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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ع  
 [-عرض ونقض-]الشبهات الفكرية المعارصة تجاه التسليم للنص الشر

ي تخصص الدراسات اإلسالمية المعاضة[ 
 ]جزء مستل من بحث تكميىلي مقدم لنيل درجة  الماجستي  فز

 إعداد الباحثة: 

 ]ضخ عبدالعزيز محمد صقر[ 

 اإلسالمية، السعودية[ ]تخصص الدراسات اإلسالمية المعاضة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 

 ملخص البحث: 

ي الدين اإلسالمي وتوضيح الشبهات المثارة حوله والرد   
غي فز

تهدف الدراسة إىل بيان مفهوم التسليم للنص الرسر

 عليها مع ذكر منطلقات الشبهات. 

  وقد اعتمدت فيه عىل ا
ع   للشبهات الفكري المعاضة الواردة عىل التسليم للنص    : لمنهج االستقران 

والمنهج   الشر

يعة اإلسالمية  : النقدي يعة اإلسالمية والرد عليها من خالل الرسر  . وذلك بنقد الشبهات وعرضها عىل الرسر

،  : المفتاحيةالكلمات  غي
 المعاضة. شبهات فكرية، التسليم للنص الرسر

 المقدمة: 

ور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل إن الحمد هلل، نحمده و  نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رسر

 عبده ورسوله، صىل 
ً
يك له، وأشهد أن محمدا له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال رسر

 .) (  
ً
ا  كثي 

ً
 هللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليما

 أما بعد: 

 كان من  
ُ
ت
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ْ
ك
َ
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ً
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ا
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ً
رحمة هللا هلالج لج بعباده أن أنزل عليهم دين

َم﴾ ]المائدة،
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ك
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ا واضًحا ال لبس فيه وال غموض، فكان حري عىل العبد أن يشكر ربه عىل هذه النعمة، جعل طريق معرفت 
ً
ه بيان

ه، قال اإلمام األوزاغي   يل وعىل رسوله -رحمه هللا-ومن الشكر التسليم هلل هلالج لج لكل أمره وخير ز : "من هللا تعاىل التيز

ا–، بل هو  ملسو هيلع هللا ىلص التبليغ وعلينا التسليم") (، والتسليم ليس من باب الشكر هلل هلالج لج فقط
ً
من مقتضيات اإليمان   -أيض
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ثبت قدم اإلسالم إال عىل ظهر التسليم واالستسالم) ( هلل ولرسوله، والقبول لكل  [، وبالجملة: فال ت65] النساء،  

ي القرآن الكريم
ي سنته. -ما جاء فز

 ، أو صح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فز

اُض عليه، واإلباء عن قبول أمره وأمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ومعارضة وحيه بالعقل،    له: االعي 
َ
ويقابل التسليَم هلل هلالج لج واإلذعان

ع واإليمان وتقديم الهوى عىل   ي الرسر
األمر، وهو بداية كل رسر ورزية، ومنشأ كل ضاللة وبلية. ولمكانة التسليم فز

ي المجتمعات 
ت الشبهات الفكرية الواردة عليه خاصة مع انتشار الفكر المادي فز وحفظ المرء من الشبهات كير

ها   من شبهات. فعىل المسلم  اإلسالمية، فتوالدت الشبهات من دعاوى التجديد والحداثة وتقديس العقل وغي 

بذل الحاجة إىل تربية نفسه عىل تعظيم هذا األصل وال يكمل التعظيم إال برد الشبهات الواردة عليه، فقد قال 

السلف: التخلية قبل التحلية. إن آثار هذه الشبهات عىل الناس تجعل المسلم المعاض بحاجة أعظم إىل كمال 

ه ملسو هيلع هللا ىلص، فهو ضمان له من االنحرافات والزي    غ، فاإلنسان ضعيف ودنياه  االستمساك بأصل التسليم هلل هلالج لج ولرسول

 هللا هلالج لج، وما دام اإلنسان حي فهو معرض للبالء   
ُ
ي كل مكان وال عاصم إال من عصمه

ز فز خالبة وأهواؤه مردية، والفي 

) ( 

، فكا  غي
ن عنوان البحث: لذلك كان من األهمية توضيح الشبهات الفكرية المعاضة الواردة عىل التسليم للنص الرسر

، نسأل هللا هلالج لج التوفيق والسداد والقبول.  غي
 الشبهات الفكرية المعاضة الورادة عىل التسليم للنص الرسر

 : مشكلة البحث

 يجيب البحث عن األسئلة اآلتية: 

؟ ين اإلسالمي
ِ
ي الد

غي فز
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
 ما أهمية مرتكز الت

؟ ما الشبهات الفكرية المعاضة الواردة عىل ال  غي
 تسليم للنص الرسر

؟  غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
 ما الردود المناسبة للشبهات الفكرية المعاضة الواردة عىل الت

 أهمية البحث: 

؛ فهو أساس اإلسالم وحقيقته اإليمان وعنوان االستقامة عىل -1 ين اإلسالمي
ِ
ي الد

غي فز
ص الرسر

َّ
أهمية التسليم للن

 دين هللا عزَّ وجّل. 

عية.  اهتمام كثي  من -2 يعات اإللهية، وأرسار األوامر والنواهي الرسر  الناس بالوقوف عىل ِحكم الترسر

، مما أورد    -3
ً
 ماديا

ً
ا ٍ من النفوس، مما زرع فيها محاولة تفسي  جميع األمور تفسي  طغيان الفكر المادي عىل كثي 

 . غي
ص الرسر

َّ
 شبهات فكرية عىل  التسليم للن

ي  -4
. وجود شبهات فكرية فز غي

ص الرسر
َّ
 التسليم للن
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ه عميق؛ ألنه يعالج رؤية اإلنسان وعقله وأفكاره.  -5 غي تأثي 
ص رسر

َّ
 التسليم للن

َّ
 إن

 هللا  -6
َّ
لم يتعبد خلقه بأن يدركوا جميع األمور بعقولهم؛ لعجزهم عن ذلك، وقصور عقولهم ومداركهم -تعاىل-إن

ي كثي  منها عىل 
عبد المحض. عن اإلحاطة بها، بل أرشدهم فز

َّ
سليم والت

َّ
 الت

 أهداف البحث: 

1- . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
 بيان مفهوم الت

2- . ي الدين اإلسالمي
غي فز

 بيان أهمية مرتكز التسليم للنص الرسر

3-  . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
 ذكر الشبهات الفكرية المعاضة الواردة عىل الت

د عىل غالبية الشبهات الفكرية المعاضة الوا -4 . الرَّ غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
 ردة عىل مرتكز الت

 حدود الدراسة: 

يعة اإلسالمية.    تقترص هذه الدراسة عىل عرض بعض الشبهات الفكرية المعاضة والرد عليها من الرسر

 الدراسات السابقة: 

بابا   • للطالب:  العقيدة،  قسم  ي 
فز دكتوراه  بحث  والجماعة،  السنة  أهل  ز  بي  ورسوله  سانكن  التسليم هلل 

، الجامعة اإلسالمية.   سيسي

 أهداف البحث:  -

1-  . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
 بيان معتز الت

2-  . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
ي الت

ز ألهل السنة فز  بيان المخالفي 

غي مع ذكر األدلة واألمثلة.  -3
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
اض عىل الت  بيان حكم االعي 

4-  
َّ
اضات العقدية عىل الت . ذكر نماذج من االعي  غي

ص الرسر
َّ
 سليم للن

5-  . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
اضات العقدية عىل الت  ذكر أنواع من االعي 

6-  . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
اضات  العقدية الواردة عىل الت  الرد عىل االعي 

-  : ز راستي 
ِ
ز الد  أوجه الشبه واالختالف بي 

•    . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
ز يتناوالن موضوع الت  كال البحثي 
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

. كال  • غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
ي الت

ز يتناوالن بيان منهج السلف فز  البحثي 

سليم  •
َّ
، فالبحث السابق تناول موضوع الت غي

ص الرسر
َّ
سليم للن

َّ
ي الت

ي موضوع المخالفة فز
اختلف البحثان فز

شبهات من ناحية عقدية، ومن ناحية باب األسماء والصفات والمخالفات الواردة فيها، أما البحث الحاىلي يتناول ال

 . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
ي الت

 الفكرية فز

ي قسم العقيدة، للطالبة: نضال   •
عية، بحث دكتوراه فز أويل للنصوص الرسر

َّ
سليم والت

َّ
ز الت عقيدة المسلم بي 

 إدريس، جامعة أم درمان اإلسالمية. 

 البحث: أهداف 

غي وأصول فهمه.  •
ص الرسر

َّ
عظيم للن

َّ
سليم والت

َّ
 بيان أصل الت

نة. بيان منه • ي األخذ بنصوص الكتاب والسُّ
 ج السلف فز

عية.  • صوص الرسر
ُّ
ي فهم الن

 بيان أسباب االنحراف فز

أويل الصحيح.  •
َّ
أويل وبيان ضوابط الت

َّ
 الرد عىل منهج الت

-  : ز راستي 
ِ
ز الد  أوجه الشبه واالختالف بي 

•  . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
ز يتناوالن موضوع الت  كال البحثي 

. كال  • غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
ي الت

ز يتناوالن بيان منهج السلف فز  البحثي 

، فالبحث السابق تناول موضوع التسليم من  غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
ي الت

ي موضوع المخالفة فز
اختلف البحثان فز

هات  ناحية عقدية، ومن ناحية باب األسماء والصفات والمخالفات الواردة فيها، أما البحث الحاىلي يتناول الشب

 . غي
ص الرسر

َّ
سليم للن

َّ
ي الت

 الفكرية فز

•  . ي
ي جامعة أم القرى للطالب: فهد السفيائز

 قاعدة التسليم عند السلف حقيقتها ولوازمها، بحث ماجستي  فز

 أهداف البحث: 

غي وأصول فهمه.  •
ص الرسر

َّ
عظيم للن

َّ
سليم والت

َّ
 بيان أصل الت

ي األخذ بنصوص الكتاب والسنة.  •
 بيان منهج السلف فز

سليم ونواقضه عند السلف.  •
َّ
 بيان مقومات الت

سليم.  •
َّ
 ذكر الطوائف المخالفة لقاعدة الت
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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                                                       . 

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 رواية...: 70)البقرة:  
ي قبلها، ووقع فز

ي لفظها من الرواة كالت 
(... )المشتبهات( وهي جمع: مشتبهة، واالختالف فز

ق  الشبهات( بدون الميم، وهي جمع شبهة، وهي االلتباس"
َّ
 . (7) )فمن ات

 . ثانًيا: الفكر 

 : لغة -أ 

ء وتردد القلب فيه  (8)الفكر كلمة مكونة من "الفاء والكاف والراء" ي
ي السر

ظر والخاطر فز
َّ
: إعمال الن ي (9) ، وهي

، وفز

 . (10)"استعمال العامة التفكر هو التأمل" 

 : اصطالًحا -ب

ا، فهو: "التوصل إىل المجهول عن   ً طريق المعلوم باستخدام إن المعتز االصطالحي ال يختلف عن المعتز اللغوي كثي 

 . (11) الهبة الربانية الموجودة بالرأس"

ا: التسليم: 
ً
 ثالث

  -أ 
ا
 : لغة

ي اللغة لها أكير من معتز منها: من "سلم، وهو بذل الرضا بالحكم" 
سليم فز

َّ
 الت

َّ
ي  (12) إن

ا–، ومن المعائز
ً
سليم   -أيض

َّ
 الت

َّ
أن

ي دينه ونفسه"مأخوذ من "السالم وهو التحية، ومعناه الدعاء  
، ولعلَّ المعتز (13) لإلنسان بأن يسلم من اآلفات فز

ي بحثنا. 
ل هو المراد به فز  األوَّ

 : اصطالًحا -ب

ي بمعتز 
سليم أي التحية، ويأئ 

َّ
ي بمعتز الت

ا، فهو يأئ 
ً
ي اللغوية المذكورة سابق

ي بالمعائز
ع يأئ 

ي اصطالح الرسرَّ
سليم فز

َّ
الت

ز متداولة ي كتب الفقهاء خاصة   االنقياد والخضوع، فكال المعنيي 
ة فز ا معتز التحية فهو موجود بكير ع، أمَّ ي الرسر

ا فز ً كثي 

ي  
ي صفة الصالة، أما المعتز الثائز

ه: "هو الخالص من   -وهو المراد ببحثنا-فز
َّ
ع أن ي اصطالح الرسر

فه العلماء فز فقد عرَّ

يع اض  اعي  أو  اإلخالص،  تعارض  إرادة  أو  األمر،  تعارض  أو شهوة   ، الخير تعارض  ع"شبهة  والرسر القدر  ، (14) ارض 

 
ح  (7) ، أبو محمد، عمدة القاري رسر ي

 (. 297/ 1)صحيح البخاري العيتز
 (، مادة: فكر. 446/ 4، ) معجم مقاييس اللغةه،1399فارس، أحمد،  (8)
، محمد، ينظر:  (9) ي

 ( مادة :فكر. 446/ 4) معجم مقاييس اللغةه،1399فارس، أحمد، ( مادة: فكر، 345/ 13) تاج العروسالحسيتز
، محمد،   (10) ي

 (، مادة فكر. 345/ 13، ) تاج العروس الحسيتز
، جمال،   (11)  (. 11)ص صناعة الفكر ه 1435العميىلي
، محمد،   (12) ي

 (، مادة: سلم. 373/ 32، ) تاج العروس الحسيتز
 (، مادة: تسليم. 385/ 32المرجع السابق، ) (13)
ز ه1416الجوزية، ابن القيم،  (14) ز منازل إياك نعبد وإياك نستعي  ز بي   (. 147،148/ 2) ، مدارج السالكي 
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

م بمختلف أنواعها سواء كانت قوادح نابعة من  
ُّ
ي قد تقدح بالتسل

عريف شمل غالبه المعارضات الت 
َّ
 الت

َّ
فنلحظ أن

 شبهة أو شهوة، فالمتأمل لهذه المعتز يجد أن التسليم هو حقيقة دين اإلسالم 

 : غي
 رابًعا: النص الرسر

ص:  -1
َّ
 الن

ي  
فز ص 

َّ
الن معتز   

َّ
ي إن

المعائز ومن  إليه،  رفعه  فالن:  إىل  الحديث  نص  قولهم:  منه  "الرفع،  منها:  متعدد،  اللغة 

"(15) االنتهاء" : إذا استخرج أقىص ما عندها من السي 
ً
 . (16) ، "فقيل نص ناقته ينصها نصا

ع:  -2  الرسر

ي ينحدر إىل الماء منها  
ي اللغة عدة معان، منها: مورد الشاربة، فهي المواضع الت 

ع فز بون  للرسر عها الناس فيرسر فيرسر

ع هللا للعباد  ي الدين، وب  ها ُسىمي ما رسر
ب منها. ومن المعائز عها وترسر عوها دوابهم حت  ترسر منها ويستقون، وربما رسر

ي المطهرة، إذا أدخلها 
ع يده فز ي الدخول، فقيل: وأرسر

ه. ومن المعائز يعة من الصوم والصالة والحج والنكاح وغي  رسر

 
ً
اعا  . (17)فيها إرسر

 : اصطالًحا  -أ 

: "ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة، سواء كان   -رحمه هللا-قال شيخ اإلسالم   غي
ص الرسر

َّ
ي معتز الن

فز

 . (18) اللفظ داللته قطعية أو ظاهرة"

 خامًسا: التعريف المركب: 

 
َّ
سليم للن

َّ
 المقصود بالشبهات الفكرية المعاضة تجاه الت

َّ
غي هو:  من خالل التعريفات السابقة يتضح ىلي أن

ص الرسر

اس الخاصة بموضوع الخضوع واالنقياد هلل عزَّ وجلَّ ولرسوله 
َّ
الن الملتبسة عىل  المعاضة  العقلية  عرض األمور 

عية، ومن ثم الرد عليها وتوضيح اللبس الحاصل بها من خالل الكتاب والسنة   ي األحكام الرسر
صىل هللا عليه وسلم فز

 والعقل. 

: وجوب   
 التسليم هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص : المطلب الثان 

ة من القرآن والسنة، ا،  إإن أدلة وجوب التسليم هلل ولرسوله كثي  ً ي القرآن كثي 
ن التسليم هلل هلالج لج ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ورد فز

، فمن ذلك قول هللا هلالج لج:  ي
 بالنقز

ا
 باإلثبات ومرة

ا
 ِبا﴿ مرة

َ
ْمَسك

َ
ِد اْست

َ
ق
َ
َو ُمْحِسٌن ف

ُ
ِ َوه

ه
 اَّلل

َ
 ِإىل

ُ
ُعْرَوِة َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهه

ْ
ل

ُموِر﴾ ] لقمان،  
ُ ْ
 األ

ُ
َعاِقَبة  ِ

ه
 اَّلل

َ
َوِإىل  

ق َ
ْ
ُوث
ْ
ه لآلية: "يقول تعاىل   -رحمه هللا-[، قال الحافظ ابن كثي   22ال ي تفسي 

فز

 
 (، مادة: نص. 356/ 5، ) معجم مقاييس اللغةه،1399فارس، أحمد،  (15)
، محمد،   (16) ي

 (، مادة: نصص. 178/ 18، ) تاج العروس الحسيتز
ع. 175/ 8، ) لسان العربه، 1414ابن منظور، جمال الدين ، ينظر:  (17)  (، مادة : رسر
ىه، 1408ابن تيمية،  (18)  (. 158/ 1)،الطبعة الفتاوى الكير
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  
عه؛ ولهذا قال: }وهو محسن{، أي: فز العمل وانقاد ألمره واتبع رسر ن أسلم وجهه هلل، أي: أخلص له   عمَّ

ً
ا مخير

 أنه ال عمله، باتباع ما به أ 
ً
 من هللا متينا

ً
{، أي: فقد أخذ موثقا مر، وترك ما عنه زجر، }فقد استمسك بالعروة الوثق 

ي  (19) يعذبه"
ه لآلية: "ومن يسلم وجهه إىل هللا، أي: يفوض إليه أمره،   -رحمه هللا-، قال االمام الشوكائز ي تفسي 

فز

ي أعماله؛ ألن  
العبادة من غي  إحسان لها، وال معرفة بما يحتاج ويخلص له عبادته، ويقبل عليه بكليته وهو محسن فز

يل عن  . وقد صح عن الصادق المصدوق ملسو هيلع هللا ىلص لما سأله جير ز إليه فيها ال تقع بالموقع الذي تقع به عبادة المحسني 

، أي:   ك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«، فقد استمسك بالعروة الوثق 
َّ
اإلحسان أنه قال له: »أن تعبد هللا كأن

ف  إىل شاهق جبل، اعتصم  بالعهد األوثق وتعلق به، وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إىل هللا بحال من أراد أن يي 

ه"  ها إليه ال إىل غي  . فنلحظ من هذه (20) فتمسك بأوثق عرى حبل متدل منه، وإىل هللا عاقبة األمور، أي: مصي 

ه ُربط بأعىل مراتب ا
َّ
لة التسليم وأهميتها، وأن ز ين وهي اإلحسانالتفاسي  ميز

ِ
 . لد

سليم هلل هلالج لج ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص من عدة نواٍح، منها: أقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   وقد 
َّ
ت السنة النبوية المطهرة عىل وجوب الت

ه
دل

ي َما  ِ
ُعوئز

َ
وأفعاله ومنها: ثناء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل فعل الصحابة رضوان هللا عليهم ، من ذلك قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: " د

َما  
َّ
ِإن ْم، 

ُ
ك
ُ
ت
ْ
َرك
َ
نِ ت

َ
اْجت

َ
ٍء ف ْ ي

َ ْم َعْن شر
ُ
ك
ُ
َهْيت

َ
ن ا 
َ
ِإذ
َ
ِبَياِئِهْم، ف

ْ
ن
َ
أ  
َ

ِفِهْم َعىل
َ
ِتال

ْ
اِلِهْم َواخ

َ
ْم ِبُسؤ

ُ
ك
َ
ْبل
َ
 ق
َ
ان
َ
 َمْن ك

َ
ك
َ
ل
َ
ْم  ه

ُ
ك
ُ
َمْرت
َ
أ ا 
َ
ُبوُه، َوِإذ

ْم"
ُ
ْعت
َ
ط
َ
 َما اْست

ُ
ه
ْ
وا ِمن

ُ
ت
ْ
أ
َ
ْمٍر ف

َ
حه للحديث: "أمر هللا  -رحمه هللا-، قال االمام ابن بطال(21)ِبأ ي رسر

باع نبيه فز
ِ
 عباده بات

بعوه لعلكم تهتدون{ ]األعراف: 
َّ
ي األمي الذي يؤمن باهلل وكلماته وات واالقتداء بسنته فقال: }فآمنوا باهلل ورسوله النتر

]األعراف: 158 المفلحون{  أولئك هم  أنزل معه  الذي  النور  واتبعوا  به وعزروه ونرصوه  آمنوا  }فالذين  [، وقال: 

د من خال157 أو [، وتوعَّ فتنة  أن تصيبهم  أمره  يخالفون عن  الذين  }فليحذر  ف سبيله ورغب عن سنته فقال: 

ي هذا الحديث إيجاب القبول (22)[، وهذه اآليات مصدقة ألحاديث هذا الباب"63يصيبهم عذاب أليم{ ]النور:  
، "فز

، ووجوب االكتفاء به
ً
ي ملسو هيلع هللا ىلص  مطلقا ، واالستجابة لما جاء به النتر

ً
هي   عن هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص فورا

َّ
عن كِل ما سواه، والن

وع المأمور به، وبيان أن ذلك سبب هالك األمم السالفة، كما  ا لم يقع مع اإلعراض عن المرسر عن تكلف السؤال عمَّ

ي شأن البقرة؛ حيث إنهم لم يبادروا إىل امتثال األمر والتسليم هلل
ي إرسائيل فز

فيه، بل تشاغلوا   -تعاىل-حدث لبتز

ة، عىل ي   باألسئلة الكثي 
 فز
ً
؛ فكان فعلهم ذلك سببا وجه التعنت، وبقصد التحايل والهروب من تنفيذ األمر اإللهي

ي جاءت 
ه من األحاديث الت   هذا الحديث وغي 

َّ
التشديد عليهم، وتكليفهم بما يشق عليهم القيام به... والخالصة: أن

ه ال خيار للعبد عند ورود األمر أو النهي 
َّ
 عىل أن

ً
من هللا هلالج لج ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وال يسعه غي  التسليم    عىل منواله دالة نّصا

 بادر إىل التصديق، ولما كان 
ً
ا  بادر إىل االنزجار واالنتهاء، أو خير

ً
 بادر إىل االمتثال، أو تركا

ا
لمقتىصز ما ورد، إن كان فعال

االمتثال، وربما كان   العزم عىل  ع، ويثبط عن  التسليم للرسر اضات يشعر بضعف  باألسئلة واالفي  ذريعة التشاغل 

 
(19) ،  (. 347/ 6، )تفسي  القرآن العظيمه ، 1420ابن كثي 
، محمد ،  (20) ي

 (. 278/ 4) فتح القدير ه،  1414الشوكائز
ي كتابه الجامع المسند الصحيح المخترص من أمور رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وسننه وأيامه -  (21)

أخرجه الشيخان، البخاري فز
ز رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم  (،  94/ 9، مرجع سابق ، )1، ط: 7288المعروف بصحيح البخاري، كتاب االعتصام، باب االقتداء بسيز

ي كتابه المسند الصحيح المخترص 
ه صىل  مسلم فز  بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، كتاب الفضائل، توقي 

ورة إليه، حديث رقم ) ا ال ضز  (. 1830/ 4(، الطبعة األوىل، مرجع سابق ، )1337هللا عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عمَّ
ح صحيح البخاري البن بطاله، 1423ابن بطال،  -(22)  (. 333/ 10) رسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ه 
َّ
أن ز   للحكمة؛ نه الشارع عن ذلك، وبي َّ

ً
ز القعود عن العمل؛ طلبا ي القلب وتزيي 

مع -للشيطان إللقاء الشكوك فز

 . (23)سبب للهالك العاجل"  -كونه من خوارم العبودية

 المطلب الثالث: عوامل تحقيق التسليم هلل ولرسول ملسو هيلع هللا ىلص : 

ي عظمة هللا تعاىل وكماله.  إن عوامل تحقيق التسليم هلل ولرسوله متعددة منها: 
 النظر فز

ز بما أرسل، فيؤمن ويسلم بما أنزله هلالج لج وبما   ي كماله يورث للعبد مهابة من هللا ويقي 
ي عظمة هللا هلالج لج وفز

 النظر فز
َّ
إن

 -رحمه هللا-، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  (24) أرسل به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، "فكمال النفس بمعرفة هللا مع العمل الصالح"

ي خضم 
، ومعرفة بأسماء فز

ً
 للقرآن، وفهما

ً
حديثه عن األسباب المقوية لإليمان: "ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا

معبوده   تعاىل  يكون  أن  إىل  اضطراره  يجد  بحيث  به،  واشتغاله  عبادته  ي 
فز إليه  ره 

ُّ
وتفق وعظمته،  وصفاته  هللا 

ه ال صالح 
َّ
ب، فإن ز إليه، ومستغاثه أعظم من اضطراره إىل األكل والرسر  بأن يكون هللا هو معبوده الذي يطمي 

َّ
له إّل

ي    ح به، وال حصول لهذا إال بإعانة هللا، ومت  كان للقلب إله غي  هللا فسد وهلك  ويأنس به، ويلتذ بذكره، ويسي 

 ال صالح معه، ومت  لم يعنه هللا عىل ذلك لم يصلحه، وال حول وال قوة إال به، وال ملجأ وال منجا منه إ
ً
ال هالكا

 . (25) إليه"

اض سنة إبليسية.   العلم بأن االعي 

اض والجدال بغي  حق مذموم وهو  ز العبد عىل التسليم هلل هلالج لج ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن يعلم أن االعي   ما يعي 
إن من أكير

ض عىل أحكام هللا هو إبليس، قال هللا هلالج لج   ز إبليس، فإن أول من اعي  َم :﴿  من سيز
َ
وا آِلد

ُ
ِة اْسُجد

َ
ِئك

َ
َمًل

ْ
ا ِلل
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
َوِإذ

َواْس   َ ئر
َ
أ ِإْبِليَس   

َّ
ِإّل وا 

ُ
َسَجد

َ
اِفِريَن﴾، ]البقرة،ف

َ
ك
ْ
ال ِمَن   

َ
ان
َ
َوك  َ َ ير

ْ
ك
َ
ه    -رحمه هللا-[، قال الشيخ  السعدي  34ت ي تفسي 

فز

وبادروا كلهم  أمر هللا;  فامتثلوا  تعاىل،  وعبودية هلل   ;
ً
وتعظيما له   

ً
إكراما آلدم;  بالسجود  تعاىل  أمرهم  "ثم  لآلية: 

{ امتنع عن السجود; واستكير 
َ
ئر
َ
ا{، بالسجود، }ِإال ِإْبِليَس أ

ً
 ِطين

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 ِلَمْن خ

ُ
ْسُجد

َ
أ
َ
 عن أمر هللا وعىل آدم، قال: }أ

وهذا اإلباء منه واالستكبار; نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه; فتبينت حينئذ عداوته هلل وآلدم وكفره واستكباره. 

المخلوق بعض  ي 
فز حكمة هللا  عليه  خفيت  إذا  العبد  أن   ... واآليات:  العير  من  اآليات  هذه  ي 

والمأمورات، وفز ات 

ح الشيخ  (26) فالوجب عليه التسليم، واتهام عقله، واإلقرار هلل بالحكمة"
َّ
أن يجب عىل العبد   -رحمه هللا-. فوض

 . التسليم هلل هلالج لج ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص سواء علم الحكمة أم ال، وهذا من ضي    ح اإليمان

لة التسليم.  ز عية من وعد ووعيد لميز ي النصوص الرسر
 العلم بما ورد فز

عية يجد فيها تعظيم ألمر التسليم هلل هلالج لج ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فتارة تجد من النصوص ما فيه  إن  المتأمل للنصوص الرسر

وعد لمن يسلم هلل هلالج لج ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وتارة تجد فيها من الوعيد لمن ترك التسليم هلل هلالج لج ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وما هذا إال 

 
ز أهل السنة ومخالفيهم 1428،بابا سانكن   سيسي  (23)  ص(. 71)ه، التسليم هلل ولرسوله بي 
ز  (24)  (. 138)ابن تيمية، الرد عىل المنطقيي 
ىه، 1408ابن تيمية،  (25)  (. 222/ 2، )الفتاوى الكير
ي تفسي  كالم المنانه، 1420السعدي، عبدالرحمن ، (26)

 (. 48، )ص تيسي  الكريم الرحمن 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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي وعد من يسلم له
لة، قال هللا هلالج لج فز ز  َمْن : ﴿ لعظم هذه الميز

َ
 َبىل

َ
 َرِبِه َوّل

َ
د
ْ
ْجُرُه ِعن

َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
َو ُمْحِسٌن ف

ُ
ِ َوه

ه
 َّلِل

ُ
َم َوْجَهه

َ
ْسل
َ
أ

]البقرة،  ﴾
َ
ون
ُ
َيْحَزن ْم 

ُ
 ه

َ
َوّل ْيِهْم 

َ
َعل ْوٌف 

َ
ابن كثي   112خ الحافظ  ه لآلية: "من أخلص   -رحمه هللا -[، قال  ي تفسي 

فز

يك له،... ضمن لهم تعاىل عىل ذلك تحصيل األجو   العمل هلل وحده ال رسر
َ
ر، وآمنهم مما يخافونه من المحذور ف }ّل

ْوٌف 
َ
 خ

َ
: ف } ّل كونه، كما قال سعيد بن جبي 

 { عىل ما مىصز مما يي 
َ
ون
ُ
ْم َيْحَزن

ُ
 ه

َ
ْيِهْم{ فيما يستقبلونه، } َوّل

َ
ْوٌف َعل

َ
خ

: ال يحزنون للموت" ي
 {يعتز

َ
ون
ُ
ْم َيْحَزن

ُ
 ه

َ
ي اآلخرة } َوّل

: فز ي
ْيِهْم { يعتز

َ
ي هذه الحياة ، فأي أمن ير (27) َعل

يده اإلنسان فز

 هللا معه، فإذا كان خالق  
َّ
ي هذه الحياة مطمأن مبتهج ألن

من هذا األمان، فمن استحرصز هذه اآلية ومعناها سار فز

ي وعد من سلم هلل هلالج لج ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
ا فز
ً
يك، فهذه اآلية عظيمة جد  هذا الكون معك فأي خوف يعي 

: الشبهات الفكرية الواردة عىل ا  
: المبحث الثان    مطلبي  

 
ع  من منطلقات دينية، وف

ص الشر
َّ
سليم للن

َّ
 لت

ل: الشبهات الفكرية المعارصة المتعلقة بمصادر التسليم.   المطلب األوَّ

ي    ع اإلسالمي وهي القرآن والسنة واإلجماع 
ي هذا البحث يقصد بها: مصادر الترسر

غي فز
مصادر التسليم للنص الرسر

 والقياس

 المكتوب. الشبهة : أن القرآن الشفهي غي  

: عرض الشبهة: 
ا
 أوال

ي الشبهة أن القرآن الشفهي غي  المكتوب أن القرآن الموجود لدينا بالمصاحف غي  الذي 
ز فز إن المراد بقول القائلي 

ي البداية، ولكنها دونت كتابة 
ي تعريف القرآن: هو عبارة عن مجموعة من العبارات الشفهية فز

نزل ،يقول أركون فز

المد ز ...، ثم رفعت هذه  الفاعلي  المتواصل ألجيال من  الجبار  العمل  المقدس بواسطة  الكتاب  ونة إىل مستوى 

ي أن 
ي ينبغز

، واعتير هذا الكتاب بمثابة الحافظ لكالم هللا والذي يشكل المرجعية المطلقة واإلجبارية الت  ز التاريخي 

ز وترصفاتهم وأفكارهم  . (28) تتقيد بها كل أعمال المؤمني 

ا–وقيل  
ً
ي    -أيض

بلغها الرسول إىل فز ي 
الت  الرسالة الشفوية  القرآن ال يصح أن يطلق إال عىل  القرآن: "لفظ  تعريف 

ي ولم يأمر  ... فهذا لم يقم به النتر
ز ز دفتي  ي ترتيب مخصوص ودون بي 

ي عاضته، أما ما جمع بعد وفاته فز
الجماعة الت 

 .  (29) به... وتردد الصحابة فيه حت  استقر األمر أن يسموه المصحف"

 فهو ليس بقرآن، إنما هي اجتهادات ف
ً
ا مدونا ، أمَّ

ا
هم جعلوا القرآن فيما نزل مشافهة

َّ
نلحظ من التعاريف السابقة أن

 من النقص، واستدلوا لذلك بعدة  
ً
وعمل برسر قابل للنقص، ال بل قد يكون من االستحالة كون ما نقل لنا سليما

 أدلة منها: 

 
(27) ،  (. 386، 386/ 1، ) تفسي  القرآن العظيمه ، 1420ابن كثي 
ي م، 2000آركون ، محمد ،  ينظر:  (28)

ي نقد العقل الديتز
 (. 188،189)  قضايا فز

، عبد المجيد  (29) ي
فز ز الرسالة والتاري    خ، 2008الرسر  (. 49)صاإلسالم بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وعية هذا الجمع - ي ولم يأمر به.  "اختالف الصحابة حول مرسر  الذي لم يقم به النتر

 الذكر الذي وعد هللا بحفِظِه هو المحتوى وليس الظرف هو مضمون الدعوة بما انطوت عليه من تبشي    -
َّ
أن

ز  ي ظرف معي َّ
ي دون فز

ي صيغت فيها تلك الدعوة والت 
وإنذار ومن توجيه وإرشاد، وليس األلفاظ والتعابي  الت 

 . (30) وتنسب إىل قوم بأعيانهم"

 ثانًيا: الرد عىل الشبهة. 

: "إن  ي القرآن هي
ي القرآن الكريم فعقيدة المسلم الصحيحة فز

للرد عىل هذه الشبهة البد أن نوضح عقيدة المسلم فز

ا، وأيقنوا أنه كالم 
ً
، وأنزله عىل رسوله وحًيا، وصدقه المؤمنون عىل ذلك حق

ا
القرآن كالم هللا منه بدا بال كيفية قوال

ه هللا وعابه  هللا تعاىل بالحقيقة، ليس بمخلوق ككالم الير  ية، فمن سمعه فزعم أنه كالم البرسر فقد كفر، وقد ذمَّ

( علمنا وأيقنا  وأوعده سقر، حيث قال تعاىل: )سأصليه سقر(، فلما أوعد هللا بسقر لمن قال: )إن هذا إال قول البرسر

ي البرسر فقد كفر، ف
، ومن وصف هللا بمعتز من معائز ، وال يشبه قول البرسر ه قول خالق البرسر

َّ
، أن من أبرص هذا اعتير

 القرآن كالم هللا 
َّ
... وأهل السنة والجماعة عندهم: أن وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبرسر

"
ً
، ومتلّوا

ً
، ومسموعا

ً
، ومحفوظا

ً
ْل (31) عىل الحقيقة كيف ما ترصف: مكتوبا

ُ
، ودليل ذلك من القرآن قوله تعاىل: ﴿ق

 
ْ
ن ِ
ْ
َمَعِت اإل

َ
ِ اْجت

ز ِ
ي 
َ
ً ل ِهي 

َ
ُهْم ِلَبْعٍض ظ

ُ
 َبْعض

َ
ان
َ
ْو ك
َ
ِلِه َول

ْ
 ِبِمث

َ
ون
ُ
ت
ْ
 َيأ

َ
ْرآِن ّل

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ِل ه

ْ
وا ِبِمث

ُ
ت
ْ
 َيأ
ْ
ن
َ
 أ
َ

ِجنُّ َعىل
ْ
ا ﴾ ] اإلرساء، ُس َوال

ف هذا القرآن العظيم، فأخير أنه لو    -رحمه هللا-[، قال الحافظ ابن كثي   88 ه تعاىل عىل رسر ه لآلية: "ثم نبَّ ي تفسي 
فز

ت اإلنس والجن كلهم، واتفقوا عىل أن يأتوا بمثل ما أنزله عىل رسوله، لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه، ولو  اجتمع

ز كالم الخالق، الذي ال نظي  له،  تعاونوا وتساعدوا وتظافروا، فإن هذا أمر ال يستطاع، وكيف يشبه كالم المخلوقي 

 . (32) وال مثال له، وال عديل له" 

 المتأمل 
َّ
، منها: إن ء الكثي  ي

 لهذه الشبهة وأدلتها يجد فيها من الخلل السر

ز البطالن، فقد   - ي جمعه فهو دليل عىل أنه ما كتب غي  المنطوق، فهذا باطل بي 
قول آركون: اختالف الصحابة فز

وعية األمر، فهذا غي   ا قولهم عدم مرسر أمَّ ي األمر نفسه ومن ثم تتفق اآلراء بعد ذلك فيه، 
  يختلف الشخصان فز

ما الرسول لم يفعله فقط، بل بالعكس أمر بكتابه 
َّ
وع إن  جمع القرآن غي  مرسر

َّ
صحيح، فليس هناك دليٌل يدلُّ عىل أن

ي ذلك مصلحة، وهذا يعد من المصالح المرسلة، قال 
ي ملسو هيلع هللا ىلص، إذا كان فز القرآن، ويجوز أن يفعل المْرء ما لم يفعله النتر

حه لحديث    -رحمه هللا-االمام ابن بطال   ي رسر
ي صىل هللا فز زيد السابق: "يجوز أن يفعل الفاعل ما لم يفعله النتر

ي أدلة الكتاب والسنة ما يدّل عىل فساد جمع 
ي وقته واحتياط للدين، وليس فز

ي ذلك مصلحة فز
عليه وسلم، إذا كان فز

ز وتحصينه، وجمع هممهم عىل تأمله، وتسهيل االنتساخ منه والرجوع إليه، والغتز به ع  ز لوحي  ن تطلب القرآن بي 

، وأن ذلك من 
ً
القرآن من الرقاع والعسب، وغي  ذلك مما ال يؤمن عليه الضياع، فوجب أن يكون أبو بكر مصيبا

ي النصح هلل ولرسوله 
 اجتهاده فز

َّ
ز سبق إىل ما لم يسبق إليه أحد من األمة، وبأن ف مناقبه حي  أعظم فضائله وأرسر

 
 (. 51-49المرجع سابق، ) (30)
اك، عبدالرحمن،  (31) ح ه، 1429الير  ص(. 108،  104) العقيدة الطحاويةرسر
(32) ،  (. 117/ 5، ) تفسي  القرآن العظيمه ، 1420ابن كثي 
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ذلك متبع  
، وأنه فز ز المؤمني  ي ولكتابه ودينه وجميع 

 فز
ً
القرآن كان مكتوبا  

َّ
ي كتابه أن

هلل ولرسوله إلخباره تعاىل فز

الصحف األوىل، وأخير عن تالوة رسول هللا )صىل هللا عليه وسلم( من الصحف بقوله تعاىل: )رسول من هللا يتلو  

 مطهرة فيها كتب قيمة( ]البينة:  
ً
 هلل  3،  2صحفا

ً
ز مخالفا ز اللوحي  ي بكر الصديق بي  ولرسوله؛  [ فلم يكن جمع أئر

ي صىل هللا عليه وسلم بكتابته فقال:  ، وقد أمرهم النتر
ً
 وال كتب ما لم يكن مكتوبا

ً
ألنه لم يجمع ما لم يكن مجموعا

، وال قدم 
ً
، ولم يغي  منه شيئا ز ز لوحي   غي  القرآن(. فألف المكتوب وصانه، وأحرزه وجمعه بي 

ً
ي شيئا

)ال تكتبوا عتز

، وال و 
ً
ر مقدما

َّ
 وال أخ

ً
ي غي  موضعها"منه مؤخرا

 وال آية فز
ً
ا سبب عدم جمع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للقرآن، (33) ضع حرفا . أمَّ

فقال: "فإن المانع من جمعه عىل عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان أن   -رحمه هللا  -فقد ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية

ي مصحف واحد لتعرس 
ل، فيغي   هللا ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع فز ز

ه كل   الوحي كان ال يزال ييز أو تعذر تغيي 

يعة بموته صىل هللا عليه وسلم أمن الناس من  وقت، فلما استقر القرآن بموته صىل هللا عليه وسلم واستقرت الرسر

 . (34)زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة اإليجاب والتحريم"

 الذكر الذي وعد هللا بحفظه هو المحتوى.. إلخ، فهذا    -
َّ
ح قول آركون: أن القول مخالٌف لما ذكره العلماء من رسر

ي       -رحمه هللا-اآلية، فقال الطير
ُ
ه
َ
ل ا 
َّ
)َوِإن َر( وهو القرآن، 

ْ
ك
ِ
ا الذ

َ
ن
ْ
ْحُن نزل

َ
ن ا 
َّ
)ِإن ه لآلية: "يقول تعاىل ذكره:  ي تفسي 

فز

ا ليس منه، أو ينقص منه ما ه ا للقرآن لحافظون، من أن يزاد فيه باطل مَّ
َّ
( قال: وإن

َ
ون

ُ
َحاِفظ

َ
و منه من أحكامه ل

ء   -رحمه هللا-، وقال الشيخ السعدي  (35) وحدوده وفرائضه" ي
ه لآلية: "أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكِل شر ي تفسي 

فز

ي 
ي حال إنزاله وبعد إنزاله، فقز

{ أي: فز
َ
ون

ُ
َحاِفظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
من المسائل والدالئل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر، }َوِإن

ي حال إنزاله حافظو 
ي قلب رسوله، واستودعه فيها ثم فز

اق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه هللا فز ن له من اسي 

قلوب أمته، وحفظ هللا ألفاظه من التغيي  فيها والزيادة والنقص، ومعانيه من التبديل، فال يحرف محرف معتز 

، وهذا من أعظم آيات هللا ز ز الحق المبي 
ِ
، ومن من معانيه إال وقيض هللا له من يبي  ز  ونعمه عىل عباده المؤمني 

 يجتاحهم"
ً
أعدائهم، وال يسلط عليهم عدوا أهله من  أن هللا يحفظ  العلماء   ،(36) حفظه  فمن خالل عرض كالم 

ي تفسي  القرآن من غي  علم 
ي كالمه تكلفة فز

 فز
َّ
ز يتضح لنا بطالن قوله، وأن  المختصي 

ا: 
ً
: ثالث ع 

 أثر هذه الشبهات عىل التسليم للنص الشر

غي ، فمالطلع عىل هذه 
أثر كبي  عىل قضية التسليم للنص الرسر إن هذه الشبهات الورادة عىل القرآن الكريم لها 

ي مجملها تعود إىل مراد واحد من طرحها وهي نزع قدسية النص أو بما يسىم بالوقت الحاضز 
الشبهات يجد أنها فز

ي ا
غي وهذا الفعل قد ورد من كفار قريش فز

كي قريش: بأنسنة النص الرسر
ي كتابه عن مرسر

لسابق ، قال هللا عزوجل فز

﴿   ِ
َ َبرسر
ْ
ْوُل ال

َ
 ق
َّ
ا ِإّل

َ
ذ
َ
 ه
ْ
[، قال الشيخ السعدي رحمه هللا: " أي: ما هذا كالم هللا، بل كالم البرسر فتبا 26﴾ ]المدثر،  ِإن

 
ح صحيح البخاري ه، 1423ابن بطال،  (33)  (. 266/ 8، )رسر
 (. 97/ 2) اقتضاء الرصاط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمه، 1419ابن تيمية، (34)

ي، محمد بن جرير، ي تأويل القرآنه، 1420الطير
 (. 68/ 17)  جامع البيان فز

ي تفسي  كالم المنانه، 1420السعدي، عبدالرحمن ، (36)
 ص(. 249، ) تيسي  الكريم الرحمن 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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي األذهان، أو يتصوره ضمي  ك
ل إنسان، أن يكون له، ما أبعده من الصواب، وأحراه بالخسارة والتباب!!كيف يدور فز

؟! "   ز ز الفقراء الناقصي   .  (37)أعىل الكالم وأعظمه، كالم الرب العظيم، الماجد الكريم، يشبه كالم المخلوقي 

إن جعل القرآن الكريم من قول البرسر فيه اسقاط لمقام القرآن وأنه معرض للنقص والخلل فبالتاىلي سقوط كثي   

إىل   بل قد يصل  عية  الرسر أحكام من االحكام  األدلة من قرآن وسنة مما يسبب إىل سقوط  ي مصادر 
التشيكيك فز

 اإلسالم وإهمالها وعدم إعمالها. 

: الشبهات الفكرية المعارصة المتعلقة بتجديد التسليم.   
ان 
َّ
 المطلب الث

اإلسالمية   يعة  للرسر الجديدة  القراءة  حول  معظمها  تدور  التسليم  تجديد  حول  المعاضة  الفكرية  الشبهات  إن 

 . ومواكبة التطور 

عية:  الشبهة:   القراءة الجديدة للنصوص الرسر

: عرض الشبهة: 
ا
 أوًل

عية هي بالحقيقة تأويل النصوص الغي  مرغوب بها وإعادة إنتاجها من  إن دعوى القراءة الجديدة لنصوص الرسر

ي الجانب الغي  مرغوب به ويظهر جانب جديد   
، وكذلك محاولة أسلمة بعض األفكار وجعلها  (38) جديد ليختقز

ي أن يستعيد  موافقة للدين اإلسالمي من خالل هذه القراءة الجديدة، يقول أحد رواد هذا الفكر:" عىل الفكر العرئر

ي االتجاه نفسه الذي وظفت فيه أول 
ا فز
ً
ا جديد

ً
ي تراثة ويوظفها توظيف

الية فز وستوعب الجوانب العقالنية والليير

ي إطار مره، اتجا
ه محاربة االقطاعية والغنوصية والتواكلية، وتشييد مدينة العقل والعدل مدينة العرب المحررة، وفز

ي الحديث والمعاض ، 
ي تراثنا يجب توظيف مكتسبات الفكر اإلنسائز

االستعادة واالستيعاب للجوانب العقالنية فز

، ومثل هذا   وبعبارة أخرى: إن هذه المكتسبات ستظل أجنبية عنا ما لم نوظفها 
ا
ا عملًيا أصيًل

ً
ي قضايانا توظيف

فز

ي تراثنا 
ء تأسيسها داخل فكرنا وذلك بربطها بالجوانب المماثلة أو القريبة منها فز ي

 قبل كل شر
ا
التوظيف يتطلب أوّل

نا، فالمفاهيم ا ي جميع المجاالت يجب التسلح بالرؤية التاريخية الواعية سواء إزاء تراثنا أو تراث غي 
ي  وهنا كما فز

لت 

تبيئة جديدة،   أن نخضعها لعملية  ي الحديث والمعاض يجب  الفكر األوروئر أو نقتبسها من  تراثنا  نستعيدها من 

ي إلدخالها  
ير االجرائ  ي تاريخيتها ونسبيتها مع االنتباه إىل المقاصد المتوخاة منها وكيفية التير

وذلك بالتعامل معها فز

ي الوغي العام"  
 ( 39) فز

 

 
ي تفسي  كالم المنانه، 1420السعدي، عبدالرحمن ، - (37)

 (. 896،)ص  تيسي  الكريم الرحمن فز

غي والمعارضات الفكرية المعاضةه، 1436العجالن، فهد ، ينظر:  - (38)
 (86،)ص التسليم للنص الرسر

ي نقد الحاجة إىل اإلصالحم2005الجابري، محمد،   (39)
 ص(. 115)، ، 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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء  
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ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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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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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 الشبهة:  ثانًيا: الرد عىل هذه

ه  
َّ
ي الدين اإلسالمي أن

ي بداية الرد عىل كل شبهة ال بد من توضيح عقيدة المسلم الصحيحة ، فعقيدة المسلم فز
 فز
َّ
إن

ي فهم 
 المراد بالتجديد فز

َّ
 هللا يبعث عىل رأس كل مئة عام مجدد يجدد لها الدين، وأن

َّ
صالح لكِل زمان ومكان، وأن

ي أنزله هللا علماء األمة هو: "إعادة الدين بنص
وصه وقواعده ومناهج الفهم واالستنباط فيه، إىل حالته األوىل الت 

 التجديد (40) عليها، وإزالة كل ما تراكم عليه من سمات ومظاهر طمست جوهره وشوهت حقيقته" 
َّ
، فنلحظ أن

 ليس إزالة بعض األحكام وإسقاطها بدعوى التجديد، بل إعادة توضيحها وذكر أمثلة جديدة معاضة. 

ع هللا وتحليل  ي تحكيم غي  رسر
ة عىل الدين، بل قد تدخل فز ال شك أن القراءة الجديدة بهذا المعتز أنها مفسدة كبي 

ء كبي  من الفساد، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ي
المجمع عليه    -: "مت  حلل الحرام  -رحمه هللا-الحرام، وهذا فيه شر

ع  أو بدل    -المجمع عليه    - أو حرم الحالل    -  باتفاق الفقهاء"  -المجمع عليه    - الرسر
ً
 مرتدا

ً
، وقال ابن كثي  (41) كان كافرا

ع   -رحمه هللا - الرسر ترك  )الياسا(: "فمن  ز خان وأسماه  الذي وضعه جنكي  الوضغي  القانون  ي خضم حديثه عن 
فز

ائع المنسوخة ك  ه من الرسر ل عىل محمد بن عبد هللا خاتم األنبياء وتحاكم إىل غي  ز فر، فكيف بمن تحاكم  المحكم الميز

. قال هللا تعاىل أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن  ز إىل الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمي 

 لقوم يوقنون" 
ً
  (42)من هللا حكما

ً
، ويصبح المسلم مسلما ين اإلسالمي

ِ
 عن الد

ً
د انسالخا

ِّ
، إن االنقياد لهذه األفكار يول

الفعل مم القيم  باالسم، وليس  ابن  قال  والدنيا،  الدين  يولد فساد  َعن تحكيم  -رحمه هللا-ا  اس 
َّ
الن أعرض  "لما   :

وأقو  َوااِلْسِتْحَسان  ِقَياس 
ْ
َوال اآلراء   

َ
ِإىل وا 

ُ
َوعدل بهما  اء 

َ
ِتف
ْ
ااِلك عدم  واعتقدوا  ْيِهَما 

َ
ِإل والمحاكمة  َوالّسنة  كتاب 

ْ
ال ال

ي فطرهم ِ
َساد فز

َ
ِلك ف

َ
ُهم من ذ

َ
ُيوخ، عرض ل

ُّ
ِذه   الش

َ
ولهْم وعمتهم ه

ُ
ي ُعق ِ

ي أفهامهم ومحق فز ِ
وب  هم وكدر فز

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
وظلمة فز

ا
َ
َرى ق

ْ
خ
ُ
 فجاءتهم دولة أ

ً
لم يروها مكرا

َ
، ف ِبي 

َ
ك
ْ
ْيَها ال

َ
ِغي  وهرم َعل

ي ِفيَها الصَّ
ِ
 َرئر

ْيِهم َحت َّ
َ
ُمور، وغلبت َعل

ُ ْ
َمت ِفيَها األ

والهو  عقل، 
ْ
ال ام 

َ
مق فس 

َّ
َوالن  ، ز

الّسيزَ ام 
َ
مق بدع 

ْ
َمْعُروف، ال

ْ
ال ام 

َ
مق ُمنكر 

ْ
َوال هدى، 

ْ
ال ام 

َ
مق والظالل  الرشد،  ام 

َ
مق ى 

ِصيَحة
َّ
ام الن

َ
ق، والمداهنة مق

ْ
ام الصد

َ
كذب مق

ْ
حق، َوال

ْ
ام ال

َ
َباِطل مق

ْ
ص، َوال

َ
ًل
ْ
خ ِ
ْ
ام اإل

َ
علم، والرياء مق

ْ
ام ال

َ
جهل مق

ْ
، َوال

ل"
ْ
عد
ْ
ام ال

َ
لم مق

ُّ
 . (43) َوالظ

، فالمسلمون يريدون من قراءتهم للدليل   إن القراءة بهذه الطريقة تختلف عن غي
ز للنص الرسر قراءة عموم المسلمي 

ز  ي تريد الوصول إلىل هدف معي 
غي البحث عن مراد هللا منه ألجل االنقياد والعمل، بخالف هذه القراءت الت 

الرسر

عية، فهي ال تريد استنطاق النص بل تريد أن تستنطقه بما تريد، وكذلك أن   من اخالل استخدام النصوص الرسر

عية بل هي طرق  ي تعاطيها من النصوص الرسر
هذه القراءات التقوم عىل أي منهجية علمية وال طريقة موضوعية فز

 . (44) عبثية وفوضوية التقوم عىل أصول صحيحة 

 
، عدنان إمامة، الطبعة األوىل، مرجع سابق، ) (40) ي الفكر اإلسالمي

 (. 6التجديد فز
، الطبع (41) ي

 (. 267/ 3ة األوىل، مرجع سابق، )مجموع الفتاوى، ابن تيمية الحرائز
وت،  (42) ، الطبعة األوىل، ]دار الفكر، بي   (. 119/ 13ه[، )1407البداية والنهاية، إسماعيل ابن كثي 
 (. 49، )ه، الفوائد 1393ابن القيم،  (43)
غي والمعارضات الفكرية المعاضةه، 1436العجالن، فهد ، ينظر:  - (44)

 (. 93، 92)ص التسليم للنص الرسر
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ء يفهم هؤالء  ي
 قال االمام ابن حزم رحمه هللا:" فإذا لم يكن الكالم مبينا عن معانيه فأي شر

ء يفهم به بعضكم بعضا ويقال لهم إذا  المخذولون عن رب  هم تعاىل ي
 وعن نبيهم صىل هللا عليه وسلم بل بأي شر

ء نعرف مرادكم من كالمكم هذا ولعلكم تريدون به شيئا آخر غي  ما ظهر منه ولعلكم تريدون  ي
أمكن ما قلتم فبأي شر

ي عظيم ما أتوا به من ا
ء أجابوا به فهو الزم لهم فز ي

لسخف وهؤالء قوم قد أبطلوا إثبات ما أظهرتم إبطاله فبأي شر

ة من اغي  بهم من الضعفاء وصدق   الحقائق جملة ومنعوا من الفهم بالبتة فيكاد الكالم يكون معهم عناء لوال كير

  (45)رسول هللا صىل هللا عليه وسلم إذ أنذر باتخاذ الناس رؤساء جهاال فيضلون ويضلون"  

ا: 
ً
.  ثالث ع 

ص الشر
َّ
سليم للن

َّ
 : أثر هذه الشبهات عىل الت

 عىل عقيدة المسلم، فلديهم أن الغاية هي مواكبة العرص ولو كان 
ً
ا  كبي 

ً
 المتأمل لهذه الشبهات يجد فيها خطرا

َّ
إن

ي تسليم 
ي الدين، مما يحدث الخلل الكبي  فز

ي القيم واألصول فز
ذلك عىل حساب الدين، مما يؤدي إىل سقوط كبي  فز

ع أو نص وهم يرون أنها مت  ما رأوا أنها ال  ي الرسر
عية، فكيف يسلم المرء لقاعدة معينة فز ز للنصوص الرسر المؤمني 

ي منهم من يلغيها بداغي أنها تعارض 
ة، ثم يأئ  ي األب أبناءه عىل قواعد معتير

ِ
تناسب العرص الحاىلي ألغوها؟ وكيف يرئر

. مصالح العرص؟ فهذه بعض من آثارها عىل تسليم ال ز  مؤمني 

 :    مطلبي  
 
ع  من منطلقات إنسانية، وف

 المبحث الثالث: الشبهات الفكرية الواردة عىل التسليم للنص الشر

 .  
ل: الشبهات الفكرية المعارصة المتعلقة بالعقل اإلنسان   المطلب األوَّ

 : ع 
 العقل مصدر النص الشر

: عرض الشبهة: 
ا
 أوًل

 الشبهات الفكرية قد وردت منذ قديم الزم
َّ
هم من شبهات معروفة إن لة والفالسفة وغي  ز

ز والمعي  ان من المتكلمي 

ي الوقت المعاض 
ا وافًيا، لكن اإلشكالية فز

ً
ى لهم العلماء وردوا عليهم رد

َّ
ها، وتصد من تقديم العقل عىل النقل وغي 

ي عن الوحي 
ه غتز

َّ
ي مسألة العقل حت  وصلوا إىل مرحلة تقديس العقل وأن

ز بالغوا فز  المخالفي 
َّ
وعن وصاية السماء،   أن

، فقالوا: "فإذا كانت فكرة هللا أو الروح  بل وصلوا إىل إنكار الخالق هلالج لج والدين وجعلوا أن العقل هو مصدر الوحي

 ما 
َّ
ليست سوى فكرة فارغة ورمز للداللة عىل جميع ألوان الجهل الماضية لإلنسان... فليس لإلنسان ما يرتجيه إّل

ي هذه الحياة ال
ر ومكتوب، وليس هناك أبد خالد سوى المادة يكسبه بنفسه فز

َّ
دنيا ... فليس هناك من قضاء مقد

ها  (46) المتحركة"
َّ
تبان الغربية  النظرية  وهذه  ابقة،  السَّ االنحرافات  تراكم  نتاج   

َّ
إّل هو  ما  الشديد  االنحراف  وهذا   ،

ي حقيقته  
، والمقصود مجموعة من مفكري العرص الجديد، يقول نرص أبو زيد: "إن النص فز ي

وجوهره منتج ثقافز

 
ي أصول االحكامالظاهري، محمد بن حزم ،د.ت،  - (45)

 ( 40/ 3[،) االحكام فز

ز،  (46) ي بيس، جورج بوليي   ( 168،169/ 1) أصول الفلسفة الماركسيةحر
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 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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ين عاًما" ة تزيد عىل عرسر ي الواقع والثقافة خالل في 
ل فز

ِّ
 العقل هو (47) بذلك أنه تشك

َّ
، فمخترص األقوال السابقة أن

 .  الذي أصدر النص وليس هو صادر من وحي إلهي

 ثانًيا: الرد عىل هذه الشبهة: 

ي 
ي عقيدة المسلم فز

م وفصل فز
ه
 أفضل من تكل

َّ
يعة اإلسالمية هو شيخ اإلسالم ابن إن ي الرسر

ي ومكانته فز
العقل اإلنسائز

 تيقن ثبوت ما أخير به، -رحمه هللا-تيمية  
ً
، وعلم مراد الرسول قطعا

ً
 تاما

ً
فيقول: "فإنه من آمن باهلل ورسوله إيمانا

والذين وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة من جنس شبه السوفسطائية، كما قال تعاىل: }

ي هللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رب  هم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد{ الشورى:  
يحاجون فز

ع من العقليات، فالعقل يعلم فساده، وإن لم يعارض العقل، وما علم فساده بالعقل ال 16 ... إن كل ما عارض الرسر

ع ي موضع آخر:  (48) يجوز أن يعارض به ال عقل وال رسر
ز ما يقرص العقل عن دركه ". وقال فز "لكن يجب الفرق بي 

ز محارات العقول ومحاالت  ز ما يعلم العقل انتفاءه بي  ز ما ال يعلم العقل ثبوته وبي  وما يعلم العقل استحالته، بي 

ون بمحارات العقول وهو ماتعجز العقول عن معرفته،    الرسل صلوات هللا عليهم وسالمه قد يخير
َّ
العقول، فإن

ون ب  ". (49)محاالت العقول وهو ما يعلم العقل استحالتهوال يخير

العقل، وهذا يدلُّ عىل   إنكار وجود هللا بدعوى  ها وأجلها  أكير العظيم، من  ء  ي
ي هذه الشبهة من الخطأ السر

إن فز

، فسماء  ة واألثر عىل المسي  عظيم الجهل، فالعقل هو الدال عىل وجود هللا، فقد قيل: "فالبعرة تدل عىل البعي 

"ذات أب   تدل عىل اللطيف الخبي 
َّ
ا دعوى استقالل العقل وجعل (50)راج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أّل ، وأمَّ

ي هذا الكالم عدة دعاوى يعلم المرء بداهة أنها 
أنه مصدر للكتب المقدسة، فهو تحميل العقل ما ال يحتمل، فقز

يعمل العقل  أن  ي 
يعتز العقل  "استقالل  أن  منها  مغلوطة،  ،    معلومات  وهم كبي  وهذا  منضبط،  ي 

تقتز آىلي  بشكل 

ز عىل تقديس  ي قراءة أحوال الفالسفة المتفقي 
ا واضطراًبا، ويكقز

ً
فالمعتمدون عىل عقولهم هم أكير الناس خالف

ز السماء واألرض" ء وبينهم ما بي  ي
ي كل شر

هم يختلفون فز
َّ
أن ي حجم اختالفهم، كيف 

 (51)العقل فز
َّ
أن ا: 

ً
أيض ، ومنها 

ي فلماذا لم تخرج نصوص مثله أو عقول البرسر تختل
 النص منتج ثقافز

َّ
ا قولهم إن ف فأي يعقل يحتكمون إليه؟، وأمَّ

 المعلومات من الخارج وينظمها ويخرج  
 يتلق َّ

ً
أفضل منه مادام العقل منشأه، إن حقيقة العقل "إنه ليس ميكانيكيا

ي عملية رياضية بحتة، ولكنه عقل حيوي يتفاعل مع ما حوله  
من ظواهر كونية ويتأثر بها ويدرك مكانه  نتائجها فز

ء جوانبها بضياء المعرفة   ي
ي أعماق الذات اإلنسانية يىصز

بالنسبة إليها، وهذا رس إدراكه حقيقة الوجود، إنه نور هللا فز

ز الصادق"  . (52) الحقة وباليقي 

 
ي علوم القرآنم، 2014أبو زيد، نرص،  (47)

 ص(. 24) مفهوم النص دراسة فز
 (. 94،  21/ 1، ) درء تعارض العقل والنقله،1411ابن تيمية،  (48)
ي تأسيس بدعهم الكالميةه، 1426ابن تيمية، (49)

 (. 361/ 2) بيان تلبيس الجهمية فز
، شهاب الدين،  (50) ي تفسي  القرآنه،1415األلوشي

ي فز
 ( 40/ 8)العظيم   روح المعائز

غي والمعارضات الفكرية المعاضةه، 1436العجالن، فهد ، (51)
 (. 44)ص التسليم للنص الرسر

ي القرآن والسنةمفهوم م،1980الجوزو، محمد،   (52)
 (. 176،177، )ص العقل والقلب 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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 أثر هذه الشبهات عىل التسليم للنص الشر

سليم، فمن أنكر وألحد باهلل والدين فكيف يسلم له،  
َّ
ال يخقز عىل كِل ذي عقل أثر هذه الشبهة العظيمة عىل الت

سليم قائم عىل وجود هللا  
َّ
ية، فالت

ِّ
سليم بالكل

َّ
وعىل وجود دين يتبعه اإلنسان، فهنا عندما   هلالج لجفهذه الشبهة ألغت الت

 جعلوا العقل هو مناط كل أمر فال يوجد تسليم 

 .  
: الشبهات الفكرية المعارصة المعلقة بالواقع اإلنسان   

ان 
َّ
 المطلب الث

 التقارب بي   الديانات: 

: عرض الشبهة: 
ا
 أوًل

ز  ي المسلمي 
ي بث شبهاتهم وأهوائهم فز

ز فز ي استغلها أصحاب الفي 
ة الت  ي باٌب من األبواب الكبي 

 الواقع اإلنسائز
َّ
إن

ز المسل ز هو الجهل وقلة العلم الصحيح، فمن الشبهات المرتبطة بالواقع بدعواها، وإن مما ساعد عىل تقبلها بي  مي 

ي ولها من األثر عىل التسليم هلل هلالج لج ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص: دعوى التعايش السلىمي للديانات األخرى والتقارب بينهم، 
اإلنسائز

ز الفتيان والشبان، فهي تزرع فيهم عن طريق مو  ي وقتنا المعاض خاصة بي 
ة فز اقع التواصل وهذه الشبهة واردة بكير

ها،  االجتماغي عن طريق تسييس بعض المشاهد أو تحريف بعض المصطلحات، مثل نبذ العنرصية والعرصية وغي 

ز  المهتمي  القساوسة  أحد  إىل  أرسلها  ي رسالة 
فز يقول محمد عبده  الحديث،  العرص  مفكري  بعض  دها  أيَّ والفكرة 

ي إىل الملهم بالحق الناطق بالصدق  ي اختصك هللا بتقريب األديان: "كتائر
كة العظىم الت  ...إنا لنهنئك عىل هذه الير

العظيمتان  الملتان  فتصبح  الكامل،  العرفان  نور  فيه  يسطع  الذي  الوقت  بقرب  ونستبرسر  قومك  ز  بي  من  بها 

المسيحية واإلسالم، وقد تعرفت كل منهما إىل األخرى وتصافحنا مصافحة الوداد، فتغمد عند ذلك السيوف... 

ي أرضه ويظهر دينه وإنا نرى التور 
ا متصادقة... فيتم نور هللا فز

ً
اة واإلنجيل والقرآن ستصبح كتًبا متوافقة وصحف

ي عام (53)الحق عىل كل دين"
، ولم يكن فقط تأييد من بعض المفكرين، بل أقيمت الندوات واالتفاقيات، ومنها "فز

ي قرطبة؛ حت  احتفلت عام  1974
ي عقد مؤتمراتها فز

ي إسبانيا( فز
عت )جمعية الصداقة اإلسالمية المسيحية فز م رسر

 عىل تأسيس الجامع األموي. 1986
ً
ي عرسر قرنا

 م بمرور اثتز

ي عام    -
ز ومغاربة  م أقامت جما1974فز سىم )فرقة األبحاث اإلسالمية المسيحية(، -عة صوفية مؤلفة من أوروبيي 

ُ
ت

ي فرنسا
ي عام    -وتنتىمي إىل )دير سيننكا( فز

ي عواصم أوروبية ومغربية. فز
م دعا 1987العديد من اللقاءات الروحية فز

ي قرطبة، واتخذ من )القلعة إىل )الملتق  اإلبراهيىمي  -المنسوب إىل اإلسالم-المفكر الفرنسي »روجيه جارودي« 
( فز

 لمؤسسته ومتحفه"
ً
ي البلدان (54) الحرة( مقرا

، وكان بعد هذا التأييد من قبل بعض المفكرين أن ظهرت جمعيات فز

ي البالد اإلسالمية بل  
ها من بلدان، وليس فقط فز ي السودان ولبنان وغي 

ز األديان فز اإلسالمية تحاول التقريب بي 

العالم،  ي جميع دول 
العالمية   حت  فز ز للديانات  الذي يضم ممثلي  العالىمي  المؤسسات: برلمان األديان  "من هذه 

ا مختلفة توصل إىل نهاية واحدة يسميها المسلمون 
ً
ز بفكرة أن األديان جميعها ليست إال طرق المختلفة، من المؤمني 

 
 ص(. 356، ) ه األعمال الكاملة لمحمد بن عبده1414عمارة، محمد  (53)
 ( 23،24، )، الطبعة األوىل نظرة عامة عىل دعوة وحدة األديانأبو الفتوح، خالد،   (54)
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الن دعاة  ويسميها  الهندوس كريشنا،  ويسميها  الرب،  المسيحيون  يسميها  بينما   هللا، 
ً
تفاديا الجديد  العقدي  ظام 

ة،    أليام متصلة تبلغ التسعة أو العرسر
ً
لالنحياز للدين بالقوة السامية المطلقة. إن برلمان األديان العالىمي يجتمع سنويا

ي الديانات"Templeton Prizeمليون دوالر تعرف باسم جائزة تمبلتون )   1,2ويقدم جائزة قيمتها  
 . (55) ( للتطور فز

  هذه الشبهة: ثانًيا: الرد عىل
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ق
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إن عقيدة المسلم فز
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َّ
َس ِإّل

ْ
ن ِ
ْ
، 50﴾]الذاريات،ِ  َواإل ي

ي تفسي  اآلية: "أي: إنما خلقتهم آلمرهم بعبادئ 
[، قال ابن كثي  رحمه هللا فز

ي  إليه"ال الحتياحر أن (56)   الدنيا هي  ي هذه 
المسلم فز النار، فعقيدة  أمره  الجنة ولمن خالف  تبعه  ، وقد جعل لمن 

ار بالشهوات، وحجبت الجنة  
َّ
، قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "حجبت الن يجعلها لمرضاة هللا ال أن ينقاد للشهوات والمعاصي

القاري  (57)بالمكاره" حه للحديث: وهذا من جوا  -رحمه هللا-، قال  ي رسر
ي بديع فز

مع كلمه صىل هللا عليه وسلم فز

ي ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، والحض عىل الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها...، فالجنة 
بالغته فز

ك الشهوات" ل إليها إال بقطع مفاوز المكاره، والنار ال ينخر منها إال بي  ، فعىل المسلم أن يعرض كل أمر (58)ال يتوصَّ

يعة فإن كانت موافقة لها أخذ بها وإن كانت مخالفة تركها، خاصة مع تحريف األلفاظ وإدخال فيها ما  عىل   الرسر

 ليس فيها. 

: ﴿َوَمْن  ع فقول هللا عزَّ وجلَّ ا بالرسر ، أمَّ
ا
ًعا وعقًل إن طلب توحيد األديان ألجل شعارات فضفاضة أمر مفروض رسر

ْن  
َ
ل
َ
ا ف
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ُ
ه
ْ
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ْ
ي    85ُيق ي    -رحمه هللا-[، قال الطير

فز

ي اآلخرة من الخارسين(، يقول: 
َ دين اإلسالم ليدين به، فلن يقبل هللا منه )وهو فز  غي 

ً
ه لآلية: "ومن يطلب دينا تفسي 

ها من رحمة هللا عزَّ 
َ
ز أنفَسهم حظوظ .  من الباخسي   وجلَّ

، ألن من  ز عوا أنهم هم المسلمون، لما نزلت هذه اآلية، فأمرهم هللا بالحج إن كانوا صادقي 
ّ
 أهل كل ملة اد

ّ
كر أن

ُ
وذ

 . (59) ُسنة اإلسالم الحج، فامتنعوا، فأدحض هللا بذلك حجتهم"

 هللا اليقبل غي  دين اإلسالم فكيف تكون دعواهم لقبول أديان أخرى
َّ
ت عىل أن

ه
، فهذا فيه معارضة ضيحة  فاآلية دل

ي أحد من هذه األمة يهودي،  للنص، وقد ورد عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حديث إذ قال: "والذي نفس محمد بيده، ال يسمع ئر

، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إال كان من أصحاب النار ي
، وهذا الحديث قد بوبه اإلمام (60)"وال نرصائز

ي تبويب اإلمام فقه وداللة عىل رفض توحيد األديان، مسلم بعنوان وجوب إيمان أهل  
الكتاب برسالة اإلسالم، وفز

 
 .https://2u.pw/j4sejه، 1443-5-18االتفاقات الدولية و أثرها عىل المجتمعات، نزار محمد عثمان، شبكة صيد الفوائد،  (55)
(56) ،  (. 425/ 7، ) تفسي  القرآن العظيمه ، 1420ابن كثي 
المعروف    (57) المخترص من أمور رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وسننه وأيامه  المسند الصحيح  الجامع  ي كتابه 

أخرجه بخاري فز
 (. 102/ 8، مرجع سابق، )1، ط: 6487بصحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، حديث رقم 

ح صحيح البخاري  (58) ، أبو محمد، عمدة القاري رسر ي
 (. 78/ 23، )العيتز

ي، محمد بن جرير، ي تأويل القرآنه، 1420الطير
 (. 570/ 6، )  جامع البيان فز

ي كتابه المسند الصحيح المخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، كتاب اإليمان، باب   (60)
أخرجه مسلم فز

 (. 134/ 1وىل، مرجع سابق، )(، الطبعة األ240وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة اإلسالم، حديث رقم )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أحد من هذه األمة، أي من   -رحمه هللا-قال النووي   حه للحديث: "وقوله صىل هللا عليه وسلم ال يسمع ئر ي رسر
فز

ما ذ 
َّ
ي طاعته، وإن

ي وبعدي إىل يوم القيامة، فكلهم يجب عليهم الدخول فز
ي زمتز

ي هو موجود فز
كر اليهودي والنرصائز

هم ممن  ، فغي 
ً
 لهم كتابا

َّ
 اليهود النصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن

َّ
 عىل من سواهما؛ وذلك ألن

ً
تنبيها

 . (61)ال كتاب له أوىل وهللا أعلم" 

 السالم ال يكتمل إال بتوحيد األديان فهذا باطل، فقد تعايش الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع يهود الم
َّ
دينة بدون أن أما دعواهم بأن

 يتم تذويب الدين. 

غي ، فعىل المسلم أن  
ي تؤثر عىل التسليم للنص الرسر

 الشبهات الت 
ِ
فهذا نموذج من نماذج استغالل الواقع ألجل بث

ز والشبهات تتمكن من القلوب الجاهلة والخالية من العلم.   يسغ لتجديد إيمانه وتقويته، فالفي 

ا: أثر هذه الشبهات عىل التسليم
ً
:  ثالث ع 

 للنص الشر

، فعندما يقال بتوحيد األديان وتقديم المصالح عىل النصوص، 
ً
ا  كبي 

ً
غي أثرا

ص الرسر
َّ
سليم للن

َّ
 لهذه الشبهة عىل الت

َّ
إن

ي ه محرفة ماعدا القرآن وكذلك إسقاط مكانة النصوص 
ز األديان ودمج الكتب المقدسة الت  ي إذابة الفروق بي 

يعتز

ا ز  بي  تناقض  يسبب  مما  عية،  مكانة  الرسر يضعف  مما  يسلم،  ء  ي
شر ألِي  اإلنسان  فيحتار  والعبادات،  العتقادات 

ي قلب المؤمن. 
 التسليم فز

 :الخاتمة

 الحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وجوده وإحسانه وعفوه تم البحث، فلك الحمد ولك الشكر. 

ي بداية البحث  
ِكرت فز

ُ
، وقد ذ غي

ي هذا البحث الشبهات الفكرية المعاضة الواردة عىل التسليم للنص الرسر
تناولت فز

عية،  غي لقضية التسليم للنصوص الرسر
ي العالم اإلسالمي ومن ثم التأصيل الرسر

التعريفات ومن ثم تاري    خ الشبهات فز

، من ومن بعدها تم ذكر بعض الشبهات الفكرية الورادة عىل ا ز غي وتم تناولها من ناحيتي 
لتسليم للنص للنص الرسر

نتائج  عدة  للباحثة  ز  تبي  الدراسة  هذه  ختام  ي 
وفز اإلنسانية،  المنطلقات  ناحية  ومن  الدينية  المنطلقات  ناحية 

 وتوصيات: 

 النتائج: 

يعة   -5 عية اإلسالمية، بل هو من أهم مرتكزات الرسر ي الرسر
غي ومكانته فز

اإلسالمية أهمية التسليم للنص الرسر

 .  عىل الدين اإلسالمي
ز  ومن أسباب ثبات المؤمني 

التسليم   -6 غي ، ومن أهم عوامل اختالل 
العلم الرسر غي هو 

إن من أهم عوامل تحقيق التسليم للنص الرسر

 . غي
غي هو الجهل بالعلم الرسر

 للنص الرسر

 
ي الدين،   (61) ح صحيح مسلم بن الحجاجه1392النووي، محت   (. 188/ 2، ) ، المنهاج رسر
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ي ساهمت فز
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ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية 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  
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فّية". وت
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ْ
ّ 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                                                       . 
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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  
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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 غالبيتها  -7
غي فز

مستسقاة من شبهات قديمة   إن الشبهات الفكرية المعاضة الواردة عىل التسليم للنص الرسر

ي كانت معروفه فيه. 
ي مجاالت أخرى غي  الت 

 لكن الفارق هو إما تغيي  المسميات أو زيادة غلو أو توظيفها فز

 تنتهي إليه ال تتعداه، ولم   -8
ً
ي إدراكها حدا

يعة اإلسالمية كرمت العقل وقدرته و أن هللا جعل للعقول فز  الرسر
َّ
إن

 إىل اإلدراك
ا
ي إدراك جميع ما كان وما   يجعل لها سبيال

ي كل مطلوب. ولو كانت كذلك الستوت مع الباري تعاىل فز
فز

 يكون وما ال يكون 

 : المصادر والمراجع

وت،اقتضاء الرصاط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمه،  1419ابن تيمية،  . الطبعة السابعة،دار عالم الكتب، بي 

 . الطبعة الثانية،دار العاصمة، السعودية  ،بدل دين المسيحالجواب الصحيح لمن  ه،1419ابن تيمية،

ي تأسيس بدعهم الكالمية  ه،1426ابن تيمية،
مجمع الملك فهد لطباعة    الطبعة االوىل،  ،بيان تلبيس الجهمية فز

 . المصحف، المدينة المنورة

،ا ي  . دار ابن عفان، السعودية  الطبعة االوىل، ،االعتصام ه ،1412لشاطتر

ي، ي تأويل القرآن ه،1420محمد بن جرير، الطير
 . الطبعة األوىل،مؤسسة الرسالة، دمشق  ،جامع البيان فز

وت  الفوائد ، الطبعة الثانية،ه، 1393ابن القيم،   . دار الكتب العلمية، بي 

ي الرد عىل الجهمية والمعطلةه، 1408ابن القيم، 
 . دار العاصمة، الرياض  ، الطبعة األوىل،الصواعق المرسلة فز

ح صحيح البخاري البن بطاله، 1423ابن بطال،   . مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة الثانية،رسر

ز أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،ه، 1405ابن تيمية،   . دار البيان، دمشق  الطبعة األوىل، الفرقان بي 

ىه، 1408ابن تيمية،  وت  دار   ،الطبعة األوىل،الفتاوى الكير  . الكتب العلمية، بي 

 . ، الطبعة الثانية،جامعة االمام محمد بن سعود، الرياض درء تعارض العقل والنقله،1411ابن تيمية، 

يف، المدينة      ، الطبعة األوىل،مجموع الفتاوى،  ه،  1416ابن تيمية،   مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الرسر

 . المنورة

ضواء السلف، الرياالنبوات، الطبه، 1420ابن تيمية، 
َ
 ض. عة األوىل،  أ

ز ، الطبعة األوىل،دار المعرفة، لبنانابن تيمية،   . الرد عىل المنطقيي 

، المملكة العربية السعودية  ل، الطبعة األوىل، الصارم المسلول عىل شاتم الرسو ابن تيمية،  ي
 . الحرس الوطتز
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، محمد،  ز ح ثالثة ه،1424ابن عثيمي  يا، الرياض، دار 4، طأصولرسر  . الير

و  ، الطبعة االوىل، البداية والنهاية ه،1407،، إسماعيلابن كثي    ت. دار الفكر، بي 

 . ، الطبعة الثانية، دار طيبة، الرياض تفسي  القرآن العظيمه ، 1420،ابن كثي  

وت ، الطبعة الثالثة،بلسان العر ه، 1414ابن منظور، جمال الدين ،   . دار الصادر، بي 

 . شبكة األلوكة  ، الطبعة األوىل، نظرة عامة عىل دعوة وحدة األديانأبو الفتوح، خالد، 

ي علوم القرآنم، 2014أبو زيد، نرص، 
، المغر  ، الطبعة األوىل،مفهوم النص دراسة فز ي ي العرئر

 ب. المركز الثقافز

ي م، 2000آركون ، محمد ، 
ي نقد العقل الديتز

وت بعة الثانية،، ترجمة: هاشم صالح، الطقضايا فز  . دار الطليعة، بي 

ي اإلسالمي  م،1996، محمد آركون وت ، الطبعة الثانية،  تاريخية الفكر العرئر ،بي   . مركز النماء القومي

الثانية،  الفكر اإلسالمي قراءة علميةم،1996آركون، محمد   الطبعة  ،   ، ترجمة: هاشم صالح،  القومي مركز اإلنماء 

وت   . بي 

ح كشف الشبهاتآل الشيخ، محمد بن إبراهيم،   . ، المحقق: محمد بن قاسم، الطبعة األوىله1419 ،رسر

ي  
الدين  األلبائز ي كان رسول هللا    ،ه1421،،ناض 

الت  الحاجة  أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصخطبة  مكتبة    يعلمها  األوىل،  الطبعة   ،

 . المعارف، بدون مكان

، شهاب الدين،  ي تفس ه،1415األلوشي
ي فز
وت ي  القرآنروح المعائز  . العظيم، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بي 

وأيامهه،1422البخاري،   عليه وسلم وسننه  أمور رسول هللا صىل هللا  من  المخترص  الصحيح  المسند  ،  الجامع 

 . ، دار طوق النجاة1المعروف بصحيح البخاري ط: 

اك، عبدالرحمن،  ح العقيدة الطحاويةه،1429الير  . الطبعة الثانية،دار التدمرية، الرياض،  رسر

وت ،الطبعة األوىل، وجهة نظر م،  1992الجابري، محمد ،  ، بي  ي ي العرئر
 . المركز الثقافز

ي نقد الحاجة إىل اإلصالح،  م2005الجابري، محمد، 
 . مركز دراسات الوحدة العربية  ، ، الطبعة األوىل،فز

ي القرآن والسنةمفهوم العقل م،1980الجوزو، محمد، 
وت ، الطبعة األوىل، والقلب فز  . دار العلم، بي 

ز ،  ه1416الجوزية، ابن القيم،   ز منازل إياك نعبد وإياك نستعي  ز بي  دار الكتاب      ، الطبعة الثالثة،مدارج السالكي 

وت ، بي  ي  . العرئر

 . لطبعةاألوىل،دار المعرفة، المغربا،الداءوالدواء ه،1418الجوزية، ابن القيم، 
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 
 . ، الطبعة االوىل ، دار الهداية، بدون مدينة تاج العروس ،، محمد الحسيتز

ي العز،   ، محمد ابن ائر ي
ح العقيدة الطحاويةه  1417الحنقز ، تحقيق :شعيب األرنؤوط، الطبعة األوىل،مؤسسة  رسر

وت   . الرسالة، بي 

، سليمان ،  ي
انه، 1420الخراشر ز ي المي 

 . الجواب، الرياضدار  ، الطبعة األوىل،القرضاوي فز

المنان  ه،1420،، عبدالرحمن  السعدي ي تفسي  كالم 
الرحمن فز الكريم  مؤسسة الرسالة،   ، الطبعة األوىل،  تيسي  

وت   . بي 

، جالل الدين،   . دار ابن عفان، الخير   ، الطبعة األوىل، الديباج عىل صحيح مسلم بن الحجاجه،1416السيوطي

، محمد بن ادريس،  ، مرص  الرسالةه،1358الشافغي ي  . ،  الطبعة األوىل،مكتبة الحلتر

ي 
فز ز الرسالة والتاري    خ ،2008، عبد المجيد الرسر وت ، اإلسالم بي   . الطبعة الثانية، دار الطليعة، بي 

، محمد ،  ي
   دمشق. دار ابن كثي  ،   ، الطبعة األوىل، فتح القدير ه، 1414الشوكائز

ي أصول االحكام االحكام،د.ت، ، محمد بن حزم الظاهري
وت  ،الطبعة األوىل فز  دار اآلفاق، بي 

غي والمعارضات الفكرية المعاضة  ه، 1436،، فهد  العجالن
مركز تأصيل ،    ، الطبعة االوىل،   التسليم للنص الرسر

 . جدة

يد،  ز ، أبو الي  ، ،الطبعة األوىل،دار التوزي    ع والنرسر ه، 1412العجىمي ي الفكر اإلسالمي
، القاهر دراسات فز  . اإلسالمي

ي ، ابن حجر، 
ح صحيح البخاريه، 1379العسقالئز وت  ، الطبعة األوىل، فتح الباري رسر  . دار المعرفة، بي 

، جمال،   . د.ن، المدينة المنورة  ، ، الطبعة األوىل،صناعة الفكر ه  1435العميىلي

، أبو محمد،  ي
ح صحيح البخاري ، الطبعة االوىل،العيتز وت   عمدة القاري رسر ، بي  ي اث العرئر

 . دار إحياء الي 

، محمد ،  ح الكوكب المني  ه، 1418الفتوحي  . مكتبة العبيكان، السعودية  ، الطبعة الثانية،مخترص التحرير رسر

ي  ي واألسانيد   ه، 1387  / ، يوسف بن عبدهللاالقرطتر
ي الموطأ من المعائز

، الطبعة االوىل، وزارة األوقاف   التمهيد لما فز

 . والشؤون اإلسالمية، المغرب

 . ،الطبعة الثانية،مؤسسة الريان روضة الناظر وجنة المناظر ه، 1423،موفق الدين ابن قدامة ،المقدشي 

 ، ي
ي عند اليونانم،  1998النشار، مصطقز

 ة. دار قباء، القاهر  ،الطبعة األوىل، مدخل لقراءة الفكر الفلسقز
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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