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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

قون]  [ القراءات والمستشر

 ] معزوزالدكتور: الشيخ محمد العاقب الطالب  ثالباح  [

 

 : الملخص

ز وأتباعهم المتعلقة بالقراءات القرآنية. وشكوك يتناول هذا المقال شبهات  قي   المسترسر

، سيطرت عليها السطحية والجهل بمبادئ البحث  اقية افتقرت إىل العمق العلىمي وحاصله أن الدراسات االسترسر
ي العلوم المتعلقة 

 .بقراءات القرآن، كما أنها تظهر تأثي  خلفياتهم العدائية ضد اإلسالمفز
ا بعض اآلراء الشاذة أو الضعيفةسندا، عىل أنها المثل األعىل لإلسالم، وينسبونها إىل هذا 

ً
قون أيض يصور المسترسر

 .الدين العظيم
ي إثارة هذ

قون الذين جاءوا بعد جولد زي  هرمعتمدهم وسلطتهم فز  بهات. ه االضطرابات والشلقد جعل المسترسر

 

Abstract : 

This article examines the suspicions and doubts of Orientalists and their followers regarding Qur 'anic 

readings(modes of recitation). 

As result, we can say that orientalist studies lacked scientific depth, and were dominated by superficiality 

and ignorance of the research principles in the sciences related to Qur’anic Readings.They also show 

the effect of their hostile backgrounds against Islam. 

Furthermore, orientalists portray some anomalous or weak opinions in terms of “SANAD”(the 

Transmission Chain),as the ideal of Islam, and they attribute it to this great religion. 

The Orientalists who came after Goldziher made him their support and authority in raising such 

disturbances and suspicions. 

 

 : المقدمة

ا، وسبحان هللا بكرة وأصيال، والصالة والسالم عىل سيدنا محمد، الذي أرسله إىل الناس كافة  الحمد هلل حمدا كثي 
ا ونذيرا، وعىل آله و ا. +بشي   صحبه وسلم تسليما كثي 

تب، وأرسله إىل رسول ختم به الرسل، بدين شامل مخلد، 
ُ
أما بعد، فإن القرآن الكريم هو كتاب ختم هللا به الك

وآياته   الرسول  برهان  وهو  األرض،  لهداية  السماء  وقانون  الخلق،  الخالق إلصالح  دستور  فهو  األديان؛  به  ختم 
بنبّوته، دل ا 

ً
ناطق ا برسالته، 

ً
الناس شاهد ي 

ى، يقوم فز الدين األعىل يستند الكير  عىل صدقه وأمانته، وهو مالذ 
ا
يًل

ي عقائده وعبادته، وحكمه وأحكامه، وآدابه وأخالقه، وقصصه ومواعظه، وعلومه ومعارفه، وهو 
اإلسالم إليه فز

تها، وتفوق سائر   ي بقائها وسالمتها، وتستمد علومها منه عىل تنّوعها وكير
عماد لغة العرب األسىم، تدين له اللغة فز
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز
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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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ت صورة العالم، ونقلت حدود المالك،  َّ
ي غي 

 وآخًرا القوة المحولة الت 
ا
ي أساليبها ومادتها، وهو أوًل

اللغات العالية به فز
ا، لذلك كله كان القرآن الكريم  

ً
ا جديد

ً
وحولت مجرى التاري    خ، وأنقذت اإلنسانية العاثرة؛ فكأنما خلقت الوجود خلق

ى من الرسول صىل هللا  عليه وسلم وصحابته، ومن سلف األمة وخلفها جميًعا إىل يومنا هذا، موضع العناية الكير
 هذا االهتمام الكبي  بكتاب هللا إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها. 

 وسيبق 

ي أشكال مختلفة، فتارة ترجع إىل لفظه وأدائه، وأخرى إىل أسلوبه 
ز فز هذا، وقد بدا هذا االهتمام الكبي  لدى المسلمي 

حه إىل غي  ذلك، ولقد أفرد العلماء كل ناحية من هذه  وإعجازه، وثا ْ
َ ه ورسر  إىل كتابته ورسمه، ورابًعا إىل تفسي 

ا
لثة

ا بعيدة؛  
ً
ي هذا الميدان الواسع أشواط

نوا الكتب وتباروا فز النواحي بالبحث والتأليف، ووضعوا من أجلها العلوم، ودوَّ
اث مجيد من آثار سلفن  ا الصالح وعلمائنا األعالم. حت  زخرت المكتبة اإلسالمية بي 

ا من الذين كفروا من أهل  ز تجاه كتاب رب  هم وما أحاطوه من عناية، لم يرق كثي  ز للمسلمي  لكن هذا االهتمام المتمي 
اإلسالم   أعداء  برح  ما  ولهذا   ، ز كي  والمرسر ا    -الكتاب 

ً
ويحاولون    -قديًما وحديث الدوائر،  الدين  بهذا  بصون  ما   -يي 

ز منهم   -والتشكيك فيه. لكن، هناك من لهم بالمرصاد، إذ دأب علماء هذه األمة  الطعن به،    -وسعهم   المتقدمي 
عن   -والمتأخرين   واإلبانة  وزيغها،  زيفها  عن  والكشف  عليها،  والرد  التشكيكية،  المحاوالت  لهذه  التصدي  عىل 

إِ   ُ
ه
اَّلل  َ ئر

ْ
َوَيأ  { وتعاىل:  سبحانه  بقوله  ذلك  ي 

فز مستشهدين  وغايتها،  {  حقيقتها   
َ
اِفُرون

َ
ك
ْ
ال ِرَه 

َ
ْو ك

َ
َول وَرُه 

ُ
ن ُيِتمَّ   

ْ
ن
َ
أ ال 

 [ 32]التوبة: 

ي 
، ويتمثل فز  عىل ديننا اإلسالمي

ز قي  ي جانب من جوانب هجوم المسترسر
وقد جاء هذا العرض المتواضع لينظر فز

  ." ز قي   موضوع " القراءات القرآنية والمسترسر

اق  المبحث األول:   تعريف القراءات واالسترسر

 واصطالًحا األول: المطلب 
ا
 تعريف القراءات لغة

 :
ً
: تعريف القراءة لغة

ً
 أوال

 ,
ٌ
ا بمعتز تال فهو قارئ

ً
, وقرآن

ا
"وقرأ الكتاب     1القراءات جمع قراءٍة، وهي مصدر الفعل قرأ، يقال: قرأ، يقرأ، قراءة

ا، تتبع كلماته نظًرا ونطق بها، وتتبع كلماته ولم ينطق بها". 
ً
، وقرآن

ا
 2قراءة

 
ُ
ْينا َجْمَعه

َ
 َعل

َّ
ه يجمع السور فيضمها، وقوله تعاىل: )إن

َّ
ا ألن

ً
َ قرآن قال ابن منظور: "ومعتز القرآن معتز الجمع، وُسىِمي

( القيامة) 
ُ
ه
َ
ْرآن
ُ
ي هللا عنهما: فإذا  17َوق

ه، )فإذا قرأناه فاتبع قرآنه( أي قراءته. قال ابن عباس رضز
َ
( أي: جمعه وقراَءت

ه إىل بعض، ومنه قولهم: ما  بيناه لك بالقراءة، ف
َ
 بعض

ُ
َمْمت

َ
ه وض

ُ
ا: جمعت

ً
ء قرءان ي

 السر
ُ
ت
ْ
َرأ
َ
اعمل بما بيناه لك... وق

ا قط، أي: لم َيضطمَّ َرحُمها عىل ولٍد". 
ً
 سىلا قط، وما قرأت جنين

ُ
 هذه الناقة

ْ
ت
َ
َرأ
َ
 3ق

ا: 
ً
 ثانًيا: تعريف القراءات اصطالح

 جد عدة تعريفاٍت، ومن أبرزها هذه التعاريف: عند الحديث عن تعريف القراءات لدى أهل الشأن ن 

 
وز أبادي ص1  . 47. انظر القاموس المحيط للفي 
 . 722/ 2المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس  أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، وآخرين . 2
 . 128ص 1. لسان العرب للجمال الدين ابن منظور جزء3



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   –  15                                              ( 215 -  229) ص:   عشر الحادي البحث  –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م2022 –  لثان

 

217 
قون                                                                                                                                            معزوز                              القراءات والمستشر

  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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 4قال ابن الجزري: "القراءات علٌم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة".  .1
محمٍد   .2 عىل  ل  زَّ الميز الوحي  هو  "القرآن   : ي

الزركسر الدين  بدر  والقراءات هي    وقال  واإلعجاز،  للبيان 
هما".  ي كتبة الحروف أو كيفيتها, من تخفيٍف وتثقيٍل وغي 

 5اختالف ألفاظ الوحي المذكور فز
ز لكتاب هللا   .3 ي الدمياطي أن علم القراءات هو: "علٌم يعلم منه اتفاق الناقلي 

ويرى أحمد بن عبد الغتز
ي الحذف واإلثبات، والتجريد والت

، والفصل، والوصل، وغي  ذلك من هيئة تعاىل واختالفهم فز ز سكي 
ه من حيث السماع".   6النطق واإلبدال، وغي 

ا به  .4
ً
ي فيعرفها بقوله: "القراءات مذهٌب يذهب إليه إماٌم من أئمة القراء مخالف

أما عبد العظيم الزرقائز
ي النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات، والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخا

ه فز ي نطق  غي 
لفة فز

ي هيئاتها". 
 7الحروف أم فز

ا  .5
ً
اتفاق أدائها  القرآنية، وطريق  بالكلمات  النطق  به كيفية  ُيعرف  علٌم  "هو   : ي

القاضز الفتاح  عبد  وقال 
ا، مع عزو كل وجه إىل ناقله". 

ً
 8واختالف

 تعريف اإلمام ابن 
َّ
ي التعريفات السابقة يظهر أنها تدور حول محور واحد وأن

 وبالنظر فز

ي القراءات، حيث يقول بعد هذا التعريف: " والمقرئ العالم بها  الجزر 
ي من أخرص وأجمع وأضبط التعريفات فز

ي 
فز  ألن 

ا
به مسلسال يشافهه ممن شوفه  لم  إن  فيه  بما  يقرئ  أن  له  ليس   

ا
مثال التيسي   فلو حفظ   

ا
رواها مشافهة

: ومن خالل ما سبق ي9القراءات أشياء ال تحكم إال بالسماع والمشافهة".   تضح ما يىلي

 مدلول القراءات يشمل ألفاظ القرآن المتفق عليها والمختلف فيها.  .1
ّ
 أن

2.   
ا
 عن شيوخه, مسلسال

ا
ن أخذها سماًعا ومشافهة ي القراءات هو السماع والمشافهة عمَّ

ي تلق 
 المعتمد فز

َّ
أن

ي   . إىل النتر

: ل المط ي
اق  ب الثان   تعريف االسترسر

اق لغة:   أوال: االستشر

ق ثم أضيف عند النظر إىل   اق" نجد أنها مصوغة عىل وزن استفعال،  ولوجدناها مأخوذة من كلمة رسر لفظة "استرسر
ق  ق سوى طلب علوم الرسر ق، وليس طلب الرسر ز والتاء، ومعناها طلب الرسر إليها ثالثة حروف هي األلف والسي 

 إذا ط
ً
وقا  ورسر

ً
قا قت الشمس رسر ي "المعجم الوسيط" "رسر

ي لسان العرب:   10لعت" وآدابه ولغاته وأديانه وجاء فز
وفز

ق،  ي ناحية المرسر
يق: األخذ فز ق... والترسر : طلعت، واسم الموضع: المرسر

ً
قا وقا ورسر ق رسر قت الشمس ترسر ق: "رسر رسر

ي الحديث: " ال 
ق، وفز ق فقد رسر ق، وكل ما طلع من المرسر قوا ذهبوا إىل الرسر

ق ومغّرب، ورسرّ ّ ز مرسر يقال: شتان بي 
ربوا"  تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن

ّ
قوا أو غ

 .11رسرّ

ن   ق المقي  ي وإنما الرسر
ق الجغرافز ق ليس الرسر ي اللغات األوروبية فثمة تعريف آخر يدل عىل أن المقصود بالرسر

أما فز
ي وإنما 

ق الجغرافز اق ال ترتبط فقط بالمرسر البعض أن كلمة استرسر وق والضياء والنور والهداية. ويرى  بمعتز الرسر

 
ز البن الجزري ص4 ز ومرشد الطالبي   . 9. منجد المقرئي 
ي ج5

ي علوم القرآن للزركسر
هان فز  . 318ص 1. الير

 . 6مياطي ص. إتحاف فضالء البرسر للد6
ي ج7

ي علوم القرآن للزرقائز
 . 405ص 1. مناهل العرفان فز

ي ص8
ي القراءات العرسر المتواترة، لعبد الفتاح القاضز

 . 51. البدور الزاهرة فز
ز البن الجزري ص9  . 3. منجد المقرئي 

 . 482، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص1المعجم الوسيط: ج 10
ق رقم متفق عليه: رواه البخاري، باب  11  . 264، ومسلم باب االستطابة رقم 394قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمرسر
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ق الشمس و  ق هو مرسر ي أن الرسر
وق والضياء والنور بعكس الغروب بمعتز األفول تعتز لهذا داللة معنوية بمعتز الرسر

 . 12واالنتهاء

ز   ORIENTواللفظ   قية بكلمة " تتمي  ق المقصودة بالدراسات الرسر ي الدراسات األوروبية  يشي  إىل منطقة الرسر
فز
ق فيه    Morgenlandبطابع معنوي وهو:   ي بالد الصباح، ومعروف أن الصباح ترسر

الشمس، وتدل هذه الكلمة وتعتز
ي مقابل 

ز عىل معتز الصباح الذي يتضمن معتز النور واليقظة، وفز كي 
ي الفلكي إىل الي 

عىل تحول من المدلول الجغرافز
ي اللغة كلمة    

ي بالد المساء لتدل عىل الظالم والراحة"  Abendlandذلك نستخدم فز
 .13وتعتز

ي كلمة  
ي الالتينية تعتز

ء ما، وبالفرنسية تعتز كلمة  Orientوفز ي
وّجه أو هدى أو   Orienteer: يتعلم أو يبحث عن شر

ية  ز ي مجال األخالق   orientate، و Orientationأرشد، وباإلنجلي 
ي "توجيه الحواس نحو اتجاه أو عالقة ما فز

تعتز
. وبذلك   ي المجال الفكري أو الروحي

ز أن مصطلح أو االجتماع أو الفكر أو األدب نحو اهتمامات شخصية فز يتبي 
ي هي مصدر العلم

وق الشمس الت   من المدلول اللغوي، بل من المدلول المعنوي لرسر
ً
اق ليس مستمدا  . 14االسترسر

 

اق اصطالحا:    ثانيا: االستشر

اق )     orientalism)إن مفهوم االسترسر
ً
اق أيضا " وّعرف البعض االسترسر ي

ف  ق أو علم العالم الرسر : "علم الرسر ي
يعتز

ي شملت حضارته وأديانه  بأنه: "ذلك التيا
، والت  ق اإلسالمي

ي الدراسات المختلفة عن الرسر
ر الفكري الذي تمثل فز

ق  ز الرسر ي بي  ي واأليدلوحر
ي والعرف 

ز المعرفز  يقصد به: "أسلوب للتفكي  يرتكز عىل التميي 
ً
وآدابه ولغاته وثقافته" وأحيانا

ق  . 15ية بالدراسة والتحليل من قبل علماء الغرب"والغرب". ومرة يراد به: "ذلك العلم الذي تناول المجتمعات الرسر

 أو جغرافيا فقط، وال إنسانيا أو ثقافة فحسب، وإنما هو 
ً
اق ال يعتير تاريخا ويرى الطيب بن إبراهيم أن االسترسر

 مع  
ً
 وتكامليا

ً
 عضويا

ً
اق مرتبط ارتباطا مجموع ذلك كله، فهو مكان وزمان وإنسان وثقافة. والحديث عن االسترسر

ي وفكري ويرى هذه الع
ي وإنتاج ثقافز

ناض األربعة األساسية، إذ ال بد له من مسافة زمنية ومساحة مكانية ونوع إنسائز
، وإنما هو   ي الطبيغي

ق الجغرافز ي ثقافته وتراثه، ليس هو الرسر
ق الذي اهتم الغرب بدراسته والتخصص فز أن الرسر

اق ومصدر ال ق الهوية" وهو محور ما استهدفه علم االسترسر اق هو معرفة "الرسر عناية واالهتمام، فهدف االسترسر
 . ز ي اإلسالم والمسلمي 

ق الهوية والتاري    خ" المتمثل فز  "الرسر

ق  الرسر ز  بي  ي 
ومعرفز وجودي،  ز  تميي  عىل  قائم  الفكر  من  "أسلوب  بأنه:  اق  االسترسر تعريف  يمكن  عامة  وبصفة 

ز لإلسالم والمسل يعة والغرب، ويستخدم دراسات أكاديمية يقوم بها علماء غربيي  ز من شت  الجوانب عقيدة ورسر مي 
ق البحر األبيض أم الجانب  وثقافة وحضارة وتاري    خ ونظم وثروات وإمكانات، سواء أكانت هذه الشعوب تقطن رسر
ها من  كية والفارسية واألوردية" وغي 

ي منه، وسواء أكانت لغة هذه الشعوب العربية أم غي  العربية "كالي  الجنوئر
 مقاصد مختلفة". اللغات، ألهداف متنوعة و 

 
ز المعاضين، االجتهاد، السيد محمد الشاهد ع  12 اق ومنهجية النقد عند المسلمي   . 211- 191م، ص 1994، السنة السادسة، 22االسترسر
، مازن بن صالح م 13 ي التاري    خ اإلسالمي

اق واالتجاهات الفكرية فز ، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية،  االسترسر ي
 . 1995طبقائز

، القاهرة،  14 ز المعهد العالىمي للفكر اإلسالمي ة النبوية، عبد هللا محمد األمي  ي السي 
اق فز  . 16، ص1997االسترسر

، ساشي سالم الحاج، ج 15 ي
اف  وت، 1نقد الخطاب االسترسر ، بي   . 20، ص2002، دار المدار اإلسالمي
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز من الزمان عىل تفاوت بسيط بالنسبة للمعاجم األوروبية  ي الغرب منذ قرني 
اق ظهر فز ومع أن مصطلح االسترسر

، ولعل   ق وأديانه وبخاصة اإلسالم قد ظهر قبل ذلك بكثي  ي لغات الرسر
المختلفة، لكن األمر المتيقن أن البحث فز

اق، فنجد  ق قد ظهرت قبل مصطلح استرسر ي هذا الموضوع يقول "والمدلول   كلمة مسترسر
ي بحث له فز

آربري فز
ي سنة  

ق( كان فز ي سنة    1638األصىلي الصطالح )مسترسر
ي    1691وفز

اف  ي وود صمويل كالرك بأنه )استرسر
وصف آنتوئز
 ( تعليقاته عىل  ي 

فز ون  وبي  قية.  الرسر اللغات  بعض  أنه عرف  ذلك  يعتز  (  Childe Harold's Pilgrimageنابه( 
اق عميق. يتحدث عن المسي  ثور  ة الدالة عىل استرسر  نتون وإلماعاته الكثي 

ي االسم الذي 
ء إليه إذن أن نفكر فز ي

اق هو "علم يختص بفقه اللغة خاصة، وأقرب شر ويرى رودي بارت أن االسترسر
ق الشمس  ي مرسر

ق تعتز ق’ وكلمة رسر اق مشتقة من ك لمة ’رسر  16أطلق عليه كلمة استرسر

ا ق وإرادة السيطرة عليه " أما المفكر إدوارد سعيد فيعرف االسترسر ي عىل الرسر ق بأنه:" نمط من اإلسقاط الغرئر
17 
والسوسيولوجيا  كالتاري    خ  متباينة  تخصصات  ي 

فز ويدخل  يتناثر  اق  االسترسر ان   " السيد  رضوان  د.  ويرى 
اق، بل هناك عوالم متباينة يحمل   وبولوجيا واالقتصاد والسياسة، ولم يعد هناك عالم واحد اسمه االسترسر واألنير
وغي    متباينة  االوسط  ق  والرسر الثالث  والعالم  ق  الرسر مفاهيم  فإذا كانت  به،  يهتم  الذي  المجال  عنوان  منها  كل 

اق صار اليوم كذلك.   علمية، فان مفهوم االسترسر

ق ولغاته وآدابه ق فهو: "عالم متمكن من المعارف الخاصة بالرسر  . 18أما المسترسر

ظهر  ق  مسترسر أن كلمة  رودنسون  ق  المسترسر عام  ويذكر  نحو  ية  ز اإلنجلي  اللغة  ي 
فز دخلت كلمة 1779ت  م كما 

ي عام  
اق معجم األكاديمية الفرنسية فز ق. 1838االسترسر  19م وفيها تجسدت فكرة نظام خاص مكرس لدراسة الرسر

ق  الرسر لغات  ي 
فز تبحر  "من  بأنه  ق  المسترسر الجديد  اكسفورد  قاموس  آربري عىل  ي  ز اإلنجلي  ق  المسترسر ويعتمد 

 وآدابه". 

النجار فيعرف ويرى   الدكتور شكري  أما  ق.   أول من استرسر الفرنسي هو  أورلياك  ار دي  ز أن جي  الباحثي  كثي  من 
ي أحد فروع المعرفة المتصلة 

ء من التجاوز عىل كل من يتخصص فز ي
ق بسر ق قائال: "تطلق كلمة مسترسر المسترسر

بعيد"  أو  قريب  من  ق  إنت20بالرسر عنوان  تحت  له  مقال  ي 
فز ي  نتر بن  مالك  ويرى  يحدد مصطلح .  ز  قي  المسترسر اج 

الحضارة  وعن  اإلسالمي  الفكر  عن  يكتبون  الذين   
ز الغربيي  الكتاب  ز  قي  بالمسترسر ي 

نعتز "إننا  فيقول:  اق  االسترسر
ء غي  متوفر 24اإلسالمية"] ي

، ألنها تصف حالة طلب لسر
ً
قّيا ي أن تقترص عىلي من ليس رسر

ق ينبغز [ وأن صفة مسترسر
ي نشأ فيها الطالب.  

ي البيئة الت 
 فز

 

 

 
قون األلمان منذ تيودور نولدكه(. ترجمة مصطقز ماهر )القاهرة: دار الكتاب  رودي بارت: الدراسات 16 ي الجامعات األلمانية )المسترسر

العربية واإلسالمبة فز
(، ص  ي  . 11العرئر

اق، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، الطبعة السابعة،  17  . 120، ص 2005إدوارد سعيد: االسترسر
وت يحت  مراد: أسماء المس 18 ، دار الكتب العلمية، بي  ز قي   . 6، ص2004ترسر
ي أوربا، دار الطليعة،  19

 . 74، ص 1970مكسيم رودنسون: صورة العالم اإلسالمي فز
، المجلس األعىلي للثقافة  20 ي اث العرئر

ي الي 
ز فز قي  ي عبدالرؤوف: جهود المسترسر

 . 3، ص2004محمد عوئز
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي
 دواف   ع االس  ت   ش  راق المبــــحـــث الثان 

ي 1
 :  _الدافع الدين 

هذا الدافع ال يحتاج منا  إىل عناء وجهد لنتعرف عليه،  فقد بدأ مع الرهبان،ألن هؤالء كان همهم الوحيد هو الطعن 
ي اإلسالم وتشويه محاسنه باعتباره الخصم الوحيد للمسيحية،وأن هذا الدين ال يستحق االن

تشار، وأتباعه قوم فز
ي . 

 همج ولصوص وسفاكو دماء يحثهم دينهم عىل الملذات الجسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلق 

ي العرص الحاضز بعد أن رأوا الحضارة الحديثة قد زعزعت أسس العقيدة  
ثم اشتدت حاجتهم إىل هذا الهجوم فز

ي كانوا يتلقو 
، وأخذت تشككهم بكل التعاليم الت  ز ا عند الغربيي  ، فلم يجدوا خي  نها عن رجال الدين عندهم فيما مضز

ز عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة،وهم يعلمون  من تشديد الهجوم عىل اإلسالم لرصف أنظار الغربيي 
ي نفوس 

ي أوروبا،بعث ذلك فز
ما تركته الفتوحات اإلسالمية األوىل ثم الحروب الصليبية ثم الفتوحات العثمانية فز

ز م ي الدراسات اإلسالمية . الغربيي 
، وازدادوا نشاطا فز  ن خوف من قوة اإلسالم وكره ألهله، فاستغلوا هذا النفسي

ء رجال دين،فأخذوا يهدفون إىل  ي
ي دراستهم العلمية،وهم قبل كل شر

ي الذي لم يتناسوه فز وهنالك الهدف التبشي 
،إلدخال الوهن ز ي نفوس رواد ثقافتهم من المسلمي 

ي   تشويه سمعة اإلسالم فز
إىل العقيدة اإلسالمية،والتشكيك فز

اث اإلسالمي    والحضارة اإلسالمية وكل ما يتصل باإلسالم من علم وأدب وتراث.  
 الي 

 الدافع االستعماري _ 2

ي حقيقتها حروب استعمارية،لم  
ي ظاهرها حروب دينية وفز

ز وهي فز لما انتهت الحروب الصليبية بهزيمة الصليبيي 
ي كل شؤونها من ييأس الغربيون من العو 

دة إىل احتالل بالد العرب فبالد اإلسالم،فاتجهوا إىل دراسة هذه البالد فز
عقيدة وعادات وأخالق وثروات،ليتعرفوا إىل مواطن القوة فيضعفوها، وإىل مواطن الضعف فيغتنموه، ولما تم 

إضعاف اق   االسترسر تشجيع  دوافع  من  السياسية كان  والسيطرة  العسكري  االستيالء  الروحية   لهم  المقاومة 
ي أيدينا من تراث،وما 

نا وذلك عن طريق التشكيك بفائدة ما فز ي تفكي 
ي نفوسنا، وبث الوهن واالرتباك فز

والمعنوية فز
ي أحضان الغرب نستجدي منه المقاييس األخالقية 

عندنا من عقيدة وقيم إنسانية، فنفقد الثقة بأنفسنا، ونرتىمي فز
هم مل يريدون من خضوعنا لحضارتهم وثقافتهم خضوعا ال تقوم لنا من بعده  والمبادئ العقائدية، وبذلك يتم ل

 قائمة.  

ي عفا عليها الزمن، واندثرت منذ حمل العرب رسالة 
ي بالدنا القوميات التاريخية الت 

أنظر إليهم كيف يشجعون فز
ز الشعوب روابط اإلسالم،فتوحدت لغتهم وعقيدتهم وبالدهم، وحملوا هذه الرسالة إىل العالم فأقاموا بين هم وبي 

قرن   منذ نصف  برحوا  ما  إنهم  وهداية،  رفعة  بها  الشعوب  وازدادت  قوة،  بها  ازدادوا  وثقافية  وتاريخية  إنسانية 
ي العراق وهكذا،ليتستز لهم 

، واآلشورية فز ز ي سوريا ولبنان وفلسطي 
ي مرص، والفينيقية فز

يحاولون إحياء الفرعونية فز
وليع واحدة،    أرضنا تشتيت شملنا كأمة  وسيادتنا عىل  وتحررنا  قوتنا  ي 

فز عملها  التحررية عن  االندفاع  قوة  وقوا 
ك  ي العقيدة والمثل العليا والتاري    خ المشي 

وثرواتنا وعودتنا من جديد إىل قيادة ركب الحضارة، والتقائنا مع إخوتنا فز
كة .   والمصالح المشي 
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الدافع التجاري_ 3

ي كان لها أثرها  
وي    ج   يعتير من الدوافع الت  ي التعامل معنا لي 

ز فز ي رغبة الغربيي 
اق ، حيث تمثل فز ي تنشيط االسترسر

فز
ي كانت لها مصانع قائمة  مزدهرة 

اء مواردنا الطبيعية الخام بأبخس األثمان ولقتل صناعتنا المحلية الت  بضائعهم ورسر
 . ز ي مختلف بالد العرب والمسلمي 

 فز

 الدافع السياسي _ 4

ي السفارات الغربية داخل لما استقلت أكير الدول العربي 
ي عرصنا الحاضز فز

ة واإلسالمية، أصبح هذا الدافع  يتجىل فز
ي يحسن اللغة العربية، ليتمكن من 

البالد اإلسالمية، حيث إن لكل دولة من الدول الغربية سكرتي  أو ملحق ثقافز
جاهات السياسية ما تريده  االتصال برجال الفكر والصحافة والسياسة فيتعرف إىل أفكارهم، ويبث  فيهم من االت

ز  ز كان السفراء الغربيون يبثون الدسائس للتفرقة بي  ي حي 
ي الماضز

ا ما كان لهذا االتصال أثره الخطي  فز دولته، وكثي 
ي تلك البالد، 

ز فز ين  من المسؤولي  الدول اإلسالمية،بحجة توجيه النصح وإسداء المعونة بعد أن درسوا نفسية كثي 
ي  
ة عىل مصالحهم واستعمارهم . وعرفوا نواحي الضعف فز  سياستهم العامة، كما عرفوا االتجاهات الشعبية الخطي 

 الدافع العلمي _ 5

ز الذين كان يدفعهم هذا الدافع هم فئة قليلة، حيث أقبلوا بدافع من حب االطالع عىل حضارة   قي  إن المسترسر
هم خطأ   ي فهم اإلسالم وتراثه، ألنهم لم يكونوا يتعمدون األمم وأديانها وثقافاتها ولغاتها،  وهؤالء كانوا أقل من غي 
فز

من  الغالبة  الجمهرة  أبحاث  من  السليم  العلىمي  المنهج  وإىل  الحق  إىل  أقرب  أبحاثهم  والتحريف، فجاءت  الدس 
، بل إن منهم من اهتدى إىل اإلسالم وآمن برسالته.  ز قي   المسترسر

ز يكون لهم من   اق عىل أن هؤالء ال يوجدون إال حي  الموارد الملية الخاصة ما يمكنهم من االنرصاف إىل االسترسر
بأمانة وإخالص، ألن أبحاثهم المجردة عن الهوى، ال تلق  رواجا، ال عند رجال الدين، وال عند رجال السياسة، وال  

ي أوساط  
، ومن ثمة فهي ال تدر عليهم ربحا وال ماال، ولهذا نذر وجود هذه الفئة فز ز . عند عامة الباحثي  ز قي              21المسترسر

ز حول القراءات القرآنية  المبحث الثالث:  قي   بعض شبه المسترسر

  مقارنة مصاحف الصحابة بمصحف عثمانالشبهة األوىل: 

ز أطراف غي   اعتمد نول دكه وتالميذه ومن تبعه أسلوب المقارنات، وهي مقارنات اعتباطية لكونها تتم بي 
ية واآلرامية  متجانسة، يقارنون اإلسالم   بالمسيحية واليهودية، والقرآن بالتوراة واإلنجيل، واللغة العربية بالعير

ز القراءات وإن  ز األعالم وإن تباينوا، وبي  ي الزمن، وبي 
ز كتب القراءات القريبة والبعيدة فز ها، كما يقارنون بي  وغي 

 .اختلفت
ي اعتمدها وسغ إىل هذا النوع من المقارنات هو سمة كتاب تيودور نول دكه )تاري    خ ا

لقرآن(، ومن المقارنات الت 
ز مصحف عبد هللا بن مسعود الذي أطلق عليه " نص ابن مسعود ي بن كعب  "22بحثها المقارنة بي 

َ
ئر
ُ
، ومصحف أ

ي 
َ
ئر
ُ
 . "ومصحف عثمان بن عفان الذي أطلق عليه هو اآلخر "نص عثمان" ]23[ الذي أطلق عليه " نص أ

ي بن كعب، أفضت إىل إصدار أحكام غي  مرضية علميا، نتأمل  ئر
ُ
ز نص ابن مسعود ونص أ بدأت المقارنة أوال بي 

 
  _ قون _السباغي اق والمسترسر  21دار السالم مرص القاهرة    2013الرابعة الطبعة  23_ 18االسترسر

ي داود   22 ق األمريكي آرثر جيفري 4ص  -التقديم –كتاب المصاحف البن أئر
  ، تحقيق المسترسر

  541-523/ 3المصدر السابق   23

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=17#_ftn34
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي إىل  ئر
ُ
ي صفة الرواية البن مسعود وأل

: )تعود أسباب هذا االختالف فز ي يقول فيها برتزل ما يىلي
هذه المقارنة الت 

، ف ز ي اختالف الظروف الخارجية للتأثي  الذي مارسه كال النصي  ئر
ُ
كما يشي  إليه التأرجح حول سنة وفاته لم يلعب أ
  ، زي    ح عن المرسح السياشي

ُ
بعد وفاة محمد أي دور مرموق، وسواء بسبب موته المبكر أو ألسباب أخرى فقد أ

ي عىل الصعيد الشخضي فقط ، أما ابن مسعود فكان واليا عىل الكوفة، وكان يملك بالتاىلي  
وانترسر نصه القرآئز
ي القرآن، أي نسخة   إمكانية استطاع

اف رسىمي بقرآنه، ويبدو أيضا أن مصي  نسخت  استغاللها بنجاح إليجاد اعي 
ي باكرا وربما لم تنسخ أبدا، أما نسخ ابن مسعود فأخذ  ئر

ُ
ي كان متغايرا، فقد اختفت نسخة أ ابن مسعود ونسخة أئر

  24. عنها لمدة طويلة

ز نص ابن مسعود ونص عثمان ز فقد ساق فيه كالم غولد   أما المقارنة بي  سيهر معتمدا عىل   أجمعي 
ي الموضوع، يقول، )عالج غولد سيهر كتابات ابن مسعود وقراءاته وكافة قراءات القرآن من منظور  

استنتاجاته فز
ي الكتابات والقراءات المنسوبة البن مسعود  االختالف عن نص القرآن

ة فز ي الواقع حاالت كثي 
ي ، وتوجد فز

الحقيق 
، أي أن نص ابن مسعود  ي

ي خطأ، أو عىل األقل يظهر فيها دافع لالختالف عن النص العثمائز
غي  فيها النص العثمائز

يهر من إزالة المخالفات من يصبح نصا ثانويا، والدوافع األهم، وإن لم تكن األقوى، تشمل ما أبرزه غولد تس
 ("..."]25[.حيث المحتوى أو اإليضاح الموضوغي أو التوضيح اللغوي للنص

مطلقة وغي  مقيدة، واستنتاجات بعيدة  تضمنت هذه المقارنات كالما يستوقف، كالم عام وغي  محدد ، وأحكام 
 . عن العلم والمعرفة، وأقوال غي  صحيحة وال تتطابق مع حقائق التاري    خ والواقع

ز  ا عند نص ابن مسعود ، وترتب عن هذه المقارنة استخالص االختالفات الموجودة بي  مَّ التوقف كثي 
َ
لقد ت

ي القراءة ، وهو استنتاج بعيد ، ذلك أن مصاحف المصاحف ، وقد ترتب عن هذه االختالفات وجود اختالفات 
فز

الصحابة لم تكن كاملة ومهذبة ألنها لم تكن خاصة بالقرآن وحده بل كانوا يكتبون إىل جنب القرآن الحديث 
ي هللا بجمع الصحابة عىل مصحف إمام جرد خطه من النقط 

، لذلك بادر الخليفة عثمان رضز والفقه والتفسي 
ي صىل هللا عليه مسلم، ولم يكن االختالف راجعا لمصحف والشكل ليحتمل ما صح  نقله وثبتت تالوته عن النتر

ي اختالف القراءات المسندة  
ي الصدور، والتعويل فز

عثمان وال لمصاحف الصحابة وإنما هو راجع إىل ما حفظ فز
  .المشهورة الصحيحة عىل الحفظ ال عىل مجرد الخط

ز القراءات الصحيحة الم ، أما االختالف بي  ي تلقتها األمة بالقبول فهو من نوع االختالف الطبيغي
تواترة والت 

ي عند نول دكه ومن تبعه شيئا
ي مجال التيسي  عىل العباد"، هذه األمور كلها ال تعتز

  ]26[. االختالف الذي يدخل فز
ي المعالجة والكالم 

ي بن كعب ساد فيها نوع من التكلف، ونوع من اإلفراط فز ئر
ُ
إن االهتمام بمصحف ابن مسعود وأ

ز أقض وجودهما من االعتبار مبقيا عىل مصحفه الذي ال يخلو هو  ظنا منهم أن عثمان بصفته خليفة المسلمي 
ي أيضا من الغمز والطعن، والغرض البعيد القريب هو التشكيك 

ي مصحف عثمان نفسه، وزرع بذور الريبة فز
فز

الموروث العقدي لألمة كما لو أن األمة اإلسالمية ال تملك معايي  الصواب والخطأ، فاختفاء مصحف ابن مسعود 
ز  ي كان خطأ، ووجود مصحف عثمان بن عفان كان خطأ أيضا، والعودة إىل اعتماد المصحفي  ومصحف أئر

ز هو الصواب، وهجران مص ي المقابل، يقول برتزل: )إن المراجع الكوفية  المختفيي 
حف عثمان هو الصواب فز

تقودنا إىل مكان وزمان حيث ال تزال القراءة المتصلة والمنسوبة البن مسعود تتصف بالحيوية وبالذكرى 
 . 27الحية 

 
  538-537/ 3المصدر السابق   24
  518/ 3المصدر السابق   25 

  48-47/ 1المصدر السابق    26
  522/ 3المصدر السابق   27  

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=17#_ftn35
http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=17#_ftn36
http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=17#_ftn37
http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=17#_ftn39
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الشبهة الثانية: حول أسباب اختالف القراءات: 

يقول جولد زي  هر : )ترجع أسبابها   اختالف القرآت   إىل  الخوف من أن تنسب إىل هللا ورسوله عبارات              
يالحظ فيها بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات اإللهية العالية أو الرسول أو مما يرى أنه غي  الئق 

ك النص المشهور  ويؤئ   يه هللا عما ال يليق بهذا المقام ، وهنا قد يي  ز  )28بقراءة جديدة بدافع تيز

 ومثل لذلك  بقول هللا عز وجل } شهد هللا أنه ال إله إال هو ...{ 

ي القراءة األوىل "   
يرى أن القراءة الثانية :}شهداء هللا ...{  ما هي إال استبدال التعبي  بالجمع عن التعبي  بالفعل فز

لنفس ه شهادة هللا  تثي  أن الصابرين شهد هللا "لما  المعتز فيها  أما عبارة الجمع يكون  ه وكيف يشهد  لنفسه ؟ 
ز ...هم من يشهد بذلك.   والصادقي 

هذا كله من أجل ان يثبت أن القراءات القرآنية هي اجتهادات من القراء وليست نقال وال رواية متواترة مما يدل عىل  
ي المسائل العلمية األمر الذي ال يقب

ز لدى أمثال هذا اعتماد هوى النفس فز له عاقل  كما يدل هذا عىل الحقد الدفي 
 الرجل. 

هذه مجرد فرية ال أصل لها وال سند غي  الهوى ودافع النيل من القرآن ومن الدين اإلسالمي عموما قال بهاء الدين 
ي ذكرها جولد زي  هر "شهداء هللا"

ي سياق رده عىل هذه الشبهة :)فلو كانت القراءة الثانية الت 
ز فز مبنية عىل    حسي 

ه لوجب عىل العلماء أن يسلكوا المسلك   يه عىل حد تعبي  ز
ي القراءة األوىل "شهد هللا"لغرض التيز

ورة التعديل فز ضز
ز أن ليس  يه ولما لم يفعلوا ذلك تبي  ز

ونها، ألن ظاهرها عدم التيز ي اآليات القرآنية الموهمة للمشابهة، فيغي 
نفسه فز

ي القر 
يه فز ز ي القراءات، كما يوحي به هناك ما يسىم بتعديل للتيز

اءة، فال بداء وال اختيار بالهوى، وال محض الرأي فز
ورة  ي اقتضتها ضز

خيال جولد زي  هر ، بل أمرها قائم عىل النقل والرواية الصحيحة؛ أما القراءة الثانية )شهداء هللا( الت 
يه عىل حد تعبي  جولد زي  هر فهي قراة شاذة ال يثبت بها القرآن ومن ثم فهي  ز

 29 ال تصلح لمثل هذا االحتجاج.( التيز

المتواترة  القراءة  ز  بي  يفرق  لم  بحيث  منهجه  ي 
فز هو  الموضوع  لهذا  زي  هر  جولد  دراسة  ي 

فز اإلشكال  محل  لذلك 
ي التعامل مع النص، وهذا ما بينه الدكتور بهاء 

الصحيحة والشاذة المردودة بل حت  المنكرة، له مقياس واحد فز
يبد ) هكذا  بقوله  ز  ي دراسته وبحته عن الدين حسي 

زي  هر فز الذي درج عليه جولد  المنهج  ي 
فز أكير خطأ  أن  لنا  و 

القراءات القرآنية هو جعله القراءات كلها عىل قدم المساواة، وإعراضه عن قبول أن هناك قراءات شاذة وقراءات 
ي دراساتهم منهجا علميا 

ز اتخذوا فز ز أن علماء القراءات المسلمي  ي حي 
دقيقا قائما عىل    ضعيفة أخرى مردودة، فز

القراءات  لألسانيد   صحيح  وتتبع  ودراسة  بحث  بعد  وا    ز فمي  واحدة  درجة  ي 
فز ليست  القراءات  هذه  أن  أساس 
  30وشاذها، ومتوترها من آحادها... ( 

ي  ي ابن اإلمام أئر
ي داود السجستائز ق آثر جفري بوضع مقدمة لكتاب المصاحف الذي ألفه ابن أئر وقد قام المسترسر

ي مقدمته تلك، مسألة خلو مصحف داود المحد
ي ذكرها آثر جفري فز

، و من المسائل الت  ز ث المشهور صاحب السيز
ي مقدمته،  عثمان

ي تعدد القراءات القرآنية، و ذلك كنقطة خامسة فز
من النقط و الشكل و أن ذلك هو أحد األسباب فز

ي المص
ي بعثها عثمانو هذا نص كالمه:" خلو مصحف عثمان من النقط و الشكل: وجد القراء فز

لألمصار   احف الت 
ي مصحف الشام " و 

ه " عملته"، و كذلك فز ي غي 
ي مصحف الكوفة "عملت" و فز

ي بعض الحروف، فكان فز
اختالفا فز

 
ز ص.     28  قون والقرآن لبهاء الدين حسي   م دار النفائس2041ـه / 1435ط األوىل   168المسترسر

 نفسه   29
 174نفسه ص .   30
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن 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 
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وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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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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ها " وال"، و مثل ذلك. و كانت  ي غي 
ي مصحف المدينة و مصحف الشام " فال" و فز

ه " و الزبر"، و فز ي غي 
بالزبر" و فز

النقط و الشكل، فكان عىل القارئ نفسه أن ينقط و يشكل هذا النص عىل مقتضز هذه المصاحف كلها خالية من  
ي اآليات، و مثل ذلك " يعلمه" كان يقرأها الواحد " يعلمه" و اآلخر " نعلمه" أو " تعلمه" أو بعلمه" ... عىل  

معائز
ي الشكل أ

ي الحروف و كذلك اختيار فز
يضا و فضال عن ذلك فقد  حسب تأويله لآلية، فكان حينئذ لكل قارئ اختيار فز

عثمان  منع  ي 
الت  المصاحف  ي 

فز مما كان  عىل كثي   القراءات،  من كتب  ذلك  ز  يتبي  القراء، كما  بعض  اختيار  وقع 
ي ذلك البلد و تبعها  

ي كل مرص من األمصار قراءة كانت مشهورة معهودة فز
استعمالها. ثم بعد ذلك ظهرت بالتدري    ج فز
ها، فظهرت قراءة أهل ا لكوفة و قراءة أهل البرصة و قراءة أهل الشام و قراءة أهل حمص و قراءة الناس دون غي 

 31أهل مكة و قراءة أهل المدينة، و هي اختيار القراء المشهورين من هذه األمصار." 

ي كتابه تاري    خ القرآن
 عىلي الصغي  فز

ز ي ذلك   -فصل قراءات القرآن  -و قد لخص الدكتور محمد حسي 
المذاهب فز

 :بقوله

ي نشوء القراءات القرآنية و مصادرهاهناك اتجاه
 :ان رئيسيان فز

ي قد كتب مجردا عن الشكل و النقط و اإلعجام، فبدا محتمل النطق بأحد الحروف 
األول: أن المصحف العثمائز

ي وجوه مختلفة، فنشأت نتيجة ذلك القراءات المتعددة للوصول إىل حقيقة التلفظ بتلك األلفاظ  
المتشابهة فز

 ..لقراءة القرآن عىل وجه الصحة و كما نزلالمكتوبة، ضبطا 

ي كيفية  
: أن منشأ ذلك هو التوصل بالرواية المسندة القطعية المرفوعة إىل رسول هللا صىل هللا عليه و سلم فز ي

الثائز
القراءة القرآنية إىل النطق بآيات القرآن الكريم كما نطقها، و كما نزلت وحيا من هللا تعاىل، بغض النظر عن كتابة  

يف ا الرسر   ...لمصحف 
و قد يقال بأن مصدر القراءات هو اللهجات، و ال عالقة لها إذن بصحة السند و موافقة كتابة المصحف...و لقد  
ي دراسة ظواهر القراءات القرآنية...فأرجعوا جزءا  

جهد المحققون منذ القرن األول للهجرة حت  عهد ابن مجاهد فز
القراءة إىل مظهر من مظ ي 

ي عامل من االختالف فز
النظر فز المختلفة..ذلك مما يؤيد وجهة  العربية  اللهجات  اهر 

ي تعدد القراءات
 ."..اللهجات و االستئناس به عامال مساعدا فز

ي صىل هللا عليه و سلم و تعدد اللهجات  ثم يخلص إىل القول بأن:" كال من شكل المصحف و طريق الرواية إىل النتر
باع متكافئة  أهمية  إال فهي  العربية قضايا ذات  يتجزأ، و  القراءات، كال ال   - عىل األقل–تبارها مصادر من مصادر 

ي نشوء القراءات و مناهج اختالفها" 
 32أسباب عريضة فز

 الشبهة الثالثة: القراءات الشاذة 

يتوقف عند "القراءة الشاذة"، ويبدأ بمصطلح "شاذ"، ويقر بأنه مأخوذ من علم النحو، ثم يعطيه معتز غريبا، 
ي اللغة 

ز قولهم فز ي نظره هو الموصوف بالنسبية، وال يكتمل محتواه إال بإضافة الحقة عليه، ويقارن بي 
فالشاذ فز

ي القراءات " شاذ عن قراءة األمصار
، وهذا التحديد بعيد جدا عن صناعة العلم،   "شاذ عن القياس" وقولهم فز

ي صناعتهم، وهو المعتز   غي  مأخوذ من علم النحو ومن علوم العربية، فعلماء القراءات
حددوا مفهوم الشاذ فز

ز قال: )الشاذ هو اآلن كل ما كان خارج القراءات المشهورة  ي الصفحات المتقدمة واضطرب فيه حي 
الذي نقله فز

 
ق آثر جفري 31  7ص.  مقدمة كتاب المصاحف للمسترسر

 عىلي الصغي  :ص.  32
ز   101تاري    خ القرآن للدكتور محمد حسي 
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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ة أو يزيد عنها ف بها، والخالف هو عما إذا كان هذا الشاذ يقترص عىل القراءات السبعة أو العرسر   ( ]33[.المعي 
ة، يقول العالمة   ة، بل هو كل قراءة وراء السبعة أو العرسر قلت: الشاذ ال يقترص عىل القراءات السبعة أو العرسر

المصاحف العثمانية ولو  ـه( : ) كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد 833الحافظ ابن الجزري ) ت 
ي 
ي ال يجوز ردها وال يحل إنكارها بل هي من األحرف السبعة الت 

احتماال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة الت 
هم من األئمة  ة أم عن غي  نزل بها القرآن وجب عىل الناس قبولها سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العرسر

ز ، ومت  اختل ركن من هذه األ ركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة المقبولي 
أم عمن هو أكير منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، ضح بذلك اإلمام الحافظ أبو 

ي طالب، وكذلك اإلما ي غي  موضع اإلمام أبو محمد مكي بن أئر
، ونص عليه فز ي

م أبو عمرو عثمان بن سعيد الدائز
ي  العباس أحمد ابن عمار المهدوي، وحققه اإلمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأئر

 34، شامة ، وهو مذهب السلف الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفه
ي محاولة منه للتأكيد عىل وجودها ضمن 

ي ذكرها فز
يتوقف برتزل عند مصادر القراءات الشاذة، ويستفيض فز

ي أعدمت بمرة وزالت من الوجود ولكنها  -عنده–مصادر محفوظة، فالشاذ 
ي القراءة الت 

ي نظره-ال يعتز
المبعدة   -فز

ي التفسي  بال حدود كموروث قابل  
عمليا من االستعمال عند قراءة القرآن مع وجودها )وقد استمر وجودها فز

  . 35للنقاش ( كما يقول 
ي خارج الصالة، وتجاوزها التاري    خ  

ي الصالة وفز
ي حكم عليها بالبطالن وبالضعف، ومنعوها منع تحريم فز

القراءة الت 
ار  والعلم يتم نبشها من جديد بدعوى أنها موجودة، وليس كل ما هو موجود له صالحية الوجود، وصالحية االعتب

ي حد ذاتها ألن لها صلة 
هم ال تهمهم القراءات الشاذة فز بدعوى أنه موجود، وأعتقد أن برتزل ونولدكه وسيهر وغي 

 والمتجاوز
 .بالقرآن كيفما كان الحال لكن الذي يهمهم هو التشويش عىل المتفق عليه، و إعادة االعتبار للُملغزَ

 

  الشبهة الرابعة: حول رسم المصحف

النص يستهل   "أخطاء  ب  عنونها  ي 
الت  األوىل  الفقرة  ي 

فز وبالضبط  )الرسم(  ب  المتعلق  الفصل  ي 
فز برتزل كالمه 

ي عينها عثمان لم يكن 
فون منذ زمن طويل بأن نص القرآن الذي أصدرته اللجنة الت  ز يعي  " بأن المسلمي  ي

العثمائز
ي ذلك عىل روايات واهية ، بعضها غي  موثق واآلخر غي  

ي استند إليها    كامال، معتمدا فز
صحيح البتة، أما الشواهد الت 

ي هذا التغيي  فكلمات من القرآن تقرأ بصيغ مختلفة حسب طبيعة القراءة ، وكون ذلك راجع إىل اختالف القراءات 
فز

ير الخطإ حسب تحليله، يقول : ) فالذين يتحملون مسؤولية نص القرآن، أي عثمان ولجنته، وبالطبع  هو نوع من تير
ي نفس ي المحتوى بإلقاء مسؤوليتها عىل الكتاب، وعىل  النتر

ه، سيدفعون عىل أنفسهم االتهام بوجود مآخذ لغوية فز
ية بسيطة إلنتاج نسخة القرآن الرسمية، بحيث   يري ساذج ألنه ينطلق من نظرة برسر أي حال فإن هذا المسلك التير

  ]36[. يجعلنا نرد نشوء هذه الروايات عىل كل حال إىل وقت مبكر جدا

تيب ب "ب ي الي 
ي تتعلق ب )القراءة( والمرموز إليها فز

العالقة مع الرسم" يثي  أوطو برتزل -وأثار نقطة أخرى والت 
ي الكتاب، وهي شبهة متوارثة ينص فيها عىل أن القرآن الذي هو 

ة ال تقل خطورتها عن الشبه المثارة فز شبهة خطي 
اقية يوهم كالم شفاهي مسموع من الوحي يخالف القرآن المكتوب ال ، وهي محاولة استرسر ي

ي النص العثمائز
ذي هو فز
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ي القراءات العرسر  33
ي الشهي  بابن الجزريالنرسر فز

ي الخي  محمد بن محمد الدمشق  وت 9/ 1للحافظ أئر  10.تحقيق عىلي محمد الضباع ، دار الكتب العلمية، بي 
  655/ 3تاري    خ القرآن لنولدكه   35 
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، تناقلت األفواه معرفته وحفظه، وقرآن أجمعوا عليه ،   ز من القرآن نوع مسموع من الوحي ز نوعي  بها أن للمسلمي 
تب عىل كل ذلك أن القرآن المسموع لم يتحول  ي وقت متأخر من الزمان ُيدغ " نص عثمان"، ثم يعود لي 

تب فز
ُ
ك

ي بل كانت الغلبة للنص المكتوب، ثم يستشهد بأن عمل زيد بن ثابت اعتمد عىل  إىل مر 
ي النص القرآئز

كز الثقل فز
ي جمع القرآن، هكذا تحول القرآن من النقل الشفوي إىل النص المكتوب ، يحاول برتزل أن  

األصول المكتوبة فز
ي أرسلها عثمان بن عفان إىل  

األمصار لتنشأ منها قراءات مختلفة لتعود يدعم أطروحته هاته بالنسخ المكتوبة الت 
 ]37[الدائرة إىل النقل الشفوي لكن بصورة أخرى

 من الشبه كذلك: 

قون حول القرآت القرءانية تلك ا ي أثارها المسترسر
ي إنكاره قرآنية من أقوى الشبهات الت 

ي تنسب البن مسعود فز
لت 

ي أنها وردت بأسانيد صححها بعض رجال الحديث مثل ابن حجر، لكن مع  
، وتكمن قوة هذه الشبهة فز ز المعوذتي 

السياق  ي هذا 
الواردة فز الصحيحة  الروايات  أنصف هؤالء  لو  السند،  أقوى من حيث  القوة هناك ردود هي  هذه 

ي القرآن من خاللها لما وجدوا لذلك سبيال، من تلك وتحروا الطرق العلمية     كما  
ي الوصول إىل الطعن فز

يدعون      فز
ي هذا السياق 

ي علوم القرآن حيث ذكر فز
ي كتابه مناهل العرفان فز

ي فز
الردود ما نجده عند الشيخ عبد العظيم الزرقائز

ز هذه الشبهة :   أمورا علمية وحججا قوية من أجل توهي 

أحد القراء السبعة قرأ القرآن كله وفيه المعوذتان بأسانيد صحيحة بعضها يرجع إىل ابن   )) أولها: أن عاصما وهو 
ي مريم زر بن حبيش األسدي  ي عبد الرحمن عبد هللا بن حبيب وقرأ عىل أئر مسعود نفسه. ذلك أن عاصما قرأ عىل أئر

 . ي
 وعىل سعيد بن عياش الشيبائز

 عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم. وقرأ هؤالء عىل ابن مسعود نفسه وقرأ ابن مسعود 

ثانيها: أن حمزة وهو من القراء السبعة أيضا قرأ القرآن كله بأسانيده الصحيحة وفيه المعوذتان عن ابن مسعود 
ي محمد سليمان بن مهران وقرأ األعمش عىل يحت  بن وثاب وقرأ يحت   نفسه. ذلك أن حمزة قرأ عىل األعمش أئر

. وهم قرؤوا عىل ابن مسعود عىل علقمة األسود وعبيد  ي عبد الرحمن السلىمي بن نضلة الخزاغي وزر بن حبيش وأئر
ي صىل هللا عليه وسلم    عىل النتر

ي إسحاق السبيغي وعىل محمد بن عبد  ولحمزة سند آخر بهذه القراءة إىل ابن مسعود أيضا. ذلك أنه قرأ عىل أئر
ي ليىل وعىل اإلمام جعفر الصادق. وهؤالء   قرؤوا عىل علقمة بن قيس وعىل زر بن حبيش وعىل زيد الرحمن بن أئر

 عىلي كرم هللا وجهه 
ز ه وهم عىل ابن مسعود وأمي  المؤمني  بن وهب وعىل مرسوق. وهم قرؤوا عىل المنهال وغي 

ي صىل هللا عليه وسلم.   وهما عىل النتر

ي قرأ القرآن وفيه المعوذتان بسنده إىل ابن مسعود أيضا. ذلك  
ز ثالثها: أن الكسائ  أنه قرأ عىل حمزة الذي انته بي 

ي ضمن القرآن الكريم بسنده إىل ابن 
ز فز . رابعها: أن خلفا يقرأ المعوذتي  ز يديك سنده إىل ابن مسعود من طريقي 

 مسعود أيضا. وذلك أنه قرأ عىل سليم وهو عىل حمزة. 

ي رويت بأصح األسانيد وبإجماع األمة فيها  
المعوذتان والفاتحة عىل اعتبار أن هذه السور وهذه القراءات كلها الت 

 الثالث أجزاء من القرآن وداخلة فيه. 
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اء عليه.   فالقول ببقاء ابن مسعود عىل إنكار قرآنية هذه السورة محض افي 

ي مصحفه اتكاال عىل شهرتها وعدم الخوف عليها من النسيان حت  تكتب.  
ي األمر أنه لم يكتب الفاتحة فز

وكل ما فز
ز من القرآن بل كان يفهم أنهما رقية يعوذ وكذلك الق . وقيل إنه لم يكن يعلم أول األمر أن المعوذتي  ز ي المعوذتي 

ول فز
 . ز  بهما الرسول الحسن والحسي 

ومن هنا جاءت روايات إنكاره أنهما من القرآن. ثم علم بعد ذلك قرآنيتهما. ومن هنا جاءت الروايات عنه بقرآنيتهما. 
ز يديك عن   أربعة من القراء السبعة بأسانيد هي من أصح األسانيد المؤيدة بما تواتر واستفاض وبما  كما سقناه بي 

ز منذ عهد الخالفة الراشدة إىل يوم الناس هذا.((  38أجمعت األمة عليه من قرآنية الفاتحة والمعوذتي 

 ومن شبههم أنهم: 

ي إ ثبات البسملة عند بعضهم جعلوا تعدد القراءات دليال عندهم عىل عدم تواتر القرآن، وذلك أن اختال
ف القراء فز

ي القرآن ليس منه  
ي تكفي  بعضهم بعضا إلدخال كالم فز

ي ذلك يقتضز
ز فز وإهمالها عند بعضهم واختالف المسلمي 

ي القراءات للوصول 
ي ووظفوا هذا الخالف فز

بالنسبة للفريق األول أو إلخراج ما هو من صميمه بالنسبة للفريق الثائز
توات النيل من  الشبهة جوابا كافيا شافيا إىل  ي عن هذه 

الزرقائز الغظيم  الشيج عبد  نقله، وأجاب  القرآن وصحة  ر 
ي المعافري رحمه هللا من أن  ي محل الخالف" وانطالقا مما قرره اإلمام ابن العرئر

انطالقا من قاعدة: "ال إنكار فز
ي قرآنية البسملة دليل قاطع عىل عدم قرآنيتها فقال ال

ز فز ي رحمه هللا: اختالف المسلمي 
 زرقائز

ي أوائل السور اجتهادية مختلف فيها. وكل ما كان من هذا القبيل ال يكفر منكره  
))والجواب: أن قرآنية البسملة فز

ي أوائل  
ورة. وقرآنية البسملة فز وال مثبته شأن كل أمر اجتهادي. إنما يكفر من أنكر متواترا معلوما من الدين بالرصز

ورة. السور ليست متواترة    معلومة من الدين بالرصز

ي قصة كتاب سليمان من سورة النمل. فهو كافر قطعا ألن قرآنيتها متواترة معلومة من الدين 
ي فز
أما منكر البسملة الت 

ضون.((  ي قرآنيتها حت  يكفر بعضهم بعضها كما يزعم أولئك المعي 
ز فز ز المسلمي  ورة وال خالف بي   39بالرصز

 خاتمة: 

ي كتاب هللا تعاىل، نجد أن  بعد هذه الجولة  
ز ومن تابعهم فز قي  الخفيفة حول القراءات القرآنية وشبهات المسترسر

ي العلوم المتعلقة  
، بل غلبت عليها السطحية والجهل بأصول البحث فز ز لم تتسم بالعمق العلىمي قي  أبحاث المسترسر

 بالقراءات، وظهر فيها أثر خلفياتهم العدائية لإٍلسالم. 

ق ون بعض اآلراء الشاذة، أو الضعيفة من حيث السند المثل األعىل لإلسالم، وينسبونها إىل هذا كما يصور المسترسر
 الدين العظيم. 

ي إثارة القالقل والشبهات. 
ز الذين جاءوا بعد جولدسيهر جعلوه عمدتهم ومرجعهم فز قي   إن المسترسر

 
ي ج. مناهل   38

ي علوم القرآن لعبد العظيم الزرقائز
وت     1988ـه/   1408ط.   473   471ص.  1العرفان فز  م دار الفكر بي 

  474نفسه ص .   39
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف   عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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