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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 األلفاظ]
ي فهم معان 

 
  دور الصورة ف

 
 [ الحديث النبوي أنموذجا

 

 إعداد الباحث: 

ي ] 
 [ الدكتور بسام محمد صهيون 

يعة والقانون ]   [ م2021 -  دراسات إسالمية /جامعة أم درمان اإلسالمية /كلية الشر

 

 : ملخص البحث

ياء وعلم األحياء وعلم الفضاء      ز ي جميع العلوم والمعارف ، كالفي 
ة فز ي العرص الحديث مكانة كبي 

تحتل الصورة فز
اللغة  أن  ، والشك  والتعلم  للتعليم  أداة هامة  العلوم  ي كثي  من هذه 

، وتعتير فز ها  الجولوجيا والطب وغي  وعلم 
و  للتعبي   الموصلة  الوسيلة  بها هي  ز  للناطقي  الحديث العربية  ،ويعتير  ي 

المعائز لحقائق  الصحيح  والتصور  الفهم 
ة األحكام والتوابع المتعلقة   ي يجب فهمها ومعرفة دالالت ألفاظها ؛لكير

يعة الت  يف من أهم علوم الرسر النبوي الرسر
اللغة  الفهم ، يساندها معاجم   للمساعدة عىل هذا 

ً
ة قديما الكثي  بفهم هذه األحاديث ،وقد ُصنفت المصنفات 

اميسها ،ولكن تطاول األزمنة وتبدل األلسنة ، حال دون فهم العديد من هذه األلفاظ ، فكان البد من وضع وقو 
ي الواقع ،أو رسم ما تدل عليه الصورة أو 

خطة وآلية تساعد عىل فهم حقيقة األشياء من خالل عرض صورتها فز
 م الحديثة. الهيئة أو الظاهرة الكونية ،واالستفادة من تقنيات التصوير أو الرس

 . رسم - وصف -خيال –لفظ  –غريب  -صورة : الكلمات المفتاحية

 

]The role of the Picture in Understanding the Meanings of Words 

Prophetic Hadith as a Model[ 

Research Summary: 

In the modern era, the image occupies a great place in all sciences and knowledge, such as physics, 

biology, space science, geology, medicine, and others. The Prophet’s Hadith is one of the most important 

sciences of Sharia that must be understood and the meanings of its words should be known, due to the 

large number of rulings and dependencies related to the understanding of these hadiths. It was necessary 

to develop a plan and a mechanism that helps to understand the reality of things by presenting their 

image in reality, or drawing what the image body or cosmic phenomenon indicates, through modern 

imaging or drawing techniques. 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 المقدمة:  •

الحمد هلل الذي خلق اإلنسان ،وعلمه البيان ،وأعظم عليه المنة واإلنعام ،ووهبه السمع والبرص واللسان ،وصىل       
 هللا وسلم وبارك عىل نبيه محمد الرسول المعلم ،وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، أما بعد: 

ز ،فأنزل ي مبي   هللا سبحانه وتعاىل بعث رسوله الكريم بلسان عرئر
ّ
ي بينت   فإن

عليه كتابه وأردفه بوحي السنة الت 
ي كتاب هللا، كما استقلت عنه بأحكام أخرى، ومعلوم لكل مسلم أن الكتاب والسنة هما  

حت ووضحت ما فز ورسر
ي هللا عنهم 

سبيل النجاة، وقد أنزل هللا القرآن لنتدبره ونفهمه كما كان يفهمه نبيه صلوات هللا عليه وصحبه رضز
يخاطبهم ص ء ،حيث كان  ي

عليهم شر فإن عرس   ، ز المبي  ي  العرئر باللسان  يفهمون  ي 
الت  بلغتهم  عليه وسلم  ىل هللا 

حه وبينه لهم.  
ّ
 وض

 مشكلة البحث  •

ز اللفظ القديم والصورة، حيث تحتاج بعض األلفاظ إىل تحقيق المراد من اللفظ  ي الربط بي 
تتجىل مشكلة البحث فز

ي  
معتز الكلمة وما هو المراد منها، فطائر الرصد يصعب معرفه ومدى مطابقته للصورة، ويتأكد ذلك بوجد خالف فز
ات آالف أنواع الطيور.   المقصود منه مع وجود عرسر

ي الواقع ،لعدم استخدامها أو تغي  هيئتها بشكل كبي  اآلن كالمدارى   -
ها فز عدم وجود بعض األشياء من آالت وغي 

 .
ً
 مثال

ي تحقيق معتز بعض الهيئات كالتخرص مث -
. االختالف فز

ً
 ال

 أهداف البحث  •

ي مختلف الجوانب العلمية والمعرفية. -
ي ذلك من الفوائد فز

 الفهم الصحيح أللفاظ الحديث النبوي، لما فز

ي الواقع. -
ء ما بصورتها فز ي

ي تعير عن تصور لسر
ي الحديث النبوي الت 

 ربط الكلمات غي  المعروفة فز

ي العملية التعليمة .  -
 استخدام الصورة فز

 أهمية البحث  •

ز اندرس تصورها اآلن ،فلم تعد معروفة مع وجود الحاجة إىل معرفتها. كث-  ي  من الكلمات المعروفة عند المتقدمي 

حون آالف الكلمات    - ز يجدهم يرسر ؛ فالمتصفح لكتب المتقدمي  ز الحاضز ي وبي 
ز تراث الماضز أن تكون ثمة صلة بي 

ندهم إال أنها غي  معروفة اليوم ، فمثال ذلك: بقولهم: معروف، وال شك أن هذه الكلمات وداللتها كانت معروفة ع
حها معروف، فال بد من توضيح المراد منها.  ي رسر

. يقولون فز ي نافس، والزرائر
َ
 الكوز، العزالء، الكباث، الُعكة، الط

   حدود الدراسة

ي الكتب والمصنفات اللغو 
ها من األلفاظ فز يف وال تتعداه لغي  ية أو تختص الدراسة بألفاظ الحديث النبوي الرسر

ها.   غي 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 الدراسات السابقة  •

ة طويلة موضوع البحث، ال توجد أية دراسة خاصة بهذا الخصوص.   حسب اطالع الباحث ومتابعته لفي 

 منهجية الدراسة  •

ي حيث وصفت األلفاظ الغريبة وجمعت المعلومات والحقائق والمالحظات 
ي هذا البحث المنهج الوصفز

اتبعت فز
. عنها، وقررت حالتها كما  ي الواقع، دون تعليل أو تحليل وتفسي 

 وجدت عليه فز

 أسباب اختيار البحث  •

عية ؛ فمن  ز الذي ترتبط به جّل األحكام الرسر ي الوحيي 
ي صىل هللا عليه وسلم  ثائز ورة بمكان بيان حيث النتر من الرصز

تها بيدي أثناء  أجل ذلك يجب بيان حقيقة ألفاظ الحديث النبوي ، بعد أن وجدت الحاجة ملحة لمثله ، وقد لمس
عية وخاصة أن جّل من درستهم كانوا من غي  العرب  ي دمشق الطلبة العلوم الرسر

يف فز تدريسي لمادة الحديث الرسر
ح لهم  ي كنت أرسر

 أئز
ً
 من األحاديث لعدم تصورهم لبعض األلفاظ ، فأذكر مثال

ً
ا ي إفهامهم كثي 

، فكنت أجد صعوبة فز
ي صىل هللا عليه وس ة  حديث مسلم : " أن النتر تهم أنه سحلية صغي  لم أمر بقتل األوزاغ " فسألوا عن الوزغ فأخير

ي أريتهم صورتها لما حصل عندهم هذا الغموض. 
ي الليل عند مصابيح الكهرباء ، فلم يعرفوها ولو أئز

 تظهر فز

 خطة البحث  •

 : ي
 يتألف البحث من أربعة مباحث وتحت كل مبحث عدة مطالب عىل النحو اآلن 

 الصورة واأللفاظ ذات الصلة. تعريف  المبحث األول: 

.  المطلب األول: 
ً
 تعريف الصورة لغة واصطالحا

 : ي
.  المطلب الثان 

ً
 تعريف الصورة اصطالحا

 األلفاظ ذات الصلة.  المطلب الثالث: 

 : ي
ي وعالقتها بألفاظ الحديث النبوي.  المبحث الثان 

ي فهم المعائز
 دور اللفظ فز

ي األشياء  المطلب األول: 
ي فهم معائز

 . دور اللفظ فز

 : ي
 أهمية فهم ومعرفة ألفاظ الحديث النبوي.  المطلب الثان 

ي غريب ألفاظ الحديث النبوي.  المطلب الثالث: 
 الكتب المصنفة فز

ي األشياء.  المبحث الثالث: 
ي فهم معائز

 دور الصورة فز

ي فهم الحديث النبوي.  المطلب األول: 
 دور الصورة فز

 : ي
ي صىل هللا عليه وسلم  المطلب الثان   الرسم للتوضيح. استخدام النتر

ي األلفاظ النبوية.  المطلب الثالث: 
ي بيان معائز

 استخدام العلماء التصوير فز



   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2021  –  كانون األول    – 15                                                (  -  175 157) ص:  ثامنالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

160 
ي            

 
ي األلفاظدور الصورة ف

  فهم معان 
 
ي                                                                                                          الحديث النبوي أنموذجا

 صهيون 

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 فهم األلفاظ النبوية.  المبحث الرابع: 
ي العرص الحديث وطرق تفعيلها فز

 الصورة فز

ي العرص الحديث.  المطلب األول: 
 أهمية الصورة فز

 : ي
ي استخدمت الصورة:  المطلب الثان 

 المعاجم العربية الحديثة الت 

ي فهم األلفاظ النبوية.  المطلب الثالث: 
 طرق استخدام الصورة فز

 المبحث األول: تعريف الصورة واأللفاظ ذات الصلة. 

 .
 
 المطلب األول: تعريف الصورة لغة واصطالحا

 
ا
 تعريف الصورة لغة:  - أول

بالضم صورة كل مخلوق،   )ابن فارس،  الصورة  ابن 320/  3م،  1979والجمع صور، وهي هيئة خلقته  ( ويقول 
ء وهيئته وعىل معتز  ي

السر العرب عىل ظاهرها وعىل معتز حقيقة  ي كالم 
ترد فز الصورة   : األثي  ابن  قال  منظور:" 

 ( 473، 4م، ج1993صفته. يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة األمر كذا وكذا أي صفته")ابن منظور،

 
 
: - ثانيا

 
 تعريف الصورة اصطالحا

الشبيه  بح والمثال 
ّ
الش العقل هي آلة ومرآة لمشاهدة ذي الصورة وهي  ي 

تطلق عىل معان. منها كيفية تحصل فز
ي الذهن ويسىّم 

ي الخارج ويسىّم صورة خارجية، أو فز
 سواء كان فز

ً
ء مطلقا ي

ز به السر ّ ي المرآة. ومنها ما يتمي 
بالمتخّيل فز

 (. 1100/ 2م،1996التهانوي،صورة ذهنّية. ) 

المخصوصة  الصورة  وهي  تركيبها  واختالف  بعض  من  بعضها  ووضع  األشكال  ترتيب  عىل  الصورة  تطلق  وقد 
 (559م، ص 1998)الكفوي ،

ي ترتيبا أيضا وتركيبا وتناسبا، ويسىم ذلك صورة 
ي ليست محسوسة فإن للمعائز

ي الت 
وقد تطلق عىل تركيب المعائز

ي هذه الصورة فيقال صورة المسألة،  
وصورة الواقعة، وصورة العلوم الحسابية والعقلية كذا وكذا والمراد التسوية فز

 المعنوية 

ح  ي رسر
، كما فز ي

؛ أي ذهتز ي
ّ

ي الذهن وحاصله الماهّية الموجودة بوجود ظىل
ز فز ّ ومنها الصورة الذهنية أي المعلوم المتمي 

. وعىل هذا، قيل: الصورة ما  ي
ي مبحث الوجود الذهتز

ي الخارج   المواقف فز
 األشياء فز

ّ
ي الذهن، فإن

ء فز ي
ز السر ّ به يتمي 

ي الذهن صور )التهانوي، 
 ( 1100/ 2م ، 1979أعيان، وفز

: األلفاظ ذات الصلة:  ي
 المطلب الثان 

 هناك عدة ألفاظ ذات الصلة بمصطلح الصورة ومن هذه األلفاظ: 

 الخيال والتخيل، الرسم، النحت، التمثال 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 كتاب التعريفات:  الخيال: 
ك من صور المحسوسات بعد  جاء فز "الخيال: هو قوة تحفظ ما يدركه الحسن المشي 

ك، ومحله مؤخر  ك كل ما التفت إليها، فهو خزانة للحس المشي  غيبوبة المادة، بحيث يشاهدها الحسن المشي 
ي ،
 (102م، ص 1983البطن األول من الدماغ". )الجرجائز

 (  97/ص2م،ج2000د، األثر يقال رسم الدار أي أثرها. )األحم الرسم: -

عىل كتابة  أي  القبالة  رسم  عىل  شهد  ومنه  الكتاب كتبته  ورسمت  أعلمت  قتل  باب  من  رسما  للبناء  ورسمت 
، د.ت،  / 1الصحيفة قال ابن القطاع ورسمت له كذا فارتسمه أي امتثله والرسم األثر والجمع رسوم وأرسم )الفيومي

227) 

{ نحت: نحت الخشب والحجر ونحوهما م  النحت: - ز  فارهي 
ُ
ن األجسام الصلبة، قال }وتنحتون من الجبال بيوتا

ي نحت عليها اإلنسان كما أن الغريزة ما غرز عليها اإلنسان.  
والنحاتة ما يسقط من المنحوت والنحيتة الطبيعة الت 

، د.ت، ص ي
 ( 484)األصفهائز

ء: صوره حت  كأنه ينظر إلي   التمثال: - ي
ه. وامتثله هو: تصوره، ومثلت له الصورة، والجمع التماثيل. ومثل له السر

ي الحديث: 
ها. وفز  كذا تمثيال إذا صورت له مثاله بكتابة وغي 

")ابن حنبل ، ز ( أي :مصور. يقال: مثلت، بالتثقيل والتخفيف، 65/ 4،ج1995"أشد الناس عذابا ممثل من الممثلي 
ي 
ء بالسر ي

ء تمثاله. ومثل السر ي
ء: سواه وشبهه به وجعله مثله إذا صورت مثاال. والتمثال: االسم منه، وظل كل شر

 وعىل مثاله. 

ء المصنوع مشبها بخلق من خلق هللا، وجمعه التماثيل. )ابن منظور، ي
 (613، 11م، ج1993والتمثال: اسم للسر

ء ؛ وغالب ذلك أن يكون من الفم. تقول: لفظ   اللفظ: - ي
الالم والفاء والظاء كلمة صحيحة تدل عىل طرح السر

ء من فىمي )ابن فارس،بالكالم يلفظ لفظا. ولفظ ي
 (259/ 5م،ج1979ت السر

ي األصل مصدر )ابن منظور،
م،  1993ولفظت بالكالم وتلفظت به أي تكلمت به. واللفظ: واحد األلفاظ، وهو فز

    (613، 11ج

ي وعالقتها بألفاظ الحديث النبوي. 
ي فهم المعان 

 
: دور اللفظ  ف ي

 المبحث الثان 

ي 
ي فهم معان 

 
 األشياء. المطلب األول: دور اللفظ ف

ز البرسر أجمع، كل  ي فهم اإلنسان لحقائق األمور، لذا كان وسيلة التواصل األساسية بي 
يحتل اللفظ المرتبة األوىل فز

ي ينطق بها لسان اإلنسان تقدم عىل سائر الوسائل والوسائط، من اإلشارة أو الرسم  
حسب لسانه ولغته، واللغة الت 

 المعتز أو الرمز لسهولة استخدامها ورسعة تحصيل 

: أحدهما خاص واآلخر عام.  ز  وتنقسم األلفاظ المفردة قسمي 

ي معرفته سواء 
ي الخطاب، فهم فز

ي مما يدور بينهم فز ي معرفته جمهور أهل اللسان العرئر
ك فز أما العام: فهو ما يشي 

ورة التفاهم وتعلموه.   أو قريب من السواء، تناقلوه فيما بينهم وتداولوه، وتلقفوه من حال الصغر لرصز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 بها، وحافظ 
ي ال يعرفها إال من عتز

وأما الخاص: فهو ما ورد فيه من األلفاظ اللغوية، والكلمات الغريبة الحوشية، الت 
فكان االهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من األلفاظ أهم مما سواه،   -وقليل ما هم  -عليها واستخرجها من مظانها

ي الرتبة عىل
ي البيان، وأوىل بالبيان مما عداه، ومقدما فز

ورية فز ي التعريف بذكره؛ إذ الحاجة إليه ضز
ه، ومبدوا فز  غي 

ي اإليضاح والعرفان. 
 الزمة فز

ثم معرفته تنقسم إىل معرفة ذاته وصفاته: أما ذاته فهي معرفة وزن الكلمة وبنائها، وتأليف حروفها وضبطها؛ لئال  
وإعرابه، لئال يختل فاعل بمفعول، أو خير بأمر، أو يتبدل حرف بحرف أو بناء ببناء. وأما صفاته فهي معرفة حركاته  

اللغة واالشتقاق، ومعرفة  الذات استقل بها علماء  ي مبتز فهم الحديث عليها، فمعرفة 
الت  ي 

المعائز غي  ذلك من 
ي 
قان الضطرار كل منهما إىل صاحبه فز الصفات استقل بها علماء النحو والترصيف، وإن كان الفريقان ال يكادان يفي 

، البي  ( 4/ ص1م،ج1979ان.)ابن األثي 

: وهي أن اإلنسان خلق بحيث ال يستقل بتحصيل جميع   ي
ي وضع األلفاظ للمعائز

ي الحكمة فز
يقول اإلمام الرازي: " فز

، وال بد لذلك التعريف من  ه ليمكنه التوسل به إىل االستعانة بالغي  ي ضمي 
ه ما فز مهماته فاحتاج إىل أن يعرف غي 

ة م أن أسهلها وأحسنها هو طريق، والطرق كثي  الكتابة واإلشارة والتصفيق باليد والحركة بسائر األعضاء، إال  ثل 
ي القلوب والضمائر بهذه األلفاظ، ويدل عليه وجوه: 

 تعريف ما فز

الحروف  لحدوث  أسباب  تقطيعاتها  عند  واألصوات  الصوت،  لحدوث  سبب  اإلخراج  عند  النفس  أن  أحدها: 
: أن هذه األصوات المختلفة، وهذه   ي

هما. والثائز ي تحصل من غي  كلفة ومعونة بخالف الكتابة واإلشارة وغي 
المعائز

 . ي
ي الحال، فعند االحتياج إليه تحصل وعند زوال الحاجة تفتز وتنقضز

 كما توجد تفتز عقيبه فز

ة، وتلك الحروف   ي مخارج الحروف تتولد منها الحروف الكثي 
ة فز والثالث: أن األصوات بحسب التقطيعات الكثي 

ي 
المعائز أن تصي  غي  متناهية، فإذا جعلنا لكل واحد من  يتولد منها كلمات تكاد  ة  الكثي  ة بحسب تركيباتها  الكثي 

غي   من  ي 
المعائز عىل  األلفاظ  توزعت  الكلمات  تلك  من  اإلشارة واحدا  ي 

فز يوجد  ال  هذا  ومثل  واشتباه،  التباس   
 والتصفيق. 

األلفاظ".   هو  القلوب  ي 
فز لما  التعريفات  أحسن  بأن  السليمة،  العقول  قضت  الثالثة  األسباب  فلهذه 

 (. 39/ 1م،2000)الرازي،

: أهمية  فهم ومعرفة ألفاظ الحديث النبوي.  ي
 المطلب الثان 

ي وحقائق األشياء المحيطة تعتير اللغات مفتاح جميع العلوم عير  
ي تعير عن المعائز

العصور، ولكل قوم لغتهم الت 
ها مفردات، ولكن بعض الكلمات قد يصعب   وأكير

ً
بهم، وال شك أن اللغة العربية هي من أكير اللغات استخداما

 معرفة حقيقتها إما لخفائها عن السامع أو بعد العهد وتغي  اللسان. 

ز  قة بيننا وبي 
ّ
ي من دخيل العامية  هذا وإن بعد الش تب المذكورة، وما شاب اللسان العرئر

ُ
ي ألفت فيها الك

 العصور الت 
دت مصطلحات 

ّ
ي ول

ي الحضارة الحديثة الت 
ي أصبحت اللغة المتكلم فيها، وقلة العلم، وما حصل من تطور هائل فز

الت 
ت تحت ركام الحداثة وآخر جديدة لكثي  من المسميات المستحدثة، األمر الذي أدى إىل اندرس كثي  من المسميا

ي تصور اللفظ النبوي عىل النحو الصحيح. 
 فز
ً
 من الجهل وأنشأ خلال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 صىل هللا عليه وسلم تضيع كثي  من أحكام الدين وقيمه وآدابه، حيث إن األحكام    بدون الفهم الصحيح لمراد النتر
عية يتوقف   عية مستنبطة منه، فكثي  من األحكام الرسر معرفة الحكم الفقهي فيها عىل تصور الفقهية واآلداب الرسر

ي النص النبوي. 
 الكلمة او صورة الكلمة الوردة فز

 ال يتداخله الخلل، وال يتطرق إليه الزلل، إىل أن فتحت األمصار،  
ً
ي عندهم صحيحا محروسا فكان اللسان العرئر

الذ  األمم  أنواع  من  هم  وغي  والنبط،  والحبش  والفرس  الروم  من  جنسهم  غي   العرب  عىل وخالط  فتح هللا  ين 
جت األلسن، وتداخلت اللغات ونشأ بينهم  ز ز بالدهم، وأفاء عليهم أموالهم ورقابهم، فاختلطت الفرق وامي  المسلمي 
ي المحاورة عنه، 

ي الخطاب منه، وحفظوا من اللغة ما ال غتز لهم فز
األوالد، فتعلموا من اللسان العرئر ماال بد لهم فز

،  وتركوا ما عداه لعدم الحاجة الي ي الباعث عليه)ابن األثي 
 (5/ ص1م،ج1979ه، وأهملوه لقلة الرغبة فز

ي صىل هللا عليه وسلم؛ إذ    المراد من كالم النتر
ز لنا مما سبق أن من أوجب الواجبات فهم الوحي وفهم المعتز فيتبي 

 هو سبيل معرفة الدين ،وتفهم أحكامه . 

ي األلف
ورة تقريب معائز  إىل ضز

ً
اظ النبوية، فما فتئوا يؤلفون المصنفات الخاصة بغريب ألفاظ وقد تنبه العلماء قديما

ي بيان تفصيل لهذه المصنفات وذكر أسمائها.  
ي المطلب اآلئ 

، وفز
ً
 بالغا

ً
 الحديث النبوي وي  هتمون بها اهتماما

ي غريب ألفاظ الحديث النبوي 
 
 المطلب الثالث: الكتب المصنفة ف

ألفاظ غريب  ببيان  العلماء  عناية  ي    لذلك كانت 
الت  المصنفات  ات  عرسر ذلك  ألجل  فصنفوا  بالغة  عناية  السنة 

 اختصت ببيان غريب ألفاظ الحديث النبوي منها عىل سبيل المثال ال الحرص : 

  : م بن عبد هللا الهروي البغدادي )المتوفز
ّ
 ـه(. 224غريب الحديث: أبو ُعبيد القاسم بن سال

ي أبو إسحا -  (285 – 198ق) غريب الحديث : إبراهيم بن إسحاق الحرئر

- : ، أبو محمد )المتوفز ي الرسقسطي
ي غريب الحديث: قاسم بن ثابت بن حزم العوفز

 ـه(. 302الدالئل فز

-    : ي )المتوفز ي المعروف بالخطائر
  388غريب الحديث: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البست 

 ـه(. 

ي رحمه هللا الغرض من تأليف الكتاب : "ثم إن الحديث لما ذهب أعالمه بانقراض القرون الثالثة،   ذكر الخطائر
ت الرواة وقل منهم الرعاة، وفشا اللحن، ومرنت عليه األلسن اللكن،  واستأخر به الزمان، فتناقلته أيدي العجم، وكير
 ، ز ي أمر الدين والنصيحة لجماعة المسلمي 

 رأى أولو البصائر والعقول، والذابون عن حريم الرسول أن من الوثيقة فز
ف من قناعه، وتفسي  المشكل من معانيه، وتقويم األود من زي    غ 

َ
أن يعنوا بجمع الغريب من ألفاظه، وكشف المغد

ي كتب تبف  عىل األبد، وتخلد عىل وجه المسند، لتكون لمن بعدهم قدوة وإماما، ومن الضالل 
ناقليه، وأن يدونوه فز

ي ،   (. 47،1م،ج1982عصمة وأمانا.)الخطائر

 ـه(. 597مال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عىلي بن محمد الجوزي )المتوفز : غريب الحديث ج-

-  : ي جار هللا )المتوفز ي غريب الحديث واألثر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخرسر
 ـه(. 538لفائق فز

-  :  (. ـه597غريب الحديث :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عىلي بن محمد الجوزي )المتوفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 غريب الحديث واألثر أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري) -
ـه( وهو من أفضل كتب الغريب  606النهاية فز
 وأدقها. 

 كما هو  
ً
 دقيقا

ً
ي بيان غريب الحديث النبوي وتحقيق معانيها تحقيقا

وح كتب السنة طافحة فز زد عىل هذا أن رسر
ح صحيح البخاري للحافظ  ي كتاب فتح الباري رسر

ي المتوفز سنة ) واضح فز
 ـه( 802ابن حجر العسقالئز

ح صحيح مسلم بن الحجاج لإلمام النووي المتوفز سنة ) -  ـه( 677المنهاج رسر

ي - ي ضياء الدين أحمد بن عمر األنصاري األندلسي القرطتر اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه: أبو العباس القرطتر
 ـه( 656 -ـه  578) 

ها كثي  ... فكان غرض هذه   ي األلفاظ الغريبة عىل كل قارئ وسامع وغي 
ح معائز المصنفات تقريب وتوضيح ورسر

ي عرص ما غي  معروف فيما بعده، لذلك 
أللفاظ الحديث النبوي حسب لغة عرصه، وقد يكون ما هو معروف فز

 وقتنا الحاىلي .  
ي كل عرص حت 

 تجددت معاجم الغريب وتنوعت فز

ي األ 
ي فهم معان 

 
 شياء. المبحث الثالث: دور الصورة ف

ي الرسالة 
ي تجسد الصورة أحد تجلياتها بأنه إذا كانت دوال اللسان تتخذ فز

ز اللسان والشفرة الت  تمهيد: الفرق بي 
ي فضاء الصورة، 

 بحيث تدرك حسب نظام تحدده بنية الجملة، فإن دوال الشفرة األيقونة تنترسر فز
ً
طابعا خطيا

ورة، فالبدء بهذا العنرص عوض ذاك مسألة   بحيث إن إدراك عنرص من عناضها ال يتم قبل العناض  األخرى ضز
. ومن ثمة فإن الرسائل اللفظية تظل سجينة قواعد النحو والتداول خالفا للخطاب البرصي   ي

وكة الختيار المتلف  مي 
امن.)معماري ، ز  (2017الذي ال يخضع لقواعد تركيبية صارمة، إضافة إىل أن عناضه تدرك بشكل مي 

ي سينطقون بها،  كما تحتل الصورة ال
ي العملية التعليمية، ابتداء من تعليم األطفال حروف لغاتهم الت 

 فز
ً
ا  كبي 

ً
يوم دورا

ي علم األحياء توضع 
 لكلمات تحتوي الحرف المقصود، وفز

ً
حيث يجعل أمام كل حرف صورة أو رسما يبينه وصورا

ي الحساب صورة جسم اإلنسان أو الحيوان أو أعضائهما أو صورة النبات المراد دراست
ه، وكذا تستخدم الصورة فز

ها، فبات التعليم ال ينفك عن الصورة، فهو جزء ال يتجزأ منها.   واللغة، والعلوم االجتماعية وغي 

ي األلفاظ. 
ي فهم معائز

ي المطالب اآلتية دور الصورة وكيف استخدمت فز
 وسوف نتناول فز

ي فهم الحديث النبوي
 
 المطلب األول: دور الصورة ف

ي صىل هللا عليه وسلم      أو اليوم األخر أو عن حياة النتر
ز ي تتحدث عن قصص السابقي 

بوية الت  كثي  من األحاديث الي 
، فعىل سبيل المثال الحديث 

ً
 صحيحا

ً
يتوقف فهم المراد منها عىل معرفة الكلمات الواردة فيها وتصّورها تصورا

ز عن الحساب والرصاط ورؤية   ي الصحيحي 
ب جرس جهنم " قال المهيب المروي فز هللا جل جالله ففيه: "ويرصز

، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبه كالليب مثل  ز رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: " فأكون أول من يجي 
شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ " قالوا: بىل يا رسول هللا، قال: " فإنها مثل شوك السعدان، غي  أنها ال 

عظمها إال هللا، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل، ثم ينجو..." الحديث يعلم قدر  
(.فقد سأل الرسول المعلم صلوات هللا وسالمه عليه عن شوك السعدان وهل هو  118/  8م ،1987.... )البخاري،

به صىل هللا عليه وسلم من   معروف لدى أصحابه أم ال؟ كي يوضحه لهم حت  يقع عنده تصور وتقريب لما شبه
 كالليب جهنم. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

يبس، ومنبته سهول  إذا  فينظر إىل شوكه كالحا  ي 
فلكة يستلف  نبت ذو شوك كأنه  ي وصفه: 

والسعدان كما جاء فز
 (. 215/ 3م، 1993األرض، ولهذا النبت شوك يقال له حسكة السعدان ويشبه به حلمة الثدي" )ابن منظور،

يف أ ي صىل هللا عليه وسلم ركز عىل معرفة شكل شوك السعدان، عندما كرر فيتضح من النص النبوي الرسر نه النتر
ء  ي

عىل سامعيه: "أما رأيتم شوك السعدان؟ "، فأراد صىل هللا عليه وسلم ربط ما يتكلم به عن عالم اآلخرة بسر
ي الذي يريده. 

ز حت  يصل إىل تحقيق المعتز الذهتز  متصور لدى السامعي 

 

 

ي : 
ي صىل هللا عليه وسلم الرسم للتوضيح. المطلب الثان   استخدام النب 

ي ذهن 
ي بعض األحيان كي يقرب المعتز ويرسخه فز

ي صىل هللا عليه وسلم  يستخدم الرسم التوضيخي فز كان النتر
ز بيان ذلك :  ي هذين الحديثي 

ي الذاكرة والفهم ، وفز
ي ،فعندما يرتبط الكالم بالرسم يكون له األثر األعمق فز

 المتلف 

ي عن ر -1
ي صىل هللا عليه و سلم خطا مربعا وخط خطا فز ي هللا عنه قال : خط النتر

بيع بن خثيم عن عبد هللا رضز
ي الوسط وقال :" هذا اإلنسان 

ي الوسط من جانبه الذي فز
الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إىل هذا الذي فز

طط الصغار األعراض فإن أخطأه هذا وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخ -أو قد أحاط به  -وهذا أجله محيط به 
 (2359/ 5م ،1987نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا". )البخاري،

ز عن يمينه، وخط -2 ي صىل هللا عليه وسلم فخط خطا، وخط خطي  النتر عن جابر بن عبد هللا، قال: كنا عند 
ي الخط األوسط، فقال: »هذا سبيل هللا« ثم تال ه

ز عن يساره، ثم وضع يده فز ذه اآلية: }وأن هذا ضاطي خطي 
 (. 6/ 1[ " )ابن ماجه،د.ت  ،153مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله{ ]األنعام: 

ي يريد إيصال معانها إىل  
ي صىل هللا عليه وسلم الرسم لبيان الصورة الذهنية الت   استخدم النتر

ز ي هذين الحديثي 
ففز

ي . السامع والناظر ،فربط الفهم بالرسم 
ي المتلف 

 فز
ً
ا  وتأثي 

ً
 ،ليكون أكير وضوحا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 األلفاظ النبوية 
ي بيان معان 

 
 المطلب الثالث :استخدام العلماء التصوير ف

ي التوضيح من قبل العلماء: 
 استخدام الرسم فز

حها وتقريبها من األذهان والمطلع عىل معاج ي بيان الكلمات الغريبة ورسر
 فز
ً
 بالغا

ً
م اللغة تقدم معنا أن للعلماء اهتماما

 لبعض األسباب إال أنه 
ً
، لكن أن يهتم بعضهم برسم توضيخي فهو وإن كان نادرا

ً
وحه يجد هذا بينا والحديث ورسر

ي كتاب اللباس ، باب االمتشاط  ،قال 
ي فتح الباري فز

ي هذا الباب ، فقد جاء فز
مثال يحتذى به ويتخذ منه علم فز

ي صىل هللا عليه و سلم  الزهري: حفظته كما أنك ها هنا عن سهل بن سعد قال   ي حجر النتر
: اطلع رجل من جحر فز

ي عينك إنما جعل 
ي صىل هللا عليه و سلم مدرى يحك به رأسه فقال :" لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به فز ،ومع النتر

ي برسم توضيخي 128/  4م ،1987االستئذان من أجل البرص")البخاري،
ح ابن حجر لكلمة )مدرى( وإذا به يأئ  (. فرسر

، عن الح ي
ي بيان هذه الكلمة )العسقالئز

 (:  244/ 12م،ج1959افظ اليعمري ف 

 

ز لإلمام النووي   ي كتابه رياض الصالحي 
ي كتابه رياض   -رحمه هللا-وفز

ي لألجل واألمل والموت ،فز
رسم توضيخي ذهتز

.)النووي، ز ي صىل هللا ع260م،ص2000الصالحي  ي هللا عنه قال : خط النتر
ليه و (.عند إيراده لحديث عبد هللا رضز

ي 
ي الوسط من جانبه الذي فز

ي الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إىل هذا الذي فز
سلم خطا مربعا وخط خطا فز

أجله محيط به   به    -الوسط وقال ) هذا اإلنسان وهذا  أمله وهذه الخطط   -أو قد أحاط  وهذا الذي هو خارج 
 (2359/ 5م ، 1987") البخاري،الصغار األعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا

 

          

 

ي فهم األلفاظ النبوية. 
 
ي العرص الحديث وطرق تفعيلها ف

 
 المبحث الرابع: الصورة ف

ي العرص الحديث: 
 
 المطلب األول: أهمية الصورة ف

ي 
 من مصادر اكتساب العلوم والمعارف فقد احتلت المرتبة الثانية بعد اللغة ، بل فز

ً
 رئيسا

ً
تعد الصورة اليوم مصدرا

ي أعىل مراتب االختصاص 
ي الكتب الخاصة بتعليم األطفال، وحت  فز

كثي  من األحيان ال ينفكان كما هو مشاهد فز
 كبي  

ً
ها ،  فميدان الطب ودراسته تعتمد عىل الصورة اعتمادا  وكذلك الهندسة والعلوم الطبيعية والجغرافية   وغي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 ميدان اإلعالم فمن غي  المقبول أن تصدر جريدة من غي  صور ، أو ينرسر خير بدون أن ترفق به 
وللصورة السبق فز

ة عنه .   الصورة المعير

ي مختلف أطواره –إن التعليم يعتمد بشكل أساشي عىل الذاكرة   
رة لفظية أم برصية. فالذاكرة سواء أكانت الذاك  -فز

اإلنسان سجل حافل  وتاري    خ  السلوك.  ويتعدل  التجربة  بها  تتقوم   
ً
آثارا المكتسبة  للمعارف  ك  تي  ي 

الت  ة  ز المي  هي 
ي تستطيع تحريك المخزن وإحياء ما بات راكدا 

ي تؤكد هذا الدور. وترتبط الصورة التعليمية بالذاكرة الت 
بالنماذج الت 

 (2018قف أو صورة أو حدث أو كلمة.)العلوي،بمجرد استثارتها بمو 

إن صورة واحدة فيها من المعتز المفيد للمقصود ما يعجز كتاب كامل عن التعبي  عنه، ولها من التأثي  ما قد تعجز 
ي عن ألف كلمة ، كما قيل 

خطب بليغة ومقاالت عميقة من الدعوة إليه واإلثارة ألجله ،وقد قيل : صورة واحدة تغتز
 بلغ من الكالم . الصورة أ

ي استخدمت الصورة: 
: المعاجم العربية الحديثة الب  ي

 المطلب الثان 

ي المعاجم والقواميس، حيث ترتبط لديهم 
ي استخدام الصورة فز

سبق الغرب واضغي المعاجم العربية الحديثة فز
ي المعاجم العربية، فالمؤلفا

 فز
ً
ا  كبي 

ً
ز نجد شحا ي حي 

، فز
ً
 وثيقا

ً
ت القديمة ال تعتز بالصورة، المعاجم بالصورة ارتباطا

 بسبب االعتماد عىل المعاجم القديمة وصعوبة إنشاء معاجم حديثة، إال أننا نجد بعض 
ً
والحديثة هي قليلة أصال

 المعاجم العربية الحديثة اعتمدت عىل التصوير للعديد من  األلفاظ منها: 

ما يقارب رب  ع قرن من الزمن ، وذلك بطلب المعجم الوسيط : تأليف مجمع اللغة العربية حيث استمر تأليفه  -1
ي سنه  

ي بمعجم عىل خي  نمط 1936من وزاره المعارف فز ي مرص العالم العرئر
م أن يسعف مجمع اللغة العربية فز

تيب ،واضح األسلوب ،سهل  ء محكم الي  ي ي نظامه عن أحدث المعجمات األجنبية فيخر
حديث ،بحيث ال يقل فز

 عىل صور لكل ما 
ً
حه اىل تصوير ،وعىل مصطلحات العلوم والفنون  .  التناول ،مشتمال  يحتاج رسر

ي صفحه من 
ي نحو ألف ومئت 

ين فز ز كبي  ي جزئي 
ز ألف لفظه وستمائة رسم ،وقع فز اشتمل المعجم عىل نحو ثالثي 

 ثالثة أعمده . 

2-  : ي اللغة واألدب والعلوم األب لويس معلوف اليسوغي
 المنجد فز

ي ال
ي مقدمته  1908عرص الحديث كانت الطبعة األوىل له   وهو من أشهر المعاجم المدرسية فز

م ، قال األب يسوع  فز
ي إعالء شأنها وإدناء قطوفها ،والسيما أرباب 

ز فز  سبب تأليفه :" أما بعد فان أدباء اللغة العربية وأئمتها العاملي 
ً
ذاكرا

  ، الحاجة إىل معجم مدرشي  األزمنة بمسيس  ي هذه 
ما لهجوا فز ا  المعوذ ،وال المدارس منهم ،كثي  بالمخل  ليس 

ي اللغات األجنبية، من 
 بما عرفت به المعجمات المدرسية فز

ً
 مأخذه ،ممتازا

ً
بالطويل الملل المعجز ، يكون قريبا

 ( 1م،ص1908إحكام الوضع وضوح الداللة".)معلوف،

يكون هذا   أن  من  الغرض  إصابة  ي 
فز " ورغبه  لويس:  األب  يقول  المعجم  الرسوم عىل  إدخال  ي 

بقدر  وفز المؤلف 
ها، ورتبنا صفحاته عىل 

ّ
 ما لدينا من األحرف وأجل

ّ
ي المادة وافرها، قد اظهرناه بأدق

االستطاعة عىل صغر حجمه غتز
ي المكان، 

ي يتيرّس معها االقتصاد فز
ي وتنسيقها عىل بعض االصطالحات والطرق الت 

ي رسد المعائز
ثالثة أعمدة، وعولنا فز

 بإشارة بعضهم زيناه بصور ع
ً
وح الطويلة، وتخفف عن وعمال ز بعض األوصاف، وتقوم مقام الرسر ديدة، تمثل للعي 

ي تفهم األشياء وإثباتها" . )معلوف،
 (1م،ص1908الفكرة بعض العناء فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 يعير عن أمرين:  ي العالم العرئر
 إن عدم تطور الخطاب حول الصورة فز

 - 
ً
حاصال خ  الرسر يزال  ال  ،بحيث  ي  العرئر الوغي  ي 

فز الصورة  انكار  ز    استمرار  تركي  مع  ،خاصه  والبرصي  اللغوي  ز  بي 
ي 
فز البحث  ي 

فز المختصة  عب 
ّ
الش قلة  أو  ،وغياب  البرصي  ال  اللغوي  السند  عىل  واألبحاث  والكتابات  جمات  الي 

 الصورة. 

 م(. 2013االكتفاء بعيش الصورة والعيش معها واستهالكها باعتبارها وسيله وباعتبارها فرجة. )الزاهري، - 

ي فهم األلفاظ النبوية. المطلب الثالث: طرق ا
 
 ستخدام الصورة ف

ي صىل هللا عليه وسلم من خالل استخدام تقنيات  ة لفهم ألفاظ حديث النتر يتضح مما سبق أن هناك إمكانية كبي 
ي تحديد الصور المقصودة  

التصوير الحديثة ، ومحركات البحث ، وثورة المعلومات المرئية عامة والمصورة خاصة فز
ي أض

ي األلفاظ الت 
ي تتعلق فز

ي الت 
ي فهم المعائز

ي العرص الحديث ؛لما لها من أثر كبي  فز
حت غريبة عىل أسماع الناس فز

عية بمختلف مجاالتها، فال تزال مئات األلفاظ غي  معروفة ، حيث يمكن أن توضح بالصورة أو  بها األحكام الرسر
ي بعض األمثلة التوضيحية لذلك : 

ز ، وفيما يأئ   الرسم المناسبي 

 الرصد: 

 رسوَل هللا    -عن عبد هللا بن عباس  
َّ
ن
َ
ي هللا عنهما: »أ

صىل   هللا عليه وسلم نه عن قتل أرب  ع من الدواب: -رضز
د«. )ابن ماجه ،د.ت،   (1074/ 2النملة، والنحلة، والهدهد، والرصر

ي هذه الحديث نهي عن قتل أربعة من دواب األرض ثالثة منها معروفة وهي النملة والنحلة والهده
د، وأما الرصد ففز

عية كما هو معلوم  ي بالدهم ، وهو منهي عن قتله والنهي من األحكام الرسر
فكثي  من الناس ال يعرفونه مع وجوده فز

 فال يستطيع المكلف الكف عن هذا النهي ما لم يعلم ما هو الرصد وما هي صورته . 

ي تاج العروس للزبيدي: ")الرصد(وهو )بضم الصاد وفتح الراء: طائ 
ر( فوق العصفور أبقع )ضخم الرأس(،  جاء فز

ي الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار، له برثن عظيم.  
(، يكون فز قال األزهري: )يصطاد العصافي 

ي:   ز النمي  ي شعبة أو شجرة، ال يقدر عليه أحد. قال سكي 
ويقال له: األخطب، الختالف لونيه. والرصد ال تراه إال فز

ي فهو الهمهام، يرصض كالصقر. وروي عن مجاهد: الرصد ضدان، أحدهما يسم  يه أهل العراق: العقعق، وأما الير
" . )الزبيدي، د.ت،   (. 273/ 8وكره لحم الرصد وهو من سباع الطي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 وهذه صورة الرصد : 

  

 

 الحدأة: 

ي هللا عنهما: قالت حفصة: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: " خ
مس من الدواب ال عن عبد هللا بن عمر رضز

 (. 13/  3م ،1987حرج عىل من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور" )البخاري،

أبو الخطاف وأبو الصلت، يصيد الجرذان، وكان من  بالفتح )طائر( أي معروف، وكنيته  الَحدأة:  ي تعريف 
جاء فز

 (188/ 1أصيد الجوارح )الزبيدي،د.ت،
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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
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ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الطيلسان: 

عن أنس بن مالك، أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم قال: »يتبع الدجال من يهود أصبهان، سبعون ألفا عليهم 
 (. 2266/ 4الطيالسة«) مسلم،دت ،

أن   األصمغي  عن  وحكي  معرب،  هو  قيل:  فيه،  لغة  والطالسان  األكسية،  من  ب 
: ضز الطيلسان  تعريف  ي 

فز جاء 
، إنم ي وأصله فارشي ي بعض نسخ التهذيب  الطيلسان ليس بعرئر

ز المهملة، وفز ا هو تالسان، فأعرب، هكذا بالسي 
، ألن العجم   ي الشتم: يا ابن الطيلسان، أي إنك أعجىمي

ز المعجمة، وهكذا ضبطه األرموي. ومن المجاز يقال فز بالشي 
.)الزبيدي،د.ت، ي

ي والصاغائز  ( 204/ 16هم الذين يتطيلسون، نقله الزمخرسر

 

 الغرقد : 

ي هريرة، أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، قال: " ال تقوم الساعة حت  يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم  عن أئر
المسلمون حت  يختتر  اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد هللا هذا يهودي 

، فتعال فاقتله، إال الغرقد، فإنه من شجر اليهود  ي
 (. 2239/ 4". ) مسلم،دت ،خلفز

ي صفة الغرقد : الغرقد: شجر عظام، من العضاه. وقال بعض الرواة: الغرقد من نبات القف، ،أو هي العوسج 
جاء فز

شجر  من  ب  ...ضز الغرقدة.  فهي  العوسجة  عظمت  إذا  حنيفة:  أبو  قال  غرقدة،  واحده  عظم،  إذا 
 (467/ 8الشوك..)الزبيدي،د.ت،
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 األترج :  

ي   ي صىل هللا عليه و سلم قال : " مثل الذي يقرأ القرآن كاألترجة طعمها طيب وريحها عن أئر موش األشعري عن النتر
طيب . والذي ال يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب وال ري    ح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها  

/ 4م ، 1987لحنظلة طعمها مر وال ري    ح لها ")البخاري،طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل ا

128 .) 

ي هذا الحديث ذكر أربعة أنواع من الثمار: األترج،الحنظل، التمر ،الريحان. 
 ورد فز

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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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