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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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Abstract: 

The objective of the study is to identify the reasons of the divorce before marriage in Palestine and the 

possible of solutions to reduce it. The researcher adopted the descriptive analytical approach and the 

interview as a tool to gather information and data. The study sample consisted of a group of the Islamic 

Law judges and a number of divorced men and women from Palestine. The frequencies and percentages 

were used to answer the questions of the study. In light of the findings, the researchers recommend that: 

1- The researcher recommended parents to advise their sons and daughters how to choose according to  

correct Islamic criteria.  

2- The researcher recommended not to rush in making legal marriage contract and give the suitors 

opportunity to know each other without away from being alone or mixing. 

3-  The researcher recommended that  husbands  to fear God Almighty not to rush into divorce, and to 

solve problem between them with wisdom and good advice. 

4- The researcher recommended to hold courses to who are about to married to advice and guide them  

by specialist and the researcher  advice  to be Islamic Law judges  and experienced arbitrators. 

5-  The researcher recommended that competent authorities to purplish monthly reports for the number 

of  legal marriage contracts and the number of the cases of divorce before marriage in each governorates 

of Palestine, with guiding lessons. 

Keywords: Divorce before marriage, Wig, Wedding hall, Imperfections under clothes, Engagement, 

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

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

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
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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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  فرضتم ما فنصُف 
ّ
  إل

ْ
  بيدهِ  الذي يعفَو  أو يعفون أن

ُ
كاح عقدة

ّ
  الن

ْ
قوى أقرُب  تعفو  وأن

َّ
 بينكم الفضلَ  تنسوا وال للت

 
َّ
  بما هللاَ  إن

َ
ٌ  تعملون ي  يقعوا ال وحت  )"17 (بصي 

 .بالباطل الناس أموال أكل  دائرة فز
ي  خلع دعوى تجد  ال تكاد فاليوم 

عية محاكمنا فز
ي  الرسرّ

ز  فز   قليلة حاالت  إال فلسطي 
 
 أرب  ع أو ثالث ،   إىل تصل قد جدا

ي  قضايا
  سنة كلّ  محكمة كل فز

 
 ).18(تقريبا

ز  والجامع ز  بي  ي  مبتغاها عىل الّزوجة حصول هو  القضيتي 
ز  بينها  الفرقة فز كاح عقدة وحل زوجها،  وبي 

ّ
 تغّرم لكنها ,الن

ي 
قة تسجيلها عدم مقابل الخلع فز

َّ
ي  مطل

ي  الّرسمية، الحكومة سجالت فز
ي  وتغنم الشخصية، بطاقتها وفز

قاق فز
ّ
 الش

اع ز
ها واليزّ

ّ
ي  مطلقة بتسجيلها تقبل ولكن

ي  الّرسمية السجالت فز
ساء بعض إن حيث الشخصية،  بطاقتها وفز

ّ
 يرفضنَ  الن

  مطلقة اسم حمل
 
  يكون ال وحت   واحتقار، ازدراء نظرة لها المجتمع نظرة من خوفا

 
ي  زواجهنَّ  عىل عائقا

 .المستقبل فز
 
 
اع للشقاق التفريق  :رابعا ز

خول قبل واليزّ
ّ
ز  وقع إذا وذلك  وبعده، الد ز  بي   من بسبب كان سواء  ونزاع شقاق الّزوجي 

ز   إنهاء فيه  يطلبان  الّزوجة أو الّزوج  قبل من للمحكمة طلب بتقديم ويكون)19  (عنهما، خارج بسبب أو الّزوجي 
َّ  إذا وذلك بينهما، والتفريق   الّزواج، عقد ز  أحد أضز   باآلخر الّزوجي 

 
  أو قول

 
 بهذا تتقدم أن  للزوجة ويحق  ،)20(فعال

الق أن رغم الدعوى هذه رفع كذلك للزوج ويحق  منه، حقوقها وألخذ الّزوج من للتخلص الطلب
ّ
 يطلق  بيده الط

ل بحيث الدعوى رافع عن النظر بغض واحدة تكون والنتيجة شاء وكيفما شاء، مت   ز  تحوَّ  بينهما، للتحكيم للحكمي 
ي  األمور ووضع

 .بينهما اإلساءة نسبة وتقدير الصحيح، نصابها فز
اع للشقاق التفريق  ودعوى ز

خول، قبل ترفع واليزّ
ّ
ر حصول حال وبعده الد  المهر عىل تكون الحقوق ولكن ،)21(الرصز

 
 
خول، حال كامال

ّ
خول، عدم حال المهر نصف وعىل الد

ّ
 الشخصية األحوال قانون من 132 المادة جاءت وقد الد

ي 
 )22(الحالة هذه مع التعامل وكيفية  للتفريق،  وموضحة ُمفصلة  1976لعام األردئز

ز  والفارق قاق لدعوى الّزوج رفع بي 
ّ
اع، الش ز

ز   واليزّ   من بالرغم الّزوجة وبي 
َّ
الق أن

ّ
الق تملك ال وهي  بيده، الط

ّ
 الط

صه   :هو 
ُّ
تبة الحقوق من جزء من وإعفاؤه زوجته، من تخل ي  عليه المي 

ه العقد؛ فز
ّ
 وبإرادته وحده طلق إذا  ألن

  الحقوق يدفع فإنه المنفردة،
 
ي  طالق عن تعويض بدل لها يدفع وكذلك منقوصة، غي   كاملة

  )23.(تعسفز
الق تملك فال هي  أما

ّ
  تستطيع وال بيدها، وليس الط

ْ
ي  كذلك لها سبيل وال عليه، تفرضه أو به، تلزمه أن

 الحصول فز
ي  إىل أمرها برفع إال حقوقها عىل

 )24.(الدعوى  هذه مثل  طريق  عن القاصز
 
 
ز  بينها التفريق  فيه تطالب للمحكمة الّزوجة به تتقدم طلب أي :خامسا خول قبل زوجها وبي 

ّ
الق الد

ّ
 للغيبة، كالط

ر، الق والرصز
ّ
ه النفقة دفع عن للعجز والط  )25.(وغي 

 
 
 

 
 237سورة البقرة آية  - 17
ف مصطفز عيس سدر عضو محكمة االستئ - 18 ز يوم االربعاء الموافق مقابلة مع فضيلة الشيخ أرسر ي فلسطي 

عية فز
الساعة الخامسة   2022/ 8/ 24ناف الرسرّ

 .
 
 عرصا

 . 53/ 29الموسوعة الفقهية الكويتية،  - 19
عية،  - 20

ي المحاكم الرسرّ
 . 244 -242/ 1دأود، القضايا واألحكام فز

عية،  - 21
ي المحاكم الرسرّ

 . 244/ 2دأود، القضايا واألحكام فز
 م. 1976ن األحوال الشخصية لعام من قانو  132انظر المادة  - 22
ي هو كل طالق بال سبب بحيث تستحق الّزوجة التعويض لحرمانها من الحياة المستقرة  وفقدانها للمعيل ومعاناتها بسبب الو   -  23

الق التعسفز
ّ
حدة والفراق,  الط

 ، ي
 . 6، النفائس، األردن، ط313األشقر، عمر، قانون االحوال الشخصية األردئز

عية، دأود،  - 24
ي المحاكم الرسرّ

 . 478/ 1القضايا واألحكام فز
 المصدر السابق نفسه.  - 25
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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وعيته الط   .ومرسر

الق
ّ
خول قبل الط

ّ
 فيه األصل الجمهور وعند )26(الحنفية السادة عند مباح فهو  الحكم نفس يأخذ وبعده الد

ع قّيد وقد)27  (الحظر الق الرسر
ّ
عية بقيود الط   رسر

 
  ،واالنتقام  والترسع، للشطط، منعا

 
 الّزوجية؛ الرابطة عىل وحفاظا

 
َّ
س، العقد وهذا الرباط،  هذا ألن

ّ
  األخرى؛ العقود كل عن يختلف مقد

َّ
الق وألن

ّ
  يؤثر الط

 
ا   تأثي 

 
ي  بالغا
  .المرأة حياة فز

الق ويقع
ّ
الق لمعتز  مدرك بالغ عاقل مكلف  زوج كل من الط

ّ
وعيته ثبتت وقد)28 (الط    والسنة، بالكتاب مرسر

 .والمعقول  واإلجماع،

 
 
 الكتاب.  من :أول

  عليكم جناح ال" :تعاىل قوله 
ْ
ساء طلقتم إن

ّ
 فطلقوهنَّ  " :وقوله)"29 (فريضة لهنَّ  تفرضوا أو تمسوهنَّ  لم ما الن

الق إباحة لبيان األوىل فاآلية )"30 (لعدتهنَّ 
ّ
خول، قبل الط

ّ
الق وقت لبيان والثانية المهر، تسمية وقبل الد

ّ
 الط

 )31 (المفضل
 
 
ة من :ثانيا

ّ
 . السن

ة أحاديث وردت ي  عن كثي    - النت 
َّ

ي  -وسلم عليه هللا صىل
وعية فز الق مرسر
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الق من إليه أبغض شيئا

ّ
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الق إباحة عىل الحديث دلَّ  
ّ
ورة عند مباح فهو  الحاجة، لغي   كراهيته مع الط  .والحاجة الرصز

 
 
ي    -عمر ابن حديث  :ثانيا

ي  طلقت :قال عندما - عنه  هللا رصز
 صىل- هللا لرسول عمر ذلك فذكر  حائض وهي  امرأئ 

اجعها ُمره " :فقال -وسلم عليه هللا   ثم تحيض، ثم تطهر، حت   فلي 
ْ
  قبل طلقها شاء إن

ْ
   يجامعها، أن

ْ
 شاء وإن
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ّ
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 .إليقاعه  معينة وأوقات ترتيب له ولكن مباح الط

 
 
 
 
 
 

 
ز الدقائق    -26 ح كيز ح البداية،254/ 3ابن نجيم،  البحر الرائق رسر ي بكر بن عبد الجليل،  الهداية رسر ، أبو الحسن برهان الدين عىلي بن أئ  ي

، 221/ 1،  المرغينائز
، ب تحقيق: طالل يوسف، ي اث العرئ  وت،  لبنان. دار إحياء الي   ي 

27-    ، ح الكبي  ي عىل الرسر
، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوف  ي

ف النووي،  ، دار الفكر، النووي،261/ 2الدسوف  ي الدين يحت  بن رسر النووي، أبو زكريا، محت 
ح المهذب:   ، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، كشاف  197/ 18المجموع رسر ي

،  دار الكتب العلمية، 5/ 261القناع:  ، دار الفكر ، البهوئ 
، ، ابن قدامة المقدسي ي

، المغتز ي الحنبىلي
مكتبة القاهرة، تاري    خ  أبو محمد، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيىلي المقدسي ثم الدمشف 

 :  م. 1968 -ـه 1388النرسر
ا  -  28 ح  ي رسر

اللباب فز  ، ي
الميدائز ي 

الدمشف  ي 
الغتز ، عبد  ،265/ 1لكتاب،الغنيىمي ي العرئ  الكتاب  النوأوي، دار   

ز أمي  : محمود  األحوال  ، تحقيق  أبو زهرة، محمد، 
، القاهرة، ص  ي  . 288الشخصية، دار الفكر العرئ 

 . 236سورة البقرة آية  - 29
الق آية  - 30

ّ
 . 65سورة الط

ي بكر بن فرح األنصاري    -  31 ، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أئ  ي ،القرطت  ي ي شمس الدين ، الجامع ألحكام القران  تفسي  القرطت  تحقيق:   115/ 3،  197/ 3الخزرج 
ي وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المرصية،  القاهرة الطبعة: الثانية، 

دوئز  م.  1964 -ـه  1384أحمد الي 
32 -  

ّ
ي دأود، باب كراهية الط  ائ 

ز ي سننه كتاب سيز
ي فز
وت220/ 2179،2الق، حديث رقمأخرجه ابو دأود سليمان بن األشعث السجستائز ي   بي   ، دار الكتاب العرئ 

ز ابن ماجه ، باب طالق السنة، حديث رقم    -  33 ي سننه، كتاب سيز
،تحقيق : شعيب األرناؤوط ، محمد زهي  الشأويش 205 / 9   2019أخرجه ابن ماجة فز

وت الطبعة : الثانية ،    -المكتب اإلسالمي  ، محمد ناض الدين، مخترص إرواء  قال الشيخ   م. 1983  - ـه  1403دمشق ، بي  ي
ي : حديث صحيح. انظر: االلبائز

األلبائز
وت ي تخري    ج أحاديث منار السبيل، المكتب اإلسالمي ، بي 

 . 1985 – 1405 -الطبعة : الثانية  ،الغليل فز
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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، مجلة األكاديمية العربية  2015المعمري، وفاء بنت سعيد. ) - 40 ي

ي المجتمع العمائز
ز والمطلقات فز م(، األسباب المؤدية للطالق من وجهة نظر المطلقي 

 . 13، ص 19، عدد6والتكنولوجيا )أمارباك(، مجلدللعلوم 
ز بواسطة اشخاص اخرين قد يكونو من افراد االرسة أو من خارجها. انظر:  اال  - 41 شول، ادل عز الدين ، الّزواج التقليدي هو الّزواج الذي يتم فيه اختيار الّزوجي 

ز إىل الشيخوخة  .https://sotor.com/ A%uu4DKuyrة، معلومات عن الّزواج التقليدي  ، مكتبة األنجلو المرصي627/ 1علم نفس النمو من الجني 
الق وآثاره النفسية واالجتماعية ص  - 42

ّ
ز ، الط ي  ومحمد االمي 

ة القرسر http://tasil.uofq.edu.sd/wp-. عىل الموقع40امي 
content/uploads/2017/02 . 

الق أسبابه ونتائجه من وجهة ن - 43
ّ
الط المطلقات ص  أبو زنط، مهتاب أحمد،  النجاح 70ظر  ، جامعة  ي محافظة نابلس، رسالة ماجستي 

: دراسة ميدانية فز

اف د. فيصل زعنون. المعمري، األسباب المؤدية، ص  الق وآثاره النفسية واالجتماعية، ص17- 16الوطنية، إرسر
ّ
، الط ز ي ومحمد األمي 

ة القرسر  . 13، أمي 
الق أسبابه ونتائجه من وجهة نظر  - 44

ّ
الق وآثاره  17-16. المعمري، األسباب المؤدية، ص70المطلقات، ص  أبو زنط، الط

ّ
، الط ز ي ومحمد األمي 

ة القرسر . أمي 

 . 13النفسية واالجتماعية، ص
 . 23المعمري، األسباب المؤدية، ص  - 45
ي القرآن والسنة، دائرة معارف األرسة المسلمة  - 46

 ( 8/ 53) 104-1-الشحود ، عىلي بن نايف الباحث فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  بدورها تقوم والمحكمة للمحكمة،   بتسليمه ويقوم
 
ي  للعقود شهرية كشوف بتعبئة أيضا

 أروقة داخل أجرتها الت 
 .المحكمة خارج موظفيها طريق  وعن  المحكمة،

الق لحاالت مشابهة جداول بعمل  المحكمة وتقوم كما
ّ
خول قبل الط

ّ
الق ولقضايا وبعده،  الد

ّ
 عام، بشكل  الط

ي  المختصة للجهات بتسليمها وتقوم
ي  المركزي اإلحصاء جهاز فز

، فز ز ي  الّزواج عقود عدد وصلت وقد  و فلسطي 
 فز

ز  ي  وذلك 47.218 اىل فلسطي 
ي  29.977 منها  2017 عام فز

ي  17.241 و الغربية الضفة فز
 عدد وبلغ غزة، قطاع فز

الق حاالت
ّ
ي  الط

ز  فز ي  فلسطي 
ي  5.326 إىل العام نفس فز

ي  الغربية الضفة فز
 قبل الحاالت هذه وأكير  3.242 غزة وفز

خول
ّ
ي  وهي ،  الد

 ).47(جدا خطي   مؤرسر  وهذا مستمر، تزايد فز
ظر  أمعنا وإذا 

َّ
ي  الن

الق فز
ّ
ي  وأسبابه الط

ي  أنه لوجدنا الحاضز  الوقت فز
ة اسباب وله  مستمر، تزايد فز  ومتعددة، كثي 

 :التالية العناوين تحت وتقسيمها منها، بعض برصد قمت وقد

 
 
 الدينية  األسباب :أول

ز  نظرة إىل تعود وهي  -1   باعتباره الّزواج عقد إىل  وأهلهما الّزوجي 
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ْ
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َ
خ
َ
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ُ
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ْ
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َ
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ِليظ

َ
ز  فنظرة)"48 (غ  ولما للعقد، اإلسالم نظرة  عن البعد كل  بعيدة أصبحت  الّزوجي 

ع
، الوازع ضعف سببه وهذا الّزواج من الشارع مقصد تحقق  وال أجله، من العقد رسرُ ي

 تقدير وعدم الديتز
ام  ).49 (الّزوجية الحياة واحي 

ز  وتعلق  السحر، انتشار -2  كانت ولو  حت   إليه واختالفاتهم مشاكلهم يعزون شماعة وجعله به، وأهلهما الّزوجي 
  )50(اقتصادية.  أو نفسية، أو طبية، أو صحية، المشاكل

 .ذلك عىل  واإلدمان والحشيش والمسكرات المخدرات تعاطي   -3
ي  الوقت تضييع -4

 .بالمسؤولية الشعور دون والسهر اللعب، فز
ونية "الّزوجية  الخيانة -5 ز  كال من "اإللكي   مع والّزوج الرجال، مع الّزوجة  ,اآلخر الجنس مع كالكالم  الّزوجي 

ساء،
ّ
ي  والتطورات الن

 )51(بعدها تحدث الت 
 ":تعاىل قال  والمودة الرحمة وغياب والواجبات، الحقوق، حيث من بالّزواج المتعلقة الدينية باألمور الجهل -6

  بينكم وجعلنا
َ
  مودة

َ
 )"52 (ورحمة
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ّ
  العقد وبعد الد

 
ه منها ظنا

ّ
 عليها له سلطة ال بأن

 .فقط لوالدها وألهلها   والسلطة أهلها، عند
ي  المسارعة -8

ي  دون الّزواج عقد إجراء فز
وي، التأئز ز  كاِف  وقت إعطاء ودون والي   بعضهما عىل للتعرف للزوجي 

ز  )53 (ِخطبة يوجد ال أنه بمعتز  البعض، ، بي  ز ة وعقد ورد، طلبة وإنما الّزوجي   الخطوات وفق  السي   دون مبارسر
ي 
ع وضعها  الت   .سعيد ومستقبل كريمة حياة لضمان الرسر

 
ال -47

ّ
ي  الط

ي الفلسطيتز
ز مركز المعلومات الوطتز ي فلسطي 

 page.aspx?id-info.wafa.ps/ar =3183ق فز
ساء آية  -48

ّ
 21سورة الن

الق وآثاره النفسية واالجتماعية، ص - 49
ّ
، الط ز ي ومحمد األمي 

ة القرسر  . 13أمي 
ي المجتمع العم - 50

ز والمطلقات فز ، مجلة اكاديمية  امارباك مجلد المعمري، االسباب المؤدية للطالق من وجهة نظر المطلقي  ي
.  13، صفحه 19،عدد6ائز

2015 . 
 http://mawdoo3.com.                             3-2-1، ص 2018يوليو  23ما حكم الخيانة الّزوجية ، هديل البكري - 51
 . 21سورة الروم آية  - 52
ي الّزواج بامرأة معينة، وإعالم المرأ   -53

ي القانون وعد بالّزوج  وهو وعد غي  ملزم وقد نصت المادة )الخطبة هي إظهار الرغبة فز
( من قانون 3ة وليها بذلك. وفز
 األحوال الشخصية السوري: "لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة". 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  المسارعة -9
 المتقدم الخاطب عن والسؤال  والتثبت، التحقق، دون الطلبة بعد الّزوجة أهل  من الرد فز
 عن فقط السؤال يكون  ورّبما المشاورة، عدم وكذلك ودينه، وخلقه، أهله، عن السؤال وكذلك للخطبة،

 أخالقها عن كالسؤال  له وطلبها لخطبتها التقدم قبل الّزوجة عن الّزوج سؤال عدم  وكذلك ، والفقر الغتز 
 .ودينها

ظرات لتبادل نتيجة وذلكK المختلط الجلوس أثناء الّزوجة قريبات  إلحدى الّزوج حب -10
ّ
 واالبتسامات، الن

ز  والكالم  .  اللي ّ
ز  باليد المصافحة -11 ساء وخاصة ,زوجته وأهل الّزوج بي 

ّ
 عىل لزوجته الّزوج إجبار وكذلك عليه، المحرمات الن

ون الذين وأقربائه إخوته، مصافحة  .الزيارات أثناء معه يحرصز
  الّزوج حفظ  -12

 
ينة، وهي  الهاتف عىل لزوجته صورا ز  هذا ووقوع  هاتفه،  عىل كخلفية لها صورة وضعه أو  مي 

ي  الهاتف
ي  رأيهم ألخذ أصحابه عىل  الصورة عرض أو علمه، دون أصحابه يد فز

 وهذا ، زوجته جمال درجة  فز
ا  .يحصل ما كثي 

، قبل من االختيار سوء -13 ز   . )54(بينهما الكفاءة مراعات وعدم الّزوجي 

 
 
 األخالقية   األسباب ثانيا

ي  الّزوج جدية عدم -1
 . والمماطلة الّزواج، فز

  :طريق  عن وذلك الّزوجية، األرسار إفشاء -2
 ألهلهما البعض بعضهما مع والجلوس, الزيارات تبادل أثناء بينهما يدور الذي للحديث والّزوجة الّزوج نقل  -1

 . وأصدقائهما
 يسجل والّزوج الّزوج، كالم تسجل فالّزوجة البعض، بعضهم مع  حديثهم أثناء به  يقومون الذي التسجيل  -2

ي  يحصل وهذا رسي، بشكل الهاتف طريق  عن الّزوجة كالم
خول قبل الغالب فز

ّ
 .وبعده الد

  الّزوج التقاط -3
 
  تلبس تكون وربما ، علمها بدون وتصويرها للزوجة صورا

 
، غي   لباسا غي

 الرأس، مكشوفة أو رسر
ينة وهي  ز  . علمها دون هاتفه عىل بها واالحتفاظ لها صور بالتقاط فيقوم أمامه ومفاتنها زينتها ومظهرة له، مي 

ازها  عليها، والضغط معها، الجماع مقدمات وفعل بها،   الخلوة زوجته من الّزوج طلب -4 ز  صورها بنرسر  وابي 
 . بذلك له تسمح لم إذا  هاتفه عىل بها المحتفظ

ز  يحصل الذي التصوير -3 خول قبل االزواج بي 
ّ
 وما ، يوم وكذلك )55 (الصمدة( ) واإلشهار اإلعالن، يوم وخاصة ،الد

  والدها بيت اىل )56 (الصالة( ) الفرح مكان من الّزوجة فتذهب ,مشاكل من عنه ينتج
 
 بيت اىل الذهاب من بدل

الق يكون وبعدها زوجها،
ّ
 .الط

 )57.(البعض بعضهما عىل والّزوجة الّزوج، من البذيء والكالم  Kوالشتم السب،  -4
ب، -5 ز  من واإلهانة الرصز  ).58(الطرفي 
ة -6  .االستئذان  عدم وكذلك موعد، أخذ وعدم تنظيمها، وعدم الزيارات، كير

 
الق وآثاره النفسية واالجتماعية ص  - 54

ّ
ز ، الط ي  ومحمد االمي 

ة القرسر  . 13أمي 
ي حفل   - 55

ي الصمدة:  هي عادة فز
ساء، الشحود ، عىلي بن نايف الباحث فز

ّ
ي لهما الن

العرس أو حفل الخطبة )بعد العقد( وهي أن يجلس العريس والعروس وتغتز
 ( 1221/ 27) 104-1-القران والسنه، دائرة معارف األرسة المسلمة 

مرافق أخرى مثل شباك التذاكر والمداخل والمخارج  الصالة: هي الجزء الذي يجلس فيه المشاهدون خالل العرض وبشكل عام تحتوي الصالة عىل  - 56
احة والعرض وتناول المرطبات. :   ( 3/ 1الموسوعة العربية العالمية )  وأماكن االسي 

الق واثاره النفسية واالجتماعية ص  - 57
ّ
ز ، الط ي  ومحمد االمي 

ة القرسر  . مرجع سابق. 14أمي 
 . 15المرجع السابق ص  - 58
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  الّزوج تدخل -7
ي  والتدخل عليهم، رأيه  فرض ومحاولة الّزوجة، أهل شؤون فز

  ).59(الخاصة بيتهم شؤون فز
  ).60 (مشاكل من عنه ينتج وما ذلك، وتكرار زوجته، أهل عند الّزوج مبيت  -8
ز  خروج  -9 ز  للتسوق، وحدهم األسواق  إىل الّزوجي  ي  ودخولهم ،وللتجهي 

ب لألكل المطاعم فز  . والرسر
  .وحدها زوجها مع بالخروج للزوجة األهل سماح عدم -10
ة  طوال ابنتها سيئات عىل التغطية األم محاولة  -11 ء ابنتها تفعله ما أن الّزوج إقناع ومحاولة الّزفاف، قبل ما في  ي

 سر
 .الحديثة التواصل وسائل عي   اآلخرين مع ككالمها طبيغي 
ز  ما المختلطة والرحالت ، والعزائم ،الوالئم  .زوجته وأهل الّزوج، بي 
 
 
 االجتماعية  األسباب : ثالثا

ي  والتحكم ،بالّزوجة وأخواته كأمه، الّزوج أهل تدخل  -1
 ، ابنتهم بحياة الّزوجة أهل تدخل وكذلك ، ترصفاتها فز

 :طريق  عن وذلك وزوجها
ي  بتوجيهها تقوم فهي  والدتها تعليمات تنفذ العقد بعد  الّزوجة أن -1

ة كل فز ة صغي   . وكبي 
خول الحديث، وتبادل طلبها، عىل بناء الّزوجة أقارب  بيت إىل الّزوج زيارة  -2

ّ
ي  والد

ي  قد مناقشات فز
 اىل تفضز

الق االنفصال يكون وبعدها والتباعد، النفرة
ّ
 .والط

 ).61(وعصيانه أوامره ومخالفة زوجها طاعة بعدم والدتها قبل من الّزوجة تحريض  -3
 الّزوجة أن اعتبار عىل زوجته ضد أهله مع الّزوج ووقوف الشخصية، انعدام  للزوج قوية شخصية وجود عدم  -2

 ).62(عائلتهم عىل دخيلة ستصبح
ي  الكبي   الفرق  -3

ز  العمر فز   بينهما االنسجام عدم إىل يؤدي وهذا والّزوجة، الّزوج بي 
 
 . التفكي   الختالف نظرا

ي  األهل تدخل  -4
ي  الّزوجة عن لرصفه معينة زوجة عىل له وإجبارهم البنهم الّزوجة اختيار فز

 ويرغب يريدها الت 
  قلبه فيبف   منها بالّزواج

 
ي  الّزوجة بتلك  معلقا

 .يريدها  الت 
 ذلك بعد ويصار االنسجام وينعدم المودة، وتزولK بينهما الخالف فيقع , بينهما واالصحاب األقران، تدخل  -5

الق إىل
ّ
 .الط

ز  المبكر الّزواج -6 ي   بالمسؤولية وجهلهم سواء، حد عىل للزوجي 
 . عاتقهم عىل ستقع الت 

ي  األهل تدخل -7
، فز ز اء التجهي   الصالة وحجز الِبدل، واختيار الصالونات، وحجز والذهب،   الكسوة، ورسر

 .واختيارها
الق -8

ّ
ه السابق  الط لفة عىل وتأثي 

ُ
ز  واالنسجام ، األ ، بي  ز  .والّزوجة وجللز  بالنسبة وهذا الّزوجي 

 بتقديم تقوم أن زوجته من الّزوج وطلب الزيارات، أثناء الّزوجة والد  بيت إىل ألصحابه الّزوج اصطحاب -9
 .ألصحابه  الضيافة

 
 
 االقتصادية  األسباب :رابعا

ات والتوابع، المعجل، المهر دفع عىل الّزوج قدرة عدم -1 ز  .للزواج والتجهي 
 .الزيارات أثناء الّزوجة متطلبات توفي   عىل قدرته عدم -2
ي  الّزوج، عىل والمكلفة السيئة البدع وجود  -3

اء وأهلهنّ  الّزوجات، بعض بها تتمسك والت  ي   الهدايا كرسر
 أعياد فز

 .ذلك وغي   ، الحب وعيد الميالد،

 
الق اسباب - 59

ّ
الق، 70ه ونتائجه من وجهة نظر المطلقات، صفحة ابو زنط، الط

ّ
 . 18-16، المعمري، االسباب المؤدية اىل الط

 المرجع السابق نفسه.  - 60
الق أسبابه ونتائجه من وجهة نظر المطلقات، صفحة  - 61

ّ
الق، 70أبو زنط، الط

ّ
 . 18-16، المعمري، األسباب المؤدية إىل الط

 . 70المرجع السابق صفحه  - 62
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ،كالمساحيق  التافهة األشياء عىل المال كإنفاق الّزوج مال عىل الحفاظ وعدم الّزوجة، قبل من واإلرساف التبذير، -4
 .والصالونات التجميل، وأدوات

 :مثل التجاري الّزواج  -5
ي  الّزوج طمع -1

ي  وإغراقها ،راتبها  عىل القروض وأخذ تعمل، كانت إن الّزوجة مال فز
   .الديون  فز

ي  الّزوج طمع -2
  كان إن الّزوجة والد مال فز

 
 .ثروة وله ميسورا

ي  الّزوج طمع  -3
 .أهلها من زوجته إىل سيؤول الذي المستقبىلي  اإلرث فز

ي  الّزوجة طمع  -4
 .الحال ميسور كان إن الّزوج مال فز

 أجل من عليها الضغط بهدف تعمل كانت إن  العمل من زوجته  الّزوج ومنع ،)63(زوجته  عىل وشّحه Kالّزوج بخل  -6
 .العقد قبل عملها عىل موافقته مع مالها أخذ

 .باالستقاللية  وشعورها العقد، قبل نفسها عىل واعتمادها المرأة عمل  -7
ه ،بيت بناء عىل الّزوج قدرة عدم -8 ز  ).64(االستئجار عىل قدرته وعدم االصول، حسب وتجهي 
ي  للسكن الّزوج تخطيط  -9

  ).65(بجانبهم أو أهله، بيت فز
  

 
 السياسية األسباب :خامسا

، االختالف  -1 ي ز  ما سواء والتنظيىمي  الحزئ  ز  ما أو وزوجته، الّزوج بي  ز  ما أو زوجته، وأهل الّزوج، بي   ،الّزوج أهل بي 
 ).66(اآلخر منهما كل يعاير بحيث الّزوجة وأهل

، الواقع  -2 ي
ز  السكن أماكن وتباعد الجغرافز ز  وما 48 عام المحتلة الفلسطينية المدن بي   وقطاع الغربية الضفة مدن بي 

ز  وما غزة،  .نفسها الضفة مدن بي 
ز  التواصل ومنع الوطن، أواض وتقطيع المستمرة، الحواجز وعمل واإلغالقات، الغاصب، االحتالل وجود  -3  بي 

 .األزواج
ز  عىل وانعكاساته "األمنية السالمة "األمنية األسباب  -4  .الغاصب العدو مع كالتخابر الّزوجي 

 
 
 والصحية  الطبية األسباب :سادسا

 األوىل الّزوجة بإخبار أو الّزوج، قبل من بإخبارها إما بذلك، الّزوجة ومعرفة األزواج، من كثي   عند الجنسي  العجز -1
وج الّزوج كان إذا ز   .طلقها أو ،ذمته عىل وبقيت ،منه تنجب ولم أخرى زوجة من مي 

، عند والعصبية النفسية، األمراض  -2 ز  البعض بعضهما عىل ذلك وإخفاء والمهدئات، األدوية وتعاطي  الّزوجي 
وس والمعدية السارية واألمراض السكري، مرض إىل باإلضافة ، الكبد كفي  ي

 الفم كرائحة  أخرى وأمراض الوبائ 
ز  كال من المنبعثة العرق رائحة وكذلك األزواج،  بعض عند الكري  هة  .الّزوجي 

  تظهر ال بحيث الّزوج أو الّزوجة جسد عىل مخفية جسدية أو جلدية أمراض وجود -3
 
ي  كالعيوب  ابدا

 تحت الت 
، للرجل أو   للمرأة، شعر وجود وعدم والصلع،)69 (والبهاق)68 (كالصدفية )67 (الثياب

 
 الشعر بدله واستخدام أصال

 
ي القرآن والسنة، دائرة معارف األرسة المسلمة الش - 63

 ( 118/ 53) 104-1-حود ، عىلي بن نايف الباحث فز
الق أسبابه ونتائجه من وجهة نظر المطلقات، صفحة  - 64

ّ
الق، 70أبو زنط، الط

ّ
 . 18-16، المعمري، األسباب المؤدية إىل الط

الق يرتفع   - 65
ّ
 article_115931.htmhttps://www.aleqt.com/2009/0/5/01باحثات عن الط

66page.php?nid=26184-j.com/arch-http://www.alhayat-  
الثياب - 67 والقرن،   العيوب تحت  والرقق،  والرضاع،  واالستهالل،  والوالدة  والحيض،  والثيوبة،  البكارة،  مثل:   

 
غالبا الرجال  عليه  لع 

ّ
يط ال  ي 

الت  العيوب  وهي 
ها من حمام و  ، الفقه االسالمي وادلته، والصقل، وكذلك جراحة وغي  ه الرجال. الزحيىلي

 . 6046/ 8عرس ونحوها مما ال يحرصز
للحكة".  الصدفية:   -  68 ة  مثي  وتكون  الرأس  وفروة  الجسم  وجذع  ز  والمرفقي  ز  الركبتي  عىل   

 
غالبا تظهر  ية  قرسر ا  وبقع  ا  جلدي  ا  طفح  يسبب  جلدي   "مرض 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840 
الجلد"   البهاق:  - 69 ي 

فز تؤثر  أن  يمكن  اللون  بيضاء  بقع  وظهور  الطبيغي  الجلد  لون  فقدان  بسبب  يحدث  جلدي  "مرض 
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/DermatologyPages/011.aspx 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، ها،)70 (بالباروكة  يسىم ما أو الصناغي  عمليات بعمل االزواج أحد قيام أو الجسد، عىل قديمة حروق ووجود وغي 
،  أحد عند أسنان وجود عدم أو الجسم، من أجزاء لبعض  واستئصال إزالة ز  الصفات بعض وجود وكذلك الّزوجي 

ساء عند الذكرية
ّ
 عن أو التجميل، عمليات طريق  عن ذلك الّزوجة وإخفاء واليدين، الوجه عىل الشعر كنمو   الن

 .إلزالته خاصة  جلسات عمل طريق 
 السابقة  الدراسات

الق -1
ّ
 المقارن الفقه أستاذ الشلش محمد للدكتور تأصيلية دراسة والمجتمغي  األرسي األمن عىل وآثاره أسبابه الط
ي 
 .المفتوحة  القدس جامعة فز

الق -2
ّ
ي  ميدانية دراسة المطلقات نظر وجهة من ونتائجه أسبابه،   الط

 أبو  أحمد مهتاب للطالبة نابلس محافظة فز
 . الوطنية النجاح جامعة إىل قدمت ماجستي   رسالة وهي   زنط،

نت  مواقع بعض عىل المنشورة والدراسات والمقاالت، ،والمجالت الكتب، -3  .اإلني 
عية التدابي   أثر -4

ي  المستحدثة والقضائية الرسرّ
ي  األرسية المشاكل من الحد فز

ي  الغربية الضفة فز
 الوطنية السلطة عهد فز

غي  القضاء الفلسطينية
  الرسرّ

 
ة الطالبة من الزيتونة جامعة إىل قدمت دكتوراة رسالة أنموذجا  أبو  هللا عبد مازن أمي 

 .م2021-2020 رعد
ي 
الق عن تحدثت الدراسات هذه إن ,الحقيقة فز

ّ
ه األسباب،  حيث  من عام بشكل الط ي   المجتمع، عىل وتأثي 

 ودراست 
ت ز ي  الدراسات هذه عن تمي ّ

الق عن تحدثت أنتز
ّ
خول قبل الط

ّ
 من الكثي   رصد مع خاص بشكل و ، فقط الد

ي  خاصة الحديثة األسباب
الق حاالت تزايد ظل فز

ّ
ي  الط

 .مجتمعاتنا  فز
راسة، منهجية 

ّ
  وإجراءاتها  الد

راسة  منهج
ّ
 الد

راسة سعت
ّ
الق أسباب معرفة إىل الحالية الد

ّ
خول قبل الط

ّ
ي  الد

ز  فز  تم ذلك أجل من و وحلول،   مشاكل  فلسطي 
ي  المنهج  عىل االعتماد

ن وذلك؛ التحليىلي  الوصفز
ّ
ه يمك

َّ
ورية المعلومات جمع من ألن  هذه تحليل ثم ومن ,الرصز

ها  المعلومات، ي  النتائج إىل للوصول وتفسي 
ي  تسهم أن يمكن الت 

راسة،   أهداف تحقيق  فز
ّ
 إىل بالرجوع وذلك الد

 إعداد بعد المعلومات لجمع كأداة  المقابلة استخدام وتم  السابقة، للدراسات مسح وإجراء   والمراجع، المصادر
، من عينة عىل وطرحها  وتحكيمها،   المقابلة، أسئلة ز ز  والقضاة والمطلقات، المطلقي  عيي 

ي  الرسرّ
، فز ز  ومن فلسطي 

راسة، أسئلة عن لإلجابة إليه التوصل تم ما بعرض وذلك ومناقشتها، النتائج، واستخالص التحليل ثم
ّ
 وتقديم  الد

 .التوصيات
راسة  مجتمع

ّ
 الد

راسة مجتمع يتكون
ّ
ز  جميع من الد خول قبل والمطلقات المطلقي 

ّ
ي  الد

ز  فز ز  القضاة جميع ومن  ,فلسطي  عيي 
 الرسرّ

ز  ي  العاملي 
عية المحاكم فز

 .الفلسطينية  الرسرّ
راسة  عينة

ّ
 الد

راسة لمجتمع ممثلة عشوائية طبقية عينة اختيار تم
ّ
  ( 30  ) من تكونت الد

 
  قاضيا

 
عيا    50 ومن رسر

 
  مطلقا

 
  ومطلقة

خول قبل
ّ
   .الد

 
.   الباروكة - 70 األلياف"  أو  الوبر  ،أو  ي  البرسر الشعر  من  يصنع  الذي  الرأس  غطاء  هو  أو  الرأس  عىل  يلبس  الذي  المستعار  "الشعر  هو: 

https://ar.m.wikipedia.orgx . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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
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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 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

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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 %16 5 عليها واإلدمان والحشيش، المخدرات، تعاطي  11

ي  الهدايا مثل بالبدع التمسك 12
 %16 5 الميالد  أعياد فز

   وجاء 
 
  ,(%83)   ،وبنسبة (25 )بتكرار الّزوجة أم وخاصة سلبية،   بصورة األهل تدخل : األوىل المرتبة ف

 
 وغالبا

ز  ألهل البد لذا ,ابنتها زوج عىل للسيطرة األم حب  بسبب هذا يحدث ما  إيجابية تدخالتهم يكون أن الّزوجي 
الق. , واإلرشاد النصح بحدود

ّ
  وبغي  ذلك يصار إىل الط

   وجاء
 
ي  الترسع :  الثانية المرتبة ف

ي  واالستعجال (%83) وبنسبة (25) بتكرار العقد إجراء فز
 من الّزواج عقد إبرام فز

ي  الشائعة األمور
، مجتمعنا  فز ي

ع أن واألصل  الفلسطيتز   الخاطبان يأخذ وأن الخطبة، ترسر
 
  وقتا

 
 عىل للتعرف كافيا

  البعض؛ بعضهما
َّ
 واالنهيار.  التصدع من الّزوجية العالقة وحماية واالنسجام األلفة لدوام أفضل ذلك ألن

   وجاء 
 
ز  الفرصة اتاحة عدم : الثالثة المرتبة ف  عىل الّزواج عقد وعدم بناء   ,البعض  بعضهم عىل للتعرف للزوجي 
  بالخطبة، كالتقّيد ,الّزواج مراسم قبل عليها المتعارف والتقاليد العادات مراعاة مع ومتينة سليمة وأسس قواعد،

، ومفهومها غي
  والسليمة الصحيحة الخطوات وتتبع الرسرّ

 
 وتم األمور، هذه مثل مراعاة تم فإذا  الّزفاف، إىل وصول

 واالنهيار.  التصدع عن وأبعد والمحبة، األلفة لدوام أدغ ذلك يكون بينهما العقد
   وجاء
 
 والتصوير بتكرار التسجيل، مثل: ة  الحديث التواصل ووسائل ،التكنولوجيا  استخدام سوء الرابعة:  المرتبة ف

ي  واألسباب المشاكل، من وهي  (%60) وبنسبة (18 )
ز  الثقة انعدام إىل تؤدي الت  ، بي  ز ي    الّزوجي 

ي  تقود والت 
 النهاية فز

الق إىل
ّ
ز  عىل يجب ولذلك ,الط  وعدم بينهما، يدور ما إفشاء وعدم ، بينهما الّزوجية األرسار عىل الحفاظ الّزوجي 

 التصوير قدر االمكان.  عن والبعد  لكالمهما، التسجيل
   وجاء

 
ة طول الخامسة:   المرتبة ف ,        (%40)وبنسبة  (12) بتكرار  الّزفاف موعد تحديد وعدم الزمنية، الفي 

الق. 
ّ
، ويقود إىل الط ز ز الّزوجي  ة الزمنية يسبب الملل بي   فطول الفي 

   وجاء
 
هات، الرحالت  :السادسة المرتبة ف ز  (%36) وبنسبة (11) بتكرار ومشاكل اختالط من عنها ينتج وما واليز
 
 
ي  ما وغالبا

ام عدم عند  األمر هذا يأئ  ز ي  االلي 
ي لما يصاحبها من تبادل للنظرات، واالبتسامات والكالم  ،  الديتز

واألخالف 
, ز ز  أحد صلي عندما  ولذلك اللي    حيث االستمرار صعبة الّزوجية الحياة تصبح فإنها األمر لهذا  الطرفي 

َّ
 الطرف إن

ي 
ي  الطرف فإن هنا ومن السلوكيات، هذه عىل مثل يصي   ال الثائز

  يجده، وهذا وال حل عن يبحث الثائز
 
ما ينتهي   غالبا

الق االمر
ّ
 . بالط

   وجاء 
 
ي  الّزوج تدخل : السابعة المرتبة ف

, ويحدث     (%30),    وبنسبة (9) بتكرار الّزوجة ألهل الخاصة الشؤون فز
امهم وتقديرهم له.   احي 

 
 هذا عندما يحاول الّزوج فرض رأيه عىل أهل زوجته مستغال

   وجاء
 
 العقد من الّزوج هدف يكون عندما يحدث ما وهذا  )التصاري    ح زواج ) التجاري الّزواج الثامنة:  المرتبة ف

ي  للعمل  عمل  ترصي    ح استصدار هو 
ي  الداخل فز

وط أحد كون المحتل  الفلسطيتز  التصاري    ح  إلصدار االحتالل رسر
  الشخص يكون أن هو: 

 
وجا ز ي  زوجته ويسجل يعقد، هو  لذلك ,مي 

  له ويصدر بطاقته الشخصية، فز
 
 ,للعمل ترصيحا

الق يفكر ويبدأ
ّ
 والّزوجة، الّزوج، نية من التأكد وجب , لذلك ) الترصي    ح  ) الذي يصبو إليه هدفه حقق  كونه بالط

ز  أهل عاتق  عىل عيق وهذا ,الّزواج من وهدفهما   .الّزوجي 
   وجاء
 
ي  الفارق التاسعة:  المرتبة ف

ز  السن فز ز  بي  وهذا ما يحدث عندما يكون     (%23) وبنسبة (7) بتكرار الّزوجي 
، والتخطيط للمستقبل،   ي التفكي 

 , فيؤدي إىل التنافر، والتباعد، وعدم االنسجام فز
 
ا ز كبي  ز الّزوجي  ي العمر بي 

الفارق فز
  .للتفريق  مدعاةوهذا يؤدي إىل الفرقة، و 
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   وجاء
 
ة:  المرتبة ف ة  فإذا لم يكن الّزوج كف  (%20) وبنسبة (6) بتكرار الكفاءة العاشر ي االمور المعتي 

 للزوجة فز
 
ؤا

 
 
ي حال عدم توافر الكفاءة غالبا

فتحصل النفرة بينهما بسبب أن الّزوجة تعي ّ بعدم كفاءة الّزوج، والّزوج كذلك، وفز
خول. 

ّ
الق قبل الد

ّ
 ما يحصل الط

   وجاء 
 
:  الحادية المرتبة ف  وهذا   (%16) وبنسبة (5) بتكرار عليها واإلدمان والحشيش، المخدرات، تعاطي  عشر

ي  والترسع االختيار، سوء عن ناتج
يك اختيار فز ام وعدم الحياة، رسر ز ي  النبوي بالمنهج  االلي 

,  أصال االختيار عملية فز
 والحكم عىل مستقبل الّزواج بالفشل .  عدم االستقرار إىل يؤدي وهذا

   وجاء 
 
:  الثانية المرتبة ف ي  الهدايا مثل بالبدع التمسك عشر

  (%16) وبنسبة (5) بتكرار الميالد أعياد فز
 
 ما وغالبا

ز  أحد لتمسك نتيجة يحدث ة، وما ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية  الّزوجي  بهذه البدع، وإعطاء األمر أهمية كبي 
  تقود إىل مشاكل وخالفات تنتهي بالتفريق بينهما. 

 
 
   بالسؤال المتعلقة النتائج ومناقشة عرض :ثانيا

  :عىل ينص والذي الثان 
الق أسباب ما 

ّ
خول قبل الط

ّ
   الد

 
 ؟   والمطلقات المطلقي    يراه ما حسب فلسطي    ف

الق ألسباب المئوية والنسب التكرارات، استخراج تم السؤال:  هذا عن لإلجابة 
ّ
خول قبل  الط

ّ
ي  الد

ز  فز  كما فلسطي 
ي 
 :(2) الجدول فز
  ( التكرارات2الجدول  الق ألسباب المئوية والنسب ( 

ّ
خول قبل الط

ّ
ي  الد

ز  فز ز  يراه ما حسب فلسطي   المطلقي 
  مرتبة والمطلقات

 
 =50العدد .تنازليا

 المئوية  النسبة التكرار  األسباب  الرقم

ز  من األهل تدخل 1  %80 40 الّزوجي 

 %70 35 الّزوجية  أرسار افشاء  و والتسجيل التصوير 2

ز  من الكذب 3  %60 30 الّزوجي 

 %46 23 الّزوج قبل من البخل 4

 %42 21 الّزوجة  قبل من اإلرساف 5

ونية الخيانة 6 ز  قبل من االلكي   %42 21 الّزوجي 

ي  المماطلة   7
 %30 15 الّزفاف موعد تحديد فز

 %20 10 المخفية  والعيوب األمراض 8

 %10 5 العدو  مع التخابر 9

 %10 5 السحر  10

 %8 4 الشخصية  انعدام 11
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   جاء
 
, من األهل تدخل : األوىل المرتبة ف ز   الباحث يرى حيث (80%) وبنسبة (40) بتكرار الّزوجي 

َّ
 السبب هذا أن

ي  الرئيسية األسباب من
الق إىل تؤدي الت 

ّ
خول قبل الط

ّ
، ومحاولة فرض رأييهم،   ألهلقبل ا من فالتدخالت,  الد

الق،
ّ
ي اىل الط

ز تفضز ز  أهل توعية يجب لذلك والسيطرة عىل الّزوجي  ، الّزوجي  ز ي  حياة الّزوجي 
 بعدم تدخلهم  فز

 عىل طريقتهما.  يعيشون وتركهم 
   وجاء
 
 نقل أن حيث  (%70) وبنسبة (35) بتكرار الّزوجية أرسار افشاء  و والتسجيل، التصوير، الثانية:  المرتبة ف
 ألهلهما، البعض بعضهما مع والجلوس,  الزيارات تبادل أثناء بينهما يدور الذي للحديث والّزوجة الّزوج،

 والّزوج الّزوج، كالم تسجل فالّزوجة البعض، بعضهم مع  حديثهم أثناء به يقومون الذي التسجيل  أو وأصدقائهما،
ي  يحصل وهذا رسي،  بشكل الهاتف طريق  عن الّزوجة كالم يسجل

خول قبل الغالب فز
ّ
 الّزوج التقاط وبعده، أو الد

 
 
  تلبس تكون وربما  ، علمها بدون وتصويرها للزوجة، صورا

 
، غي   لباسا غي

ينة وهي  الرأس، ومكشوفة رسر ز  له، مي 
ها بمطالبه علمها دون هاتفه عىل بها واالحتفاظ الصور،  بالتقاط فيقوم أمامه ومفاتنها ،زينتها  ومظهرة ز , ثم يبي 

ازها  عليها، والضغط معها، الجماع مقدمات منها  الخلوة بها، وفعل طلبهك ز  عىل بها المحتفظ صورها بنرسر    وابي 
ي  فتور إىل يؤدي ما وهذا , بذلك له تسمح لم إذا هاتفه

 . بينهما  بالتفريق  وينتهي  الثقة، وانعدام العالقة، فز
   وجاء
 
ز  الكذب الثالثة:  المرتبة ف ز  بي  ي  عادة يحدث ما وهذا (60%) وبنسبة (30) بتكرار الّزوجي 

 اخفاء محاولة فز
ء عن طريق  ء السي ي

ء الحسن، واخفاء السر ي
، وكل واحد منهما يحاول اظهار السر ز الّزوجي  و تزوير الحقائق عند 

ة، ويحدث الفتور الكذب، والمخادعة، وتزوير الحقائق، وعندما يكتشف كل واحد منهما كذب اآلخر تنعدم الثق
ي العالقة بينهما، وتنتهي بالتفريق.  

 فز
   وجاء 

 
 الّزوج مكلف بالنفقة،   (%36)  وبنسبة (23) بتكرار  الّزوج قبل من البخل : الرابعة المرتبة ف

َّ
من المعلوم أن

ه, فبعض األزواج يبخل عىل زوجته، ويرفض طلباتها، وأحي ات، وغي  ز انا تضطر ويتحمل كل التبعات المالية من تجهي 
بسبب بخل الّزوج، ورفضه للدفع، ويتكرر هذا من الّزوج، فتكتشف  الّزوجة إىل الدفع عن الّزوج من مالها الخاص؛  

 الّزوجة،  وتتيقن من بخله، وترفض اكمال الحياة، واتمام الّزفاف مع زوجها. 
   وجاء 

 
  (%41) وبنسبة (21) بتكرار الّزوجة قبل  من اإلرساف الخامسة:  المرتبة ف

 
 عدم خالل من يكون ما وغالبا

 .والصالونات التجميل، وأدوات كالمساحيق  التافهة األشياء عىل المال كإنفاق , الّزوج مال عىل الحفاظ
   وجاء
 
ونية الخيانة السادسة:  المرتبة ف ز  قبل من االلكي  من خالل اكتشاف  (%41) وبنسبة (21) بتكرار الّزوجي 

الهاتف  خالل  من  األجانب  الرجال  مع  الّزوجة  حديث  وكذلك  األجنبيات,  الفتيات  مع  الّزوج  حديث  الّزوجة 
 المحمول، أو وسائل التواصل االجتماغي الحديثة.  

   وجاء 
 
ي  المماطلة السابعة:  المرتبة ف

 وهذا يحدث عندما    (41% )   وبنسبة (21) بتكرار الّزفاف موعد تحديد فز
ب موعد الّزفاف , فتتفاجأ بتأجيل الّزوج  زفافهما، ويتكرر هذا من الّزوج , فتقع  اتها،  ويقي  ز تجهز الّزوجة كامل تجهي 

 الّزوجة باإلحراج مع أهلها، وذوي  ها، ويؤدي هذا إىل شعور الّزوجة بكذب الّزوج، وعدم جديته بالّزواج. 
   وجاء 

 
 من كثي   عند الجنسي  كالعجز (%20) وبنسبة (10) بتكرار المخفية والعيوب األمراض: الثامنة المرتبة ف
وج الّزوج كان إذا األوىل  الّزوجة بإخبار أو الّزوج، قبل من بإخبارها إما بذلك، الّزوجة ومعرفة األزواج، ز  زوجة من مي 
ي حالة طلب الّزوجة  ،  طلقها  أو ذمته، عىل وبقيتk منه تنجب ولم ,أخرى

 طبيا للزوج,أو فز
 
 األمراض  وكذلك فحصا

، عند والعصبية  النفسية، ز  إىل باإلضافة البعض، بعضهما عىل ذلك وإخفاء والمهدئات، األدوية وتعاطي  الّزوجي 
وس  والمعدية، السارية واألمراض السكري، مرض ، الكبد كفي  ي

 عند الكري  هة الفم كرائحة أخرى وأمراض الوبائ 
، كال من المنبعثة العرق رائحة وكذلك األزواج، بعض ز ها  الّزوجي   والعيوب.   المخفية األمراض  من وغي 
   وجاء
 
 يكتشف عندما يحدث وهذا  (%10) وبنسبة (5) العدو المحتل بتكرار مع التخابر التاسعة:   المرتبة ف

ز  أحد الخيانة يصعب السكوت , وهذه   وطنه  ويخون دينه، وشعبه االحتالل، مع يتعاون أحدهما  أن الّزوجي 
  فتكون, عليها، أو التعايش معها، أو معالجتها

 
الق للتفريق   سببا

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   وجاء
 
ة المرتبة ف ،  يتعلق  كأن (%10) وبنسبة (5) بتكرار السحر  : العاشر ز  ويجعلونه   به، وأهلهما الّزوجي 
 
 
 فهذا ة,اقتصادي  أو نفسية أو طبية أو صحية المشاكل كانت ولو  حت   إليه، واختالفاتهم مشاكلهم يعزون  شماعة
ة إىل يؤدي ز  واالتهامات  وانتشار الكره والحقد الثقة، وانعدام التشكيك، كير ، وينتهي بالتفريق  بي  ز   .الطرفي 
   وجاء
 
 ما يكون    الضعف وهذا (  %8   ) وبنسبة (  4 ) بتكرار الشخصية انعدام :عشر  الحادية المرتبة ف

 
غالبا

ه مسيطر عليه من قبل أهله، وقراره ليس بيده، والّزوجة عند الّزوج،  
َّ
فتكتشفه الّزوجة، وتشعر بأنه غي  سوي وأن

 هذا الّزواج ال يحقق 
َّ
ء،  واألرسة بحاجة إىل قيادة حكيمة , فتصل الّزوجة إىل قناعة بأن ي

ي كل سر
تعّول عىل زوجها فز

 مقاصده فتضطر إىل انهاء العقد. 
حة الحلول ما   :الثالث السؤال ومناقشة عرض، :ثالثا الق لمعالجة المقتر

ّ
خول قبل الط

ّ
   الد

 
 حسب فلسطي    ف

؟  القضاة يراه ما عيي  
 الشرّ

حة للحلول المئوية والنسب التكرارات، استخراج تم السؤال:  هذا عن ولإلجابة  الق لمعالجة المقي 
ّ
 قبل الط

خول
ّ
ي  الد

ز  فز ز  القضاة يراه ما حسب  فلسطي  عيي 
ي  كما الرسرّ

 (3 ) الجدول فز
حة للحلول المئوية والنسب التكرارات (3) الجدول الق لمعالجة المقي 

ّ
خول قبل الط

ّ
ي  الد

ز  فز  ما حسب فلسطي 
ز  القضاة يراه عيي 

 30 =العدد :الرسرّ

 المئوية  النسبة التكرار  الحلول  الرقم

ز  دورات عقد 1  الّزواج عىل للمقبلي 
 .أهلهم  بوجود

25 83% 

ي  النبوية السنة اتباع 2
 %80 24 والّزواج الخطبة فز

 عام بشكل المجتمع إرشاد 3
 االتصال لوسائل األمثل باالستخدام

 اإلعالم  وسائل خالل من الحديثة

21 70% 

ي  اإلرساع 4
 %60 18 للملل تجنبا الّزفاف فز

 قدر والرحالت الزيارات من التقليل 5
 اإلمكان 

15 50% 

ز  الكفاءة مراعاة 6 ز  بي   والتقارب الّزوجي 
ي 
 . العمر فز

15 50% 

ي  فحص إجراء 7  خلو  من للتأكد طت 
ز   .السموم من الّزوجي 

15 50% 

   جاء
 
ز  دورات عقد : األوىل المرتبة ف  من الهدفو    (%83)  وبنسبة (25) بتكرار أهلهم بوجود الّزواج عىل للمقبلي 
ز  توعية الدورات:  هذه وتوعية األهل بعدم التدخل بينهما    منهما، طرف بكل المنوطة والواجبات بالحقوق، الّزوجي 

,
 
 وال سلبا

 
الق من والتقليل  بالتخفيف، كفيلة فانها  تضافرت إذا الجهود هذه فمثل ال ايجابا

ّ
خول.  قبل الط

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   وجاء
 
ي  النبوية السنة اتباع الثانية:  المرتبة ف

 معرفة إىل يشي   فهذا (%80 ) وبنسبة  (24) بتكرار والّزواج الخطبة فز
عية المعايي   وفق  تتم بد وأن تسبقه خطبة     ال الّزواج بأن القضاة

عية األسس فاتباع ,الرسرّ
ي  الرسرّ

 والّزواج الخطبة فز
 . واستقراره المجتمع أمن عىل ويحافظ الضياع، من  األرسة يحىمي  كفيل بأن  ;

   وجاء
 
 وسائل خالل من الحديثة االتصال لوسائل األمثل باالستخدام عام بشكل المجتمع إرشاد الثالثة:  المرتبة ف
ك للتوعية حمالت خالل من ذلك يكون وقد)   (%70  وبنسب  (21) بتكرار اإلعالم  اإلعالم وسائل جميع فيها تشي 

ونية،  اإلعالم ووسائل والمرئية،k المسموعة ورة المجتمع أفراد توعية بهدف  المؤسسات وكافة االلكي   برصز
 نتائج إىل الوصول يمكن وبذلك و أن هذه الوسائل سالح ذو حدين،  ،الحديثة التواصل لوسائل المفيد االستخدام

ي  عالية
ي  ،  والسلبية الضارة اآلثار من والتخفيف المجال، هذا فز

ز  المشاكل خلق  إىل تؤدي والت  ز  بي  الق الّزوجي 
ّ
 .والط

   وجاء 
 
ي  اإلرساع الرابعة:  المرتبة ف

  الّزفاف فز
 
ي  فاإلرساع (%60) وبنسبة (18) بتكرار للملل  تجنبا

 الّزفاف، وعدم فز
والمماطلة، ي  سقف وتحديد التأجيل، 

يعزز  محدد  زمتز الجميع  به  م  ز ز  الثقة  يلي  ، بي  ز ام، ويزيد الّزوجي    االحي 
ك للتخطيط والدافعية  والمشاكل. , ويجنب التدخالت السلبية للمستقبل المشي 

   وجاء  
 
    (%50) وبنسبة (15) بتكرار اإلمكان قدر والرحالت الزيارات من التقليل الخامسة:  المرتبة ف

 
وذلك تجنبا

ي قد تؤدي إىل النفرة والتباغض.  
 للمناقشات، والحوارات الطويلة، والت 

   وجاء
 
ز  الكفاءة مراعاة   :السادسة المرتبة ف ، بي  ز ي  والتقارب الّزوجي 

 حسن إن%(  50وبنسبة )    (15)العمر بتكرار   فز
ي العمر الكفاءة،  ومراعاة االختيار،

 .األرسة  استقرار إىل المؤدية العوامل من والتقارب فز

   وجاء 
 
ي  حصالف   إجراء ان  السابعة:  المرتبة ف ز  خلو  من للتأكد الطت   وبنسبة (15) بتكرار السموم من الّزوجي 
 قادرة متماسكة أرسة ينتج العقد قبل الفحص فإجراء ،  تعاطيهما للمواد المخدرةوذلك للتأكد من عدم   (50%)

  .وطمأنينة  بسكينة والعيش االستمرار عىل

حة الحلول ما عىل ينص والذي : الرابع السؤال ومناقشة عرض الق لمعالجة المقتر
ّ
خول  قبل الط

ّ
   الد

 
 ف

، يراه ما حسب فلسطي    خول؟ قبل والمطلقات المطلقي  
ّ
 الد

حة للحلول المئوية والنسب التكرارات، استخراج تم السؤال:  هذا عن ولإلجابة  الق لمعالجة المقي 
ّ
 قبل الط

خول
ّ
ي  الد

ز  فز ز  يراه ما حسب  فلسطي  ي  كما والمطلقات المطلقي 
 (4 ) الجدول فز

حة للحلول  المئوية والنسب التكرارات، (4) الجدول الق لمعالجة المقي 
ّ
خول قبل الط

ّ
ي  الد

ز  فز  ما حسب  فلسطي 
، يراه ز خول قبل والمطلقات المطلقي 

ّ
 :الد

 المئوية  النسبة التكرار  الحلول  الرقم

 وضع عىل العقد إجراء عند االتفاق 1
ام   عليها للسي   عريضة خطوط ز  وااللي 

  . بعده  وما الّزفاف وحت   العقد من بها

41 82% 

ي  المصارحة 2
 مثل الجوانب كافة فز
  . والعيوب األمراض،

35 70% 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
   العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 
ين    – 15                                                          (  -  6083)ص:   رابعالبحث ال  – الثان   تشر

 
 م2022 –  الثان

 

80 
الق                                                                                                                             رجوب          

ّ
خول قبل الط

ّ
   الد

 
 وحلول  مشاكل فلسطي    ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز  من كل عن تشيك عمل 3  من الّزوجي 
ز  األصدقاء خالل  الثقات.  والمقربي 

30 60% 

 %54 27 . الكفاءة 4

   جاء 
 
ام عليها، للسي   عريضة خطوط وضع عىل العقد إجراء عند االتفاق األوىل:  المرتبة ف ز  العقد، من بها وااللي 
 حسن عىل وكذلك ومدتها، ووقتها الزيارات، عىل فاالتفاق (%82) وبنسبة (41) بتكرار بعده وما،   الّزفاف وحت  

ها ،المحمولة الهواتف واستخدام التواصل، وسائل استخدام ي  األمور من وغي 
 بشكل الّزوجية الحياة تمس الت 

 واالستئذان، البيوت، وحرمة،  الزيارة  آداب ومراعاة الّزوجية،   الحياة ديمومة إىل استخدامها حسن  يؤدي, فمبارسر 
ء، البيت أهل وإشعار ي ز  الخلوة  عدم مراعاة وكذلك بالمخ  ز  بي  , فاألرسة نظام كامل متكامل, والنظام مطلوب الّزوجي 

 من البداية, فإذا كان ذلك كان أدغ لالستمرار، وبقاء الحياة الّزوجية. 
   وجاء
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ز عىل بينة من أمره، وحت  ال يتفاجأ لما عند اآلخر.   يكون كل واحد من الوجي 

   وجاء 
 
ز  من كل عن تشيك عمل الثالثة:  المرتبة ف ز  األصدقاء، خالل من الّزوجي  الثقات الذين اذا سئلوا   والمقربي 

 عن الّزوج وسؤال الّزوجة، أهل قبل من الّزوج عن السؤال (%60) وبنسبة (30) بتكرار  اجابوا بكل صدق وامانة  
ز  األصدقاء واستشارة واالستفسار، فالسؤال، ,  وأهلها الّزوجة ز  كال توصل الثقات والمقربي   حسن إىل الّزوجي 
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   وجاء
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 كفئا

ة  الكفاءة ألن للزوجة؛ كاح، عند معتي 
ّ
  أنواعها بجميع الكفاءة مراعاة من بد وال الن

 
 وعىل  الّزوجية، عىل حفاظا

ي  عقد فالّزواج استمرارها،
ز  يحصل ال وهذ والمودة،  الرحمة، عىل مبتز ز  بي   وتماثل تقارب، بينهما  كان إذا إال الّزوجي 

ي 
 .الصفات  معظم فز

حات:  التوصيات  والمقتر

  .الصحيحة  اإلسالمية المعايي   وفق  االختيار كيفية إىل وإرشادهم أبنائهم بنصح  األهل يوصي الباحث -1
ي  الترسع بعدم يوصي الباحث -2

ز  فرصة وإعطاء العقد، إجراء فز  الخلوة عن بعيدا بعضهما عىل للتعرف للخاطَبي 
 .واالختالط

ي  الترسع وعدم وجل، عز هللا بتقوى األزواج يوصي الباحث -3
الق إيقاع فز

ّ
 بالحكمة بينهما المشاكل وحل  ,الط

 .الحسنة والموعظة
ز  دورات عقديوصي الباحث   -4 ز  قبل من وإرشادهم ،ونصحهم الّزواج، عىل للمقبلي  ز  متخصصي   ما عىل ومطلعي 

الباحث ،يحدث الدورات وينصح  إعطاء هذه  االختصاص  أهل  يتوىل  ، كالقضاة أن  ز عيي 
ز  أو الرسرّ مي 

ّ
 المحك

ز   .المتمرسي 
الق حاالت وعدد العقود لعدد شهرية تقارير بنرسر  االختصاص جهات يوصي الباحث -5

ّ
خول قبل الط

ّ
ي  الد

 كل فز
الق عىل األرسة والمجتمع. إرشادية دروس مع الوطن محافظات من محافظة

ّ
  , لتبصي  الناس بمخاطر الط
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 .والمراجع المصادر قائمة

، الشخصية االحوال قانون عمر، األشقر، ي
  .6ط األردن، النفائس، األردئز

ي تخري    ج أحاديث منار السبيل، المكتب اإلسالمي ،  
، محمد ناض الدين، مخترص إرواء الغليل فز ي

وت، أأللبائز بي 
 1985  – 1405 -الطبعة : الثانية 

، ي
 .العلمية  الكتب دار  :القناع كشاف إدريس، بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور البهوئ 

، ، بن الدين عالء محمد الحصفكي ح المختار الدر  عىلي ي  األبصار تنوير رسر
ي  األمام مذهب فقه فز وت، ، حنيفة أئ   بي 

 .1386 الفكر دار

، عية، المقاصد علم مختار، بن الدين نور الخادمي
 .م2001 -ه 1421 األوىل :الطبعة العبيكان، مكتبة :النارسر  الرسرّ

، محمد أحمد دأود، ي  واألحكام القضايا عىلي
عية، المحاكم فز

 .2011 األوىل الطبعة الثقافة،  دار ، عمان الرسرّ

، األشعث بن سليمان دأود، أبو  ي
ز  كتاب السجستائز ي  سيز الق، كراهية باب دأود، أئ 

ّ
، الكتاب دار  الط ي   العرئ 

وت   .بي 

، ي
ي  حاشية عرفة، بن أحمد بن محمد الدسوف 

ح عىل الدسوف  ، الرسر  .197 الفكر، دار  الكبي 

اق عبد بن محّمد بن محّمد الزبيدي،
ّ
، الرز ي

 من مجموعة :تحقيق  القاموس، جواهر من العروس تاج الحسيتز
ز   .الهداية دار .المؤلفي 

، محمد   الزحيىلي

،  .المنقحة  الرابعة الطبعة سوريا، دمشق  الفكر، دار وأدلته، اإلسالمي  الفقه وهبه، الزحيىلي

الق أحمد، مهتاب زنط، أبو 
ّ
ي  ميدانية دراسة :المطلقات نظر وجهة من ونتائجه أسبابه الط

 نابلس،  محافظة فز
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وت، ، للطباعة الفكر دار لبنان، بي   م 2000- ه 1421 األوىل، : الطبعة والنرسر

ي  الباحث نايف بن عىلي  ، الشحود
 . المسلمة األرسة معارف دائرة والسنة، القرآن فز

، الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد عاشور، ابن يعة مقاصد التونسي  محمد :تحقيق  االسالمية، الرسر
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ي  األرسة نظام عقلة،
، رسالة الوطنية،  النجاح معةجا  االسالم، فز ، نابلس، ماجستي  ز  .2015 ،3ط فلسطي 

، ي  عبد الغنيىمي
ي  الغتز

، الدمشف  ي
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ح  فز ز  محمود : تحقيق  الكتاب، رسر ي  الكتاب دار النوأوي، أمي   .العرئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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