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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 : الباحثان  إعداد 

ي مرحلة الدكتوراه  -  عواودةسمي  ر محمد جمعة ] 
ر
ر جامعات القدس والخليل والنجاح -  طالب ف ك بي  نامج المشتر  [ التر

 [ ورئيس قسم االقتصاد والتمويل اإلسالمي  وأصولهمنسق برنامج دكتوراه الفقه  الدكتور: محمد مطلق عّساف] 
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 : الملخص

 ( بعنوان  الدراسة  هذه  وريةجاءت  الضر اإلسالمي  ي    ع 
التشر مقاصد  ضوء  ي 

ر
ف بوي  التر األمن  مقدمة  حفظ  ي 

فز  )
ي مقدمة الدراسة مشكلة الدراسة،  

ز وخاتمة، فقد ذكر الباحثان فز وأهميتها، واهدافها، وأسباب اختيارها،  ومبحثي 
 والمنهج المستخدم فيها. 

بوية  بوي، وأهميته للفرد والمجتمع، وكذلك توضيح المحاضن الي  ز الباحثان معتز األمن الي  ي المبحث األول بي ّ
وفز

باعها لتحق
ّ
ي ات

ي ينبغز
وعة الت  ي فقد تضمن أهم الوسائل المرسر

ي المجتمع، أما المبحث الثائز
بوي الحيوية فز يق األمن الي 

الخمس  وريات  الضز من  واحدة  عىل كل  بوي  الي  األمن  تحقيق  عىل  تب  المي  األثر  وبيان  والمجتمعات،  لألفراد 
ي الوجود والعدم، ثم احتوى هذا المبحث بيان أثر  المشهورة )الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال( من جانت 

بي  بالي  مرتبط  وريات كونه  الضز تلك  عىل  النتائج الفن  أهم  تضمنت  بخاتمة  البحث  تم 
ُ
وخ عنها،  ومنبثق  ة 

 والتوصيات. 

.  الكلمات المفتاحية:  ي    ع اإلسالمي
بوي، مقاصد، الترسر  األمن، الي 

Abstract : 

This study comes under the title (Preserving Educational Security in the Light of the Necessary 

Objectives of Islamic Legislation). It is in an introduction, two chapters and a conclusion . 

     In the first topic, both researchers show the meaning of educational security, and its importance to 

individuals and society, as well as clarifying the vital educational incubators in society. The second topic 

includes the most legitimate means that should be followed to achieve educational security for 

individuals and societies, and clarifying the impact of achieving educational security on each of the 

necessities, The famous five necessities (religion, the soul, the mind, offspring, and money) according 

to the two sides of existence and non-existence . 

The research is concluded with a conclusion that included the most important results and 

recommendations .  

Keywords: Security, Education, Purposes, Islamic legislation. 
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 : المقدمة

ا 
ً
، ونشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمد ز ف الخلق وسّيد المرسلي  ، والصالة والسالم عىل أرسر ز الحمد هلل رب العالمي 

 : عبد هللا ورسوله، وبعد

ي شت   
ا فز
ً
 ودقيق

ا
يعة اإلسالمية لتكّون نظاًما شامًل مجاالت الحياة، واهتمت نصوصها بكل جوانب  فقد جاءت الرسر

ي حياة اإلنسان، وهي ما اصطلح عىل تسميتها  
الحياة اإلنسانية، وأبرز العلماء أهمية حفظ خمسة جوانب مهمة فز

ى، وتتمثل هذه المظلة هي  وريات الكي  ة هذه الضز
ّ
يعة اإلسالمية اإلشارة لمظل ورات الخمس، ولم تغفل الرسر بالضز

يعة عىل حفظ   حفظ المجتمع بكل زت كثي  من نصوص الرسر
ّ
مكوناته ومحتوياته كإطار عام، ومن أجل ذلك رك

الكيان األكي  لإلنسان، وهو حفظ المجتمع، وال ُيحفظ المجتمع بال حفظ لكافة مكوناته، فجاءت هذه الدراسة 
 : بعنوان

ورية " ي    ع اإلسالمي الضر
ي ضوء مقاصد التشر

ر
بوي ف  "حفظ األمن التر

ز الوضعية، واالجتهادات المؤسساتية الرسمية وغي    : الدراسةمشكلة   ايد عن فشل القواني  ز
ي خضم الحديث المي 

فز
بوي، وحرصهم  ز باألمن الي  ز واألكاديميي  بويي 

ي ظّل اهتمام المؤسسات وبعض الي 
ية، وفز الرسمية لتحقيق أمن للبرسر

ي 
ي المؤسسات التعليمية، جاءت هذه الدراسة للمساهمة فز

بوي، وربطه عىل رسوخه فز  الكشف عن أهمية األمن الي 
أجل  ومن  ورية،  الضز ي    ع  الترسر مقاصد  أثره عىل  وبيان  تحقيقه،  وسائل  وإبراز  اإلسالمية،  يعة  الرسر مقاصد  بعلم 

 :اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

بوي؟.  .1  ما هو واقع األمن الي 

بوي عىل مستوى األفراد والدولة؟.  .2  كيف يتحقق األمن الي 

ي    ع؟. ما  .3 بوي ومقاصد الترسر ز األمن الي   العالقة بي 

ي  : أهمية الدراسة
 : تظهر أهمية الدراسة من خالل اآلئ 

عية، فالمقاصد للعلوم بمثابة الروح لإلنسان  .1  . تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية علم المقاصد الرسر

ي للشخصية من جوا .2
ز أهمية هذه الدراسة من خالل تسليط الضوء عىل جانب تكويتز عية، تي  نب المقاصد الرسر

ي الجانب  
ورات الخمس المشهورة، انحض ذلك فز ي الوقت الذي ساق فيه علماء المقاصد القدام أمثلة عىل الضز

ففز
ية بشكل عام ي تهّم البرسر

ما أتوا بأمثلة عىل المقاصد المجتمعية الت 
ّ
 . الفردي، وقل

ي   .3
. كما تزداد أهمية هذه الدراسة من خالل تفعيل علم المقاصد فز   حفظ كيان األمة ونظامها االجتماغي

ي  : أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة لتحقيق اآلئ 

بية .1 ي المحافظة عىل أمن الي 
عية فز  . بيان دور المقاصد الرسر

ي أبرزت هذا المقصد الحيوي .2
عية الت   . الوقوف عىل النصوص والقواعد الرسر

 . بيان شمولية األمن لكافة مجاالت الحياة  .3
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بوي  ي جانب دون اآلخر، ولم نجد من أفرد األمن الي 
ي مقصد األمن، لكن أغلبها ينحض فز

ت الكتابات فز وقد كير
ي مظان المكتبة البحثية، ظهرت بعض 

ي مؤلف واحد، ومن خالل النظر والبحث فز
عية فز وارتباطه بالمقاصد الرسر

ي المؤلفات 
 :المتعلقة بمقصد حفظ األمن بشكل عام، وهي عىل النحو اآلئ 

ي   .1
ي اإلسالم، للدكتور أحمد عمر هاشم، ويقع الكتاب فز

ي دار المنار، وتحدث 116كتاب األمن فز
صفحة، ومطبوع فز

عية.   الكاتب عن مجاالت األمن االجتماغي دون ربطها بالمقاصد الرسر

ي أصول الفقه بعنوان .2
يعة اإلسالمية دراسة تحليلية   "رسالة دكتوراه فز ي منظور مقاصد الرسر

" إصالح المجتمع فز
فيسور العبيد معاذ، والدكتور حسن عبد هللا النيل، وهي ُمجازة من  اف الي  للباحث همد عثمان آدم محمد، بإرسر

م، وجاءت 2015جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، كلية الدراسات العليا، معهد العلوم والبحوث اإلسالمية عام  
ي الفصل الرابع عن حفظ األمن وسالمة المجتمع، وبّينت 

ي خمسة فصول، وتحدثت باختصار فز
هذه الرسالة فز

يكون قوًيا مرهوب  أن  المسلم  المجتمع  ي 
الشارع فز فيه األمن، وأن مقصود  إذا تحقق  قوًيا  المجتمع  يظّل  كيف 

ت بأنها تتجاوز ذلك، وتطوف  ز وريات والحاجيات والتحسينيات الجانب، أما دراستنا فقد تمي ّ  . حول الضز

ت 3 ز جي 
ُ
بوّي أنموذًجا" للباحث شحدة أحمد ذيب، أ . رسالة دكتوراه بعنوان" األمن من منظور إسالمي األمن الي 

درويش،  هالل  الدكتور  اف  إرسر اإلسالمّية،  الدراسات  قسم  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  أجيال، كلية  جامعة  من 
وريات الخمس. م، ولم يطّرق الب2020 بوي عىل الضز  احث ألثر األمن الي 

4  ." هللا بحث  عبد  وعماد  العمري،  عىلي  رائقة   
ز للباحثي  اإلسالمية"،  الثقافة  ي كتب 

فز االجتماغي  األمن  تعزيز 
ي مجلة جامعة القدس المفتوحة عام  

، وماهر شفيق الهواملة، وهو منشور فز ز يفي  ،  40، عدد  2م، مجلد  2016الرسر
، وانحضت هذه الدر  ي تحقيق األمن االجتماغي

ي محاولة الحكم عىل كتب الثقافة اإلسالمية من خالل دورها فز
اسة فز

بوي من ناحية مقاصدية.  ت دراستنا عنها بأنها تناقش األمن الي  ز  وتمي ّ

يعة، وتؤكد  بوي ومقاصد الرسر ز حفظ األمن الي  ت به دراستنا بشكل مجمل أنها تظهر العالقة الوطيدة بي  ز ومما تمي ّ
 تبار ذلك من مكونات النظام العام لألمة. اع

   أسباب اختيار الموضوع: 

ي إثراء المكتبة العلمية بشكل عام، والزاوية المقاصدية بشكل خاص  .1
 . الرغبة فز

بوي .2 ي تهتم بمقصد األمن الي 
 .إبراز النصوص المقاصدية الت 

يعة  .4 ي حفظ مقاصد الرسر
بوي فز  . بيان دور األمن الي 

عية، لذا سيعتمده الباحثان مستفيدين  يُ   :منهج الدراسة ي التحليىلي هو األنسب للدراسات الرسر
عتي  المنهج الوصفز

ي الدراسة. 
ي والمنهج االستنباطي كلما لزم األمر فز

 من المنهج االستقرائ 

، وخاتمة،   :الخطة التفصيلية للدراسة  ز ي مقدمة، ومبحثي 
اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون خطتها التفصيلية فز

 : عىل الهيكلية اآلتيةفكانت 

وتشمل الدراسة  المقدمة:  والخطة مشكلة  الدراسة،  ومنهج  الموضوع،  اختيار  أسباب  وأهدافها،  وأهميتها،   ،
 التفصيلية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بوي وأهميته ومحاضنه، وفيه مطلبان: : المبحث األول  األمن التر

بوي وأهميته وأدلته : المطلب األول  . معتز األمن الي 

ي 
بوي.  :المطلب الثائز  محاضن األمن الي 

وريات الخمس، وفيه مطلبان:  بوي وأثره عىل الضر : وسائل تحقيق األمن التر ي
 المبحث الثانر

بوي.   المطلب األول: وسائل تحقيق األمن الي 

وريات الخمس بوي عىل الضز : أثر األمن الي  ي
 . المطلب الثائز

 الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 

بوي وأهميته ومحاضنه، وفيه مطلبان: : المبحث األول  األمن التر

بوي وأهميته: المطلب األول  . معنر األمن التر

 ، ب العصب المجتمغي ي واإلسالمي أزمة تربوية، وتعتي  هذه األزمة من أخطر األزمات؛ كونها تضز يواجه العالم العرئ 
للظروف   يعزوها  من  فهناك  األزمة،  هذه  سبب  عن  النظر  للحالة بغّض  أو  السياسية،  لألوضاع  أو  االجتماعية، 

ة ينبع من األرسة، فاألرسة أساس المجتمع  االقتصادية ومستوى المعيشة، ولعّل أخطر أسباب هذه األزمة المبارسر
ز استمداد المنهج  ف من أعدائه، فقد وجب عىل المسلمي 

َ
بوي، وبما أن اإلسالم بكل مكوناته مستهد وعماده الي 

بوي ألجيا ز منارة مضيئة، وقوة الي  بية الجيل، ليكون أبناء المسلمي 
ل القرآن الكريم بي 

ّ
لهم من اإلسالم، وقد تكف

 . منيعة

بوي ي تحول دون اكتسابه للقيم اإليجابية :"  وُيراد باألمن الي 
تحرير اإلنسان من كافة التهديدات والمعوقات، الت 

التفكي   بوية واألخالقية وأساليب وطرائق  الي  بوي واألساليب  الي  للعقل  الحاكمة  اإليجابية  األفكار  ، وكافة  العلىمي  
 ,Zayed, School and Educational Security Achievement, page43 " ) التعليىمي 

ي تتوافق مع أصول ( 
يعة، والعادات والتقاليد الت  ، أو هو" مجموعة من األفكار والوسائل ناتجة عن العقيدة والرسر

ي أي ميدان من ميادين الحياة ظهرت شخصية األّمة وبرزت ومقاصد اإلسالم بحيث إذا ط
ي تربية األّمة فز

بقناها فز
ي تلك األفكار وتطبيقها بشكل معتدل

 ,Theeb, Security from an Islamic perspective")  هوّيتها بعد تبتزّ
Educational security as a model,2020,بية الم ي علم الي 

ز فز عاضين بأنه"  ( وُيعي ّ عنه بعض المتخصصي 
ز  بوية؛ بهدف تحصي  ي تعكف عىل تنفيذها مؤسسات المجتمع الي 

اتيجيات الت  جميع اإلجراءات والتدابي  واالسي 
لتعزيز  واالتجاهات  والقيم  والمهارات  والمعلومات  بالمعارف  تزويدهم  خالل  من  حياتهم  جودة  وترقية  الفراد 

ي مواجهة المخاطر والتحديات والضاعات ال
ي تواجههم من النواحي الفكرية واالجتماعية واالقتصادية  قدراتهم فز

ت 
بية المختلفة؛ لتشكيل منظومة متكاملة وقائية وعالجية   ز جوانب الي  والنفسية، وبما يحقق حالة من التوازن بي 

( ، ويأخذ الباحثان عىل هذا . Shaheen, a personal  interview, on 4/20/2022وبنائية ألفراد المجتمع") 
لتحقيق التع اإلسالمية  يعة  الرسر ضابط  استخدام  وعدم  الجزئية،  المفردات  بتكرار  الدور  وظهور  طوله،  ريف 

بوي هو "حالة من الطمأنينة، تؤدي إىل   ي التعريف، ويمكن القول: إن األمن الي 
الغايات، أو المنظومة المنشودة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز المعارف والقيم والمهارات   ل أية أن يتمكن المرّبون من إكساب المتعلمي 
ّ
يعة اإلسالمية دون تدخ المنضبطة بالرسر

 ". جهة بذلك 
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، وتعتي  عملية الي 
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ّ
للتفل تميل عادة  الطبيعة  وحات وآمال ورغبات وشهوات، وهذه 
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بوي فز  :األمن الي 

 
ا
تأول غالبية  اإلسالمية  يعة  الرسر أناطت  يعة  :  الرسر حرصت  حيث   ، الداخىلي ي 

الديتز بالوازع  عية  الرسر الوصايا  نفيذ 
والدينية.)  بوية  الي  االستقامة  خالل  من  ي 

الديتز الوازع  ترسيخ  عىل   Assaf, “Islamic Shari`a  اإلسالمية 
Methodologies in Attaining the Aim of Respecting Legislation and the Sovereignty of its 

021Decrees” 2 .  .) 

بية اإليمانية الصحيحة اإلنسان يراقب مقاصده ونواياه، وافعاله وأقواله، بل ويعمل عىل تصحيحها ثانًيا  : تجعل الي 

   كلما حادت عن الصواب. 
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ً
ثالث
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ها ها عن غي  ز  . تمي 

ا
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بوي:  تاسًعا الي  باألمن  االهتمام  خالل  تحقيق   من  مدى  من  د 
ّ
والتأك بوية،  الي  ية  البرسر المخرجات  قياس  يمكن 

بوية لغاياتها ووظائفها من عدمه  . المحاضن الي 

ا ً ز األفراد : عارسر ي بي 
بوي التكافل االجتماغي والتماسك اإلنسائز  . ينتج عن األمن الي 
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ي تأهيل األفراد دينًيا ودنيوًيا: حادي عرسر 
بوي عنض هام فز  . األمن الي 

ي ع
ي حّل المشكالت االجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة لها. : رسر ثائز

بوي يساعد فز  إن رسوخ األمن الي 

ي 
بوي.  :المطلب الثانر  محاضن األمن التر

ي 
بوية، عىل النحو اآلئ  بوي بيان بعض المحاضن الي   : ويستلزم الحديث عن األمن الي 

األول ي  :  المحضن 
فز بية  للي  الحاضنة األوىل  للفرد، األرسة، فهي  النفسي  التكوين  ي 

فز أثر كبي   الفرد، فلألرسة  حياة 
يقع   ي األرسة 

والقيم واالتجاهات واألخالق، وفز اللغة  الفرد  يكتسب  بالتدري    ج، فمن خالل األرسة  وتقويم سلوكه 
بوي، فال ح الي  باألمن  وترتبط األرسة  اإلسالمية،  يعة  الرسر السليمة وفق  بية  بالي  الوالدين  األكي  عىل  ياة  الواجب 

ي 
يعة اإلسالمية، وفز مة بالرسر ز ز أفرادها، وملي  ابطة بي 

لألرسة بدون أمن شامل، وال يتحقق األمن إال بوجود أرسة مي 
ي يأخذها من أرسته

بية الت  بوي، بحيث يتشّبع بأسس الي  ، السنوات األوىل من حياة الفرد يتكون عنده األمن الي 
ام بأحكامه عن  ز ي    ع، وااللي  ام الترسر . فيقوم باحي  ي

 طريق الطاعة االختيارية والوازع الديتز

ي 
الثائز صناعة :  المحضن   

ّ
ويتوىل المستقبل،  يدير  المؤسسات كمن  هذه  يدير  من  وُيعتي   والجامعات،  المدارس 

ي ترسم طريق 
ي ترسيخه، فالمدرسة هي المؤسسة الرسيمة الت 

بوي، ويساهم فز بية، وبالتاىلي فهو ُينتج األمن الي 
الي 

، وم بية للنسر  ي المجتمع، ففيها الي 
بوية فز ن أجل ذلك كانت المدرسة هي الحاضنة األلصق واألقرب للمسؤولية الي 

بوية اإلسالمية، ويتم فيها   الطالب منها المعارف والقيم والتعاليم الي 
ّود الطالب بالفهم السليم لإلسالم، ويتلف ّ ز يي 

ي تدخل الجامعات تكون   تهيئة الطالب ليقود المجتمعات، ثم تكمل الجامعات هذه المهمة،
ولكن الفئة العمرية الت 

ي تلك الثقافة أقل
بوية، ويصبح التغيي  فز

 . قد نضجت وتكونت لديها الثقافة الي 

بوي :  المحضن الثالث ي تكوين األمن الي 
ي ابتدأ الرسول صىل هللا عليه وسلم فز

المسجد، وهو الحاضنة التاريخية الت 
الت واستمّر  من خالله،  ز  المسلمي  المساجد عند  ي 

فز يتجّمعون  المتعلمون  حيث كان  المساجد،  ي 
فز بوي  الي  كوين 

ي المسجد ذاتية، ومن دافعية شخصية
بية فز  . لينهلوا من علم العلماء، وانته األمر لتصبح الي 

ي حمل  
فز المتمثلة  القديمة  الطرق  يعتمد عىل  للمجتمعات  األمن  تحقيق  يعد  لم  فإنه  المعلم،  الرابع:  المحضن 

ي صناعة األمن السالح، وا 
لقوة العسكرية المادية فقط، بل أصبحت التكنولوجيا واالتصاالت هي العنض الفاعل فز

بوية  بوي، وبعد استقرار المحاضن الي  ي ينجم عنها األمن الي 
بوية، الت  ي العملية الي 

لها فز
ّ
للمجتمعات، من خالل تدخ

بوي واقع المعلم وخصوًصا المدارس، يجد الباحثان أنه مما يعيق المدارس ويقلل   ي تحقيق األمن الي 
من فاعليتها فز

ي الرواتب الشهرية، والثقل العمىلي المطلوب 
ي من أزمات مالية نتيجة تدئزّ

ي غالبية البلدان، فالمعلم يعائز
المأساوي فز

ز  للمتعلمي  بوي 
الي  األمن  توفي   عن  عاجًزا  حاالته  أغلب  ي 

فز يجعله  ما  وهذا   Zayed, School and  16(منه، 
ional Security Achievement,Educat   ،تربوية المدارس كمؤسسات  تعيشها  ي 

الت  األزمات  لذلك  (ُيضاف 
بوية،  الي  التعليمية  البيئة  وانعدام  الطلبة،  تخري    ج  ي 

فز ي 
الكيفز الجانب  للمدارس حول  الموّجهة  االنتقادات  ة  فكير

ية الذين هم بحاجة إلعادة تأهيل، كل ذلك يجعل ا لمدراس تؤدي دورها تحت ضغط ووجود بعض الكوادر البرسر
 . الدفاع عن النفس
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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، لذا يرى   (Al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi, 1975 5 /48  ِإن

بوية، ورسعة العمل عىل رف ي كل المجاالت الي 
ز فز ورة إعادة االعتبار المعنوي والمادي للمعلمي  ع مكانته الباحثان ضز

ي 
فز وفاعل  مهم  محور  المعلم  أن  ذلك  له،  والمهنية  التعليمية  المستلزمات  وتوفي  كافة  والوظيفية،  االجتماعية 

دخله  ي 
ّ
وترد واإلحباط  البؤس  لحالة  المعلم  إيصال  يكون  أن  الباحثان  يستبعد  وال  التعليمية،  بوية  الي  العملية 

بوي والعلىمي متأخًرا، ومما ُيعزز هذا الشهري من األمور المقصودة من مراكز القوى العا لمية؛ ليبف  المستوى الي 
ي المقبول، وإعفاء له من كثي  من التبعات المالية بحكم وظيفته، وذلك 

الشعور الرواتب العالية والمستوى المعيسر
ي الدول غي  اإلسالمية. 

 فز

بوي، وُيعتي  هو المرجعية المعتمدة بيد  
 من رسم  المحضن الخامس: المنهاج الي 

ّ
المعلم والطواقم التعليمية، وال بد

عىل   خارجية  سطوة  من  واإلسالمية  العربية  المجتمعات  عانت  وقد  عليه،  بوية  والي  التعليمية  العملية  معالم 
ي 
المنهاج، واستمر ذلك ردًحا من الزمن، وقد عايش الباحثان مراحل من تطوير المناهج المدرسية، وانتقل العمل فز

المدرسي  والمسلمة، المنهاج  العربية  بالعقلية  يرتف   مدرسي  منهاج  لصياغة  الكوادر  وعملت  المحلية،  ات  للخي   
المدرسية وصياغتها   المناهج   وضع 

ّ
يتوىل أن  ي 

ينبغز وعليه  الفاضلة،  والقيم  ي 
المعائز من  األذهان كثي   ي 

فز ويرّسخ 
بوية الموثوقة، و  ز عىل المناهج  وتقييمها وتصويب ما فيها من هفوات القامات العلمية الي  أن يتمتع هؤالء القائمي 

والتوجهات  والقيم  والفكر  العقلية  يصيغون  من  فهؤالء  بوية،  الي  العلمية  األمانة  ثم  الدينية،  باألمانة  المدرسية 
التمويل  التعليمية، واالستغناء عن  المناهج  الخارجية حول  القيوم  التحلل من  ورة  الباحثان ضز للطلبة، كما يرى 

. الماىلي لهذه ا  ال يرضخ القائمون عىل المناهج للضغط الماىلي
 لمناهج؛ حت 

وريات الخمس، وفيه مطلبان:  بوي وأثره عىل الضر : وسائل تحقيق األمن التر ي
 المبحث الثانر

بوي.   المطلب األول: وسائل تحقيق األمن التر

ز هما ز أساسي  بوي عىل ركني 
 Zahrani, Steps in Educational Security in the) Light -Alيقوم األمن الي 

of the Qur’an and Sunnah, 2005 :) 

صدق المرجعية والوثوق بها، وهذا يتحّصل باالعتماد عىل القرآن الكريم والسنة النبوية كمرجعيات تربوية :  األول
بوية  . عند بناء المنظومة الي 

ي 
ز من خالل قول هللا تعاىل  القدوة الحسنة، ويتوافر ذلك:  الثائز  حمس  : لدى المسلمي 
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ز عىل  بوي يعمل عىل  وهذان الركنان هما الموّجه ألية عملية تربوية لدى المسلمي  وجه الخصوص، وألن األمن الي 
بوية، كان من واجب األمة المسلمة أن تؤكد عىل  ز ذات الفرد والمجتمع ضد كل ما يؤثر عىل المنظومة الي  تحصي 

بوي وتحفظه، ويمكن أن تسلك األمة عن طريق أفرادها ومؤسساتها الوسائل اآلتية  : أمنها الي 

ش ي 
فز تعاىل  هللا  ع  رسر تحكيم   :

ا
والتكاتف أول األرحام،  بوية؛ كصلة  الي  القيم  عىل  ز  كي 

والي  الحياة،  مجاالت  ت ّ 
، ورعاية اليتيم، وإىل كّل خلٍق قويم كريم، واستعادة آفاق  ز والتعاطف، ورحمة الضعيف، وإطعام الفقي  والمسكي 

 ّ م والريادة لألمة المسلمة، من خالل الكشف عن ذلك واستحضار التاري    خ المرسر
ّ
 . ف لألمة المسلمةالنهضة والتقد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ه، وإصدار األوامر لكل مسؤول : الحكم العادل، وتطبيق  ثانًيا 
ّ
ز أفراد المجتمع، وإعطاء كل ذي حّق حق العدل بي 

 للقانون أن يسود، وتكافؤ الفرص للجميع. 
ّ
ز الناس، وال بد  بتطبيق العدل بي 

ا
ً
د عليها  :  ثالث

ّ
ي أك

، والتواصل، والحوار  تزويد الجيل بالمهارات الحياتية المهمة الت  اإلسالم، كمهارات التفكي  اإلبداغي
ام الوقت  . مع المخالف، وأهمية اتخاذ القرارات وفق أسس سليمة، والتخطيط للمستقبل، والمحافظة عىل احي 

بية كرسا:  رابًعا ي تؤدي الي 
ية الت  بوية بكافة أشكالها، ورفدها بالكوادر البرسر ورة إعادة االعتبار للمحاضن الي  لة ضز

 . وليست كوظيفة

اتيجيات، :  خامًسا باالسي  وتزويدهم  بوية،  الي  المؤسسات  ي 
فز تعمل  ي 

الت  ية  البرسر الكوادر  وتدريب  تأهيل  إعادة 
بوية الحديثة   . واألساليب الي 

بوية، وترشيدها حسب الحاجة والمخرجات المرجّوة وفق خطط مدروسة  :  سادًسا انيات المؤسسات الي  ز زيادة مي 
 . ومحكمة 

بوية   : سابًعا الي  المنظومة  تتعارض مع  ي 
الت  بوية، وتنقيحها من كل المدخالت  الي  المناهج  إعادة تقييم ومراجعة 

ان عند وضع المناهج الدراسية   ة، كونهما أساسان حاضز
ّ
 أن ترتبط المناهج بالقرآن والسن

ّ
اإلسالمية، وعليه ال بد

الت الجانب  إبراز  ورة  وضز تخصص،  وألي  المراحل  من  مرحلة  الجانب ألّي  وإظهار  بوضوح،  المناهج  ي 
فز دي  عبُّ

ا، وربط ذلك بالعادات والتقاليد الطّيبة،
ً
ي أيض

 األخالف 

ا
ً
تعود :  ثامن لهم  لتوفي  حياة كريمة  المساجد وخطبائها؛  وأئمة  والجامعات،  المدارس  ي 

فز ز  المعلمي  رواتب  زيادة 
 . بالطمأنينة عليهم ليتفّرغوا لتطوير أدائهم 

ز والطلبة عىل تفعيلهاتوفي  الوسائ: تاسًعا ز المعلمي   . ل التعليمية التكنولوجية ضمن البيئة التعليمية، وتحفي 

ا  ً بوي يعود لرفقاء السوء، عارسر بوية، وخرق األمن الي  : إبعاد األوالد عن رفقاء السوء، ذلك أن أغلب االنحرافات الي 

 عن رفقاء السوء البرسر 
ا
ونية بديًل  ية. أو اتخاذ األوالد الوسائل اإللكي 

ي 
ونية ومواقع التواصل والتسلية، ومتابعة األوالد الحثيثة فز : تقديم البديل النافع عن الوسائل اإللكي  حادي عرسر

 المراحل العمرية الحساسة. 

بوية الثالثة ز المحاضن الي  : العمل عىل التكاملية بي  ي عرسر
بحيث تكون كل واحدة  (  والمدرسة والمسجد  )األرسة  ثائز

 مكّملة لألخرى. 

ز ثال ي المدارس، وتحسي 
ز فز ت إلصالح وضع المعلمي  ز والخطباء، وكما أرسر : االهتمام بالُوّعاظ والمصلحي  ث عرسر

ي 
أثرهم فز ، بل غن  ز المعلمي  الفئة، فهي ال تقل أهمية عن  ز رواتب هذه  المطابة بتحسي   من 

ّ
بد رواتبهم، كان ال 

ي المدارس، ذلك أنهم يتعاملون مع
ز فز كل فئات المجتمع، بينما المعلم يتعامل مع    المجتمع أكي  من أثر المعلمي 

 فئة محددة من المجتمع وهم الطالب. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بوي وفق القواعد المقاصدية ضمن األمور اآلتية ورة أن يتم بناء المنهج التر  : ويرى الباحثان ضر

ورات الخمس .1 ي للضز ي والحفظ السلت  بوي وفق قواعد الحفظ اإليجائ 
 . بناء المنهج الي 

بوي وفق قاعدة المنهج التكامىلي للمقاصدبناء المنهج  .2
 . الي 

بوي .3 بوية للمنهج الي  ات الي  تيب المقاصدي للخي   . قاعدة الي 

بوي عىل قاعدة رفع الحرج والمشقة .4  . ارتكاز المنهج الي 

بوي عند التأديب والتوجيه عىل قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد  The Rules Osrah ,.) اعتماد المنهج الي 
of the Educational Curriculum deduced from the science of Maqasid Al-Shariah, 2020 . .) 

بوي ناقش مجلس مجمع الفقه اإلسالمي   ي توفي  األمن الي 
ي تعتي  الركن األساس فز

بوية الت  وألهمية بناء المناهج الي 
ي 
ة بمسقط )سلطنة ُعمان( من    الدوىلي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد فز - 14دورته الخامسة عرسر

العه عىل 2004آذار )مارس(    11-6ـه، الموافق  1425المحرم    19
ّ
م، موضوع إسالمية مناهج التعليم، وبعد اط

ي دارت 
البحوث الواردة إىل المجمع بخصوص موضوع إسالمية مناهج التعليم، وبعد استماعه إىل المناقشات الت 

ض عن ذ
ّ
: 4/ 15)   138لك قرار رقم: حوله، تمخ ي

 ( والذي أوىص المجتمعون فيه بما يأئ 

بية بأهدافها ومحتواها وأساليبها وطرائق التقويم  .  1 أن تركز عملية أسلمة المناهج عىل صياغة مناهج التعليم والي 
ي إطار التصور اإلسالمي الكىلي الشامل لإلنسان والكون والحياة، وذلك بهدف إعداد إنسان صالح مل

م بقيم دينه، فز ز ي 
ي األرض وعمارتها عىل وفق المنهج اإلسالمي 

 . وقادر عىل القيام بمهمة الخالفة فز

لها  .  2
ِ
ي نفوس الناشئة، وتمكينهم من تمث

بوية إىل غرس وتعميق القيم اإلسالمية فز أن تهدف العملية التعليمية والي 
ي حياتهم العملية

 . والعمل بها فز

والمقررات  .  3 الموضوعات  اإلسالمية  صياغة  الرؤية  إبراز  عىل  العمل  مع   ، اإلسالمي التصور  إطار  ي 
فز التعليمية 

يعة ومنهاج حياة)  ي مشموالت المحتوى ( عقيدة ورسر
 . فز

الوسائل .  4 مستجدات  من  االستفادة  مع  بية،  والي  التعليم  وأساليب  طرائق  ي 
فز اإلسالمية  المنهجية  اف  استرسر

ي إطار مطلوب، كتخصيص الجوائز التعليمية وتقنيات التعليم المعاضة، وتنفي
ذ برامج تحقق الغرض اإلسالمي فز

ز والمبتكرين   . للمبدعي 

التقويم .  5 طرائق  من  االستفادة  مع  بوية  والي  التعليمية  العملية  ي 
فز األداء  تقويم  عند  اإلسالمية  بالقيم  ام  ز االلي 

ز األقطار اإلسالمية   . الحديثة، وتحقيق التنسيق المطلوب وتبادل المعلومات بي 

اإلسالمية  .  6 األصالة  ز  بي  يجمع  بما  وتطويرها   ، اإلسالمي العالم  ي 
فز السائدة  بوية  والي  التعليمية  المناهج  تنقيح 
ي   . والمعاضة، وذلك بصورة ذاتية دون تدخل خارح 

نة، وذلك للحفاظ عىل .  7 غة القرآن والسُّ
ُ
ي جميع مراحل التعليم المختلفة ليصبح بل

تعميم تعليم اللغة العربية فز
اث العلىمي المدون بالعربية   . الشخصية اإلسالمية وللربط بالمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مختلف المجاالت من المفاهيم الدخيلة عىل المبادئ اإلسالمية. 8
 . تنقية العلوم فز

بوية. 9 ي العملية التعليمية والي 
 . تقوية روح اإلبداع واالبتكار والنقد البناء والحوار والوسطية فز

تب المنسجمة مع األصول والقيم اإلسالميةالعناية بإعداد . 10
ُ
ا، إعداد الك ا وتربويًّ ا ومعرفيًّ ا سلوكيًّ

ً
 . المعلم إعداد

ي جميع الدول اإلسالمية لمكافحة األمّية. . 11
 إلزامية ومجانية التعليم األساسي فز

وال.  12 التعليم  انطالقة  يجعل  بما  الحالية  التعليمية  النظم  ي 
فز االزدواج  إزالة  عىل  المعطيات العمل  من  بية  ي 

ز من مجابهة التحديات  ز المتعلمي   اإلسالمية دون إخالل بمتطلبات العض وحاجات التخصص، وتمكي 

بية األخالقية .  13 سسها، لتكون الموّجه الرئيس للعملية التعليمية، وإيالء الي 
ُ
بية اإلسالمية وأ العناية بمبادئ الي 

ا 
ً
 . بالسلوكيات والقيم اإلسالمية العناية الالزمة بحيث يكون المتعلم مزود

ي مع شعوب العالم. 14 ز المناهج التعليمية ما يعِزز الوحدة اإلسالمية، وثقافة التعايش اإليجائ   . تضمي 

الفقه  .  15 لمجمع  العامة  األمانة  من  والثقافة -الطلب  والعلوم  بية  للي  اإلسالمية  المنظمة  مع  بالتنسيق 
التعليم) عقد ندوة خاصة بموضوع    -والجهات األخرى ذات الصلة(  اإليسيسكو )  مع اإلفادة من (  أسلمة مناهج 

شامل   تصور  لوضع  المجال،  هذا  ي 
فز السابقة  اتيجية) الجهود  العالم (  اسي  ي 

فز التعليم  مناهج  وأسلمة  لتطوير 
 .  (  aifi.org/ar/2150.html-https://iifa ) اإلسالمي

وريات الخمس بوي عىل الضر : أثر األمن التر ي
 . المطلب الثانر

بوي عىل ُبعدين هما بوية السليمة، ويقوم المنهج الي  سيخ المناهج الي  بوي نتيجة طبيعية لي   :يعتي  األمن الي 

، والذي يهدف  :  البعد االول ي
بوي التأسيسي البنائ  بوية، المنهج الي  ي المناهج الي 

بوية فز ات الي  لزرع وتأسيس الخي 
ورات الخمس من خالل العمليات اآلتية  : ويتّصل ذلك بالضز

 
ا
ي من :  أول

ّ
ئ 
ي نفس المي 

ورات الخمس فز لة الضز ز ي تكون بميز
يعات الت  ي تأسيس الترسر

ل فز
ّ
حفظ البناء، والذي يتمث

ي اإليجاب والسلب   . جانت 

ي :  ثانًيا
ل فز

ّ
ي النفوس، وذلك باالرتكاز    حفظ النماء، ويتمث

بوي فز ي البناء الي 
المحافظة عىل سالمة ما تم تأسيسه فز

لة الحاجيات ز ي ميز
يعات وتوجيهات فز  . عىل زرع ترسر

ا
ً
عية إىل  :  ثالث بوية بالخروج من دائرة الواجبات الرسر ات الي  ي الخي 

حفظ االرتقاء، وهذا النوع يتم من خالل التوّسع فز
 . دائرة المستحبات

ي  : رابًعا
بوية بالجانب التطبيف   . حفظ األداء والممارسة، ويتم ذلك بتغذية المناهج الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وريات الخمس، وذلك بحماية  ، ويتم ذلك من خالل تحقيق حفظ الضز ي ي العالح 
بوي الوقائ  : المنهج الي  ي

البعد الثائز
ي تلك  

فز إن وقع  المحّرمات، وتقويم سلوكه، وعالجه  ي 
الوقوع فز يتأئ  بحفظ وغي اإلنسان من  المحّرمات، وهذا 

األفراد.  معاىصي  عىل  تبة  المي  العقوبات  خالل  من  الجماعة  وحفظ   Osrah, The Rules of the  (األفراد، 
Shariah, 2020-Educational Curriculum deduced from the science of Maqasid Al .) 

يعة اإلسالمية تشمل كل ما يحفظ عىل اإل  نسان دينه ونفسه وعقله ونسله وماله، ويشمل وبما أن مقاصد الرسر
المقاصد  وتمتد  المجاالت،  ي شت  

فز الغرض  اإلسالمية هذا  يعة  الرسر مقاصد  وتحقق  والمجتمعات،  األفراد  ذلك 
ي 
بوي عىل النحو اآلئ  وريات الخمس من خالل المجال الي   :لتحفظ الضز

بوي عىل الدين، فعندما ينشأ األفراد عىل : أثر األمن الي 
ا
، أول

ً
ا فريدا

ً
 مؤمن

ا
 اإليمان والعقيدة السليمة، فسيكون جيال

ي اإلسالم، 
ي عمله للجيل، فيعلمه التوحيد، واإلسالم واإليمان، ويعلمهم األخالق ومكانتها فز

وإذا أخلص المعلم فز
 
َ
ق ال يزّوج، قال صىل هللا عليه وسلم:"ِإذ

ُ
ل
ُ
ار، كما أن ردئ الخ

ّ
ه الن ي اإلسالم مصي 

ْم َمْن وفاقد األخالق فز
ُ
ْيك
َ
َب ِإل

َ
ط
َ
ا خ

 ( َعِريٌض"   
ٌ
َساد

َ
َوف ْرِض، 

َ
األ ي  ِ

فز  
ٌ
ة
َ
ن
ْ
ِفت ْن 

ُ
ك
َ
ت وا 

ُ
َعل
ْ
ف
َ
ت  
َّ
ِإال َزِوُجوُه، 

َ
ف  
ُ
ه
َ
ق
ُ
ل
ُ
َوخ  

ُ
ه
َ
ِدين  

َ
ْون

َ
ْرض

َ
-Al-Tirmidhi, Sunan Alت

Tirmidhi, 1975 3 /286 ين، وبالنظر
ِ
 عىل تزوي    ج صاحب الخلق والد

ّ
(، وموضع االستدالل من الحديث أنه حث

ة الرسول صىل هللا عليه وسلم  إ ي تربية أصحابه-ىل سي 
نجده رّباهم عىل العقيدة، والسمع، والطاعة، واحتمال   -فز

ي سبيل هللا. 
 األذى فز

وبيده صحيفة من التوراة فقرأها عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، فغضب   وعندما جاء عمر بن الخطاب  
 ِفيَها يابَن ا

َ
ون

ُ
َهِوك

َ
ُمت
َ
ْم وقال:" أ

ُ
وك ُ ي ِ

ْ
ُيخ
َ
ٍء ف ي

 ال تسألوهم عن سر
ا
ة ِقيَّ

َ
م بها بيضاَء ن

ُ
ك
ُ
لخطاِب؟ والذي نفسي به لقد ِجئت

 
َ
أ  
َّ
ِإل  

ُ
َوِسَعه َما  ا  َحيًّ  

َ
ان
َ
ُموَس ك  

َّ
إن ْو 

َ
ل به  نفسي  والذي  ِبِه  وا 

ُ
ق
ِ
َصد

ُ
ت
َ
ف ِبَباِطٍل  ْو 

َ
أ ِبِه  ُبوا 

ِ
ذ
َ
ك
ُ
ت
َ
ف ")  ِبحّق  ي ِ

ِبَعتز
َّ
َيت  
ْ
 Ibnن

Katheer, Al Bidayah Wan Nihayah, 1997,1/485   ي حياة رسول هللا
بوّي فز  األمن الي 

ّ
(، وبذلك يتجىل

 ألصحابه. 

العبادات و  ا 
ً
وتحديد  ، ي

الديتز الجانب  ي 
فز المختلفة  الموضوعات  تعليم  من  االنتقال  ا 

ًّ
جد المهم  من  بات  لقد 

مع   الفقهية  األحكام  تعليم هذه  إىل  التقريرية  التقليدية  الطريقة  من  غاياتها،  والمعامالت  وإبراز  مقاصدها،  بيان 
ي نفس المتعلم المعلومة  

ز عىل ما يحيط بهذه األحكام من علل وأسباب، وهذه الطريقة المنشودة ترّسخ فز كي 
والي 

 ، م بعد ذلك عىل هذه العبادات بفهم ووغي
ّ
النظرية من جهة، والغاية من هذه األحكام من جهة أخرى، وُيقبل المتعل

، وظهور  وليس مجرد تكرير المعل ز ومات، ومن هنا تظهر الحاجة النعكاس هذه األحكام النظرية عىل سلوك المتعلمي 
بوية ي المجتمع، هذا مع اإلقرار بما تحتويه المناهج الي 

بوية فز بية    -أثر هذه العملية التعليمية الي  وخصوًصا مناهج الي 
 . لحفظ الدين من ناحية الوجود والعدم  -اإلسالمية

بوية ة باألثر الذي نطمح   فالمقاصد الي  ي تتصل مبارسر
ي تتضمن مقاصد القرآن الكريم، والت 

ي ننشدها إنما هي الت 
الت 

ف، 
ّ
ام بأحكامه اختيارًيا من ذات المكل ز ي    ع اإلسالمي وااللي 

ام الترسر ي تجعل احي 
بوية، وهي لت  أن تحققه المناهج الي 

 
ُ
ِصد

ْ
َمق
ْ
:" ال ي ي ذلك قال الشاطت 

، وفز غي
ِف َعْن   وهذا حفظ للدين كمقصد رسر

ه
ل
َ
ُمك
ْ
َراَج ال

ْ
يَعِة ِإخ ِ

َّ ِع الرسر
ْ
ُّ ِمْن َوض ِغي

ْ َّ الرسر
َواُه،  

َ
ه اِعَيِة 

َ
ِطَراًرا")  َحت َّ  د

ْ
اض  ِ

ه
َّلِل  

ٌ
َعْبد َو 

ُ
ه َما 

َ
ك ِتَياًرا، 

ْ
اخ  ِ

ه
َّلِل ا 

ً
َعْبد  

َ
ون

ُ
Shatibi, "Al muafakat " -Alَيك

,approvals, verified by Mashhour Al Salman, 1997 ,2/298) ) . 

الدين،  حفظ  مقصد  عىل  منها  واألثر  بوية،  الي  المناهج  ز  مضامي  ز  بي  الفجوة  حجم  للباحث  يالحظ  هنا  ومن 
عية، وهذا يجعل عىل عاتق أصحاب القرار  بوية لتتضمن المقاصد الرسر ويستوجب ذلك إعادة صياغة المناهج الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ال التخطيط والتنفيذ، وُحسن عرض  ز  بوية مسؤولية تحسي 
الي  المناهج  ي 

عية، فز المقاصد الرسر معارف من خالل 
بوية، أما حفظ الدين من جانب العدم من  وهذا يندرج تحت حفظ الدين من جانب الوجود من خالل المناهج الي 
ي تسببت 

ية الت  بوية فيكون بحذف كل ما يتناقض مع مقصد حفظ الدين، ومحاسبة الكوادر البرسر خالل المناهج الي 
ي االنتقاص من مقصد حفظ الدي

بوي، فز بوي مقدمة لألمن الي  بوية، وبما أن المنهج الي  ن، من خالل المناهج الي 
بوية   ي أن يوازن واضعوا المناهج الي 

بوي السليم، ومن أجل تحصيل التوازن ينبغز فإن التوازن صفة مالزمة للمنهج الي 
ز مصالح الدنيا ومصالح اآلخرة دون طغيان واحدة عىل أخرى  The Rules of the Educational Osrah ,  (بي 

Curriculum deduced from the science of Maqasid Al-Shariah, 2020.44 .) 

ي أمره  
بية عىل حفظ الدين فز ا أثر الي 

ً
بوي عىل الدين قول الرسول صىل هللا عليه وسلم مبين ومن أمثلة أثر األمن الي 

بية أبنائهم عىل الصالة وهم صغ ِبوهم ار، فقال:"  ألولياء األمور بي 
، واضز زَ ُمُروا أوالكِم بالصالِة وهم أبناُء سبِع ِسني 

ي الَمضاِجِع"
، وفِرقوا بينهم فز ٍ

  ، ( Abu Dawood Sunan Abi ,Dawood, 2009 1/367  ) عليها وهم أبناُء َعرسر
بوية، وب ي سّن السابعة هو أوىل خطوات بناء المنظومة الي 

ذلك ُيحفظ األمن وموضع االستدالل أن األمر بالصالة فز
ة وقد حافظ عىل الصالة، فهذا أمن تربوي ينعكس إيجاًبا عىل حفظ الدين.  بوي، وإذا تجاوز الولد سّن العارسر  الي 

بوي؛ ألن الرسول صىل هللا عليه    من تقديم أهمية حفظ الدين من جانب السلب عند وضع المنهج الي 
ّ
وال بد

الرسر  المعتقدات  من  النفوس  بتطهي   اهتم  نفوسهم صافية  وسلم  لتكون  الفاسدة  األخالق  الناس  من  ونزع  كية، 
الستقبال الخي  والمعتقدات اإلسالمية والعبادات واألخالق الجديدة، وذلك قبل تزويد القلوب باألحكام الجديدة،  

 . وهكذا يجب أن تكون المناهج التعليمية

بوي عىل النفس،  :  ثانًيا ۦ حمسلقوله تعاىل:  أثر األمن الي  م ِبِه
ُ
ك ىَٰ ۡم َوصَّ

ُ
ِلك َٰ
َ
 ذ
ِّۚ  
ق
َ
ح
ۡ
 ِبٱل

َّ
ُ ِإَل

َّ
َم ٱَّلل رَّ

َ
ي ح ِ

نر
َّ
َس ٱل

ۡ
ف
َّ
 ٱلن
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
 ت
َ
قَوَل

 
َ
ون

ُ
ۡعِقل

َ
ۡم ت
ُ
ك
َّ
َعل
َ
ي تفسي  ، وموضع االستدالل أن  ( 151)األنعام:   حمسل

ي هذه اآلية بعض المحرمات، حيث جاء فز
ز فز هللا بي ّ

 Al-Tabari, Jami` al-Bayan fi Tafseer  Al")  شياطينهم، يأمرونهم أن َيئدوا أوالدهم خيفة الَعْيلةاآلية :"
Qur’an, 2000 12 /136) . 

الوجود، وبيان ما يعود عىل  ناحية  النفوس من  ي حفظ 
بوية ما يسهم فز الي  المناهج  أن تتضمن  ويستدغي ذلك  

اب، وا ي حفظ  النفس بالفائدة؛ كالطعام، والرسر
بوية القواعد الصحيحة فز فيه، والرياضة، وأن تتضمن المناهج الي  لي 

ي السلوكيات اليومية، من حيث آداب الطريق، وإزالة األذى عن الطريق، والنظافة الشخصية، 
غيب فز النفوس، والي 

ي تتضمن  
عية الت  حفظ النفوس من واالغتسال والتطّيب، ونظافة المكان الذي يعيش به الفرد، وإبراز النصوص الرسر

ي ذلك قال العّز بن عبد السالم
وراته وحاجاته من المآكل والمشارب :"  جانب الوجود، وفز ولم تتم حياته إال بدفع ضز

ورات  والمالبس والمناكح، وغي  ذلك من المنافع، ولم يتأت ذلك إال بإباحته التضفات الدافعة     (" والحاجاتللضز
Salam, qwa’ad al’ahakam fy msaalha al’anam, 1991-Ezz bin Abd al-Al.2/82(  وُيضاف لذلك ،

ي حفظ النفوس 
ي تسهم فز

بوية أهمية التداوي واتباع القواعد الصحية واإلرشادات الت  ورة أن تتضمن المناهج الي   . ضز

بوية عىل حماية الذات اإلنسانية من التلف،   أما حفظ النفوس من جانب العدم فيكون بأن تحتوي المناهج الي 
ق األمر بالفرد أو المجتمع، ومن ذلك بيان حرمة الدم المسلم بغي  حق، وتحريم االعتداء عىل األبدان أو 

ّ
سواء تعل

ي ذكرها الرسول صىل 
بوية العقوبات الزاجرة والتعزيرات الرادعة، وإبراز المضاّر الت  ز المناهج الي  األطراف، وتضمي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

")  159.7727 Musnad,2001.12/-Ibn Hanbal, Al  ) ار فهذه التّضفات جاء النهي عنها لما تتضمنه من أضز
 . تلحق بالنفوس

ا
ً
بوي عىل العقل،  :  ثالث هار  أثر األمن الي 

ّ
يل والن

ّ
فاهلل سبحانه وتعاىل قد ربط خلق السماوات واألرض وتقلبات الل

عظمة   عىل  اآليات  بهذه  استدل  قد  بفكره  العقل  هذا  وأن  والفكر،  تعاىلبالعقل  ِق  حمس  الخالق، كقوله 
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ي من كل ما    ( 191-190عمران:   بوية تهدف إىل صيانة العقل البرسر ومما ال شك فيه أن إحدى مهام الحاضنات الي 
ي أبه أحواله، و 

يمكن حفظ العقل من ناحية الوجود يفسده من أفكار ومعتقدات، واالرتقاء به ليسمو عقل الفرد فز
 ، ز ز المتعلمي  اغي الفروق الفردية بي  بوية مهارات عليا، وتنوي    ع األساليب التعليمية لي  ز المناهج الي  من خالل تضمي 
بوية المنحرفة،  ي إىل أمن تربوي، ال تؤثر فيه المناهج الي   بالعقل البرسر

ا
وتغذية العقول بالمعارف النافعة، وصول

ي بالعقول واألساليب ا
تف  ية لي  لتعليمية المغلوطة، وهذا يستدغي تطوير المناهج التعليمية، وتأهيل الكوادر البرسر

ز المناهج التعليمية لجزئيات تتطلب  من خالل المعارف والمهارات التعليمية، واالهتمام بإعمال العقل وتضمي 
ا ً ا عقلًيا كبي 

ً
 . جهد

ز المناهج تحريم كل المعارف والمهارات وحفظ العقل من جانب العدم من خالل   بوية يكون بتضمي 
المناهج الي 

ار  اإلضز تبة عىل  المي  العقوبات  وإبراز  العقل،  لتعطيل  يؤدي  ما  استبعاد  ز عىل  كي 
والي  اًرا،  أضز بالعقل  تلحق  ي 

الت 
فإ بوية؛  الي  المحاضن  ي 

وفز المجتمعات  ي 
فز استقّر  ما  إذا  بوي  الي  األمن  أن  يفيد  العقل بالعقل، وهذا  نه سيحفظ 

ي ، و   البرسر ز بوي من كال الجانبي  بوية وظيفتها االجتماعية والثقافية، ويتضاءل دورها الي  تفقد هذه المحاضن الي 
التضامن  عالقات  تنىّمي  أن  بدل  والسياسية،  العقدية  الطائفية  وإشاعة   ، والتكفي  التعّصب،  عىل   

ّ
تحث ز  حي 

 لمجتمع والبيئة المحيطة. المستمدة من ديننا الحنيف، ومشاعر االنتماء ل

بوية من وسائل حفظ النسل من جانب  بوي عىل النسل، وذلك من خالل ما تحتويه المناهج الي  رابًعا: أثر األمن الي 
الواجبات  وإظهار  االجتماعية،  والحياة  باألرسة  المرتبطة  عية  الرسر األحكام  وبيان  الزواج،  عىل   

ّ
الوجود، كالحث

أفراد األرسة، وبيان األجر والثواب الذي تحّصله المرأة نتيجة خدمتها لزوجها وأرستها، والعناية والحقوق لكل فرد من  
اإلجهاض   العدم، كتحريم  النسل من جانب  يحفظ  ما  بوية  الي  المناهج  تتضمن  أن  ي 

ينبغز المقابل  ي 
وفز بأطفالها، 

ا المجتمع، ومنع  اره عىل  النسل، ومنع االختالط، وبيان أضز السلبية، وتحريم  وتحريم تحديد  آثاره  ج وبيان  ّ لتي 
ي 
ي الزواج وتكوين األرسة المسلمة، وربط ذلك بقول الرسول صىل هللا عليه وسلم:" أما وهللا أئ 

ل والزهد فز
ّ
التبت

 " ي
ي فليس متز

ي أصوم وأفطر، وأصىلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنت 
Al-  (ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكتز

Bukhari, 1993,5/1949 -Bukhari, Sahih Al (  .)Muslim ,Sahih Muslim, 1955 .4/129  وتحريم )
ي تهدف إلخراج المرأة من دائرة الحماية الربانية، وخالصة األمر أن 

ز عىل رفض الدعوات الت  كي 
الزنا ومقدماته، والي 

ي، ويس البرسر النسل  تراكمية منهجية يؤدي لحفظ  ي عىل أسس 
المنضبط، والمبتز بوي  الي  ي ازدهاره.) األمن 

 هم فز
Abu Fares, The purposes and objectives of Sharia and how to activate it in the school 

curricula, 2013. ) 

ي أمر الرسول صىل هللا عليه وسلم بالتفريق 
بوي وحفظ النسل ما جاء فز ز األمن الي  ز العالقة بي  ي تبي 

ومن األمثلة الت 
ز األوالد عند ب ي المضاجع بي 

ي هتك فز
ة، وذلك حماية للنسل من زنا المحارم، وهو الذي يسهم فز لوغهم سّن العارسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المضاجع") 
ليوضح أهمية   بق تخريجه ( س  األعراض، فجاء قول الرسول صىل هللا عليه وسلم:" وفّرقوا بينهم فز

بوي، وبيان أن ذلك مرتبط بحفظ النسل من جانب العدم.  ي النظام الي 
 ذلك فز

 اإلسالم ع
ّ
ز من لم يستطع الذهاب إىل الجهاد مع من  يخلف وقد حث ي األجر بي 

ي سبيل هللا، وساوى فز
ىل الجهاد فز

ي اهتمامه بأهل الغازي، فقد قال صىل هللا عليه 
ي أهله وماله، وهذا طمأنة للمجاهدين، وشدد اإلسالم فز

المجاهد فز
ُحْرمَ وسلم:"  

َ
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َما ش َعَمِلِه  ِمْن   

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
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َ
ف ِقَياَمِة، 

ْ
ال َيْوَم   

ُ
ه
َ
ل ُوِقَف   

َّ
ِإل ِفيِهْم،   

ُ
ه
ُ
ون
ُ
َيخ
َ
ِلِه ف

ْ
ه
َ
أ ي  ِ
ُمَجاِهِديَن فز

ْ
ْم؟")   ال

ُ
ك
ُّ
ن
َ
َما ظ

َ
 Muslim  ف

,Sahih Muslim, 1955.6/42 )    ،لها ا 
ً
الشهيد؛ حفظ المجاهد  زوجة  لخطبة  يتسابقون  الصحابة  وقد كان   ،

بوّي أعراضنا.   بكل مكوناته، وهكذا يحفظ األمن الي 
ً
 ورعاية ألرستها، محافظة عىل المجتمع آمنا

بوي عىل المال،:  خامًسا  عليه،   أثر األمن الي 
ّ
، وحث

ً
وعة مطلبا  وجعل السغي والحصول عىل المال بالطرق المرسر

اِلِح فقال صىل هللا عليه وسلم:"   َمْرِء الصَّ
ْ
اِلِح ِلل َماُل الصَّ

ْ
 Al-Bukhari, Al adab Almufrad, 1998  ") ِنْعَم ال

بوية، ويظهر   ،  ( 155.  ي المحاضن الي 
ا فز ً بية شاملة لنواحي الحياة كلما كان الحفاظ عىل المال حاضز وكلما كانت الي 

ي المناهج 
ي التشجيع عىل الكسب حفظ المال من جانب الوجود فز

ي تسهم فز
بوية من خالل المعارف والقيم الت  الي 

ي الكسب، والبحث عن مصادر 
ز فز المتعلمي  الحياة، وترغيب  ورته لكل مجاالت  المال وضز أهمية  المباح، وبيان 

بالوسائل ز  المتعلمي  وتعريف  المهنية،  والممارسات  األكاديمية  الدراسة  ز  بي  الموائمة  عىل  وتشجيعهم   للرزق، 
بوية يكون بمنع  وعة لكسب المال واستثماره، وحفظ المال من جانب العدم من خالل المناهج الي  واآلليات المرسر

 اإلرساف والتبذير، وبيان عواقب ذلك، واستعراض الصور المحّرمة للمعامالت المالية المعاضة. 

بوي وهي عىل النحو    ا من أهم اآلثار السلبية عىل الفرد والمجتمع لغياب األمن التر
ً
وقد استقىص الباحثان بعض

  : ي
 اآلنر

ز بخصوصية   .1 ي تشكل جوهر هويتنا تتمي 
ي عىل هويتنا اإلسالمية، وذلك ألن منظومة القيم الت  االنعكاس السلت 

أن   المؤكد  ومن  بنا،  المحيط  للعالم  ورؤيتنا  لتغييب عقائدنا،  يهدف  بوي  الي  األمن  تغييب  وراء  من  الهدف 
 خصوصيتنا. 

فالتفرقة   .2 االجتماعية،  عالقتهم  ي 
فز ز  المسلمي  ز  بي  التسامح  روح  وتهديد  أشكاله،  بشت   التعّصب  تشجيع 

بوي ي تفكيك نظامنا الي 
ي تتبناها وسائل اإلعالم المتنوعة المأجورة بدأت فز

 . الممنهجة الت 

3.   ، ي ، واستبعاد العلوم  نرسر التحّجر األيديولوح  ي
والحذر من االنفتاح عىل حركة العالم، والدعوة للعودة للماىصز

 . العقلية والفلسفية، والجمود عىل ظاهر النّص 

 إشاعة األفكار الباطلة، واألوهام واألساطي  كبديل للعلم.  .4

 من كرامة المرأة وقيمتها اإلنس .5
ّ
ي الحقوق األساسية، والحط

ز فز ز الجنسي  ز بي   انية. تعميق التميي 

ة العلمية  Hussein, “Sources of Threatening Educational  ) .فصل التعليم النظري عن التجربة والخي 
Security: Means and Effects. 2020. .) 

ي هذا الموضع:" التعبي  الجميل عن الكون والحياة واإلنسان من 
بوية، وُيراد بالفّن فز ويرتبط الفّن بالمنظومة الي 

، ويشمل الفّن   ( Qutb, The Curriculum of Islamic Art,6  تصّور اإلسالم للكون والحياة واإلنسان") خالل  
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يعة   ي يكون مقصودها ووسائلها مخالفة للرسر
، إال أن بعض الفنون محّرمة بإجماع العلماء، وهي الت  ي

المسموع والمرئ 
، وهذا ال ضي  فيه لقوله اإلسالمية، ومن الفنون ما هو مباح كالذي يسغ لتحقيق الجمال ال غي

ذي هو مقصد رسر
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قال سيد قطب:" وفز
ي بيان 

ي الزينة، هذه اللفتة لها قيمتها فز
ي الركوب، وتلبية لحاّسة الجمال فز

ورة فز الخيل والبغال والحمي  تلبية للضز
ال تلبية نظرة  مجرد  هي  النعمة  وليست  النظرة،  هذه  ي 

فز أصيل  عنض  فالجمال  للحياة،  اإلسالم  ونظرة  قرآن، 
ورات، تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح  اب وركوب، بل تلبية األشواق الزائدة عىل الضز ورات من طعام ورسر الضز

ي المرتفع عىل ميل الحيوان وحاجة الحيوان") 
e Shade of the Qur'an | Fi Qutb, In th  والشعور اإلنسائز

Quran, 4/2161-Dhilal al ). 

بوية، فكان ذلك  وقد حرص الرسول صىل هللا عليه وسلم عىل أن يكون إظهار الزين والجمال ضمن المنظومة الي 
 ، ي قلبه مثقال ذرة من ِكي 

، فقال صىل هللا عليه وسلم:" ال يدخل الجنة من كان فز ي
بمثابة الحرص عىل األمن الفتز

ا، فقال الرسول صىل هللا عليه وسلم:" إن هللا جميل ف
ً
ا ونعله حسن

ً
قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن
 ذاته حفظ   ( Muslim ,Sahih Muslim, 1955 ,1/65  يحّب الجمال، الِكي  بطر الحق وغمط الناس") 

ّ
وهذا بحد

عليه   الرسول صىل هللا  ابتدأ  انحراف، حيث  من كل  ونظامها  بية  الفن، للي  إىل  باإلشارة  السابق  الحديث  وسلم 
ورة إعطاء المنظر الجميل أهمية.   وضز

ز  ي تحسي 
الفن فز ليسهم  الفنية( وذلك  بية  الي  بوية مبحث)  الي  الدول من ضمن مناهجها  اعتمدت كثي  من  وقد 

بية   بوية واألخالقية من خالل تدريس مادة الي  ي زرع األسس الي 
بوية، ولذلك ينبغز ا عن المنهجية الي 

ً
الفنية، وبعيد

ي الفن يشي  الباحثان إىل مساوئ الفّن المنحرف، والذي يسغ القائمون عليه لهدم المنظومة  
الخالف الفقهي فز

وريات الخمس المشهورة، ويرى الباحثان أن الفن كجزء من النظام   ر واألذى بالضز بوية واألخالقية، وإلحاق الضز الي 
و  وريات  الضز من  ُيعتي   ال  بوي 

من الي  لكونه  وذلك  التحسينيات،  من  تصنيفه كجزء  ويمكن  الحاجيات،  من  ال 
ورة الحديث عن األمن جاء البيان لخطر بعض األعمال  ، ومن ضز ز يي  ز

ز والي  الكماليات وما يجري مجرى التحسي 
ز  ي فلسطي 

ت مؤخًرا فز ي انترسر
ز  –الفنية الت  ة "، كان آخرها -بلد الباحثي  ، الذي تناول حكاية تهريب النطف "فيلم أمي 

ي أرحام زوجاتهم، ويعرض الفيلم روايته عىل
ي السجون الصهيونية لحقنها فز

ز فز  أن هذه النطف المنوية للمعتقلي 
ي األنساب، وقد تم عرضه ضمن مهرجان "كرامة ألفالم 

، وهو ما يطعن فز ي
يتم الكشف عن أنها من ضابط صهيوئز

ي لبنان، 
ي العاصمة األردنية عمان، ثم تم وقفه. وكذلك فيلم) صالون هدى( الذي تم عرضه فز

حقوق اإلنسان" فز
ي هذا الفيلم استهداف للمنظومة الدينية واألخالق

ية والفكرية، ونرسر لإلباحية، وقد أصدرت المرجعيات الدينية وفز
ز عليه، وكذلك معرض الرسومات لبعض  ه ومحاسبة القائمي 

ّ
ا لرفض بث

ً
يعة بيان اإلسالمية وجمع غفي  من علماء الرسر

يعة اإلسالمية وي  هدم منظومة المقاصد، ويتعّرض  ، وقد برز فيها ما يخالف الرسر ي
ي الفلسطيتز

 قادة العمل الوطتز
عية خاصة منها: الدعوة إىل  ي للفن أن يكون وسيلة للوصول لمقاصد رسر

وريات الخمس، وينبغز ر للضز باألذى والضز
ي بناء الحضارة لألمة، وتلبية 

بية والتعليم، وحماية المجتمع المسلم من المخاطر، والمساهمة فز هللا تعاىل، والي 
طرت عىل التشّوق للج

ُ
ي ف

مال، والسغي له بكل الطرق، ونرسر وتنمية قيمة الجمال االحتياجات الفطرية للنفس الت 
والزينة، وكسب األموال نتيجة امتهان الفن كحرفة، والتعبي  عن المشاعر والعواطف واالتجاهات بالفن كوسيلة 

النفس")   عن  وي    ح  الي  ي 
فز تكمن  المقاصد  هذه  وآخر  ومتاحة،  Din, Ahmed, The -Bahaa Elممكنة 

Objectives of Islamic Art, Research Presented to the Conference on Art in Islamic 

https://www.alarabiya.net/culture-and-art/2021/10/22/-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Thought, an epistemological and methodological vision, 2012, 32 ض اإلسالم عىل هذه ( وال يعي 
يعة اإلسالمية   يعة اإلسالمية بكل تفاصيلها، ويظهر أثر الفن المنضبط بأحكام الرسر المقاصد ما دامت منضبطة بالرسر

:  من ي
وريات الخمس عىل النحو اآلئ   حيث المقصد والوسيلة عىل الضز

: أثر الفن عىل الدين، ويسهم الفن بحفظ الدين من ناحية الوجود من خالل تسخي  الفن بكافة أشكاله لخدمة  
ا
أول

، سواء كان ذلك بالنشيد الهادف، أو الرسم المعي ّ الهادف لزرع القيم الدينية، أو الت مثيل المشّوق الدين اإلسالمي
يعة اإلسالمية فهذا هدم لمقصد  ، أما تسخي  الفن لهدم الدين أو مخالفة أحكام الرسر ي

والهادف لتقرير هدف ديتز
ي االنتقاص من الرموز الدينية أو الفكرية أو 

حفظ الدين، ويتوّجب منع كل أشكال الفّن الهابط، والذي يتسبب فز
ي    ع عقوبات زاجرة ورادعة بحّق   المفسد، وهذا حفظ للدين من الوطنية، وترسر الفن   من أشكال 

ا
م شكًل

ّ
من يقد

 جانب العدم. 

ثانًيا: أثر الفن عىل النفس، فإن الفّن يحفظ النفوس من خالل تقديم أعمال فنية تشّجع عىل العناية باألبدان، من 
ي تعود بالنفع عىل ال

اب وممارسة الرياضة، والتشجيع عىل كل العادات الت  نفس، وتقديم العالج حيث الطعام والرسر
عند اللزوم، واختيار الطريقة األمثل للعالج من األسقام، وهذا حفظ للنفوس من جانب الوجود، أما حفظ النفوس 
ز حرمة االنتحار أو التضفات المؤذية لألبدان، وتحذير الشباب من  من جانب العدم فيمكن تقديم أعمال فنية تبي ّ

ونية المعاضة، وتح  اره عىل الفرد والمجتمع. الوسائل اإللكي  ، وبيان أضز ي  ذيرهم من الغزو التكنلوح 

 عىل  
ّ
ي من خالل تقديم أعمال فنية تحث

ا: أثر الفن عىل العقل، وذلك بأن يتكفل الفن بزيادة المستوى الذكائ 
ً
ثالث

بوي، وهذا حفظ للعقول من جان الفكري والي  أعمال فنية تزيد من الوغي  ، وعرض  ي
الذهتز ب  التفكي  والعصف 

ي تنرسر السحر 
ر من تناول المسكرات والمخدرات، ومنع األعمال الفنية الت 

ّ
ز عرض أعمال فنية تحذ الوجود، وحي 

ح خطورة ما سبق، فهذا حفظ للعقول من جانب  
ّ
ي توض

والخرافات واألوهام، وعرض األعمال الفنية البديلة والت 
 العدم. 

الف األعمال  تتضمن  بأن  النسل،  عىل  الفّن  أثر  والتناسل،  رابًعا:  الزواج  عىل  ويشّجع   
ّ
يحث ما  أشكالها  بكافة  نية 

بية السليمة  ي للي  ز الصورة الجميلة لألرسة المسلمة، واألثر اإليجائ  عية، وتبيي  ي بالطرق الرسر واستمرارية النسل البرسر
ن من خالل أعمال فنية متقنة، وهذا حفظ للنسل من جانب الوجود، أما حفظ النسل من جانب العدم فيمكن أ

ار الصحية   ز اآلثار السلبية لالغتصاب أو الزنا أو العالقات المحرمة، وتوضيح األضز يتحقق بعرض أعمال فنية تبي 
يعة اإلسالمية.   والنفسية والمجتمعية من التجارة بالمخدرات أو ممارسة األعمال المخالفة للرسر

أثر الفن عىل المال، ومن المعلوم أن إخراج وتنفيذ أي عمل ف ي بحاجة لنفقات ومبالغ مالية، وبالتاىلي خامًسا: 
تزّ

ي أن يكون أحد أهداف الفّن المنضبط المحافظة عىل المال 
ي غالب أشكاله، ومن هنا ينبغز

يعتمد الفّن عىل المال فز
وإنفاقه، كما  وعة الستثماره  المرسر المال، والطرق  وعة لجمع  المرسر بيان األساليب  الوجود من خالل  من جانب 

ز الزكاة واألمن االجتماغي والتضامن عرض الفّن المنضب ي ، والعالقة بي 
ّ
ط اآلثار اإليجابية عىل الفرد والمجتمع للمزك

االجتماغي ومحاربة الفقر، ويحفظ الفّن المال من جانب العدم من خالل تقديم عروض فنية تقرر حقيقة الربا 
ر من الوسائل ال

ّ
رة للنفوس، وتحذ

ّ
ي صورة منف

محرمة لكسب المال من خالل صورة مقززة السلبية، وتعرض الربا فز
رة للنفوس. 

ّ
 ومنف

ي هذه الجزئية إىل أن الفّن المعاض ابتعد  
ي غالب أحواله  –ويخلص الباحثان فز

ي    -فز
ي ينبغز

عية الت  عن المقاصد الرسر
وري  ي هدم الضز

 فز
ا
ي كثي  منه، وبالتاىلي أصبح الفّن عامًل

ات عليه تحقيقها، وصارت مفاسدة غالبة عىل مصالحة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وري المفاسد والمضاّر؛   ي إذا ألحق بالضز
م به عند علماء المقاصد أن التحسيتز

ّ
الخمس بدل حفظها، ومن المسل

وريات الخمس المشهورة  ( عىل واحدة من الضز ي
وري عليه، وإذا تجرأت األعمال الفنية) التحسيتز م الضز

ّ
فإنه ُيقد

ي منع هذه األعمال الفنية، والحكم بحرمتها، ويتطلب  
منعها من وزارات الثقافة كونها صاحبة السلطة عىل فينبغز

ي عىل أولياء األمور متابعة األعمال الفنية 
األعمال الفنية، وهي من تتوىل الموافقة عىل نرسر األعمال الفنية، كما ينبغز

وي    ح عن أنفسهم من خ ي الي 
ي األبناء أوقات فراغهم فز

ي يقضز
 األبناء منها ثقافتهم، أو تلك الت 

ي يتلف ّ
اللها، ثم الت 

وريات المشهورة  ي يؤثر سلًبا عىل واحدة من الضز
تكوين قوة مجتمعية مؤسساتية ضاغطة عند ظهور أي عمل فتز

عية.   أو الحاجيات الرسر

 وهللا وىلي التوفيق 

 الخاتمة: وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات: 

: النتائج
ا
 : توصل الباحثان إىل النتائج اآلتية: أوَل

يعتها. األمن  .1 بوي يحفظ لألمة اإلسالمية قيمها الفاضلة، وثوابتها العقدية، لتتشكل هويتها بناءا عىل رسر  الي 

امة،  .2
ّ
حّصن األمة نفسها من مخاطر األفكار الهد

ُ
ي صياغة الشخصية اإلسالمية، وبه ت

بوي فز يساهم األمن الي 
 . والنظريات الوافدة

اتيجية .3 بوي اسي  ي عىل األفراد والحكومات االهتمام به وترسيخه واقًعا.  األمن الي 
 مهمة، ينبغز

بوية.  .4 بوية ورعايتها واإلنفاق عليها هو محور نجاح العملية الي   االهتمام بالمحاضن الي 

5.  . ي ي العالح 
، والوقائ  ي

بوي عىل ُبعدين هما: التأسيسي البنائ   يقوم المنهج الي 

وريات الخمس من ج .6 بوي الضز ي الوجود والعدم. يحفظ األمن الي   انت 

7.  . ي بوي يؤثر عىل الفرد والمجتمع بشكل سلت 
 غياب األمن الي 

ورية. من التحسينيةالفّن  .8 بوية، وله آثار عىل المقاصد الضز ة بالمنظومة الي   ، ويرتبط مبارسر

:  ثانًيا: التوصيات:  ي
 يوىصي الباحثان باآلئ 

بوي.  .1 ي مقاصد األمن الي 
 مواصلة البحث فز

بوي بالحاجيات والتحسينيات. ربط األمن  .2  الي 

بوي.  .3  اهتمام المؤسسات الرسمية باألمن الي 

بوي.  .4  اتّباع الوسائل الفّعالة لتحقيق األمن الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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