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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 : البحث ملخص

ي  الحوار  قيمة عن البحث يتحدث         
ز
 صحابةال وأحد  وسلم عليه هللا صىل الرسول طبقه وكيف ، اإلسالم ف

ي  عليه هللا رضوان
ز
ي  الشبهات استعراض تم ثم ، لغايته ومحقق ناجح حوار  ادارة ف

 بصورة المس اإل  حول تثار  الت 

ز وت لنبوةا صدر  منذ  اإلسالم الزمت فقد  ، خاصة بصفة وسلم عليه هللا صىل الرسول شخص وحول عامة  فيز

ز  ز  من القرشيي  كي  ي  المرسر
ز
  خذتوأ الشبهات ثارةإ سنة تواتر  ثم ، والتنكيل اإلساءة ف

ا
 موضوع فأثي   ، حديثة اشكال

تهن زوجاته تعدد  ي  ورد  وما  محضة شهوانية نهأ عىل وفهمهم وكير
ز
 لتوضيح ةدسم كمادة  يصلح الشبهة هذه رد  ف

ز والمس الدعاة تحىل واذا  ذلك من والحكم الحقائق ز  لمي   ، لحوار ا دارةإ فن ومعرفة الصدر  بسعة لرسولهم المحبي 

  لإلسالم ذلك لجلب
 
ا    خي 

 
ا ز  الكتاب بعض تبناه ما  أما  ، كثي   وتنفيذ  للكتب تأليف من مواهبهم تسخي   من والفناني 

  ثم فالماأل خراجوإ الرسومات
 
ي  للكنيسة ينتمون ناسأ من المصحف بإحراق مرورا

ز
 الكريم هونبي لإلسالم ساءةاإل  ف

  يكن فلم ،
 
ا ز  نبه فقد  كله  رسر ز  من الغافلي  ي  يعيشون الذين خاصة -المسلمي 

ز
ز  مجتمعات ف  ما  اىل نبههم – المسيئي 

تهم واستيقظت المسلمون هب فقد  الهمم تشحذ  التحديات وألن دينهم ضد  يحاك  فكانت ، معتقداتهم عىل غي 

هم عنيفة فعلهم ردة  معهم نيقفو  فراد أ و أ حكومات أكانوا  سواء لعقالءا من كثي    وجعلت ، وجرئ شجاع وتعبي 

ي  يظل لكن ، الشنيع الجرم هذا  بإدانة
ز
ز  ضار إ نفسه الوقت ف  داخل مر أل ا يدرجون وقيمنا  ديننا  ضد  المتعصبي 

   .  لصالحنا  الحدث واستغالل منا  واحد  كل  عند   الحوار  ملكة تفعيل منا  يتطلب وهذا  ، التعبي   حرية طار إ
 

Abstract: 

The research talks about the value of dialogue in Islam, Since the beginning of the prophet hood and the perfection of the 

polytheists among the polytheists, then the year of raising suspicions and taking on modern forms, the issue of polygamy 

and the multiplicity of their wives and their understanding was raised as pure sensuality, and what was mentioned in the 

response to this suspicion is suitable as a heavy material to clarify the facts and the ruling of that, and if the preachers and 

Muslims who love their Messenger Sadr's capacity and knowledge of the art of managing dialogue, As for what some 

writers and artists have adopted in terms of harnessing their talents, such as writing books, executing drawings, producing 

films, the burning of the Qur’an by people belonging to the Church in offending Islam and his honorable Prophet, as he 

alerted the heedless of Muslims - especially those who live in abusive societies - alerted them to what It is woven against 

their religion and because the challenges sharpen their enthusiasm, so Muslims rose and their jealousy awakened to their 

beliefs, so their reaction was violent and their expression was courageous and bold, and it made many rational people, 

whether they were governments or individuals who stand with them by condemning this heinous crime, but at the same 

time the insistence of fanatics against our religion and our values remains included. 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  البحث مقدمة

ي  أمر  وهذا  ، قل بكلمة تبدأ  الكريم القرآن سور  من كثي    إن         
 القرآن ودلنا  ، معه الحوار  وبدء اآلخر  بتبليغ ربائز

ز  رسوله وسنة الكريم ي أ أن عىل وسلم عليه هللا صىل األمي 
ي  للمسلم فاعلية مضز

ز
 قناعته و ه اآلخر  مع حواره ف

ازه ز ود  سالح من مضز أ وليس ، بضاعة من عنده بما  واعي  ز  بكل حىلي وبالت اآلخرين مع للتواصل ملكات حسنبأ الي 

ي  الصفات
  منه تجعل الت 

 
  محاورا

 
ي  حبيبنا  وتعاىل سبحانه هللا به كرمأ  ما  ا وهذ ، حاذقا  وسلم عليه هللا صىل النت 

م وسلم عليه هللا صىل الرسول كان  فقد  ، عظيم خلق عىل بأنه ونعته ائع يحي  ز  غي   رسر  حق يعطيهمو  المسلمي 

ي  والرد  خذ األ  فنون يتقن كان  نهأ كما   ، عوتهد توضيح بعد  االختيار 
ز
 وتخي   ابرةالمثو  بالصي   يتحىل وكان ، الكالم ف

  األصغر  مع والتواضع األكي   مع والتأدب المعاملة وحسن المودة بذل يراغي  وكان ، القول من حسناأل 
 
 إن ، سنا

ي  يرى اإلسالم
ز
ائع تعدد  ف ز  من سنة والحضارات والثقافات والملل الرسر   تعاىل هللا سيز

 
   ونظاما

 
 وال  له تبديل ال  كونيا

ز  مكانه الحوار  ليأخذ  وذلك ، تحويل ي  ، الدعاة بي   هذا  من للنيل سالماإل  عداءأ وكل والنصارى اليهود  تخطيط يخ 

ي  الشبهات برز أ من ، تعاىل هللا باذن السيادة له المكتوب الخاتم الدين
 بالنقاش ، اجهزو  تعدد  عليها  يركزون الت 

ي  الحقائق يجهل كان  من تحييد  قلاأل عىل و أ سالملإل  جدد  مؤيدين نكسب نأ يمكن والحوار 
ز
 ، هاتالشب تلك ف

ز  تشكيك اىل الرامية خططهم ونفسد  ي  المسلمي 
ز
 ، التسليمو  الصالة فضلأ عليه الخاتم الرسول البرسر  سيد  ف

ز  ي  الدخول ضد  النصارى بنائهمأ وتحصي 
ز
 .   وسلم عليه هللا صىل صورته بتشويه سالماإل  ف

 :  البحث مشكلة

ي  والجرأة التطاول        
ز
 ستهانةواال  ، سالماإل  مقدسات واستباحة ، وسلم يهعل هللا صىل البرسر  لسيد  ساءةاإل  ف

ز  بقوة ز  ورد  ، بدينهم وتمسكهم المسلمي   .  والعنف باالنفعال ذلك عىل المسلمي 

 :  البحث تساؤالت 

 نها أ مأ ؟ معينة مؤسسة أو  ؟ جماعة قبل من مخططة وسلم عليه هللا صىل الرسول لشخص ساءةاإل  هل/ 1

ي  بدافع فردي عمل
  ؟ ذائ 

ز  لدى الفعل ردة كانت  هل/ 2 ز  توقعات من أكي   كانت  وهل ؟ االساءة حجم مع متناسبة المسلمي    ؟ الفاعلي 

  ؟ االسالم لصالح وتوظيفه الحدث هذا  من الدعاة استفاد  هل/ 3

 :  البحث تفرضيا

  ي  يجاملون ال  فإنهم دينهم عن المسلمون بعد  مهما
ز
 لموس عليه هللا صىل رسولهم عىل االعتداء ف

 .  مومقدساته

  ي  سالح مضز أ هو  الحوار
ز
 .  سالماإل  عداءأ مع التعامل ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ي  الحوار  اعتماد  عىل الغيورون والمسلمون الدعاة يعتمد
ز
 .  لموس عليه هللا صىل نبينا  عن الدفاع ف

 :  البحث أهمية

ي  البحث أهمية تتمثل
ز
ي  المواضيع من موضوعه أن ف

ز  بالنسبة الحمراء الخطوط من تعد  الت   وهي  اال  ، للمسلمي 

ي  لتقحم تكن لم المقدسات وأن ، وسلم عليه هللا صىل الكريم رسولهم لشخصية التعرض
ز
 تالرصاعا ف

ز  السياسية والخالفات  المباح نم تصبح ال  حت   الظاهرة لهذه التصدي من بد  ال  وعليه ، والمؤسسات الدول بي 

 .  المألوف

 :  الدراسة محددات

ز  سالمإل ا أعداء ، عامة رةبصو  المسلمة واالمة الدعاة  .  خاصة بصورة المسيئي 

 :  وتعريفاتها   البحث مصطلحات

 :  أثر / أ 

ي  ما          
ء رسم من بق  ي

ي  ما  بالتحريك األثر  1.  السر
ء رسم من بق  ي

ي  األثر  إبقاء:  والتأثي   ، السر
ز
ء ف ي

ي  وأثر  .  السر
ز
 ف

ء ي
  فيه ترك:  السر

 
  2.  أثرا

 :  حوار / ب

  ومحاورة ، بكرسها  وحوار  الحاء بفتح حوار          
 
  أي مشورة بوزن الحاء بضم ومحورة وحويرا

 
 .  جوابا

  اىلي  حار  فما  كلمته:   وتقول.  التجاوب:  والتحاور  ،.  المجاوبة:  والمحاورة         
 
  اىلي  رجع وما  ، جوابا

 
 ال و  حويرا

  رد  ما  أي حوار  وال  محورة وال  حويرة
 
ي  والكالم المنطق مراجعة والمحاورة.  جوابا

ز
 حاوره وقد  ، المخاطبة ف

      3.  المشاورة من كالمشورة  مصدر  المحاورة من والمحورة

ي  وراجعه جاوبه وحوار  محاورة حاوره     
ز
  4.  بينهم الكالم وتراجعوا  تجاوبوا  القوم وتحاور  ، الكالم ف

 :  دفاع/ ج

                                                           
 . 3، ص ، بريوت : مكتبة لبنان حميط احمليطم  ، 1987البستاين . بطرس ،   1

 . 6:  4،  ، بريوت : دار الكتب العلمية  لسان العربهـ ،   1424 –م 2003.  حممد بن مكرم ، ابن منظور  2
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  يدفعه دفعه ، بقوة زالةاإل:  الدفع         
 
  دفعا

 
ي  وتدافعوا  وتدافع فاندفع ودفعه ودافعه ودفاعا

 كل  دفع:  ءالسر

  بعضهم دفع أي القوم وتدافع.  صاحبه عن منهم واحد 
 
  فالن اىل فالن ودفع.  بعضا

 
 عىل لرسر ا عنه ودفع شيئا

  5.  دفع بمعتز  عنه ودافع.  المثل

  يدفعه دفعه         
 
  دفعا

 
ي  ضف الدفع وقيل ، وأزاله بقوة نحاه ومدفعا

 فض  الرفع أن كما   ، الورود  قبل ءالسر

ي 
 له انترصت الرجل عن دافعت – بالحجة رده القول ودفع.  منه حماه ذىاأل  عنه دفع – وروده بعد  ءالسر

ي  واندفع ، عنه وحاميت
ز
   6.  فاضأ الحديث ف

 :  المجادلة/ د 

ي  اللدد         
ز
ز  اىل المجادلة تنقسم 7.  بالحجة الحجة مقابلة والجدل.  عليها  والقدرة الخصومة ف  مجادلة:  قسمي 

ي  مطلوب فاألول ، بالشدة ومجادلة الحستز ب
 عليها  رصوالح تطبيقها  يجب بالحستز  والمجادلة ، مرفوض والثائز

ْحَسنُ ) الكتاب أهل مع خاصة
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ْ
 9( َوَجاِدل

ي  التاىلي  التعريف نعتمد  سوف السابق المفردات تعريف عىل وبناء         
ز
:  دراسته د بصد نحن الذي الموضوع ف

 هللا صىل للرسول الحماية بقصد  الكالم ومراجعة اآلخر  مع نجريه الذي الحديث بموجب نجده الذي الرسم هو 

 .    وسلم عليه هللا صىل عنه ذىاأل  ودفع وسلم عليه

 :  البحث منهج

ي 
 .   تحليىلي  وصقز

 ( :  وسلم عليه هللا صىل) هللا رسول مولد / أ 

ة صاحب ما  نإ           مع ةمقارن ويرسه حملها  واختالف مهأ به حملت نأ منذ  وسلم عليه هللا صىل الرسول سي 

ي  طبيعية غي   عالمات من وسلم عليه هللا صىل مولده وماصاحب ، رصيفاتها 
ز
ي  أتهنش ثم ، البرسر  عرف ف

ز
 البادية ف

ز  ثم ، السعدية حليمة مربيته رسةوأل  له المعجزات من كثي    وظهور   واشتهاره لتجارةا وامتهانه قرانهأ مع شبابه تمي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الشخصب ليس نهوأ ، وتعاىل سبحانه هللا لدى محروس مرسل نهوأ عنه للدفاع دسمة مادة يعد  ذلك كل  مانةباأل 

ي  مثبت وهذا  العادي
ز
ز  بعض كتابات  ف قي  ز  والملحدين المسترسر  .   المنصفي 

ي  ، قضي  بن مناف عبد  بن هاشم بن المطلب عبد  بن هللا عبد  بن محمد  سيدنا  هو            عليه هللا صىل والنت 

 وكانت ، مرص  ملك رقيون بنت هاجر  بطن من وهم السالم عليه نبياءاأل  بو أ الرحمن خليل براهيمإ ولد  من وسلم

ي  قبيلة رئيس وهب بنت آمنة مهأو  ، المكانة رفيعة
  .  بقريش الملقب بفهر  يتصل هونسب زهرة بتز

ي  كان  وهكذا            نبينا  ولد  ، قبائلهم أحسن ومن العرب بطون من مهوأ أبيه جهة من وسلم عليه هللا صىل النت 

ز  يوم وسلم عليه هللا صىل ي  م628 ابريل 22 قفالموا ـه571 الفيل عام ولاأل ربيع 9 االثني 
ز
 وكان المكرمة مكة ف

ي  وقد  بويهأ وحيد 
ز
 .  والدته قبل والده توف

ي  لوازون الفرنسي  القس يقول         
ز
ة ف  عجمي أواخر : )  وسلم عليه هللا صىلي  محمد الرسول عن له  محاضز

ي  ولد  الذي محمد  هو  المسلمون يعتقد  كما   األنبياء
ز
 وكانت ، للميالد   570 سنة بريلإ من مضت ليال لعرسر  مكة ف

فأ عائلته ي  عائلة رسر
ز
ة القبائل إحدى وه ، قريش ف ي  الشهي 

ز
ي  النسب وصاحب ، العرب بالد  ف

 إسماعيل إىل المرتق 

  جده كان  وقد  ، الخليل إبراهيم بن
 
 ، نيةالوث العرب ديانة معبد  ، حكومتهم دار  وكانت ، الكعبة سدانة متوليا

ي 
ز
يفو  الطباع كرم  من يكون ما  أعظم عىل وكان ، أعوام ستة ابن وهو  هأم توفيت و  ، والدته قبل والده وتوف  رسر

 من ظهر ت بدأت كفالته  وأثناء سنوات ست ابن وهو  جده كفله  وقد  ، اإلحساس وشدة ، الحياء ومنته ، األخالق

 خلق اإلنسان أن فأجابهم ، معهم للعب فدعوه يلعبون بصبيان ومر  ، العقل ورجاحة الذكاء عالمات محمد 

يفة والمقاصد  ، الجليلة ألعمالل  موشي ، عظيم خلق عىل وكان ، الباطلة واألمور  السافلة لألعمال ال  ، الرسر

  ، مرضية
 
  ، األطفال عىل شفوقا

 
ي  متشدق غي   ، اإلحسان عىل مطبوعا

ز
ي  صلف وال  ، نفسه ف

ز
 ، الناس عم معاملته ف

  وكان
 
    10.  يفةرسر  رقيقة وعواطف ، مفرط وذكاء ، عجيبة إدراك قوة حائزا

ة اإلسالمية الدراسات دلت لقد   افقتهر  قد  النبوة عالمات أن عىل ، وسلم عليه هللا صىلي  الرسول لسي 

  وأن ، والدته منذ 
 
 بيهمن للعرب سيكون أنه عىل وتستدل  ، ميالده عىل سابقة كانت  الدالئل تلك من بعضا

ي  ذكرت ألنها  الحقيقة بهذه النصارى ويعرف ، المرتقب
ز
 وسلم عليه هللا صىل ولعظمته ، التحريف قبل كتبهم  ف

ف ، والمسيحيون القساوسة وتاريخه أخباره يتابع ي  عهم اختلف وإن منصف كل  الحميدة بخصاله ويعي 
ز
 ف

 .  االعتقاد 

   النبوة عالمات/ ب
 
 :  مولده ف

 كنت  : " والسالم ةالصال عليه يقول ، الخلق قدم قديمة الرسول نبوة كانت  إذ  ، العجيب باألمر  هذا  ليس         

 
 
ز  وآدم نبيا ي  11" والجسد  الروح بي 

ز
 التهرس قدم عن فيها  يتحدث  وسلم عليه هللا صىلي  للرسول ثانية رواية وف

                                                           
  www.rasoulallah.netرسول هللا ،  ، طفولة الرسول ودالئل النبوة. د . ت (،  ،  مؤلفدون  10

 ، كتاب املناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ابب يف فضل  سنن االمام الرتمذيالرتمذي . حممد بن عيسى ،  11

http://www.rasoulallah.net/
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  نبوته ودالئل   مولده يوم أمه رأت حي 
 
ي "  :  وسلم عليه هللا صىلي  بقوله الشام قصور  أضاء نورا

 لخاتم  هللا د عن إئز

ز  ي  لمنجدل آدم وإن ، النبيي 
ز
كم هطينت ف ي  دعوة أنا  ، ذلك بتأويل وسأخي  ي  عيس وبشارة إبراهيم أئ  ي  أمي  ورؤيا  ، ئ 

 الت 

ز  رأت ي  حي 
ز  أمهات وكذلك الشام قصور  له أضاءت نور  منها  خرج أنه وضعتتز    12"  يرين النبيي 

ق بال عىل يغب ولم ي  والوزير  المسترسر
ي ( 1916 عام المولود )  جيورجيو  كونستانس الرومائز

ز
: )  كتابه  ف

ي  جديدة ة نظر 
ز
ة ف ي  رواية حسب لحوارييه قال المسيح السيد  أن يذكر  أن ،(  هللا رسول سي 

ز
 إنه:  وحنا ي إنجيل ف

ي 
سل وإنه ويحميكم يقويكم شخص بعدي سيأئ  ي (  باركلت)  إليكم سي 

 علنأ وقد  ، يتام أدعكم لن ألنتز

 سلمونالم ويرى: )  جورجيو  ليقو .  القدس روح نفسه هو (  باركلت)  أن المسيح السيد  صعود  بعد  المسيحيون

ي  انه قال ألنه ، المسيح السيد  كلمة  حرفوا  النصارى أن
(  أحمد )  يةباليونان ومعناها   "توس بريكىلي "  بعدي سيأئ 

ي  اسم وهو ( .  الممدوح)  بمعتز   وهو  ز  نت    األكير  معناها (  محمد )  و .  المسلمي 
 
 ذكروا  اليهود  أن ويروى.  مدحا

 ليلة(  وايةالر  عىل والعهدة)  اليهود  ألن ،(  أحمد )  سيخلفه المسيح السيد  أن ويعلمون  "تول بريكي " الكلمة هذه

   اضطربوا  وسلم عليه هللا صىلي  هللا رسول والدة
 
ا  13( آمنة وضع من وتخوفوا  ، كثي 

ة كتب  تذكر  و   ، سلمو  عليه هللا صىلي  الرسول مولد  يوم اضطربوا  اليهود  أن والحديث اإلسالمية السي 

ي 
ز  ألم ايةرو  فقز ي  الليلة كان  فلما  بمكة سكن قد  يهودي كان"   :  قالت أنها  عائشة المؤمني 

 رسول ا فيه ولد  الت 

ي  ولد  فإنه وا انظر :  قال نعلم ال  قالوا  ؟ مولود  الليلة فيكم ولد  هل قريش معرسر  يا :  قال وسلم عليه هللا صىلي  هللا
ز
 ف

ي  الليلة هذه ز  األمة هذه نت   فذهب ، المغ المطلب لعبد  ولد قد  لهم فقيل سألوا ف فانرصفوا  ، عالمة كتفيه  بي 

  خر  العالمة اليهودي رأى فلما  ، لهم فأخرجته أمه إىل معهم اليهودي
 
 بتز  نم النبوة ذهبت:  وقال عليه مغشيا

ها  يخرج سطوة بكم ليسطون وهللا أما  قريش معرسر  يا  إرسائيل ق من خي        14" والمغرب  المرسر

    طفولته/ ج 
 
   بادية ف

   :  سعد  بب 

ي  وسلم عليه هللا صىلي  الرسول لطفولة كان  لقد 
ز
ي  بادية ف

  يةالجسد بنيته عىل أثرها  سعد  بتز
ا
 عىل ومستقبل

ي  تكون فقد  ، الفكري تحوله
ز
قالمس يقول أظفاره نعومة منذ  الفكري للتأمل استعداده البادية تلك ف  الفرنسي  ترسر

ز  الفونس ي  دينيه اتيي 
ز
ي  والجسمية األخالقية الصحة هذه " : )هللا رسول محمد : " كتابه  ف

 البادية إىل ها ب يدين الت 

   ساعدته ،
 
ا ة تلك ذكريات إعادة يحب محمد  كان  ، محن من بعد  به ابتىلي  ما  تحمل عىل كثي   كث  ، الفي 

 
ا  كان  ما  ي 

ي  عىلي  هللا نعم من إن: "  يقول
ي  ، تقدر  ال  الت 

ي  ولدت أئز
ز
ف قريش ف ي  ، لئالقبا أرسر

ي  نشأت وأئز
ز
ي  ةبادي ف

 ، سعد  بتز
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  منطبعة بقيت وقد "  بالحجاز  المواطن أصح
ز
ي  البادية صور  نفسه ف

  األشياء أول كانت  الت 
 
ا ي  تأثي 
ز
  عندما  حسه ف

  فيتسلق الرعاة مع فيها  يرسح كان
 
فا ي  القطعان ليالحظ رسر

ز
  15.  مراعيها  ف

ة الحديث كتب  وتتحدث           ي  النبوة دالئل عن والسي 
ي  طفولته أثناء له ظهرت الت 

ز
ي  سعد  بتز  بادية ف

 الت 

ز  ، السعدية حليمة تروي  ها  ت حي  تها  نساء مع مكة إىل حرصز اف أطفال تربية اللتماس عشي   بما حس مكة أرسر

ي  األرستقراطية الطبقات عليه درجت
ي  الصحية لتنشئةا لتنشئهم البدوية القبائل من للمراضع بأبنائها  تعهد  الت 

ز
 ف

قون نقل جهتهم ومن ، البادية أجواء ة دونوا  منم المسترسر ي  سي   بما  لكتبا تلك عن وسلم عليه هللا صىل النت 

 16.  النبوة ودالئل الرسول طفولة يخص

 ، خبةالصا أقرانه  أخالق مع لينسجم يكن لم والوحدة للتأمل استعداد  عىل وسلم عليه هللا صىل كان

الهم يفضل فكان ز ي  اعي 
ز
  ويذهب ، ألعابهم ف

 
  .  والسكون الهدوء حيث وحيدا

 :  حوار ال تأصيل

ي  النقاش بغرض أكير  أو  طرفان الحديث يتناول هوأن         
ز
 البالسؤ  أو  األفكار  بطرح وذلك محدد  موضوع ف

  ذلك بكل أو  والجواب
 
 سواء ، معلومات ايضاح أو  شبهة لدحض أو  الفكري للتقارب نقاط اىل الوصول بغية ، معا

ي  اآليات من بكثي   الكريم آنالقر  خر ز  وقد  ، ال  مأ معينة نتيجة عىل المتحاوران اتفق
ة  توضح الت   الذي الحوار  كير

ز  حدث ز  ثم ، الكرام ومالئكته وتعاىل سبحانه هللا بي  يل نزل عندما  والرسل المالئكة بي  ي  عىل رةم ولأل جي   النت 

ز  وكذلك ، وسلم عليه هللا صىل  ) ، قوامهموأ الرسل بي 
ُ
ع
ْ
َموْ  اد

ْ
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ْ
ِحك

ْ
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ت 
َّ
 17( ِبال

   الحوار  أهمية
 
 :  االسالم ف

  تعاىل هللا من أمر  : ( 
ُ
ع
ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
ه
َ
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ُ
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ُ
ْحَسنُ ت

َ
َ أ ي ِهي ِ
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  دينيه . ايتني ، 1958م ، حممد رسول هللا ، ترمجة د. عبد احلليم حممود وحممد عبد احلليم حممود ، مصر : هنضة مصر، 15

. 335ص  

 .  www.rasoulallah.netرسول هللا ،  ص ، 6،  طفولة الرسول ودالئل النبوة. د . ت (،  ،  مؤلفدون  16

 125سورة النحل : اآلية  17

 125سورة النحل : اآلية  18
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الرسل ومناهج أساليب من  

 الزنا و  الشاب – نجران وفد  – نوفل بن ورقة – المجادلة سورة وسلم عليه هللا صىل الرسول ساليبأ من  

وط توفر  من بد  ال  المنشودة أهدافه ىلإ الحوار  يصل حت    :  المحاور  لدى وصفات وآداب رسر

 بالموضوع التامة المعرفة  

 وسلم عليه هللا صىل رسوله وسنة هللا بكتاب علمال  

  
 
ي  حكيما
ز
  تحاوره ف

 ي  يحاور  أن
ز
  الواقعية المسائل ف

 أ الحق يقبل أن 
 
  مصدره كان  يا

 للنتائج االستعجال عدم  

 لالستفزاز  االستجابة وعدم البديهة رسعة  

 قناعاإل اىل الوصول بمجرد  التوقف  

  النابية لفاظاأل عن البعد  

 :  لحوار ا نجاح عوامل

 لتعصبا عدم - التواضع – التسامح – الجدية - بالحستز  الدعوة - العلم - التفاؤل - الوقت استغالل - التخطيط
20  

ز  الحوار  ثقافة ترسيخ اىل نحتاج          ز  بي  ز  عامو  بصورة المسلمي   لدى يوجد  مما ، خاصة بصفة الدعاة وبي 

  معظمهم
 
دد  الوجل من شيئا ي  الحديث قبل والي 

ز
  كان  ولو  موضوع أي ف

 
  بسيطا

 
ي  خلل بفعل ، وعاديا

ز
 التنشئة ف

ي  الوالدين قبل من سواء االجتماعية
ز
ز  و أ رسةاأل  ف ي  المعلمي 

ز
دد  عقدة معهم تنشأ  وبذلك ، المدارس ف  عدمو  الي 

ي  أهمية من تمثله لما  ، عالجها  من بد  ال  وتعليمية تربوية مسؤوليات أمام أنفسنا  نجد  وهنا ، بالنفس الثقة
ز
 ف

ز  لدى الوغي  تنمية خالل من ، القادمة لألجيال الحياة أساليب ياغةص ورة الناشئي   ، الحوار  عىل التعود  برصز

ام ز ي  األساسية والمبادئ بالقيم وااللي 
ز
 الحوار  افةثق إشاعة والمبادئ القيم هذه ومن العامة، اإلنسانية العالقات ف

   حوار ال خالل من ، اآلخر  مع التعامل فرصة ومنحها  ، اآلخر  مع
ز
 دون العرص معطيات عىل واالنفتاح المتكاف

ي  النفسية الحواجز  من الكثي   إن ،واالنتماء  بالهوية العالقة ذات تالثواب عن التخىلي 
 باآلخر  عالقتنا  تحكم الت 

دد  سيطرة عن تنجم ي  والشك والخوف الي 
ز
 هو  السلوك وهذا  ، سلبية نتائج من العالقة هذه إليه تؤول قد  ما ف

اكم وتربوي تماغي اج إرث نتاج ي  تحكمت مي 
ز
بية أساليب مساره ف  ملكة ةتنمي خالل من ذلك ويعالج ، الخاطئة الي 

ي بأن كفيل  فذلك الطفولة سن منذ  بالنفس الثقة ز  عقول يير ي  العقبات كل  تجاوز  عىل القدرة بأهمية الناشئي 
 الت 

                                                           
 ، اخلرطوم ، دار االصالة للصحافة والنشر واالنتاج  عوامل جناح الداعيةم ، 2003 -هـ 1424محد النيل . يوسف ،  20

 . 19االعالمي ، ص
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ض قد  ي  طريقهم تعي 
ز
ز  المستقبل ف ي  اآلخر  مع التعاطي  حي 

ز
ي  ، الحياة نو شؤ  من شأن أي ف

ز
 من يعد  لم عرص  ف

ي  اجتهاد  بدون التفوق وهم من والتخلص ، اآلخرين عن نفسه يعزل أن كان  من لكائن الممكن
 .  ذائ 

ي        
ز
تب ، وسلم عليه هللا صىل رسولنا  وعظمة الحنيف ديننا  مزايا  نقدم ان فرصة نفقد  الحوار  غياب وف  ويي 

ي  عظيمة فرص ضياع ذلك عىل
ز
ز  كسب  ف ز  او  جدد  مسلمي   لتقصي  ا وهذا  ، يعتنقوه لم وان االسالم مع متعاطفي 

ي 
ز
ي  يدخلنا  قد  اسالمنا  نرصة ف

ز
 .  االثم دائرة ف

  المحاورين سيد  وسلم عليه هللا صىل الرسول

  الزنا  مريد  زجر  حينما 

  للزنا  استأذنه الذي الشاب مع وسلم عليه هللا صىل الرسول موقف حصد          
ا
ي  من ُجَمل

ي  ي َ والعِ  المعائز
 الت 

 
ُ
ّب  ذي كل  انتباه تلِفت

ُ
ص لكي  ، ل رر  تلك يتقمَّ

ُّ
ي  والخطوات الد

ي  سامية برتبة المرء تجعل الت 
ز
ه ف  وعالجه تفكي 

ي  ، الطارئة للمشكالت
 عليه هللا صىل الرسول مع الشاب هذا  موقف طرأ  كما   الراغي  أو  الناصح عىل تطرأ  الت 

 !  معه ومن وسلم
ٌ
ز  فرق ز  الشاب مع وخطواته وأساليبه الرسول موقف بي  ي  كان  من موقف وبي 

ز
 هذا  ةحرصز  ف

ي  عن:  إال  ليس بالزجر  اكتفوا  الذين قفالمو  ا  إن:  قال أمامه أئ    فت 
 
ي  أئ   شابا  فقال..  وسلم هعلي هللا صىل النت 

ه:  فقال!  مه مه وقالوا ..  فزجروه عليه القوم فأقبل!  بالزنا  ىلي  ائذن!  هللا رسول يا : 
ُ
 ق نهم فدنا  ، ِادن

 
 قال ، ريبا

ه قال.  فجلس:  ي  ، وهللا ال :  قال ؟ ألمك أتحبُّ
 قال .  ألمهاتهم يحبونه الناس وال :  قال.  فداك هللا جعلتز

ي !  هللا رسول يا  وهللا ال :  قال ؟ البنتك أفتحبه
ه قال.  تهملبنا يحبونه الناس وال :  قال.  فداك هللا جعلتز  أتحبُّ

ي  ، وهللا ال :  قال ؟ ألختك
ه قال.  ألخواتهم يحبونه الناس وال :  قال.  فداك هللا جعلتز  ال :  قال ؟ لعمتك أتحبُّ

ي  ، وهللا
ه قال.  لعماتهم يحبونه الناس وال :  قال.  فداك هللا جعلتز ي  ، وهللا ال :  قال ؟ لخالتك أتحبُّ

 هللا جعلتز

 ، قلبه ر وطه ، ذنبه اغفر !  اللهم:  وقال ، عليه يده فوضع:  قال.  لخاالتهم يحبونه الناس وال :  قال.  فداك

ء إىل يلتفت الفت   ذلك بعد  يكن فلم.  فرجه وحصن ي
ي  صححه.  شر

 ..  األلبائز

 
ا
 فسهبن ذهب المعصية يريد  الذي هذا  أن حيث ، وسلم عليه هللا صىل الرسول صدر  رحابة لنتأمل ..  أول

ه يستأذنه لكي  وسلم عليه هللا صىل لمحمد   الناس وعيةت عىل يقوم منل همسة وهذه ، صدره يكن بما  ويخي 

ه ومن ،
َّ
ة هللا ول عاه رعيَّ ي  الوقوع عند  األم أو  لألب يلجئون ال  البنت أو  االبن لماذا ! )  عليها  هللا اسي 

ز
 الذنب ف

ز  والخطباء المساجد  أئمة بعض لماذا  ؟ الخطأ  أو   ةالخاص مشاكلهم لعالج الناس إليهم يبادر  ال  والناصحي 

ي ا أخطائهم تجاوز  عن والبحث
ي  يشعرون الطالبات أو  الطالب لماذا  ؟ فيها  يقعون لت 

ز
 اناألحي بعض ف

ز  بينهم المنيعة بالحواجز  ز  وبي   ( ..  ؟ والمعلمات المعلمي 

ة  أسئلة           ي  كثي 
ي  الصدر  برحابة نتمتع أن أجل من أنفسنا  عىل نطرحها  أن ينبغز

 عىل تعاونن تجعلنا  الت 

 .  ارسر مب بشكل إلينا  بحاجة هم من أخطاء تجاوز 



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد  – السابعالمجلد 

 
    – 15                                                (   -  296 271) ص:  عشر  رابعلالبحث ا – الثان

 
ين الثان   م 2020 – تشر

 

280 

 وسنته وسلم عليه هللا صىل النب    شخصية عن وتصحيح الشبه د ر                                         عبدالقادر      

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
ه وسلم عليه هللا صىل الرسول إىل الشاب جاء ..  ثانيا ي  أن الوحيد  وهمُّ

ي  شهوته يقضز
ز
 كرس   حيث ، وقت كل  ف

ي  هللا رسول من اإلذن طلب عندما  الحياء حاجز 
ز
ة ف   كان  من حرصز

 
 ، وسلم عليه هللا صىل محمد  مع جالسا

ز  فإنه فعله وقُبح إرادته ساءت مهما  الشاب بأن يفيدنا  وهذا  ي  وازنيت المرء تجعل أخرى بجوانب يتمي 
ز
 ف

 ولالرس عىل مجيئه تكرر  الذي الخمر  شارب مع الرسوِل  موقف وما  ، خطأه عند  شعوره ومراعاة معه التعامل

 رسول إىل اءج ما  الشاب فهذا  ، ورسوله هللا يحب إنه بيده نفسي  الذي فو  ، تسبوه ال  قال حينما  عنا  ببعيد 

ي  ىلي  ائذن:  قال ولذلك المعصية من خوفه لشدة إال  هللا
ز
 !  الزنا  ف

 
 
م كيف  تأمل ..  ثالثا ّـَ ي  وعقله عواطفه الرسول حك

ز
 قومال فعل ردة من الرغم عىل ، المخط   مع تعامله ف

ي  يقع ال  لكي  الخطأ  حصول عند  المحيط بالجو  يتأثر  ال  المصلح أن إىل يشي   وهذا  ، زجروه حينما 
ز
 عدة أخطاء ف

 هللا صىل الرسول يصمت الشاب لهذا  القوم زجر  ومع ، الجوانب جميع من المخط   حالة ويدرس يتأئز  بل ،

ي  أقرب أي(  ادنه)  إليه ويشي   وسلم عليه
 !  متز

 
 
ين من بالزجر  يعج الذي الجو  مع الشاب هذا  موقف تصور  ..  رابعا  عاهد حينما  موقفه تصور  ثم ، الحاضز

به!  منه للقرب الرسول به!  مانباأل  ليشعره وسلم عليه هللا صىل قرَّ  جراح يضمد  لكي  موسل عليه هللا صىل قرَّ

به!  ضجيجه عن ويبعده الزجر  ي  والنصح الرسالة يبلغه لكي  وسلم عليه هللا صىل قرَّ
 هو  هذا ! أحسن هي  بالت 

ز  بعض ألن ،الصواب يقبل لكي  نفسية تهيئة خط  الم نهت    أن إلينا  يشي   الحبيب  أساليب يفقه ال  المربي 

ي  المخط   جذب
ي  بعض وحال! خطأه عن يقلع لهتجع الت 

 الرصاخ نينهجو  المخط   يقابلون حينما  البرسر  بتز

ب والسباب  ، طأهخ عند  الخطأ  صاحب يستثقلون الذين العاجزين دأب وهذا  ، والحوار  التفاهم قبل والرصز

ي  عن يذهب ال  إنه
 والفضاضة بالعبوس الخطأ  حصول حال الطالب واجهوا  الذين معلمينا  بعض مخيلت 

ب ي  عن يغيب وال !  والجر  والشد  والرصز
ز  بعض ذهتز  ، ذاتيةال ألغراضهم المخط   يستغلون الذين الناصحي 

 ج يحوي تربوي أسلوب للمخط   الرسول تقريب أسلوب!  المتكلفة بالنظرات شوكتهم وإضعاف
ا
 العي   من مل

ي 
ي  والمعائز

ي  الت 
ي  كل  يسلكه أن ينبغز  .  المخط   مع مرئ 

 
 
 اب  ةاالستج ؟ منه القرب - وسلم عليه هللا صىل - الرسول منه طلب ينما ح المخط   حال كان  ماذا  ..  خامسا

ة   الرسول فأساليب ، تردد  غي   من يقرب يجعله الذي باألمان شعر  ألنه ؟ لماذا !  مب  ارسر
 
 الشاب هذا ل مغناطيسا

  منه قرب الذي
 
ا  يقرب حينما  إنه!  قربه طلب بعدما  فورا

َّ
ة المخط   من  نقطع نا إنف بذلك طلبنا  عند  مبارسر

 
 
ز  ليس شوطا ي  بالهي 

ز
ز  بعض وحال ، خطأه لتغيي   تهيئته ف ز المعلم من ُيطلبون عندما  المخطئي   هو  واآلباء ي 

  ؟ لماذا  ، والفرُّ  الكرُّ 

 
 
 الكاملة نفسيةال التهيئة الشاب لهذا  - وسلم عليه هللا صىل - الرسول تهيئة تكتمل وهنا (  فجلس)  ..  سادسا

ي  يبدأ  لكي 
ز
وري أمر  الرسول تهيئة إن..  للزنا  وحِبه قناعته عن يعدله الذي مشواره ف ي  هيستخدم ضز

ز
 أساليبه ف

شد  مع ي  وحيدا  موقف ليس الزنا  يريد  الذي للشاب وتهيئته ، المخط   أو  المسي 
ز
ته نإ بل أساليبه ف  تزخر  سي 

ي  يدع ال  بأن يعلمه أن الرسول أراد  جبل بن فمعاذ  ، بذلك
ز
ي  اللهم صالته دبر  ف

 وحسن كركوش كركذ  عىل أعتز
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  وهللا)  ب  الرسول تهيئة فكانت عبادتك
ك إئز ه ثم(  أح بُّ م!  بالحديث أخي 

َّ
ي  - ود مسع ابن الرسول وعل

 هللا رضز

  قبَض  ما  بعد  التشهد  - عنه
ٌ
 اليرسى دهي وضع ثم اليمتز  بيده مسعود  ابن يد  - وسلم عليه هللا صىل - محمد

ي  عمر  البن انطالقة وبداية ةتهيئ كانت  الليل ميقو  كان  لو  هللا عبد  الرجل وِنعم!  عليها 
 !  عنه هللا رضز

 
 
ي  الموقف هذا  احتوى..  سابعا   المرئ 

 
  رصيدا

 
 - وسلم يهعل هللا صىل - الرسول ِقَبل من واللسان بالحال عاطفيا

  منه فدنا )  ،(  ادنه)  فبالحال ، الشاب هذا  مع
 
 هأتحب)  ،(  ألمك أتحبه)  اللسان أما ( .  فجلس)  ،(  قريبا

ي  الحديث ان( !  لخالتك أتحبه)  ،(  ألختك أتحبه)  ،(  لعمتك أتحبه)  ، البنتك
ي  العاطقز

ز
 المواقف بعض ف

  يكون
 
  مفتاحا

 
 عىل دلت األسلوب بهذا  - وسلم عليه هللا صىل - الرسول من البداية هذه أن إذ  ، لإلقناع مهما

 !  المخط   بحال الرسول فقه

 
 
 هللا صىل زتهمعج إىل يشي   وهذا  ، له دعا  حينما  صدره عىل يده - وسلم عليه هللا صىل - حبيبنا  وضع ..  ثامنا

ة الشاب بشفاء وسلم عليه  تعتي   صدره عىل يده وضع فإن ذلك ومع ، صدره عىل يده وضع حينما  مبارسر

ي  نفسية لمسة
ي  الرغبة تشقز

ي ا الوسائل من وهذه ، الجريمة هذه عن نفسه بها  تتحدث كانت  الت 
 تخدمها اس لت 

ي  والسالم الصالة عليه محمد 
ز
ه الشاب هذا  جراح تضميد  ف  درهص عىل الحسن ضم الرسول أن حت   ، وغي 

ي  اللهم له قال ما  بعد 
ي  كما   يحبه من وأحب فأحبه أحبه إئز

ز
ي  بن سعد  وأصاب ، مسلم صحيح ف  بعد  قاصو  أئ 

ي  فعاده ، شديد  مرض الفتح   اشِف  اللهم:  وقال صدره عىل يده ووضع له فدعا  النت 
 
ي  د سع قال!  سعدا

ز
 ف

 . !  اليوم حت   صدري عىلي  والسالم الصالة عليه يده برد  أجد  مازلت هللا فو :  حياته أواخر 

 
 
 الخفية قوةال هو  يعتي   الذي اإلقناع ألسلوب وسلم عليه هللا صىل الرسول استخدام حظنا  ال  لعلنا  ..  تاسعا

ي  الرسول حال تتأمل وعندما  ، التوجيه أثناء
ز
  نهج بأنه تجد  يثالحد ف

 
 أتحبه قال ) اإلقناع أساليب من أسلوبا

ي  ، وهللا ال :  قال ؟ ألمك
 ال :  قال ؟ البنتك أفتحبه قال.  ألمهاتهم يحبونه الناس وال :  قال.  فداك هللا جعلتز

ي !  هللا رسول يا  وهللا
 ، وهللا ال :  الق ؟ ألختك أتحبه قال. لبناتهم يحبونه الناس وال :  قال .  فداك هللا جعلتز

ي 
ي  ، وهللا ال :  قال ؟ لعمتك أتحبه قال.  ألخواتهم يحبونه الناس وال :  قال.  فداك هللا جعلتز

 فداك هللا جعلتز

ي  ، وهللا ال :  قال ؟ لخالتك أتحبه قال.  لعماتهم يحبونه الناس وال :  قال. 
 الناس ال و :  قال.  فداك هللا جعلتز

 .  لخاالتهم يحبونه

 
 
ا  ، ذنبه غفر ا اللهم:  فقال ، الشاب هذا  بصالح هللا إىل يبتهل أن صىل هللا عليه وسلم الرسول حرص ..  عاشر

 فال  ، الدعوات لهذه الشاب سماع هو  ، الدعاء وهذا  الموقف هذا  من ونلحظ!  فرجه وحِصن ، قلبه وطِهر 

  تسمع عندما  بأنك شك
 
  هذا  نإ ، لك يدعو  أحدا

 
ا  ينما ح نتصور  ا فماذ ، اآلخر  لدن من وقبولك لمحبتك مؤرسر

 !!  الطيبات الزاكيات بالدعوات المخط   منا  يسمع

 
 
ا ي  وأبلغ أوجز  فقد  المخط   بحال الرسول فقه ..  أخير

ز
ي  موجودةال األدلة ذكر  يتكلف لم حيث ، يسي   وقت ف

ز
 ف

تبة العقوبة يذكر  ولم ، القرآن  كلماتب ذلك عالج بل ، التحذير  أو  التوبيخ يحصل ولم ، ذلك عىل المي 

ا ي  أبغض والزنا هللا عليه وسلم  الرسول عند  من يخرج الشاب هذا  جعلت راقية بأساليب تيسي 
 لديه ءشر
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  الشاب بهذا  وسلم عليه هللا صىل محمد  اهتمام وسائل تعدد  لنتأمل! 
ز
!  قربه لبط..  القصي   الموقف هذا  ف

  21.  هل دعا !  عليه هيد وضع! كلمته  أالن!  أقنعه!  عاطفته هز !  الطيبة بالكلمة حدثه! بجواره أجلسه

 :  والحوار  الصحابة

   الحق وقوة طالب أن    بن جعفر  خطاب
 
ة ف    حض 

 :  النجاشر

 الكالم جيدوني صحابته كان  ،كذلك اللغة لباب مالكي  لمحاورينا سيد  هو  وسلم عليه هللا صىل نبينا  كان  كما         

ز  وحماية الدين لنرصة المواتية الفرص وتوظيف بالحجة الحجة ومقارعة ي أ بن جعفر  سيدنا  هو  فها  ، المسلمي   ئ 

ي  طالب
ز  عنه هللا رضز ي  اىل وسلم عليه هللا صىل الرسول رسلهأ حي 

  الحبشة نجاشر
 
 ، الدين نرصةو  للحماية طلبا

  خطابه اءفج
 
  مرتبا

ا
 الرسول خ   م ثم ، القبيحة والصفات الجاهلية من سالماإل  قبل حالهم بوصف فبدأ  متسلسل

ف من له ومعرفتهم وسلم عليه هللا صىل  وثاناأل بادةع وترك التوحيد  اىل ودعوته ، مانةواأل  والصدق النسب رسر

ز  ، قوالواأل الصفات من والطيب  وصور  ، والتنكيل بالتعذيب قومهم لهم تصدى به آمنوا  أن بعد  نهمأ ويبي 

ا   النصارى قلوب تستهوي واالبتالء التعذيب ز  تذكرهم فهي  ، كثي    كانوا   وبالذين ، لقب من عذبوا  الذين بالحواريي 

ا  عفر ج سيطر  وهكذا .  السالم عليه المسيح بصورة تذكرهم بل ، األساليب بأبشع دينهم عن يفتنونهم  عىل تمام 

ي  مشاعر 
ي  ختم وقد  ، حوله من األساقفة مشاعر  وعىل لب ، النجاشر

 قال كيمح سياشي  بمقطع بيانه عنه هللا رضز

ز  بيننا  وحالوا  ، علينا  وشقوا  وظلمونا  قهرونا  فلما : "فيه ناك ، بلدك إىل خرجنا  ، ديننا  وبي   ، سواك من عىل واخي 

ي  ورغبنا 
ز
  ورجونا  ، جوارك ف

َّ
ي النج سأله وعندما  ، الملك أيها  عندك نظلم أل

 ىلع نزلأ مما  بعض يسمعه نأ اشر

ي  اختار  نبيهم
ي  مريم سورة صدر  عنه هللا رضز

 .  مالسال  عليهم ويخي  وزكريا  عيس سيدنا  عن تتحدث الت 

 بكو  ، فياضة غزيرة دموعهم انهمرت أناال  تمالكوا  فما  ، المعجزة الكلمات تلك أثر  النصارى يتحمل لم         

ي 
ي  أخذ  وبوضوح وهنا  ، ألساقفةا وبك ، لحيته ابتلت حت   النجاشر

 به اءج والذي هذا  إن: "وقال القرار  النجاشر

ي )  موش
ز
ا  ليعد  هذا  وإن ،" واحدة مشكاة من ليخرج(  عيس:  رواية وف  ولرس وصدق ، الرسالة بصدق منه إقرار 

ي  بن هللا وعبد  عمرو  إىل التفت ثم،  معه ومن جعفر  وِصدق وسلم عليه هللا صىل هللا : لهما  الوق ربيعة أئ 

ا إليكم أسلمهم ال  فوهللا ، انطلقا "
 
 ". أبد

ي  ينجح ولم ، نجاح أعظم نجح قد  اإلسالمي  الوفد  يكون وب  هذا         
ز
ي  عقل إقناع ف

 بل ، طفق وأساقفته النجاشر

ي  بكاملها  الجولة هذه وكانت ، قلوب  هم إىل وصل حت   ذلك تعدى
ز
ز  صف ف زم ، المؤمني 

ُ
ا  وه  هزيمة قريش سفي 

ي  لكوذ ، منكرة
ز
ز  مع لقريش تجربة أول ف   22.  محايدة أرض عىل المؤمني 

                                                           

  عبد هللا بن سعيد آل يعن هللا  . 22 / 12 / 1429هـ ، حينما زجر مريد الزان ، صيد الفوائد ، 21

http://www.saaid.net/Doat/abdullah/79.htm 

 .43، ص، االردن : دار الفرقان للنشر والتوزيع  السرية النبويةم ، 1997 -هـ 1418ابو فارس . حممد عبد القادر ،  22

http://islamstory.com/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  الشبهات

 إىل هللا عبد  بن محمد  الرسول شخصية انتقاد  وبالتحديد  اإلسالمي  الدين مبادئ انتقاد  بدايات ترجع         

ي  اإلسالم دين ظهور  بدايات
ز
 واستناد ، مكة ف

 
ة القرآن إىل ا  الرسول ىلإ الشخصية اإلساءات أول فإن النبوية والسي 

 خالق نم بللتقر  وسيلة األوثان يستعملون كانوا   الذين مكة مدينته وأهل أقاربه قبل من له وجهت قد  محمد 

  كان  الذي الكون
 
ي  معروفا
ز
ي  الطعون أن المسلمون يرى ، هللا باسم العربية الجزيرة ف

ز
 هللا صىل الرسول شخصية ف

ي  وسلم عليه
ي  الطعون بذلك تعتز

ز
 من أكير  موالسال  الصالة عليه محمد  بةمح بوجوب إليمانها  ، اإلسالمي  الدين ف

ي  ، النفس
ز  جميع إىل اإلساءة هي  وسلم عليه هللا صىل الرسول إىل اإلساءة وتعتز    .  المسلمي 

   العدو  من السلبية المحاوالت 
 
 :  وسلم عليه هللا صىل مواجهته ف

ز  يلتخذ بها  قصدوا  والتكذيب واالستهزاء والتحقي   السخرية/ 1 ز  المسلمي   فرموا  نويةالمع همقوا وتوهي 

ي   .  سفيهة وشتائم هازلة بتهم وسلم عليه هللا صىل النت 

 .  الكاذبة الدعايات وبث الشبهات ثارةوإ تعاليمه تشويه/ 2

ز األ ساطي  بأ الكريم القرآن معارضة/ 3  .  عنه بها  الناس شغالوإ ولي 

ي  أن بها  حاولوا  مساومات/ 4
ي  والجاهلية االسالم يلتق 

ز
ك أنب الطريق منتصف ف  يي 

كون ك ، عليه هم ما  بعض المرسر ي  ويي           23.  عليه هو  ما  بعض وسلم عليه هللا صىل النت 

ي  الدعوة مع تتكرر  نها أل  نذكرها  النماذج وهذه     
ز
ي  المسلمة والجماعة جيل كل  ف

ز
 هذه عىل التعرف اىل حاجة ف

ي  يفت ال  حت   ، المحاوالت 
ز
 تهمونهمي ، والسخرية االستهزاء من سيةالنف الحرب أنواع ينالون وهم الدعاة عضد  ف

ي 
ز
 بل ، ءوالصحرا  والخيام الجمل عرص  ىلإ ينتمون نهموأ متخلفون ومتعصبون جامدون رجعيون نهمأ عقولهم ف

 .  حر اس وأنه والكذب بالجنون قبل من وسلم عليه هللا صىل نبينا  تهمأ وقد  العقىلي  بالتخلف يتهمونهم

 صةخا ، للناس صورة سوأ بأ وتقديمها  المبادئ تشويه هو  أعدائهم من الدعاة يتلقاه الذي اآلخر  والنوع       

  تقدم االعالم ووسائل
 
ي  ، الدين هذا  حول سموما

ز
ي  صالح نهأ عىل سالماإل  يقدمون حوالاأل  حسنأ وف

ز
 مرحلة ف

ا  القوميات عرص  فالعرص  اليوم أما  ، مضز  فيما  العربية مةاأل  قدر  وأنه ، التاري    خ من سابقة  العلمية كيةواالشي 

 والحذر  االنتباه اىل يكونون ما  أحوج اليوم والمسلمون،  وانته دوره أدى قد  سالمواإل  ، والديمقراطية والتقدمية

ي  ساليباأل  هذه من
ز
ي  الحرب ف

 ، مسالمهوإ ودينهم ودعوتهم رموزهم من للنيل أعدائهم من عليهم تشن الت 

                                                           
 . 94، السعودية : اويل النهى لالنتاج االعالمي ، ص الرحيق املختومهـ ، 1422املباركفوري . صفي الرمحن ،  23

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 سهوطم والحق الخي   من والنيل ، وتمجيده والباطل الرسر  تجسيد  عىل تنصب سالماإل  عىل اليوم فالحرب

وس الحرب هذه تجهض والحكمة فبالوغي  ، معالمه وتشويه     24.  تعاىل هللا ذنبإ الرصز

 :  المعارصة الشبهات

 :  زواجه تعدد 

ي  عائشة السيدة من زواجه عىل يركزون كذلك
ز  والمقارنه عنها  هللا رضز ي  الفارق بي 

 قلالع من يسول ، بينهما  الزمتز

ي  حدثت عرافأ تحاكم نأ
ز
ي  وبفارق معينة عرافبأ تدين بيئة ف

  كبي    زمتز
 
 بحكم خرجلت ، سنة ربعمائةوأ لفأ جدا

 
 
  الحكم هذا  كان  وإن ، البتة مقارنة بينهما  ليس وزمن بيئة عىل مستندا

 
ي ال قريش عىل فات لما  صحيحا

 يكن لم ت 

  كير أ 
 
  عائشة بالسيدة زواجه كان  إنف ، وسلم عليه هللا صىل له العداء عىل منها  حرصا

 
ي  غريبا
ز
 لما  الوقت ذلك ف

ي  ترددوا 
ز
ها  جحش بنت زينب السيدة من زواجه كذلك  ، عنه الناس بعاد إل  توظيفه ف  بالحوار  حلت الشبه من وغي 

 .  المنطقية القوية بالحجج الداعية تزويد  بعد 

 :  وسلم عليه هللا صىل محمد  النب   زوجات تعدد  حول شبهة عىل الرد 

 :  وسلم عليه هللا صىل إنه لوا قا

 (. حارثة بن زيد ) بالتبتز  ابنه زوجة تزوج* 

 (. شهوائز  أنه الخالصة) نفسها  تهبه امرأة أى من الزواج لنفسه أباح* 

 الثابت ، للشهوة الحرام والترصيف الفاحشة عن والتعفف باالستقامة وسلم عليه هللا صىل اشتهاره         

ته من المشهور  وج لم أنه وسلم عليه هللا صىل سي  ز ين الخامسة بلغ أن بعد  إال  يي  ز  ، العمر  من والعرسر  رغب وحي 

 
ز
ه امرأة تزوج وإنما "  البكر "  عن يبحث لم الزواج ف ا  عرسر  خمسة بحواىل تكي  ا بك ليست إنها  ثم ، عام   ه بل ر 

ب أحدهم أعمار  كبار   أوالد  ولها  ، ثيب ين من يقي   ه نها أ فمشهور  كله  هذا  وفوق خديجة السيدة وىه ؛ العرسر

ته خالل من   بنفسها  لمست ما  بعد  اختارته الت    عليه هللا صىل شمائله وطيب وعفته أمانته من   لتجارتها  مبارسر

ته دامت منها  زواجه بعد  وسلم عليه هللا صىل أنه.  وسلم وج ولم حياتها  طيلة بها  عرسر ز  عن مضت ت  ح عليها  يي 

ا  أوالده منها  له وكان شبابه زهرة - عنها  هللا رضز  - معها  وقضز .  هللا رحاب إىل دنياه  كانت  الذى مإبراهي إال  جميع 

ا م - عنها  هللا رضز  - وفاتها  بعد  عمره عاش وسلم عليه هللا صىل أنه.  القبطية"  مارية"  السيدة أمه  لها  حبًّ

  خصوص لها  مآثر  وه مآثرها  ويعدد  الذكريات أطيب لها  يحفظ
ز
  حياته ف

ز
  فيقول وتهدع نجاح وف

ز
 ما  بعض ف

                                                           
 ، مصر : دار الوفاء للطباعة والنشر  املنهج احلركي للسرية النبويةم ، 2006 -هـ 1427الغضبان . منري حممد ،  24

 . 56والتوزيع ، ص
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عليها  ثناءال عن يكف ال  وسلم عليه هللا صىل كان  بل[.  بمالها  وأعانتتز  الناس كذبتز   إذ  صدقتتز : ] عنها  قال

حيب لذكراها  والوفاء ة ذلك أثار  حت   ، صديقاتها  من كن  بمن والي   . ا عنه هللا رضز  - عائشة السيدة غي 

ه كشأن  فكان وسلم عليه هللا صىل زوجاته تعدد  أما   : منها  أسبابه له األنبياء من غي 

 
ا
  وسلم عليه هللا صىل محمد  ُعْمرُ  كان:  أول

ز
 ز تجاو  خديجة وفاة بعد  وسلم عليه هللا صىل له زواج أول ف

ز  ء الت   السنّ  وه الخمسي  ا  الحسية الغرائز  وتنام الشهوة جذوة فيها  تنطقز  إىل الجنسية اجةالح فيها  وتقل ، بدنيًّ

 عنها  هللا رضز  - خديجة تركتهم الالئ   والبنات األوالد  بأمر  ويقوم الوحشة يؤنس من إىل الحاجة يها ف وتعلو  األنتر 

- . 

 . وظروفه الزواج هذا  بيان يىل وفيما 

  :  زمعة بنت سودة:  خديجةالسيدة  بعد  األوىل الزوجة

ى  أحزان مثي   - عنها  هللا رضز  - خديجة السيدة رحيل كان             كي 
ز
  سلمو  عليه هللا صىل النت   بيت ف

ز
 وف

ا  - عليهم هللا رضوان - الصحابة محيط
 
 ثم .  أوالده ونوشؤ  ونهشؤ  يرغ من وافتقاد  الوحدة من عليه إشفاق

ه طالب أبا  عمه وسلم عليه هللا صىل فقدانه تصادف ه نصي  اهنص فيه رحل الذى العام وُسىِمَ  وظهي   خديجة ي 

 .  الحزن عام طالب وأبو 

 
ز
 الرسول بيت إىل سعت أوالده ونوشؤ  الرسول ونشؤ  يرغ من وافتقاد  والوحدة الحزن مناخ.. المناخ هذا  ف

سىم المسلمات من واحدة
ُ
ة دخلتك قد  أراك كأئز   هللا رسول يا  له: وقالت السلمية حكيم بنت خولة ت

ّ
 فقد ل خل

 بأخط أال : هللا رسول يا  فقالت ،[  البيت وربة العيال أم كانت  أجل: ] وسلم عليه هللا صىل فأجاب خديجة

 . ؟ عليك

: الرسول فقال بكر  أئ   بنت عائشة له فذكرت! ؟ ةخديج بعد  من - ولكن:  وسلم عليه هللا صىل الرسول فقال

 لبنات منو  للبيت من ولكن الرسول قال.. تنضج حت   تنتظر  ثم اليوم تخطبها :  فقالت ةصغي   تزال ما  لكنها 

 ها ب ودخل الزواج فتم: ووالدها  سودة عىل األمر  وعرض ، زمعة بنت دةسو  إنها : خولة فقالت ؟ يخدمهن الرسول

 . بمكة وسلم عليه هللا صىل

  عمرو  بن للسكران زوجة كانت  هذه سودة أن إىل اإلشارة تجدر  وهنا          
ز
تح فلما  بمكة زوجها  عنها  وتوف

ّ
 ل

  ذلك انوك ، خديجة بعد  وسلم يهعل هللا صىل تزوجها  امرأة أول وكانت وسلم عليه هللا صىل الرسول تزوجها 
ز
 ف

 .  النبوة من عرسر  سنة رمضان

 تكون أن تصلح وال  حسب وال  جمال بذات ليست هذه"  سودة"  ألن الزواج لهذا  المك المجتمع وعجب         

ا 
 
ز  ألم خلف  تطمح يبةوحس وضيئة جميلة بها  وسلم عليه هللا صىل الرسول زواج عند  كانت  الت   خديجة المؤمني 

 . األنظار  ها إلي
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  قوليمكن ال وهنا            جرتها مؤمنة فه ، خديجة بعد  للرسول األوىل الزوجة ه هذه: الحاقدين للمرجفي 

ِبلَ  وقد  الحبشة إىل بدينهم فّروا  من مع األوىل الهجرة
َ
ا  لها  حماية زواجها  الرسول ق  زوجها  فاةو  بعد  لخاطرها  وجي  

 . الحبشة من عودتهما  إثر 

ا  كان  ولكنه للرسول شهوة سعارَ  بها  الزواج وليس           أهل من زوجها  مع خرجت مؤمنة امرأة لخاطر  جي  

  عادا  ولما  الحبشة إىل األوىل الهجرة
ز
 .  يرعاهم من إىل وبنوها  تحتاج  وتركها  زوجها  توف

 :  بكر  أن   بنت عائشة :  الثانية الزوجة

  عىلّ  الناس آمن من إن: " وسلم عليه هللا صىل الرسول عنه يقول الذى بكر  أئ   بنت عائشة         
ز
 الهم ف

ا  كنت  ولو  ، بكر  أبا  وصحبته
 
  متخذ

ا
  بكر  أبا  التخذت خليل

ا
 ..". اإلسالم أخوة ولكن ، خليل

ز  قرابة وبينها  بينه بفتاة وسلم عليه هللا صىل الرسول زواج أن إىل هنا  اإلشارة وتجدر           ا ع خمسي   ليس ام 

ا  كان  األمر  هذا  ألن ا غريب   وال  بدعا 
 
  مألوف

ز
ز  لكن ، المجتمع ذلك ف قي   بعض من الحقد  قلوب  هم تحمل ومن المسترسر

ا  الزواج هذا  من جعلوا  - وسلم عليه هللا صىل محمد  عىل - الكتاب أهل ا  للرسول اتهام   رجل بأنه به وتشهي  

ز  شهوائز  ا  كان  ما  تجاهل إىل عامدين بل غافلي    واقع 
ز
ات الكبار  اجزو  من المجتمع ذلك ف  واقع هذا  كان  ، بالصغي 

ز  لكن ، بعائشة وسلم عليه هللا صىل الرسول فيه تزوج الذى المجتمع قي  ا  وب  همقل والممتلئة المسترسر
 
 من حقد

 أن - مقوالتهم حد  عىل - األحداث حدث جعلوها  والت   بعائشة محمد  زواج إال  أعينهم ترَ  لم الكتاب أهل بعض

وج ز    25.  العذراء الغريرة بالطفلة الكهل الرجل يي 

 :  الشابة األرملة عمر  بنت حفصة:  الثالثة الزوجة

          
ز
ز  أصحاب من جليل صحائ   وهو  السهىم حذافة بن حنيس زوجها  عنها  توف  إىل ثم الحبشة إىل - الهجرتي 

  أصابته جراحة بعد  ذلك - المدينة
ز
حد  غزوة ف

ُ
 أرملة بالخطا بن عمر  بنت حفصة وأصبحت الحياة فارق حيث أ

 تخبو  يتها وحيو  ابنته جمال يرى أن يحزنه كان  الذى الخطاب بن عمر  ألبيها  دائم ألم مثار  ترّملها  وكان ، شابة وه

ا  دد  ال  الذى المجتمع وطبيعة الحانية األبوة وبمشاعر  ، يوم بعد  يوم   يراه من هالبنت يخطب أن من الرجل فيه يي 

 
ا
 .. لها  أهل

م بكر  أبا  لكن حفصة من الزواج عليه يعرض"  بكر  أئ  "  الصديق إىل عمر  تحدث المشاعر  بهذه ز  وال  لصمتا يلي 

كه ، بالسلب أو  باإليجاب يرد   حفصة من جالزوا  عليه فيعرض عفان بن عثمان النورين ذى إىل ويمضز  عمر  فيي 

ه وسلم عليه هللا صىل الرسول إىل ويمضز  الدنيا  به فتضيق ، بالرفض عثمان فيفاجئه  رد  فيكون ثحد ما ب يخي 

وج: ] قوله هو  عليه وسلم عليه هللا صىل الرسول ز   يي 
َ
ٌ  حفصة وج عثمان من خي  ز ا  عثمان ويي   . 26[  فصةح من خي  

                                                           

 . 250، القاهرة : دار احلديث ، ص نبوةتراجم سيدات بيت الم ، 2007بنت الشاطئ . عائشة عبد الرمحن ،  25 

  324م ، ص2007بنت الشاطئ . عائشة عبد الرمحن ،  26 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 من أن هو  مر ع استشعره فيما  وسلم عليه هللا صىل الرسول قول معتز  إذ  بفطرته - عنه هللا رضز  - عمر  وأدركها 

وج ز وج نفسه الرسول هو  حفصة ابنته سيي  ز  وانطلق ، موسل عليه هللا صىل الرسول بنات إحدى نعثما وسيي 

 .  ابنته كرب  فّرج قد  هللا أن إىل القلب وارتياح الفرحة من تسعه تكاد  ال  والدنيا  حفصة إىل عمر 

 :  الراكب زاد  بنت سلمة أم:  الرابعة الزوجة

ز  المهاجرين من           هاجر  من أول المخزوم األسد  بد ع ابن هللا عبد ( سلمة أبو ) زوجها  وكان الحبشة إىل األولي 

ب إىل  كزوجة  سلمو  عليه هللا صىل النت   بيت إىل جاءت.  وسلم عليه هللا صىل محمد  أصحاب من( المدينة) يير

ز  أم"  وفاة بعد   أجواد  حد أ فأبوها  ، كريم  بيت سليلة ، قصي   غي   بزمن"  الهاللية خزيمة بنت زينب المساكي 

ز  قريش   أحد  يرافقه ال  كان  إذ  ؛ بالراك زاد  بلقب المعروفي 
ز
 صحائ   ها عن مات الذى وزوجها  ، زاده كفاه  إال  سفر  ف

ز  ذو  الرضاعة من وأخوه وسلم عليه هللا صىل المصطقز  عمة ابن مخزوم بتز  من  إىل مث الحبشة إىل الهجرتي 

ز  من زوجها  و  هي  وكانت ، المدينة  .  اإلسالم إىل السابقي 

 :  جحش بنت زينب:  الخامسة الزوجة

ا  قط امرأة أرَ  لم            خي  
ز
  وأصدق هلل وأتق   ، زينب من الدين ف

 
ا
 
 وأشد  صدقة وأعظم للرحم وأوصل حديث

 
ا
  لنفسها  إال  تبديل

ز
ز  أم تحدثت هكذا   27 ؟ وجل عز  هللا إىل به وتتقرب تتصدق الذى العمل ف  - عائشة المؤمني 

تها "  عن -عنها هللا رضز  ّ ْعِجب : فقالوا  الكتاب أهل بعض من الحاقدون لونالمبط أما  ، جحش بنت زينب"  ضز
ُ
 أ

 . وتزوجها  منه فطلقها "  حارثة بن زيد "  متبناه بزوجة - له وحاشا    وسلم عليه هللا صىل محمد 

 أن هو .. موسل عليه هللا صىل ورسوله اإلسالم عىل الحاقدون المبطلون إليه يلتفت أن يجب الذى والحق         

يعية لحكمة كان  إنما  حارثة بن زيد  بالتبتز  ابنه زوجة من وسلم ليهع هللا صىل محمد  زواج  اإلسالم ا أراده ترسر

  ه الت     التبتز  عادة   العادة هذه إلبطال
ز
  لها  كان  األمور  لحقائق تزييف الحقيقة ف

ز
 غي   آثار  والحياة الناس واقع ف

 .  حميدة

ي  تأصلت قد  كانت  العادة هذه وألن         
ز
 نفسه لخاتمةا الرسالة نت   بل النبوة بيتر اتم اختي ةالجاهلي مجتمع ف

  يديه عىل ليتم وسلم عليه هللا صىل
ز
 . العادة هذه إبطال عن العمىلي  اإلعالن بيته وف

ي  القرآنية اآليات مجموعة إىل هنا  اإلشارة وتجدر          
  جاءت الت 

 
 لعادات المخالف الحكم هذا  عن إعالنا

ا  الجاهلية ي    ع وتفسي   ي  لجديد ا للترسر
ز
ي  و  المسألة هذه ف

ز
 ): تقول حيث بزينب الزواج موضوع ف

َ
ان
َ
َبا َما ك

َ
 أ
ٌ
د  ُمَحمَّ

َحد  
َ
زَ  ِمنْ  أ ِبِيي 

َّ
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َ
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 صحيح مسلم كتاب الفضائل 27
  40سورة االحزاب : اآلية  28 
 5اآلية  األحزاب:سورة  29 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 
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ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف
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 نذكر  أخرى مرة  30(  َّلل

ا  وراءه تكن لم ينبز  من وسلم عليه هللا صىل الرسول زواج بأن
 
ا  كان  وإنما  جنسية رغبة أو  شهوة أبد  قدر  من أمر 

ي    ع خالل من التبتز  عادة إلبطال وإرادته هللا دد  ترسر   قوة بأقوى صداه يي 
ز
 عادة كانت  الذى الجاهىل المجتمع ف

  التبتز 
ا
ا  أصوله من أصل

 
ا  وتقليد   التغيي   يتم أن بطالها إل  السبيل فكان ، فيه مستقر 

ز
 الرسول يد  وعىل نبوةال بيت ف

 به باهت فكانت األمر  هذا  إىل نفسها   جحش بنت زينب"  السيدة فطنت وقد .  وسلم عليه هللا صىل نفسه

اتها   نفسه حارثة بن زيد  كان  لماذا  أما   31"  سَموات سبع فوق من رئ   وزوجتز  أهاليكن زوجكن: "  لهن وتقول ضز

دد  ا  الرسول عىل يي    رغبته عن معرب 
ز
 يرغب لرسولا أن شعر  أنه - المرجفون زعم كما   - يكن فلم ؛ زينب تطليق ف

 زينب أن كذل ؛ فيه المرغوب التواد  أو  الوفاق عىل تكن لم معها  حياته ألن ولكن.. له عنها  يتنازل أن فأراد  فيها 

ا  تنس لم جحش بنت
 
يفة الحسيبة وه   أبد ا  والجميلة الرسر

 
ا  أصبحت أنها  أيض ا  كان  لرجل زوج 

 
 بعض د نع رقيق

اه ما  بعد  أعتقه وسلم عليه هللا صىل للرسول موىلا  كان    بها  الزواج عند    وأنه أهلها   قريش نم أرسه ممن اشي 

  محمد  بن زيد  يسىم وبات صىل هللا عليه وسلم محمد  تبناه وإن   فهو  ، بمكة وباعه
ز
 ، المكي  المجتمع عرف ف

يفة الحسيبة العروس عند  لكنه  من لمُح  يمثل ال  الذى الرقيق األسي   - باألمس كان  كما     يزال ما  والجميلة الرسر

  تكون
ز
 . برسر ال طبائع من إنه بل بغريب هذا  وليس والجمال الحسب من حالها  مثل ف

  فانطفأ  حارثة بن زيد  عىل الحال وانعكس ، الزواج بهذا  سعادتها  تتوهج لم ثم ومن         
ز
 السعادة وهجت نفسه ف

 جاء كما   إليه بزين يشكو  وسلم عليه هللا صىل الرسول إىل زيد  ذهب لقد  بل لفراقها  لنفسا مهيأ  وبات ، اآلخر  هو 

 
ز
 سكأم: ] له يقول وسلم عليه هللا صىل فجعل الرسول إىل يشكو  زيد  جاء: قال أنس حديث من البخارى ف

ا   النت   كان  لو : أنس قال 32[  هللا واتق زوجك عليك ا  كاتم 
 
 ليهع هللا صىل رسولال لكن ، الحديث هذا  لكتم شيئ

 عمة نتب ه جحش بنت وزينب،  بتطليقها  تسارع وال  زوجك عليك أمسك: اآلية حكته كما   له يقول كان  وسلم

 فيها  رغبة به كانت  ولو "  زيد "  لمواله زوجها  الذى وهو  - اإلشارة سبقت كما   - وسلم عليه هللا صىل الرسول

 . يفعل لم ولكنه،  لنفسه الختارها 

ية اإلرادة عمل من ليس كله  مر فاأل           ا  لهم البرسر  ، وسلم هعلي هللا صىل لمحمد  وال  لزيد  وال  لزينب ال :  جميع 

ي    ع حكم إلعالن هللا إرادة شاءته يقدر  أمر  ولكنه   جديدين وترسر
ز
 سائدة كانت  الت  "  التبتز "  عادة إبطال قضية ف

ي 
ز
  بالموضوع تعلقت الت   مةالكري اآليات مجموع عليه ويدل هذا  يؤكد  ، آنذاك المجتمع ف

ز
 أما  ، حزاباأل  سورة ف

  وردت الت   الجملة
ز
  وتخقز  ) :  تعاىل قوله ف

ز
 فإن  33(  خشاهت أن أحق وهللا الناس وتخسر  مبديه هللا ما  نفسك ف

                                                           

 37 االية األحزاب:سورة  30 
 (.6108التوحيد  برواه البخارى )كتا 31 
 د(.رواه االبخارى )كتاب التوحي 32 
 37االية  األحزاب:سورة  33 
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ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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)  
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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ه قد  هللا كان  ما  كتم  هو  وسلم عليه هللا صىل النت   أخفاه ما  ا    زينب أن من به أخي  ا ز  ستكون   ما  يوم   نهلك ؛ له وج 

 34.  بالتبتز  ابنه زوجة تزوج إنه: الناس يقول أن خشية به يرصح لم

 :  الخزاعية الحارث بنت جويرية:  السادسة الزوجة

ة           بعد  وسلم عليه هللا صىل الرسول أعتق فقد  منها  قومها  عىل بركة أعظم امرأة تكن لم الت   الحسناء األمي 

  وقع ممن كانت  ، (منهم ه الت  ) المصطلق بتز  من بيت مائة أهل بها  زواجه
ز
 المصطلق بتز  هزيمة بعد  األرس  ف

  اليهود  من
ز
  وقعت من وكاتبها  ، باسمهم المسماة الغزوة ف

ز
 عليه هللا صىل الرسول إىل فذهبت مال عىل أرسه ف

 نم أفاقت وقد : قالت ، وأتزوجك كتابتك  عنك أقضز : قال ؟ هو  وما : قالت. ؟ ذلك من خي   أو : " لها  فقال وسلم

ز  الخي   وذاع 35"  فعلت قد : قال. هللا رسول يا  نعم: والحزن الهوان مشاعر  ز  بي   هللا صىل رسول أن: المسلمي 

ار  بن الحارث بنت تزوج قد  وسلم عليه   وقائدهم المصطلق بتز  زعيم ضز
ز
 من جميع نأ هذا  معتز .. الغزوة هذه ف

 وإذا  ، سلمو  عليه هللا صىل هللا رسول أصهار  مكأنه  الزواج هذا  بعد  أصبحوا  قد  المصطلق بتز  أرسى من بأيديهم

ز  من والمجاملة الوفاء من تيار    تجسد  وسلم عليه هللا صىل للرسول المسلمي 
ز
ز  إطالق ف  من للك المسلمي 

 صىل ولالرس زواج أن ومع ، أرسى نبقيهم فال  ، هللا رسول أصهار : يقولون وهم المصطلق بتز  أرسى من بأيديهم

ة بهذه وسلم عليه هللا  من الذل نم له تتعرض أن يمكن مما  مذعورة ضارعة جاءته والذى قومها  سيد  بنت األسي 

ز  أمهات من واحدة تصبح وبذا  إسالمها  تعلن ألن الفرصة لها  يتيح ثم ، بالزواج يرحمها  هو  فإذا .. عزة بعد   المؤمني 

 الذى هو  - مذعورة ضارعة إليها  نظره كان  وربما    يعيبه ال  فهذا  إليها  نظر  أنه أما : وأقول. إليها  نظر  إنه: ويقولون ،

  حرك
ز
  بمن بها  يأمر  كان  الت   الرحمة عاطفة وسلم عليه هللا صىل نفسه ف

ز
 عزيز  ارحموا ]  : ويقول حالتها  مثل ف

ها  فرحمها  ،[  ذل قوم ا  النظر  أن عىل ، الناس من األعزة ومذلة األرس  هوان من يحميها  ما  فاختارت وخي  ع   رسر

  رغبته عند  أصحابه أحد  وسلم عليه هللا صىل به أمر  وكما ،  الزواج عىل قداماإل عند  به مأذون
ز
  - جالزوا  ف

ا
: له قائل

  توفيت وقد  36[  بينكما  يؤدم أن أحرى فإنه إليها  انظر ] 
ز
 هو  مروان بن الملك عبد  عليها  وصىل أمية بتز  دولة ف

 
ز
ز  ف  .  عنها  هللا رضز  - العمر  من السبعي 

ى  بنت صفية:  السابعة الزوجة بر
ُ
 :  النضير  بب   عقيلة   ح

  وقعن الالئ   السبايا  إحدى         
ز
ز  أمام النضي   بتز  يهود  هزيمة بعد  األرس  ف   المسلمي 

ز
 بهذا  مسماةال الوقعة ف

  فماذا :  وتزوجها  فأعتقها  وسلم عليه هللا صىل النت   نصيب من كانت  ، سماال 
ز
 إياها  تقهع يكن ولم ؟ ذلك ف

ا  وتزوجها    بدع 
ز
ا  كان  وإنما  ، ذلك ف

 
ا  فالموق هذا  يكن فلم ، واألسبق األغلب هو  فيه اإلنسانية جانب موقف  إعجاب 

ي  النبيلة اإلنسانية موقف ولكنه ؛ وجمالها  بصفية
 والرحمة مقدرةال عند  بالعفو  النبيل السلوك عنها  يعي   الت 

  الهزيمة ظروف أوقعتهن بمن والرفق
ز
  الحرب ف

ز
 وحسن أسلمن وقد  سيما  ال  والمذلة االستضعاف حالة ف

                                                           

  . 354، القاهرة : دار احلديث ، ص تراجم سيدات بيت النبوةم ، 2007بنت الشاطئ . عائشة عبد الرمحن ،  34 
 .14،  النكاح برواه البخارى: فتح البارى _ كتا 35 
 .36 ، كتاب النكاح  ، رواه البخارى 36 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ّ  بنت صفية"  مع ذلك فعل فقد  ، إسالمهن ز المسل أمام( اليهود) النضي   بتز  عقيلة الحارس بنت"  ُحت    مي 
ز
 ف

هم األحزاب انهزام بعد ( قريظة بتز  غزوة) باسم المعروفة الموقعة
ّ
 . الخندق قعةاو  من مدحورين ورد

  لمسلمة يةنبو  نجدة سفيان أن   بنت حبيبة أم:  الثامنة الزوجة
 
 :  محنة ف

ك كبي    سفيان أئ   بنت"  رملة"  حبيبة أم إنها            وسالمه هللا صلوات لمحمد  خصومة أهلها  وأشد  مكة مرسر

ا  كانت  ، عليه ا  وخرجا  جحش بن هللا لعبيد  زوج    بإسالمهما  مهاجرين مع 
ز
 هو  وكما  ، الحبشة إىل األوىل الهجرة ف

  الحبشة أن معروف
ز
ز  من بدينهم للفارين اآلمن المهجر  ه كانت  النجاشر  عهد  ف  من وا يخلص حت   المسلمي 

ز  بطش كي    يجدون هم فإذا  ؛ عليهم وعدوانهم بهم المرسر
ز
 من به يتمتع كان  لما  وعناية رعاية - النجاشر  ظل - ف

ي  حس
  بمقدمه التبشي   تم الذى الجديد  النت   بأتباع يرحب جعله،  إيمائز

ز
 -مريم بن يسع لسان عىل كتبهم  ف

  ذلك عن القرآن تحدث كما   - السالم عليه
ز
  الصف صورة ف

ز
ي ) :  قوله ف

اِئيَل ِإئزِ ي ِإرْسَ ِ
اَل ِعيَس اْبُن َمْرَيَم َيا َبتز

َ
 ق
ْ
 َوِإذ

ي ِمن َبْعِدي اْسمُ  ِ
ئ 
ْ
ا ِبَرُسول  َيأ

 ِ ْوَراِة َوُمَبرسر
َّ
يَّ ِمَن الت

َ
زَ َيد َما َبي ْ

ِّ
ا ل
 
ق
ِ
َصد م مُّ

ُ
ْيك
َ
ِ ِإل

َّ
 َرُسوُل اَّلل

ُ
  ه

ُ
ْحَمد

َ
 أئ   بنت حبيبة أم لكن 37( أ

 ، الحبشة إىل األوائل المهاجرين هؤالء من أحد  لمثلها  يتعرض لم قاسية لمحنة تعرضت الت   وحدها  كانت  سفيان

  ودخوله اإلسالم عن ارتداده أعلن قد  جحش بن هللا عبيد  زوجها  أن ذلك
ز
 حال وأدق أصعب وما  النرصانية ف

ي  باتت امرأة
ز
ي  محنتها  :  مضاعفة محنة ف

ز
 قتهفار  الذى أبيها  مع السابقة ومحنتها .. وخان ارتد  الذى زوجها  ف

  إياه مغاضبة
ز
  دخلت منذ  مكة ف

ز
ز  وفوق(.. اإلسالم) هللا دين ف ز  هاتي  اب محنة كانت  المحنتي   أهل ال  يثح االغي 

  هذا  كان"..   بةحبي"  وأسمتها  بعد  من بها  رزقت والت   تنتظرها  كانت  الت   بالوليدة حملها  محنة كانت  ثم وطن وال 

ز ع لكن!!  الخائن والزوج الغاضب باألب والمبتالة ناحية كل  من الممتحنة المسلمة هذه عزم من أكي   كله  هللا ي 

ز  ثم ز  يرّس  ما  وسخائها  الرعاية لطف من لها  سخرت وسلم عليه هللا صىل محمد  عي   ، الخطب وي  هون العي 

ز  أم"  أصبحت"  حبيبة أم"  كانت  أن وبدل ، جديدة كنية  تحمل سفيان أئ   بنت وعادت  يد س وزوج"  المؤمني 

ز  ص من الحبشة نجاشر  كان  لقد :  أقول الحق و أ عليه وسالمه هللا صلوات - المسلمي 
ّ
 فادةو  فأكرم النصارى خل

ز  وأم عامة المهاجرين   فأنفذ  ، خاصة بصفة سفيان أئ   بنت المؤمني 
ز
 صىل هللا رسول إليه به بعث مما  أمرها  ف

 اإلنقاذ  نعم فيانس أئ   بنت حبيبة ألم وسلم عليه هللا صىل الرسول خطبة وكانت ، له يخطبها  أن وسلم ليهع هللا

  المبتالة المسلمة لهذه والنجدة
ز
 ، وسلم عليه هللا صىل البرسر  سيد  برعاية الخائن الزوج عن عوضتها  ، الغربة ف

 الخطبة ههذ كانت  كما   ، عليه هللا صلوات كريمال الحائز  الزوج برعاية"  سفيان أئ  "  األب غضب عن وعوضتها 

 
ز
ة  لطمة   السياش مردودها  ف   الكفر  لرأس كبي 

ز
 محمد  زواج عىل تعقيبه كان  الذى حرب بن سفيان أئ   مكة ف

اف عن كناية  ؛"  أنفه يجدع ال  الفحل هذا  إن: " قوله هو  البنته صىل هللا عليه وسلم   بأن االعي 
 
صىل هللا  ا محمد

 كل  نتقلي ألنه منه والخالص هزيمته عىل - رأسهم عىل وهو  - مكة أهل يقوى ولن األيام منه تنال نل عليه وسلم

اف هذا  كان  ، نرص  إىل نرص  من يوم  استشفاف هكأن  وقوته صىل هللا عليه وسلم محمد  بخطر  سفيان أئ   من االعي 

 دعوة سفيان و أب قبل أن لبث فما  ، حالفت وتمام القريب بالمستقبل تنبؤ :  المعاضون يقول كما   أو  الغيب لسي  

ا  وأن هللا إال  إله أال  وشهد  اإلسالم إىل إياه وسلم عليه هللا صىل الرسول
 
 لصحابةا أحد  وتقدم.  هللا رسول محمد

                                                           

 6 اآلية الصف:سورة  37
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  يسأله وسلم عليه هللا صىل هللا رسول إىل
ا
 عقدته يحل ا م له جعلت فهال  الفخر  يحب رجل سفيان أبا  إن: "  قائل

  عليه وسالمه هللا صلوات فقال ، يظهوغ حقده ويسكن
ز
 مكة هلأل العظيم الحضارى التاريخز  إعالنه ضمن ف

ز  وخضوعهم استسالمهم عند   :  يديه بي 

 . آمن فهو  داره دخل من* 

 . آمن فهو  الحرام المسجد  دخل ومن* 

 38" آمن فهو  سفيان أئ   دار  دخل ومن* 

ي  ناسال ودخل التوحيد  لواء وارتفع اإلسالم وانترص          
ز
ا  هللا دين ف   ، أفواج 

ز
 ه كانت.  . العظيم النرص  مناخ وف

ى السعادة غمرتها  سيدة  أم هي  متلك ، بهم يحيط أن يوشك كان  رسر  من واألهل األب ونجاة الزوج بانتصار  الكي 

ز    عتها ووض الغربة وبالء الزوج خيانة من النبوية النجدة أحاطتها  الت   سفيان أئ   بنت حبيبة أم المؤمني 
ز
 أعز  ف

 .  النبوة بيت من مكان

 :  رجل لها  يكون أن يسعدها  أرملة الهاللية الحارث بنت ميمونة:  التاسعة الزوجة

ز  أمهات آخر            .. المؤمني 
ز
 وجز  إىل أمرها  والية فانتهت ؛ العامرى العّزى عبد  بن رهم أبو  زوجها  عنها  توف

    الرسول بها  بتز  حيث ؛ موسل عليه هللا صىل هللا رسول زوجها  الذى العباس أختها 
ز
" التنعيم"  بقر "  رسف"  ف

ز  مكة أهل من للمعتمرين اإلحرام بدء يكون حيث مكة من مقربة عىل  .  بها  والمقيمي 

ى الخاطب جاءها  لما  إنه:  وقيل ها  فوق من قفزت بالبرسر  عليه هللا ىلص هللا لرسول عليه وما  البعي  :  وقالت بعي 
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ز  آمهات آخر  كانت  .  عليه وسالمه هللا صلوات زوجاته وآخر  المؤمني 

   اءاتس ال 
 
 :  الحديث العض  ف

 رشدي سلمان:  شيطانية آيات

ي          
ز
ي  المطبوعات من الكثي   صدرت الحديث العرص  ف

ي  طعنت الت 
ز
 وسلم ليهع هللا صىل الرسول شخصية ف

ي  شيطانية آيات رواية هي  أبرزها  ومن
ي  للروائ 

يطائز ي  صدر  والذي رشدي سلمان هندي أصل من الي 
ز
ي  دنلن ف

ز
 26 ف

                                                           

 ". ي" كتاب املغاز  - يلبار فتح ا - يرواه البخار 38 
 50 اآلية : األحزابسورة  39 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 دار  وتلقت بالدها  دخول من رشدي سلمان الهند  منعت الكتاب هذا  إصدار  من أيام 9 بعد  ، م1988 سبتمي  

ي  النرسر 
 بيع دور  من ابالكت بسحب المطالبة التلفونية واالتصاالت  التهديد  رسائل من اآلالف الكتاب طبعت الت 

 .  الكتب

انيا  وجمهورية وتايالند  ورسيالنكا  وكينيا  أفريقيا  وجنوب والسودان بنغالديش قامت          ز  وإندونيسيا  دةالمتح تيز

ويال  ز ي  بالكتاب تنديد  مظاهرات وخرجت الكتاب بمنع وسنغافورة وفيز
ز
ي و  وطهران ولندن آباد  إسالم ف  ودكا  بومت 

ز  هذه االحتجاج عمليات خالل حصلت ، يويوركون والخرطوم لوإسطنبو   حادثة وهي  العالم أنظار  لفتتا  حادثتي 

ة  أعداد  حرق ي  الكتاب من كبي 
ز
ي  برادفورد  ف

ز
ي  المتحدة المملكة ف

ز
 صدور  هي  الثانية والحادثة م1989 يناير  14 ف

ي  من فتوى
ي  الخميتز

ز
اير  14 ف  بلق من واسعة تغطية لقيتا  الحادثتان نوهاتا رشدي سلمان دم بتحليل م1989 في 

ز  اتهام تم وفيها  الغربية عالماإل  وسائل برية المسلمي   .  التعبي   لحرية السماح وعدم بالي 

 :  وسلم عليه هللا صىل الرسول لشخصية دانمركية صحيفة إساءة

ي          
ز
ز  يوالندس مشهورة دانمركية صحيفة قامت م2005 سبتمي   ف ي  كاريكاتي    لرسم مسابقة بإقامة بوسي   للنت 

ي  من وسخرية استهزاء وفيها  المرسلة الرسوم من رسمة 12 باختيار  الصحيفة وقامت محمد   صىل هللا محمد  النت 

ي  تظهر  فإحداها  عليه وسلم  وقف سالميةاإل  الجالية حاولت وقد  ، بفتيل قنبلة شكل عىل عمامة يلبس وهو  النت 

 ميةاإلسال  الجالية فقامت ، التعبي   حرية بحجة الجريدة أيدت الحكومة وكذلك ، رفضت الجريدة لكن الصور 

ي  وجولة حملة بتنظيم
ز
ي  عن للدفاع اإلسالمي  العالم ف  الدول من د العدي وقامت.  وسلم عليه هللا صىل محمد  النت 

 الدانمركية المنتجات لمقاطعة والدعوة الدبلوماسية االجراءات بعض وحدثت الحدث باستنكار  اإلسالمية

 .  شعبية بتحركات

 شخصية إىل لإلساءة منظمة بموجة البعض وصفها  جديدة موجة بدأت 2001 سبتمي   11 أحداث د بع         

ي   العام المتحدة األمم سكرتي   إىل األمر  وصل حت   ، وسلم عليه هللا صىل محمد  الرسول
ز
ي  عنان كوف

ز
 ديسمي   7 ف

ي  إىل باإلشارة 2004
يف المصحف حراقإ وتنفيذ  محاوالت  ثم ، بحدة الظاهرة هذه تفسر  فالمألا نتاجوإ ، الرسر

 .  اسةرسر  كير أ  لتنهض تخبو  الحمالت ومازالت ، الفاضحة

 :  وسلم عليه هللا صىل للرسول فرنسا  ساءةإ

  وسلم عليه هللا صىل للرسول اإلساءة موضوع انترسر          
 
ي  مؤخرا
ز
 أستاذ  قام بعدما (  م2020 اكتوبر )  فرنسا  ف

ية  رسوم بعرض عاما  47 العمر  من يبلغ تاري    خ ي  كاريكاتي  ي  يةدراس حصة خالل وسلم عليه هللا صىل محمد  للنت 
ز
 ف

، حرية حول نقاش إطار   .األهاىلي  بعض من شكاوى أعقبه ما  وهو  التعبي 

ي  الطالب أحد  قام قد و 
ز
ي  المدرس بقتل الدراسية الحصة ف

ز
ت وقد  الشارع ف ي ا الفيديوهات من العديد  انترسر

 لت 

ي  المدرس قتل عملية أظهرت
ز
ي  آخرين أشخاص خمسة توقيف وتم الشارع، ف

ز
 أحد  الد و  بينهم من االعتداء إطار  ف

ي  التالميذ 
ز
اضهم عن الوالدان عي   وقد  المدرسة، ف   .الكاريكاتي   الرسوم هذه رضبع المدرس لقرار  اعي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1988
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://mhtwyat.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%82%d8%af%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%ad/
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، أصل من عرسر  الثامنة بعمر  شاب هو  به المشتبه المهاجم أن قضائية مصادر  أعلنت وقد  ي
 صفو  وقد  شيشائز

ي  هجوم بأنه االعتداء هذا  ماكرون الفرنسي  الرئيس طة أطلقت وقد  ، إسالمي  إرهائ   وقد  ر المهاج عىل النار  الرسر

  الحق وقت قضز 
 
طة التق وقد  ، بإصابته متأثرا  .  صامويل اسمه معلم هو  الضحية أن الرسر

  الفرنسي  للشعب صدمة القضية هذه شكلت وقد 
 
ي  فاآلال تجمع وقد  وحيثياتها، القضية لطبيعة نظرا

ز
 العاصمة ف

ين ، األديان وانتقاد  التعبي   بحرية والتمسك الجريمة بهذه للتنديد  باريس الفرنسية  لألستاذ  قديرهمت عن معي 

 .كمدرس  هواجب يؤدي الذي

 :  اإلسالم عن(  فرنسا  رئيس)  ماكرون قال ماذا 

ي  اكرونم إيمانويل الفرنسي  الرئيس جاء أن منذ  أنه الرئيسية صفحتها  عىل اللندنية اليوم رأي صحيفة قالت
ز
 ف

يه قرص  ز ز  ما  وهو  مسبوق، وغي   مستفز  بشكل اإلسالمي  الدين عىل التطاول الشاغل وشغله اإللي   ماكرون قيام يبي 

ز  بالتفريق ي اال  واالستثمار  الخوف تصنيع سياسة ونماكر  ويتبتز  والمتطرف، المعتدل اإلسالم بي  ي  نتخائ 
ز
 ف

ي  شعبيته تراجع مقابل اإلسالموفوبيا 
ز
ي  الفرنسي  العام الراي أوساط ف

ز
ة اآلونة ف  .األخي 

م فرنسا  كانت  فإذا  ، المقدسات إهانة تقبل ال  العالمية القيم ّع فال  اإلسالم تحي  ي  اإلساءة ترسر ز ا لنت   وإال  ،. لمسلمي 

ز ا يحفز  ذلك أن فالخوف ي  عن للدفاع كوسيلة  العنف اىل للجوء الدافع ويعطيهم إلرهابيي   عليه هللا صىل النت 

ز  كبي    فالفرق ، بسالم الجميع ليعيش التهور  هذا  وقف من بد  فال  ، االسالم وعن وسلم ز  عبي  الت حرية بي   وبي 

 .40المقدسات إهانة

 :  الخاتمة

ي  العالماتو  وسلم عليه هللا صىل لمولده استعراضنا  بعد          
 ومعرفة دةللعا خارقة وكانت مولده صاحبت الت 

ز  صحابأ ي  تهنشأ كذلك  ، لها  والمسيحية اليهودية الديانتي 
ز
ي  بادية ف

ي لنموذ تحليلنا  ومن ، سعد  بتز  الرسول ج 

ي  عليه هللا رضوان الصحابة وأحد  وسلم عليه هللا صىل
ز
 عوامل هي  ما  عرفنا  ، لغايته ومحقق ناجح حوار  دارةإ ف

ي  نجاحهم
ز
ي  الشبهات استعراض تم ثم .  ذلك ف

 ىلص الرسول شخص وحول عامة بصورة االسالم حول تثار  الت 

ز  النبوة صدر  منذ  االسالم الزمت فقد  ، خاصة بصفة وسلم عليه هللا ز  وتفيز ز  من القرشيي  كي  ي  المرسر
ز
 ساءةاإل  ف

 أ خذتوأ الشبهات ثارةإ سنة تواتر  ثم ، والتنكيل
ا
ي الن شخص عىل وركزت ، حديثة شكال  ،السالم و  الةالص عليه ت 

تهن زوجاته تعدد  موضوع فأثي   ي  ورد  وما  محضة شهوانية نهأ عىل وفهمهم وكير
ز
 كمادة  صلحي الشبهة هذه رد  ف

ز  الدعاة تحىل ذا وإ ذلك من والحكم الحقائق لتوضيح دسمة ز  والمسلمي   معرفةو  الصدر  بسعة لرسولهم المحبي 

ز  لكتابا بعض تبناه ما  أما  ، الحوار  دارةإ فن  الرسومات ذ وتنفي للكتب تأليف من - مواهبهم تسخي   من والفناني 

  ثم فالماأل خراجوإ
 
ي  - للكنيسة ينتمون ناسأ من المصحف حراقبإ مرورا

ز
 فلم ، الكريم ونبيه سالماإل  ساءةاإل  ف

  يكن
 
ا ز  نبه فقد  كله  رسر ز  من الغافلي  ي  يعيشون الذين خاصة -المسلمي 

ز
ز  مجتمعات ف  يحاك ما  اىل ههمنب – المسيئي 

                                                           
 م2020اكتوبر  25 –رؤيا االخباري  40

https://mhtwyat.com/%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تهم واستيقظت نالمسلمو  هب قد ف الهمم تشحذ  التحديات نوأل دينهم ضد   ردة كانتف ، معتقداتهم عىل غي 

هم عنيفة فعلهم  عهمم يقفون فراد أ و أ حكومات أكانوا  سواء العقالء من كثي    وجعلت ، وجرئ شجاع وتعبي 

ي  يظل لكن ، الشنيع الجرم هذا  دانةإب
ز
ز الم ضار إ نفسه الوقت ف  داخل مر أل ا ويدرجون وقيمنا  ديننا  ضد  تعصبي 

 من كمف لصالحنا  الحدث واستغالل منا  واحد  كل  عند  الحوار  ملكة تفعيل منا  يتطلب وهذا  ، التعبي   حرية طار إ

ز   فاتحة لها لع ، الناس من نو المؤثر  وفيهم تساؤلهم ثارتأ الضجة هذه ولكن ، دياناأل  بأمر  يعبأون ال  كانوا   ماليي 

ز  مع ثرهأب للعالم سالمنا إ سماحة لنوصل لنا  كي 
 ذلك يحرم نا دين ألن بمثلها  ساءةاإل  عىل نرد  نأ يمكن ال  ننا بأ الي 

  .  تتكرر  ال  قد  فرصة ولعلها 

 :  النتائج

 ز  مشاعر  وحدت ساءةاإل  إن  .  بينهم وقربت المسلمي 

 ي  لإلسالم التعرض إن  .  الدعوة بدء مع بدأ  قديم وسلم عليه هللا صىل الكريم والنت 

  أخذت ثم ، الحاجز  لكرس  فردية بدأت وسلم عليه هللا صىل الرسول لشخص ساءةاإل  
 
  طابعا

 
  .  منظما

 ز  االسالم أعداء به ينظر  الذي ستهواناإل  إن ي  يضع لم ، للمسلمي 
ز
ي ال الفعل ردة قوة حساباتهم ف

 عقبت ت 

 .  توقعاتهم من كي  أ  وكانت ، لإلساءة محاولة ولأ

  ي  الدول لمقاطعة الدعوة مثل سالماإل  لصالح وتوظيفه ثالحد هذا  من الدعاة استفاد
 ساءةإل ا تبنت الت 

 .  منها  قلل مما  ، ناضتها  و أ

 ز  غضب عن التعبي   كان   المسلمي 
 
  عنيفا

 
 رساالت و  السفارات وحرق المظاهرات عىل اعتمد  نهأ إذ  ، ما  نوعا

  كانو  ، التهديد 
 
 .  والحوار  النفس ضبط عن بعيدا

 :  التوصيات

 ز  وتقارب وحدة استغالل ي  ساءةاإل  حداثأ بانإ المسلمي 
ز
 . دينهم عن للدفاع بابالش همم شحذ  ف

  ي
 .  الحوار  دارةوإ والتعبي   اللغة ملكات والشباب الدعاة إلكساب عملية برامج تبتز

 ز  اآلباء توعية سيخ والمعلمي  ي  الحوار  ثقافة بي 
ز
 .  الناشئة نفوس ف

 ي  سالح مضز أ وأنه راسخة قناعة الحوار  جعل
ز
 .  سالماإل  عداءأ مع التعامل ف

 سالماإل  لصالح وتوظيفها  والظواهر  لألحداث واالنتباه اليقظة عىل الدعاة تدريب  . 

 ي  االجتماغي  التواصل مواقع استخدام
ز
وي    ج ف  عم بالمقارنة مصحوبة وتقديمها  السمحة لقيمنا  الي 

 .  المسلمة غي   المجتمعات تناقضات
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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