب: ُيؤ

ا من آذاه، بمخالفة أوامره، وارتكاب زواجره، وإضاره عىل ذلك، وأذى رسوله بعيب أو تنقص، 
ً
ا ومتوعد

ً
أي: متهدد

ي كل من آذاه، ومن آذاه فقد آذى هللا، ومن أطاعه فقد أطاع هللاوالظاهر أن اآلية عا
تعاىل -، ثم "إن هللا  (45) مة فز

أن ُمبغض رسول هللا    -ذكره المنقطع عقبه، فذلك صفة كل من   -صىل هللا عليه وسلم-أخي   األذّل،  األقّل  هو 
﴾ ](46) أبغضه من الناس" ُ ْبي َ

َ ْ
َو األ

ُ
 ه

َ
ك
َ
اِنئ

َ
 ش

َّ
 [. 3سورة الكوثر: ، قال عز وجل: ﴿ِإن

ي   ي نرسر   -صىل هللا عليه وسلم-الدفاع عن النت 
ي عىل أمته، ومن لوازم محبته، وعلينا السغي فز هو من حقوق النت 

ة الصحيحة، وإبراز الصورة الحقيقية لإلسالم، ولنبيه   ، والدفاع عنه، ورد الشبهات -صىل هللا عليه وسلم-السي 
 .   -يه وسلمصىل هللا عل-الموجهة إىل شخصه، وحياته 

ة النبوية فهم السلف  ي السي 
ي خالف مؤلفوها فز

وب  هذا الضابط يتضح أهمية تنقية الساحة العلمية من الكتب الت 
ي    ألهل األهواء، إذ ال يصدق عليها إال أنها كتب أهواء، -صىل هللا عليه وسلم-الصالح، دفاًعا عن النت 

ا
، ومجانبة

 ومن كان هذا منهجه، فيجب االبتعاد عن كتبه.  وجهال حاد مؤلفوها عن فهم السلف الصالح،
ة النب      سير

 
 .  -صىل هللا عليه وسلم-المطلب الثالث: التفريق بير  مواضع االقتداء ومواضع الخصائص، ف

ي  ه"  -صىل هللا عليه وسلم -ويراد بالخصائص: "ما انفرد به النت   . (47) عن غي 

ة النبوية بيان ما هو م  ي  فمن األهمية عند عرض السي  ، وما هو عام، وهذا -صىل هللا عليه وسلم-ن خصائص النت 
الفقه،  النبوية، وعلم أصول  ة  الراسخون من أهل السنة والجماعة، الذين تمكنوا من فقه السي  العلماء  يضبطه 

 فأدركوا العام والخاص، وأدركوا المقيد والمطلق. 

ي    ز أكير من أرب  ع    -صىل هللا عليه وسلم-فإن فعل النت  ا به، مثل: الجمع بي 
قد يكون عاًما لألمة، وقد يكون خاصًّ

ه، فهو يوجب دخول النار، فهذه خاصة به، ويحرم االقتداء والتأسي به  نسوة، والكذب عليه ليس كالكذب عىل غي 
ة النبوية، فيعمل بها عىل أصل فيها، وقد اهتم أهل العلم ببيانها؛ حت  ال يغي  جاهل  ي أخبار السي 

إذا وقف عليها فز
 التأسي واالقتداء. 

ي    ع، مثل: أفعال الصالة، وأفعال الحج، وهذا النوع من أفعاله   صىل هللا عليه  -وهناك أفعال يقصد بها بيان الترسر
الواجب معرفة هذه األنواع حت  يحصل  -وسلم ، بل  ي االقتداء والتأسي

االقتداء به عىل علم    الباب فيه واسع فز

 
حمد بن إس        ماعيل البخاري، كتاب اس        تتابة المرتدين  الجامع المس        ند الص        حيح المختل         من أمور رس        ول هللا ص        ىل هللا عليه وس        لم وس        ننه وأيامه، م )44(

 . 16/ 9والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم،  
، إسماعيل،   )45(  (. 423/ 6ه، تفسي  القرآن العظيم، )1419ينظر: بن كثي 
ي تأويل القرآن، ) )46(

ي، محمد، جامع البيان فز  (. 158/ 24الطي 
، إسماعيل،  ابن   )47( ة، )ص1403كثي  ي السي 

 (. ٢٧٨  ه، الفصول 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 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هذه( -صىل هللا عليه وسلم -وبرهان، قال  
 بعد حجت 

ُّ
ي ال أدري لعىلي ال أحج

، "هذه (48): )لتأخذوا مناسككم، فإئز
، واقبلوها، واحفظوها، واعملوا بها، وعلموها الناس" ي

 . (49)الالم الم األمر، ومعناه: خذوا مناسككم عتز

ة النبوية.   المطلب الرابع: التأهيل العلم  لمن له اشتغال بعلوم السير

 ، ز ي طلب العلم، والرجوع للعلماء الراسخي 
غي لطريقة أهل السنة والجماعة فز

: التأصيل الرسر ي بالتأهيل العلىمي
وأعتز

ة النبو  ي تبليغ السي 
ا، وجمًعا، وضبط فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، والعناية بهذه الضوابط فز

ً
ية، تأليف

ًحا.   ورسر

يعة اإلسالمية من مصادرها األصلية؛ حت  يفهم اإلسالم،  ة النبوية البد له من دراسة الرسر فإن المشتغل بعلوم السي 
ي نزل بها القرآن، فمن ال يفهم 

يعة اإلسالمية، ويفقه لغته الت  ي الرسر
ويفقه أحكامه، وينضبط بمنهج االستدالل فز

يعة وأحكامها، فالحكم اإلسالم فًما صحيًح  اته وتحليالته خاطئة، ومخالفة لكثي  من قواعد الرسر ا، تكون أغلب تفسي 
ي 
ء فرع عن تصوره، فالبد من تصور حقيقة اإلسالم من مصادره، تصوًرا صحيًحا، وإال وقع الباحث فز ي

عىل السر
ي ج ي كتب مرشدي ومراقت 

ز يجد الزلل، وخلط األمور، وقرر نتائج غي  صحيحة، والناظر فز ماعة اإلخوان المسلمي 
ا سياسًيا؛ ليوافق أهواءهم ويحققوا من خالله أهدافهم.  ً  أنهم فرسوا اإلسالم تفسي 

ة النبوية وفق معانيها، وعدم تطويعها لخدمة   ي السي 
عية الصحيحة الواردة فز ي استعمال المصطلحات الرسر

كما ينبغز
ة  يعة اإلسالمية، أو االستدالل بالسي  ي الرسر

ي   مآرب مخالفز
ه، من المصطلحات ذات المعائز عىل ما ال تحتمله، وال تقرُّ

 ، ومن ذلك مصطلح التنظيم، ومصطلح الرسية، كما حملتها الحركات اإلسالمية المعاضة. (50) المخالفة
ه إنما يصدر من صاحب هوى وممن يجهل اإلسالم، ويجهل اللغة العربية، وداللة المصطلحات  وهذا الخلط وغي 

عية، وأل ي  الرسر ة النبوية جزء من سنة النت  فال يعذر الخوض فيها مع الجهل، فإما   -صىل هللا عليه وسلم-ن السي 
ا. 
ً
ا وتحريف

ً
ك هذا العلم ألهله، وال ُيكتب فيه إفساد  عالم عارف مجتهد، وإال فيي 

 :   التأهيل العلم 
 
 ومن األمور الهامة ف

ز الحق والبا  ز بي  طل، ويلزم الحق، ويحذر ويجتنب الباطل، وكل ما يوصل معرفة األفكار المنحرفة والهدامة ليمي 
ز يضبطه منهج وفهم السلف الصالح، وليس أصحاب المناهج المنحرفة، الذين   إليه، مع التأكيد عىل أن هذا التميي 
ز مصطلح الجاهلية  ز بغي  وجه حق؛ كإطالق جماعة اإلخوان المسلمي  يطلقون األحكام التعميمية عىل المسلمي 

 عات اإلسالمية. عىل المجتم

ز إال  ي المسلمي 
، فال يظن فز ز والجاهلية تعرف ليحذر منها، ال ليقاس عليها بأوصاف تعميمية تطلق عىل المسلمي 

فإن كانت غيبة  الجائر عىل عمومهم،  الوصف  بهذا  بهم  ، وإن وقع زلل فيوجهون وينصحون، واليقدح  كل خي 
 األفراد محرمة مذمومة، فكيف بالغيبة العامة؟!. 

 
رمي   المس  ند الص  حيح المختل   بنقل العدل عن العدل إىل رس  ول هللا ص  ىل هللا عليه وس  لم، مس  لم بن الحجاج النيس  ابوري، كتاب الحج، باب اس  تحباب )48(

 . 943/ 2(،  1297كم«، مرجع سابق، برقم: )جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صىل هللا عليه وسلم »لتأخذوا مناسك

)49(   ، ي الدين يحت  ح صحيح مسلم )1329النووي، محت   (. 45/ 9ه، المنهاج رسر

ة النبوية من القراءة الدينية التنظيمية، )ص 1436ينظر: عبد الواحد، رشا،  )50( ي تحرير السي 
 (. 13ه، محاولة 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 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، أو وم ز ة النبوية لما قد يرد من شبهات، أو يذكره بعض المؤرخي  ن ثمرات التأهيل العلىمي أال يقع الدارس للسي 
بعض الروايات الضعيفة، فيكون هذا التأهيل حماية من تلك الشبهات. فالمنهج الصحيح القويم الذي يستقيم 

ة النبوية، إنما ينهض ع ي السي 
: عليه دين العالم المسلم الصادق فز ز  ىل ركني 

 .
ا
، وعمال

ا
، ودعوة

ً
، وتعليما

ً
 ركن القيام بشأن السنة علما

ي االعتقاد والعمل، وإنكارها، والتشديد عىل أهلها
 . (51)وركن المناهضة للبدع فز

ا للقارئ لها؛ إذ إن 
ً
ة النبوية، ومعين ي السي 

ا للكاتب فز
ً
، فيكون ضابط ي التأهيل العلىمي

ا فز
ً
ان جد وهذان الركنان هامَّ

ة النبوية، فجعلوا هناك ش ي السي 
ز فز ي أمور تفصيلية، أثارها مرشدو ومراقبو جماعة اإلخوان المسلمي 

بهات دقيقة فز
غي إال إضاًرا عىل 

 عىل سقيم فهمهم ومرادهم، وهذا حال الجهال، إذ ال يزيدهم النص الرسر
ا
ة دليًل من صحيح السي 

ير، بل والتأكيد عىل صواب فسادهم؛ ألنهم ال ُيعملونه، وال يقفون عند حدوده، بل أخذ وه وسيلة للتعليل والتي 
ز  ة النبوية ثابتة صحيحة، ومنهج اإلخوان المسلمي  مسلكهم، والحق ظاهر بريء، ولو تخطفه أهل األهواء، فالسي 

ة النبوية منه بريئة.   فاسد باطل، والسي 

ا عىل أن يرسَّ إكمال هذا البحث، والصالة والسالم   ً  وأخي 
ا
، الحمد هلل أوَل ز عىل سیدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعي 

فه خي  الجزاء،   ته، وأسأل هللا أن يجعله خالصا  ا لوجهه الكريم، وأن يجزي كاتبته ومرسر والذي كانت مادة البحث سي 
اإلخوان  جماعة  مرشدي  بتحليل كتب  جهد،  من  أستطيع  ما  فيه  أبذل  أن  حاولت  فقد  بقبول حسن،  ويتقبله 

ز ومراقبيها، و  ة النبوية. المسلمي  ي السي 
 الرد والتفنيد لما حرفوه من معائز

 أهم النتائج: 
 :
ا
ي    أوًل ة النبوية جزء من سنة النت  فال يعذر الخوض فيها مع الجهل، فإما عالم   -صىل هللا عليه وسلم -أن السي 

ا.  
ً
ا وتحريف

ً
ك هذا العلم ألهله، وال ُيكتب فيه إفساد  عارف مجتهد، وإال فيي 

ال المتأخرة  القرون  أحد من  فلن يسبق  الصالح،  السلف  بفهم  النبوية مقيد  ة  السي  ي هللا  -صحابة  ثان ًيا: فهم 
رضز

ة    -عنهم للسي  ز  المسلمي  اإلخوان  جماعة  فهمهم؛ كتأويل  خالف  فهٍم  ذلك كل  وعىل  مراد هللا،  لفهم  وتابعيهم 
 النبوية، فهو فهم فاسد ومردود. 

، فالمسألة توظيف حركي  ز ة النبوية هو األهداف العامة لجماعة اإلخوان المسلمي  أن مدار تطبيقات استغالل السي 
ة الن عية.  للسي   بوية، ال دراستها وتبل معانيها الرسر
ا:  ـً النبوية، هو مقايسة   ثالثـــ ة  ز ومراقبيها للسي  المسلمي  ز تطبيقات استغالل مرشدي جماعة اإلخوان  المتفق بي 

ة النبوية.  ي السي 
ز فز  به جماعة اإلخوان المسمي 

ُ
 األمور بأضدادها، وهذا بالضبط هو ش

ا:   ـً الصالحرابعـــ بمنهج  الفساد  ير  تي  ، مسلك  ز المسلمي  اإلخوان  وإن سلك مرشدو ومراقبو جماعة  فأعمالهم   ، ز ي 
ة النبوية، ألصقوه بها، وأرد عليهم وعىل كل من سلك  ي السي 

ا فز
ً
عظم فسادها، وجدوا لها من غيهم وانحرافهم حدث

ي من ُيشِبه أمران، 
ية والفضل والصالح، فقد يأئ  ي لحوق الخي 

هذا المسلك، أن التشابه أو دعوى وجوده، ال يعتز
ق والمغرب من اال  ز المرسر ره تشبيهه بالصالح. وبينهما ما بي   ختالف، وقطًعا فساد العمل ال يي 

ا:  ـً ة النبوية وكتبهم، هو هجرها، والتحذير منها، وهذا منهج السلف   خامس غي من مستغىلي السي 
إن الموقف الرسر

ي كتب أهل األهواء عموًما. 
 الصالح فز

 

 
، عبدهللا،  )51( كي

ي تاريخه وسماته وأشهر أعالمه ومؤلفاته، )ه، المذهب الحنبىلي در 1423ينظر: الي 
 (. 351/ 1اسة 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 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)الطب                    . واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المراجع: 

ي،  إجماع العلماء عىل الهجر والتحذير من أهل األهواء   ، دار األصالة، جدة، 3والبدع، خالد بن ضحوي الظفي 
 ه. 1423

 ه. 1424، مل، دار المنهاج، 3األجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، صالح بن فوزان الفوزان،  
، عىلي السيد،   ي واإلفالس السياسي

ز االبتداع الديتز ز بي  ،  2اإلخوان المسلمي  ز  . ه1433، القاهرة، دار سبيل المؤمني 
  ، ي

ي تخري    ج أحاديث منار السبيل، محمد ناض الدين األلبائز
،  2إرواء الغليل فز وت، المكتب اإلسالمي  ه. 1405، بي 

 ه. 142، الرياض، دار الفضيلة، 1البدع الحولية، عبد هللا بن عبد العزيز التويجري،  
   ، ي

 ه. 1431، الكويت، دار الهداية، 1تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الحسيتز
، تحقيق: محمد شمس الدين،   ي

، دار الكتب العلمية، 1تفسي  القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثي  القرسر
وت،   ه.  1419بي 

  ، ي واألسانيد، يوسف بن عبد هللا بن عبد الي 
ي الموطأ من المعائز

، المغرب، وزارة عموم األوقاف 1التمهيد لما فز
 ه. 1387والشؤون اإلسالمية، 

بة األسدي،5حكام من بلوغ ال َمرام، عبد هللا بن عبد الرحمن البسام،  توضيح األ 
َ
ة المكّرمة، مكت

ّ
 ه. 1423، مك

ي، تحقيق: أحمد محمد شاكر،   ي تأويل القرآن، محمد بن جرير الطي 
وت،  1جامع البيان فز مؤسسة الرسالة، بي 

 ه.  1420
عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو  الجامع المسند الصحيح المختل من أمور رسول هللا صىل هللا  

وت، دار طوق النجاة، 1عبدهللا البخاري،    ه. 1422، بي 
ي    ه. 1384، القاهرة، دار الكتب الملية، 2الجامع ألحكام القرآن محمد بن أحمد القرطت 

ي غسل األموال، محمد بن عبدالعزيز الرشود، رسالة م
اجستي  من جامعة نايف جريمة استغالل العمالة الوافدة فز

 ه. 1434العربية للعلوم األمنية، 
، الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 2درء تعارض النقل والعقل، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  

 ه. 1411
  ،  ه. 1406، الكويت، الدار السلفية، 1ذم التأويل، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي

ي بكر ابن قيم الجوزية،  زا ي هدي خي  العباد، محمد بن أئ 
وت، 25د المعاد فز  ه. 1415، دار الرسالة، بي 

ي  
ء من فقهها وفوائدها، محمد ناض الدين األلبائز ي

، الرياض، مكتبة المعارف، 1سلسلة األحاديث الصحيحة وسر
 ه. 1416

ي داود، سليمان بن األشعث   أئ 
ز ،  سيز ي

 ه. 1430، دمشق، الرسالة العالمية، 1الِسِجْستائز
ي الرحمة محمد   ة الميرسة لنت  ، الرياض، كنوز 5، عبدهللا بن عبدالرحمن الخرعان،  -صىل هللا عليه وسلم- السي 

 ه. 1442إشبيليا، 
  ، ي

ي الرازي الاللكائ  ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة هللا بن الحسن الطي  نة المنورة، دار  ، المدي8رسر
 ه. 1423طيبة، 


