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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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  خالد آدم موىس[ : الدكتور  ]إعداد 

 []األمي   العام لجامعة الملك فيصل بتشاد، ومدرس اللغويات بها، وبالمعهد العال  إلعداد المعلمي   بانجمينا
 م[2020هـ /1442]

 

 : الدراسة مقدمة
ز الطاهرين.  ي الكريم وعىل آلم وصحلم الطيبي   الحمد هلل الذي هدانا إىل سبي  العلم  والصالة والسالم عىل النت 

 أما بعد: 
 ودراسة < وهو 

ً
ي الرصفية عىل رسر  شافية ابن الحاجب  > جمعا

ي أتدم هذا اللحث بعنوان: ترجيحات الرضز
فإنتز

ي الحقيقة موضوع 
مهم  حيث يتحدث عن اللغة العربية  ونمًر لطبيعة اللحث وحجمم ؛ تد اتترصت عىل فز

 عىل الجزئية القليلة من المسائ  
ً
حم للشافية  مركزا ي من يالل رسر

ي أوردها الرضز
بعض  الجوانب الرصفية الت 

ي بحث آير. 
ي المسائ  فز

ي ناتشها الشار  وأعىط فيها ترجيحاتم   وأترك باف 
 الخالفية الت 

ي الدراسات الالحقة بإذن هللا. وس
ي فز
 أتناول اللاف 

ت هذا الموضوع للدوافع التالية:   -وقد اختر
ي علوم  -1

ي تاري    خ اللحث فز
ي لها أهمية تصوى  وشأن عميم فز

اث الت   من كتب الي 
ة
إن كتاب رسر  الشافية يعد

ما الرصف منها.   اللغة العربية والسية
ي كتاب هللا والسنة المطهر  وإن استيعاب هذه اللغة ال إن اللغة العربية تعد من أرف  الوسائ  الستي -2

عاب معائز
اثية منها  ولذا حلذت أن أتناول هذا الموضوع.   الي 

ً
ز  ويصوصا  إال بدراسة وتصف  كتب السابقي 

 يتأئ 
ي معالجة تضايا المجتمع اللغوية وما فيها من  -3

ي تسهم فز
إن موضوع الرصف كسائر الموضوعات اللغوية الت 

ها. لهجات   عربية وغي 
 
ً
ي الموضوع مستعينا

 الكتابة فز
ً
ها عزمت بك  ما أملك من جهد وإيالص محاوال  من هذه الدوافع وغي 

ً
وانطالتا

 إىل المصادر والمراجع ذات الصلة بم. 
ً
 باهلل  ومستندا

ي والتحليىلي للماهر العربية
ي الوصفز

ي هذا اللحث: فهو المنهج االستقرائ 
الخالف و  أما المنهج الذي رست عليم فز

ز العلماء.  ي بي 
 الرصفز

ي رسر  الشافية الذي 
ي فز
ي بتمهيد مخترص لك  ملحث  ثم يذكر نص الرضز

ي طريقة دراستم يأئ 
وأنلم بأن اللاحث فز

ي بآراء العلماء من مصادرها  لغرض توثيق القول الذي 
ز  ثم توضي  وجم الخالف  ثم يأئ  يحتوي يالف الرصفيي 

ي رسر  الشافية ون
 يلدي جاء بم الشار  فز

ً
ا ي رسر  الشافية  وأيي 

ي فز
سلة إىل ذلك العالم  ثم يذكر ايتيار الرضز

ي كتب اآليرين الذين 
 ال أتمكن من الحصول عىل المصدر الذي يتضمن المسألة  فأبحث فز

ً
اللاحث برأيم. وأحيانا
 تناولوها  فيأثقها منها. 
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 هما كالتال  : 
 -هذا وقد قسمت البحث إل مبحثي  

   المبحث األول: 
: ابن الحاجب والرض   التعريف باإلمامي  

 : التعريف بابن الحاجب، ويشمل عىل النقاط التالية: 
ً
 أوال
 اسمم -أ 
 مولده ونشأتم -ب
 مصنفاتم  -ج
 وفاتم  -د 
.  -ه  ي

ز
 مذهلم الرصف

 :  
: التعريف بالرض 

ً
 ثانيا
 اسمم -أ 
 مؤلفاتم -ب 
 وفاتم  -ج
.  -د  ي

 مذهلم الرصفز
 ،  
 
ان الرصف   المت  

 
: مسائل ف  

 وإللحاقه، ويحتوي عىل تسعة مسائل: أما المبحث الثان 
 وزن كلمة "جاء" اسم فاع .  المسألة األول: 
 وزن كلمة "أشياء" وأصلها.  المسألة الثانية: 
 حكم إلحاق: تفاع  بي  حرج؟؟؟؟ المسألة الثالثة: 
.  المسألة الرابعة:  ي االسم الرباغي والخماسي

ز فز  حكم المثلي 
ي االسم الرباغي  المسألة الخامسة: 

. اخأص  فز   والخماسي
.  المسألة السادسة:   حكم الوزن "فعل " من االسم الرباغي
 مضارع "فع " الدال عىل المغاللة.  المسألة السابعة: 
.  المسألة الثامنة:  ي

 مصدر لفع  "فع " الثالئ 
ي المصدر نحو: إجازة".  المسألة التاسعة: 

ي اخألف المحذوفة فز
 حكم التعويض فز

ي توص  إل
   النتائج الت 

ً
ا  يها اللاحث ثم الفهارس العامة. وأيي 

 لوجم هللا تعاىل. 
ً
ي  وأن يكون يالصا ز غي   ىلي ولسائر للاحثي 

ً
 ومشجعا

ً
 وأمىلي أن يكون هذا اللحث المتواضع نافعا

 إىل الجنة[
ً
 سه  هللا لم طريقا

ً
 يلتمس بم علما

ً
 وايتتم كالمي بقولم صىل هللا عليم وسلم: ]من سلك طريقا

: الملحث اخأول: التعريف  ز  باإلمامي 
: ابن الحاجب 

ً
 أوال
 اسمه:  (أ 

ة؛ أطلقها عليم بعض  ردي اخأص   وكان تد لقب بألقاب كثي 
ُ
ي عمرو وك  بأئ 

ي بكر بن يونس  ويكتز هو عثمان بن أئ 
ز لم  منها: جمال اخأئمة  والملة  والدين  وهذه اخألقاب كانت متداولة لدى الكتاب  كما اتض  لنا من  جمي 

المي 
ي بحور العلم  حيث تال عنم يالل كتب 

اجم  ومث  هذه اخألقاب عادة ال تطلق إال عىل من هو نبغ وتعمق فز الي 
: "الشيخ اإلمام العالمة المقرئ اخأصوىلي الفقيم النحوي جمال اخأئمة والملة والدين أبو عمرو عثمان بن  ي الذهت 

ي   اخأص ". الذهت 
ة
ي
ويتز
ُّ
ي بكر بن يونس الكردي الد  ه1413عمر بن أئ 

ي و 
 فز
ً
 مغوارا

ً
 عن أنم كان بارعا

ً
  فضال

ً
 مالكي المذهب  ومقرئا

ً
رف بم  و كان فقيها تد اشتهر بلقب ابن الحاجب وعُ

 الفقيم المالكي  المعروف بابن الحاجب  الملقب بجمال 
علوم اللغة العربية تال عنم ابن يلكان: "المرصية

 لألمي  عز الدين موَسك الصالحي 
ً
. الدين" وكان والده صاحلا

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مولده ونشأته:   (ب
ي 
 لتلف 
ً
ي مرص بمدينة القاهرة  ثم انتق  طاللا

ز
 ف
ً
ي صعيد مرص بمدينة أسنا  ونشأ وترعرع أيضا

ز
ولد ابن الحاجب ف

ي أسنا 
ز
ز تال: "أنم ولد ف ي حي 

 فيها  فمكث بها مدة أشار إىل ذلك الزركسر
ً
 ومدرسا

ً
العلم والتعلم إىل دمشق؛ دارسا

ي القاهرة  وسكن دمشق". الزركىلي  من صعيد مرص  ونشأ 
ز
 211م  ص1995ف

ز ويمس  ي حديثم عن مولد ابن الحاجب: "ولد سنة سلعي 
ز
ي ف  ويمس مائة تال الذهت 

ز وكان مولده سنة سلعي 
 لكتاب هللا 

ً
 عىل دراسة اللغة فحسب  ب  كان حافما

ً
مائة بأسنا من بالد الصعيد". ولم يكن ابن الحاجب متوتفا

 ل
ً
ز  منهم اخأستاذ محمد شفيق عز وج   وأستاذا جمي 

ألدب والفقم  كما ض  بذلك وأشاد بم كثي  من المي 
س الفقم المالكي واخأدب بالقاهرة. ابن يلكان  ص

 148غربال  تال عنم: "أنم حفظ القرآن  ودرة
 مصنفاته:  (ج

ي الجوانب اللغوية واخأدبية والدينية  ذكر هذ
ز
ال اخأستاذ ه اخأعملقد كانت البن الحاجب مصنفات عديدة تتمث  ف

ي 
ز
ي النحو و"الشافية" ف

ز
غربال بقولم: )وألف  الدرس اخأموي بدمشق ثم بالفاضلية  بالقاهرة  وألف "الكافية" ف

ي 
ي علم الخلي  فز

ي" و      اخأماىلي  وتصيدة المقصد الجلي  فز
ي "رسر  مفص  الزمخرسر

الرصف و "اإليضا " فز
ها(.  العروض  والقصيدة الموشحة باخأسماء المؤنثة"  وغي 

 المجاالت  منها الدينية  واخأدبية  ذكرها الزركىلي بقولم: "وأن من تصانيفم: 
ي شت 
 مصنفات أيرى فز

ً
ولم أيضا

ي الكالم عىل مواضع من الكتاب العزيز وعىل المقدمة وعىل المفص  وعىل 
اخأماىلي المعلقة عن ابن الحاجب فز

ي القاهرة  وعىل أبيات من شعر المت
ي يمسائ  وفقت لم فز

ي مكتلة عابدين بدمشق  وثانية فز
ي منم نسخة فز زانة نت 

 الرباط". 
ت عليها للعالمة ابن الحاجب  وتد شملت جميع علوم اللغة واخأدب والدين.  ي عي 

 هذه هي المصنفات الت 
ولكن لم يقف اللاحث عىل مصدر أو مرجع يشي  بأن هذه الكتب مطبوعة أم ال  محققة أم ال  وال حت  الذين 

ي مقدماتهم إىل ذلك. تاموا ب
وا فز  رسر  الشافية والكافية لم يشي 

 د( وفاته: 
ي حديثم عن آير 

ز وستمائة باإلسكندرية  ذكر تاري    خ وفاتم ابن يلكان فز ي سنة ست وأربعي 
توفز ابن الحاجب فز

ميس خحياة ابن الحاجب  فقال: "ثم انتق  إىل اإلسكندرية لإلتامة بها  فلم تط  مدتم هناك  وتوفز بها صلا  ال
بة الشيخ صال  بن  ز وستمائة هجرية  ودفن يارج باب اللحر بي  ين من شوال سنة ست وأربعي  السادس والعرسر

ي شامة. ابن يلكان  ص  150أئ 
ي مجال العلم  وتد تدم     

 فز
ً
 فائضا

ً
هذا هو الشيخ ابن الحاجب  والذي اتض  ىلي من هذه اإليرادات أنم كان بحرا

 عن بعض عطاءاتم وشمائلم وصفاتم: "هو فقيم  مفت  الكثي  خأه  اللغة والدين  ك
ً
: منوها ي ما تال فيم الذهت 

ي  ي عدة علوم  متلحر  مع دين وورع وتواضع". الذهت 
 م. 1993 -ه 1413مناظر  محرر فز

:   (ه  
 
 مذهبه الرصف

ي تصنيفم لشعره حقيقة لم تكن مألوفة من تللم  فاتخذ الطريقة المنهجية والموضو 
ية علقد اتخذ ابن الحاج فز

ء  ي
ي  وهذا سر

ان الرصفز ز ي المي 
ع فز اه تد بدأه بتعريف الرصف  ثم رسر من حيث ترتيلم لموضوعات الكتاب  فيز

ورية لمعرفة تواعد   من ملادئ الرصف اخأساسية والرصز
ً
  مما يجع  اللاحث أو القارئ متمكنا

ً
ا جمي  ومفيد كثي 

تب عليم من تقد َعَ ( وما يي 
َ
ي القلب المالرصف  وذلك نحو تفصيلم للاب )ف

ي الحروف  كما فز
ي  يم وتأيي  فز

كائز
ه  ثم  ومعرفة الحرف الزائد من اخأصىلي  واإللحاق  واإلعالل وما فيم من حذف ونق  وتلب  ثم اإلبدال وغي 

 ينتق  إىل التصغي   وتد فص  فيم  ثم النسب...الخ. 
ي تأليفم لهذا الكتاب أي من البسيط إىل 

 المعقد  وهذه طريقة جيدة. فالمالحظ فيم أنم بدأ بالتدرج فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  
ً
ا ي هذا الكتاب فهو أسلوب مخترص فيحتاج إىل توضي  وتفصي   خأنم لم يفص  فيم كثي 

ز
أما من ناحية أسلوبم ف

ي المنهجية 
ز
ي الرسر  ويفص   مع ابن الحاجب تد يالفهم ف

ز
 ال نجد منهم من يطي  ف

ً
وهذه عادة القدماء  فغاللا

ي كيفية جمعم للمادة  كما أرسر 
ز
ي تولم: "... ويالف ابن  أي ف

ز
ي حديثم عنم ف

ز
إىل ذلك اخأستاذ شفيق غربال ف

ز ونقدهم". غربال   13ه  ص1407الحاجب النحاة اخأتدمي 
ز أو  ز  ولم يستخدم مصطل  اللرصيي  ز والكوفيي   إىل بعض آراء العلماء من اللرصيي 

ً
ي أثناء نجده يشي  أحيانا

ز
وف

ز ب  يذكر أسماء اخأشخاص فقط  كأن  يقول: ويذكر سيبويم  ويذكر الفراء كذا وكذا  ولكن اتض  ىلي من الكوفيي 
اجم لم تذكر لم مدرسة  ز وهو برصي المذهب. مع أن كتب الي  يالل عرضم لآلراء فإنم يمي  إىل اللرصيي 

 . ز ي الغالب آراء اللرصيي 
ز
ي أنم يرج  ف

ز  أعتز  مستقلة  وإنما هو ينتىمي لمدرسة اللرصيي 
ي ربما تجع   أما عرضم لألفكار  فقد اتسم

ي بها نجد أن أغلبها من اخأسماء الصعلة الت 
 ما  فاخأمثلة يأئ 

ً
بالغرابة نوعا

 يصعب فهمم  
ً
ي لكان المث  وعرا

ي ك  مسالة  ولوال رسر  الرضز
ز
القارئ المعاض تد يضطر إىل استخدام المعاجم ف

ي ا
ز
 ف
ً
 لنحو والرصف. وعىل ك  حال فإن ابن الحاجب تد تدم الكثي  خأه  اللغة العربية يصوصا

 :  
: التعريف بالرض 

ً
  ثانيا

اجم بذكر اسمم   كثي  من أصحاب الي 
  ب  اكتفز

ً
ا جمون كثي 

جم لم المي  ي لم ُيي 
ينلم اللاحث هنا بأن اإلمام الرضز

 ويشم  هذا الملحث عىل النقاط التالية: 
ً
  وال تلميذا

ً
 -وتاري    خ وفاتم  ولم يذكروا لم شيخا

 اسمه:  (أ 
ي حديثم هو محمد بن الحسن  

ي فز ي العربية  فقد ذكره الذهت 
 فز
ً
ستان. وكان بارعا باذ بطي 

ي من اسي 
المشهور بالرضز

ي 
ز الرضز ي كان ينتىمي إليها  بقولم: "هو محمد بن الحسي 

  ب  اكتفز بذكر اسمم وبلده الت 
ً
ا عنم  ولم يفِص  فيم كثي 

اباذ من أعما اباذي  نجم الدين  عالم بالعربية  من أه  االسي  ستان". االسي   الحموي الرومي اللغدادي ل " طي 
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ز للشافية  ولم يزد أكي  من ذكر اسمم وبلده حيث  ي حديثم ضمن تائمة الشارحي 
ي يليفة فز  أشار إليم حاح 

ً
وأيضا

ي  اباذي النحوي". الذهت 
 ه1413تال: "والشيخ رضز الدين محمد بن الحسن االسي 

 
ً
 أو تلميذا

ً
ي شيخا

ي وتفت عليها.  ولم أجد للرضز
ي جميع الكتب الت 

 فز
 مؤلفاته:    (ب

ز لم يذكروا لم مؤلفات   جمي 
ي  وجدت أن المي 

ي تناولت شخصية الرضز
اجم الت  ي لكتب الي 

من يالل استقرائ 
حم لهما   ي رسر

ي ابن الحاجب "الكافية النحوية والشافية الرصفية"  وكان تد انفرد بأسلوبم فز حم لكتائ 
ة؛ غي  رسر كثي 
ي غاية اخأهمية لك  باحث وتارئ  حيث عنم فأعجب بم الك

ز فز ون من أه  اللغة. اخأمر الذي جع  الكتابي  ثي 
ي كتب 

ي اإلمام المشهور صاحب رسر  الكافية البن الحاجب الذي لم يؤلف عليها  ب  وال فز
: "الرضز السيوطي

  وحسن التعلي   وتد أكب الناس عليم وتداولوه واعتمد -النحو
ً
 وتحقيقا

ً
ن وه شيوخ العرص فممثلها  جمعا

ة مع النحاة  وايتيارات جمة ومذاهب ينفرد بها. أبو الفض   ي مصنفاتهم ودرسهم  ولم فيم أبحاث كثي 
تللهم  فز
 567ه   ص1399

 وفاته:    (ج
ز لم لم  جمي 

 بأن أغلب المي 
ً
ز وستمائة  علما ي سنة ست وثماني 

ي تد توفز فز
الغالب والمشهور أن اإلمام الرضز

ز يتطرتوا إىل ذكر ت بقولم:  686-684اري    خ وفاتم  إال القلي  منهم  فقد الم  إليم السيوطي مع الشك بي 
ز أو ستة  ي صاحبنا المؤرخ شمس الدين عزم بمكة أن وفاتم سنة أرب  ع وثماني 

ئز ". أبو الف –"وأيي  ي
ض  الشك متز

 567ه   ص1399
ي عنوان كتابم بهذه الصورة: "... 

ي إىل تاري    خ وفاتم فز  أشار الذهت 
ً
م". ولم يزد أكي  من هذا 1287-686نحو  وأيضا

 . ي من علماء القرن السابع الهجري الذين تدموا لألمة الكثي 
 فإذن يعد اإلمام الرضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أن عدم 
ي ظتز
ز
اجم  وف ي كتب الي 

ز
ي الحقيقة لم يتناول ف

ز
؛ فهو ف ي

ي ترجمة اإلمام الرضز
ز
هذا ك  ما وتفت عليم ف

 
ز
جمتم يوحي لنا أنم ربما تد توف

  فلم يط  عمره. االهتمام بي 
ً
ا  صغي 

:  (د   
 
 مذهبه الرصف

؛ فإن ذلك لم ينقص 
ً
اجم ترجمة واضحة لم كما رأينا سابقا ي  إن لم تذكر كتب الي 

أود أن أشي  إىل أن اإلمام الرضز
ي علوم اللغة العربية  والسيما 

ز
ز أيدينا عرفت أن هذا الرج  هو بحٌر ف من تدره وشأنم  فمن يالل كتابم الذي بي 

ة   النحو والرصف
ة
هن عن شخصيتم الفذ  من العلماء تد أشاد بعلمم ومدحم بكلمات تي 

ً
ا منها ولذلك نجد كثي 

فمن أولئك عىل التمثي  ال الحرص  اللغدادي الذي تال عنم: "إن رسر  الكافية للعالم الكام  نجم اخأمة  وفاض  
 29  ص1  ج2اخأمة". اللغدادي  ط

 
ً
أن هذا العالم كان يتمتع بذكاء عال وإطالع واسع  ولم تدرة عىل  والمتصف  لكتاب رسر  الشافية يتض  لم جليا

و  أجم  تعبي  وتفصي .  ية  حيث استطاع أن يعي  بها عن هذه الرسر  الترصف عىل الكالم  وملكة تعبي 
حم يجع  لك   ي رسر

ز
ي كتابم رسر  الشافية  فقد اتسم بالوضو  والتفصي  حيث نجده ف

ز
ي ف
ز
وأما منهجم الرصف
ي وضعها  بحث أو موضوع

ي بالقاعدة الت 
 لللحث عن ما يريده  ويأئ 

ً
ا  كبي 
ً
 حت  ال يكلف القارئ مجهودا

ً
ا  صغي 

ً
عنوانا

ي أثناء ذلك يتعرض آلراء العلماء وايتالفاتهم فيبينها  
  وفز
ً
 ومطوال

ً
 مفصال

ً
حا حها رسر ي رسر

ع فز ابن الحاجب  ثم يرسر
 نجده يناتش هذه اآلراء

ً
  وأحيانا

ً
 وعلارات سه ثم يتخي  ما يراه صوابا

ً
لة وال يعىطي فيها رأيم. وكان يستخدم ألفاظا

ي أوردها المصنف. 
 ليس فيها غرابة  فيوض  اخألفاظ الصعلة الت 

 يأيذ برأي 
ً
 إىل رأي سيبويم والخلي   عندما يرى الصواب معهما  وأحيانا

ً
ا ومن هذه الدراسة وجدتم يمي  كثي 

 
ً
ِد  وأحيانا ي واخأيفش والمي ِ

هما كالكسائ  ي رأيم  ولكن هذا تلي   ولم يأت هذا عن فراغ   غي 
يعارض ابن الحاجب فز

ي مناتشة اآلراء وايتيارها. كما سيتض  لنا ذلك 
ي عن ذهن ثاتب  وعق  راج   وحصانة رأي وحكمة فز

وإنما يأئ 
ي الملاحث التالية:  

 فز
ً
 جليا

 :  
ي  ويشتم  عىل مسائ :  المبحث الثان 

ان الرصفز ز  المي 
 وزن كلمة "جاء" اسم فاع .  المسألة األول: 
 وزن كلمة "أشياء" وأصلها.  المسألة الثانية: 
 حكم إلحاق: تفاع  بي  حرج؟؟؟؟ المسألة الثالثة: 
.  المسألة الرابعة:  ي االسم الرباغي والخماسي

ز فز  حكم المثلي 
.  المسألة الخامسة:  ي االسم الرباغي والخماسي

 اخأص  فز
. حكم الوزن "فعل " من  المسألة السادسة:   االسم الرباغي
 مضارع "فع " الدال عىل المغاللة.  المسألة السابعة: 
.  المسألة الثامنة:  ي

 مصدر لفع  "فع " الثالئ 
ي المصدر نحو: إجازة".  المسألة التاسعة: 

ي اخألف المحذوفة فز
 حكم التعويض فز
 :  
 
ان الرصف  التمهيد؛ نبذة عن المت  

ي 
ز أحوال بتز ي هو:" لفظ يستخدم لتبيي 

ان الرصفز ز ". محمد فارس  المي  ي أصولها من تغيي 
 الكلمات وما يعي 

 109  ص 2000 1ط
ز  ي عي 

 لوزن الكلمات وأطلقوا الحرف اخأول فاء الكلمة  والثائز
ً
ز والالم أصوال فمن ذلك اتخذ العلماء الفاء والعي 

ي كلمة "فع " وإذا أريد وزن الكلمة وضعت حروفها مكان ه
ف ذه الحرو الكلمة  والثالث الم الكلمة  فجمعت فز

ي مكانم بعينم  والهدف من وزن الكلمة معرفة اخأص  من الزائد منها  فقد أشار إىل 
الثالثة "فع " ونضع الزائد فز

ز سائر اخألفاظ خأن الغرض  ي رسر  الشافعية فقال: وإنما ايتي  لفظ "فع " لهذا الغرض من بي 
ي الدين فز

ذلك رضز
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ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات لحروفها  اخأهم من وزن الكلمة معرفة حروفها اخأصول وما  زيد فيها من الحروف وما طرأ عليها من تغيي 
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 الحروف الزائدة. 
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ز  ررت العي 
ُ
ع أو الم جلْلَب ك

 ة
ط
َ
ْعل   وال يورد ذلك المزيد بعينم  ت

َ
ي نحو ف

ي وزن الثائز
ز
ا والالم ف ي وزن اخأول نحو فع ة

ز
 ف

ي الوزن عىل أن الزائد حص  من تكرير حرف أصىلي  سواء كان التكرير لإللحاق  
ز
َ  فعل  تبنيها ف

َ
ْعل
َ
فال يقال ف

ي الوزن ت
ز
 أصىلي أو رد ف

ً
ه كقطع  وإن لم تكن الزيادة حرفا لك الزيادة بعينها  كما يقال ضارب: ك )تردد(  أو غي 
اباذي   ي االسي 

وب  )مفعول( الرضز ي الرصز
ز
 14 -13/ 1فاع   وف

 . ي
ز
ان الرصف ز ي تتعلق بالمي 

ي هذا الفص  نتعرج إىل الملاحث التالية الت 
ز
 وف

 المسألة األول: وزن: "جاء" اسم فاعل
ي أن أشي  إىل القلب المك ي هذا الملحث  يجدر ئ 

ع فز  تل  أن نرسر
ً
ي أوال

ان الرصفز ز ي أجزاء المي 
؛ والذي يدي  فز ي

 ائز
ي بعض حروف الكلمة  مثال جع  

ان  وذلك يكون بالتقديم والتأيي  فز ز ي المي 
 مكان اخأير فز

ً
ي أن تجع  حرفا

ويعتز
ي تعريفها للقلب 

ي فز
ز أو العكس نحو: كلمة "راء" مقلوب "راء" تالت الدكتورة يديجة الحديت  الالم مكان العي 

: "القلب  ي
ي هو أن يغي  ترتيب حروف الكلمة عن الصيغ المعروفة بتقديم بعض أحرفها عىل اآلير  المكائز

المكائز
ورة لفمية أو للتوسع أو التخفيف. يديجة علدالرزاق   121ه  ص1395إما لرصز

ي وزن اسم الفاع ؛ اخأجوف المهموز الالم نحو: 
ومن هنا تد ايتلف الخلي  بن أحمد الفراهيدي وسيبويم فز

حم للشافعية  فالخلي  يرى أن عدم القلب يؤدي إىل اجتماع  "جاء" وهذا  ي رسر
ي فز
الخالف أوره اإلمام الرضز

ي هي الم الفع  فلو 
ز الفع  عىل الهمزة الت  ي هي عي 

  خأن أص  اسم الفاع  من جاء جائي ٌ بتقديم الياء الت 
ز همزتي 

ز خأدى تركها إىل انقالب الياء همزة خأن اسم ا ي تقلب عينم لم تقلب الالم مكان العي 
إذا   –لفاع  من اخأجوف الثالئ 

ي كلمة واحدة وتد يكون هذا غي  مالئم وأوجب  -كانت ياء أو واو
همزة بعد ألف الفاع   فتجتمع الهمزتان فز

: وبأداء تركم إىل  ي
الخلي  فيم القلب  وأما سيبويم يرى عدم القلب أفض   ب  تقلب الهمزة ياء. ولذلك تال الرضز

ز عند الخلي ز  همزتي    "كجاء" أي: أن الخلي  يعرف القلب بهذا ويحكم بم  وهو أن يؤدي إىل اجتماع همزتي 
ي اسم الفاع  من اخأجوف المهموز الالم نحو: ساء و جاء. 

وسيبويم ال يحكم بم وإن أدى تركم إىل هذا  وذلك فز
ابازي   ي االسي 

 25/ 1الرضز
ي كتابم: "... فهذه الحروف تجري 

 فز
ً
مجرى تال يقول  وباع يبيع  وياف  وهاب يهاب  إال أنك وتال سيبويم أيضا

ي بائع والالم مهموزة 
ي همزت فز

ز الت  ز  وذلك تولك: جاء كما ترى همزت العي  تحول الالم ياء إذا همزت العي 
لة ما يلزمم  ز تان فصار بميز ي كلمة واحدة  وأنهما ال يفي 

ز من تل  أنهما فز فالتقت همزتان  ولم تكن لتجع  الالم بي 
ي كلمة واحدة وأن التضعيف ال يفارتم. سيبويم  اإل 

 377/ 4دغام خأنم فز
ي كتاب سيبويم  حيث تال: فكان يزعم أن تولك جاء وشاء ونحوهما الالم 

ت عليم فز   كما عي 
ً
ورأى الخلي  أيضا

 فيهن مقلوبة وتال ألزموا ذلك هذا وأطرد فيم  كانوا يقللون كراهية الهمزة الواحدة. 
  ومن هنا ندرك أن

ً
الخلي  يجع  وزن اسم الفاع  من نحو "جاء؛ تال وسيبويم يجع  ذلك: فاع ؛ فال يغي  شيئا

 فيها. 
 .) ز ز تال: )وليس ما ذهب إليم الخلي  بمتي  ي مذهب سيبويم حي 

ي االسي   وبذلك تد رج  اإلمام الرضز
اباذي  الرضز

 25  ص1ج
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي كالم 
ز
العرب مطلوبة؛ واجتماع الهمزتان يؤدي بال ويرى اللاحث أن رأي الخلي  هو اخأصوب  ذلك خأن الخفة ف

ي مث  هذا االسم اخأجوف المهموز هو إىل. 
ز
ز ف  شك إىل ثق  النطق بالكلمة  فلذلك تلب الالم مكان العي 

اٍل". 
َ
 ويكون وزن اسم الفاع  نحو: "جاء" هو "ف
 المسألة الثانية: وزن كلمة أشياء وأصلها. 
ي أثارها 

ي ورج  فيها بعض اآلراء هي كلمة "أشياء" فيكون وزنها عند  من المسائ  الرصفية الخالفية الت 
الرضز

ي "أفعال" وعند الفراء "أفعاء". 
 الخلي  وسيبويم "لفعاء" وعند الكسائ 

حم للشافعية: أشياء عند الخلي  وسيبويم اسم جمع. ابن الحاجب  ج ي من يالل رسر
ال  177  ص2وتال الرضز

ز أي اخألف جمع... وأصلها شيئاء تدمت الالم عىل الفا  ز بينهما حاجز غي  حصي  ة   –ء كراهية اجتماع همزتي  كي 
ء كبيت وأبيات  منع ضفم الرصف بال سبب غي   ي

: جمع سر ي
َعاء  وتال الكسائ 

ْ
ف
َ
استعمال هذه اللفمة  فصار ل

ء وأصلم شت  ة ٌ نحو  ي
اء جمع سر

َ
يئ
ْ
 موجود  والحم  عىل التوهم بعيد من كلمة  وتال: اخأيفش والفراء: أصلم أش

اباذي  ج ي االسي 
اء  وهو ضعيف. الرضز

َ
ز وأَبْين  . 21  ص1َبي  ة

ي الكتاب: وكان أص  أشياء شيئاء فكرهوا منها مع الهمزة ما كرهوا من الواو  ولكنهم تللوا الهمزة 
وتال سيبويم فز
 . ز  تل  الشي 

  وزن أشياء بقوله: 
 
  رأي الفراء ف

 وأوضح ابن جن 
عِ 
ْ
ء  )وأما الفراء: فذهب إىل أن أشياء أف ي

الء محذوفة كما رأى أبو الحسن إال أنم دغ أن "شْيئا" محذوف من: سر
َوناء" كذلك جمعوا عىل "أفعالء" خأن أصلم 

ْ
يناء" فقالوا: "أه

ْ
" فكما جمعوا "هِينا" عىل "أه ز : هي ْ ز

ِ
ي 
َ
كما تالوا" ه
ٌء عنده.  ِ ي

َ  سر
حم للشافعية رأي الخلي  ي هذه المسألة كما هو واض  رسر

ي الوزن "لفعاء"  وتد رج الشار  فز
وسيبويم  أعتز

 يوافق عىل هذا الرأي  ذلك خأن اجتماع همزتان بينهما ألف ساكنة 
ً
يس ل –والساكن كالمعدوم  –واللاحث أيضا

 فالبد من القلب 
ً
ي كالم العرب  ب  ثقي  جدا

 فز
ً
الذي صارت بم الكلمة يفيفة. أما  –والقلب مقبول  –مرفوعا

. الفراء فقد بتز كالمم عىل كلما
ً
 وتياسا

ً
 ت معدودة تليلة فاخأوىل االعتماد عىل ما هو أكي  شيوعا

َعاء". 
ْ
 أرى أن وزن أشياء يكون عىل "لف

ً
 فإذا

 المسألة الثالثة: حكم إلحاق تغافل بتدحرج: 
 التمهيد: 

 ولحقا
ً
ا
َ
ْحق
َ
م ل
َ
ِحق
َ
ي مختار القاموس: ل

ي اللغة هو: اإلدراك  جاء فز
حقة تال بفتحهما: أدركم كألحقم  و  -اإللحاق فز

. مختار القاموس  ص
ً
 547المطايا: لحق بعضها بعضا

ي 
ي كلمة إللحاق بكلمة أيرى لتجاري  ها بهذه الزيادة الجديدة فز

ز فز ي بحثنا هذا؛ هو زيادة حرف أو حرفي 
والمراد منم فز

كيب.  ي الي 
 وضعها وعدد حروفها وحركاتها وسكناتها حت  تصي  مثلها فز

ي بقولم: "أعلم أن 
ب من المتوسع وتد عرفم ابن جتز ي الكلمة تللغ بها زنة الملحق بم لرصز

اإللحاق إنما هو زيادة فز
ي اللغة؛ فذوات الثالثة يللغ بها اخأربعة والخمسة  وال يلف  بعد ذلك غرض مطلوب؛ خأن ذوات الخمسة غاية 

فز
ٌء... نحو: ِمْعزًي وأرًط  فمعزي ملحق "بهْجَرع".  ال  ي

ز ُيلحق بم سر   3بن منمور جالوصول  فليس وراء هاتي 
ي  144ص

 15  ص1954ه وأرطي ملحق بجعفر. المازئز

ي  حيث تالت: 
ي مفردات اللغة  كما أشارت إىل ذلك الدكتورة يديجة الحديت 

والغرض من اإللحاق؛ التوسع فز
ي الترصيفات اللغوية يضاف إىل ذلك ما فيم توسيع للغة 

)والغرض من اإللحاق موافقة الملحق للملحق بم فز
 للشاعر بما يحتاج إليم. وتكثي  اخأ

ة
ي الكالم  ومد

 . 112سيبويم   ص  لفاظ وتنوي    ع فز

حم للشافعية   ي رسر
ي الدين فز

ي أول الكلمة  وإن عارضم اللعض تال بم اإلمام رضز
ويجوز أن يكون ضف اإللحاق فز

ثنملحقا بُ  25ولكنم لم يشي  إليهم  فقال: تي  ال يكون حرف اإللحاق  فليس "أبلم". البن منمور  ص وال إثمد  ي ْ
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ْون
َ
د وإْرد
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ي الت
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ً
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ً
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ي 
ز
ي التصغي  وال ف

ز
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ُ
: )فإنم ال يلزم تحريكها ونحو ع ي

ي الوسط وإن كان هذا تلي  تال الرضز
ز
ويجوز أن يقع ف

ي أول الكلمة التكسي  
ز
 بقذ عم ( بهذا عرفنا موضع حرف اإللحاق ف

ْ
ِفد
ُ
  ب  تحذف  فال بأس أن نقول: هو ملحق ن

 . ي اآلير وهو اخأكي 
ز
ي الحشو  وف

ز
 وف

اف  أهي لإللحاق بتدحرج أم ال؟ أجاز 
َ
ي الفع  نحو تغ

ز
ي هذا الملحث هو اخألف ف

ز
ولكن الخالف الذي لمستم ف

ي وابن الحاجب ولم يو  ي ذلك الزمخرسر
ز
 ف
ً
ز تال: "ولما لم ُيود اخأمر إىل تحريك اخألف وسطا ي  حي 

افقهما الرضز
ي 
ز
ٌم؛ خأن اخألف ف

ْ
ي وتقللم المصنف بكون اخألف نحو: تغاف  لإللحاق بتدحرج  وهو وه الفع  حكم الزمخرسر

ي مصدره
ز
ي تغاف  لإللحاق  لكان ف

ز
  ولو كان اخألف ف

ً
ز فصاعدا ز اثني  ي إفادة معتز كون بي 

ز
وأسىم   مثلم غاللة ف

اباذي  ج ي االسي 
. الرضز
ً
 . 58  ص1فاعلم ومفعولم أيضا

ي كتاب رسر  المفص  البن يعيش يخالف ما جاء بم شار  الشافعية  يعتز أنم أنكر كون 
ز
ت عليم ف ولكن الذي عي 

 إنما تكون 
ً
ء بها لتكثي  البناء  حيث تال:...وزيادتها حشوا ي ي الحشو تكون لإللحاق  وإنما هي هنا ح 

طالة إل اخألف فز
ٌس. 
ْ
 . 217مختار القاموس  ص الكلمة وتكثي  بنائها  وال تكون لإللحاق  فال يقال كتاب ملحق بِدَمق

 وتللم حركة من جنسم نحو: واو عجوز  وياء سعيد  
ً
عم ؛ خأن حرف العلة إذا وتع حشوا

َ
ذ
َ
وعذافر ملحق بق

 جاز أن تكون جرى مجرى الحركة والمدة  وال يلحق ببناء  إنما الملحق ما لم يكن 
ً
للمد  فإن كانت اخألف طرفا

. البن يعيش  ج  146  ص1لإللحاق نحو سلف 
 فإن اخألف ال تكون لإللحاف 

ً
ي الوسط لإللحاق عندما تال: )  وأيضا

ء اخألف فز ي  بعدم مخ 
ً
ي أيضا

و ض  ابن جتز
(. النجار   ىطي

ْ
 ال غي  كأرطي ومعزي وحبن

ً
  وإنما تكون لم إذا وتعت طرفا

ً
 أبدا
ً
 . 483لبنان  صحشوا

ء بالتاء لتدل عىل معتز  ي ي فخ 
ي مث  تغاف  تكون لإللحاق بتدحرج  خأنم من الفع  غف  الثالئ 

وأرى أن اخألف فز
ي توسعة لغتنا وال 

ز بها فز ي السكنات والحركات  فيمكننا أن نستعي 
 بم هذه اخألف فصارت مثلها فز

ْ
ت
َ
آير  ثم ألِحق

ي رأي أن
ي وزن الشعر  ففز

ما فز ي  حرج  والسي ة
ي فز
ء بها لإللحاق  يالف ما جاء بم اإلمام الرضز ي هذه اخألف زائدة ح 

 رسر  الشافعية. 
 :   االسم الرباع  والخماىس 

 
 المسألة الرابعة: حكم المثلي   ف

 : التمهيد 
ُ  والمثيُ  جمع أمثال والمث : الصفة( مختار القاموس  ص 

ْ
ز هنا 566)الِمث ي اللغة  ومعتز المثلي 

. هذا معناه فز

 
ُ
ي الكلمة كالحرف الواحد أو يفص  بينهما هو أن ت

ان فز ز من نوع واحد بحيث يصي  ز متجاورين متجانسي  دعم حرفي 
ي رسر  

 عىل اللسان  كما تال ابن يعيش فز
ً
بحرف واحد أصىلي من أج  أن يكون النطق بتلك الكلمة يفيفا

 
ً
ي الكالم أن تص  حرفا

ء...ومعناه فز ي
ي السر
ء فز ي
 بحرف مثلم متحرك المفص : )معتز اإلدغام إديال السر

ً
من  ساكنا

 وشد ونحوهما والغرض 
ة
ان لشدة اتصالهما كحرف واحد... وذلك نحو َمد غي  أن تفص  بحركة أو وتف فيصي 

 121  ص10من ذلك طلب التخفيف(. ابن يعيش  ج
ي االسم الرباغي والخماسي ذوي 

ي رسر  الشافعية  هو أنم رأى أنم ال يوجد فز
ي فز
وأما الخالف الذي أشار إليم الرضز

 ثقي   وإذا ُوجد التضعيف فيعتي  
ً
الحروف اخأصلية تضعيف  خأنهما ثقيالن تل  التضعيف  ثم التضعيف أيضا

ز ب دون شك  ولكنم وجد بعض العلماء تالوا بزيادة أحدهما زائد إال إذا فص  بينهما حرف أصىلي فيكونان أصليي 
ز تضعيف  لثقلهما  ي الرباغي والخماسي اخأصليي 

ي رسر  الشافعية: "وأعلم ال يكون فز
ي فز
 حيث تال الرضز

ً
هذا أيضا

  فعىل 
ً
 فإنم ُيحتم  لعروض الزيادة وإن صار العارض الزما

ً
 زائدا
ً
وثق  التضعيف: أما إذا كان أحد حروفهما تضعيفا

 حرف أصىلي كقنب وزهلول فإن كان بينهما هذا أح
ز ي كلمة مع ثالثة أصول أو أربعة زائد إذا لم يكن بي 

ز فز د المثلي 
  فحدرد ودردبيس وسلسبي  

ً
بيس وسلسبي   وتال بعضهم هو زائد أيضا

َ
ْرد
َ
حرف أصىلي فليس بزائد كحدرد ود
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

"من فعلع وفعلي  واخأوىل الحكم باخأصالة  لعدم تيام دلي  عىل زيادة ا . لزيادة كما تام مع عدم الفص  باخأصىلي

باذي  ج ي االسي 
 2-19  ص1الرضز

ز اللذين فص  بينهما   عىل الذين تالوا بزيادة اخأصليي 
ي كثي  من كتب الرصف ولم يعي 

ز
ولكن اللاحث فقد فتش ف

ي ابن عصفو 
ي الرسر   وتد أكد تول الرضز

ز
ي ف
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ز
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ز
ف

 فال يخلوا أن يفص  بينهما أص   أو ال يفص   فإن فص  بينهما 
ً
 واحدا

ً
ف منم حرفا عندما تال: "فإن كان المضعة

ز وليسا  ز المثلي   نحو دردبيس وشقشليق  أال ترى أن الراء والفاء فصلت بي 
ً
ز أصال أص  كان ك  واحد من المثلي 

ي ذلك 
ز
ي موضع من مواضع...وإن لم يفص  بينهما أص   ب  زائد ولم  من حروف الزيادة وإنما ُجع  المثالن ف

ز
ف

ز  ز زائدتي  ز وإحدى اليمي  ِقيق إحدى القافي 
َ
ف
ْ
ن
َ
ر وي
ْ
َمخ
ُ
  وذلك نحو ش

ً
ز زائدا يقع بينهما فاص   كان أحد المثلي 

ز حرف ي الرباغي والخماسي اخأصليي 
ز
ي أترب إىل الصواب  ذلك خأنم إذا كان ف

ن اويرى اللاحث ما ذهب إليم الرضز
ي 
ز
ي الكلمة إذا حذفناه تد ال يؤثر ف

ز
  خأن الحرف الزائد ف

ً
ز حتما مثالن وفص  بينهما حرف أصىلي يكونان أصلي 

ه  والمعتز  ي القرآن الكريم بالتضعيف وبغي 
ز
حت" وردت هذه الكلمة ف

ة
ت
ُ
ي مث  كلمة: "ف

ز
 كما نرى ف

ً
ا المعتز كثي 

ز تد ال يتقارب المعنيان خأن متقارب من حيث هو فت  ولكن عندما نحذف من نحو كلمة سلس بي  إحدى السيني 
ي الجنة ولكن بعد الحذف فالمعتز يتغي  بال شك. 

ز فز  السلسبي  عي 
 :   االسم الرباع  والخماىس 

 
 المسألة الخامسة: األصل ف

 : التمهيد 
ي اخأسماء عىل ثالثة أصناف من حيث عدد حروفها؛ ف ي إما أن تكون من ثالثة أحرف أو أربعة أو ي

سة ماخأص  فز
ي الترصيف: "أبنية اخأسماء اخأصول أت  ما تكون ثالثة  وأكي  ما تكون 

ي الممتع فز
ال غي   ولذلك تال ابن عصفور فز

يمسة  وال يوجد اسم متمكن أت  من ثالثة أحرف  إال أن يكون نحو "يد" و"دم" وما بها. ابن عصفور اإلشبيىلي 
 60م  ص1987

ي رسر  الشا
ي فز
 الرباغي والخماسي مستقالن عن والخالف الذي جاء بم الرضز

ز ي هذه المسألة هو أن االسمي 
فعية فز

حم: "أن مذهب  ي رسر
ي فقال فز

ي عند سيبويم وجمهور النحاة  وغي  مستقالن عند الفراء والكسائ 
االسم الثالئ 

ي  
: أصلهما الثالئ  ي

ي  وتال الفراء والكسائ 
ال تسيبويم وجمهور النحاة أن الرباغي والخماسي صنفان غي  الثالئ 

ي الرباغي الحرف الذي 
: الزائد فز ي

ان  وتال الكسائ  ي الخماسي الحرفان اخأيي 
ي الرباغي حرفم اخأيي  وفز

الفراء: الزائد فز
باذي  ج ي االسي 

 47  ص1تل  آيره. الرضز
ء من اخأمهات الزوائد فيم  و  ي

ر فمن بنات اخأربعة ال زيادة فيم خأنم كان سر
َ
ي الكتاب: "فأما َجْعف

 ال وتال سيبويم فز
ي تجعلها زوائد بثيت  أما بنات اخأربعة صنف ال زيادة فيم  أما سفرج  من بنات الخمسة  وهو 

حروف الزوائد الت 
 صنف من الكالم  وهو ثالث وتصتم كقصة ... الكالم ال زيادة فيم وال حذف عىل هذه اخأصناف الثالثة. 

ي الرباغي والخماسي 
ي فز
. سيبوي إذن كالم سيبويم مطابق لما ًجاء بم الرضز ي

  4م  جبأنهما أصليان وليسا من الثالئ 
 328ص

ي كتابها أبنية 
ي فز
ي  أكدتم الدكتورة يديجة الحديت 

ز من الثالئ  ي بأن أص  االسمي 
وأما تولم عن رأي الفراء والكسائ 

ي ا
ي  وذهب الفراء عىل أن الزائد فز

ي فقد تاال اثنان أصلهما الثالئ 
رباغي لالرصف  حيث تالت: "وأما الفراء والكسائ 

ي الرباغي الحرف الذي تل  آيره. 
ي إىل أن الزائد فز

ان  وذهب الكسائ  ي الخماسي الحرفان اخأيي 
حرفم اخأيي   وفز
 140سيبويم  ص

ي بقولم: )وال دلي  عىل ما تاال  وتد ناتضا 
ي رأي سيبويم وجمهور النحاة عىل رأي الفراء والكسائ 

وتد رج  الرضز
 تولهما باتفاتهما عىل أن وزن جعف

ً
ر فعل  ووزن سفرج  فعل   مع اتفاق الجميع عىل أن الزائد إذا لم يكن تكريرا

باذي  ج ي االسي 
 47  ص1يوزن بلفمم. الرضز



   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   كانون   – 15                                                           (   -  66 53) ص:  خامسالبحث ال – األولالعدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – الثان

 

62 
ح كافية  ابن الحاجب                                                                                                     موىس             الرصفية  عىل شر

 ترجيحات الرض 

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

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عىل صيغة الحروف 
ي بدلي  وزنهما يأئ 

ي اخأص  عن الثالئ 
ز
 أن الرباغي والخماسي منفصالن ف

ً
ويرى اللاحث أيضا

ْعكَر باتفاق العلماء  حيث تال ابن اخأصلية  أي بتكرير الالم  فجعفر عىل وزن فعل  
َ
 وليس بصيغة الزيادة وهي ف

ل 
َ
ز والالم  وما زاد بالم ثانية وثالثة ويعي  عن الزائد بلفمم إال الُمْلد ي الشافعية: )ويعي  عنها بالفاء والعي 

ز
الحاجب ف

اباذي  ج ي االسي 
ه(. الرضز  10  ص1من تاء االفتعال فإنم بالتاء  وإال المكرر لإللحاق أو لغي 

ي 
ز
 ليس ف

ً
ي نحو جعفر الرباغي زيادة  ب  حروفها كلها أصلية  فهو عىل وزن فعل  وليس فعلر  وأيضا

ز
فإذن ليس ف

 نحو سفرج  الخماسي زيادة  فهو عىل وزن فعل  وليس فعلج . 
 :  المسألة السادسة: حكم الوزن "فعلل" من االسم الرباع 

 التمهيد: 
ن  لالسم الرباغي يمسة أوزان متفق علي

ُ
ْبَرج  ُبْرت

َ
ها  ذكر ذلك ابن الحاجب  بقزلم: )والرباغي يمسة: جعفر  ز

ي هذه المسألة؛ هي أن لالسم الرباغي ستة 
ز
ي رسر  الشافعية ف

ز
ي ف
ي ذكرها الرضز

ٌر(  ونقطة الخرف الت 
ْ
َمط
َ
م  ت
َ
ِدْره

ي كالمم السابق  بينما جاء ا
ز
ي ذكرها ابن الحاجب ف

س هو: خأيفش بوزن سادأوزان والمتفق عليها يمسة  وهي الت 
: "أتترص من أبنية الرباغي عىل يمسة متفق عليها  ي

ز وفت  الالم حيث تال الرضز ْعل " بضم الفاء وسكون العي 
ُ
"ف

ز الخاء وفت  الدال   ب  وأجيب بأنم فرع ُجخادب  بحذف اخألف وتسكي 
َ
د
ْ
ْعلال بفت  الالم كُجخ

ُ
وزاد اخأيفش ف

حلب وُبْرتع. وهو تكلف  ومع تسليمم فما بما حىك ال
ُ
 فراء من ط

اباذي   ي االسي 
ب. الرضز

َ
د
ْ
ز تال: وزاد اخأيفش نحو ُجخ  ابن الحاجب  حي 

ً
وتد أشار إىل تول اخأيفش هذا أيضا

 48  ص1ج
ب. ابن يعيش 

َ
د
ْ
  وهو "فعل " نحو ُجخ

ً
: "وأضاف أبو الحسن بتاء سداسا   الملوكي

ي رسر
 م. 1393وتال يعيش فز

ي رأي اخأيفش أي ف
ز تال: "وإن كان المشهور الضم لكن النق  ال يرد مع وتد رج  الرضز ت  الالم  وذلك حي 

 مفتوحي 
ً
لال
ْ
ي
ُ
 ود
ً
دا
َ
ْعد
ُ
النات  وإن كان المنقول غي  مشهور  فاخأوىل القول بثبوت هذا الوزن مع تلتم  فتقول: إن ت

 ُملحقات بجخدب  ولوال ذلك لوجب اإلدغام -الدال والالم
ً
 وُعوططا

َ
د
ْ
 "! عىل ما روى وُسءد

 باالسم ُجخدب تال ابن يعيش: 
ً
 تؤديم وتحلق أيضا

ً
ويرى اللاحث الصواب هو تول اخأيفش  خأنم وجد ألفاظا

لٌ ". 
َ
ي
ُ
لٌ  ود

ُ
ي
ُ
 ود
ٌ
د
َ
عد
ُ
د وت
ُ
ْعد
ُ
ُب طحلَب وت

ُ
حل
ُ
ٌع وط
َ
ع وُبْرت

ً
 "وتد حىك الفراء: ُبْرت

 
َ
ْعل  نحو َجْعف

َ
: ف   نحو: بُ وعىل هذا يمكن القول بأن االسم الرباغي ستة أبنية هي

ُ
ْعل
ُ
ن  ر  وِفْعِلٌ  نحو: َزْبَرج  وف

ُ
ْرت

دُب. 
ْ
ْعلٌ  نحو: ُجخ

ُ
  وِفَع ي نحو: هَزْبٌر وف

ٌ
 وِفْعلٌ  نحو ِهْجَرع

 المسألة السابعة: مضارع فعل الدال عىل المبالغة: 
 التمهيد: 

 :
ً
الية وغالبا

َ
  المعجم الوسيط: غالبة، ُمغ

 
 جاء ف

ة لخفتم ي لمعان كثي 
َع  يأئ 

َ
ز  وتد أشار إىل ذلك ابن  والوزن ف ي باب المغاللة مضموم العي 

ومن هذه المعائز
ُع " 
ْ
 عىل "يف

ً
َع  ال يخلوا أن يكون لمغاللة أو ال يكون  فإن كان للمغاللة فإن مضارعم أبدا

َ
عصفور  فقال: "وف

م وه
ُ
ل
ُ
ي ففضلتم أفض

ه  وفاضلتز ُ ُ ي فكابرتم أكي 
ُبم  وكابرئز ُ بتم أضز ي فرصز

ز نحو ضاربتز ا ما لم يكن معت  ذبضم العي 
ي 
ز نحو تولك "رامتز ز أو الالم بالياء  أو معت  الفاء بالواو فإن كان كذلك لزم المضارع "َيفِعُ " بكرس العي  العي 

ُه". ابن عصفور  ص
ُ
ي فوعدتم أِعد

ي السي   وواعدئز
ه أي غلبتم فز ي فرستم أسي ة

 173فرميتم أرميتم سايرئز
ي هذه المسأل

ي فز
ي إذا كانت عينم أو المم من الحروف الحلقية يكون والخالف الذي أثاره الرضز

ة: أن الفع  الثالئ 
ز   بفت  العي 

ُ
م
ُ
َعل
ُ
ز أي عىل وزن أف ي مفتو  العي 

  حي -مضارعم عند الكسائ 
ً
ز أبدا ه يكون مضموم العي  ث ورأى غي 
ي بها أن يغلب أحد اخأمرين ا

: "ومما يختص بهذا اللاب بضم مضارعم باب المغاللة  ونعتز ي
ي معتز آل تال الرضز

ير فز
ي فخصمتم أيصمم  

 أي غلبتم بالكرم  وياصمتز
ُ
ي فكرمتم أكرُمم

  نحو كارمتز
ً
المصدر  فال يكون إذن إال معتديا

ْصَم وكُرم  فإذا تصدت هذا المعتز نقلتم عىل هذا 
َ
لب وي

َ
ي فغلبتم  وتد يكون الفع  من غي  هذا اللاب كغ

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

َعُ   اللاب  إال أن يكون المثال الواوي كوعد  و 
ْ
َع  يف

َ
 وَرَم فإنك ال تنقلها عىل ف

َ
ز كَلاع اخأجوف والناتص اليائيي 

ِع ُ 
ْ
ه  خأن هذه اخأنواع مضارعها َيف  ال ينكرس  ك -ب  إليم إن كانت منم غي 

ً
ز تياسا ي مفتو  العي 

ما بالكرس إذا الماضز
 ما عينم أحد الحروف الحلقية  وتال يلزمم

ً
ي أنم استثتز أيضا

عرتم الفت  نحو شاعرتم فش يخ   وحىك الكسائ 
اباذي  ج ي االسي 

 70  ص1أشعره". الرضز
ز المضارع إن كانت حلقية أو  ي ذلك أن عي 

ز
ي ف
ز  ويالفهم الكسائ  ي أن الجميع يضم العي 

فإذن من يالل كالم الرضز
ء عىل "أف ي ي أنم يخ 

 ذلك  حيث تال: "زعم الكسائ 
ً
ي الممتع أيضا

ز
ُ " عالمم يلزمم الفت . وتد أشار ابن عصفور ف

". ابن عصفور ج
ُ
ره
َ
ي ففخرتم أفخ

ز إذا عينم حرف حلق نحو "فايرئز . ولم يذكر ابن 173  ص1بفت  العي 

 عصفور: المم. 
ه  خأن ما فيم حرف الحلق ال يلزم  ي بقولم: "والحق ما ذهب إليم غي 

ي الرأي المخالف لرأي الكسائ 
وتد رج  الرضز

ؤ وهنأ  ي عىل اخأص  نحو برأ يي 
ز  ب  كثي  منم يأئ  طريقة واحدة كالمثال الواوي واخأجوف الناتص اليائيي 

...وتد حىك أبو زيد شاعرتم فشعرتم أشعره ي عدم لزوم ال -ايرتم أفخرهوكذا ف -بالضم -يهتز 
ز
ي وهذا نص ف

ز
فت  ف

اباذي  ج ي االسي 
 . 71  ص1مثلم. الرضز

ه من   بأن المضارع الذي عينم أو المم حرف من حروف الحلق يلزمم الضم مث  ما يلزم غي 
ً
ويرى اللاحث أيضا

ي المث
ي الحروف كما هي العلة فز

ز مخالفتم للاف  الواوي واخأجوف  الالحروف  بسبب أنم ليس هنا كعلة ضيحة تبي 
ي فشعْرتم أشُعُرُه  وليس أشَعُرُه. 

ز  إذن يمكننا أن نقول: شاعرئز  والناتص اليائيي 
 :  
َعَل" الثالن 

َ
 المسألة الثامنة: مصدر "ف

 : التمهيد 
ف اللغويون المصدر بأنم اسم يدلُّ عىل الحدث  ي كتاب علم الرصف: "وعر ة

تال الدكتور/ محمد فارس عيس فز
 319م  ص2000ن والمكان. محمد فارس  المجرد من الزما

ي أو الحاضز أو المستقل . 
ن بالزمن الماضز ن مزمان بخالف الفع   فقد يقي   فالمصدر ال يقي 

ي أن أشي  إىل أن المصادر من حيث أنواعها تنقسم إىل ثالثة أتسام  َعَ " يجدر ئ 
َ
وتل  أن أذكر مصدر الفع  "ف

ي وردت عن العرب  وال نعلم  "اخأول: المصدر القياسي  وهو الذي نستطي
ع أن نقيس عليم مصدر اخأفعال الت 

ي الفع  
: المصدر السماغي وهو الذي يسمع فز ي

كيف تكلموا بها  وهو اخأص  الذي تطرد عليم المصادر. والثائز
 فيما شابهم من 

ً
 عن الوزن القياسي الذي يجب أن يكون عليم  وهذا النوع من المصادر ال يكون مطردا

ً
يارجا
عال. والثالث: المصدر الصناغي وهو المصوغ بإضافة  "يا" النسلة إىل االسم مردفة بتاء التأنيث للداللة عىل اخأف

ي اخأسماء الجامدة كالحجرية واإلنسانية  والحيوانية والكلمة والكيفية. فاإلنسانية هي 
صفة فيم  ويكون ذلك فز

َعَ " الالزم . هذه هي أنو 208الصفة المنسوبة إىل اإلنسان". سيبويم  ص
َ
اع المصادر  وبناء عليها يكون مصدر "ف

ْعٌ ". 
َ
  ومصدر المعتدي منم: "ف

ً
ُعوٌل" مطردا

ُ
 "ف

ي هذا اللحث
 عىل امتناع أو عىل داء  أو عىل تقلب؛ فاخأول  -والذي نحن بصدده فز

ً
هذا إذا لم يكن الفع  داال

َعال" 
ُ
ي مصدره: "ف

  والثائز
ً
ارا
َ
ر ِنف
َ
ف
َ
َعالن" نحو َجاَل مصدر: "ِفَعال" نحو ن

َ
نحو: َسَعَ  ُسَعال  والثالث مصدره: "ف
ن تال ابن تي : )فالذي استحق أن يكون مصدره عىل ِفَعال هو: ك  ِفْع  دلة عىل امتناع

َ
ي إباء...وا  -َجَوال لذي كأئ 

 ...والذي استحق أن يك
ً
ن هو: ك  ِفعال دل عىل تقلب نحو طاف طوفانا

َ
َعال
َ
ن و استحق أن يكون مصدره عىل ف

(. ابن عقي  
ً
  ونعق نعاتا

ً
عال هو: ك  ِفع  دل عىل داء نحو َسَعَ  ُسعاال

ُ
م  1998-ه1419مصدره عىل ف

 . 116ص
ز  ي المفتو  العي 

ي هذه المسألة  هي أن الفع  الثالئ 
حم للشافية فز ي رسر

ي فز
ي أشار إليها الرضز

أما نقطة الخالف الت 
ْعٌ " هذا سواء كان المتعدي أو الالزم إذا لم يسمع فمصدره عن

َ
ز هو "ف ُعوٌل"  وعند الحجازيي 

َ
د أه  نجد هو: "ف

ي رسر  الشافية: 
ي فز
  حيث تال الرضز

ً
َعَ " مطلقا

َ
ون أن مصدر "ف ه وعىل رأسهم سيبويم  في  تول الفراء  أما غي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ْعِ " من أي باٍب كان  نح
َ
ي المذكورة. أن يكون المتعدي عىل "ف

ي غي  المعائز
ز
َ   و "...ثم نقول: اخأغلب اخأكي  ف

َ
ت
َ
ت
 
َ
َعٌ  بالفت   ك

َ
ف
َ
ِعَ  الالزم ف

َ
وٍل  وأما ف

ُ
ي
َ
َ  د
َ
ي
َ
ٌعوٌل نحو: د

ُ
  وفع  الالزم عىل ف

ً
 َحْمدا

َ
  وَحَمد

ً
با ْ
َب ضزَ َ

  وضزَ
ً
ال
ْ
ت
َ
َب ت َ

ي َ
ُع َ 
َ
  وف
ً
ْربا
َ
َعٌ  مما يسمع مصدره -وهو الزم ال غي   -ت

َ
َراَمة  تال الفراء: إذا جاءك ف

َ
ُرم ك
َ
ي اخأغلب نحو ك

ز
عالة ف

َ
ن م ف

  هذا تولم. 
ً
 كان أو الزما

ً
ْعٌ   متعديا

َ
ز فيم ف  كان أو الزما  وتياس الحجازيي 

ً
ُعوٌل  متعديا

ُ
: ف ز َعَ  المفتو  العي 

َ
ف

باذي  ج ي االسي 
 151  ص1الرضز

ٍق وِفْسٍق 
ْ
ل
َ
ة  نحو ت ي المجرد منم كثي 

وهنا تد أشار عىل هذا الخالف ابن الحاجب نفسم  بقولم: )أبنية الثالئ 
  ٍ
ْ
غ
ُ
ٍب...وتال الفراء: إذا وش ْ

َب عىل ضزَ َ
ي المتعدي  نحو ضزَ

ز
وٍع  وف

ُ
َع عىل ُرك

َ
ي فع  الالزم نحو رك

ز
...إال أن الغالب ف

باذي  ج ي االسي 
 لنجد. الرضز

ً
ُعوال
ُ
 للحجاز وف

ً
َعال
َ
سمع مصدره فأَجْعلم ف

ُ
َعٌ  مما ال ي

َ
 151  ص1جاءك ف

ي  هذا الخالف  عن
 أكدت الدكتورة يديجة الحديت 

ً
َعَ " عند أه  وأيضا

َ
ى تياس "ف دما تالت: " أما الفراء في 

. سيبويم  ج
ً
 أم الزما

ً
ْعٌ " سواء كان متعديا

َ
ُعوٌل" وعند أه  الحجاز "ف

ُ
 112-108  ص4نجد "ف

ه...فاخأفعال تكون من  ي هي تعداك إىل غي 
َعَ ": )هذا بناء اخأفعال الت 

َ
 عىل مصدر "ف

ً
ا ي كتابم  مشي 

ز
وتال سيبويم ف
(. سيبويم  هذا عىل ثال 

ً
  واالسم فاعال

ً
َعُ   ويكون المصدر فعال

ْ
ِعَ  َيف

َ
ِعُ   وف

ْ
َع  َيف

َ
ثة أبنية: عىل فع  يفع   وف

 215  ص4ج
 
ً
ْعٌ  مطلقا

َ
ي رسر  الشافية: "والمشهور ما تدمنا  وهو مصدر المتعدي ف

ي رأي سيبويم  فقال فز
هذا وتد رج  الرضز

ُعوٌل م
ُ
ف
َ
باذي  جإذا لم يسمع  وأما مصدر الالزم ف ي االسي 

". الرضز ز َعَ  المفتو  العي 
َ
 151  ص1ن ف

 العرب  وسمع منهم الكثي  من الكلمات  وبالتاىلي 
َ
ويرى اللاحث أن ما ذهب إليم سيبويم هو اخأصوب  خأنم شافم

َعَ   أما رأي الفراء 
َ
ز للفع  المتعدي  والالزم  الذي عىل وزن ف رأيهم هذا يجعلنا نقف عىل مصدر محدد ومعي 

ز أم بمصدر فر  ي حديثنا  فال ندري أنتحدث بمصدر الحجازيي 
ز فز ز عىل مصدر معي  كنا حائرين وغي  ثابتي 

بما يي 
ُعوٌل عىل رأي 

ُ
  والالزم منم يكون مصدره: ف

ً
ْعٌ " مطلقا

َ
َعَ " المتعدي هو "ف

َ
نجد  وعىل هذا أرى أن: مصدر "ف

ه.   سيبويم وغي 
  األلف المح

 
  المصدر نحو "إجازة"المسألة التاسعة: حكم التعويض ف

 
 ذوفة ف

 التمهيد: 
ي عىل القياس  وذلك نحو "كرَم" فالمصدر منم "إكرام" 

ي تأئ 
ي هذا الملحث المصادر غي  الثالثية  والت 

يقصد فز
َعال" وما "تكريم" فوزنم نحو: 

ْ
َع ": "إف

ْ
ي عىل: "أف

ي وزيادة ألف تل  آيره  فوزنم يأئ 
رْس أول الماضز

َ
وصيغتم: ك
ي غ
ِعي " فز

ْ
ف
َ
َع " فمصدره" "ت

ْ
ي ك  ماضية عىل: "أف

ِعلة"  يعتز
ْ
ف
َ
" فوزنم عىل "ت

ُ
َرمم
ْ
ك
َ
ي  الناتص مطر تياسي  وأما "ت

  وذلك نحو 
ً
ي الناتص منم أيضا

ِعلة يأئ 
ْ
ف
َ
ِعلة" وعىل ت

ْ
ف
َ
ِعي " و"ت

ْ
ف
َ
ع ة " فمصدره "ت

َ
َعال" وذلك ما ماضيم "ف

ْ
"إف

َرَمم" وذلك بعد حذف يا 
ْ
ك
َ
 عىل "ت

ً
أ تياسا

 ة
أ وهن

 ة
 ء التفعي . يط

ز  المصدر منم "أجازة" و"إتامة"  فلذلك تال ابن إسحاق الصمري  ي الفع  المعت  العي 
أما نحو: أجاز وأتاَم أعتز

  
ً
راما
ْ
رم إك
ْ
 بزيادة ألف تل  آيره  وكرس أولم كقولك: أك

ً
َع " فمصدره أيضا

ْ
: فأما ما كان عىل "أف

ُ
 إىل ما ذكرت

ً
ا مشي 

  وأعىطي إعطاًء وأ
ً
 من ذهاب ألف إفعال  وأحسن إحسانا

ً
ما المعت  من هذا اللاب فيلزم آيره هاء التأنيث عوضا

 
ً
  كما تلت أحسن إحسانا

ً
ت إليانا

ْ
 وألن
ً
  وإْصوابا

ً
واما
ْ
 إَصابة  وكان اخأص : إت

ُ
اَمة  وأَصْبت

َ
 إت
ُ
ْمت
َ
وذلك نحو: أت

ز تل  ي الياء والواو اللتي 
وا الفع   فقلبوا حركت 

ّ
  ولكنهم أعل

ً
قللت اخألف إىل الحرف الذي تللهما فان وأكرم إكراما

ي آير 
ي بعدها فحذفت إحداهما وعوض منها هاء فز

ز  اخألف المعتلة واخألف الت   ساكنتي 
ز  التف  الواو والياء ألفي 
 774م  1982الكلمة. الضمري  

ي هذه المصا
ي هي موضوع الملحث  بأن اخألف المحذوفة فز

نوه تل  أن نتعرض لنقطة الخالف الت 
ُ
ر هي دوهنا ن

ز الكلمة"  كما  اخألف الثانية "الزائدة عند الخلي  وسيبويم  ويرى اخأيفش بأن اخألف المحذوفة هي اخأوىل "عي 
 نحو "أتام إتامة  أضاف 

ً
" مصدرا

ُ
ت
ْ
َعل
َ
ف
َ
 من "أ

َ
لت
ُ
ي المصنف: فإذا ت

ي فز
تال أبو الفت  بن عثمان بن جتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  . اللتقاء الساكني 
ً
ي تىلي إضافة"فحذفت من إتامة وإضافة ألفا

  فالخلي  وسيبويم يزعمون: أن المحذوفة هي الت 
ز هو المحذوف.  وٍف"  وأبو الحسن يرى أن موضع العي 

ُ
وٍل. وَمخ

ُ
ي َمق
ز
ة أو مفعول "ف آير الحرف  ف ي نمي 

ي النحوي  
 96م  ص1954المازئز

ي مصدر 
ز
ز ف   الشافية هي جواز تعويض إحدى اخألفي 

ي رسر
ز
ي ف
ي أوردها الرضز

إجازة  نحوه وأما نقطة الخالف الت 
ي فع  هذه المصادر  حيث تال 

ز
وعدمم  فسيبويم يرى عدم جواز التعويض  ويرى الفراء واخأيفش جواز ذلك ف

: "فاجتمع ألفان  فحذفت الثانية عند الخلي  وسيبويم لكونها زائدة  وحذفت اخأوىل عند اخأيفش والفراء   ي
الرضز

 ْ 
ُ
: ت ي
ز
 كما ف

ً
ز إذا كان مدا    خأن اخأول يحذف للساكني 

ً
  نحو أتام إتاما

ً
وب  ْع...وأجاز سيبويم عدم اإلبدال أيضا

 بقولم تعاىل: }وإتام الصالة{ ويص الفراء ذلك بَحال اإلضافة  لكون المضاف إليم 
ً
  استدالال

ً
واستجار استجارا

باذي  ج ي االسي 
 مقام الهاء  وهو أوىل  خأن السماع لم يثلت إال مع اإلضافة. الرضز

ً
 . 1تائما

 أش
ً
ي وأيضا

ز
ي كتاب سيبويم  حيث تالت: )وسمع ف

ز
ي كتابها أبنية الرصف ف

ز
ي ف
ارة إىل ذلك الدكتورة يديجة الحديت 

َع َ 
ْ
ز بال تعويض عن الحرف المحذوف  تال تعاىل: }وإتام الصالة{ سورة اخأنبياء  -باب "أف َعُ " معت  العي 

ْ
  73َيف
ي الفع  "أتام" والقياس و"إتامة" وذكر الق37وسورة النور 

 واإلضافة . فز
ً
رآن "الهاء" ال تسقط إال مما كان مضافا

  ولم يجره الفراء(. سيبويم  ص
ً
 منها...فأجاز سيبويم: أتمتم إتاما

ً
 240عوضا

ز تال: "وهو أوىل  خأن السماع لم يثلت إال مع  ي تد ايتار رأي الفراء  حي 
وتد اتض  من يالل الرسر  أن الرضز
باذي  ج ي االسي 

 . 1اإلضافة. الرضز
ز إتام وأرى أ ي مكانم  خأن الكلمتي 

ي تولم تعاىل: } وإتام الصالة"   ليس فز
 أن التعويض أْمكن  خأن ما استدل بم فز

ً
يضا

ي مكانها "الصالة". 
ت فز
ّ
ز ثم جاءت اإلضافة بعد ذلك لغرٍض ما  فحذفت التاء وحل  والصالة كانتا منفصلتي 

اَف...الخ: إجازة وإ
َ
 تامة وإيافة. فإذن المصدر من الفع  أجاز وأتاَم وأي

ي هذا 
ابازي عىل رسر  شافية ابن الحاجب فز ي الدين االسي 

بحمد هللا؛ تمت السلسة اخأوىل من ترجيحات رضز
 اللحث. 

 الخاتمة: 
ز سيدنا محمد  وعىل آلم وصحابتم  الحمد هلل الذي بنعمتم تتم الصالحات  والصالة والسالم عىلي ياتم النبيي 

ز الطاهرين.   الطيبي 
  وبعد: 

ي  
ي توص  إليها اللحث من يالل ترجيحات الرضز

ي منت  هذه الرحلة العلمية  سأذكر أهم النتائج الت 
ففز

  : ي
حم عىل شافية ابن الحاجب   وهي كاآلئ 

ي رسر
ي أوردها فز

 وايتياراتم عند عرضم ومناتشتم للمسائ  الرصفية الت 
ي الرصف  ك -1

ان من علماء العرص السادس أثبت هذا اللحث أن ابن الحاجب الذي صنف هذا الشافية فز
ي علوم اللغة العربية   وهو مرصي الجنسية  برصي المذهب  مالكي المذهب 

ز فز ز واللارعي  الهجري  النابغي 
 الفق ي . 

ابازي كان من علماء القرن السابع الهجري   كان تد رسر  شافية ابن  -2 ي االسي 
أثبت اللحث أن اإلمام أن الرضز
  وك
ً
 مفصال

ً
حا وافيا  للمذهب اللرصي . الحاجب رسر

ً
 ان مياال

حم للشافية يتطرق آلراء العلماء ويناتشها   -3 ي رسر
ي كان فز

ي  ما يراه ومن ثم يتخ’ أثبت اللحث أن اإلمام الرضز
 أترب إىل الصواب . 

ي رسر  الشافية  هم مشاهي  المدرسة والكوفية    -4
أثبت هذا اللحث  أن أكي  العلماء الذين وردت آراؤهم فز

ي...  فعىل سبي  المثال  ي واخأيفش والزمخرسر
د والفراء والكسائ  ال الحرص: سيبويم والخلي  ويونس والمي 

  وإن كان 
ً
ي يالل ذلك مايراه موافقا

د  ويرج  فز ز سبويم والمي  ي هذا اللحث كانت بي 
وأن أكي  الخالفات فز

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مسألة من ال -5
ز
ي كان يعارض المصنف نفسم ف

مسائ  إذا رأى أنم عىل يالف الصواب  وأحيانا أثبت أن الرضز
ي أسلوبم أو منهجم . 

ز
 يعارضم ف

 من أغتز كتب الرصف القديمة والحديثة؛ لما فيم من شمول   -6
ة
أثبت اللحث أن كتاب رسر  الكافية يعد

ي علم الرصف  وهذا داللة عىل جدارة 
ز
 ف
ً
 أساسيا

ً
ز  وعليم صار مرجعا لموضوعات الرصف  وتفصي  ممي 

 صاحلم . ورجاحة 
7-  . 

ً
 دتيقا

ً
ز من استيعاب المسائ  اسنيعابا ن اللاحثي 

ّ
مك
ُ
ز وآراءهم  ت  أثبت اللحث دراسة كتب اخأتدمي 
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