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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي   دراسة تحليلية نقدية[  
 
عية ف  ]معارضة األصول الشر

 إعداد الباحثة:  

 ]  ]عائشة بنت مرزوق الحرن  

 ]تخصص دراسات إسالمية معارصة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية[ 

 

 ملخص البحث: 

ي حماية المجتمعات اإلسالمية من االنحرافات الفكرية، ودعًما لتحقيق األمن الفكري، 
ي هذا البحث إسهاًما فز

يأئ 
عية من ع ، فمن يدغي أنه عىل  بث أصحاب المناهج المنحرفة كجماعة اإل وصيانة لألصول الرسر ز خوان المسلمي 

يعة اإلسالمية،   ز ال يعارض أصول الرسر المبي  ي إظ  كما الحق 
 فز
َّ
ز    معارضةهار  أن المسلمي  لألصول جماعة اإلخوان 

عية غي من هذه الجماعة، وقد    الرسر
ا للموقف الرسر

ً
ي هذا البحث منهجتعزيًزا وتأكيد

االستقراء الناقص   سلكت فز
 . ومنهج النقد ومنهج التحليل

، األمن الفكري، الكلمات المفتاحية:  ز عية، معارضة جماعة اإلخوان المسلمي   . األصولاألصول الرسر

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال إن   الحمد هلل، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رسر
ا عبده ورسوله 

ً
يك له، وأشهد أن محمد مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال رسر

ز   أما بعد:  ،المبعوث رحمة للعالمي 

يعة اإلسالمية فالصحيح ما أقرته ال يحيد عنها إال ضال،    صالحة لكل زمان ومكان،  عىل أصول ثابتة  قائمة   إن الرسر
اإلسالمية يعة  الرسر األصولأصول  هذه  عارض  ما  والفاسد كل  اإلسالمية  دلت  فقد  ،  ،  يعة  فيه الرسر لما  الناس 

ي العاجل واآلجل، و 
ولقد ضلت فرق وأحزاب خالفت منهج    ،التحزب والتفرقك  من المفاسد  حذرت  مصالحهم فز

يعة اإلسالميةا ز ف  الذي يدعو لوحدة الصف والكلمة،  لرسر قد ذم هللا تعاىل االختالف والخروج عن جماعة المسلمي 
ي هي معقد العز والقوة فاجتماع المسل

ي التفرق من زوال الوحدة والجماعة الت 
ز ووحدة ونه عنه أشد النهي لما فز مي 
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[ 102]سورة آل عمران:  ﴾  وقال تعاىل: ﴿َواْعت

ي بسنة عامة،    -صىل هللا عليه وسلم    -وحذر من ذلك رسول هللا  
ي أال يهلك أمت  ي سألت رئ 

ي حديث ثوبان، )وإئز
كما فز

ه ال 
ّ
ي إذا قضيت قضاء فإن

ي قال: يا محمد إئز وأال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن رئ 
ي أعطيتك ألمتك أال أهلك

هم بسنة عامة، وأال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو  يرد، وإئز
ي أقطارها حت  يكون بعضهم يهلك بعضا( 

 . ( 1)اجتمع عليهم من فز

 
ي المس  ند الص  حيح    )1(

وت، دار  1المخترص   بنقل العدل عن العدل إىل رس  ول هللا ص  ىل هللا عليه وس  لم، مس  لم بن الحجاج النيس  ابوري،  رواه مس  لم فز ، ]بي 
ي  اث العرئ 

ا  الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض،  2889برقم: )[ م2010، إحياء الي  ز وأرسر  . 4/ 215(، كتاب الفي 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز واتباع الفرق الضالة، واالفتتان بدعوى هذه الفرق   ز لنا خطر االنشقاق عن جماعة المسلمي  كل هذه األدلة تبي 
الحق،   ادعاء  الناس من  يلبسونه عىل  والجماعة جماعة  وما  السنة  أهل  ي خالفت منهج 

الت  الفرق  اإلخوان  ومن 
ز  ي متطرفالمسلمي    . ، هذه الجماعة القائمة عىل منهج حزئ 

ز معتمدين عىل الِكتاب والسنة  ا أنه  تدغي   جماعةوهذه ال عية بينما هم قد    ،عىل الحق المبي    عارضوا األصول الرسر
ي العديد من مؤلفاتهم  

عيةوقرروا ذلك فز دم عما  إو لتوافق أهدافهم،    إىل غي  ما تقتضيه  إما بتأويل النصوص الرسر
 إعمال األدلة الرعية. 

ز   ي هذه الدراسة لتبي 
  مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي   فتأئ 

 
عية ف  . دراسة تحليلية نقدية  معارضة األصول الشر

 أهمية البحث وأسباب اختياره:  ❖

مع    تكمن اإلسالمية،  البالد  من  ي كثي  
فز الجماعة  هذه  انتشار  ي 

فز البحث  يحتوي أهمية  هذه وأسلوب  منهج    هما 
عية  عارضوا ، والحق أنهم  واألهداف الحزبيةالمخالفات العقدية  الجماعة من   ، فكان البد من النظر األصول الرسر
ي كتبهم  

عية  للوقوف عىل تطبيقات  فز البيان والتأكيد عىل ب؛  المنهج الفاسد   ا والرد عىل هذمعارضة األصول الرسر
عية الرسر يعارضها،   األصول  ما  عىل  وبطالن كل  ا 

ً
األمة    حفاظ وأحزاب اإلسالمية  وحدة  فرق  إىل  تفرقها  وعدم 

ز البد من التأكيد عىل انحراف جماعفوجماعات،   عيةب  ا قيامهو   ة اإلخوان المسلمي   ة خالفوم  معارضة األصول الرسر
    السلف الصالح. فهم 

   أسباب اختيار البحث:  ❖

  هذا الموضوع أسباب، منها:  
 
 الختيار البحث ف

عية   .1 والحكم من خاللها فمن وافقها فقد عصم نفسه، ومن    ، بتقريرها والتأكيد عىل لزومها حفظ األصول الرسر
ز   المسلمي  اإلخوان  اعارضها كجماعة  أن  إذ  وأضل،  ضل  التحريف   ألصولفقد  ال  والتسليم  اللزوم  حقها 

 والتكييف والمعارضة. 

لمواجهة   .2 االسغي  ز جماعة  المسلمي  جز ،  إلخوان  عىل  األصول  بالرد  معارضة  وهو  الجماعة  هذه  فساد  من  ء 
عية،   .  والتأكيد عىل لزوم منهج السلف الصالحالرسر

المعاضة  ضالل  الكشف عنإىل  الماسة  حاجة  ال  .3 ي معارض واستنادهم عىل    الحركات اإلسالمية  منهج حزئ 
يعة اإلسالمية ز ، من خالل هذا األنموذج وهو جماعة اإل ألصول الرسر  . خوان المسلمي 

ز اعة اإل أن جم .4 يعة نما يتدغي أنها تستند عىل نصوص الكتاب والسنة، ي خوان المسلمي  قد عارضت أصول الرسر
ي مواضع عديدة  اإلسالمية
 . من مؤلفاتهم فز

 أهداف الدراسة:  ❖
ز التعر  .1  . يف بجماعة اإلخوان المسلمي 
عية ومكانتها  باألصولالتعريف  .2  . الرسر
عيةإظهار  .3 .  تطبيقات معارضة األصول الرسر ز ي مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي 

 فز
تبة عىل مفاسد بيان ال .4 عية   المي   . معارضة األصول الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تساؤالت الدراسة:  ❖
ز  .1  ؟ما هي جماعة اإلخوان المسلمي 
عية وماما  .2  ؟ كانتها ا مألصول الرسر
. ما  .3 ز ي مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي 

عية فز  تطبيقات معارضة األصول الرسر
عية.  ما  .4 تبة عىل معارضة األصول الرسر  المفاسد المي 

  للدراسة:  ❖
 التعريف اإلجران 

ز التعريف بجماعة اإل  عية  الكشف عنثم    خوان المسلمي   تطبيقات ذلك؛ بوصف دقيق لمعارضتهم األصول الرسر
ي كتبهم

عية بأدلتها  ،فز عية مفاسد معارضة األصول ثم بيان ، والرد عليهم بتقرير األصول الرسر  الرسر

 منهج الدراسة:  ❖

ي    : الناقص  ءنهج االستقرا م •
وعالقات للتوصل إىل مبادئ عامة    وتجميع البيانات عنها مالحظة الظواهر  "يعتز

ز محدد و لتحقيق غرض  للتأكد من صدقها  ثم التعميم إىل قضية عامة ،كلية  (  2) "معي 

من   • لعدد  الباحث  اختيار  "هو  المضمون:  أو  المحتوى  تحليل  مثل منهج  بحثه  بموضوع  المرتبطة  الوثائق 
ي يبحث عنها الباحث، 

ي تحوي المعلومات الت 
ها من المواد الت  السجالت والصحف والمجالت والكتب وغي 

ي كتاباتها وصحفها وآدابها  
ويستند أسلوب تحليل المضمون إىل أن اتجاهات الجماعات واألفراد تظهر بوضوح فز

 ( 3) وفنونها وأقوالها."

: استعمال    
  وفق اآلن 

  بحث 
 
 لهذه المناهج ف

ي المنهج التحليىلي استخدم 
ي بحت 

ي    ت فز
 ،  لتحقيق أهداف البحثوالمنهج االستقرائ 

ا
جمع  من خالل باالستقراء أوًل

اإل  جماعة  عن  ز المعلومات  المسلمي  األ   خوان  مصادرها  لديهممن  مؤلفاتهم  ثم    ،صلية  بعض  إظهار  و تحليل 
عية الرسر لألصول  عىل؛  معارضتهم  عمم 

ُ
ت عامة  مبادئ  إىل  اإل   للتوصل  ز جماعة  المسلمي  عىل ثم    ،خوان  الرد 

عية.   معارضتهم األصول الرسر

 تقسيمات الدراسة:   ❖

 عىل: مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة، وفهارس. الدراسة تشتمل 

 المقدمة: وتشتمل عىل: 

 التعريف بموضوع الدراسة. 

ة الموضوع، وأسباب   اختياره. أهميَّ

 أهداف الدراسة.  

 أسئلة الدراسة. 

 
بوي  )2( ، 1، مجدي صالح المهدي،  مناهج البحث الي  ي  . 196ه[ ص1440القاهرة، ، ]دار الفكر العرئ 
وت، 2البحث العلىمي أساسياته النظرية وممارسته العملية، رجاء وحيد دويدري،    )3(  . 215ه[ ص1421، ]دار الفكر المعاض، 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                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 منهج البحث. 

 تقسيمات الدراسة. 

 أصولها. خوان المسلمي   و الفصل التمهيدي: التعريف بجماعة اإل 

ز التعريف بجماعة  المبحث األول:   . اإلخوان المسلمي 

 :  
ز  المبحث الثان  ين لدى جماعة اإلخوان المسلمي   . األصول العرسر

عية ومكانتها الفصل األول:   . التعريف باألصول الشر

عية  المبحث األول:   . التعريف باألصول الرسر

 :  
عية  المبحث الثان    . مكانة األصول الرسر

 :  
  مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي   الفصل الثان 

 
عية ف  .  تطبيقات معارضة األصول الشر

 . التحزب والفرقة  المبحث األول: 

 :  
 . الخفاء والتلون المبحث الثان 

عيةاإل المبحث الثالث:  ي المصطلحات الرسر
 . لحاد فز

 . تلبيس الحق بالباطل المبحث الرابع: 

عية.  الفصل الثالث:  تبة عىل معارضة األصول الشر  المفاسد المت 

تبة عىل هذه التأويالت الفاسدة عىل الفرد.   المبحث األول:   اآلثار المي 

 :  
تبة عىل هذه التأويالت الفاسدة عىل المجتمع.  المبحث الثان   اآلثار المي 

الصة البحث، وأبرز نتائجه.  الخاتمة: 
ُ
 وتشمل خ

  .   مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي  
 
عية ف : تطبيقات معارضة األصول الشر  

 الفصل الثان 

 : التحزب والفرقةالمبحث األول: 

 أي: باينه، مفردها فرقة، خالف الجمع، يقال 
ً
 وفراقا

ا
ء مفارقة ي

اق، وفارق السر التعريف بالفرق لغة: مصدر االفي 
ء المتفرق، فرق وتفرق إي ذهب كل إىل مذهب ومال إىل قول،   ي

ق الطريق أي تشعب، والفرقة الطائفة من السر وافي 
 4والفرقة طائفة من الناس. 

 
وت، 3ينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور،  :  4  . 10/ 300ه[، 1414، ]دار صادر 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                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

األصول  سواء كانت  القطعية،  الدين  أصول  من  أكي   أو  أصل  ي 
فز والجماعة  السنة  عن  الخروج  االصطالح:  ي 

وفز
 . 5ىم، أو بهما معااالعتقادية، أو األصول العملية المتعلقة بالقطعيات، أو المتعلقة بمصالح األمة العظ

ز عىل  قد   ز قامت جماعة اإلخوان المسلمي  ز فأصل مفارقة جماعة المسلمي  التحزب داخل جماعة اإلخوان المسلمي 
ي دلت عىل لزوم الجماعة والسمع والطاعة. قام عىل ضالل عظيم 

عية الت   معارضة األصول الرسر

  المطلب األول: ت
 
 . مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي   طبيقات التحزب والتفرق ف

ا نعمل  
ً
ز للجماعة " وكانت بيعة وكان قسًما أن نحيا إخوان ي أول اجتماع له مع هيئة المؤسسي 

قال حسن البنا فز
 ( 6) لإلسالم". 

 التحزب البيعة لغت  ول  االمر. 
 وهذا عي  

وا باألعذار الواهية فنحن حرب عىل كل زعيم أو  حسن البنا   لاوق  ( 7)رئيس": "فإن أجابوا الدعوة آزرناهم، وإن تسي 

، وهذا من هذا ترصي    ح بالحرب عىل كل من لم   ز يخرج مع هذه الفرقة الضالة ويؤيدها، ولو كان وىلي األمر المعي 
. أخطر األمور  ز  تكوين الحزب ثم تزكية النفس واستباحة قتال جماعة المسلمي 

: ت  
 قرير أصل لزوم جماعة المسلمي   وعدم التفرق والتحزب المطلب الثان 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ب النووي   ي   -رحمه هللا    -وبوَّ
، وفز ز ز عند ظهور الفي  ه: )باب: وجوب مالزمة جماعة المسلمي  لهذا الحديث وغي 

 كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة(. 

 :  
 التلون  الخفاء و المبحث الثان 

.  الخفاء والتلونالمطلب األول: تطبيقات    مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي  
 
 ف

ز فإن من أبرز مظاهر الدعوة -حفظه هللا-قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ   : "أما جماعة اإلخوان المسلمي 

 . (10)عندهم التكتم والخفاء والتلون " 
ي كثي  من القضايا، فمن أقوالهم: " أن الصمت وإن فرسه البعض كأنه حالة من الغموض أفضل  

وهذا دأب اإلخوان فز
وهذا يدل عىل أن التلون صفة توارثوها من (  11)من أن تقدم طرًحا ال يجاري رغبات المجتمع ونخبه السياسية"  

 زمن حسن البنا إىل هذا الزمن. 
ز    لبنا مؤسس جماعةحسن اقد قرر منهج التلون    ي المؤتمر الخامس عام  اإلخوان المسلمي 

جمع   حيث  1938فز
ز األضداد بقوله:   "دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة بي 

كة اقتصادية، وفكرة اجتماعية"   ة فكرة  وليست العقيد  السلفية مع الصوفية  ال يجتمعفقطًعا  علمية ثقافية، ورسر
 طاعة هلل سبحانه وتعاىل وفق أوامره. بل هي  اجتماعية،

ي   ي الصحابة  - صىل هللا عليه وسلم-وقال مني  الغضبان بعد ذكره لدار األرقم واجتماع النت 
ي هللا عنهم-فز

: "البد  -رضز

ز   ز الجنود مع بعضهم، وبي  القادة وجنودها،  للمحافظة عىل رسية التنظيم، من اختيار مركز رسي، يتم فيه اللقاء بي 
 . (12) بحيث ال تعرفه استخبارات العدو"

: تقرير أصل   
  بي   أظهر المسلمي   اتباع المطلب الثان 

 سلف األمة وعدم التخف 

غ غي  ذلك، وقد قال عمر بن عبد العزيز: "إذا رأيت 
ّ
ي الفساد، ولو اد

ز إال من يبتغز ز أظهر المسلمي  ي بي 
ال يستخفز

ء ي
ي دينهم بسر

 . (13) دون العامة فاعلم أنهم عىل تأسيس ضاللة" قوًما يتناجون فز

ملسو هيلع هللا ىلص ي ي زمن النت 
ز فز وا ﴿  قال هللا سبحانه عن المنافقي 

ُ
ان
َ
ُهْم َساَء َما ك

َّ
ِإن  ۚ ِ

ه
وا َعن َسِبيِل اَّلل

ُّ
َصد

َ
 ف
ا
ة
َّ
ُهْم ُجن

َ
ْيَمان

َ
أ وا 

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات

 
َ
ون
ُ
والحلفات اآلثمة، ليصدقوا فيما يقولون، فاغي     الكاذبة،اتقوا الناس باأليمان  "أي:  [  2]سورة المنافقون:    ﴾َيْعَمل

 .14" بهم من ال يعرف جلية أمرهم

عية المبحث الثالث:   اإللحاد بالمصطلحات الشر

 . ز ي مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي 
عية فز  المطلب األول: تطبيقات اإللحاد بالمصطلحات الرسر

ي القتال والفتنة  مصطلح الجهاد 
 حملوه معائز

 
ي واإلفالس السيا   )10(

ز االبتداع الديتز ز بي  ، عىلي السيد،   األخوان المسلمي  ، 2سي ز  . 309ه[ ص 1433، ]القاهرة، دار سبيل المؤمني 
ق األوسط،   )11(  . 10549ه، العدد 1428/ 10/  3النائب األول للمرشد العام للجماعة محمد حبيب، مجلة الرسر
ة النبوية، مرجع سابق،  )12( ي السي 

 . 71/ 1المنهج الحركي فز
ي، مرجع سابق،   )13( ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة هللا الطي   . 153/ 1رسر

14   ، ي
 . 125/ 8، ه ١٤٢٠ع، ، دار طيبة للنرسر والتوزي    2تفسي  القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثي  القرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز أن مرشدهم دعاهم للجهاد" الق  : "ومما يقطع بعالمية دعوة اإلخوان المسلمي  ي
  (15) عمر التلمسائز

األكي   الفتح  الذي شهدناه من خالل  للنفوس  األكي   الفقه  مكة:" وهذا هو  فتح  ا عىل 
ً
تعليق الغضبان  مني   قال 

ي تحمل لواء الدعو 
ي سبيل هللا، ال بد أن تنتقل إىل الخط المسلح الذي يمنع عنها اإلبادة والحركة اإلسالمية الت 

ة فز
الباطل  مع  الرصاع  طبيعة  ي 

فز المراحل،  محددة  متكاملة  خطة  خالل  من  إال  يتم  ال  األمر  هذا  ولكن  العدو  من 
ز تصبح قوة مرهوبة الجانب"    ( 16) والطاغوت، وقمة انتصارها حي 

: تقرير أصل   
ع  المطلب الثان 

 . التسليم للنص الشر

ُموا 
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َ ْحرسر
ُ
ْيِه ت
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 ِإل
ُ
ه
َّ
ن
َ
بالطاعة، إذا دعاكم   -صىل هللا عليه وسلم-تجيبوا هلل وللرسول [، أي: "اس24َوأ

ي اآلخرة حياة  
ي الدنيا بقاء الذكر الجميل، وفز

ي اإلجابة إىل كل ذلك حياة المجيب، فز
الرسول لما يحييكم من الحق، وفز
ي الجنان، والخلود فيها

 وللرسول، فإياكم أن تردوا  (17)األبد فز
ه
 ، ثم حذر عن عدم االستجابة َّلل

ه
وعىل ذلك   . (18) أمر اَّلل

 . ا، ال معتز ي ما يستجيب له نصًّ
 فاالنتقاء مخالف لتمام االستجابة، حيث إنه ينتف 

زَ  ِمِني 
ْ
َ َسِبيِل الُمؤ ْ ي 

َ
ِبْع غ

َّ
ى َوَيت

َ
 الُهد

ُ
ه
َ
زَ ل َبي َّ

َ
ُسوَل ِمْن َبْعِد َما ت اِقِق الرَّ

َ
ْص وقال هللا تعاىل: ﴿ َوَمْن ُيش

ُ
 َون

ه
َوىل

َ
ِه َما ت

ِّ
َول
ُ
ِلِه  ن

ا ﴾ ]النساء:  ً  َمِصي 
ْ
َم َوَساَءت

َّ
 [. 115َجَهن

ي    ال 
السمعائز المظفر  أبو  قال  ه،  إىل غي  الثابت  النص  ز -رحمه هللا-يجوز مجاوزة  وبي  بيننا  ما  أن فصل  "واعلم   :

قالوا: األصل  المبتدعة، هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم عىل المعقول، وجعلوا االتباع للمعقول، وأهل السنة  
ي الدين االتباع، والمعقول تبع" 

 . (19) فز

 الحق بالباطل  تلبيسالمبحث الرابع: 

.  تلبيس الحق بالباطلالمطلب األول: تطبيقات     مؤلفات جماعة اإلخوان المسلمي  
 
 ف

عية  : مثل ي هي حق للسلطان البيعة الرسر
،  الت  ز  ! حق لقائد الجماعة جعلوها المعي 

مني  الغضبان جعل الخروج عىل األمي  ليس محلَّ خالف! فإن    السلطان جعلوه مسألة خالفيةمثل الخروج عىل  
حيث قال: "وإذا كان تكوين الجماعة مع قيام دولة اإلسالم محل خالف ونظر، حول الثورة عىل األمي  الفاسق، 

اإلسالم"  يعة  بغي  رسر  
ا
ا وضاحة

ً
علن يحكم  واألمي   محل خالف،  هو  ت(20) فليس  هذا  من .  جعل  عجيب!  كييف 

ي الكتاب والسنة مسألة خالفية
 ! المنصوص عليه فز

، وهو اجتماع الكلمة والسمع  غي
قطًعا ال خالف وال اجتهاد بوجود النص الرصي    ح، ثم كيف جعل من األصل الرسر

عية   . والطاعة، مسألة خالفية، بل إن الخروج عىل األمي  ال خالف بتحريمه، وتواترت بذلك األدلة الرسر

 
، مرجع سابق، صذكريات ال مذكر   )15( ي

 . 32ات، عمر التلمسائز
ة النبوية، مني  الغضبان، مرجع ساب،   )16( ي السي 

 . 145/ 3المنهج الحركي فز
ي، مرجع سابق،   )17( ي تأويل القرآن، محمد بن جرير الطي 

 . 465/ 13جامع البيان فز
ي تفسي  كالم المنان، عبد الرحمن بن ناض السعدي، مرجع سابق، ص )18(

 . 316ينظر: تيسي  الكريم الرحمن فز
)19(   ، ي

 .  81ه[، ص1417، ]المملكة العربية السعودية، أضواء المنار، 1االنتصار ألصحاب الحديث، منصور بن محمد السمعائز
)20(    ، ة الغضبان، مني  ي السي 

 . 10/ 1النبوية، مرجع سابق،  المنهج الحركي فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 [42قال هللا تعاىل: ﴿َوًل

 األمر عليهم ألبسه لبًس 
ُ
ِبُسوا﴾ ال تخلطوا، واللبس هو الخلط، يقال منه: لبست

ْ
ل
َ
 ت
َ
ي بقوله: ﴿َوًل

ه يعتز
َ
ا، إذا خلطت

 عليهم. 

ي وعن ابن عباس 
َباِطِل﴾، قال: ال تخِلطوا الصدق بالكذب تعاىل قولهفز
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َ
 . 21: ﴿َوًل

 

 مصادر والمراجع: ال

 الكريم. القرآن 

ز وذم التفرق واالختالف،   ي الحث عىل اجتماع كلمة المسلمي 
، دار التوحيد،  1السعدي،    عبد الرحمنرسالة فز
 ه. 1429الرياض، 

   ، وت، دار طوق النجاة، 1صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهي   ه. 1422، بي 

 ه. 1426نصورة، دار الوفاء، ، الم3مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  

الحجاج   بن  مسلم  وسلم،  عليه  هللا  صىل  رسول هللا  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  المخترص  الصحيح  المسند 
، د.ت. 1النيسابوري،   ي اث العرئ 

وت، دار إحياء الي   ، بي 

بوي، مجدي صالح المهدي،   ، القاهرة، 1مناهج البحث الي  ي  ه. 1440، دار الفكر العرئ 

ح أصول ،    رسر ي
ي الرازي الاللكائ  ، المدينة المنورة، دار  8اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة هللا بن الحسن الطي 

 ه. 1423طيبة، 

بة األسدي،5توضيح األحكام من بلوغ ال َمرام، عبد هللا بن عبد الرحمن البسام،  
َ
ة المكّرمة، مكت

ه
 ه. 1423، مك

ي تأويل القرآن، محمد بن 
ي، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  جامع البيان فز وت،  1جرير الطي  مؤسسة الرسالة، بي 

 ه.  1420

  ، ي
 . ه ١٤٢٠، دار طيبة للنرسر والتوزي    ع، 2تفسي  القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثي  القرسر
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