
   
   

                                                المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  البحث ال – الثالثالعدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – آذار   – 15                                                               (  -  34 18) ص:  ثان

 

18 
)ت: الطائع              ه 671)منهج القرطب     التفسير من خالل تفسير

 
  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

 
 قرآن"("الجامع ألحكام الـه( ف

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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   

 

)ت: ]   التفسير 671)منهج القرطب  
 
  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

 
ـه( ف

ه "الجامع ألحكام القرآن"(  [من خالل تفسير

 

 [الباحث: المعىط الطائع]

[  
 
 [ومقاصدها المنهجية والمعرفيةالعلوم االسالمية الماسير ف

: التحديات المعرفية والخصائص المنهجية،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ]   سلك الدكتوراه، الفكر اإلسالم 
 
باحث ف

 [المحمدية، المغرب

 

 الملخص: 

، وهو إظهار أدلتها وطرق االستدال ي
ي االستدالل عىل المعائز

ز
" ف ي بها،  ليتناول البحث جانبا من منهج "القرطت 

كيبية أوهما معا، دون إغفال ما يؤثره السياق من اختيار  ي حالتها اإلفرادية أو الي 
ز
بتوظيف دالالت ألفاظ القرآن ف

ي االستدالل 
ز
ز ويناقشها ويرد عليها دون تعصب، فكان منهجم النقدي ف لفظة عىل أخرى، فيورد آراء المخالفي 

ا عىل كل المستويات.  ز  متمي 

ي القرآن. األلفاظ المفردة. األلفاظ المركبة. السياق.  الكلمات المفتاحية: 
إظهار األدلة. أنواع االستدالل. معائز

 المنهج النقدي. 

 

]The Kartabian Approach (D: 671AH) to show evidence and indicate the types of reasoning in 

the interpretation through its "exhaustive interpretation of the provisions of the Koran".[ 

Summary: 

The research deals with an aspect of the "Cartebbe" approach to inference, namely, the demonstration 

of its evidence and the methods of inference, using the connotations of the Qur'an in their individual or 

syntactic case. 

Key words: Show Evidence. Types of inference. Meaning of the Koran. Singular Words. Composite 

Words. Context. Critical Approach. 
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 مقدمة: ال

ف العلوم، وكانت مناهج النظر فيم واالستدالل لمعانيم، من أجِل مباحث أصولم،  لما كان علم التفسي  من أرسر
ي أبواب العلم ) منهج النظر 

ز
ز أهم المباحث ف ز أجِل العلوم )علم التفسي  ( وبي  دعت الحاجة إىل الجمع بي 

ي اآليات، وتح
ي إبراز معائز

ز
 ديد األدلة، وطرق االستدالل بها، ومع انتشار تلكواالستدالل(. وقد اجتهد المفرسون ف

ي لم 
ي منهج عام متوافق عليم بينهم، فإئز

ز
اك علماء التفسي  ف

ي كتب التفسي  نظرية وتطبيقا، واشي 
ز
المباحث ف

ي االستدالل، ويكشف 
ز
ز ذلك المنهج المحتكم إليم ف ، ما يظهر تلك األدلة ويوضحها، ويي  أجد، حسب علىمي

ي 
ز
ي  ضوابطم وأنواعم ف

ز
ي ومنهجم ف ي التفسي  كتاب) القرطت 

ز
ي ف ي منهج القرطت 

ز
دراسة تخصم، وأهم ما كتب ف

ي التفسي  للدكتور مفتاح 
ز
ي حياتم وآثاره العلمية ومنهجم ف ي محمود زلط( وكتاب ) القرطت  التفسي  للدكتور القصت 
يفة( إال أنهالم  ي المفرس للدكتور محمد بنرسر ي االسنوسي بلعم( وكتاب ) اإلمام القرطت 

ز
ز منهجم ف الستدالل عىل تي 

 : ي
، ولذلك وجب طرح اإلشكال اآلئ  ي

 المعائز

ي إظهار األدلة ؟ -
ز
ي ف  ما طبيعة منهج القرطت 

ي القرآن؟ -
ي وظفها للوصول إىل معائز

 وما هي أنواع االستدالل الت 

ي إظهار األدلة وأنواع االستدالل بها ؟ -
ز
 وما أثر هذا المنهج ف

)ت: ولإلجابة عىل هذه األسئلة جاء هذا البحث الموسوم ب:)  ي ي إظهار األدلة وبيان أنواع 671منهج القرطت 
ز
ـه( ف

ي التفسي  
ز
ي ف
هاالستدالل بها عىل المعائز شها الذي جمع فيم بعض أقوال مفرسي السلف، وناق -( من خالل تفسي 

ي 
 
ي أغفلتها الدراساتلتسليط ال -وعلق عليها ورجح منها ما قوي دليلم، ورد الباف

 ضوء عىل بعض المخبئات الت 
ز أهمية الموضوع  ، وتقسيمم إىل مقدمة، تبي  ي

السابقة. وقد اقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج االستقرائ 
والداغي إليم والدراسات السابقة؛ وأربعة مطالب، اشتمل أولها عىل التعريف بمفردات عنوان البحث وتفكيكها، 

ي ببيان
ي القرآن إفرادا وتركيبا وسياقا وجمعا بينها، أما ثالث المطالب فعنوانم الحديث عن  وتكفل الثائز

أنواع معائز
ي وأنواع االستدالل، ثم 

ي إظهار أدلة المعائز
ز
ي ف ، ورابعها موضوعم أثر منهج القرطت  ي

أنواع االستدالل عىل المعائز
 النتائج والخاتمة. 

 تفكيك عنوان البحث. المطلب األول: 

ز المنهج و  -1 ي اللغة: الطريق الواضح البي 
ز
.والمنهاج كالمنهج، وأنهج الطريق، وضح  واستبان، 1النهج والمنهاج ف

يل 2وصار نهجا واضحا بينا، والمنهاج الطريق الواضح ز ي التيز
ز
َهاًجا . وف

ْ
 َوِمن
ً
َعة ْ ِ ْم رسر

ُ
ا ِمنك
َ
ن
ْ
لٍّ َجَعل

ُ
]المائدة من  } }ِلك

عة والمنهاج، ـه(:" قال ابن ع510[، قال البغوي )ت48اآلية  باس والحسن ومجاهد: أي سبيال وسنة، فالرسر
" 3الطريق الواضح".  ز :" والمنهاج  الطريق المستمر وهو النهج والمنهج أي: البي  ي وقال القرطت 

4.                          

                                                           
وزآبادي، ص: 2017،سنة: 1،ط: 931ينظر : مقاييس اللغة ،ابن فارس، ص: -1 ،دار اآلفاق العربية، مادة :نهج. و القاموس المحيط للفي 

 مؤسسة المختار ،مادة نهج.  2010،سنة،2،ط: 181
، 5ب الرياض، مادة :نهج. وتاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي ، ج: ـه،دار عالم الكتا1424ط، 383،ص : 2ينظر ، لسان العرب ، ابن منظور،ج:  -2

 ـه،الكويت مادة :نهج. 1385،ط: 52ص : 
يل(، ج :  -3 ز  ـه، الرياض. 1417،سنة: 4.ط،42، ص : 2تفسي  البغوي المسىم) معالم التيز
، ج:  -4 ي  ط : د،ت،المكتبة التوفيقية القاهرة. . 185، ص : 6الجامع ألحكام القرآن،القرطت 
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ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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 االصطالح:"هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن 
ز
لحقيقة اوالمنهج ف

" ز ز نكون بها عارفي  هنة عليها لآلخرين حي  ، وإما من أجل الي  ز ز نكون بها جاهلي  ي تحكم 5حي 
. أو هو:" القاعدة الت 

ي تبحث فيها،فلكل علم 
ي أي مجال،ومن تم تختلف المناهج باختالف العلوم الت 

ز
أي محاولة للدراسة العلمية ف

ز المناهج المخت ك بي 
مجموعة من المناهج  -وهو الغالب-لفة، وقد تتعاونمنهج يناسبم، مع وجود حد مشي 
من                                                                                                         . 6لخدمة ومعالجة فن واحد" 

ي هذه التعريفات،يتضح أن مفهوم المنهج هو استبانة الطريق ووضوحم قصد 
ز
أمان إىل الوصول بخالل النظر ف

ي دراستم للمشكلة الكتشاف الحقيقة، وأن العلم 
ز
ي يتبعها الباحث ف

الهدف المنشود، إذ المنهج هو:" الطريقة الت 
ز والفالسفة،  ن عىل يد العلماء المتخصصي 

ي هذه الطرق هو علم المناهج، وأن هذا العلم قد تكو ة
ز
الذي يبحث ف

. ومن خالل تعدد تعريفات المنهج بتعدد وجهات نظر 7المعرفة" إذ هما يقطعان طريقا واحدة متكاملة إىل 

ز للوصول إىل الحقائق المعرفية  ز ثالث مالحظات، األوىل: المنهج علم ُموِجم ودليل قائد للباحثي  ز لم تي  المعرفي 
. ا ي البحث العلىمي

ز
ل عليها ف ي ُيعو ة

ثالثة: المنهج لالمبحوث عنها.الثانية:يرتبط المنهج ارتباطا وثيقا بمصادره الت 
، ويتنوع بتنوع مجاالتم وقضاياه المعرفية يتطور كلما تطور البحث العلىمي

8                                                                                                               .

ي اللغة: عبارة عن طلب داللة الدليل، والطريق الم -2
ز
رشد إىل المطلوب، ألنم استفعال من الداللة االستدالل ف

يقال:استدل 9أي : طلب داللة الدليل، فهو كاالستنطاق الذي هو طلب النطق واالستنصار الذي هو طلب النرصة
والدليل عند العرب، المرشد والموصل إىل المطلوب، 10بم إذا أقامم دليال،أو استدل عليم إذا طلب الدليل عليم،

ءأصلم من دل، ودل ع ي
ي السر
ز
  . 11ليم داللة بمعتز سدده إليم، والدليل األمارة ف

: أولهما: خاص، ويطلق عىل نوع خاص من األدلة، كمنهج االستنباط والبحث عن  ز ي بمعنيي 
ي االصطالح: يأئ 

ز
وف

هما                                                 .    12الدليل. وثانيهما عام :وهو طلب الداللة، ويطلق عىل ذكر الدليل وإقامتم مطلقا، من نص أو إجماع أو غي 

ة كالمنطق، وعلم الكالم، والمناظرات، والفقم وأصولم،  ي علوم كثي 
ز
وعليم فاالستدالل مصطلح يوظف خاصة ف

ي قضية من القضايا، من أجل إثباتها 
ز
والفلسفة ، والمقصود بم هنا هو إقامة ما يرشد إىل الهدف، ويوصل إليم ف

هان واالستشهاد وهو اإلتيان بالشاهد  وقبولها، أو  ، االحتجاج والحجة والي  ي المعتز
ز
ب منم ف إبطالها وردها، ويقي 

 .             13ومن معانيم الدليل

ي بم، وعنيت بكالمي كذا إذا أردتم وقصدتم ومنم ال َمعن ي   -3
ي بم، وهو معتز

. 14المعتز لغة:أصلم ُعِن ي بكذا واعتتز

ي : 
ء بانكماش فيم وحرص  قال ابن فارس :" عتز ي

ز والنون والحرف المعتل أصول ثالثة؛ األول: القصد للسر العي 
ء وبروزه، والذي يدل عليم قياس اللغة، أن المعتز هو  ي

: دال عىل خضوع وذل، والثالث: ظهور سر ي
عليم، والثائز

                                                           
،عبد الرحمان بدوي، ص: -5  ، الكويت1977،ط: . 4مناهج البحث العلىمي
، أحمد عبد الحميد الخالدي،ص :  -6 ي المناهج وإعداد البحث العلىمي

ز
ز ف  ،دار الكتب القانونية ، القاهرة.. 2009، طبعة : 62ينظر: الوجي 

 . 35يت. ص : ،وكالة المطبوعات ، الكو 1986،سنة،8أصول البحث العلىمي ومناهجم ، أحمد بدر،ط،-7

ي العلوم اإلسالمية، موالي مصطفز الهند، ص :  -8
ز
ي مناهج البحث ف

ز
 . الدار العالمية للكتاب، المغرب. 2015، سنة: 1ط،. 19ينظر: مقدمة ف

 . ، مادة :دل248، ص: 11ينظر: لسان العرب، ج: -9
ي، ص :  -10  وت. ،دار صادر ،بي  2009، سنة: 1مادة :دل،ط،. 191ينظر أساس البالغة، الزمخرسر
 ، مادة : دل. 309،مادة :دل. ومقاييس اللغة، ص : 947ينظر: القاموس المحيط، ص : -11
، الكفراوي،ص:  -12 ز  ،دار السالم،القاهرة. 2009،سنة،3،ط،23-22ينظر: االستدالل عند األصوليي 
 ينظر: مقاييس اللغة، مصدر سابق، مادة : شهد. -13
.  . 441ينظر : أساس البالغة، مصدر سابق، ص :  - 14 ي

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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   

 

ز من مكنون ما تضمنم اللفظ ي القاموس المحيط: عنيت األرض بالنبات: 15القصد الذي يي 
ز
ي  ؛ وف

أظهرتم، وعتز
)ت16بقول كذا أراده، ومعتز الكالم ومعنيم ومعناتم ومعنيتم واحد ي

: نوع 741. والجرجائز ز ـه( قسم الكالم إىل نوعي 
ي فيم هذه الداللة، ولكن يدلك اللفظ عىل معناه الذي 

يتوصل إىل الغرض منم بداللة اللفظ وحده، ونوع ال تكفز
ي اللغة، فتظهر لذلك المعتز 

ز
 داللة تصل بك إىل الغرض بناء عىل الكناية واالستعارة يقتضيم موضوعم ف

( المفهوم من  ي ب)المعتز
(، تعتز :أن تقول)المعتز ومعتز المعتز والتمثيل، يقول: "فهاهنا عبارة مخترصة وهي

ي بك ذلك 
ي اللفظ معتز ثم يفضز

ز
( أن تعقل ف ظاهر اللفظ، والذي تصل إليم بغي  واسطة،وب) معتز المعتز

                                                  . 17 آخر"المعتز إىل معتز 

حمل لفظم عىل ظاهره، ومن يلجأ إىل التأويل يحتاج إل دليل، فالمعتز المحمول عىل  ـُ ي المعتز أن ي
ز
واألصل ف

ه خالف، والمعتز المعدول عن ظاهره إىل التأويل، يقع فيم الخالف ألن بابم واسع،  ي تفسي 
ز
ظاهره ال يقع ف

ء واحد ال وا ي
ي الفهم واإلدراك؛ وتأويل المعتز ال يخلو من ثالثة أقسام: قسم يفهم منم سر

ز
لعلماء مختلفون ف

ه وهو قليل الوقوع جدا. وقسم ثالث وهو  ء وغي  ي
ه، ويقع عليم أكير األشعار. وقسم يفهم منم السر يحتمل غي 

ز  ي إما أن تكون ضدا أو ال تكون ضدا، وهذا القسم وسط بي 
ية الت  ي القليل الغي 

 األول الكثي  الوقوع، والثائز
              18الوقوع. 

 :  
 
  القرآن. المطلب الثان

 
 أنواع  معان

ي القرآن الكريم من حيث داللة األلفاظ عليها، وأساليب بيانها، وطرق الوصول إليها لتحرير مراد هللا 
إن معائز

ي 
ز
ي حالة إفرادها، ومعناها ف

ز
ي مصفوفة مفيد منها، تتنوع بتنوع معتز األلفاظ ف

ز
ة، إضافة حالة تركيبها مع أخواتها ف

ز ويفرس المعتز اإلفرادي للكلمة، أو المعتز  ها، والمشتغل بالتفسي  يبي  إىل ما يؤثره السياق من ألفاظ دون غي 
ز  ي تفاسي  السابقي 

ز
ة بوضوح ف كيبية من عدة ألفاظ، وهذه األساليب واألنماط حاضز ي حالتها الي 

ز
اإلجماىلي للجملة ف

ي و 
ز
م بم ف ز ي منهجم الذي الي 

ز
ي بشكل جىلي ومتكرر ف  من علماء األمة، وهذا ما يالحظ عند اإلمام القرطت 

ز الالحقي 
ي ما يىلي بيان ذلك: 

ز
ه، وف  جامعم، وعند غي 

  األلفاظ مفردةالنوع األول: 
 
 : معان

ي المطابق للمفردة القرآنية مع االستدالل عىل صحتم بكالم العرب 
ا، وهذا ما شعرا أو نوهو إبراز المعتز اللفظز ير

ي قواميس اللغة ومعاجمها، وقد اهتم اللغويون بهذا النوع، 19يسىم بالتفسي  عىل اللفظ )
ز
(، كما هو الحال ف

ي ذلك مصنفات من قبيل )غريب القرآن( 
ز
ي غريب ألفاظ القرآن، وإعرابم، ومشكلم، ومعانيم، فصنفت ف

ز
خاصة ف

ي 
ي ألفاظ القرآن بحسب اإلفراد يكون من و)إعراب القرآن(، و)مشكل القرآن(، و)معائز

ز
ها، والنظر ف القرآن(، وغي 

  وجوه: 

ي وضعت األلفاظ ألدائها والتعبي  عنها، وهذه مباحث لغوية. 1
ي الت 
   من جهة المعائز

                                                           
. 651-650ينظر : مقاييس اللغة، مصدر سابق، ص :  -15 ي

 ، مادة : عتز
. 1260القاموس المحيط ، مصدر سابق، ص :  -16 ي

 ، مادة: عتز
، ص :  -17 ي

ي ، الجرجائز
ي علم المعائز

ز
وت. 2015ط،. بترصف. 273-272دالئل اإلعجاز  ف  ،المطبعة العرصية،بي 

ي أدب الكاتب -18
ز
،ج : ينظر : المثل السائر ف وت. 2010ط،بترصف.  51-49، ص : 1والشاعر،ابن األثي   ،المطبعة العرصية،بي 

، ج  -19  ي
 . 465و 463ص   2ينظر: الخصائص البن جتز
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22 
)ت: الطائع              ه 671)منهج القرطب     التفسير من خالل تفسير

 
  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

 
 قرآن"("الجامع ألحكام الـه( ف

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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 المختلفة، وهذه مباحث عىل 2
  من جهة الصيغ و األبنية والهيئات الطارئة عىل األلفاظ الدالة عىل المعائز

 الترصيف. 

 . (20ومن جهة رد الفروع إىل أصولها، وهذه مباحث علم االشتقاق ) . 3

: "ثم األلفاظ تنقسم  ي اإلجماىلي وأصل لم؛ قال ابن األثي  كيت 
والمعتز اإلفرادي لأللفاظ سابق حتما عىل المعتز الي 

كيب فرع عن اإلفراد")   (. 21إىل مفردة و مركبة، ومعرفة المفردة مقدمة عىل معرفة المركبة، ألن الي 

، إذ ال  ي فهم المقصود من التعبي 
ز
، غي  كافية ف ي اإلجماىلي كيت 

ي األلفاظ اإلفرادية، رغم كونها أصال للمعتز الي 
ومعائز

ي المفردات مجردة دون اعتبار سياقات الكالم، والداغي إليم ومناسبتم، 
يل عىل معائز ز ي التيز

يعقل حمل معائز
ز جعلهم اللغة أصال مستقال واالطالع عىل أحوال الشهود و المعاضين لم، وقد ل وحظ عىل بعض اللغويي 

ي المصادر)
 
، وإغفال باف ـه(: "وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل بم من علوم 425(، قال الراغب)ت: 22للتفسي 

ي  
ز
ي مفردات ألفاظ القرآن ف

القرآن، العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق األلفاظ المفردة، فتحصيل معائز
ل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيم... فألفاظ القرآن هي لب كالم العرب وزبدتم، وواسطتم، كونم من أوائ

ي أحكامهم وحكمهم" )
ز
ي )ت: 23وكرامتم، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء ف

ـه( 794("، وهذا ما ذهب إليم الزركسر
ي المفردات من ألفاظ القرآن، من أوائل المعادن، لمن 

يريد أن يدرك معانيم، وهو  بقولم: "فتحصيل معائز
ي بناء ما يريد أن يبنيم")

ز
ز من أوائل المعادن ف  . (24كتحصيل اللي 

، فحسن  والقرآن نسج نظمم نسجا بالغا منت  ما تسمح بم اللغة العربية من الدقائق و اللطائف لفظا ومعتز
ي ألفاظ القرآن وجم من وجوه إعجازه وتحديم، قال ابن عطية 

ز
ـه(: "ووجم 546)ت: النظم وجودة السبك ف
.وأحاط بالكالم كلم علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطتم أي لفظة تصلح أن . إعجازه، أن هللا تعاىل. 

(" ز المعتز بعد المعتز تىلي األوىل وتبي 
ي )ت: 25 ة منها: 671(، وقال القرطت   ـه(: "ووجوه إعجاز القرآن الكريم عرسر

ها. النظم البديع المخالف لكل نظم م - ي لسان العرب وغي 
ز
 عهود ف

  . األسلوب المخالف لجميع أساليب العرب -

ي ال تصح من مخلوق بحال -
  . الجزالة الت 

ي  -
ز
ي حت  يقع منهم االتفاق من جميعهم عىل إيضاحم ف ي لسان العرب عىل وجم ال يستقل بم عرئ 

ز
الترصف ف

ي موضعم...إلخ")
ز
 . (26وضع كل كلمة وحرف ف

ي  
ي هللا عنم: "ال يقرأ القرآن إال عالم فبعلم اللغة تعرف معائز

 ألفاظ القرآن والسنة، قال عمر ابن الخطاب ريز
باللغة" وعلم اللغة يبحث فيم عن مفردات األلفاظ الموضوعة من حيث داللتها عىل معانيها بالمطابقة، 

ي حقا
ز
از عن الخطأ ف ، والعلم باألوضاع الشخصية للمفردات، لالحي  ي

وعات ئق الموضوموضوعم المفرد الحقيف 
                                                           

، ص  -20  ي
ي علوم القرآن للزركسر

ز
هان ف  . 431ينظر: الي 

ي غريب الحديث، ج  -21 
ز
، ج 7ص  1ينظر: نهاية ف ي

 . 105ص   1. والبحر المحيط للزركسر
 . 217غريب القرآن البن قتيبة، ص  ينظر: تفسي   -22 
، ص   -23  ي

 .  55 54مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهائز
ي علوم القرآن، ص  -24 

ز
هان ف  . 2006، طبعة 431الي 

ز البن عطية، ج  -25   ، بترصف. 52ص   1ينظر: المحرر الوجي 
، ج  -26  ي  ، بترصف. 86 85ص   1ينظر: الجامع للقرطت 
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23 
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  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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 كتب 27اللغوية، ومعرفة مفردات اللغة نصف العلم، ألن كل علم تتوقف إفادتم واستفادتم عليها )
ز
(، والناظر ف
ي بطونها، كالتفسي  عىل اللفظ دون المعتز ومن ذلك ما ذكره ابن 

ز
التفاسي  ال يعدم وجود أنواع من التفسي  ف

ي تفسي  معتز )السبات( عند تف276قتيبة)ت: 
ز
ا{ ]النبأ، من اآلية: ( ف

ً
ْم ُسَبات

ُ
ْوَمك
َ
ا ن
َ
ن
ْ
[ 9سي  قولم تعاىل: }َوَجَعل

ي )ت: 28قائال: "فليس السبات ههنا النوم...ولكن السبات: راحة، ثم قد يسىم النوم سباتا") (، وقال الطي 
ها: "وجعلنا نومكم راحة ودعة... والسبت والسبات هو السكون، ولذلك سىمي السبت س310 ي تفسي 

ز
تا بـه( ف

 (. 29ألنم يوم راحة ودعة")

)ت:  ي ي جامعم قائال: ")سباتا( أي راحة ألبدانكم ومنم: يوم السبت، أي 671وهذا نفس ما ذهب إليم القرطت 
ز
ـه( ف

ي    ح تمدد، فسميت الراحة سبتآ")  . (30يوم الراحة، وإذا أراد الرجل أن يسي 

ح وبيان ألفاظ القرآن اهتماما بالغا، ونه ي برسر ها وتوضيحها نهجا دقيقا، يفولقد اهتم القرطت  ي تفسي 
ز
تتحم ج ف

، أو  بإبراز أصل المفردة وبنيتها الرصفية وأصل اشتقاقها، مستدال عىل ذلك بمعهود كالم العرب من الشعر أو النير
ز و األدلة، وهذا  اهي  ز مع مناقشتها و الرد عليها بالي  القرآن أو السنة، أو من آثار السلف مستعرضا أقوال المخالفي 

ي أماكن متفرقة بشكل متفاوت ومختلف، حسب ما يقتضيم   إن
ز
ي كل مكان، فإنم يوجد ف

ز
كان ال يتوفر جميعم ف

ْحُن{]البقرة، من اآلية 
َ
ه للفظة }ن ُحْن، بضم الحاء 11الحال والمقام، ومثال ذلك تفسي 

َ
[، قال: "أصل )نحن( ن

شام ابن معاوية النحوي، وقال الزجاج: وسكون النون، قلبت حركة الحاء عىل النون، وأسكنت الحاء، قالم: ه
ْحْن( اللتقاء 

َ
)نحن( لجماعة، ومن عالمة الجماعة الواو، والضمة من جنس الواو، فلما اضطروا إىل حركة )ن
ز حركوها بما يكون للجماعة...و)نحن( للتثنية والجمع، وقد يخي  بها المتكلم عن نفسم }   الساكني 
َ
ا ن

َ
َسْمن
َ
ْحُن ق

ُهْم َمِعي
َ
َيا{َبْين

ْ
ن
 
َحَياِة الد

ْ
ي ال ِ
ز
ُهْم ف

َ
ت
َ
لة المذكر، تقول 32]الزخرف، من اآلية  ش ز ي هذا إذا كانت متكلمة بميز

ز
[ والمؤنث ف

 . (31المرأة: قمت وذهبت وقمنا وذهبنا، وأنا فعلت ذلك ونحن فعلنا، وهذا كالم العرب فاعلم")

 :  
 
  األلفاظ مركبة: النوع الثان

 
 معان

ي كالم مفيد، وهو ما يعي  ويقصد بم إظهار المعتز 
ز
ي نظمها مع أخواتها حالة تركيبها ف

ز
اإلجماىلي للكلمة القرآنية ف

ا من الناس واستهواهم...حت  إن أكير ما  عنم ب  )التفسي  عىل المعتز دون اللفظ(، وهو: "موضع قد أتعب كثي 
ز  هم بظواهر هذه األماكنترى من هذه اآلراء المختلفة واألقوال المستشنعة، وإنما دعا إليها القائلي 

ُ
، دون بها تعلق

 32أن يبحثوا عن رس معانيها و معاقد أغراضها")
َ
َصاَري ِإىل

ْ
ن
َ
ي قولم تعاىل: }َمْن أ

ز
(، ومن ذلك قول المفرسين ف

{]الصف،  ِ
ه
: مع، ألنك ال تقول، رست إىل زيد، وأنت تريد أن 14اَّلل ي اللغة بمعتز

ز
[ أي: مع هللا، ليس أن )إىل( ف

ي صىل هللا عليم تقول: رست م ي هذا الموضع ألن النت 
ز
ي كالمهم، وإنما جاز هذا التفسي  ف

ز
ع زيد، هو ال يعرف ف

ز إىل هللا") ي نرصتم إىل هللا، فكأنم قال: من أنصاري منضمي 
ز
(، قال 33وسلم قال: "إذا كان لم أنصار فقد انضموا ف

: "أي من أنصاري مع هللا، كما نقول: الذوذ إىل الذوذ إبل أ ي  . (34ي مع  الذود")القرطت 

                                                           
ي أصول  -27 

ز
، ص ينظر: البلغة ف ي  ، بترصف. 64اللغة للقنوج 

 ، بترصف. 127-126ينظر: تأويل مشكل القرآن، ص  -28 
ي، م  -29   ، بترصف. 397ص   12ينظر: جامع البيان، الطي 
، ج  -30  ي  . 129ص   19ينظر: الجامع للقرطت 
 بترصف.  208ص  1ينظر: الجامع، ج -31 
، ج  -32  ي

 . 464ص  2الخصائص البن جتز
، ج ينظر: الخصائص البن  -33  ي

 . 86ص   29. وجامع البيان، ج 464ص   2جتز
، ج  -34  ي  . 68ص   18ينظر: الجامع للقرطت 
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24 
)ت: الطائع              ه 671)منهج القرطب     التفسير من خالل تفسير

 
  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

 
 قرآن"("الجامع ألحكام الـه( ف

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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   

 

ْل ِمْن َمَزيٍد{]ق، ومن ذلك أيضا قوله عز وجل: 
َ
وُل ه
ُ
ق
َ
ِت َوت
ْ
أل
َ
ِل اْمت
َ
َم ه
 ة
وُل ِلَجَهن

ُ
قالوا "معناه: قد  [30}َيْوَم َيق

امتألت، وهذا أيضا تفسي  عىل المعتز دون اللفظ، و)هل( مبقاة عىل استفهامها، وذلك كقولك للرجل ال تشك 
ي ضعفم عن األمر: ه

ز
 ل ضعفت عنم؟...وقولها: )هل من مزيد(؟ أي: أتعلم يا ربنا أن عندي مزيدا؟ف

ه: قد امتألت،  ي تفسي 
ز
ي ما عندي، فعليم قالوا ف فجواب منم   عز اسمم   ال، أي فكما تعلم أن ال مزيد فحست 

 (. 35فتقول: ما من مزيد")

ه، والتحقيق لوع : "وهذا االستفهام عىل سبيل التصديق لخي  ي نبيم لجميع ده، والتقري    ع ألعدائم، والتقال القرطت 
ي موضٌع للزيادة")

ز
ي ف
 (. 36عباده، و)تقول( جهنم، )هل من مزيد( أي: ما بف 

ي 
ز
هم، وقد يخالف معناها ف ي غالب تفاسي 

ز
ي األلفاظ خالل تركيبها أمر معتاد عندهم ف

واعتناء المفرسين بمعائز
كيب، وأكير فهوم السلف ي حالة الي 

ز
ي بيان معا حالة اإلفراد معناها ف

ز
، ولقد ذهبوا ف ي عىل هذا النمط من التفسي 

ئز
حوا ذلك بأكير من هذا ألنم ليس 338الحروف المقطعة مثال مذاهب، عددها النحاس)ت:  ـه( ثم قال: ولم يرسر

ي كل كتاب رس، 
ز
: "هلل تعاىل ف ي  قال الشعت 

من مذهب األوائل،...وقد توقف العلماء عن الكالم فيها وأشكالها حت 
ي 
ز
ي أوائل السور، وال ندري  ورسه ف

ز
ي القرآن إال ف

ز
القرآن فواتح السور" وقال أبو حاتم: "لم نجد الحروف المقطعة ف

 (. 37ما أراد هللا تعاىل بها؟")

ي كتابم بأوضح بيان يحتملم المعتز وال يرفضم اللفظ، إلظهار 
ز
وغرض المفرسين من هذا كلم بيان مقصود هللا ف

ز عىل فهمم وإدراك معانيم، مع التدليل عىل ذلك إن كان فيم خفاء، أو للرد المراد من مقاصد القرآن، أو ما  يعي 
يل اصطالحات  ز ي إطالق األلفاظ، وللتيز

ز
عىل ضال مضل أو جاهل متعنت، ولذا كان لزاما معرفة اصطالح القرآن ف

 وعادات، قال الطاهر ابن عاشور: "فطرائق المفرسين للقرآن ثالث: 

كيب مع بيانم وإيضاحم وهو األصل.  االقتصار عىل الظاهر من -1  األصىلي للي 
 المعتز

 استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها داللة اللفظ أو المقام، وال يجافيها االستعمال وال مقاصد القرآن.  -2

، أو ألن زيادة فهم المعتز متوقفة عليها...") -3 ز المعتز  (. 38جلب مسائل وبسطها لمناسبة بينها وبي 

: ث: النوع الثال   تحديد المعب 
 
 أثر السياق  ف

ي بقوة األلفاظ الدالة عليها، 
ي العدول عن مبتز إىل المبتز الذي يقتضيم، فتتقوى المعائز

ز
وال يخفز أثر السياق ف

ز يؤثر السياق لفظة عىل أخرى باعتبار ما زيد فيها، لتكثي  المعتز وتقويتم وتفخيمم، فاخشوشن أقوى من  حي 
َن لما فيم من 

ُ
ش
َ
ي )ت: خ

ز وزيادة الواو، قال ابن جتز ـه(: "ومثلم باب فعل وافتعل، نحو قدر 392تكرير العي 
ِدٍر{ ]سورة القمر، من اآلية 

َ
ت
ْ
 َعَزيٍز ُمق

َ
ذ
ْ
خ
َ
ي قولم تعاىل: ]أ

ز
[، 42واق تدر، فاق تدر أقوى معتز من قولهم: قدر، كما ف

ي ثم  فمقتدر هنا أوفق من قادر، من حيث كان الموضع لتفخيم األمر وشدة
األخذ، فإذا كانت األلفاظ أدلة المعائز

ء أوجبت القسمة لم زيادة المعتز بم") ي
{]هود، من اآلية 39زيد فيها سر

َ
ُرك
ْ
 ِبِم َصد

ٌ
اِئق
َ
(. ومنم قولم تعاىل:  }َوض

                                                           
 . 465ص  2ينظر: الخصائص،ج  -35 
 . 16ص  17ينظر: الجامع، ج  -36 
ي القرآن للنحاس، مج  -37 

 . 18ص  1ينظر: معائز
 . 42ص  1ينظر: التحرير والتتوير، م  -38 
، م  -39  ي

 . 466ص   2ينظر: الخصائص البن جتز
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)ت: الطائع              ه 671)منهج القرطب     التفسير من خالل تفسير

 
  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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   

 

[ فمبتز )ضائق( مثال وهو اسم فاعل من ضاق المعدول عن مبتز )ضِيق( يدل عىل أنم ضْيق عارض غي  ثابت 12
ي حقم صىل

ز
ـه(: "إنما عدل أن 1393 هللا عليم وسلم، الذي كان أرحب الناس صدرا، قال الطاهر ابن عاشور)ت: ف

( وألن ذلك أحسن فصاحة، 12يقال)ضيق(هنا إىل )ضائق(، لمراعاة النظي  مع قولم تعاىل)تارك()هود من آية 
ة صفة مشبهة وهي دالوألن)ضائق( ال داللة فيم عىل تمكن وصف الضيق من صدره، بخالف )ضيق(الذي هو 

ي هذا  . (40عىل تمكن الوصف من الموصوف")
ز
ولعلماء اللغة عامة، وألهل التفسي  خاصة، لفتات رائعة ف

ُهْم ِفيَها 
َ
ي للفظ دون آخر، من ذلك قولم تعاىل: }َول

المجال، مجال العدول من مبتز إىل مبتز وإيثار السياق القرآئز
{]البقرة، من اآلي

ٌ
َرة ه ة
َ
َواٌج ُمط

ْ
ز
َ
ي)ت: 25ة أ ي )مطهرة(فخامة 538[ يقول الزمخرسر

ز
ـه(: "هال قيل:)طاهرة( قلت: ف

ي )طاهرة( وهي اإلشعار بأن مطهرا طهرهن، وليس ذلك إال هللا عز وجل، المريد بعباده 
ز
ز ليست ف لصفتي 

ز أن يخولهم كل مزية فيما أعد لهم") ي اللغة أجمع من41الصالحي 
ز
ها: "و)مطهرة( ف ي تفسي 

ز
ي ف  (. وقال القرطت 

(" ل  42)طاهرة( وأبلغ معتز
ُ
ُل ك
َ
ه
ْ
ذ
َ
ي قولم تعاىل: }َيْوَم ت

ز
ي لفظ )مرضعة( عىل )مرضع( ف

(، وقد آثر السياق القرآئز
{]الحج، من اآلية

ْ
َعت
َ
ْرض
َ
ا أ  [. 2ُمْرِضَعٍة َعم ة

ي:  ي حالة قال الزمخشر
ز
ي شأنها أن ترضع وإن لم تبارسر اإلرضاع ف

 "فإن قلت : لم قيل: )مرضعة( دون )مرضع( الت 
وصفها بم، قيل )مرضعة( ليدل عىل أن ذلك الهول إذا فوجئت بم هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعتم عن فيم 

   . (43لما يلحقها من الدهشة )عما أرضعت( عن إرضاعها أو عن الذي أرضعتم وهو الطفل")

 ،  فقد تكون زيادة تجعلوالذي تجدر اإلشارة إليم أن زيادة المبتز ليست داللة مطلقة دائما عىل قوة المعتز
ي 
ز
ي تستعمل ف

، وأوعد الت  ي الخي  والرسر
ز
ي تستعمل ف

المعتز مقابال لمعتز اللفظ المجرد ومخالفا لم، مثال: وعد الت 
  . الرسر فقط

 : ز  وقسط بمعب  : أعظ، وأحيانا ال يوجد فرق بي  : قيد، وأصفد بمعتز عدل، وأقسط بمعتز ظلم، وصفد بمعتز
ز كقولك: كسبت فالنا ماال، وأكسبتم إياه، إال المبتز المزيد وأصلم المجرد  ي قد تتعدى إىل مفعولي 

مثل: كسب الت 
ى" . (44أن المشهور أفصح لفظا، فكسبتم ماال أفصح من أكسبتم") ى واشي  ز أن "رسر وما ادعاه بعض اللغويي 

ي )
ى بسبب زيادة األول، وهم ال دليل عليم، فمبتز ى أقوى معتز من رسر ادفان، أو أن معتز اشي  وهمي  ي قولم رسر

ز
( ف

ٍس{]يوسف، من اآلية 
ْ
َمٍن َبخ

َ
ْوُه ِبث َ

َ ى كما 20عز وجل: }َورسر ى كما يقال: باع، ويقال: اشي  [ أي: باعوه، يقال: رسر
ى، واألصل أن الفعل للحدث واالفتعال لمطاوعة الحدث") (. 45يقال: ابتاع ومثلهما: رهن وارتهن، وكرى واكي 

ي تحد
ز
يد المعتز المراد بفعل انتقائية األلفاظ، واختيار الصيغ المطابقة لما ومن هنا كان للسياق دوره وأثره ف

ي 
ي معائز

ز
الم ف ز ، جمع الكالم واخي  ي البيان المراد وفهم المعتز

ز
تحصل بم المعتز ويتحقق بم الفهم، وعادة السلف ف

ي الخطاب، وذلك لدواع: 
ز
 األلفاظ المبثوثة ف

ي هو األصل، واأللفاظ تبع له -1
ي بمعانيها أكير من عنايتها بألفاظها، وقد الحرص عىل المعائز

ا، والعرب تعتتز
، وهذا أصل معروف عند أهل العربية، واللفظ وسيلة إىل تحقيق المقصود،  ي

أصلحت األلفاظ من أجل المعائز
)ت:  ي ، قال الشاطت  ي كيت 

ـه(: "فإن 790والمعتز هو المراد والغاية، والمعتز اإلفرادي ال يلتفت إليم إذا تحقق الي 

                                                           
 . 42ص   1التحرير والتنوير، م  -40 
ي، ص  -41   . 2012. طبعة 56ينظر: الكشاف للزمخرسر
 . 238ص   1ينظر: الجامع، ج  -42 
 . 840ينظر: الكشاف، ص:  -43 
ي المعتز لطالب اسماعيل، ص  -44 

ز
 . 135ينظر: روافد المبتز وأثرها ف

 ، بترصف. 243ص   12ينظر: التحرير والتنوير، ج  -45 
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  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

 
 قرآن"("الجامع ألحكام الـه( ف

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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 مفهوما دونم")الم كيت 
)ت: 46عتز اإلفرادي ال يعبأ بم إذا كان المعتز الي  ـه(: "فإنما خاطب 204(، وقال الشافغي

ء تعرفم بالمعتز دون اإليضاح باللفظ، كما  ي
هللا بكتابم العرب بلسانها عىل ما تعرف من معانيها،...وتتكلم بالسر

  . (47تعرف اإلشارة، ثم يكون هذا عندها من أعىل كالمها")

ي القرآن أجدر وأحق من االهتمام بألفاظم وبيان داللتها وصيغها ومفاهيمها، بدليل قولم  -2
إن الوصول إىل معائز

َباِب{]ص، من اآلية 
ْ
ل
َ ْ
وا األ
ُ
ول
ُ
َر أ
ه
ك
َ
ذ
َ
َيت
ْ
ُروا آَياِتِم َول ب ة

َ
َيد
َ
 [. 29تعاىل: }ل

ي عن معرفة المعتز  -3 كيت 
ي هللا عنم، عاالكتفاء واالستغناء بإدراك المعتز الي 

ندما اإلفرادي، وقد توقف عمر ريز
{]عبس، من اآلية 

ً
ّبا
َ
اِكَهٍة َوأ

َ
ي رواية نهينا عن 31قرأ قولم تعاىل: }َوف

ز
[ فقال: ما األب؟ ثم قال: ما كلفنا هذا، وف

ز سئل عىل المني  عن معتز قولم تعاىل:} ْو َياالتعمق والتكلف، كما روي عنم أيضا حي 
َ
ى أ

َ
ْم َعىل

ُ
ه
َ
ذ
ُ
  خ

َ
خ
َ
ٍف{ت ]النحل، و 

: "فلو كان فهم اللفظ اإلفرادي 47من اآلية  ي [ فقال لم رجل من هذيل: التخوف عندنا: التنقص، قال الشاطت 
ي لم يكن تكلفا... فالالزم االعتن كيت 

ليم يبتز اء بفهم معتز الخطاب، ألنم المقصود والمراد وعيتوقف عليم فهم الي 
 (. 48الخطاب ابتداء")

ي األلفاظ  -4
ي حاجة إىل معائز

ز
ول ف ز القرآن نزل عىل العرب بلغتهم، وهم أهل فصاحة وبيان، فلم يكونوا وقت اليز
ي حياته

ز
اكيب لتطبيقها عمليا ف ي المرادة من األلفاظ والي 

سلوكهم م اليومية، و بقدر حاجتهم إىل إدراك المعائز
 ، ز ي مبي  ومعامالتهم وتعاملهم، قال ابن عطية "والذي أقولم: إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان عرئ 

ي معرض حديثم عن مواصفات الرأي 49فليس فيم لفظة تخرج من كالم العرب فال تفهمها")
ز
ي ف (، وقال الشاطت 

وب البدع: "فإن حقائق جميع البدع رجوع إىل الرأي، وخروج عن المذموم المعيب المبتدع، وما كان مثلم من ضز 
ع، وهذا هو القول األظهر...وهكذا كل ما تقدم من األقوال الخاصة ببعض أهل البدع، إنما تحصل عىل  الرسر

، إنما يحملون عىل ما يشملم الموضع  ي التفسي 
ز
التفسي  بحسب الحاجة، حسب ما تقدم إىل غي  ذلك مما يذكر ف

، بحسب ا ز ي أن نفهم أقوال المفرسين المتقدمي 
ة، ال بحسب ما يقتضيم اللفظ لغة، وهكذا ينبغز لحاجة الحاضز
ي فهم الكتاب والسنة")

ز
ي العلم، ومراتبهم ف

ز
ي أن المركب ال يعلم إال بعد 50وهو األوىل لمناصبهم ف

(. وذكر الزركسر
ي و 
ي الوجود الذهتز

ز
ي التفسي  بمعرفة مفرداتم وألفاظم، فالجزء سابق عىل الكل ف

ز
، فيكون النظر ف ي حسب الخارج 

كيب فمن وجوه  أفراد األلفاظ وتراكيبها، فأما بحسب األفراد فقد سبقت اإلشارة إىل ذلك، "وأما بحسب الي 
 أربعة: 

، وهو ما دل عليم المركب  : أوال  اكيب بحسب اإلعراب ومقابلم من حيث إنها مؤيدة أصل المعتز باعتبار كيفية الي 
 ذلك متعلق بعلم النحو. بحسب الوضع، و 

ي تراكيب  : ثانيا 
ز
...الذي تختلف باختالف مقتضز الحال ف اكيب من جهة إفادتم معتز المعتز باعتبار كيفية الي 

 . ي
 البلغاء، ويتكلف بإبرازه علم المعائز

                                                           
 . 66ص  2. والموافقات، ج 237و182ص 1الخصائص، ج  ينظر:  -46 
، ص  -47   بترصف.  88 87ينظر: الرسالة للشافغي
، ص  67 66، ص 2ينظر: الموافقات، ج  -48  ي

هان للزركسر  . 432بترصف. ينظر: الي 
، ج  -49  ز  . 51ص  1المحرر الوجي 
، ج -50  ي  . 91-90ص  1ينظر: االعتصام للشاطت 

http://www.quran7m.com/searchResults/016047.html
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)ت: الطائع              ه 671)منهج القرطب     التفسير من خالل تفسير

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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   

 

ها، و باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الداللة وحقائقها ومراتبها، وباعتبار الحقيقة والمجاز  : ثالثا  غي 
 وهو ما يتعلق بعلم البيان. 

ها، ويتعلق بعلم البديع ) رابعا:   . (51باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية وغي 

ي القرآن، بذلوا 
ي لمعائز كيت 

والمفرسون عىل اختالف مشارب  هم وتنوع مذاهبهم، أثناء معالجتهم لقضايا البيان الي 
ي وسعهم للتعبي  

ز
ي بعدة صور، للوصول إىل المبتغز  من مراد قصارى جهودهم واستفرغوا كل ما ف

  عن هذه المعائز
ي تارة، وجزأه تارة أخرى، كما فرسوا بالنظي  وبالمثال، ومما يؤول إليم 

ز صهوة الزم المعتز كالم هللا تعاىل، ممتطي 
كيب، وقد ذ  ي اعتمدوا اإلفراد والي 

ي سغي النحاة إىل إيجاد ضوابط تحدد المعتز
ز
ة، وف ي أماكن كثي 

ز
ي كاألمر ف

ر الزركسر
ب خالد،  كيب االسنادي مثل: ضز أن المقصود من المعتز المركب هو الذي يدل جزء لفظم عىل جزء معناه، كالي 
، حيث تعلقت الكلمة األوىل بالثانية تعليقا نحويا، وأما  ز ي مثل: عبد هللا، إذا لم يكونا علمي 

ز
كيب اإلضاف والي 

(، قال ابن تيمية: 52م عىل جزء معناه كالمصدر واالسم والفعل)المعتز المفرد فهو المعتز الذي ال يدل جزء لفظ
ء 728) ي

ه، ومنهم من ينص عىل السر ء بالزمم، ونظي  ي
ي المفرسين ۔ من يعي  عن السر

ـه( : "فإن منهم ۔ يعتز
 . 53بعينم"

 فـه(: "والعلم بمراد المتكلم يعرف تارة من عموم لفظم، وتارة من عموم علتم ، فمن عر 751وقال ابن القيم)
مراد المتكلم بدليل من األدلة وجب اتباع مراده، واأللفاظ لم تقصد لذاتها، وإنما هي أدلة يستدل بها عىل مراد 
ه  ء بكراهة مثلم ونظي  ي

ه ومثلم وشبهم، وعىل كراهة السر المتكلم،... وأنم يستدل عىل إرادتم للنظي  بإرادة نظي 
 ما ينهبون 54ومشبهم")

ً
ا عىل الزم معتز اآلية فيظن الظان أن ذلك هو المراد (، وقال أيضا: "السلف كثي 

ه لقولم تعاىل: 55منها") ي جامعم عند تفسي 
ز
ي ف   }(، ومثال هذا ما أورده القرطت 

َ
 َيَرْون
ْ
 ِإذ
ْ
ُموا
َ
ل
َ
ِذيَن ظ

ه
َرى ال
َ
ْو ت
َ
َول

اِب{]البقرة، من اآل 
َ
َعذ
ْ
 ال
ُ
ِديد
َ
 ش
ه
 اَّلل
 ة
ن
َ
 َجِميًعا َوأ

ه
 َّلل
َ
ة و ة
ُ
ق
ْ
 ال
 ة
ن
َ
اَب أ
َ
َعذ
ْ
 [.        165ية ال

ي اآلية إشكال وحذف، فقال ابو  قال: 
ز
ي عمرو بالياء وهو اختيار أئ  عبيد"... وف "قراءة أهل مكة وأهل الكوفة وأئ 

ز يرونم ان القوة هلل جميعا، و"يرى"عىل "عبيد:  ي الدنيا عذاب اآلخرة لم لعلموا حي 
ز
: لو يرى الذين ظلموا ف المعتز

ي القرآن" لمهذا من رؤية البرص، قال 
ي كتاب "معائز

ز
 :النحاس ف

ي كتاب "إعراب القرآن" لم: وروي عن محمد ابن يزيد أنم قال : 
ز
، وقال ف وهذا القول هو الذي عليم أهل التفسي 

. ثم تابع كالمم قائال: "ولكن التقدير هو قول 56هذا التفسي  الذي جاء بم أبو عبيد بعيد، وليست عبارتم بالجيدة

لذين ظلموا أن القوة هلل ، و)يرى( بمعتز يعلم، أي: لو يعلمون حقيقة قوة هللا عز وجل األخفش: ولو يرى ا
ي حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منم و 

ز
وشدة عذابم. ومن قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا ف

لظالم هذا . . . والمعتز : ولو استعظامهم لم ألقروا أن القوة هلل ، ...وال يجوز أن يكون المعتز : قل يا محمد ل

                                                           
ي علوم ال -51 

ز
هان ف ، صينظر: الي  ي

 . 431قرآن للزركسر
م، ص  -52  ز  بترصف.  84ينظر: تأويل اللفظ والحمل عىل المعتز لوئام الحي 
 .  198ص  13مجموع الفتاوى، ج  -53 
، ج  -54  ز  . 165ص  1أعالم الموقعي 
 . 293و  283ص  2الجامع ، ج  -55 

 . 182، ص 2المرجع نفسم، ج  - 56



   
   

                                                المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  البحث ال – الثالثالعدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – آذار   – 15                                                               (  -  34 18) ص:  ثان

 

28 
)ت: الطائع              ه 671)منهج القرطب     التفسير من خالل تفسير

 
  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

 
 قرآن"("الجامع ألحكام الـه( ف

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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 حال رؤيتهم العذاب ألن القوة هلل، لعلمت مبلغهم من النكال وال استعظمت ما 
ز
ترى يا محمد الذين ظلموا ف

 (57حل بهم )

ز  ي جىلي و بارز، فقد جمع فيم بي  ي تفسي  القرطت 
ز
ي واإلفرادي أللفاظ القرآن الكريم، ف كيت 

ز البيان الي  والتفريق بي 
ي المع

ي جملة مع أخواتها، فيذكر معتز المعتز
ز
ز صياغتها ف ي الكالمي حي  كيت 

ز المعتز الي  جىمي اإلفرادي  للكلمة، و بي 
ز  ي طرأت عليها حي 

ات الت  ي لغة العرب وتنوع داللتها وأصلها و كيفية استعماالتها، ثم يردف ذلك بالتغيي 
ز
اللفظ ف

، لتأدية المعتز المراد، ومثال ذلك م ي
ي النظم القرآئز

ز
ْيِهْم سبكها ف

َ
 َعل
ٌ
ْوف
َ
 خ
َ
ال
َ
 َوال ا ذكره عند تفسي  قولم تعاىل: }ف

{  ]البقرة، من اآلية 
َ
ون
ُ
ْم َيْحَزن

ُ
ي فالن 38ه

ي المستقبل، وخاوفتز
ز
[ قائال: "الخوف هو: الدعر، وال يكون اال ف

ٍف { }فخفتم، أي كنت أشد خوفا منم، و التخوف: التنقص، ومنم قولم تعاىل:  وُّ
َ
خ
َ
ٰ ت

َ
ىل
َ
ْم ع

ُ
ه
َ
ذ
ُ
اخ
َ
ْو ي
َ
نحل، ]ال أ

ه 47 [ . . . و الحْزن والحَزن : ضد الرسور وال يكون إال عىل ماض، وحزن )بالكرس( فهو: حزن وحزين، وأحزنم غي 
يدي: حَزنم لغة قريش، وأحزنم: لغة تميم ، وقد قرئ بهم… وحزنم أيضا ز ، والمعتز قال الي  ً ن: بمعتز ن وتحز ة ز  ا، واحي 

ز أيديهم من اآلخرة، وال هم يحزنون عىل ما فاتهم من الدنيا . . وهللا اعلم ) ي اآلية: فال خوف عليهم فيما بي 
ز
 (58ف

)ت   ي
، ألنهم 1250وهذا الذي أشار إليم الشوكائز ي التفسي 

ز
ورة األخذ عن الصحابة ف ه مؤكدا عىل ضز ي تفسي 

ز
ـه( ف

ي تفسي  كتاب هللا عىل ما جاء من الصحابة أهل لغة وبيان
ز
ع، قال : "واشدد يديك ف ، ودراية باصطالحات الرسر

ي هللا عنهم، فإنهم من جملة العرب، ومن أهل اللغة، وممن جمع إىل اللغة العربية العلم باالصطالحات 
ريز

ي لغة العرب، فعليك أن ت
ز
عية  ولكن إذا كان معتز اللفظ أوسع مما فرسوه بم ف ي ما ضم إىل ما ذكره الصحالرسر ائ 

 (. 59تقتضيم لغة العرب وأرسارها")

: : المطلب الثالث   التفسير
 
  ف
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 :   التفسير إىل نوعير 
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 يمكن تصنيف االستدالل عىل المعان

جيح بينها. النوع األول:    والير
 
 االستدالل عىل صحة المعان

ي 
جيح بينها حسب ما انبنت  وغاية هذا الصنف، إثبات صحة المعائز والتأصيل لها، و قبول القوي منها، ثم الي 

 : ي ي تفسي  القرطت 
ز
وط الصحة ودواغي القبول، و من أمثلة ذلك ف

 عليم من أدلة قوية، وما توافر فيها من رسر

{]المائدة، من اآلية  أوال:  ز كْعَبي ْ
ْ
ي تفسي  معتز }ال

ز
و صفة [  فبعد بيان كيفية 6استداللم عىل صحة ما قيل ف

ي الموضوع، ورسد أقوال العلماء، واختالفاتهم قال: "واختلف العلماء 
ز
عية الواردة ف الوضوء، وإيراد النصوص الرسر

ي ظهر 
ز
ي الرجل، وأنكر األصمغي قول الناس: إن الكعب ف ي جنت 

ز
ز فالجمهور عىل أنهما العظمان الناتئان ف ي )الكعبي 

ز
ف

 جعل
ً
 للوضوء إىل هذا، ... وقال الشافغي رحمم هللا : لم أعلم مخالفا  القدم، ... قال ابن عطية: وال أعلم أحدا

ً
حدا

ي عن يونس عن أشهب عن مالك قال :  ي مجمع مفصل الساق، وروى الطي 
ز
ز هما العظماء ف ي أن الكعبي 

ز
ف

الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقتان بالساق المحاذيان للعقب، وليس الكعب الظاهر 
ي و 
ز
 . 60جم القدم، قلت: هذا هو الصحيح لغة وسنة"ف

                                                           
 . 182ص  2المرجع نفسم والمكان نفسم، ج  -57 
 . 317ص   1ينظر:  نفسم، ج  -58 
، ج  -59  ي

 . 309ص   4فتح القدير للشوكائز
 . 87ص 6الجامع، ج  -60 

http://www.quran7m.com/searchResults/016047.html
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29 
)ت: الطائع              ه 671)منهج القرطب     التفسير من خالل تفسير

 
  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

 
 قرآن"("الجامع ألحكام الـه( ف

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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   

 

 :  فاستدالل القرطب   عىل صحة هذا المعب  بناه عىل دليلير 

ي 
ز
ي كالم العرب مأخوذ من العلو و منم سميت الكعبة... وقد يستعمل ف

ز
أحدها من اللغة قال فيم: "الكعب ف

ف والمجد تشبيها، ومنم الحديث: "وهللِا ال يزال كعبك عاليا"  . 61 الرسر

وثانيهما من السنة، وهو قولم صىل هللا عليم وسلم فيما رواه أبو داود عن نعمان بن بشي  قال: "وهللا لتقيُمَن 
ز قلوبكم"  هللا بي 

، قال: "فرأيت الرجل يلصق منكبم بمنكب صاحبم، وركبتم بركبة 62صفوفكم أو ليخالفن ة
 . 63صاحبم، وكعبم بكعبم"

ي صحة وقب ثانيا: 
ي حالة تساوي المعائز

ز
ز الراجح والمرجوح من حيث ف وال، ال فسادا وبطالنا، ودوران األقوال بي 

قوة األدلة وضعفها، فإن االستدالل هنا ينصب عىل دواغي انتقاء أرجح معتز وأقواه لتثبيتم وقبولم، والعمل بم، 
َعائَر هللا{]المائدة، من اآلية 

َ
ي معتز قولم تعاىل: }ش

ز
ي ف والشعائر، جمع [، قال: "2ومن ذلك ما رجحم القرطت 

ة: البدنة تهدى،... واإلشعار:  ة عىل وزن فعيلم، وقال ابن فارس: ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن، والشعي  شعي 
اإلعالم... وعىل قول: جميع مناسك الحج: قالم ابن عباس، وقال مجاهد: الصفا والمروة، والهدي البدنة والُبدن،  

 كل ذلك من الشعائر، قال الشاعر: 

 
ِ
قت
ُ
ربان بها ُيتقرُب ن

ُ
ُهْم ِجيال فجيال تراهم                 شعائَر ق

ُ
 ل

ي رباح: شعائر هللا جميع ما أمر بم ون  عنم، وقال الحسن: دين هللا كلم... قلت: وهذا هو  وقال عطاء بن أئ 
ه لعمومم" جيح هنا العموم. 64القول الراجح الذي يقدم عىل غي   . ودليل الي 

 :  
 
  وردها. االستدالالنوع الثان

 
 ل عىل إبطال المعان

ي االستدالل 
ز
ها، وقد يكون ف ي قول ورده وإبطالم لعلة فساده، أو فساد دليلم، أو سوء تأويلم، أو غي 

ويلجأ إليم لنفز
ي ويدفع بأدلة متنوعة كالكتاب والسنة واإلجماع والقياس،  عىل صحة نقيضم ومقابلم غنية عنم،

والقول ُينفز
ها، ومن ِت  ومعهود العرب وغي 

ْ
ْم ُيؤ
َ
ْم َما ل
ُ
اك
َ
ي عند تفسي  قولم تعاىل: }َوآت أمثلة ذلك ما أورده القرطت 

ا
ً
َحد
َ
{ ]المائدة من اآلية ِمنَ  أ زَ ِمي 

َ
َعال
ْ
ي قول جمهور المفرسين وهو وجم 20ال

ز
[ قال: "والخطاب من موس لقومم ف
ة األنبياء فيهم،   الكالم، قال مجاهد: والمراد باإلتيان: المن والسلوى والحجر والغمام، وقيل:  ي  اآليات و كير

الت 
جاءتهم، وقيل: قلوبا سليمة من الغل والغش، وقيل: إحالل الغنائم واالنتفاع بها، قلت: وهذا القول مردود، فإن 

ي الصحيح"
ز
ي عىل الحديث 65الغنائم لم تحل ألحد إال لهذه األمة عىل ما ثبت ف

، فرده لهذا القول ونفيم لم مبتز
ابر عن الرسول صىل هللا عليم وسلم، والذي منم: "...أحلت ىلي الغنائم ولم تحل ألحد الصحيح الذي رواه ج

" قبىلي
66 . 

ز أثناء حديثم عن إعجاز القرآن، قال: "ووجوه إعجاز  ي مجال الرد عىل الفرق الضالة وإبطال رأي المخالفي 
ز
وف

ة"... فبعد أن عددها الواحدة تلو األخرى، مستدال بما يناسب من اآليات، قال: "قلت: هذه  القرآن الكريم، عرسر

                                                           
، ج  -61  ي الكبي 

ز
ي ف
ائز  . 25ص  7أخرجم الطي 

ي سننم، كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف، رقم  -62 
ز
 . 662أخرجم أبو داود ف

 . 87ص  6الجامع، ج  -63 
 بترصف.  33ص  6المصدر نفسم، ج  -64 
 . 110ص  6، ج الجامع -65 
، باب تحليل الغنائم، رقم  -66  ي صحيحم، كتاب الجهاد والسي 

ز
 . 1747أخرجم مسلم ف
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30 
)ت: الطائع              ه 671)منهج القرطب     التفسير من خالل تفسير

 
  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

 
 قرآن"("الجامع ألحكام الـه( ف

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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 أوجم ذكرها علماؤنا رحمة هللا عليهم، ووجم حادي عرسر ق الم النظام وبعض القدرية: إن وجم اإلعجاز هو عرسر
المنع من معارضتم والرصفة عن التحدي بمثلم، وأن المنع والرصفة هو المعجزة دون ذات القرآن، وذلك أن هللا 
تعاىل ضف هممهم عن معارضتم مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثلم؛ وهذا فاسد، ألن إجماع األمة، قبل 

قرآن هو المعجز فلو قلنا: إن المنع والرصفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون حدوث المخالف، أن ال
 . 67معجزا، وذلك خالف اإلجماع"

ة.  عية المعتي  ز ورده لفساده استنادا إىل إجماع األمة وهو من األدلة الرسر  وهكذا أبطل قول المخالفي 

  إظهار األدلة  المطلب الرابع: 
 
 وأنواع االستدالل بها: أثر منهج القرطب   النقدي ف

ز الذين  ي بما لم تحظ بم عدة تفاسي  من جيلم، فنال اهتمام وعناية العلماء و المؤرخي  ي تفسي  القرطت 
لقد حظز

أثنوا عليم، وأبرزوا قيمتم العلمية ومكانتم المعرفية، حت  سارت بذكره الركبان، لعظمة شأنم و كمال معناه، ووفرة 
ت فوائده حت  ذاعت لم شهرة  علومم، فكان من أجل التفاسي    ، جمع مذاهب السلف كلها، وكير

ً
ها نفعا وأكير

ق أهلتم ليكون كعبة يؤمها الدارسون والمفرسون الذين جاءوا من بعده طلبا للفائدة وحرصا عىل التعلم  بالمرسر
 . 68واالنتفاع بم

ز بكونم مس ه يتمي  ي تفسي 
ز
ي ف د عن السلف توعبا لكل ما ور والمنهج االستدالىلي النقدي الذي سار عليم القرطت 

ي يمكن الجمع بينها، ثم يردفها بالنقد والتحليل والمناقشة، فينسب  
، ثم يضم األقوال الت  ي

ز من معائز واللغويي 
، مستدال لكل قول بدليل صاحبم، مضيفا كل  ز األقوال إىل أصحابها بعد التأكد من صحتها و فرز الغث من السمي 

ثم يحلل األدلة و يفحصها من حيث الصحة وعدمها، وما يستدل بم منها وما دليل يعضد صحة المعتز ويقويم، 
جيح  يرفض من جهات النقل واإلسناد والنظر والتأمل واالجتهاد، ثم يخلص إىل المصفاة وهي مرحلة االختيار والي 

ز  يم البعيد عن الهوى و اليز ز فية عات الطائبناء عىل ما اقتنع بم من أدلة، ولو خالفت مذهبم، محكما الرأي اليز
ز والفهم  ان العلم الرصي  ز ي أو العقدي، غي  ناقل لكل ما يقع تحت يده، بل يزن ما ينقلم بمي  والتعصب المذهت 
العميق، والرأي الحصيف، فيقبل بلسان صدق ما استحسنم من آراء العلماء والفقهاء، ويرفض بكل جرأة 

، و لتوضيح وشجاعة كل ما جانب الصواب، بناء عىل حجج قوية دامغة مق ز نعة تؤيد ما ذهب إليم بهدوء ولي 
ه ، ومن ذلك:  ي عدة مجاالت من تفسي 

ز
ي انتقاء بعض النماذج المتنوعة ف

 هدا المنهج ينبغز

اِئيَل{ ]البقرة، من اآلية  -1 ي ِإرْسَ ِ
ي مجال الموسوعية العلمية، قال عند تفسي  قولم تعاىل: }َيا َبتز

ز
[، )إرسائيل(: 40ف

ه ، هو يعقوب بن إسحاق ب ي األنبياء من لم اسمان غي 
ز
ن إبراهيم عليهم السالم ، قال أبو الفرج الجوزي: و ليس ف

ي 
ز
ي كتاب )فهوم اآلثار( لم، قلت: وقد قيل ف

ز
ة، ذكره ف إال نبينا محمد صىل هللا عليم وسلم ، فإن لم أسماء كثي 

، وكلمة، وكانوا يسمونم أبيل األبالمسيح إنم اسم علم لعيس عليها السالم، غي  مشتق، و قد سماء هللا روحا  ز يلي 
 ، ز ي )دالئل النبوة( عن الخليل بن أحمد: خمس من األنبياء ذوو اسمي 

ز
ي ف
ي الصحاح، وذكر البيهف 

ز
ذكره الجوهري ف

محمد و أحمد نبينا صىل هللا عليم وسلم وعيس والمسيح، وإرسائيل ويعقوب، ويونس وذو النون، وإلياس وذو 
ةالكفل عليهم السالم، قل  . 69ت: ذكرنا لعيس أربعة أسماء، وأما نبينا صىل هللا عليم وسلم ، فلم أسماء كثي 

                                                           
 . 87ص  1ينظر: الجامع، ج  -67 
ي التفسي  لمحمود زلط، ص  -68 

ز
ي ومنهجم ف  . 418ينظر: القرطت 

 . 318ص  1ينظر: الجامع، ج  -69 
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  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

 
 قرآن"("الجامع ألحكام الـه( ف

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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   

 

2-  
ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
َمْن ث
َ
 ف
 
 َيْوَمئٍذ الَحق

ُ
ن
َ
َوز
ْ
لة يقول عند تفسي  قولم تعاىل: }َوال ز

ي مجال الرد عىل الفرق و منهم المعي 
ز
ف

{ ]األعراف، اآلية 
َ
ِلُحون

ْ
م المف

ُ
 ه
َ
ئك
َ
ول
ُ
أ
َ
 ف
ُ
م
ُ
ان ، قال ابن عمر: [ 8َمَواَزين ز "والمراد بالوزن وزن أعمال العباد بالمي 

ان . .  ز ي أسانيد الصحاح من ذكر المي 
ز
توزن صحائف أعمال العباد، وهذا هو الصحيح . . . واألوىل أن يتبع ما جاء ف

ان ز لة المي  ز
نفسها، ومن أبناء منهم عىل أن األعراض يستحيل وزنها، إذ ال تقوم ب . قال ابن فورك، وقد أنكرت المعي 

نها يوم القيامة، وهذا ليس بصحيح عندنا،  ز ز من يقول: إن هللا تعاىل يقلب األعراض أجساما في  المتكلمي 
ي فيها األعمال مكتوبة، وب  ها تخف"

 . 70والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب الت 

ي الرسالة المحمدية الخاتمة ويردها بناء عىل إبطال أئمة ا
ز
لة ف ز ضها لسنة والجماعة لها، لتعار كما يذكر آراء المعي 

 ُروًحا
َ
ْيك
َ
ا ِإل
َ
ْوَحْين
َ
 أ
َ
ِلك
َ
ذ
َ
َري َما  ِمنْ  وافتقارها إىل األدلة القاطعة، يقول عند تفسي  قولم تعاىل: }وك

ْ
د
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
ا َما ك
َ
ْمَرن
َ
أ

ْهِدي ِبمِ 
َ
وًرا ن
ُ
اُه ن
َ
ن
ْ
ِكْن َجَعل

َ
 َول
ُ
اُب َوال اإِليَمان

َ
ِكت
ْ
اءُ  َمنْ  ال

َ
ش
َ
  ِمنْ  ن

َ
اٍط ِعَباِدن  ِضَ

َ
ْهِدي ِإىل

َ
ت
َ
 ل
َ
ك
 ة
ا َوِإن

ِقيٍم 
َ
ي 52]الشورى} ُمْست

ز
ع من قبلم وعامال بم، ثم اختلف هؤالء ف [، " . . . وقالت فرقة ثالثة: إنم كان متعبدا برسر
، فذهب طائفة إىل أنم كان عىل دين، عيس فإنم ناسخ لجميع األديان والملل قبلها، فال يجوز أن يكون  ز التعيي 

ي عىل  دين منسوخ، وذهبت طائفة إىل أنم كان عىل دين إبراهيم، ألنم من ولده وهو أبو األنبياء، وذهبت النت 
ز  لة إىل أنم ال بد أن يكون عىل دين، ولكن عي  ز

طائفة إىل أنم كان عىل دين موس، ألنم أقدم األديان، وذهبت المعي 
كلها أئمتنا، إذ هي متعارضة، وليس فيها   وقد أبطل هذه األقوالثم قال معلقا: "، 71الدين غي  معلومة عندنا"

داللة قاطعة، وإن كان العقل يجوز ذلك، والذي يقطع بم أنم عليم السالم، لم يكن منسوبا إىل واحد من األنبياء 
يعتم مستقلة بنفسها مفتتحة من عند هللا  يعتم، بل رسر ي أن يكون واحدا من أمتم ومخاطبا بكل رسر

نسبة تقتضز
، الحاكم عز وجل، وأن ك باهلل، وال زئز م صىل هللا عليم وسلم كان مؤمنا باهلل عز وجل، وال سجد لصنم، وال أرسر
ب الخمر..."  . 72وال رسر

ز وأقوالهم مستدال عىل ما يقولم بنقولم عن علماء العربية و معهود كالم  -3 ي مجال اللغة ينتقد أحكام اللغويي 
ز
وف

ي 
َوى{]البقرة، من اآليةالعرب، وما يوصلم إليم اجتهاده وفهمم وبحثم، ففز

ْ
ل [، يقول: 57تفسي  قولم تعاىل: }َوالس ة

ي بعينم، قالم الضحاك قال ابن عطية: "السلوى طي  بإجماع 
ي السلوى فقيل هو السمائز

ز
)والسلوى( اختلف ف

 المفرسين، وقد غلط الهذىلي فقال: 

وها  وقاسمها باهلل جهدا ألنتم                   ألذ من السلوى إذا ما نرسر

 العسل. ظن السلوى: 

: إنم العسل، واستدل ببيت  قلت:  ما ادعاه من اإلجماع ال يصح، وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة والتفسي 
ز السلوان، وأنشد:  ، وذكر أنم كذلك بلغة كنانة، سىمي بم ألنم يسىل بها ، ومنم عي   الهذىلي

ي ِغتزً عنِك  ب السلوان ما سليت                    ما ئ 
  لو أرسر

ُ
ِنيت
َ
 وإن غ

: وقال الجوهري:   والسلوى العسل، و ذكر بيت الهذىل 

                                                           
 . 282ص  2. والتذكرة، ج 135 134ص 7نفسم، ج  -70 

 . 46، ص 16نفسم ، ج - 71
 المصدر نفسم والمكان نفسم.  -72 
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  ف

 
  إظهار األدلة وبيان أنواع االستدالل بها عىل المعان

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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   

 

وها                      ولم يذكر غلطا"  73ألذ من السلوى إذا ما نرسر

ي  -4
ز
ي ف
ي آيات األحكام الفقهيم اهتمامم بالجانب الحديتر

ي االستدالل عىل إبراز معائز
ز
ي ف  منهج القرطت 

ز إن مما يمي 
ي يستدل عليها 

ز الفقم والحديث، وهذه مزية مهمة تحسب لم فاق بها  المسائل الت  بالحديث، فهو يجمع بي 
ه، ألن بعض الفقهاء ال يلتفت إىل التحقق من صحة الحديث عند إبرازه شاهدا عىل المسألة ودليال عليها،  غي 

ي يعرض الحديث عىل محك الصحة و الضعف متنا وسندا، ومن ذلك:   بينما القرطت 

ي المسألة
ز
ي صوم القضاء من أحاديث، قال:  ما أورده ف

ز
السابعة من آيات الصيام عند الكالم عىل وجوب التتابع ف
ي سننم،

ز
ي ف
ز ذكرهما الدار قطتز ي وجوب تتابعها عىل قولي 

ز
ي هللا عن "اختلف الناس ف

ها، فروي عن عائشة ريز
إسناد  i، قال: وهذا[ فسقطت )متتابعات(184قالت: "نزلت )فعدة من أيام أخر متتابعات( ]البقرة، من اآلية 

ي هريرة قال : قال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم "من كان عليم صوم من رمضان فليرسده  صحيح. وروي عن أئ 
ي إسناده عبد الرحمان بن إبراهيم ضعيف الحديث"

ز
ي بشكل أساسي 74وال يقطعم" ف ، والمالحظ اعتماد القرطت 

ي 
ز
ه مع حعىل كتب الحديث الستقاء األحاديث واألخبار ف ي تفسي 

ز
ها ف ي يثي 

رصم شأن القضايا واألحكام الفقهية الت 
الشديد عىل تحري الصحيح منها والتأكيد عليم، واإلشارة إىل الضعيف والتنبيم عليم، باعتبار السنة شارحة 

 للقرآن ومبينة لم. 

 النتائج: 

 و قد أسفر البحث عن النتائج اآلتية: 

ي حاالت إفرادها إن تحصيل بعض مراد هللا من كالمم ال  -
ز
يمكن الوصول إليم إال بمعرفة دالالت ألفاظ القرآن ف

 وتركيبها والسياق الذي وردت فيم. 

وري إلظهار المراد من مقاصد القرآن ألن غرض التفسي   - ي إطالق األلفاظ أمر ضز
ز
إن معرفة اصطالحات القرآن ف

ي كتابم بأوضح بيان يحتملم المعتز وال ي
ز
 رفضم اللفظ . هو بيان مقصود هللا ف

ي نزل بها القرآن، ألن اللغة نصف العلم، وكل علم تتوقف إفادتم  -
ال بد لكل مشتغل بالتفسي  أن يتقن اللغة الت 

 واستفادتم عليها. 

ي كل حاالتها، واإللمام باصطالحات  -
ز
: إتقان اللغة العربية ومعرفة دالالت األلفاظ ف ز ز الحسنيي  ي جمع بي  القرطت 

ي إطالق األ
ز
ي المقصودة. القرآن ف

 لفاظ الموصلة للمعائز

 خاتمة: 

ي تصحيح األدلة وإظهارها بعد استيعابها،   
ز
ي النقدي آثرا بالغ األهمية ف يتضح مما سبق أن لمنهج القرطت 

وتصويب األقوال وتقويمها بناء عىل األدلة القوية القاطعة، وكيفية االستدالل بها، بعد تحليلها وفحصها من 
ز والقوي من حيث الصحة وعدمها، وا لنظر والتأمل واالجتهاد، وعرضها عىل مصفاة فرز الغث من السمي 

ي 
جيح الت  ز واإلدراك الجيد والفهم السليم، قبل مرحلة االختيار والي  ان العلم الرصي  ز الضعيف، وإخضاعها لمي 

قول لسديد والأساسها االقتناع واإلقناع ولو خالفت مذهبم، غي  ناقل لكل ما تقع عليم عينم، محكما الرأي ا
                                                           

 . 390ص 1الجامع، ج  -73 
 . 250ص  2نفسم، ج  -74 
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 قرآن"("الجامع ألحكام الـه( ف

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

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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 مساحة  ي أو نزعة عقدية أو نعرة طائفية؛ مما هيأ للقرطت  الرشيد والفهم العميق، بعيدا عن كل تعصب مذهت 
واسعة لجمع األقوال المتقاربة ودراستها ونسبتها إىل قائليها، وتحرير األحكام فيها ونقدها ثم قبولها أو ردها، نظرا 

 بم من تفوق علىمي 
ز  وقدرات فكرية هائلة.  لموسوعيتم ولما يتمي 

 الئحة المصادر والمراجع: 

ي،ط:  وت. لبنان.                         2009، سنة: 1أساس البالغة ، الزمخرسر  ، دار صادر، بي 

،الكفراوي، ط:  ز  ،دار السالم ، القاهرة، مرص.             2009،سنة: 1االستدالل عند األصوليي 

، ط:  ي ، القاهرة، مرص. ،دار البيان 2006االعتصام،الشاطت  ي  العرئ 

،ابن القيم،ط:  ز ز عن رب العالمي   ،دار القلم، دمشق، سوريا. 2011،سنة: 1إعالم الموقعي 

،ط:  ي
ي علوم القرآن، الزركسر

ز
هان ف  ، دار الحديث، القاهرة، مرص. 2006الي 

، ط:  ي ي أصول اللغة، القنوج 
ز
وت، لبنان. 1988،سنة: 1البلغة ف  ، دار البشائر، بي 

 . 1969القاموس، مرتضز الزبيدي، مطبعة الكويت تاج العروس من جواهر 

م، ط:  ز ، وئام الحي   ،أريس للطباعة، تونس. 2009، سنة: 1تأويل اللفظ والحمل عىل المعتز

اث، القاهرة، مرص. 2006،سنة: 1تأويل مشكل القرآن،ابن قتيبة، ط:   ، دار الي 

 التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، طبعة دار سحنون، تونس. 

، ط: التذكرة  ي  وأمور اآلخرة،القرطت 
ي أحوال الموئ 

ز
 ،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مرص. 2001، سنة: 1ف

يل( ط:  ز  ـه، الرياض، السعودية. 1417، سنة: 4تفسي  البغوي )معالم التيز

وت، لبنان. 1411،سنة: 1تفسي  غريب القرآن، ابن قتيبة، ط:   ـه، مكتبةالهالل، بي 

ي تأويل القرآن ، ال
ز
ي، ط: جامع البيان ف وت، لبنان. 1992، سنة: 1طي   ، دار الكتب العلمية،بي 

، ط :د،ت، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مرص.  ي  الجامع ألحكام القرآن،القرطت 

،ط :  ي
وت، لبنان. 2013.سنة: 4الخصائص ، ابن جتز  .دار الكتب العلمية، بي 

،ط:  ي
،الجرجائز ي

ي علم المعائز
ز
و 2015دالئل اإلعجاز ف  ت، لبنان. ، المطبعة العرصية، بي 

،ط:  وت، لبنان. 2009،سنة: 2الرسالة، الشافغي  ، دار الكتب العلمية، بي 

،طالب إسماعيل،ط:  ي المعتز
ز
 ،دار كنوز المعرفة، عمان، األردن. 2009روافد المبتز وأثرها ف

وزابادي، ط:   ، مؤسسة المختار، القاهرة، مرص. 2010، 2القاموس المحيط، الفي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 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 الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

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

 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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