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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي القرآن الكريم]
 
 [مزايا العدل ف

 
 [د. الشيخ محمد العاقب الطالب معزوزسم الباحث: أ]

 
يعتم  وجعلم دعامة السالم  وسبي  السعادة  ت بم أركان رسر  ل ة

َ
الحمد هلل الذي أتام بالعدل نمام ملكم  وث

ز  يك لم  ال بي  اخأنام  أحمده سلحانم وأشكره عىل جزي  الفض  واإلنعام  وأشهد أن ال إلم إال هللا وحده ال رسر
  
ً
 وهوانا

ً
  وعىل الملم والَجور عذابا

ً
ا وإحسانا ي السماء  يجازي عىل العدل ِبرًّ

ز
ي اخأرض وال ف

ز
يعزب عنم مثقال ذرة ف

 علده ورسولم  يي  من رفع ل
ً
  صىل هللا وسلم عليم  وعىل وأشهد أن سيدنا محمدا

ً
  وأعىل لم شعارا

ً
لعدل منارا

ز لهم بإحسان إىل يوم الدين  .آلم وأصحابم والتابعي 
ز وياتمة.   وتد تسمت هذا المقال العلىمي إىل ملحث ومطلبي 

ي القرآن الكريم 
 
 المبحث: مزايا العدل ف

ي يحبها هللا سلحانم 
ز الناس من اخأعمال الت  ائع عىل وج وتعاىلال شك أن العدل بي  وب لم تختلف الرسر

مر باتلاعم وبالتمسك بم  
ُ
مر بالعدل وأ

ُ
 وأ
ة
ة إّل ي  عىل إتامتم  ولم يأت رسول أو نت 

ة
العدل  فقد أجمعت عىل الحث

ي بيانها
  وفيما يأئ 

ٌ
 :كمنهج حياة  وللعدل صور  ولتلك الصور فروع

ي األقوال ومزاياه االجتماعية
 
 المطلب األول: العدل ف

َ أوىص هللا ْرئ 
ُ
ا ت
َ
 ذ
َ
ان
ْ
ْو ك
ْ
وا َول
ُ
اْعِدل
َ
ْم ف
ُ
ت
ُ
ل
ُ
ا ت
َ
ي القول تال ج  من تائ ) ََوِإذ

ز
(   1 تعاىل علاده بالعدل ف

) أنهم يطابق أتوالهم ما انطوت عليم تلوب  هم من اإليمان والخي   ي اخأتوال يكون مقاب  الكذب والمعتز
ز
الصدق ف

ء كان صدتا ال يتطرق إليم الكذب  و  ي
وا بسر منم تولم صىل هللا عليم وسلم ) "ال يزال الرج  يصدق  فإذا أيي 

ويتحرى الصدق  حت  يكتب عند هللا صادتا  وال يزال الرج  يكذب  ويتحرى الكذب  حت  يكتب عند هللا  
 . 2كذابا"

ي أوجب هللا 
تال الرازي رحمم هللا تعاىل عند تفسي  هذه اآلية) واعلم أن هذا أيضا من اخأمور الخفية الت 

ي وليس اخأمر  تعاىل 
فيها أداء اخأمانة والمفرسون حملوه عىل أداء الشهادة فقط واخأمر والن ي فقط تال القاىصز

ي الدعوة إىل الدين وتقرير الدالئ  عليم بأن 
ز
كذلك ب  يدي  فيم ك  ما يتص  بالقول فيدي  فيم ما يقول المرء ف
ريلة من اخأفهام ويدي  فيم أن يكون اخأمر يذكر الدلي  ملخصا عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة ت

ي اإليذاء واإليحاش ونقصان عن القدر الواجب 
ز
بالمعروف والن ي عن المنكر واتعا عىل وجم العدل من غي  زيادة ف

ي يذكرها الرج  حت  ال يزيد فيها وال ينقص عنها ومن جملتها تلليغ الرساالت عن الناس 
ويدي  فيم الحكايات الت 

ز أنم يجب أن  فإنم يجب أن يؤديها من غي  زيادة وال نقصان ويدي  فيم حكم الحاكم بالقول ثم إنم تعاىل بي 
ز القريب واللعيد خأنم لما كان المقصود منم طلب رضوان هللا تعاىل لم يختلف ذلك بالقريب  يسوى فيم بي 

 3واللعيد. 
 الناس بواسطة الكالم وهي ا

ز لشهادة  والقضاء  والتعدي   هذا اخأمر بالصدق جامع ك  المعامالت بي 
ي المعامالت) من صفات 

ز
ة عن صفات اخأشياء ف ز الناس  واخأيلار المخي  والتجري       والمشاورة  والصل  بي 

ي الوعود  والوصايا  واخأيمان  وكذلك المدائ  والشتائم كالقذف  فك  ذلك 
ز
المبيعات  والمؤاجرات  والعيوب  وف

 داي  فيما يصدر عن القول. 

                                                           
 152سورة اخأنعام اآلية -1
ي يعىل م س رتم الحديث  246ص 7ج 4187ومسند أحمد م س رتم الحديث  507ص 1ج 272صحي  ابن حلان م س رتم الحديث -2  9ج 5363ومسند أئ 
 245ص

 180ص 13م س جتفسي  الرازي -3
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تعاىل ذكره بقولم) َوإذا تلتم فاعدلوا(  وإذا  تال ابن 
ي رحمم هللا تعاىل) تال أبو جعفر) يعتز جرير الطي 

ز الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم  واعدلوا وأنصفوا وال تجوروا   ولو كان الذي يتوجم الحق عليم  حكمتم بي 
ه  أن تقولوا غي  الحقوالحكم  ذا ترابة لكم  وال تحملنكم ترابة تريب أو صداتة صديق حكم ز غي   تم بينم وبي 

ي أوصاكم بها فأوفوا. 
 فيما احتكم إليكم فيم َوبعهد هللا أوفوا(   يقول) وبوصية هللا الت 

وإيفاء ذلك) أن يطيعوه فيما أمرهم بم ونهاهم  وأن يعملوا بكتابم وسنة رسولم صىل هللا عليم وسلم   
كم وصاكم بم(  يقول تعاىل ذكره لنبيم محمد صىل هللا عليم وسلم) ت  وذلك هو الوفاء بعهد هللا. وأما تولم) َذل

ي عهد إلينا 
  هي اخأشياء الت 

ز ز اآليتي  ي هاتي 
ز
ي ذكرت لكم ف

ز باهلل اخأوثان واخأصنام من تومك) هذه اخأمور الت  للعادلي 
البنات   وتت  اخأوالد  ووأد ربنا  ووصاكم بها ربكم  وأمركم بالعم  بها ال باللحائر  والسوائب  والوصائ   والحام  

ز  ووصاكم بها  ز اآليتي  ي هاتي 
ز
ي أمركم بها ف

واتلاع يطوات الشيطان َلعلكم تذكرون(  يقول) أمركم بهذه اخأمور الت 
جروا عنها  وترتدعوا وتنيبوا إىل طاعة  ز وعهد إليكم فيها  لتتذكروا عواتب أمركم  ويطأ ما أنتم عليم مقيمون  فتيز

 4ربكم. 
 الكذب تبي  

ُ
وا
ُ
ون
ُ
 هللَا َوك

ُ
وا
ُ
ق
 ة
 ات
ُ
وا
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ
ْ
ي الصدق تال تعاىل) ََيا أ

مذموم  فقد حث اإلسالم عىل توخز
زَ  اِدِتي 

ي دين هللا 5َمَع الص ة
ز
( تال سعيد حوى رحمم هللا تعاىل عند تفسي  هذه اآلية) أي كونوا مع الذين صدتوا ف

ي سورة توال ونية وعمال  وتد عرف هللا هؤالء الصاد
ز
ي كتابم  ومن ذلك تولم تعاىل ف

ز
ي أكير من مكان ف

ز
ز ف تي 

 
ْ
ْمواِلِهْم َوأ

ْ
وا ِبأ
ُ
د
َ
ْم َيْرتاُبوا َوجاه

ْ
م ة ل
ُ
ِ َوَرُسوِلِم ث

َّ
وا ِباَّلل

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
 ال
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ُمؤ
ُ
َما ال
 ة
ِ الحجرات َِإن

َّ
ي َسِبيِ  اَّلل ِ

ز
ِسِهْم ف

ُ
ف
ْ
 ن

َ
ولِ ك
ُ
 أ

( فمن اجتمع لم ا
َ
ون
ُ
اِدت ُم الص ة

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 
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وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي األقوال له صور عديدة منها: 
 
 والصدق ف

ي نقل األخبار:  -أ
 
 الصدق ف

 إال اخأيلار الصادتة  وهذا بدوره يتطلب من النات  التثلتفال ينق  المسلم 
فيما يقال  واجتناب المنون واخأوهام والحذر من التحدث بك  ما ُيْسَمُع وتديما تي  "أكذب الناس من 
ه   ي يي 

ز
يحدث بك  ما سمعم" فمن حفظ لسانم من اإليلار عن اخأشياء عىل يالف ما هي عليم  فهو صادق ف

ي 
 االبتعاد عن المنون واإلشاعات. وهذا يقتىصز
تال صىل هللا عليم وسلم) " إياكم والمن  فإن المن أكذب الحديث  وال تجسسوا  وال تحسسوا  وال  

 15تلاغضوا  وكونوا إيوانا "
 أن يحدث بك  ما سمع"

ً
 16وتال صىل هللا وسلم )"كقز بالمرء إثما

ي الوعد:  -ب
 
 الصدق ف
 ما يكون  

ً
  إال إذا  خأن إعطاء الوعد غاللا

ً
ي اخأتوال  وإيالفم يعد كذبا

ز
بالقول  فالوفاء بالوعد من الصدق ف

 
ً
ز تنفيذ الوعد أمر يارج عن إرادتم  فإن هذا ال يعد إيالفا كانت النية عند إعطاء الوعد صادتة ثم حال بينم وبي 

ز أو عىل ي زمن معي 
ز
ز أو ف   والوعد تد يكون عىل مكان معي 

ً
ي أمر  أعطية أو زواج أو أللوعد وبالتاىلي ال يعتي  كذبا

ي  ِ
ز
ْر ف
ُ
ك
ْ
غي يعتي  كذبا. لقولم تعاىل) ََواذ

ر رسر ي هذه اخأمور وأمثالها بدون مي 
ز
آير يعد بم الرج  أياه  فإن اإليالف ف

ا  ِبيًّ
 ة
 ن
ً
 َرُسوّل

َ
ان
ْ
َوْعِد َوك

ُ
 ال
َ
 َصاِدق

َ
ان
ْ
 ك
ُ
م
 ة
اِب ِإْسَماِعيَ  ِإن

َ
ِكت
ُ
ي ( تال اخألوشي رحمم هللا تعاىل) وإ17ال

ز
ذا روغي الصدق ف
المواطن كلها كالخاطر والفكر والنية والقول والعم  صدتت المنامات والواردات واخأحوال والمقامات والمواهب 
والمشاهدات فهو أص  شجرة الكمال وبذر ثمرة اخأحوال ومالك ك  يي  وسعادة وضده الكذب فهو أسوأ الرذائ  

ي المروءة. 
ز
 18وأتلحها وهو مناف

 عقود والعهود: الوفاء بال-ج 
َها  يُّ
ْ
ي اخأتوال  فإيالف العهد والغدر فيم من أشد أنواع الكذب. تال تعاىل)َ َيا أ

ز
 من الصدق ف

ً
وهذا أيضا

ودِ 
ُ
ُعق
ُ
وا ِبال
ُ
ْوف
ْ
وا أ
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
وا19ال

ُ
د
َ
ا َعاه
َ
 ِبَعْهِدِهْم ِإذ

َ
ون
ُ
ُموف
ُ
( تال اخألوشي رحمم هللا تعاىل عند 20( وتال تعاىل) ََوال

ز الناس  والماهر  تفسي  هذه اآلية) فالمراد بالعهد ما ال يحل  حراما وال يحرم حالال من العهود الجارية فيما بي 
حم  العهد عىل ما يشم  حقوق الحق وحقوق الخلق  وحذف المعمول يؤذن بذلك  والتقييد بالمرف لإلشارة 

 21إىل أنم ال يتأير إيفاؤهم بالعهد عن وتت المعاهدة. 
 د كتمانم  إذا كان يعلم أن صاحب العهد ال يحب أن يعلم بم أحد. ومن الوفاء بالعه

ز   يقول صىل هللا عليم وسلم) " أرب  ع من كن  ي التحذير من صفات المنافقي 
ز
تال صىل هللا عليم وسلم ف

فيم كان منافقا يالصا  ومن كانت فيم يصلة منهن كانت فيم يصلة من النفاق حت  يدعها) إذا اؤتمن يان  وإذا 
 . 22كذب  وإذا عاهد غدر  وإذا ياصم فجر"حدث  

                                                           
وصحي  ابن حلان رتم الحديث  1985ص 4(ج2563َ - 28وصحي  مسلم م س رتم الحديث 19ص7ج5143صحي  اللخاري م س رتم الحديث -15

 1333ص 5ج 693/ 3367وموطأ مالك م س رتم الحديث  499ص 12ج 5687
ي داود م س رتم الحديث -16  أئ 

ز ى للنسائ م س رتم الحديث  298ص 4ج 4992سيز ز الكي 
وصحي  ابن حلان م س رتم  403ص 10ج 11845والسيز

 213ص 1ج 30الحديث 
 54سورة مريم اآلية  -17
 52ص  6تفسي  اخألوشي م س ج -18
 1 سورة المائدة اآلية-19
 177سورة اللقرة اآلية-20
 444ص 1تفسي  اخألوشي م س ج-21
ي م س رتم الحديث 78ص 1(ج58َ - 106وصحي  مسلم م س رتم الحديث 16ص1ج34صحي  اللخاري م س رتم الحديث  -22

ى للبيهق  ز الكي 
والسيز

 488ص 1ج254وحصي  ابن حلان م س رتم الحديث 385ص9ج18845



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
 م 2021 – أيلول  – 15                                                            (  -  120 112) ص:  سادسالبحث ال –الثالث  العدد  – العاشر المجلد 

 

116 
ي القرآن الكريم                                                                                                                                                         معزوز            

 
 مزايا العدل ف

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي القول تعبي  عن شخصية واضحة  ومروءة وشهامة وكرم  وال يلجأ للكذب إال ل يم الطبع  
ز
والصدق ف

 يبيث النفس  ضعيف الشخصية. 
 والفطرة السليمة تعيب الكذب وتستقلحم  ولذلك أجمعت الديانات السماوية عىل تحريمم وتجريمم.  

ي " التورية "  فما بالك بالمسلم
ز
ز  من يتوسع ف أتراه يتصور صدور الكذب منم عمدا  ال ولكن من المسلمي 

بأن يقول كالما يفهمم الناس عىل يالف ما يقصد  وتد يكتشفون بعد أن الواتع عىل يالف ما فهموا منم 
ي بعض " الكذب " بحجة 

ز
ي التورية تد يؤدي إىل التسام  ف

ز
ا للمصلحة  أنهفيتهمونم بالكذب.. ثم إن التوسع ف

 فالحذر الحذر. 
ي 
ز
ي حم  دعوتم  وجديتم ف

ز
) صدتم ف الوسيلة اخأوىل لنجا  المسلم الذي يدعو إىل دين هللا تعاىل هي

ي اخأتوال واخأعمال منهجم وشعاره. ليس المهم الكلمات المعسولة وإن كانت مطلوبة  
ز
ذلك  وأن يكون الصدق ف

ي الحديث  وأن
ز
يكون منسجما مع نفسم وتديما تي ) "الكلمة إذا يرجت من  و إنما اخأهم من ذلك الصدق ف

ي القلب  وإذا يرجت من اللسان لم تتجاوز اآلذان"
ز
 القلب وتعت ف

ي 
ز
ي عىل الناس ف

فاإلسالم يدعو إىلي العدل  واإلحسان  وإيتاء ذي القرئ   والن ي عن الفحشاء  واللغز
والعقود إنها دعوة تقوم عىل اخأيالق الحميدة والصدق دمائهم وأموالهم وأعراضهم  والوفاء بالعهود  والحقوق  

ي القول. 
ز
 ف

ي والصدق والمحلة.  
احم  والت خز ز ال يقوم إال عىل التوادد والي  ي المطمي 

 والمجتمُع اإلنسائز
ي تحلب اإلنسان إىل اآليرين  فإن اإلنسان إذا حفظ لسانم من 

ي القول من أعمم المسائ  الت 
ز
والعدل ف

ة الكذب سلم الناس من ات اللسان كثي 
ي اللسان يهدم اخأمم  ويرفع كذلك أمم. فعير

ز
م  وسلم هو منهم كذلك. ف

ة.  ة ومرصز  ويطي 
ز رجليم أضمن لم  ز لحييم وما بي  وعن رسول هللا صىل هللا عليم وسلم تال) "من يضمن ىلي ما بي 

ي من أدى  23الجنة"
ي رحمم هللا تعاىل شارحا هذا الحديث) يعتز

الحق الذي عىل لسانم تال شمس الدين الكرمائز
من ترك تكلم ماال يعنيم أو عىل فمم من ترك أك  ما ال يحة  لم  أو الحق الذي عىل فرجم من ترك الزنا أو أدى حقم 

ور.   أعمم الرسر
 
هما فقد وف  رسر

 
ي الدنيا اللسان والفرج فمن وف

ز
 24... وفيم أن عمم اللالء عىل العلد ف

ي يوم  والذي أحب أن أنلم إليم هو أن الصدق ال 
ز
ي المحمور  فإنم سيفر  ف

ز
دم صاحلم عليم و إن وتع ف

ْ
ين

 ما عىل صدتم وعدم كذبم. 
ي الكذب.  

ز
ي الدنيا واآليرة  وعاض عىل يده لوتوعم ف

ز
 أما الكذب فصاحلم ال محالة يارس ف

 ولكن من تاب تاب هللا عليم  فال يقنط أحد من رحمة هللا تعاىل  فإنم ال يقنط من رحمة هللا إىل القوم
 الخارسون. كما تال عز وج . 

ي إصال  المجتمع فهذا النوع 
ز
فاإلسالم أكد أهمية اإليفاء بالقول ويصم بوصية تنوي  ها بشأنم العميم ف

ي حياتهم اليومية. 
ز
ز أفراد المجتمع ف  من التعام  االجتماغي من أبرز ما يحص  بم االحتكاك بي 

ي ك  شأن من شؤون الحياة  ونوه سلحانم باخأساس الذي يقوم عليم أمر إيفاء الحقو 
ز
ق وهو العدل ف

ي المعامالت  فأراد رب العزة 
ز
ه إشارة إىل أن القول والتخاطب هو العام  الرئيسي ف ولع  ذكر القول هنا دون غي 

والجالل أن يقرر أن وسيلة التعام  يجب أن تكون مبنية عىل اخأساس الذي يحفظ الحقوق وهو العدل فكما أن 
ي اخأف
ز
ز أفراد العدل واجب ف ي تبتز عليها المعامالت بي 

ي اخأتوال الت 
ز
عال كاخأوزان والمكايي   فهو كذلك واجب ف

ية جمعاء  فالعدل أساس المدنيات  وركن تقوم عليم  المجتمع  خأن العدل أساس عميم تصل  بم شؤون البرسر
ي المجتمع  وهو أساس دوام ال

ز
رتكز ملك  والمحور الذي يحضارة اخأمة  وبم يشمخ البناء  وتعلو ضو  الفضيلة ف

                                                           
ي م س رتم الحديث  100ص 8ج  4647صحي  اللخاري م س رتم الحديث -23

ى للبيهق  ز الكي 
 287ص 8ج 16671والسيز

 4ص 23الكواكب الدراري  م س ج  -24
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت
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 152سورة اخأنعام اآلية -25
ي ظالل القرآن م س ج -26
ز
 1233ص 3ف

ي م س ج -27  137ص 7تفسي  القرطت 

 34سورة اإلرساء اآلية-28
ي م س ج-29  591ص  14تفسي  الطي 
 10سورة الفت  اآلية -30



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
 م 2021 – أيلول  – 15                                                            (  -  120 112) ص:  سادسالبحث ال –الثالث  العدد  – العاشر المجلد 

 

118 
ي القرآن الكريم                                                                                                                                                         معزوز            

 
 مزايا العدل ف

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف
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( تال السمعائز
ة  وأوىل  ي كثي 

عليم  ويقال) تاموا باخأمر عىل الوفاء والصدق.وتولم) َفمنهم من تىصز نحلم( النحب يرد بمعائز
ي أنم بمعتز العهد  فم

عتز اآلية) أتم العهد وتام بم  تال الحسن اللرصي) أي أتام بالوفاء والصدق. وتال المعائز
ي سبي  هللا. 

ز
 33ابن تتيلة) النحب هو النذر  ومعتز تىصز نحلم ها هنا أي) تت  ف

ام من عقد أو عهد  خأن تنفيذ العهد دلي  بالوفاء  ز  فالمسلم هو الذي ينطبق عليم الوفاء بك  الي 
ي هريرة واإليالل بم من مم اهر الكفر والنفاق   تال عليم الصالة والسالم   فيما يرويم عن ربم عز وج  عن أئ 

ي هللا عنم تال) تال رسول هللا 
صىل هللا عليم وسلم ) "تال هللا تعاىل ثالثة أنا يصمهم يوم القيامة رج  -رىصز

 منم ول
ز
ا فاستوف ي ثم غدر ورج  باع حرا فأك  ثمنم ورج  استأجر أجي   .  34م يعطم أجره"أعط ئ 

ي شارحا هذا الحديث) فيم داللة عىل شدة جرم من ذكر وأنم تعاىل  
تال محمد بن إسماعي  الكحالئز

ي أي حلف باسىمي وعاهد أو أعط اخأمان باسىمي وبما  يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموهم  وتولم أعط ئ 
ي  وتحريم الغدر والنكث مجمع عليم  وكذا بيع ا
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 لحر مجمع عىل تحريمم  وتولم استوف

إذا ساد العدل حفمت الحقوق  35استكم  منم العم  ولم يعطم اخأجرة فهو أك  لمالم باللاط  مع تعلم وكده. 
 ونرص المملوم  وولت الهموم  وأدبرت الغموم. 

ي الملم  فإنم ينلت فيهم الحقد والقط 
ز
 الناس عن العدل  ويقعون ف

ز
 رتة. يعة والفأما حينما يتجاف

 عن العدل دي  دائرة الملم  يأيذ وال يعطي  ويغلب وال ينل   يأيذ الذي ال يستحق  
ز
ومن تجاف

. إن الحيف وسلب الحقوق وإهدار الكرامات ملعث الشقاء ومثار  ز ويمتنع عما يحق  تغللم مسالك المنافقي 
. إن توما يفشوا فيهم الملم والتمالم  وينحرس عنهم الحق فه ز  م ال محالة يارسون. الفي 

فاإلسالم يقر بحقوق المجتمع  والجماعة  والدولة بجوار حقوق اخأفراد  وحفاظا عىل المصلحة العامة 
ي أموال اخأفراد عن طريق فرض الزكاة  وتحقيق التكاف  االجتماغي  وتوفي  

ز
وتضامن المجتمع  فللجماعة حق ف

ائب ال عادلة المحققة للمصلحة العامة  وكفاية الفقراء  حقوق وحاجيات الدفاع عن اخأوطان  وفرض الرصز
ي رمضان تبي  صالة عيد الفطر  وتوزي    ع اخأضاخي 

ز
وإيجاب الوفاء بالنذور  والكفارات  وإيراج صدتات الفطر ف

ي عيد اخأكي   واإلنفاق عىل اخأتارب. وال يسم  اإلسالم بأن تطغز مصلحة الفرد عىل مصلحة المجتمع  وال أن 
ز
ف

ي مصلحة 
 الدولة مصلحة الفرد. تطغز

ز جميع اخأفراد والمجتمعات  وإشاعة  يعة المطهرة تدعو إىل مراعاة الحق  والعدل  والمساواة  بي  فالرسر
ز الناس  واإلحسان والتكاف   دون تمالم  وال اغتصاب  وال اعتداء  عىل الحقوق  احم والمودة بي 

عاطفة الي 
وعة  سواء للفرد الواحد أو الجماعة . وي   هدف هذا النمام السليم لتحقيق الرياء للجميع  ومحاربة الفقر المرسر

 والجه  والمرض والتخلف. 
ز  ز اخأفراد والمجتمعات  وبي  فالوفاء بعهد هللا تعاىل من أعمم ما يقوي عالتة اخأفراد فيما بينهم  وبي 

 المجتمعات  والدول. 

                                                           
 330تفسي  ابن كثي  م س ج ص-31
 24-23سورة اخأحزاب اآلية  -32
ي الممفرلتفسي  القرآن -33  271ص 4 ج أئ 
ز ابن ماجم م س رتم الحديث 82ص3ج2227صحي  اللخاري م س رتم الحديث -34 ى للبيهق  م س رتم الحديث 816ص2ج2442وسيز ز الكي 

والسيز
 اللخاري والبيق ي وأحمد فهم لفظ الحديث عندهم ولم يوفم أجره. 318ص14ج8692ومسند أحمد م س رتم الحديث 23ص6ج11053

ز  وهناك فرق بي 
 116ص 2سل  السالم م س ج -35
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

قم اإلنسان بما أو جلم هللا عليم لم تقم فإذا تام ك  بما عليم تامت الدنيا وانترسر العدل  أما إذا لم ي 
ز أفراد المجتمع.   الدنيا  وإذا تامت فإنما تقوم عىل تهافت  ومشقة. وانترسر الملم والحسد  واللغض بي 

ي العاج  واآلج   ولم تمهر تلك  
ز
ي أوامرها ونواهيها و إنما جاءت لمصلحة العلاد ف

ز
يعة سديدة ف فالرسر

 حة موجودة  علمها من علمها وجهلها من جهلها. المصلحة بسبب فهمهم  ولكن المصل
ي ذلك أداء الحقوق كاملة بدون نقصان بأن يؤدي العلد 

ز
ي حق علاده فالعدل ف

ز
ي حقم وف

ز
أمر هللا بالعدل ف

ي حقم  وحق علاده. ويعام  الخلق بالعدل التام  
ز
ما أوجب هللا عليم  من الحقوق المالية  واللدنية  والمركلة  ف

ي كتابم وعىل لسان رسولم وأمر بسلوكم. والعدل هو ما فر 
ز
 ضم هللا ف

اء  وسائر المعاوضات  بإيفاء جميع ما   ي عقود البيع  والرسر
ز
ي المعامالت أن تعام  الناس ف

ز
ومن العدل ف

ي معاملة وال تخدعهم  وال تملمهم  فالعدل معهم واجب  واإلحسان 
ز
عليك  فال تلخس لهم حقا وال تغشهم  ف

 إليهم فضيلة مستحب. 
ي تكاد تلخص العقيدة اإلسالمية  

تال سيد تطب رحمم هللا تعاىل) هذه القواعد اخأساسية الواضحة  الت 
ي    ع... هذه  يعتها االجتماعية  ملدوءة بتوحيد هللا ومختومة بعهد هللا   وما سلقها من حديث الحاكمية والترسر ورسر

 36وسبي  واحدة تؤدي إل هللا.  -هي ضط هللا المستقيم...ضاط واحد
 الخاتمة: 

ي يتام هذه اآليات إشارات عجيلة تدل عىل نسق القرآن  و محبتم لفع  الخي  واإلرشاد. 
ز
 وف
تال ابن عطية اخأندلسي رحمم هللا تعاىل) كانت المحرمات اخأول ال يقع فيها عات  تد نمر بعقلم جاءت  

( والمحرمات اخأير شهوات وتد يقع فيها 
َ
ون
ُ
ْعِقل
َ
ْم ت
ُ
ك
َّ
َعل
ْ
ْم العلارة) َل

ُ
ك
َّ
َعل
ْ
من العقالء من لم يتذكر جاءت العلارة) َل
ْم 
ُ
ك
َّ
َعل
ْ
( ثم لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فع  الفضائ  وتلك درجة التقوى جاء العلارة) َل

َ
ُرون
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت

)
َ
ون
ُ
ق
 ة
ت
َ
 . 37ت

 : المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية نافع

 الزحيىلي ج  التفسي  الوسيط للزحيىلي  المؤلف ) د وهلة بن
) دار الفكر 1مصطقز دمشق  الطلعة )  –  النارسر

 ه  1422 -اخأوىل 
ي 
اطها  المؤلف) عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدائز ز وغوائلها والساعة وأرسر ي الفي 

ز
ز الواردة ف السيز

 (
ز
) دار   المحقق) د. رضاء هللا بن محمد إدريس 322رتم الحديث  3ـه( ج444َالمتوف الملاركفوري  النارسر
 1416الرياض  الطلعة) اخأوىل   –العاصمة 

ي المعافري االشبيىلي المالكي  ي محمد بن علد هللا أبو بكر بن العرئ 
أ مالك  المؤلف) القاىصز

 ة
ي رسر  ُمَوط

ز
المساِلك ف
 (
ز
ز ال3ـه( ج543َالمتوف ي وعائشة بنت الحسي 

ليمائز ز السُّ ق عليم) محمد بن الحسي 
ّ
   ترأه وعل

 ة
ي  تد
ليمائز م لم) سُّ

رب اإلسالمي  الطلعة) اخأوىل  
َ
ار الغ
َ
) د اوي  النارسر

َ
َرض
َ
 م 2007 -ـه  1428يوسف الق

عيم بن 
ُ
ز  المؤلف) أبو علد هللا الحاكم محمد بن علد هللا بن محمد بن حمدويم بن ن المستدرك عىل الصحيحي 

ي النيسابوري المعروف بابن البيع َالمت
ي الطهمائز ) الحكم الضت 

ز
  تحقيق) 3240رتم الحديث 2ـه(ج405وف

) دار الكتب العلمية  وت  الطلعة) اخأوىل   –مصطقز علد القادر النارسر  1990 – 1411بي 
ي المرصي اخأزهري  

ي بن يوسف الزرتائز
 
ي عىل موطأ اإلمام مالك  المؤلف) محمد بن علد اللاف

رسر  الزرتائز
) مكتلة  3تحقيق) طم علد الرءوف سعد ج  م2003 -ـه 1424القاهرة  الطلعة) اخأوىل   –الثقافة الدينية   النارسر

                                                           
ي ظالل القرآن م س ج -36
ز
 1234ص 3ف

37- َ ي محمد علد الحق بن عطية اخأندلسي ي تفسي  الكتاب العزيز خأئ 
ز
ز ف الطلعة -ر ابن حزمالنارسر دا-677( ص541ت 481تفسي  ابن عطية المحرر الوجي 

 م2006-ـه1423اخأوىل) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بن يحت  بن عيس بن هالل التميىمي  الموصىلي 
تز
ُ
ي يعىل  المؤلف) أبو يعىل أحمد بن عىلي بن المث مسند أئ 

 (
ز
اث 10ج5669ـه( رتم الحديث 307َالمتوف ) دار المأمون للي  ز سليم أسد  النارسر دمشق   –  المحقق) حسي 
 1984 - 1404اخأوىل   الطلعة) 

ي محمد علد  ي تفسي  الكتاب العزيز خأئ 
ز
ز ف َتفسي  ابن عطية المحرر الوجي  ( 541ت481الحق بن عطية اخأندلسي

 م2006-ه 1423الطلعة اخأوىل) -النارسر دار ابن حزم
 تونس-النارسر دار سحنون 8تفسي  التحرير والتنوير لإلمام محمد الطاهر بن عاشور ج 

ي التفس
ز
 م1989-ـه1409الطلعة الثانية -النارسر دار السالم 3ي  لسعيد حوى جاخأساس ف

ي -اإللهيات عىل هدى الكتاب والسنة والعق 
ات لألستاذ الشيخ جعفر السجائز حمد بقلم الشيخ حسن م-محاضز

 م1989-ـه1410الطلعة الثانية) -النارسر الدار اإلسالمية- 1مكي العامىلي ج
ي التفسي  لمحمد بن يوس

ز
َاللحر المحيط ف ي حيان اخأندلسي الغرناطي النارسر دار -4( ج754-654ف الشهي  بأئ 

 م1992-ـه1412طلعة جديدة-الفكر
 

 


