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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 تمهيد
ي       ي سبيل هللا تعاىل، ومن ثم فقد جعلم النت 

ز
ع الحنيف من أمر الجهاد ف  ليم وسلم()صل هللا علقد أعىل الرسر

؛ ذلك أن ِقوام الدين، وتحقيق عالميتم موقوف عىل الجهاد بالنفس والمال لتحقيق تلك (1)ذروة سنام اإلسالم
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ز
صورا عظيمة من صور الجهاد ف

ا إىل الرفيق األعىل، ومن ثم فقد تحقق االنتشار المنشود لهذ )صل هللا عليم وسلم(عظمة تلك الصور بعد رحيلم 
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
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وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
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أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
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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 
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ي األوعية ا
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مدافعة العدو ويقال  جاهد العدو مجاهدة وجهادا إذا قاتلم. وحقيقة الجهاد كما المبالغة واستفراغ الو 
ز
سع ف

ب  مجاهدة العدو الظاهر، والشيطان، والنفس. وتدخل  ء، وهو ثالثة أضز ي
باليد أو اللسان. أو ما أطاق من سر

ي هللا حق جهاده{ )الحج  
ز
ي قولم تعاىل  }وجاهدوا ف

ز
 (. 78الثالثة ف

ائعم، أو بإقامة الحجة عوقال ابن تيمية  الجهاد إما أن يكون بالقلب كالعزم عليم، أو بالدعوة إىل اإلسالم  ىل ورسر
، أو بالقتال بنفسم. فيجب  ز المبطل، أو ببيان الحق وإزالة الشبهة، أو بالرأي والتدبي  فيما فيم نفع المسلمي 

ي صىل هللا  ي هللا عنم يهجو أعداء النت 
ي  ومنم هجو الكفار. كما كان حسان رضز

الجهاد بغاية ما يمكنم. قال البهوئ 
 . (4)عليم وسلم

والجهاد اصطالحا  قتال مسلم كافرا غي  ذي عهد بعد دعوتم لإلسالم وإبائم، ناضا ألولياء هللا، أو يقاتل لنرص 
يعة رسولم لتكون كلمة هللا هي العليا

 . (5)دين هللا ورسر

ي لسان ومن األلفاظ ذات الصلة بالجهاد لفظة 
ز
. وقد غلبت ف ة وهي فعلة بكرس الفاء من السي  السي  جمع سي 
ي غزو الكفار، وما يتعلق بها، كغلبة لفظ )المناسك( عىل أمور الحج

ز
 . (6)الفقهاء عىل الطرائق المأمور بها ف

ا؛ ألن أول أمورها السي  إىل العدو، والمراد بها سي  اإلمام  ومعامالتم مع الغزاة، واألنصار، وقد سميت المغازي سي 
 . (7)ومنع العداة والكفار

ي   -كذلك   –والغزو يدخل 
ز
ي الجهاد وصوره، ومعناه  الطلب، يقال  ما مغزاك من هذا األمر أي ما مطلبك، ف

 معائز
ه  وسىم الغازي غازيا لطلبم العدو وجمع الغازي غزاه وغزى عىل فعيل وغزى عىل فعيل وقد اغزى الرجل غي 

ي تلقح آخر اإلبل وت
زيم ال تحمل نتج آخرهن مغبمالم ونفقتم إذا جهزه واغزاه إذا حملم عىل الغزو ويقال للناقم الت 

ه ز غي   . (8)صاحبها وقت النتاج عىل لي 
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ز
 ف
َ
َسد
ْ
ف
َ
 َوَعَض اإِلَماَم، َوأ

ً
ًرا َوَرَياًء َوُسْمَعة

ْ
خ
َ
َزا ف
َ
ا َمْن غ م ة

َ
 . (9)أ

ي غي  كتب الفقم بكتاب المغازي، وهو أيضا أعم؛ ألنم جمع مغزاة مصدر لغزا، إنزاال عىل 
ز
ويعرف كتاب الجهاد ف

ي عرف الشارع بقتال الوحدة، والقياس غزو، وغزو 
ز
ب، وهم قصد العدو للقتال، خص ف بة وضز ة للوحدة، كرصز

 . (10)الكفار

ي مكان ليس وراءه إسالم، ويتوقع هجوم العدو منم لقصد دفعم 
ز
الرباط من صور الجهاد، والرباط  هو اإلقامة ف

ة منها  قولم  ي فضلم كثي 
ز
وليلة  "رباط يوم   )صل هللا عليم وسلم(هلل تعاىل. والرباط تأهب للجهاد، واألحاديث ف

 . (11)خي  من صيام شهر وقيامم، وإن مات جرى عليم عملم الذي كان يعملم، وأجري عليم رزقم، وأمن الفتان"

                                                           
، تحقيق هالل مصيلخي مصطفز هالل، دار الفكر،  (4) ي

ز اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوئ   . 36 / 3، 1402انظر  كشاف القناع عن مي 
، دار الكلم الطيب  (5) ، دار ابن كثي  ي

ي اليمتز
وت،  -انظر  فتح القدير، محمد بن عىلي بن محمد بن عبد هللا الشوكائز  . 344 / 6ـه، 1414دمشق، بي 

 . 124 / 16الكويت،  –ـه، دار السالسل 1427، 2الكويت، ط –انظر  الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  (6)
 السابق، نفسم.   (7)

، دار الطالئع،  (8) ي
، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور، تحقيق  مسعد عبد الحميد السعدئز ي غريب ألفاظ الشافغي

ز
 . 190 / 1انظر  الزاهر ف

، مبارك الحريمىلي النجدي، دار إشبيليا للنرسر والتوزي    ع، الرياضانظر  بستان األحبار مخترص نيل األوطار، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد ال  (9)
 . 436 / 2م، 1998ـه/ 1419

 وما بعدها.  187/  5انظر  فتح القدير  (10)

 ( ،163 /1913 .)رواه مسلم من حديث سلمان  (11)
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مراحل 
ز
ي بم القتال قد تدرج ف

ي تدور حول الجهاد بمعانيم وصوره المتنوعة، والجهاد الذي نعتز
هذه المعائز

ي  ي    ع؛ إذ لم يتح للنت 
ز ت )صل هللا عليم وسلم(الترسر م جاء هيأت الظروف، ومن ثأن يجاهد جهاد السيف إال حي 

 اإلذن من هللا تعاىل لم بالجهاد. 
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( إىل غي  ذلك من اآليات، ولفعلم 216 َيْعل

ي هريرة، قال  قال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم  (12)صىل هللا عليم وسلم وأمره بم ؛ ولما أخرجم مسلم عن أئ 
 . (13)«من مات ولم يغز، ولم يحدث بم نفسم، مات عىل شعبة من نفاق»

ي عهد رسول هللا صىل هللا عليم وسلم قبل الهجرة غي  مأذون فيم؛ ألن الذي أمر بم صىل هللا وقد كان ال
ز
جهاد ف

، وبدأ األمر  ز كي  عليم وسلم أول األمر هو التبليغ واإلنذار، والصي  عىل أذى الكفار، والصفح واإلعراض عن المرسر
 . (14)بالدعوة رسا ثم جهرا

ع هللا االبتداء بالقتال عىل  ( وقولم  }وقاتلوا 41اإلطالق بقولم تعاىل  }انفروا خفافا وثقاال{ )التوبة  ثم رسر
ز كافة{ )التوبة   كي  ز حيث 36المرسر كي  ( وتسىم هذه آية السيف، وقيل  هي قولم تعاىل  }فاقتلوا المرسر
، إلم إال هللا(. وقال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم  أمرت أن أقاتل الناس حت  يقولوا ال 5وجدتموهم{ )التوبة  

ي مالم ونفسم إال بحقم وحسابم عىل هللا
 . (15)فمن قالها فقد عصم متز

ك الجهاد كل سنة مرة عىل األقل، ومن حججهم أن الجزية تجب بدال عنم وال تجب  ي أال يي 
والفقهاء عىل أنم ينبغز

ي السنة أكير من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك
ز
 . (16)ف

نة طائفة، ويزج بنفسم معها أو يخرج بدلم من يثق بم؛ ليدعو الكفار لإلسالم، ومعتز ذلك أن يوجم اإلمام كل س
ي 
ز
. فإن دعت الحاجة ف ز ي المسلمي 

ز
ي تعطيلم أكير من سنة ما يطمع العدو ف

ز
ويرغبهم فيم، ثم يقاتلهم إذا أبوا؛ ألن ف

ن دعت الحاجة إىل السنة إىل أكير من مرة وجب؛ ألنم فرض عىل الكفاية فوجب منم ما دعت الحاجة إليم، فإ
ز بم، أو يكون الطريق  ي قتالهم من العدة، أو المدد الذي يستعي 

ز
، أو قلة ما يحتاج إليم ف ز ه لضعف المسلمي  تأخي 

ي صىل هللا  ه؛ ألن النت  ي إسالمهم ونحو ذلك من األعذار، جاز تأخي 
ز
إليهم فيها مانع، أو ليس هنا مؤن، أو للطمع ف

 ، ز هم من القبائل بغي  (17)وأخر قتالهم حت  نقضوا الهدنةعليم وسلم صالح قريشا عرسر سني  ، وأخر قتال غي 

                                                           
ي البن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة  (12)

، الشهي  بابن قدامة نظر  المغتز ي الحنبىلي
الجماعيىلي المقدسي ثم الدمشف 

، مكتبة القاهرة،  ز اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوئ  213 / 9م، 1968 -ـه 1388المقدسي ، وكشاف القناع عن مي 
، دار الكتب العلمية،   . 32 / 3الحنبىلي

 (. 1910/ 158رقم  )  (13)
ي الدين أحمد بن عىل المقريزى )م انظر   (14)

ي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع، تف  (، تحقيق محمد عبد الحميد النميس، 845إمتاع األسماع بما للنت 

وت، 1999/ 1420دار الكتب العلمية،   . 32 / 1م، بي 

شهدوا أن ال إلم إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا أمرت أن أقاتل الناس حت  ي»عن ابن عمر، أن رسول هللا صىل هللا عليم وسلم قال  (15)
ي دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم، وحسابهم عىل هللا

 (. 25رواه البخاري، رقم  )«. الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا متز
 األخبار، محمد بن عىلي   (16)

ح منتف  ية،  انظر  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رسر ، إدارة الطباعة المني  ي
 ، 14 / 8بن محمد الشوكائز

إلمام أو نائبم، الهدنة  أن يعقد اإلمام، أو نائبم، عقدا عىل ترك القتال مدة. ويسىم مهادنة، وموادعة، ومعاهدة. وال يصح عقد الهدنة والذمة إال من ا (17)
ذمة من كل مسلم، وال يصح عقد الهدنة إال حيث جاز تأخي  الجهاد، وقيل  يجوز عقد ذلك وقيل  آلحاد الوالة عقد الهدنة مع أهل قرية. وقيل  يجوز عقد ال

ز واستظهارهم مدة أربعة أشهر. وال يجوز فوقها. وقيل  يجوز والحال ن عام. ة هذه دو ونحوه مع القوة أيضا واالستظهار. ويجوز عقد الهدنة مع قوة المسلمي 
ورة، ويجوز  ك تعذيب أسي  مسلم، أو قتلم، أو أسي   ويجوز عقد الهدنة بمال للرصز

ورة، أو لي  لضعفنا مع المصلحة، وقيل  ال يجوز بمال منا. وقيل  بال ضز
ي الص

ي معرفة الراجح من الخالف، عالء الدين أبو الحسن عىلي بن سليمان المرداوي الدمشف 
ز
ه، أو خوفا عىل من عندهم من ذلك. اإلنصاف ف ، الخي اغي  لحنبىلي

، طدار إحياء الي   ي  . 211 / 4، 2اث العرئ 
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ه  مما يرج  من النفع بتقديمم وجب تأخي 
ه أكير فإذا لم يوجد ما ، (18)هدنة؛ وألنم إذا كان يرج  من النفع بتأخي 

ي  )صل هللا عليم وسلم(يدعو إىل تأخي  الجهاد فإنم يستحب اإلكثار منم؛ لقولم  ي هريرة عن النت  صىل هللا  عن أئ 
، أن أرجعم بما نال من »يم وسلم قال  عل ي وتصديق برسىلي ي سبيلم، ال يخرجم إال إيمان ئ 

ز
انتدب هللا لمن خرج ف

ي سبيل هللا ثم 
ز
ي أقتل ف

ي ما قعدت خلف رسية، ولوددت أئز
أجر أو غنيمة، أو أدخلم الجنة، ولوال أن أشق عىل أمت 

ي صىل هللا(19)«أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ين غزوة، وكان ما قاتل . وروي أن النت   عليم وسلم غزا سبعا وعرسر
، والطائف ز ، والفتح، وحني  . وكانت (20)فيها تسعا  بدر القتال، وأحد، والمريسيع، والخندق، وقريظة، وخيي 

ز رسية ز رسية، وقيل  خمسا وثالثي  ز رسية(21)الرسايا سبعا وأربعي  . وأيا ما  (22)، والصواب  أنها كانت سبعا وأربعي 

ي كان األ  ة النت  ي سي 
ز
ا ف ي وتطو  )صل هللا عليم وسلم(مر فإن تلك الغزوات والرسايا كانت تحوال كبي 

ز
را مهما ف

ز وأصحابم الكرام زمن )صل هللا عليم وسلم(أساليب الدعوة إىل هللا تعاىل، وإظهار قوة اإلسالم؛ فقد قضز  ا بي 
ز خاللها لبطش كفار مكة صابرين عىل إيذائهم،  ز ما القوا من صعاب وشدائد، متعرضي  ي مكة، متحملي 

ظهرائز
ي القريب العاجل. ع

ز
 ىل وعد من نرص هللا تعاىل لهم ف

طريقا ينجو بم وينجو بم أصحابم الكرام من بطش كفار  )صل هللا عليم وسلم(وقد يرس هللا عز وجل لرسولم 
ي  ي بايع فيها النت 

ب، ثم  )صل هللا عليم وسلم(مكة، وكانت اإلرهاصات األوىل مع تلك البيعة، الت  نفرا من أهل يير
ي األوىل، وكانت هذه البيعة بمثابة فتح من هللا تعتلتها البيعة الثانية، مع عدد منهم قد تضاعف ع

ز
اىل ن عددهم ف

ي  وأصحابم الكرام، أولئك الذين تحملوا الصعاب وكانوا كلما حاولوا أن ينتقموا  )صل هللا عليم وسلم(للنت 
ي  ذا بأنم لم يؤمر بالقتال بعد، ولكن لم يدم ه )صل هللا عليم وسلم(ألنفسهم أو أن يهموا بقتال خاطبهم النت 

ي  ي المدينة تبدلت األحوال وكان اإلذن  ؛ إذ بعد الهجرة)صل هللا عليم وسلم(الجواب من النت 
ز
واالستقرار ف

ز بالمدينة، وتنت   عن قريش أنهم ال  ي كانت تهدد كيان المسلمي 
ة الت  ي هذه الظروف الخطي 

ز
بالقتال، وكان اإلذن ف

 يفيقون عن غيهم وال يمتنعون عن تمردهم بحال. 

ز أنزل هللا تعاىل اإلذن ي واقع المسلمي 
ز
ي هذه الظروف المستجدة ف

ز
ز ولكنم لم يفرضم وف عليهم،  بالقتال للمسلمي 
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 عىل قتال قريش وكفار مكة، ثم تطور فيما بعد 
ً
ي هذه الظروف كان اإلذن مقترصا

ز
 وصل مع تغي  الظروف حت   وف

هم، وبذلك مع تطور األوضاع وتغي  الظروف؛ إذ سعت مكة إلقامة   إىل غي 
ً
إىل مرحلة الوجوب، وجاوز قريشا

ي  ها من العرب ليكونا جميعا ضد النت  رام، وأصحابم الك )صل هللا عليم وسلم(المعاهدات والتحالفات مع غي 
ي أمر القتال ليشمل جهات أخرى غي  مكة. 

ز
 ومن هنا كان التحول ف

                                                           
ي المعافري، جمال الدين، تحقيق  مصطفز السقا وإبراهيم األبياري  (18) ة النبوية البن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمي  عبد الحفيظ و انظر  السي 

ي وأوالده بمرص، ط ي الحلت   البائ 
كة مكتبة ومطبعة مصطفز ، رسر ي  . 317 / 2م،  1955 -ـه 1375، 2الشلت 

 (. 36رواه البخاري، رقم  ) (19)
، أبو عبد هللا، الواقدي، تحقيق  مارسدن جونس، دار األعلىمي  (20) ي

وت، ط –انظر  المغازي، محمد بن عمر بن واقد السهىمي األسلىمي بالوالء، المدئز ، 3بي 

ي القاسم عبد الرحمن بن ع7/ 1م، 1989/ 1409 ة النبوية البن هشام، أئ  ح السي 
ي رسر
ز
، تحقيق  عمر عبد السالم ، الروض األنف ف بد هللا بن أحمد السهيىلي

وت، ط ، بي  ي اث العرئ 
، دار إحياء الي  ة ابن هشام، 520 / 7م، 2000ـه/ 1421، 4السالمي  . 608 / 2، وسي 

وت،  (21) ازي أبو إسحاق، دار الفكر، بي  ، إبراهيم بن عىلي بن يوسف الشي  ي فقم اإلمام الشافغي
ز
 . 227 / 2انظر  المهذب ف

 . 330 / 8انظر  إمتاع األسماع،  (22)
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  رغم النت 
ُ
ي أ
ز تلك الجهات الت  ي اتجاهها جهة الشمال؛ إذ ل ل هللا عليم وسلم()صوكان من بي 

ز
ما عىل أن يتحرك ف

نزل اإلذن بالقتال رأى رسول هللا صىل هللا عليم وسلم أن يبسط سيطرتم عىل الطريق الرئيس الذي تسلكم 
ز   ي تجاراتهم، واختار لذلك خطتي 

ز
 قريش من مكة إىل الشام ف

ز عقد معاهدات ا األوىل:  ي كانت مجاورة لهذا الطريق، أو كانت تقطن ما بي 
لحلف أو عدم االعتداء مع القبائل الت 

ي النشاط العسكري، 
ز
ز المدينة، وقد عقد صىل هللا عليم وسلم معاهدة مع جهينة قبل األخذ ف هذا الطريق وما بي 

ي ذكرهوكانت مساكنهم عىل ثالث مراحل من المدينة، كما عقد معاهدات أخرى أثناء دوريات
 ا. م العسكرية، وسيأئ 

 إرسال البعوث واحدة تلو األخرى إىل هذا الطريق.  الثانية: 

ي اتجهت 
ه، وسوف نخصص الحديث هنا عن تلك الت  وكان من هذه الرسايا والغزوات ما اتجم نحو الشمال وغي 

 نحو الشمال، وتحديدا منطقة الجوف، ومنها ما يىلي  

 الشايا -أوال

 توطئة: 

ي  الرسايا        ِ
ز
 ف
ً
ْيَ
َ
َها ترسي ل

 ة
ن
َ
 أِل
ً
ّية  رَسَ

ْ
 ِبَمْعتز فاعلة، ُسّميت

ٌ
َها فعيلة

 ة
ِإن
َ
ة من رَسايا الُجيوش  ف ي ة َ

مفردها رسية، الرس ة
ِنعوا
َ
و يمت
َ
ُروا أ
َ
ّو، فَيْحذ

ُ
ر بهم الَعد

َ
ذ
ْ
 َين
 ة
َية لئال

ْ
ف
ُ
. وكان أصلم من رسى الليل، فكير ذلك حت  جعلت الرسية (23)خ

، وهي فعلية من رسى يرسي(24)ليال أو نهاراالخارجة للحرب 
يل. (25)

َ
خ
ْ
قطَعة من ال

ْ
 . وقيل  الرسية  ال

َما دونَها
َ
َزى بهم (26)والرسية ال تحدد بعدد، قيل تبلغ مئة ف

ْ
ُر ُيغ
َ
ف
 ة
 َوقيل هم الن

َ
ُزون
ْ
ْمَسة َيغ

َ
خ
ْ
و ال
َ
ْرَبَعة أ

َ ْ
َ األ ، َوقيل ِهي

اَرِسي 
َ
ف
ْ
ُهم ال
َ
ون
ُ
من د
َ
ة ف َ
ْ عرسر
ْ
 َوقيل هم ال

َ
ٍس ِإىل

ُ
ف
ْ
ن
َ
ز خمسِة أ  َما َبي 

ُ
ة ي ة َ
ُهْم اْبن الّسكيت الرس ة

ُ
َمت
 ة
د
َ
 العسكَر ُمق

ُ
ة َحِضي 

شد
ْ
ِة َوأن ي ة َ

اد عىل الرس ة
َ
ِميُس َما ز

َ
ة اْبن الّسكيت والخ

َ
ْرَبعِمائ

َ
َ نحُو أ ه ِهي ي 

َ
ثمائة غ

َ
ل
َ
. ويقال  خي  الرسايا أربعمائة (27)ث

َس ْبَن َمالِ ؛ لما روي (28)رجل
َ
ن
َ
ِ  َعْن أ َزاِغي

ُ
خ
ْ
َجْوِن ال

ْ
َم ْبَن ال

َ
ث
ْ
ك
َ
اَل أِل
َ
َم ق
ى
ْيِم َوَسل

َ
 هللُا َعل

ى
ِ َصىل

ى
 َرُسوَل اَّلل

 ة
ن
َ
ا يَ »ٍك، أ

ْربَ 
َ
اِء أ
َ
ق
َ
ف ُ الرُّ ْ ي 

َ
ُم، خ
َ
ث
ْ
ك
َ
، َيا أ
َ
اِئك
َ
ق
َ
 ُرف
َ
ُرْم َعىل

ْ
ك
َ
 َوت
َ
ك
ُ
ق
ُ
ل
ُ
 َيْحُسْن خ

َ
ْوِمك
َ
َ ق
ْ
ي 
َ
ُز َمَع غ

ْ
ُم، اغ
َ
ث
ْ
ك
َ
َ أ ُ الرس ة ْ ي 

َ
، َوخ
ٌ
رْ َعة

َ
ٍة، اَيا أ

َ
َبُعِمائ

ةٍ 
ى
ا ِمْن ِقل

ً
ف
ْ
ل
َ
َ أ
َ ا َعرسر
َ
ن
ْ
َب اث
َ
ل
ْ
ْن ُيغ
َ
ٍف، َول

َ
 آَل
ُ
ْرَبَعة
َ
ُجُيوَش أ

ْ
ُ ال ْ ي 
َ
 . (29)«َوخ

ون إليهم فعيلة بمعتز فاعلة ومن ثم ف الرسية  نحو أربعمائة رجل ينفرون أي يخرجون إىل محاربة العدو فيسي 
ي   الطالئع خي  الرفقاء أربعة وخي  » -صىل هللا عليم وسلم  -والرسى السي  بالليل وجمع الرسية الرسايا قال النت 

« اثنا عرسر ألفا عن قلة إذا كانت كلمتهم واحدة أربعون وخي  الرسايا أربعمائة وخي  الجيوش أربعة آالف ولن يغلب
ي السفر والطالئع جمع طليعة وهو الذي يبعث ليطلع طلع العدو بكرس 

ز
الرفقاء جمع رفيق وهو الذي يرافقك ف

                                                           
ي (23) اث العرئ 

وت،  –  تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور، تحقيق  محمد عوض مرعب، دار إحياء الي   . 39/ 13م، 2001بي 
 وجمعها  سوارب. مفاتيح العلو  (24)

ً
ي تسي  نهارا الساربة، وهم  النفر الذين يبعثون نهارا

ي الت 
ز
ي م، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد هللا، الكاتوقيل ف

ب البلخز
 ، ي ، تحقيق  إبراهيم األبياري، دار الكتاب العرئ   . 141/ 1الخوارزمي

ز  (25) ، دار العلم للماليي  ي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، تحقيق  رمزي مني  بعلبكي وت،  –انظر  جمهرة اللغة، أئ   . 725/ 2م، 1987بي 
ي انظر  ت (26) ي الَحِميدي أبو عبد هللا بن أئ 

 
ز البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد األزدي الميورف ي الصحيحي 

ز
نرص،  فسي  غريب ما ف

 . 330/ 1م، 1995 – 1415مرص،  –القاهرة  -تحقيق  الدكتورة  زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة 
ي الحسن  (27) ي انظر  المخصص، أئ  اث العرئ 

، تحقيق  خليل إبراهم جفال، دار إحياء الي  وت، ،  –عىلي بن إسماعيل بن سيده المرسي م، 1996ـه 1417بي 
2 /117 . 
، تحقيق  أحمد مختار عمر، مراجعة  دكتور إبراهيم أنيس، م (28) ي  الفارائ 

ز ة دار ؤسسانظر  معجم ديوان األدب، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسي 

، القاهرة،   . 56/ 4م، 2003ـه / 1424الشعب للصحافة والطباعة والنرسر

 . 2827رواه ابن ماجم، رقم   (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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الطاء أي يقف عىل حقيقة أمرهم والرسايا قد فرسناها والجيوش أيضا وقولم ولن يغلب اثنا عرسر ألفا عن قلة أي 
ي وقت فليس ذلك للقلة بل لتفرق الكلمة أي الختالف آرائهمهو عدد كثي  وإ

ز
ز ف  . (30)ذا صاروا مغلوبي 

 ألنهم ردء والرسية 
ً
ر عامة

ْ
ز أهِل الَعسك ُهْم وبي 

َ
 َبْين
َ
ِلك
َ
 ذ
َ
ان
َ
ا ك
ً
ِنموا شْيئ

َ
هم اإلماُم وهو خارٌج إىل بالد العدو فإذا غ

ُ
يبعث

 
َ
 القاعد

ّ
هم اإلمام وهو ُمقيم فإن

َ
ا َبَعث
َ
 لم  لهم فأما إذ

َ
فَ
َ
 اإلمام جعل لهم ن

َ
ان
َ
ي المغنم فإن ك

ز
ك الظاعَن ف

معم ال َيرسرْ
ْجَعة وه ي البدأة والر ة

ز
ا بعثهم ف

َ
ة إذ ي ة ل الرس ة

ِ
ف
َ
ز َمًعا وكان َرُسول هللا ُين  الوجهي 

َ
 َعىل
َ
ِلك
َ
ء من ذ ي

ي سر
ز
هم ف كهْم غي 

 و َيرسرْ
 له
َ
 أنشط

َ
مس ليكون

ُ
ِنُموه بعد الخ

َ
َر ما غ

ْ
ط
َ
 الجهادأن يْجَعَل لهم ش

َ
ْزو وأحرص َعىل

َ
ي الغ
ز
 . (31)م ف

ي  ي  )صل هللا عليم وسلم(ولذلك فقد كان من سياسة النت 
ز
الحكيمة إرسال الرسايا ليكون خوف العدو أوقع ف

 . ز ؛ فتتحقق هزيمتهم إذا باغتهم جيش المسلمي  ز  النفوس من جيش المسلمي 

 وأول هذه الشايا: 

 رسية عىل بن أن   طالب 

 ـه(6إىل فدك )

ي طالب  ي توجهت نحو الجهة  تعد رسية عىل بن أئ 
ي توجهت نحو فدك واحدة من أهم الرسايا الت 

والت 
؛ أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية  ز ي حققت نتائج مهمة للمسلمي 

الشمالية، والت 

أحداثها وأهم نتائجها. وذلك  ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  من حيث تاريخها، وعدد من شارك فيها من الصحابة 
 عىل النحو التاىلي  

 تاريخها:  -

 من السنة ست
َ
ْعَبان
َ
ي شهر ش ِ

ز
 . (32)أورد فريق من أهل السي  والتاري    خ أن تلك الرسية كانت أحداثها ف

 عددها:  -

 . (33)أورد فريق من أهل السي  والتاري    خ أن عدد هذه الرسية كان ِقوامم مائة رجل

 

 

                                                           
، المطبعة العامرة، مكتبة المثتز ببغداد، بدون طب (30) ي

ة، عانظر    طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفز
 ، وسبق تخري    ج الحديث. 80/ 1ـه، 1311

، تحقيق  عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، و  (31) ي ي المعروف بالخطائ 
ي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البست  رج خانظر  غريب الحديث، أئ 

، دار الفكر،  ي  . 553/ 1م، 1982 -ـه 1402أحاديثم  عبد القيوم عبد رب النت 

ي = تاري    خ الرسل والملوك، وصلة تاري    خ ا (32) اث انظر  تاري    خ الطي  ي، دار الي  ، أبو جعفر الطي  ي، محمد بن جرير بن يزيد بن كثي  بن غالب اآلمىلي  –لطي 
وت، ط ي 562 / 2، ومغازي الواقدي، 642 / 2ـه، 1387، 2بي 

. والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أحمد بن محمد بن أئ  بكر بن عبد الملك القسطالئز

ي المرصي، أبو العباس، شهاب الدين، ال  . 309 / 1، مرص -مكتبة التوفيقية، القاهرةالقتيت 
، 562 / 2انظر  المغازي،  (33) ي

، الُبست  ، أبو حاتم، الدارمي ، التميىمي
َ
ة النبوية وأخبار الخلفاء، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبد ، و  السي 

وت، ط –الثقافية صّححم، وعلق عليم الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، الكتب  ة المصطفز صىل هللا 272/ 1ـه، 1417، 3بي   من سي 
، المقتفز

، دار الحديث  ي  الذهت 
ز  محمد حسي 

، تحقيق  مصطفز ي مرص،  –القاهرة  -عليم وسلم، الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب، أبو محمد، بدر الدين الحلت 

 . 172 / 1م، 1996ـه/ 1416
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وجهتها:  -

ي  ي وجهها النت 
م نحو الجهة الشمالية، ومن ث )صل هللا عليم وسلم(هذه الرسية تقع ضمن الرسايا الت 

ز  فتلك الرسية كانت وجهتها نحو الجهة الشمالية بعامة، ووجهت إىل فدك، وفدك قرية قريبة من خيي  بينها وبي 
ي (34)المدينة ست ليال

ي سعد بن بكر )صل هللا عليم وسلم(، وقد وجهها التز
 . (35)إىل بتز

 سببها:  -

 . (36)أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيي   )صل هللا عليم وسلم( لما بلغ رسول هللا

 سنر األحدث فيها:  -

ي  ، (37)عليا إىل فدك فسار الليل وكمن النهار حت  انت  إىل الهمج )صل هللا عليم وسلم(ولما ابتعث النت 
ي سعد؟ قال  ال علم ىلي بم

 . (38)فأصاب عينا فقال  ما أنت؟ هل لك علم بما وراءك من جمع بتز

ز لهم ، يعرض عىل يهود خيي  نرصهم عىل أن يجعلوا لهم من تمرهم كما  فشدوا عليم فأقر أنم عي  بعثوه إىل خيي 
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! قالوا  إن دللتنا عليهم وعىل ي
ال أمان رسحهم أمناك، وإال ف عليم. قالوا  فرس بنا حت  تدلنا. قال  عىل أن تؤمنوئز

 بهم عىل فدافد وآكام، ثم أفضز بهم إىل سهولة 
ز
لك. قال  فذاك! فخرج بهم دليال لهم حت  ساء ظنهم بم، وأوف

 . (39)فإذا نعم كثي  وشاء، فقال  هذا نعمهم وشاءهم. فأغاروا عليم فضموا النعم والشاء

! قالوا:   
 
الراغي رعاء الغنم والشاء، فهربوا إىل جمعهم فحذروهم،  ال حت  نأمن الطلب! ونذر بهم قال: أرسلون

؟ قد تفرقت األعراب وأنذرهم الرعاء. قال عىلي عليم السالم  لم نبلغ  ي
فتفرقوا وهربوا، فقال الدليل  عالم تحبستز

 . (40)معسكرهم

، وألفا شا   . (41)ةفانت  بهم إليم فلم ير أحدا، فأرسلوه وساقوا النعم والشاء، النعم خمسمائة بعي 

 

 

 

 

                                                           
ي عبد  (34) ى، أئ  هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشىمي بالوالء، البرصي، البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق  إحسان عباس، دار صادر  انظر  الطبقات الكي 
وت،  –  . 89/ 2م،  1968بي 
، الشهي  ب   (35) مي الشافغي

ي الحرصز ي المختار، محمد بن عمر بن مبارك الحمي  ة النت  ي سي 
ز
 –لمنهاج ، دار ا«قَبْحرَ »انظر    حدائق األنوار ومطالع األرسار ف
ي، 520 / 1ـه، 1419جدة، تحقيق  محمد غسان نصوح عزقول،  ي الباجوري، المعروف بالشيخ الخرصز

، محمد بن عفيفز ز ة سيد المرسلي  ي سي 
ز
ز ف ،  نور اليقي 

 . 279 / 1ـه، 1425، 2دمشق، ط –دار الفيحاء 
ي فنون المغازي والش562 / 2انظر  مغازي الواقدي،  (36)

ز
، ، وعيون األثر ف ، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربغي مائل والسي 

وت، ،  –أبو الفتح، فتح الدين، تعليق  إبراهيم محمد رمضان، دار القلم   . 150/ 2م، 1993/ 1414بي 
ى،  (37) ز خيي  وفدك. الطبقات الكي   . 89/ 2انظر  الهمج  ماء بي 

وت، ط –ت خطاب، دار الفكر انظر  الرسول القائد، محمود شي (38) ، دار 254ـه، ص  1422، 6بي  ي صىل هللا عليم وآلم وسلم، السيد الجميىلي ، غزوات النت 
وت،  –ومكتبة الهالل   . 98 / 1ـه، 1416بي 

ي فنون المغازي،  (39)
ز
 . 150/ 2انظر  عيون األثر ف

، أحمد أحمد غلوش،  (40) ي
ي العهد المدئز

ز
ة النبوية والدعوة ف  . 477 / 1م، 2004 -ه 1424مؤسسة الرسالة للطباعة والنرسر والتوزي    ع، انظر  السي 

، 562 / 2انظر  مغازي الواقدي،  (41) ي فنون المغازي والشمائل والسي 
ز
 . 150/ 2، وعيون األثر 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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نتائجها:  -

، ومن الشاء ألف شاةاغتنم ال        وهربت بنو سعد بالظعن، ورأسهم وبر بن ، (42)حابة من النعم خمسمائة بعي 
ي رسول هللا صىل هللا عليم وسلم لقوحا، هي الناقة القريبة العهد بالوالدة، نحو شهرين أو 

عليم، فعزل عىلي صفز
 . (43)الخمس، وقسم سائر الغنائم عىل أصحابمثالثة، تدغ الحقدة، ثم عزل 

 رسية عبد الرحمن بن عوف 

 ـه( 6دومة الجندل )

؛         ز ي حققت نتائج مهمة للمسلمي 
ي توجهت نحو الجهة الشمالية، والت 

وهذه الرسية واحدة من أهم الرسايا الت 
أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها، وعدد من شارك فيها من 

 حو التاىلي  ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتائجها. وذلك عىل النالصحابة 

 تاريخها:  -

ي شهر شعبان
ز
 . (45)من السنة السادسة من الهجرة (44)وقعت أحداث هذه الرسية ف

 عددها:  -

 . (46)عبد الرحمن بن عوف ومعم سبعمائة رجل )صل هللا عليم وسلم(بعث رسول هللا 

 وجهتها:  -

 . (48). بضم الدال المهملة وبفتحها(47)دومة الجندل

 سببها:  -

 . (49)كلبا إىل اإلسالمأن يدعو  كان الهدف من هذه الشية    

 

 

 

 

                                                           
 . 150/ 2، عيون األثر، 562 / 2انظر  مغازي الواقدي،  (42)
ي الرح150 / 2انظر  عيون األثر،  (43)

وت، ، الرحيق المختوم، صفز  . 306 / 1من المباركفوري، دار الهالل، بي 
، دار ا (44) ي

، أبو بكر البيهف  ي
ْوِجردي الخراسائز رْسَ

ُ
 بن عىلي بن موس الخ

ز يعة، أحمد بن الحسي   –ب العلمية لكتانظر  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرسر
وت،   . 268 / 1، إمتاع األسماع، 85 / 4ـه،  1405بي 

ة المصطفز صىل هللا عليم وسلم، ص  149/ 2 انظر  عيون االثر، (45)  من سي 
ة 268 / 1، إمتاع األسماع، 171، المقتفز ي سي 

ز
، حدائق األنوار ومطالع األرسار ف

ي المختار،   . 520 / 1النت 
ي المختار، 268 / 1انظر  إمتاع األسماع،  (46) ة النت  ي سي 

ز
 . 520 / 1، حدائق األنوار ومطالع األرسار ف

، تانظر  سبل  (47) ي المبدأ والمعاد، محمد بن يوسف الصالخي الشامي
ز
ة خي  العباد، وذكر فضائلم وأعالم نبوتم وأفعالم وأحوالم ف ي سي 

ز
قيق حالهدى والرشاد، ف

وت   . 16 / 1م،  1993 -ـه  1414لبنان،  -وتعليق  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ عىلي محمد معوض، دار الكتب العلمية بي 

، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين، دا انظر   (48) ي  المأمون، عىلي بن إبراهيم بن أحمد الحلت 
ز ة األمي  ي سي 

ز
ة الحلبية = إنسان العيون ف الكتب العلمية  ر السي 

وت، ط –  . 255 / 3ـه، 1427، 2بي 
 . 268 / 1انظر  إمتاع األسماع،  (49)
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 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
ُ
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 سنر األحدث:  -

ز يديم، وعممم بيده، وقال   اغز بسم »دعاء رسول هللا صىل هللا عليم وسلم عبد الرحمن بن عوف، فأقعده بي 
ي سبيل هللا، فقاتل من كفر باهلل، وال تغل، وال تغدر، وال تقتل وليد

ز
دومة الجندل، وبعثم إىل كلب ب«. هللا، وف
وج ابنة ملكهم، إن استجابوا »فقال   ز  لك في 

فأرس عبد الرحمن بن عوف حت  قدم دومة الجندل، فمكث ثالثة أيام يدعوهم إىل اإلسالم، فأسلم األصبغ بن 
، وكان نرصانيا وكان رأسهم، وأسلم معم ناس كثي  من قومم، وأقام من أقام عىل إعطاء الجزية، وتزوج  ي عمرو الكلت 

ي سلمة بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف تماضز بنت األصبغ وقدم بها إىل المدينة، وهي أم أئ 
(50) . 

 نتائجها:  -

ي        ه قد عممم بيد )صل هللا عليم وسلم(توجهت رسية عبد الرحمن بن عوف إىل دومة الجندل، وكان النت 
وج عبد الرحمن تماضز بنت األصبغ ز وج ابنة ملكهم، فأسلم القوم، في  ز ي (51)وقال  إن أطاعوا هللا في  . وهي أم أئ 

 . (52)أبوها رأسهم وملكهم سلمة وكان

، وكان نرصانّيا، وكان رئيسهم، وأسلم معم ناس كثي  من قومم، وأقام من أقام عىل  ي أسلم األصبغ بن عمرو الكلت 
. تزّوج عبد الرحمن تماضز ابنة االصبغ فقدم بها المدينة فولدت لم أبا سلمة عبد هللا األصغر (53)إعطاء الجزية

ز وهو من الفقهاء السبعة بالمد  . (54)ينة ومن أفضل التابعي 

 رسية زيد بن حارثة 

 ـه( 7) وادي القرى

ي حققت       
ي توجهت نحو الجهة الشمالية من المدينة المنورة، والت 

وهذه الرسية واحدة من أهم الرسايا الت 
؛ أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها،  ز نتائج مهمة للمسلمي 

 ائجها. وذلك عىل النحو التاىلي  ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتوعدد من شارك فيها من الصحابة 

 تاريخها:  -

ي جمادى اآلخرة ست
ز
 . (55)ف

 عددها:  -

ي خمسمائة رجل
ز
 . (56)فبعث زيد بن حارثة ف

 

                                                           
 . 149/ 2انظر  عيون األثر،  (50)
ة  (51)  . 272 / 1النبوية وأخبار الخلفاء، انظر  السي 
، دار ا(52) ي

، أبو بكر البيهف  ي
ْوِجردي الخراسائز رْسَ

ُ
 بن عىلي بن موس الخ

ز يعة، أحمد بن الحسي   –العلمية  لكتبانظر  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرسر
وت،   . 85 / 4ـه،  1405بي 

ي المرصي، أبو العباس، شهاب الدين، المكتبة انظر  المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أحمد بن محمد  (53) ي القتيت 
بن أئ  بكر بن عبد الملك القسطالئز

ي بن يوسف بن أحمد بن شهاب 309 / 1مرص،  -التوفيقية، القاهرة
 
ي عبد هللا محمد بن عبد الباف ي عىل المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أئ 

ح الزرقائز ، رسر
، دار  ي المالكي

 . 133 / 3م، 1996-ه 1417الكتب العلمية،  الدين بن محمد الزرقائز
ري، دار صادر  (54)

ْ
يار َبك

ِ
ز بن محمد بن الحسن الد ي أحوال أنفس النفيس، حسي 

ز
وت،  –انظر  تاري    خ الخميس ف  . 11 / 2بي 

، 5/ 1انظر  مغازي الواقدي،  (55) ي فنون المغازي والشمائل والسي 
ز
 . 145/ 2، وعيون األثر ف

ي  (56)
ز
، انظر  عيون األثر ف  . 145/ 2فنون المغازي والشمائل والسي 
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 وجهتها:  -

وهي وراء وادي القرى (59)، وتحديدا إىل ِحْسىَم (58)، بضم القاف وفتح الراء(57)وادي القرى
(60) . 

 سببها:  -

ي قالوا:       من عند قيرص، وقد أجازه وكساه، فلقيم الهنيد بن عارض، وابنم عارض بن أقبل دحية بن خليفة الكلت 
ي 
كوا عليم إال سمل ثوب، فسمع بذلك نفر من بتز ، فقطعوا عليم الطريق، فلم يي  ي ناس من جذام بحسىمي

ز
الهنيد ف

ه  ي صىل هللا عليم وسلم فأخي  ذلك، بالضبيب، فنفروا إليهم، فاستنقذوا لدحية متاعم، وقدم دحية عىل النت 
ي خمسمائة رجل ورد معم دحية، وكان زيد يسي  بالليل ويكمن بالنهار، ومعم دليل لم من 

ز
فبعث زيد بن حارثة ف

ي عذرة، فأقبل بهم حت  هجم بهم مع الصبح عىل القوم، فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم، فأوجعوا وقتلوا الهنيد 
بتز

، ومن الشاء خمسة آالف شاة، ومن وابنم، وأغاروا عىل ماشيتهم ونعمهم ونسائهم، فأخذوا  من النعم ألف بعي 
ي مائة من النساء والصبيان الست 
(61) . 

 سنر األحدث:  -

ي فزارة، فقتلوا ناسا من أصحابم، وأفلت جريحا
ي بتز
 . (62)لف 

 نتائجها:  -

ي نفر من قومم إىل رسول هللا صىل هللا عليم وسلم، فدفع إىل رسول هللا      
ز
 صىل رحل زيد بن رافعة الجذامي ف

هللا عليم وسلم كتابم الذي كان كتب لم ولقومم لياىلي قدم عليم، فأسلم وقال  يا رسول هللا، ال تحرم علينا حالال، 
وال تحل لنا حراما. قال  فكيف أصنع بالقتىل؟ قال أبو يزيد بن عمرو  أطلق لنا يا رسول هللا من كان حيا، ومن 

، فقال رسول هللا ز صىل هللا عليم وسلم  صدق أبو زيد، فبعث معهم عليا إىل زيد بن  قتل فهو تحت قدمي هاتي 
ي بشي  بن حارثة عىل 

ي رفاع بن مكيث الجهتز
 حرمهم وأموالهم، فتوجم عىلي ولف 

ز حارثة، يأمره أن يخىلي بينهم وبي 
ز المدينة وذي المروة، فأبلغم   وهي بي 

ز ي زيدا بالفحلتي 
مر رسول أناقة من إبل القوم، فردها عىلي عىل القوم، ولف 

 . (63)هللا صىل هللا عليم وسلم، فرد إىل الناس كل ما كان أخذ لهم

 

 

 

                                                           
 . 5/ 1انظر  مغازي الواقدي،  (57)
 . 93/ 6انظر  سبل الهدى والرشاد،  (58)
ز وادي القرى ليلتان، و  (59) هل تبوك أِحْسىَم  بالكرس ثم السكون، مقصور، يجوز أن يكون أصلم من الحسم وهو المنع  وهو أرض ببادية الشام، بينها وبي 

ز وادي القرى والمدينة ست ليال، قال الراجز   وري، وبي  قيهم رسر ي رسر
ز
ي غربّيهم وف

ز
 يرون جبل حسىم ف

اسا    وبطن
ّ
ه
ّ
 حسىم بلدا هرماسا جاوزن رمل أيلة الد

وت، ط  م. 1995، 2انظر  معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي، دار صادر، بي 
(60)  ، ي فنون المغازي والشمائل والسي 

ز
 . 145/ 2انظر  عيون األثر ف

(61)  ، ي فنون المغازي والشمائل والسي 
ز
 . 88/ 6، سبل الهدى والرشاد، 145/ 2انظر  عيون األثر ف

(62)  ، ف المصطفز  . 51/ 3انظر  رسر
(63)  ، ي فنون المغازي والشمائل والسي 

ز
 . 145/ 2انظر  عيون األثر 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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ـه( 7إىل الجناب ) رسية بشنر بن سعد 

؛       ز ي حققت نتائج مهمة للمسلمي 
ي توجهت نحو الجهة الشمالية، والت 

هذه الرسية واحدة من أهم الرسايا الت 
أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها، وعدد من شارك فيها من 

 و التاىلي  ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتائجها. وذلك عىل النحالصحابة 

 تاريخها:  -

ي شوال من السنة السابعة للهجرة
ز
 . (64)كانت ف

 عددها:  -

ي  ي ثالثمائة رجل )صل هللا عليم وسلم(جهز النت 
ز
 . (65)بشي  ابن سعد ف

 وجهتها:  -

ي توجهت نحو المال، وقد اختصت هذه الرسية      
ها من الرسايا الت  توجهت هذه الرسية نحو الشمال كغي 

، وهو  موضع بعراض خيي  (66)بكرس أّولم، وبالباء المعجمة بواحدةبالتوجم نحو منطقة الجناب. والجناب  
ز المدينة وفيد ي فزارة بي 

ي مازن، وقال نرص  الجناب من ديار بتز
 . (67)وسالح ووادي القرى، وقيل هو من منازل بتز

 سببها:  -

ي صىل هللا عليم وسلم إىل خي   ، فقال ي  قدم رجل من أشجع يقال لم حسيل بن نويرة، وقد كان دليل النت 
لم رسول هللا صىل هللا عليم وسلم  من أين يا حسيل؟ قال  قدمت من الجناب. فقال رسول هللا صىل هللا عليم 
وا إلينا وإما  وسلم  ما وراءك؟ قال  تركت جمعا من غطفان بالجناب، قد بعث إليهم عيينة يقول لهم  إما تسي 

 محمد جميعا، وهم يريدونك أو بعض أطرافك. قال  فدعا نسي  إليكم. فأرسلوا إليم أن رس إلينا حت  نزحف إىل
رسول هللا صىل هللا عليم وسلم أبا بكر وعمر رضوان هللا عليهما، فذكر لهما ذلك، فقاال جميعا  ابعث بشي  بن 

ا فعقد لم لواء، وبعث معم ثالثمائة رجل  . (68)سعد! فدعا رسول هللا صىل هللا عليم وسلم بشي 

 سنر األحدث:  -

ي     ه دليلم حسيل بن نويرة، دعا رسول هللا صىل  )صل هللا عليم وسلم(لما علم النت  بأمر القوم كما أخي 
هللا عليم وسلم أبا بكر وعمر رضوان هللا عليهما، فذكر لهما ذلك، فقاال جميعا  ابعث بشي  بن سعد! فدعا 

ا فعقد لم لواء، وبعث معم ثالثمائة رجل، وأمرهم  وا اللرسول هللا صىل هللا عليم وسلم بشي  يل ويكمنوا أن يسي 
لوا بسالح، ثم  ز النهار، وخرج معهم حسيل بن نويرة دليال، فساروا الليل وكمنوا النهار حت  أتوا أسفل خيي  فيز
ز القوم ثلثا نهار أو نصفم، فإن أحببتم كمنتم  خرجوا من سالح حت  دنوا من القوم، فقال لهم الدليل  بينكم وبي 

، وإن أحببتم رسنا جميعا. قالوا  بل نقدمك. فقدموه، فغاب عنهم ساعة وخرجت طليعة لكم حت  آتيكم ب الخي 
ي صىل هللا عليم وسلم  وا عليهم؟ فاختلف أصحاب النت  ثم كر عليهم فقال  هذا أوائل رسحهم فهل لكم أن تغي 

ىل فشجعوا ع فقال بعضهم  إن أغرنا اآلن حذرنا الرجال والعطن. وقال آخرون  نغنم ما ظهر لنا ثم نطلب القوم. 

                                                           
 . 191 / 2، وعيون األثر  727 / 2انظر  مغازي الواقدي،  (64)
، 191 / 2، وعيون األثر  727 / 2انظر  مغازي الواقدي،  (65) ي

ي العهد المدئز
ز
ة النبوية والدعوة ف  . 549 / 1، السي 

دينة المنورة، الم انظر  غزوة مؤتة والرسايا والبعوث النبوية الشمالية، بريك بن محمد بريك أبو مائلة العمري، عمادة البحث العلىمي بالجامعة اإلسالمية، (66)
 . 201م، ص  2004ـه/ 1424المملكة العربية السعودية، ، 

 . 191 / 2، وعيون األثر  164 / 2انظر  معجم البلدان،  (67)
 . 191 / 2، وعيون األثر  727 / 2انظر  مغازي الواقدي،  (68)
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا ملئوا منم أيديهم، وتفرق الرعاء وخرجوا رساعا، ثم حذروا الجمع فتفرق الجمع  النعم، فأصابوا نعما كثي 
وحذروا، ولحقوا بعلياء بالدهم، فخرج بشي  بأصحابم حت  أئ  محالهم فيجدها وليس بها أحد. فرجع بالنعم 

ز لقوا عينا لعيينة فقتلوه م ، ثم لقوا جمع عيينة، وعيينة ال يشعر بهم فناوشوهم، ثحت  إذا كانوا بسالح راجعي 
ز فأرسوهما أرسا،  ي صىل هللا عليم وسلم فأصابوا منهم رجال أو رجلي  انكشف جمع عيينة وتبعهم أصحاب النت 

ي صىل هللا عليم وسلم ي صىل هللا عليم وسلم فأسلما فأرسلهما النت  فقدموا بهما عىل النت 
(69) . 

 نتائجها:  -

ا ملئوا منم أيديهم، وتفرق الرعاء فأنذروا أصحابهم، فمروا عىل وجوههم، فلم يلق     أصابوا نعما كثي 
ي جمع عيينة فأوقع بهم وهم ال يشعرون، فناوشهم 

عم، فوجدوا عينا لعيينة فقتلم، ثم لف 
ّ
بشي  أحدا، وعاد بالن

، وقدما المدينة فأسلما وترك ز  . (70)ا لحالهمافانهزموا، وأرس منهم رجال أو رجلي 

ز عن قوتهم؛ إذ لما تفرق  ، وكشفت ألعداء المسلمي  ز كما كان من أهم نتائج هذه الرسية أنها أظهرت قوة المسلمي 
ي أصحابم حت  أئ  محالهم فيجدوها وليس فيها أحد، فرجع بالنعم حت  إذا كانوا بسالح 

ز
الجمع، خرج بشي  ف

ز لقوا عينا لعيينة فقتلوه، ثم لقوا جمع ع ة، يينة وعيينة ال يشعر بهم، فناوشوهم حت  انكشف جمع عيينراجعي 
ي   فأرسوهما، فقدموا بهما عىل النت 

ز وتبعهم أصحاب رسول هللا صىل هللا عليم وسلم، فأصابوا منهم رجال أو رجلي 
ي لعيينة بن حصن ولقيم منهزما عىل 

صىل هللا عليم وسلم فأسلما، فأرسلهما. قال وقال الحارث بن عوف المزئز
ي الطلب، أصحاب محمد، وهو ف

رس لم عتيق يعدوا بم عدوا رسيعا فاستوقفم الحارث فقال  ال، ما أقدر! خلفز
ي غي  

ز
يركض. قال الحارث بن عوف أما آن لك تبرص بعض ما أنت عليم أن محمدا قد وط  البالد وأنت موضع ف

، فأقمت ي
ز خيل محمد حيث أراهم وال يروئز ء، قال الحارث  فتنحيت عن سني  ي

ز زالت الشمس إىل  سر من حي 
ي موضغي حت  الليل 

ز
الليل ما أرى أحدا وما طلبوه إال الرعب الذي دخلم، قال  فلقيتم بعد ذلك فقلت  قد أقمت ف

ي خفت اإلسار، ثم ذكر ما قال لم الحارث من نرصة هللا تعاىل محمدا 
ما رأيت من طلب، قال عيينة  هو ذاك أئز

ي هم فيهاوجوابم بأن نفسم ال تقره، ثم ارتي
ي هذه المدة الت 

ز
 . (71)اده حت  ينظر إىل ما يصنع قومم ف

 رسية زيد بن حارثة 

 ـه(6) إىل مدين

ي حققت نتائج مهمة   
ي توجهت نحو الجهة الشمالية، والت 

وهذه الرسية واحدة من أهم الرسايا الت 
؛ أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها، وعدد من شارك  ز للمسلمي 

 لنحو التاىلي  ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتائجها. وذلك عىل افيها من الصحابة 

 تاريخها:  -

ي الّسنة الّسادسة للهجرة
ز
 . (72)كانت ف

 

 

                                                           
 . 191 / 2، وعيون األثر  727 / 2انظر  مغازي الواقدي،  (69)
 . 134 / 6، سبل الهدى والرشاد، 330 / 1انظر  إمتاع األسماع،  (70)
يعة، انظر   (71)  . 303 / 4دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرسر
ي المختار،  (72) ة النت  ي سي 

ز
 . 520 / 1حدائق األنوار ومطالع األرسار 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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عددها:  -

ي الرسية، والمذكور أن رسول هللا صىلي هللا عليم وسلم بعث زيد بن حارثة   
ز
لم نقف عىل عدد ن كان ف

ي طالب وأخ لم، نحو مدين ه موىل عىلي بن أئ  ومعم ضمي 
ي هذه (73)

ز
 الرسية. . ولعل الثالثة كانوا عدد من كان ف

 وجهتها:  -

َينَ 
ْ
 . (74)توجهت هذه الرسية نحو َمد

 سببها:  -

، أو   ز ي تلك الرسية إظهار قوة المسلمي  لم نقف عىل سبب للرسية، ولعل السبب من وراء إرسال النت 
ي قلة عدد الرسية، فإن ترجيح األول ما أسفرت عنم الرسية من 

الدعوة ال هللا تعاىل، وإن ترجيح السبب الثائز
ي  اقتياد  لعدد من األرسى، وهو ما يجعل السبب األول أكير ترجيحا، ولعلم هو  )صل هللا عليم وسلم(النت 

 الصواب. 

 سنر األحدث:  -

أصاب سبيا من أهل السواحل، فبيعوا، ففرق بينهم، فخرج رسول هللا صىل هللا عليم وسلم وهم يبكون، 
 جميعا. م وسلم  ال تبيعوهم إال فقال  ما لهم؟ فقيل  يا رسول هللا، فرق بينهم، فقال رسول هللا صىل هللا علي

 . (75)قال ابن هشام  أراد األمهات واألوالد

 نتائجها:  -

أصاب سبيا من أهل ميناء، وهي السواحل، وفيها جماع من الناس، والجماع  من األضداد، يكون تارة  
ز  ، وأراد بم هنا جماعات من الناس مختلطي  ز قي 

، وتارة المفي  ز  . (76)المجتمعي 

 رسية بشنر بن سعد 

  مرة بفدك
 ـه(7) إىل بن 

ي حققت نتائج مهمة     
ي توجهت نحو الجهة الشمالية، والت 

هذه الرسية واحدة من أهم الرسايا الت 
؛ أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها، وعدد من شارك  ز للمسلمي 

 وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتائجها. وذلك عىل النحو التاىلي  ، ووجهتها، فيها من الصحابة 

 

                                                           
، دار صادر ( انظر  73) ي

ي تلخيص المعجزات والسي  والشمائل، يحت  بن أئ  بكر بن محمد بن يحت  العامري الحرضز
ز
وت،  –بهجة المحافل وبغية األماثل ف بي 

 . 96 / 6وسبل الهدى والرشاد،  ،8/ 2

َيُن  بفتح أولم، وسكون ثانيم، وفتح الياء المثناة من تحت، وآخره نون، ومدين عىل بحر القلزم محاذية لتبوك عىل نحو من ست مراحل (74)
ْ
هي أكي  من و  َمد

ي اإلقليم الثالث، طولها إحدى و 
ز
 منها موس، عليم السالم، لسائمة شعيب. ومدين اسم القبيلة، وهي ف

ي استف 
درجة وثلث، وعرضها  ستونتبوك وب  ها البي  الت 

ز وادي القرى والشام، وق ها من كورة مرص القبلية، بي  ز ون درجة، وهي مدينة قوم شعيب سميت بمدين بن إبراهيم، عليم السالم، وحي 
ل  مدين يتسع وعرسر

ي 
ز المدينة والشام عىل ست مراحل وب  ها استف  موس، عليم الّسالم، لبنات شعيب وب  ها بي  قد بتز القبيلة، ولهذا  عليها بيت، وقيل  مدين اسم تجاه تبوك بي 

ية وعندها أيضا البي  والصخرة. معجم البلدان،   . 78/ 5قال هللا تعاىل  "وإىل مدين أخاهم شعيبا"، وقيل  مدين هي كفر مندة من أعمال طي 

ة ابن هشام،  (75)  . 635 / 2انظر  سي 
ة ابن هشام،  (76)  . 635 / 2انظر  سي 
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تاريخها:  -

ي شهر شعبان من السنة السابعة للهجرة
ز
 . (77)وأما تاريخها فقد كانت ف

 عددها:  -

 . (78)كان ِقوام هذه الرسية ثالثون رجال

 وجهتها:  -

ي مرة بفدك
 . (79)وكانت وجهتها إىل بتز

 سببها:  -

ي مّرةكان الهدف من بعث هذه 
 . (80)الرسية أن يوقع بتز

 سنر األحدث:  -

ي     
ي مرة بفدك. فخرج فلف 

ز رجال إىل بتز ي ثالثي 
ز
بعث رسول هللا صىل هللا عليم وسلم بشي  بن سعد ف

ون الماء، فاستاق النعم  ي بواديهم، والناس يومئذ شاتون ال يحرصز
ز
رعاء الشاء فسأل  أين الناس؟ فقالوا  هم ف

هم فأدركم الدهم منهم عند الليل، فباتوا يرامونهم بالنبل  والشاء وعاد منحدرا إىل المدينة، فخرج الرصي    خ فأخي 
، وأصبحوا وحمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشي  ووىل منهم من وىل. وقاتل  حت  فنيت نبل أصحاب بشي 

ب كعبم، وقيل  قد مات، ورجعوا بنعمهم وشاءهم. وكان أول من  ية قدم بخي  الرس بشي  قتاال شديدا حت  ضز
ي القتىل، فلما أمس تحامل حت  انت  إىل فدك، فأقام 

ز
. وأمهل بشي  بن سعد وهو ف ي

ومصابها علبة بن زيد الحارئر
 . (81)عند يهودي بفدك أياما حت  ارتفع من الجراح، ثم رجع إىل المدينة

 نتائجها:  -

 تنت ي إىلكان من نتائجها أن هيأ رسول هللا صىل هللا عليم وسلم الزبي  بن 
 مصاب العوام فقال  رس حت 

ي رجل وعقد لم اللواء، فقدم غالب بن عبد هللا 
، فإن ظفرك هللا بهم فال تبق فيهم. وهيأ معم مائت  أصحاب بشي 

من رسية قد ظفر هللا عليهم، فقال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم للزبي  بن العوام  اجلس! وبعث غالب بن 
ي رجل،

ي مائت 
ز
ي الرسية حت  انت  إىل مصاب بشي  وأصحابم، وخرج معم علبة بن  عبد هللا ف

ز
فخرج أسامة بن زيد ف

 . (82)زيد

 

 

 

 

                                                           
 . 521/ 1، حدائق األنوار ومطالع األرسار، 5/ 1اقدي، انظر  مغازي الو  (77)
 . 189/ 2، عيون االثر، 5/ 1انظر  مغازي الواقدي،  (78)
 . 521/ 1، حدائق األنوار ومطالع األرسار، 5/ 1انظر  مغازي الواقدي،  (79)
 . 328/ 1انظر  امتاع االسماع،  (80)
 . 352/ 1، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، 724/ 2انظر  مغازي الواقدي،  (81)
 . 521/ 1، حدائق األنوار ومطالع األرسار، 724/ 2انظر  مغازي الواقدي،  (82)
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  
 رسية غالب بن عبد هللا اللين 

 ـه(8) إىل فدك

ي حققت نتائج مهمة   
ي توجهت نحو الجهة الشمالية، والت 

هذه الرسية واحدة من أهم الرسايا الت 
؛ أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها، وعدد من شارك  ز للمسلمي 

 نحو التاىلي  ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتائجها. وذلك عىل الفيها من الصحابة 

 تاريخها:  -

ي صفر سنة ثمان
ز
 (83)كانت ف

 عددها:  -

ي 
ي رجل خرج غالب بن عبد هللا الليتر

 (84)ومعم مائت 

 وجهتها:  -

 تنت ي إىل مصاب أصحاب»هيأ رسول هللا صىل هللا عليم وسلم الزبي  بن العوام وقال لم  
بشي   رس حت 

 (85). «بن سعد، فإن أظفرك هللا بهم فال تبق فيهم

 سببها:  -

 . (86)تحركت نحو مصاب أصحاب بشي  بن سعد بفدك؛ ألخذ ثأرهم

 سنر األحدث:  -

ي رجل، وعقد لم لواء، فقدم غالب من الكديد من رسية قد ظفره هللا عليهم، فقال     
هيأ معم مائت 

ي رجل، وخرج أسامة«اجلس»رسول هللا صىل هللا عليم وسلم للزبي   
ي مائت 
ز
ن زيد ب ، وبعث غالب بن عبد هللا ف
 . (87)فيها، حت  انت  إىل مصاب أصحاب بشي  بن سعد، وخرج معم علبة بن زيد فيها

ي هللا تعاىل 
وكان قبل قدوم غالب قد هيأ صىل هللا عليم وسلم الزبي  لذلك وعقد لم لواء، فلما قدم غالب رضز

ي هللا تعاىل عنم إىل أ
اروا عليهم، ن أصبح القوم فأغعنم قال صىل هللا عليم وسلم للزبي  اجلس، فصار غالب رضز

ز القوم، فساقوا نعما وقتلوا منهم. قال   ي هللا تعاىل عنم قد أوصاهم بعدم مخالفتهم لم، وآجز بي 
وكان غالب رضز

ي أوصيكم بتقوى هللا تعاىل 
لما دنا غالب منهم ليال، قام فحمد هللا وأثتز عليم بما هو أهلم، ثم قال  أما بعد، فإئز

يك لم و  ي وال تخالفوا ىلي أمرا فإنم وحده ال رسر
، فإن« ال رأي لمن ال يطاع»أن تطيعوئز ي

ي رواية  ال تعصوئز
ز
رسول  وف

ي »هللا صىل هللا عليم وسلم قال  
، ومن عصاه فقد عصائز ي

ي فقد أطاعتز ي فإنكم وإنكم مت  تعصو« من يطع أمي 
ئز

ز القوم، ف ي هللا تعاىل عنم بي 
الن، ويا فالن قال  يا فالن أنت وفتعصون نبيكم صىل هللا عليم وسلم، ثم ألف رضز

أنت وفالن، ال يفارق رجل منكم زميلم، فإياكم أن يرجع الرجل منكم فأقول لم أين صاحبك؟ فيقول ال أدري، فإذا  
وا معم وجردوا السيوف، فخرج الرجال  ي هللا تعاىل عنم وكي 

وا، فلما أحاطوا بالقوم كي  غالب رضز ت فكي  كي 
ز فقاتلوا ساعة، ووضع المس ي القوم أسامة بن زيد « أمت أمت»لمون فيهم السيف، وكان شعار المسلمي 

ز
 وكان ف

                                                           
، ص  194 / 2انظر  عيون األثر،  (83) ي

 . 521/ 1، وحدائق األنوار ومطالع األرسار، 190، والمقتفز
ة الحلبية، ، 194 / 2انظر  عيون األثر،  (84)  . 263 / 3والسي 
 . 194 / 2انظر  عيون األثر،  (85)
 . 522/ 1، وحدائق األنوار ومطالع األرسار، 194 / 2انظر  عيون األثر،  (86)
 . 194 / 2انظر  عيون األثر،  (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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هللا تعاىل عنم فلم يره، وبعد ساعة  أي من الليل أقبل، فالمم غالب 
ي هللا تعاىل عنهما، وتفقده غالب رضز

رضز
ي حت  إذا دن ي أثر رجل منهم جعل يتهكم ئ 

ز
بتوقال  ألم تر إىل ما عهدت إليك، فقال  خرجت ف م وت منم وضز

فندم «  هللاال إلم إال »فقال لم األمي   بئسما فعلت وما جئت بم، تقتل امرأ يقول  « ال إلم إال هللا»بالسيف قال  
 . (88)أسامة

 نتائجها:  -

ة من الغنم     ة أبعرة، وعدل البعي  بعرسر ساق المسلمون النعم والشاء والذرية، فكان سهم كل رجل عرسر
 . (89)انت ، وتقدمت الحوالة عىل هذه، وتقدم ما فيها

 رسية كعب بن عمنر الغفاري 

 (ـه8إىل ذات أطالح )

ي حققت نتائج مهمة   
ي توجهت نحو الجهة الشمالية، والت 

هذه الرسية واحدة من أهم الرسايا الت 
؛ أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها، وعدد من شارك  ز للمسلمي 

 نحو التاىلي  ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتائجها. وذلك عىل الفيها من الصحابة 

 تاريخها:  -

ِهْجَرة
ْ
َمان من ال

َ
ي شهر ربيع األول منها(90)سنة ث

ز
 . (91)، ف

 عددها:  -

 . (92)ومعم خمسة عرسر رجال انطلق كعب بن عمي  الغفاري 

 وجهتها:  -

 . (94)، وهو موضع وراء وادي القرى(93)توجهت هذه الرسية نحو منطقة ذات أطالح

 سببها:  -

ي   
ز
 ربيع األول من هذه السنة كانت رسية كعب بن عمي  الغفاري إىل ذات اطالح وراء ذات القرى ف

ز
وف

 القتال حت  
ّ
ا فقاتلهم الصحابة أشد خمسة عرسر رجال فساروا حت  انتهوا إىل ذات اطالح فوجدوا فيها جمعا كثي 

ي القتىل
ز
 . (95)قتلوا وأفلت منهم رجل جري    ح ف

 

 

                                                           
ة الحلبية،  (88)  . 266 / 3انظر  السي 
ة الحلبية،  (89)  . 266 / 3انظر  السي 
(90)  ، ي

 . 336 / 1وإمتاع األسماع، ، 191 / 1انظر  المقتفز
 . 143 / 6انظر  سبل الهدى والرشاد   (91)
(92)  ، ي فنون المغازي والشمائل والسي 

ز
 . 196 / 2انظر  عيون األثر ف

و ه قال ياقوت  ذات أطالح  موضع من وراء ذات القرى إىل المدينة، أغزاه رسول هللا، صىل هللا عليم وسلم، كعب بن عمي  الغفاري، فأصيب بها   (93)
 . 67 / 3وأصحابم. معجم البلدان، 

(94)  ، ف المصطفز  . 336 / 1، وإمتاع األسماع، 67 / 3انظر  رسر
ي أحوال أنفس النفيس،  (95)

ز
 . 70 / 2انظر  تاري    خ الخميس 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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 سنر األحدث:  -

ي خمسة عرسر رجال حت  انتهوا إىل ذات بعث 
ز
رسول هللا صىل هللا عليم وسلم كعب بن عمي  الغفاري ف

ا فدعوهم، إىل اإلسالم، فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم من النبل،  أطالح من الشام فوجدوا جمعا من جمعهم كثي 
ي صىل هللا عليم وسلم قاتلوهم أشد القتال حت  قتلوا  ي فأفلت منهم رجل جر فلما رأى ذلك أصحاب النت 

ز
ي    ح ف
القتىل، فلما برد عليم الليل تحامل حت  أئ  رسول هللا صىل هللا عليم وسلم فهم بالبعثة إليهم فبلغم أنهم قد 

كهم  . (96)ساروا إىل موضع آخر، في 

 نتائجها:  -

ي القتىل، فلما برد عليم ال   
ز
يل لفأصيب هو وأصحابم جميعا، وروي أيضا  أنم أفلت رجل منهم جري    ح ف

ه الخي  فشق ذلك عليم، وهم بالبعث إليهم، فبلغم أنهم   رسول هللا صىل هللا عليم وسلم فأخي 
تحامل حت  أئ 

كهم  . (97)قد ساروا إىل موضع آخر في 

 رسية عمرو بن العاص 

 ـه(8إىل ذات السالسل ) 

ي حقق    
ي توجهت نحو الجهة الشمالية، والت 

ت نتائج مهمة هذه الرسية واحدة من أهم الرسايا الت 
؛ أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها، وعدد من شارك  ز للمسلمي 

 ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتائجها. وذلك عىل النحو التاىلي  فيها من الصحابة 

 تاريخها:  -

ي جمادى اآلخرة سنة ثمان
ز
 . (99)سبع. وقيل  كانت سنة (98)كانت ف

 عددها:  -

ي إىل رسو ، ثم ثالثمائة من رساة المهاجرين واألنصار ومعهم ثالثون فرسا 
ل فبعث رافع بن مكيث الجهتز

، وعقد لم لواء، وبعث معم رساة  ز ي مائتي 
ز
هللا صىل هللا عليم وسلم يستمده، فبعث إليم أبا عبيدة بن الجراح ف

 . (100)أن يلحق بعمروالمهاجرين واألنصار، وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره 

 وجهتها:  -

ز الثانية،    ز األوىل وكرس السي  بلفظ جمع وتقال  (101)كانت وجهتها إىل ذات السالسل، بضم السي 
 . (102)السلسة  ماء بأرض جذام

 

 

                                                           
 . 357 / 4انظر  دالئل النبوة،  (96)
ي، 752/ 2انظر  مغازي الواقدي، (97) ، 29/ 3، وتاري    خ الطي  ف المصطفز  . 67 / 3، ورسر
 . 202 / 2انظر  عيون األثر،   (98)
 . 365/ 1انظر  المواهب اللدنية،  (99)
 . 202 / 2انظر  عيون األثر،   (100)
 . 202 / 2انظر  عيون األثر،   (101)
 . 233 / 3انظر  معجم البلدان،  (102)
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 سببها:  -

أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا لإلغارة، فعقد لم لواء أبيض  -صىل هللا عليم وسلم -وسببها  أنم بلغم
ي ثالثمائة من رساة المهاجرين واألنصار. ومعهم ثالثون فرسا وجعل معم راية

ز
 . (103)سوداء، وبعثم ف

 سنر األحدث:  -

بلغ رسول هللا صىل هللا عليم وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إىل أطراف المدينة 
ي  معم راية سوداء، وبعثمفدعا رسول هللا صىل هللا عليم وسلم عمرو بن العاص وعقد لم لواء أبيض، وجعل 

ز
ف
 ، ز  بمن مر بم من بىلي وعذرة وبلقي 

ز ثالثمائة من رساة المهاجرين واألنصار ومعهم ثالثون فرسا، وأمره أن يستعي 
ي إىل رسول 

ا، فبعث رافع بن مكيث الجهتز فسار الليل وكمن النهار، فلما قرب من القوم بلغم أن لهم جمعا، كثي 
، وعقد لم لواء، وبعث معم رساة هللا صىل هللا عليم وسلم يستم ز ي مائتي 

ز
ده، فبعث إليم أبا عبيدة بن الجراح ف

المهاجرين واألنصار، وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمرو، وأن يكونا جميعا وال يختلفا، فلحق بعمرو، 
، فأطاع لم  بذلك أبو عبيدة، فكان فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو  إنما قدمت عىلي مددا، وأنا األمي 

ي 
ز
ي ف
، ولف  ز  إىل أقض بالدهم وبالد عذرة وبلقي 

 بالد بىلي ودوخها، حت  أئ 
عمرو يصىلي بالناس، وسار حت  وط 

ي البالد وتفرقوا ثم قفل. وبعث عوف بن مالك األشجغي بريدا 
ز
آخر ذلك جمعا، فحمل عليهم المسلمون فهربوا ف

ي غزاتهمإىل رسول هللا صىل هللا عليم وسلم، فأخ
ز
ه بقفولهم وسالمتهم وما كان ف  . (104)ي 

 نتائجها:  -

ي البالد 
ز
وسارت الرسية المذكورة حت  وصل إىل العدو  بىل وعذرة، فحمل عليهم المسلمون، فهربوا ف

 . (105)وتفرقوا

 رسية خالد بن الوليد 

 ـه(9) إىل األكيدر 

ي حققت نتائج مهمة     
ي توجهت نحو الجهة الشمالية، والت 

هذه الرسية واحدة من أهم الرسايا الت 
؛ أظهرت قوتهم ف الحرب والقتال. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها، وعدد من شارك  ز للمسلمي 

 النحو التاىلي  ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتائجها. وذلك عىل فيها من الصحابة 

 تاريخها:  -

ي رجب سنة تسع
ز
 . (106)كانت ف

 عددها:  -

ين فارسا  . (107)كانت بقّوة أربعمائة وعرسر

 

                                                           
 . 365/ 1انظر  المواهب اللدنية،  (103)
 . 202/ 2انظر  عيون األثر،  (104)
 . 365/ 1انظر  المواهب اللدنية،  (105)
 . 7 / 1انظر  مغازي الواقدي،  (106)
ز المأمون،  (107) ة األمي  ي سي 

ز
ة الحلبية ف  . 435/ 1، وغزوة مؤتة والرسايا والبعوث النبوية الشمالية، 225/ 3انظر  السي 
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وجهتها:  -

 أكيدر دومة
َ
 هذه الرسية إىل

ْ
، دومة الجندل طرف من الشام (109)، أو أكيدر بن عبد الملك(108)ُوِجَهت

ة أو ست ز المدينة خمس عرسر ز دمشق خمس ليال وبينها وبي  ة ليلة بينها وبي   . (110)عرسر

 سببها:  -

، ومحاولة  ز لم نقف عىل سبب للرسية، إال أن لهدف العام من وراء تلك الرسايا، وهو إظهار قوة المسلمي 
ز حدود المدينة الشمالية، يمكن أن يكون سببا منطقيا لتلك الرسية.   تأمي 

 سنر األحدث:  -

ي أربلما توجم رسول هللا صىل هللا عليم وسلم قافال إىل المدين   
ز
عمائة ة من تبوك بعث خالد بن الوليد ف

ي رجب سنة تسع إىل أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل
ز
ين فارسا ف . وكان أكيدر من كندة وكان (111)وعرسر

ين؟ فقال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم   ي أناس يسي 
ز
نرصانيا. فقال خالد  كيف ىلي بم وسط بالد كلب وإنما أنا ف

ي إنك ستجده ليال يصي»  فإن أئ 
ّ
د البقر فتأخذه فيفتح هللا لك دومة فإن ظفرت بم فال تقتلم وائت بم إىلي

ي ليلة مقمرة صائفة وهو عىل (112)«فاقتلم
ز
ز ف . فخرج إليم خالد بن الوليد حت  إذا كان من حصنم بمنظر العي 

يم، الحّر، وقينسطح لم ومعم امرأتم الّرباب بنت أنيف بن عامر الكندّية. فصعد أكيدر عىل ظهر الحصن من 
ّ
ة تغن
فت امرأتم فرأت البقر فقالت ما رأيت    بقرونها باب الحصن فأرسر

ّ
اب. فأقبلت البقر الوحشية تحك ثم دعا برسر

ف عليها تم فأرسر ي اللحم. قال وما ذاك، فأخي 
ز
 . (113)كالليلة ف

ك هذا؟ قال  ال أحد، قال  فقالت امرأته:  أكيدر  وهللا ما رأيت هل رأيت مثل هذا قط؟ قال  ال. قالت  فمن يي 
بقرا جاءتنا ليلة غي  تلك الليلة، ولقد كنت أضّمر لها الخيل، إذا أردت أخذها شهرا، ولكن هذا بقدر. ثم ركب 
ل أكيدر وأمر بفرسم فأرسج وأمر بخيلم فأرسجت وركب معم نفر من أهل بيتم، معم أخوه  ز بالرجال وباآللة فيز

مطاردهم. فلما فصلوا من الحصن وخيل خالد تنظر إليهم ال يصون حّسان ومملوكان لم، فخرجوا من حصنهم ب
منها فرس وال يجول، فساعة فصل أخذتم الخيل، فاستأثر أكيدر وامتنع حّسان وقاتل حت  قتل وهرب المملوكان 
ومن كان معم من أهل بيتم، فدخلوا الحصن، وكان عىل حّسان قباء من ديباج مخصوص بالذهب، فاستلبم خالد. 

م عىل أن تفتح ىلي  وقال
ّ
ي بك رسول هللا صىل هللا عليم وسل

ك من القتل حت  آئ  خالد ألكيدر  هل لك أن أجي 
 . (114)دومة؟ فقال أكيدر  نعم. فانطلق بم خالد حت  أدناه من الحصن

 أخو أكيدر
ّ
ي عليهم مضاد فنادى أكيدر أهلم أن افتحوا باب الحصن، فأرادوا ذلك، فأئ 

(115) . 

ي فلك هللا واألمانة أن أفتح لك فقال أكيدر لخالد  ت
ي وثاقك فخّل عتزّ

ز
ي ف
علم وهللا أنهم ال يفتحون ىلي ما رأوئز

 . ي
متتز
ّ
متك وإن شئت حك

ّ
ي أصالحك فقال أكيدر إن شئت حك

. قال خالد  فإئز ي عىل أهىلي
الحصن إن أنت صالحتتز

ي بعي  وثمانمائة رأس وأربعمائ
ح، عىل ة درع وأربعمائة رمفقال خالد  بل نقبل منك ما أعطيت. فصالحم عىل ألفز

                                                           
ي  (108)

 
، تحقيق  شوف ، النمري، الحافظ يوسف بن الي  ي اختصار المغازي والسي 

ز
 ـه،  1403، 2القاهرة، ط –ضيف، دار المعارف انظر  الدرر ف

 . 18/ 1انظر  سبل الهدى والرشاد،  (109)
ي أحوال أنفس النفيس،  (110)

ز
 . 128 / 2انظر  تاري    خ الخميس ف

ة الحلبية،  (111)  . 290 / 3انظر  السي 
ي أحوال أنفس النفيس،  (112)

ز
 . 128 / 2انظر  تاري    خ الخميس ف

ي أحوال  (113)
ز
 . 128 / 2أنفس النفيس، انظر  تاري    خ الخميس ف

 . 433غزوة مؤتم والرسايا، ص   (114)
 . 221 / 6انظر  سبل الهدى والرشاد،  (115)
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
ّ
أن ينطلق بم وبأخيم إىل رسول هللا صىل هللا عليم وسلم فيحكم فيهما حكمم. فلما قاضاه خالد عىل ذلك خىل
سبيلم، ففتح باب الحصن، فدخلم خالد وأوثق مضادا أخا أكيدر، وأخذ ما صالح عليم من اإلبل والرقيق 

ا وأرسل معم قباء حّسان. والسالح. ولما ظفر خالد بأكيدر وأخيم حّسا مري بشي 
ّ
ن أرسل خالد عمرو بن أمية الض

ز قدم بم إىل رسول هللا صىل هللا عليم وسلم، فجعل المسلمون  ي أكيدر حي 
قال أنس وجابر  رأينا قباء حّسان أجز
 . (116)يلمسونم بأيديهم ويتعجبون منم

 نتائجها:  -

باألكيدر عىل رسول هللا صىل هللا عليم وسلم،  خرج خالد بأكيدر وأخيم مصاد قافال إىل المدينة، فقدم
 . (117)فصالحم عىل الجزية، وحقن دمم ودم أخيم، وخىل سبيلهما، وتركم يعود اىل قومم

 إىل رسول هللا صىل 
ً
م لّما سمع عظيم أيلة يحنة )يوحنا( بن رؤبة بقضية أكيدر دومة، أقبل قادما

ّ
ومن نتائجها أن

 . (118)عند رسول هللا صىل هللا عليم وسلم بتبوكهللا عليم وسلم يصالحم، فاجتمعا 

 وأما آخر هذه الشايا: 

 رسية أسامة بن زيد 

 ـه(11) (119)إىل أبن  

ي     ء جهزه أبو بكر الصديق  -صىل هللا عليم وسلم -وهذه الرسية هي آخر رسية جهزها النت  ي
 -وأول سر

. ونعرض لتفاصيل تلك الرسية من حيث تاريخها، وعدد من (120)، لغزو الروم مكان قتل أبيم زيد-رضز هللا عنم 

 ، ووجهتها، وسببها، ثم سي  أحداثها وأهم نتائجها. وذلك عىل النحو التاىلي  شارك فيها من الصحابة 

 تاريخها:  -

ة ز من صفر، سنة إحدى عرسر ز ألرب  ع ليال بقي   . (121)وكانت يوم االثني 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 221 / 6انظر  سبل الهدى والرشاد،  (116)
ة الحلبية،  (117)  . 403/ 1، والرسول القائد، 290 / 3انظر  السي 
ها هي مدينة اليهود الذين حّرم هللا عليهم صيد ، وأيلة بالفتح، مدينة عىل ساحل البحر األحمر ِم 433وغزوة مؤتم، ص   (118)

ّ
ّما يىلي الشام، وقد ذكر أبو زيد أن

ز األردن، وُيَسىّم الجزء فيم بم وا قردة وخنازير. وتقع إيلة عىل خليج العقبة، وهي مقسومة اليوم بي 
ُ
لعقبة. أّما الجزء دينة االسمك يوم السبت فخالفوا فُمِسخ

ي إرسائيل وُيَس 
ز
 . 292/ 1ىم ة بمدينة إيالت. معجم البلدان، اآلخر فيقع ف

، صىل هللا  (119) ي ي قول النت 
ز
ْبتزَ  بالضم ثم السكون وفتح النون والقرص بوزن حبىل  موضع بالشام من جهة البلقاء، جاء ذكره ف

ُ
ليم وسلم، عقال ياقوت  أ

ي كتاب 
ز
. وف  . 79 / 1نرص أبتز قرية بمؤتة. معجم البلدان، ألسامة ابن زيد حيث أمره بالمسي  إىل الشام وشّن الغارة عىل أبتز

 . 435/ 1انظر  المواهب،  (120)
 . 435/ 1انظر  المواهب اللدنية،  (121)
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عددها:  -

ي هذه الرسية، والذي يظهر من الروايات أنم قد شارك فيها عدد  
ز
لم نقف عىل عدد محدد لمن شارك ف

ي  ي  فلما كان يوم األربعاء بدئ برسول هللا صىل هللا عليم كبي  من صحابة النت 
، ويؤكد هذا الزعم قول الزرقائز

فخرج بلوائم معقودا فدفعم إىل وسلم وجعم، فحم وصدع، فلما أصبح يوم الخميس عقد ألسامة لواء بيده، 
، وعسكر بالجرف. فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين واألنصار إال انتدب بريدة األسلىمي
(122) . 

 وجهتها:  -

 :
ن ى
ْ
ب
ُ
اة ناحية البلقاء إىل وأ وهي أرض الرسر

ْبتزَ  بالضم ثم السكون وفتح النون والقرص (123)
ُ
. قال ياقوت  أ

، صىل هللا عليم وسلم، ألسامة ابن زيد حيث بوزن حبىل  موضع بالشام من جهة  ي ي قول النت 
ز
البلقاء، جاء ذكره ف

 . (124)أمره بالمسي  إىل الشام وشّن الغارة عىل أبتز 

 سببها:  -

وذلك أن رسول هللا صىل هللا عليم وسلم أقام بعد حجتم بالمدينة بقية ذي الحجة، والمحّرم، وما زال 
ي  ي هللا تعاىل عنهم، ووجد عليهم وجدا شديدايذكر مقتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أئ 

. (125) طالب وأصحابم رضز

ي  ي األخذ اثأر  )صل هللا عليم وسلم(كان لعلمم   ألسامة  )صل هللا عليم وسلم(ولعل اختيار النت 
ز
رغبة أسامة ف

ي أبيم زيد    رس إىل )صل هللا عليم وسلم(بقولم  ألسامة  يم وسلم()صل هللا عل، ويظهر هذا من خطاب النت 

، وحرق عليهم، وأرسعموضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فاغز صباحا عىل   أهل أبتز
السي  لتسبق األخبار، فإن ظفرك هللا عليهم فأقل اللبث فيهم، وخذ معك األدالء وقدم العيون والطالئع 

 . (126)معك

 سنر األحدث:  -

   : ة من مهاجره، أمر رسول  قال أهل السنر ز من صفر سنة إحدى عرسر ز ألرب  ع ليال بقي  لما كان يوم االثني 
إىل موضع  رس »م وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم، فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال  هللا صىل هللا علي

، وحرق عليهم، وأرسع السي   مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا عىل أهل أبتز
ان يوم والطالئع معك، فلما كتسبق األخبار، فإن ظفرك هللا فأقلل الليث فيهم، وهذ معك األدالء، وقدم العيون 

األربعاء بدئ برسول هللا صىل هللا عليم وسلم وجعم، فحم وصدع، فلما أصبح يوم الخميس عقد ألسامة لواء 
ي سبيل هللا، فقاتل من كفر باهلل»بيده ثم قال  

ز
ريدة بن فخرج بلوائم معقودا، فدفعم إىل ب« اغز بسم هللا وف

، وعسكر بالجرف، فل ي تلك الحصيب األسلىمي
ز
ز واألنصار، إال انتدب ف م يبق أحد من وجوه المهاجرين األولي 

ي وقاص، وسعيد بن زيد، وقتادة بن  الغزوة، منهم أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أئ 
 ، ز غضب فالنعمان وسلمة بن أسلم بن حريس، فتكلم قوم وقالوا  يستعمل هذا الغالم، عىل المهاجرين األولي 

رسول هللا صىل هللا عليم وسلم غضبا شديدا، فخرج وقد عصب عىل رأسم عصابة وعليم قطيفة، فصعد المني  
ي 
ز
ز طعنتم ف ي أسامة، ولي  ي تأمي 

ز
ي عن بعضكم ف

وحمد هللا وأثتز عليم ثم قال  أما بعد، أيها الناس، فما قالة بلغتتز
ي إياه من قبلم، وأيم

ي إمارئ 
ز
ي أسامة لقد طعنتم ف

هللا إن كان لخليقا لإلمارة، وإن ابنم من بعده لخليق  إمارئ 

                                                           
ي عىل المواهب اللدنية بالمنح المحمدية،  (122)

ح الزرقائز  . 148/ 4رسر
 . 350 / 2انظر  عيون األثر،  (123)
 . 79 / 1انظر  معجم البلدان،  (124)
 . 248/ 6انظر  سبل الهدى،  (125)
ة الحلبية،  (126)  . 291/ 3انظر  السي 
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، وإنهما لمخيالن لكل خي   ا، فإنم م -أي لمظنة لكل خي   -لإلمارة، إن كان لمن أحب الناس إىلي ن فاستوصوا بم خي 
ة، وجاء  ي يوم السبت لعرسر خلون من شهر ربيع األول سنة إحدى عرسر

ز
خياركم، ثم نزل فدخل بيتم، وذلك ف

الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول هللا صىل هللا عليم وسلم، ويخرجون إىل المعسكر بالجرف، المسلمون 
هللا  فلما كان يوم األحد اشتد برسول«. أنفذوا بعث أسامة»وثقل رسول هللا صىل هللا عليم وسلم فجعل يقول  

ي صىل هللا عليم وس ي لم مغمور، وهو اليوم الذصىل هللا عليم وسلم وجعم، فدخل أسامة من معسكره والنت 
ي صىل هللا عليم وسلم ال يتكلم، فجعل يرفع يديم إىل السماء ثم يضعهما  لدوه فيم، فطأطأ أسامة فقبلم، والنت 
، وأصبح رسول هللا  ز ، ورجع أسامة إىل معسكره، ثم دخل يوم االثني  عىل أسامة، قال أسامة، فعرفت أنم يدعو ىلي

فودعم أسامة وخرج إىل معسكره، فأمر الناس « اغد عىل بركة هللا»لم   صىل هللا عليم وسلم مفيقا، فقال
بالرحيل، فبينا هو يريد الركوب إذا رسول أمم أم أيمن قد جاءه يقول  أن رسول هللا صىل هللا عليم وسلم يموت، 

ي 
ز
ز زاغت ح فأقبل وأقبل معم عمر وأبو عبيدة، فانتهوا إىل رسول هللا صىل هللا عليم وسلم وهو يموت، فتوف ي 

ة ليلة خلت من شهر ربيع األول، ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إىل  ي عرسر
ز الثنت  الشمس يوم االثني 

المدينة، ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقودا حت  أئ  بم باب رسول هللا صىل هللا عليم وسلم، فغرزه 
ي بكر أمر بريدة بن الحصيب أن ي ي لوجهم، فمضز بهعنده، فلما بوي    ع، ألئ 

م ذهب باللواء إىل بيت أسامة ليمضز
ي عمر أن يأذن لم 

ز
، وكلم أبو بكر أسامة ف ي حبس أسامة فأئ 

ز
إىل معسكرهم األول، فلما ارتدت العرب كلم أبو بكر ف

ين ليلة ة خرج أسامة، فسار إىل أبتز عرسر ي التخلف ففعل، فلما كان هالل شهر ربيع اآلخر سنة إحدى عرسر
ز
 . (127)ف

 ئجها: نتا -

ين ليلة، فشن عليهم  ة خرج أسامة، فسار إىل أبتز عرسر فلما كان هالل شهر ربيع اآلخر سنة إحدى عرسر
ي طوائفها بالنار، وحرق 

ز
ف لم، وست  من قدم عليم، وحرق ف الغارة، وكان شعارهم  )يا منصور أمت( فقتل من أرسر

، وأجال الخيل ز ي عرصاتهم، وأقاموا يومهم ذلك من  منازلهم وحرثهم ونخلهم، فصارت أعاصي  من الدخاخي 
ز
ف

 ، ز ي الغارة، وأسهم للفرس سهمي 
ز
تعبئة ما أصابوا من الغنائم، وكان أسامة عىل فرس أبيم سبحة، وقتل قاتل أبيم ف

ي تسع 
ز
وللفارس سهما، وأخذ لنفسم مثل ذلك، فلما أمس أمر الناس بالرحيل، ثم أغذ السي  فوردوا وادي القرى ف

ا  ، فسار إىل المدينة ستا، وما أصيب من  ليال، ثم بعث بشي  ي السي 
ز
إىل المدينة بسالمتهم، ثم قصد بعد ف

ي المهاجرين وأهل المدينة يتلقونهم رسورا بسالمتهم، ودخل عىل فرس أبيم 
ز
ز أحد. وخرج أبو بكر ف المسلمي 

ز سبحة، واللواء أمامم يحملم بريدة بن الحصيب، حت  انت  إىل باب المسجد، فدخل فصىل ركع ثم انرصف  تي 
إىل بيتم، وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة، فبعث رابطة يكونون بالبلقاء، فلم تزل هناك حت  قدمت 

ي هللا عنهما
ي بكر وعمر رضز ي خالفة أئ 

ز
 . (128)البعوث إىل الشام ف

 

 

 

 

 

                                                           
 . 350 / 2انظر  عيون األثر،  (127)
 . 350 / 2انظر  عيون األثر،  (128)
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الغزوات -ثانيا

 توطئة: 

ي الجهاد وصوره، ومعناه  الطلب،   -كذلك   –والغزو يدخل 
ي معائز

ز
يقال  ما مغزاك من هذا األمر أي ما ف

مطلبك، وسىم الغازي غازيا لطلبم العدو وجمع الغازي غزاه وغزى عىل فعيل وغزى عىل فعيل وقد اغزى الرجل 
ي تلقح آخر اإلبل وتنتج آخرهن مغزيم ال 

ه بمالم ونفقتم إذا جهزه واغزاه إذا حملم عىل الغزو ويقال للناقة الت  غي 
هتحمل صاحبها وقت ال ز غي   . (129)نتاج عىل لي 

 
َ
َيك
، َوَيارَسَ الرسر ة

َ
َريَمة
َ
ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 اإِلَماَم، َوأ

َ
اع
َ
ط
َ
 هللِا، َوأ

َ
 َوْجم

غزَ
َ
ا َمْن اْبت م ة

َ
أ
َ
ْزَواٍن  ف

َ
ْزُو غ
َ
غ
ْ
وْ وال

َ
 ن
 ة
ِإن
َ
، ف
َ
َساد
َ
ف
ْ
َب ال
َ
ن
َ
 ، َواْجت

ُ
َمم

ًرا َوَرَياًء وَ 
ْ
خ
َ
َزا ف
َ
ا َمْن غ م ة

َ
، َوأ
ُ
م
ُّ
ل
ُ
ْجٌر ك
َ
 أ
ُ
ْبَهم
َ
اِف َون

َ
ف
َ
ك
ْ
ْن َيْرِجَع ِبال

َ
 ل
ُ
م
 ة
ِإن
َ
ي األْرَض ف ِ

ز
 ف
َ
َسد
ْ
ف
َ
 َوَعَض اإِلَماَم، َوأ

ً
 . (130)ُسْمَعة

ي غي  كتب الفقم بكتاب المغازي، وهو أيضا أعم؛ ألنم جمع مغزاه مصدر لغزا، إنزاال عىل 
ز
ويعرف كتاب الجهاد ف

ب، وهم قصد العدو ل بة وضز ي عرف الشارع بقتال الوحدة، والقياس غزو، وغزوة للوحدة، كرصز
ز
لقتال، خص ف

 . (131)الكفار

ي توجهت للمنطقة الشمالية، فكانت غزوة واحدة، وهي 
   وأما عن الغزوات الت 

 ـه(8إىل مؤتة ) غزوة مؤتة

 

لعل أول ما ُيثار من تساؤالت حينما نتحدث عن هذه الغزوة، هو وصفها بالغزوة، ومعلوم أن الغزوة ما    
ي  ي بالخروج، وإن كان )صل هللا عليم وسلم(شارك فيها النت  صل هللا عليم )، بينما الرسية كل ما لم يشارك فيم النت 

ي هذه الغزوة  وسلم(
ز
ِمُر قادتها، وما يمكننا قولم هنا أن العدد الكبي  الذي شارك ف

َ
يخرجها  –ثالثة آالف رجل  -يؤ

ي مفتتح البحث أن قلنا إن أكي  عدد للرسية أربعمائة رجل، فكان عدد هذه
ز
لغزوة ا عن كونها رسية، وقد مضز بنا ف

 ثالثة آالف رجل قد أخرجها من دائرة الرسايا لتكون ضمن الغزوات. 

ي حياة رسول هللا صىل هللا عليم وسلم، 
ز
وهذه المعركة أكي  لقاء مثخن، وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون ف

وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى
(132) . 

 : تاريخها  -

ي شهر جمادى األوىل 
ز
 . (133)من السنة الثامنة للهجرةوقعت هذه الغزوة ف

 

 

 

                                                           
، دار الطالئع،  (129) ي

، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور، تحقيق  مسعد عبد الحميد السعدئز ي غريب ألفاظ الشافغي
ز
 . 190 / 1انظر  الزاهر ف

الرياض،  ،انظر  بستان األحبار مخترص نيل األوطار، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريمىلي النجدي، دار إشبيليا للنرسر والتوزي    ع  (130)
 . 436 / 2م، 1998ـه/ 1419

 وما بعدها.  187/  5انظر  فتح القدير  (131)

ف المصطفز 755 / 2انظر  مغازي الواقدي،  (132)  . 355، والرحيق المختوم، ص  68 / 3، ، ورسر
 . 355، ومغازي الواقدي، الرحيق المختوم، ص  13 / 3انظر  انظر  دالئل النبوة،  (133)
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عددها:  -

 . (134)كان عدد من خرج فيها من الصحابة ثالثة آالف رجل

 وجهتها:  -

ز بيت المقدس مرحلتان  بلقاء الشام، بينها وبي 
 . (135)وكانت وجهتها مؤتة، ومؤتة بالضم فالسكون قرية بأدئز

 سببها:  -

 بعث الحارث بن عمي  األزدي بكتابم إىل عظيموسبب هذه المعركة أن رسول هللا صىل هللا عليم وسلم 
ي 
حبيل بن عمرو الغسائز أوثقم ف -وكان عامال عىل البلقاء من أرض الشام من قبل قيرص -برصي، فعرض لم رسر

ب عنقم. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يساوي بل يزيد عىل إعالن حالة  رباطا، ثم قدمم، فرصز
ز نقلت إليم األخبار، فجهز إليهم جيشا قوامم ثالثة الحرب، فاشتد ذلك عىل رس ول هللا صىل هللا عليم وسلم حي 

ي غزوة األحزاب
ز
، لم يجتمع قبل ذلك إال ف ألف مقاتل، وهو أكي  جيش إسالمي

(136) . 

 سنر األحدث:  -

ر رسول هللا صىل هللا عليم وسلم عىل هذا البعث زيد بن حارثة، وقال  إن قتل زيد فجعفر، وإ   قتل  نأم ة
جعفر فعبد هللا بن رواحة. وعقد لهم لواء أبيض، ودفعم إىل زيد بن حارثة. وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن 

ي  ع النت 
ّ
، وأن يدعوا من هناك إىل اإلسالم، فإن أجابوا وإال استعانوا باهلل عليهم، وقاتلوهم. ود ل هللا عليم )صعمي 

ي معركة غي  متكافئة؛ إذ كانوا ثالثة آالف رجل الجيش، الذي انطلق لمالقاة العدو وكان ما كان من قتال وسلم(
ز
هم ف

ي  ي ألف مقاتل. استشهاد القادة الثالث الذين أّمرهم النت 
يأخذ ل )صل هللا عليم وسلم(يواجهون هجمات مائت 

ي  الراية خالد   م وسلم()صل هللا عليالذي استطاع االنسحاب بالجيش ليعود بم إىل المدينة، ليستقبلهم النت 
ز وصفهم أهل المدينة بالكرار  . (137)واصفا إياهم بالكرار حي 

 نتائجها:  -

كانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية، 
ي البعيدة النائية

ز األراضز  . (138)واحتالل المسلمي 

 

 

 

 

 

                                                           
ي الظاهري، دار الكتب العلمية  (134) ة النبوية، أبو محمد عىلي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطت  وت، ص   –انظر  جوامع السي  ف 174بي  ، ورسر

 ،  . 360، والرحيق، ص  68 / 3المصطفز
 . 355الرحيق المختوم، ص   (135)
 . 355انظر  مغازي الواقدي، الرحيق المختوم، ص   (136)
ة النبوية البن هشام، 130 / 3انظر  دالئل النبوة،  (137)  . 373 / 2، والسي 
 . 360انظر  الرحيق المختوم، ص   (138)
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المصادر والمراجع
 
ي فنون المغازي والش   مائل والس   ي   

ز
، ، األثر ف محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن س   يد الناس، اليعمري الربغي

وت، –دار القلم ، تعليق  إبراهيم محمد رمضان ،أبو الفتح، فتح الدين   م. 1993/ 1414 بي 

ي إمتاع األس    ماع بما  ي  تاع،من األحوال واألموال والحفدة والم للنت 
الدين أحمد بن عىل المقريزى، تحقيق محمد  تف 

وتم1999/ 1420دار الكتب العلمية، ، عبد الحميد النميس   . ، بي 

ي معرفة الراجح من الخالف 
ز
ي الص       الخي ، اإلنص       اف ف

عالء الدين أبو الحس       ن عىلي بن س       ليمان المرداوي الدمش       ف 

ي ، الحنبىلي  اث العرئ 
 . دار إحياء الي 

دار  ،فيص        ل بن عبد العزيز بن فيص        ل ابن حمد المبارك الحريمىلي النجدي، نيل األوطار  بس        تان األحبار مخترص         

 . م1998 / ـه1419إشبيليا للنرسر والتوزي    ع، الرياض، 

ي تلخيص المعجزات والس                ي  والش                م  ائ  ل
ز
 يحت  بن أئ  بكر بن محم  د بن يحت  ، بهج  ة المح  اف  ل وبغي  ة األم  اث  ل ف

ي 
وت –دار صادر ، العامري الحرضز  . والرشاد  سبل الهدىو ، 8/ 2، بي 

اق ، تاج العروس من جواهر القاموس
ّ
،محّمد بن محّمد بن عبد الرز ي

ب بمرتض                ز ،  الحس                يتز
ّ
أبو الفيض ، الملق

بيدي   . ، دار الهدايةالز ة

ي أحوال أنفس النفيس
ز
ري، تاري    خ الخميس ف

ْ
يار َبك

ِ
ز بن محمد بن الحسن الد وت –دار صادر ، حسي   . بي 

ي = تاري    خ ي تاري    خ الطي  ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثي  بن غالب اآلمىلي ، الرس         ل والملوك، وص         لة تاري    خ الطي 

ي اث ، أبو جعفر الطي  وت –دار الي   . ـه1387 ،2، طبي 

ز البخاري ومس   لم ي الص   حيحي 
ز
ي ، تفس   ي  غريب ما ف

 
 محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد األزدي الميورف

ي   –القاهرة  -مكتبة الس        نة ، ق  الدكتورة  زبيدة محمد س        عيد عبد العزيز يحق، تنرص          الَحِميدي أبو عبد هللا بن أئ 

 م. 1995 – 1415مرص، 

اث ، ق  محمد عوض مرعبيحق، تمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منص                ور ، تهذيب اللغة دار إحياء الي 

ي  وت، –العرئ   . 39/ 13، م2001 بي 

ة النبوية ي الظاهري أبو محمد عىلي بن، جوامع السي  العلمية  دار الكتب، أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطت 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المختار  ة النت  ي س                ي 
ز
، ، حدائق األنوار ومطالع األرسار ف مي الش                افغي

ي الحرص                ز محمد بن عمر بن مبارك الحمي 

 . ـه1419 ، تحقيق  محمد غسان نصوح عزقول ،جدة –دار المنهاج  ، «َبْحَرق»الشهي  ب  

ي اختصار المغازي والسي   الدرر 
ز
ي ضيفيحق، تالنمري، الحافظ يوسف بن الي  ، ف

 
، القاهرة –دار المعارف ، ق  شوف

 . ـه1403 ،2ط

يعة ، أبو ، دالئل النبوة ومعرفة أحوال ص   احب الرس   ر ي
ْوِجردي الخراس   ائز َ رس   ْ

ُ
 بن عىلي بن موس الخ

ز أحمد بن الحس   ي 

ي 
وت –دار الكتب العلمية ، بكر البيهف   . ـه1405 ،بي 

ي الرحيق 
وت ،دار الهالل، يالمبار كفور الرحمن  المختوم، صفز  . بي 

وت –دار الفكر ، محمود شيت خطاب، الرسول القائد   . ـه6،1422، طبي 

ة النبوية البن هشام ح السي  ي رسر
ز
ي ، الروض األنف ف ق  يحقت ،القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهيىلي  أئ 

وتدار إحي، عمر عبد السالم السالمي  ، بي  ي اث العرئ 
 . م2000ـه/ 1421 ،4، طاء الي 

ي غريب ألفاظ الش         افغي 
ز
د ق  مس         عد عبد الحمييحق، تمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منص         ور ، الزاهر ف

ي 
 . دار الطالئع، السعدئز

ي المبدأ والم
ز
ة خي  العباد، وذكر فض      ائلم وأعالم نبوتم وأفعالم وأحوالم ف ي س      ي 

ز
محمد ، اد عس      بل الهدى والرش      اد، ف

دار  ،تحقيق وتعليق  الش     يخ عادل أحمد عبد الموجود، الش     يخ عىلي محمد معوض، بن يوس     ف الص     الخي الش     امي 

وت   . م 1993 -ـه  1414لبنان،  -الكتب العلمية بي 

ز   . ابن ماجمسيز

مذي.  ز الي   سيز

ز المأمون ة األمي  ي س        ي 
ز
ة الحلبية = إنس        ان العيون ف ، أبو الفرج، نعىلي بن إبراهيم بن أحمد الح، الس        ي  ي ور الدين لت 

وت –دار الكتب العلمية ، ابن برهان الدين  . ـه1427 ،2، طبي 

ة النبوية البن هش        ام ي المعافري، جمال الدين، الس        ي  فز تحقيق  مص        ط، عبد الملك بن هش        ام بن أيوب الحمي 

ي  ي الحل، الس    قا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الش    لت   البائ 
كة مكتبة ومطبعة مص    طفز ي وأو رسر  ،2، طالده بمرص     ت 

 . م1955 -ـه 1375
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة النبوية وأخبار الخلفاء  ، ، الس          ي  ، أبو حاتم، الدارمي ، التميىمي
َ
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبد

ي 
وت –الكتب الثقافية ، ص                ّححم، وعلق عليم الحافظ الس                يد عزيز بك وجماعة من العلماء ، الُبس                ت   ،3ط ،بي 

 . ـه1417

ة ال ي الس     ي 
ي العهد المدئز

ز
 -ه                     1424والتوزي    ع، مؤس     س     ة الرس     الة للطباعة والنرس     ر ، أحمد غلوش، نبوية والدعوة ف

 . م2004

ي عىل المواهب اللدنية بالمنح المحمدية
ح الزرقائز ي ، رسر ي بن يوس                ف بن أحمد بن  أئ 

 
عبد هللا محمد بن عبد الباف

ي المالكي 
 . م1996-ه 1417 ،دار الكتب العلمية، شهاب الدين بن محمد الزرقائز

  صحيح البخاري. 

 صحيح مسلم. 

ى ي ، الطبقات الكي   ،عبد هللا محمد بن س  عد بن منيع الهاش  ىمي بالوالء، البرص  ي، البغدادي المعروف بابن س  عد  أئ 

وت،  –دار صادر ، ق  إحسان عباسيحقت  . م1968بي 

ي ، طلبة الطلبة
 المطبعة العامرة، مكتبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إس                ماعيل، أبو حفص، نجم الدين النس                فز

 . ـه1311 ،طبعة ببغداد، بدونالمثتز 

ي فنون المغازي والش       مائل والس       ي  
ز
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن س       يد الناس، اليعمري ، عيون األثر ف

، أبو الفتح، فتح الدين وت،  -دار القلم ، إبراهيم محمد رمضان تعليق  ، الربغي  . 1993/ 1414بي 

ي ، غريب الحديث ي  أئ  ي المعروف بالخطائ 
ق  عبد يحق، تس             ليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البس             ت 

ي  الغرباوي،الكريم إبراهيم   . م1982 -ـه 1402 ،دار الفكر ، وخرج أحاديثم  عبد القيوم عبد رب النت 

ي صىل هللا عليم وآلم وسلم وت –دار ومكتبة الهالل ، الجميىلي السيد ، غزوات النت   . ـه1416 ،بي 

لىمي عمادة البحث الع، العمري مائلةبريك بن محمد بريك أبو ، غزوة مؤتة والرس                ايا والبعوث النبوية الش                مالية

 . م2004ـه/ 1424، ، بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

ي ، فتح الق  دير 
ي اليمتز

، ، محم  د بن عىلي بن محم  د بن عب  د هللا الش                وك  ائز دمش                ق،  -دار الكلم الطي  ب دار ابن كثي 

وت  . ـه1414 ،بي 
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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 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 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
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ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وز ب  ادى، تحقيقمج  د ال  دين أبو ط  اهر محم  د بن يعقوب ، الق  اموس المحيط وسي الفي 
 ،  محم  د نعيم العرقس                ُ

وت   . م 2005 -ـه  1426 ،8، طلبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنرسر والتوزي    ع، بي 

ز اإلقناع ي منص    ور بن يونس بن إدري، كش    اف القناع عن مي 
دار  ،تحقيق هالل مص    يلخي مص    طفز هالل ،س البهوئ 

  ـه. 1402 ،الفكر 

ز اإلقناع دار  ،منص           ور بن يونس بن ص           الح الدين ابن حس           ن بن إدريس البهوئ  الحنبىل، كش           اف القناع عن مي 

 . الكتب العلمية

دار ، فريف  محمد بن مكرم بن عىل، أبو الفض              ل، جمال الدين ابن منظور األنص              اري الرويفغ اإل، لس              ان العرب

وت –صادر   . ـه1414 ،3، طبي 

ي ، المخص            ص اث، جفال مإبراهيق  خليل يحق، تالمرسالحس            ن عىلي بن إس            ماعيل بن س            يده  أئ   دار إحياء الي 

ي  وت، –العرئ   . م1996ـه 1417 بي 

وت، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي، معجم البلدان   . م1995 ،2، طدار صادر، بي 

، تحقيق  ، معجم ديوان األدب ي  الفارائ 
ز ة  مراجع، أحمد مختار عمر  أبو إبراهيم إس                حاق بن إبراهيم بن الحس                ي 

، القاهرة، دكتور إبراهيم أنيس  . م2003 / ـه 1424 ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنرسر

، أبو عبد ، المغازي ي
ن   مارس                دالواقدي، تحقيقهللا، محمد بن عمر بن واقد الس                هىمي األس                لىمي بالوالء، المدئز

وت –دار األعلىمي ، جونس  م. 1989/ 1409 ،3، طبي 

ي البن ق    دام    ة
أبو محم    د موفق ال    دين عب    د هللا بن أحم    د بن محم    د بن ق    دام    ة الجم    اعيىلي المق    دسي ثم ، المغتز

، الشهي  بابن قدامة المقدسي  ي الحنبىلي
 . م1968 -ـه 1388القاهرة، مكتبة ، الدمشف 

ي الخوارزمي ، مفاتيح العلوم
دار ، بياريق  إبراهيم األ يحق، تمحمد بن أحمد بن يوس     ف، أبو عبد هللا، الكاتب البلخز

. جمهر الكت  اب  ي ي ، اللغ  ة ةالعرئ  دار العلم  ،ق  رمزي مني  بعلبكي يحق، تبكر محم  د بن الحس                ن بن دري  د األزدي أئ 

ز  وت،  –للماليي   . م1987بي 

ة المص   طفز ص   ىل هللا عليم وس     من س   ي 
الحس   ن بن عمر بن الحس   ن بن حبيب، أبو محمد، بدر الدين ، لمالمقتفز

ي  ي يحق، تالحلت   الذهت 
ز  محمد حسي 

 . م1996 / ـه1416مرص،  –القاهرة  -دار الحديث ، ق  مصطفز

ي فقم اإلمام الشافغي 
ز
ازي أبو إسحاق ،المهذب ف وت، دار الفكر ، إبراهيم بن عىلي بن يوسف الشي   . بي 

ي المرص        ي، أبو ، مديةالمواهب اللدنية بالمنح المح  ي القتيت 
أحمد بن محمد بن أئ  بكر بن عبد الملك القس        طالئز

 . مرص -المكتبة التوفيقية، القاهرة، العباس، شهاب الدين
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المرص           ي، أبو ، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ي القتيت 
أحمد بن محمد بن أئ  بكر بن عبد الملك القس           طالئز

 . مرص  -توفيقية، القاهرةالمكتبة ال، العباس، شهاب الدين

 –الس          الس          ل  دار ، ـه1427، 2، طالكويت –وزارة األوقاف والش          ئون اإلس          المية ، الموس          وعة الفقهية الكويتية

 . الكويت

ز  ة س           يد المرس           لي  ي س           ي 
ز
ز ف ي، نور اليقي  ي الباجوري، المعروف بالش           يخ الخرص           ز

 –يحاء دار الف، محمد بن عفيفز

 . ـه2،1425، طدمشق

ح منتف  األخب ار ني ل األوط ار من أح اد ي ، ي ث س                ي د األخي ار رسر
إدارة الطب اع ة ، محم د بن عىلي بن محم د الش                وك ائز

ية  . المني 

 


