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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 ]إعداد: د. يونس الوالدي*[

ي الفقه وأصوله وعلوم الحديث 
 
 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس سايس المغرب[  –]دكتوراه ف

 

ِ  الملخص ي ت 
ّ
فظ إىل الن

ّ
ق من نسبة هذه الفضيلة عىل هذا الل

ّ
حق

ّ
، وتبعا لذلك: بيان ما ُروي  : ُيعتز هذا البحث بالت

فظ 
ّ
ه بهذا الل

ّ
 إىل أن

ُ
ي معناه من المرفوع، ثّم من المرسل، ونخِل كلٍّ من حيث صّحته وضعفه. وقد خلص الدراسة

فز
 
ّ
ي مسند الّربيع بن حبيب، وأن

 فز
ّ
فه عندنا من المجاهيل. ال يوجد مسندا إال

ِّ
 مؤل

ّ
ب، وأن

ّ
 هذا المسند مختلٌق مرك

ها ضعاٌف. ثّم بّينت المعتز  ي أكير
ي معناه بعض المراسيل الت 

ٌء، وإن وردت فز ي
ي معناه من المرفوع شر

 فز
ّ
ه لم يصح

ّ
وأن

، لتثبت هذه الفضيلة لتعل يم الِصغار الّصحيح المراد به، وذكرت أصال صحيحا ُيمكن أن ُيدرج تحته هذا المعتز
بوّية.  

ّ
ة الن

ّ
ي الّسن

ائز
ّ
ي    ع الث رسر

ّ
 لمصدر الت

ٌ
ه حماية

ِّ
ي هذا كل

 االستشهاد بها عىل ذلك. وفز
ّ
 كتاب هللا تعاىل، وَيصح

(. : الكلمات المفتاحّية ّ ي
وائز ي زيد، القي   )تعليم الّصغار، كتاب هللا، ُيطفز  غضب هللا، ابن أئ 

 

[A criticism of what has been narrated that teaching children the Book of 

God extinguishes God’s wrath] 

 
[Dr. Youness eloualidi*] 

[doctorate in jurisprudence and its origins and hadith sciences from the University of Sidi 

Mohamed bin Abdullah Fez Sais Morocco] 

 

Abstract:  

This study is concerned with exploring the attribution of this virtue to the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص, thus scrutinizing 

the meaning of what was narrated as Marfūʿ and Mursal (transmitted) and considering each one in terms 

of its validity and weakness. This research has concluded that this wording as such can only be found in 

the Musnad of Al-Rabii ben Habib, which is considered as a fabricated and complicated one and whose 

writer is unknown to us. Moreover, none of Marfū’s meaning is accurate, even though there are few 

correspondences in that meaning, most of which are weak. In this context, this research has clarified the 

accurate intended meaning and referred to a valid origin under which this meaning can be included to 

show this virtue of teaching the young the Quran that can be used as a reference/quote. The ultimate 

purpose of all of this is to provide a protection for the second source of legislation, the Prophetic Sunnah. 

Keywords: (Teaching the young, the book of Allah, Extinguishes the wrath of Allah, Ibn Abi Zayd, Al-

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مة: 
ّ
 المقد

م. أّما بعد: 
ّ
 الحمد هلل والّصالة والّسالم عىل رسول هللا، وعىل آِله وصحبه وسل

 ُحّراس الّسماء، فأهُل الحديث واإلسناد هم حّراس األرض
َ
 المالئكة

ّ
ِ  1فكما أن يغي

رسر
ّ
، َيذّبون عن المصدر الت

خلوها ونقدوها، وبّينوا صحيح 
َ
رق، ون

ُّ
 واألسانيد والط

َ
ي لهذه األّمة، من غي  ما وجٍه، فرحلوا وجمعوا الحديث

ائز
ّ
الث

 ِ ي ت 
ّ
.  ما ُينسب للن

ً
يعا ودينا وُحّجة ه ترسر

ُ
ي صّحة نسبِته إليه َجعل

 فز
ّ
 من سقيِمه؛ ألن

 
ّ
  ومن هذا الباب وتبعا لهذا الن

ُ
ٍر القصد ي مقرَّ

بوّية، فز
ّ
ة الن

ّ
هج، كان هذا البحث؛ نقدا لمعتزً ُروي منسوبا للّسن

 منه ِحفظ الِصبيان له وفهمه وتدارسه. 
 أهمّية البحث: 

 فضيلٍة عظيمة لتعليم القرآن للِصبيان، وهي  
ُ
ه: إثبات

ُ
ي إثبات صّحة هذا المعتز المراد دراست

 فز
ّ
ال َيخفز أن

 ذلك ُيطفز  غضَب هللا
ّ
ِ  أن ي ت 

ّ
سب إىل الن

ُ
 هذا المعتز ن

ّ
اشئة بغرض ِحفظه    تعاىل. وبما أن

ّ
ي كتاٍب موّجٍه إىل الن

فز
ا  ة المطّهرة، وَسي 

ّ
ه إثباتا أو نفيا، ذّبا عن الّسن

ُ
وفهِمه وتدارِسه، وهو بهذه المكانة والعظمة والَمطلب، وجبت دراست

ا للباطل عن الحِق  ز قد، تميي 
ّ
ي الن

هج أهل الحديث فز
َ
 . عىل ن

بت إغالقا شبه  
ّ
ِ وما تبعه من إجراءات وقائّية تطل ة الَحْجر الِصخي  ما حصل في 

ً
 مّما زاد البحث أهمّية

ّ
وإن

ي هذا البحث، وتداولته 
رس فز

ُ
ز هذا المعتز الذي د ي نفوس المؤمني 

ٍّ شمل إغالق الكتاتيب القرآنّية، مّما َحّرك فز كىلي
 فيه كلي من جهة اختصاِصه.  ألِسنتهم، فوجب عىل أهل العلم تحقيق القول 

 أهداف البحث: 
ة المسندة.  .1

ّ
ن ي كتب السُّ

 بيان َمخرج الحديث ومصدره، وهل له أصٌل فز
ي معناه من المرفوع.  .2

 دراسة ما ورد فز
ي معناه من المرسل.  .3

 دراسة ما ورد فز
4.  

ّ
، ليصح  االستشهاد به. بيان معناه الّصحيح، مع بيان األصل الصّحيح الذي َيندرج تحته هذا المعتز

 منهج البحث: 
ي مصادر  

ي هذا الباب فز
تّبع واالستقراء لما ُروي فز

ّ
قد، وذلك بالت

َ
ي الن

 وطريقة أهل الحديث فز
َ
 نهج

ُ
اعتمدت

ي الحكم، والمراجحة بينهم عند الحاجة، 
رين منهم فز

ِ
ة، ثّم دراسة رجاِل أسانيِدها وبيان حال المؤث خري    ج المعتي 

ّ
الت

ي  
ٍّ فز ي
ي كِل ذلك بأقواِل للخروج بحكم جزئ 

شدا فز ي هذا الباب. مسي 
ي معتز ما ُروي فز

ٍّ فز كِل رواية، ثّم الخروج بحكم كىلي
 . ِ ي ِ
قد الحديتر

ّ
 أئّمة الن

 خطة البحث: 
مة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع. 

ّ
ة البحث تقسيمه إىل مقد

ّ
 اقتضت ماد

مة، وفيها: موضوع البحث، 
ّ
ته. المقد

ّ
 وأهمّيته، وأهدافه، ومنهجه، وخط

 الحديث، وتخريجه، وفيه مطلبان:  المبحث األّول: 
ُ
 لفظ

 لفظ الحديث، وعزُوه.  المطلب األّول: 
 : ي
ان 
ّ
فه.  المطلب الث

ِّ
 حقيقة ))مسند الّربيع بن حبيب((، ومؤل

 : ي
ان 
ّ
  المبحث الث

َ
 عىل َمن حاول تقويت

ّ
ي معناه من المرفوع، والّرد

 ما ورد فز
ُ
 ه. دراسة

الث: 
ّ
ي معناه من المرسل.  المبحث الث

 ما ورد فز
ُ
 دراسة

درج تحته، وفيه مطلبان:  المبحث الّرابع: 
ُ
 المعتز الّصحيح لهذه الفضيلة، وبيان األصل الّصحيح الذي ُيمكن أن ت

 المعتز الّصحيح لهذه الفضيلة.  المطلب األّول: 

 
ف أصحاب الحديث، )ص:  1  م. 1969-ـه  1389ة أنقرة، (، كلّية اإللهّيات جامع44ينظر: الخطيب، أحمد بن عىلي البغدادي، رسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي
ان 
ّ
درج تحته.  المطلب الث

ُ
 األصل الّصحيح الذي ُيمكن أن ت

وصيات. الخاتمة
ّ
تائج، والت

ّ
 : وتتضّمن أهّم الن

 هللا 
ّ

لل وزلل، وصىل
َ
ي هذا العمل، وأن َينفع به، وأن َيغفر ىلي ما وقع فيه من خ

ختاما أسأل هللا تعاىل اإلخالص فز
م عىل نبّينا محمد 

ّ
 .وسل

 الحديث، وتخريجه. المبحث األّول: 
ُ
 لفظ

 لفظ الحديث، وعزُوه. المطلب األّول: 
ه أشار ابنُ 

ّ
ي الّرسالة الفقهّية إىل هذا المعتز بقوله: ))فإن

ُّ فز ي
وائز ي زيد القي   تعليم الِصغار لكتاب هللا ُيطفز   أئ 

ّ
 ُروي أن

ح البخاريِ 2(( غضَب هللاِ  ي رسر
ال فز

ّ
وضيح 3، وعزاُه ابُن بط

ّ
ي الت

ن فز
ّ
ي مصادر   4، وابُن الملق

فظ فز
ّ
له، ولم أجده بهذا الل

ي مسند الّربيع بن حبيب 
ه بلفظ قريٍب منه فز

ّ
 أن
ّ
خري    ج، إال

ّ
ي كريمة التيىمي    5الت ي عبيدة وهو مسلم بن أئ  عن شيِخه أئ 

ي زيد   مّما ذكره ابُن أئ 
ٌ
ه مرسوق

ّ
والًء عن جابر بن زيد عن أنس بلفظ: "تعليم الِصغار ُيطفز  غضب الّرِب". ويبدو أن

ب له هذا اإلسناد. و 
ِّ
 ُرك

 : ي
ان 
ّ
فه. المطلب الث

ِّ
 حقيقة ))مسند الّربيع بن حبيب((، ومؤل

، بل ال وجود  ز أبو عمرو الّربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدّي البرصّي، صاحب المسند المزعوم رجٌل مجهول العي 
 له مسندا  

ّ
عون أن

ّ
ما ينتحله اإلباضية، وينسبونه إىل العلم، ويد

ّ
يروي فيه األحاديث عىل طريقة أهل  له أصال؛ إن

ي  ي
))إباضز عيفة: 

ّ
الض ي 

فز  ُّ ي
األلبائز مة 

ّ
العال قال  باطل.  ق 

َ
مختل بعد كتاب هللا! وهذا قول   كتاٍب 

ّ
ه أصح

ّ
وأن الحديث، 

الواهية  باألحاديث  ٌء  مىلي وهو  اإلباضّية"!  "صحيح  هو  هذا  ه 
ُ
ومسند أئّمتنا،  ي كتب 

فز ذكٌر  له  ليس  مجهول، 
ي ا6والمنكرة(( 

 منهم ل "صحيح البخارِي"، قال: ))وهي زوٌر؛  . وفز
ً
هم سّموه "الجامع الّصحيح" معارضة

ّ
لّصحيحة أن

ة األحاديث الموضوعة فيه((   . 7لكير
أّم القرى العدد )  ة جامعة 

ّ
ي مجل

رسر فز
ُ
ي نقد هذا المسند، ن

 فز
ٌ
كتور سعد بن عبد هللا حميد بحث

ّ
( رجب 47وللد

ي    ـه بعنوان ))مسند الّربيع بن حبيب1430
 -دراسة نقدّية    -اإلباضز

ّ
 هذا الكتاب ال يصح

ّ
(( ذكر فيه حفظه هللا: بأن

ليل عىل ذلك ما يىلي 
ّ
رة. والد

ِ
ي هذه األعرص المتأخ

ه ُوضع فز
ّ
 : 8وال َيثبت، بل إن

ي ُيوثق به.  -1  ال يوجد للكتاب أصٌل خطي
 الّربيع بن حبيب الفراهيدي رجٌل مجهول.  -2
ي   -3

ي كثي  من المواضع فز
ي كريمة التيىمي بالوالء، الذي شيخ الّربيع فز هذا الكتاب هو أبو عبيدة مسلم ابن أئ 

سنة   المنصور  جعفر  ي  أئ  عهد  ي 
فز ي 
وفز
ُ
وت زيد،  بن  جابر  بعد  اإلباضية   

َ
الحركة م  َزعَّ

َ
ت أنه  ـه، 158يزعمون 

 مجهوٌل؛ ال توجد له ترجمة. 
، وعبد األعىل، وضمام ب -4 ي هذا الكتاب وهم: يحت  بن كثي 

ي شيوخه فز
 ن الّسائب. جهالة باف 

، وهو   -5 ي
ب الكتاب هو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الَوْرَجالئز

ِ
ي القرن السادس   -كما يزعمون    -ُمَرت

ر فز
ِ
متأخ

جمة أهل ذلك العرص. 570)  ي عنيت بي 
ي كتب الِرجال الت 

 ـه(، رجٌل مجهوٌل؛ ال توجد له ترجمة فز
ز الرّ  -6 ، وال بينه وبي  ِ ي

 إىل الَوْرَجالئز
ٌ
 بيع بن حبيب. ليس للكتاب إسناد

 
ي زيد، الِرسالة الفقهّية، )ص:  2 ، عبد هللا بن أئ  ي

وائز وت، ط74القي  ، بي  ّ  م. 1997، 2(، دار الغرب اإلسالمي
ح صحيح البخارِي، ) 3 ّ بن خلف، رسر  م. 2003-ـه  1423، 2(، مكتبة الّرشد، الِرياض، ط269/ 10ابن بطال، عىلي
و  4

ّ
، الت ّ ح الجامع الّصحيح، )ابن الملقن، عمر بن عىلي وادر، ط142/ 24ضيح لرسر

ّ
 م. 2008- ـه 1429، 1(، دار الفالح، دار الن

 م. 2003-ه  1424، 1(، مكتبة مسقط، مسقط، ط24: 34/ 1الّربيع بن حبيب، مسند الّربيع بن حبيب، ) 5
عيفة والموضوعة، ) 6

ّ
ين، سلسلة األحاديث الض

ّ
، محمد ناض الد ّ ي

 م. 1992-ـه 1412، 1، الِرياض، ط(، دار المعارف304/ 6األلبائز
ين، سلسلة األحاديث الّصحيحة، ) 7

ّ
، محمد ناض الد ّ ي

 ـه. 1422- ـه 1415، 1(، دار المعارف، الِرياض، ط 8/ 1األلبائز
8  ّ ي

ة جامعة أّم القرى لعلوم 265، 248، )ص: -دراسة نقدّية   -ينظر: سعد حميد، مسند الّربيع بن حبيب اإلباضز
ّ
راسات اإلسالمّية، العدد (، مجل

ِ
يعة والد

الرسرّ
 ـه. 1430(، رجب 47)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي كثي  من أسانيِده العليا من الّربيع فمن فوقه.  -7
ديد فز

ّ
 وجود االنقطاع، بل االنقطاع الش

8-  
َ
مون عىل مذهبهم. وقد تفّرد بأحاديث

ّ
قد، ولم َيستدّل به اإلباضية المتقد

ّ
ي عرص الِرواية والن

عدم ظهوره فز
ي تالميذه،

ي نرصة    َيروي  ها أبو عبيدة عن جابر بن زيد ال توجد عند باف 
ٌ منها فز وأحاديث ال أصل لها، وكثي 

 معتقدهم أو بعض آرائهم الفقهّية.  
اري    خ الذي يزعمونه سنة   -9

ّ
 منذ ذلك الت

ً
ه معروفة، الشتهر؛  170لو كان هذا الكتاب موجودا

ُ
، وأحاديث

ً
ـه تقريبا

عّية بسبب أسانيده العالية، وكان الّسلف َيحرصون عىل علّو اإلسناد، ولتفّرده بأحاديث تضمّ  نت أحكاما رسر
عن   الّرواية  من  يمتنعون  يكونوا  ولم  الّصحيحة،  لألحاديث  معارضة  أحاديث  ولوجود  األّمة،  تحتاجها 

ي صحيحه. 
ان فز

ّ
 الخوارج، وقد أخرج البخاريُّ لعمران بن حط

تاريخّية   -10 فرصة  بوجود  ضوا 
واعي ُ الحكومات،  بطش  من  بالخوف  هور؛ 

ّ
الظ عدم  عن  روهم 

ِ
متأخ واعتذر 

هور 
ّ
ز ومائة سنة. للظ  من ثالثي 

ي حكمت أكير
ولة الّرستمية اإلباضّية بالمغرب، والت 

ّ
 ، وهي زمن قيام الد

ي  
ار الطائ 

ّ
ي ترجمة الهيثم بن عبد الغف

ي العلل  -قلت: قد ُيستدلُّ بما ذكره اإلماُم أحمد فز
، ومن طريقه 9كما فز

الكبي   عفاء 
ّ
تاري    خ بغداد10الض عديل مخترصا ، ومن طريقه أيضا الجرح  11، 

ّ
ث عن    -  12والت

ّ
الهيثَم حد  

ّ
أن

))رجٍل ُيقال له: الّربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر بن زيد ...((، فإن كان هذا هو المقصود، فالّسياق  
ء أنكره وارتاب فيه،  ي

ثه بسر
ّ
 الهيثَم حد

ّ
ه مجهوٌل عند اإلمام أحمد، ثّم قد ذكر اإلماُم أحمد أن

ّ
يدّل عىل أن

 الهيثم قال  
ّ
، فقال: ))هذا وأن ه عرض بعض حديِثه عىل ابن مهديٍّ

ّ
، وأن

ُ
 أو دْعه

َ
 أترك ذاك الحديث

ُ
له بعد

العلل  ي 
وفز  .

ُ
بعد وتركه   ،

ُ
ه
َ
أحمد خرق حديث اإلماَم   

ّ
وأن ثقة((،   ُ قال: غي  أو  اٌب، 

ّ
ومن طريقه   -  13رجٌل كذ

، والكامل، وتاري    خ بغداد عفاء الكبي 
ّ
عديل مخترصا14الض

ّ
    -  15، ومن طريقه أيضا الجرح والت

ُ
ه
َ
ه عرض حديث

ّ
أن

ه أو نحوه. وانظر 
َ
ه سأل األقرع، فذكر مثل

ّ
، فقال: ))َيضع الحديث((، وأن ه عىل ابِن مهديٍّ ِ عن هّماٍم وغي 

ان، تاري    خ اإلسال  ز ، المي  ز عفاء البن شاهي 
ّ
 . 16مالض

ي تاريخه 
م ما أخرجه الخطيُب فز

ّ
د ما تقد

ّ
اس بقوِل جابر   17يؤك

ّ
 الهيثَم هذا كان أعلم الن

ّ
ِ أن ي

عن ابِن المديتز
ه  
ّ
ّ    -بن زيد، وأن ي

 من أحاديِثه، فأنكرها    -أي ابُن المديتز
ُ
 ابن مهديٍّ ُعرضت عليه أحاديث

ّ
كان َيكتب عنه، وأن

ٍء غمزُه به، فسقط وذهب   ي
م فيه بسر

ّ
  ))وتكل

ُ
بت ، وضز

َ
 عنه أحاديث

ُ
: ))كتبت ّ ي

ه((، قال ابن المديتز
ُ
حديث

 عليها((. 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 1538: 56/ 2)  ، اإلمام أحمد، العلل رواية عبد هللا 9

10  (، عفاء الكبي 
ّ
، أبو جعفر، محمد بن عمرو، الض ّ  م. 2016-ه 1427،  1(، مكتبة الّرشد، الِرياض، ط 6518: 303-302/ 6العقيىلي

 (. 7346:  83/ 16)الخطيب، تاري    خ بغداد،  11
عديل، ) 12

ّ
ي حاتم، الجرح والت  (. 349:  85/ 9ابن أئ 

 (. 1492: 42/ 2اإلمام أحمد، العلل رواية عبد هللا، )  13
14  ( ، عفاء الكبي 

ّ
، الض  (. 7346: 83/ 16(، والخطيب، تاري    خ بغداد، )17596:  326/ 10(، وابن عدي، الكامل )6518:  303-302/ 6العقيىلي

15  
ّ
ي حاتم، الجرح والت  (. 349:  85/ 9عديل، )ابن أئ 

16 ( ، ز ابي 
ّ
عفاء والكذ

ّ
، أبو حفص، عمر بن أحمد، تاري    خ أسماء الض ز ان، ) 1989-ه 1409،  1ط  -(، )د، ن(، 671ابن شاهي  ز ، المي  ّ ي هت 

ّ
 (. 392: 212/ 5(، تاري    خ اإلسالم )9310:  324- 323/ 4م، الذ

 (. 7346:  84/ 16الخطيب، تاري    خ بغداد، ) 17
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

سان 
ّ
يوان، الل

ّ
، الد ي

اع ال ُيوثق بما َيرويه. وانظر المغتز
ّ
اب، وض

ّ
هم، كذ

ّ
وك، مت ، تاِلٌف، مي   .18فهو ُمقلي

ه. 
َ
 عىل َمن حاول تقويت

ّ
ي معناه من المرفوع، والّرد

 
 ما ورد ف

ُ
: دراسة ي

ان 
ّ
 المبحث الث

ابن عمر  ُر  معناُه حديث  ي 
فز الكاملوي  ي 

فز ابُن عدّي  أخرجه  ما  ي    -  19: وهو 
فز الجوزّي  ابُن  ومن طريقه 

ي الجامع -  20الموضوعات 
ي الموضوعات   -  21، والخطيب فز

ي تاريخه -  22ومن طريقه ابُن الجوزّي فز
  23، وابن عساكر فز

 عن الّزهرِي عن سالٍم عن ابن عمر  
َ
ّ عن ابن عيينة ي ِعالج الموصىلي ِ    من طريق عبد هللا بن أّيوب بن أئ  ي ت 

ّ
  عن الن

دان 
ْ
ظَر إىل الِول

َ
لع إىل أهل األرض ون

َّ
َحت المالئكة لغضِبه، فإذا اط

َّ
َسل
َ
ِضَب ت

َ
 هللا عّز وجّل ال َيغضُب، فإذا غ

ّ
قال: "إن

مَ 
َ
 ت
َ
َرُءون القرآن

ْ
هم َيق

ّ
ي ِعالج تفّرد به، وهو ))ُمنكر الحديث، ُمت  ابن أئ 

ّ
ا". ذكَر ابُن عدّي وابُن الجوزِي بأن

ً
نا ِرض  َربُّ

ّ
ىل

ها ِ سان، وغي 
ّ
ان، الل ز ، المي  ز ي الكامل، المجروحي 

 . 24بالوضع(( كما فز
 ُ  وألفاظه منكرة، لم يروه عن سفيان غي 

ّ
 ال َيصح

ٌ
ي ِعالج   قال ابُن الجوزّي عن الحديث: ))هذا حديث ابن أئ 

ان   ز ي المي 
ُّ فز ي هت 

ّ
سان    -وأحاديثه منكرة((. وقال الذ

ّ
ي الل

((   : ))وهذا كذٌب -ووافقه ابُن حجر فز ز  26. زاد الخطيُب 25بي ّ
 
َ
ي ِعالج يروي(( هذا الحديث نا ُيقال له: ابُن أئ 

َ
 بن حرب الموصىلي كتَب إىل الحميدِي بأن ))رجال، ِقَبل

ِ
 والد عىلي

ّ
بأن

 أحسن أدبه((. فهو 
ّ
ي ِعالج، فإن تاب وإال  ِمن هذا الحديث علٌم؟ فكتَب إليه: يا أبا محمد ُيستتاب ابُن أئ 

َ
عندك

َ
))أف

 مكذوٌب((. 
ٌ
 إذن ))حديث

، وكذا بورود وحاول ا
َ
رق أخرى عن ابن عيينة

ُ
 الحديث بوروده من ط

َ
ي الآلىل  المصنوعة تقوية

ّ فز لّسيوطي
  َّ ي هت 

ّ
ز الذ ي 

َ
َب الحاِفظ

ّ
. وتعق ي هذا المعتز

ي ثابت بن العجالن ومالك بن دينار فز َ معناه عن نافع عن ابن عمر، وبخي 
ازيُّ  ي 

ّ
 منهما بما ذكَره الش

ٌ
ي دعواه تفّرد ابِن وابَن حجر بقوِله: ))ولم يلم واحد

دا ابَن عدّي فز
َّ
هما قل

ّ
 أن
ّ
، وما عندي إال

ي ِعالج به((  أئ 
27. 

م. 
ّ
هاِمه بالكذب كما تقد

ّ
ة ضعِفه وات

ّ
ه؛ لشد

ُ
ي ِعالج ال ُيمكن تقويت  قلت: أّوال: إسناد ابِن أئ 

ي بكر أحمد   ازي أئ  ي 
ّ
ّ نقلها من "األلقاب" للحافظ الش الّسيوطي ي ذكرها 

رق الت 
ُّ
بن عبد الّرحمن ثانيا: الط

اختصاٌر  407)  األلقاب" وهو  ة، وكذا "معرفة  منه قطعة مخطوطة صغي  توجد  المفقودات،  ِعداد  ي 
فز ـه(، وهو 

 : قل غي  موجود فيه، وهي
ّ
، والن

ٌ
، وهو مطبوع ِ ي

 وانتخاٌب من ابن القيرسائز
ِ بن م  عن عىلي

ز ي الُحسي  ي "األلقاب" عن أئ 
ازيُّ فز ي 

ّ
ريق األوىل: ما أخرجه الش

ّ
حمد بن مهرويه عن هارون الط

ط الِصحة((.  : ))فهذا اإلسناد عىل انفراده عىل رسر ُّ  بن هزارّي عن ابن عيينة به. قال الّسيوطي
ي اإلرشاد 

ُّ فز ((؛ قال الخليىلي
ٌ
: ))ثقة ّ ي

ي تاري    خ قزوين  -هارون بن هزارّي أبو موش القزويتز
ُّ فز -وتبعا له الّرافغي

 مشهور، موصوف بالّزهد واألم
ٌ
ي تاريخه 28انة((: ))ثقة

ُّ فز ي هت 
ّ
قه الذ

ّ
 .29. ووث

 
18 ( ، ي

، المغتز ّ ي هت 
ّ
يوان، )(، ا6806الذ

ّ
سان، )4510لد

ّ
 (. 8311: 360/ 8(، ابن حجر، الل

ي ضعفاء الِرجال، ) 19
 م. 2013- ه 1434،  1(، مكتبة الّرشد، الِرياض، ط10468: 571/ 6ابن عدّي، عبد هللا بن عدي، الكامل فز

ّ ، الموضوعات من األحاديث المرفوعات، ) 20  م. 1997- ه 1418، 1لف، الِرياض، ط(، أضواء الّس 266:  182/ 1ابن الجوزّي، عبد الّرحمن بن عىلي
 م. 1989-ه  1403(، مكتبة المعارف، الِرياض، 1516: 171/ 2الخطيب، أحمد بن عىلي البغدادّي، الجامع ألخالق الّراوي وآداب الّسامع، ) 21
 (. 267:  183/ 1ابن الجوزّي، الموضوعات، ) 22
وت، 73/ 55ابن عساكر، عىلي بن الحسن بن هبة هللا، تاري    خ مدينة دمشق، ) 23  م. 2000-ه  1421م/ 1995 -ـه 1415(، دار الفكر، بي 
، )1019: 572/ 6ابن عدّي، الكامل، ) 24 ز ثي 

ِ
ز من المحد ، الِرياض، ط565: 531/ 1(، ابن حّبان، محمد بن حبان، المجروحي  ّ   -ـه 1420، 1(، دار الصميغي

ي نقد الِرجال، )2000
ان االعتدال فز ز ، محمد بن أحمد ، مي  ّ ي هت 

ّ
وت، ط4217:  394/ 2م، الذ م، ابن حجر: أحمد بن عىلي 1963- ه 1382، 1(، دار المعرفة، بي 

ان، ) ز ، لسان المي  ّ ي
 م. 2002، 1(، دار البشائر اإلسالمّية، ط4167: 438/ 4العسقالئز

سان، اإلحالة الّسابقة.  25
ّ
ان، ابن حجر، الل ز ، المي  ّ ي هت 

ّ
 الذ

 الخطيب، الجامع، اإلحالة الّسابقة.  26
، ع 27 ّ ي األحاديث الموضوعة، )الّسيوطي

ي بكر، الآلىلء المصنوعة فز وت. ط33-31/ 1بد الّرحمن بن أئ   م. 1975-ه 1395، 2(، دار المعرفة، بي 
ي معرفة علماء الحديث، ) 28

، اإلرشاد فز ّ ي
، خليل بن عبد هللا القزويتز ّ ، عبد الكريم بن محمد 1409، 1( مكتبة الّرشد، الّرياض، ط704/ 2الخليىلي ّ ـه، الّرافغي

ي أخبار قزوين، )ا
دوين فز

ّ
، الت ي

وت، 191/ 4لقزويتز  م. 1987-ه 1408(، دار الكتب العلمّية، بي 
، محمد بن أحمد، تاري    خ اإلسالم ووفيات المشاهي  واألعالم، ) 29 ّ ي هت 

ّ
، ط224/ 6الذ ّ  م. 2003، 1(، دار الغرب اإلسالمي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 
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 لضعف سعيد بن محمد بن نرص، وجهالة أحمد بن مطر وعبد الواحد بن عبد هللا.  فاإلسناد ضعيٌف؛
ازِي: ))وقد ُروي من حديث محمد بن يحت  عن ابن عمر((. أي من حديث محمد  ي 

ّ
الثة: قال الش

ّ
ريق الث

ّ
الط

 به.  
َ
ي عن ابن عيينة

ئز
َ
ي عمر الَعد  بن يحت  بن أئ 

ي أبو عبد  
ئز
َ
ي عمر الَعد ف المسند، محمد بن يحت  بن أئ 

ّ
، َصن

ٌ
قريب: من رجال مسلٍم ))صدوق

ّ
ي الت

هللا: فز
))
ٌ
، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة

َ
ي الجرح  52وكان الزم ابَن عيينة

ي حاتم فز وهو مّمن روى عنه   -. َيقصد قول أئ 
- 

ٌ
، وهو صدوق

َ
ث به عن ابِن عيينة

ّ
، ورأيت عنده حديثا موضوعا حد

ٌ
. لكن 53((: ))كان رجال صالحا، وكان به غفلة

ه، ولعّل   َّ  واحد لم َيرصز
ٌ
، فإذا اشتَبه عليه حديث

َ
ا عن ابن عيينة

ًّ
ٌ جد نكيل: ))مكير

ّ
ي طليعة الت

ُّ فز  المعلىمي
ُ
مة
ّ
قال العال

ي ظِن الحديث موضوًعا. وُسئل اإِلمام أحمد: عّمن 
ك روايته، وقد يكون أبو حاتم أخطأ فز هه عليه في  أبا حاتم نبَّ

 
ّ
ي عمر، له عنده عىل ما حكي عن نكتب؟ فقال: أّما بمك ي "صحيحه" عن ابن أئ 

ي عمر. وقد أكير مسلم فز  فابن أئ 
َ
ة

ا(( 
ً
ة عرسر حديث

ّ
 فيما يرويه عنه أبو حاتم 54"الّزهرة" مائتا حديث وست

ٌ
ي عمر ثقة ي مقام إبراهيم: ))ابُن أئ 

، وقال فز
 
ّ
وإن أصوله،  ي 

فز وينظرون  َيحتاطون  هم 
ّ
ألن ؛  ز المتثِبتي  من  ونحوهما  من ومسلم  عنه  يرويه  فيما  ه 

ُ
غفلت خسر 

ُ
ت ما 

هم(( 
َ
 .55دون

ازيَّ   ي 
ّ
الش  

ّ
أن َيبف   ُّ    - لكن  الّسيوطي اىلي فهو    -حسب ما نقل عنه 

ّ
ي عمر، وبالت أئ  ابن  ُه إىل 

َ
إسناد لم يسق 

سبة إلينا ضعيٌف. 
ّ
 بالن

، وابن   ي حاشية الفوائد المجموعة: ))وظاهر صنيع ابن عديٍّ
ُّ فز ىمي

ّ
مة المعل

ّ
،  وقد قال العال ّ ي هت 

ّ
حّبان، والذ

ي جزء زكريا المسموع، وهذا يدفع  
ي عمر، وال فز ي مسند ابن أئ 

 ليس فز
َ
 هذا الحديث

ّ
: أن ّ وابن حجر، وكالم الّسيوطي

 وهو كما قال.  . 56صّحته عنهما((

 
45  

ّ
، عىلي بن عمر، سؤاالت الحاكم الن

ّ
ي
ارقطتز

ّ
، مكتبة المعارف، )برقم: الد ّ ي

 م. 1984- ـه 1404، 1(، الّرياض، ط101يسابورّي للدارقطتز
ان، ) 46 ز ، المي  ّ ي هت 

ّ
 (. 143: 347/ 12( والّسي  )2901: 80/ 2الذ

، تاري    خ اإلسالم، ) 47 ّ ي هت 
ّ
 (. 227: 334/ 6الذ

ان، )4529: 476/ 9الخطيب، تاري    خ بغداد، )  48 ز ، المي  ّ ي هت 
ّ
ي 2891: 76/ 2(، الذ

َ فز ، )(، الِعي  َ ي 
َ
وت، ط45/ 2 خي  من غ - ه 1405،  1(، دار الكتب العلمّية، بي 

 م. 1985
ان، ) 49 ز ، المي  ّ ي هت 

ّ
 (. 3268: 157/ 2الذ

سان، ) 50
ّ
 (. 3480:  74-73/ 4ابن حجر، الل

، تاري    خ اإلسالم، ) 51 ّ ي  (. 57: 660/ 7الذهت 
هذيب، )برقم:  52

ّ
 ـه. 1423، 2(، دار العاصمة، الِرياض، ط6431ابن حجر، تقريب الت

عديل، ) 53
ّ
ي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي، الجرح والت (، مجلس دائرة المعارف العثمانّية، حيدر آباد الدكن، الهند، تصوير دار 560: 125-124/ 8ابن أئ 

وت، ط ، بي  ي اث العرئ 
 م. 1952- ـه 1371، 1إحياء الي ّ

ي تأنيب الكوثرّي من األباطيل  54
نكيل بما فز

ّ
، طليعة الت ّ ىمي

ّ
 ـه. 1434، 1(، دار عالم الفوائد، ط6: 55/ 9، ) -ضمن آثاره   -المعل

، مقام إبراهيم   55 ّ ىمي
ّ
 ـه. 1434،  1(، دار عالم الفوائد، ط464/ 16، )-ضمن آثاره  -المعل

، حاشية تحقيق الفوائد المجموعة، )ص:  56 ّ ىمي
ّ
 (. 449المعل
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ُ
غار لكتاب هللا ي  تعليم الصِّ

ّ
 ما ُروي من أن

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مسند الفردوس  
ُّ فز يلىمي

ّ
ريق الّرابعة: ما أخرجه الد

ّ
ز العّمال    -الط ، جمع الجوامع، كيز من طريق   57-الآلىل 

م  د بن المحي ّ عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول هللا داو 
ِّ
سل
ُ
 هللَا تعاىل لَيغضُب فت

ّ
: ))إن

 .)) ً  ِرضز
َّ
مأل

َ
 لغضِبه، فإذا نظَر إىل حملِة القرآن ت

ُ
 المالئكة

هم بالوضع، ال َيدري ما الحديث، وله كتاب
ّ
، منكر الحديث، مت

ٌ
وك "العقل"    قلت: داود بن الُمَحي َّ ))مي 

ب له أسانيد أخرى(( انظر العلل لإلمام أحمد  
ّ
ه ورك ِ اٍع غي 

ّ
ه موضوعات، رسقه من وض ، -رواية ابنه عبد هللا    -أكير

ان،  ز ز له، تاري    خ بغداد، المي 
ّ والّسيز ي

ارقطتز
ّ
وكون للد عفاء والمي 

ّ
، الض ز عديل، المجروحي 

ّ
، الجرح والت اري    خ الكبي 

ّ
الت

قريب. 
ّ
    58الت

ُّ بل قد تزيده ضعفا.    الخالصة:  ي ذكرها الّسيوطي
رق الت 

ُّ
ا، وال تقّويه الط

ّ
 حديث ابن عمر ضعيٌف جد

ّ
 أن

الث: 
ّ
ي معناه من المرسل. المبحث الث

 ما ورد فز
ُ
 دراسة

ي باب )تعليم األصاغر  
نيا فز

ّ
ي الد عيفة أخرجها ابُن أئ 

ّ
ي عدد من األخبار المرسلة الض

ومعتز الحديث ورد فز
 : ه، وهي ُ  القرآن( من كتاِبه "العيال"، وغي 

ي "العيال"
نيا فز

ّ
ي الد أّوال: ما أخرجه ابُن أئ 

59    
ّ
َبْيد بن الحارث اليامي قال: ))إن

ُ
بإسناد فيه ضعٌف يسي  إىل ز

َن،  
َ
خان، فرّبما كان ذلك، ورّبما َسك

ُّ
 العرُش كهيئِة الد

َّ
ج
َ
 غضَبه، فإذا غضب ارت

ُ
َن هلل شيئا َيعرف به المالئكة

َ
فإذا َسك

ّ ))ثقة ثبت عابد(( من رجال   اليامي
ٌ
َبْيد

ُ
ي المساجد((. وز

 فز
َ
ها لبعٍض: هذا بتعليم الِولدان القرآن

ُ
 بعض

ُ
قالت المالئكة

ه عبد الّرحمن الذي رواُه عنه ))مقبوٌل((؛ فقد ذكره البخاريُّ 
َ
. لكّن ابن ز ابعي 

ّ
، من الذين عاضوا صغار الت ز يخي 

ّ
الش

ي الكبي  
ي الجرح، وابُن 60فز

ي حاتم فز أئ 
قات ومشاهي  علماء   61

ّ
ي الث

ولم يذكرا فيه جرحا وال تعديال، وذكره ابن حّبان فز
سان62األمصار

ّ
 . 63، وروى عنه جمٌع. وانظر أيضا الل
ز  ي الّسيز

ُّ فز ارمي
ّ
ي "العيال"64ثانيا: ما أخرجه الد

نيا فز
ّ
ي الد ، وابُن أئ 

بإسناٍد ضعيف إىل ثابت بن الَعْجالن   65
    األنصاريّ 

ُ
ه
َ
ف  َضَ

َ
مون الِحكمة

َّ
 الِصْبيان َيتعل

َ
 أهَل األرِض بالعذاب، فإذا سمع أصوات

ُ
يد ِ

ُ
ي 
َ
 هللا عّز وجّل ل

ّ
قال: ))إن

 . البخاريُّ له  روى   ))
ٌ
))صدوق  ، ز ابعي 

ّ
الت من صغار  العجالن  بن  ثابت  القرآن((.   :

ُ
))الحكمة مروان:  قال  عنهم((، 

ضاعة الغّس 
ُ
 بن ق

ُ
ة
َ
د
ْ
ّ راويه والّراوي عنه هنا ِرف ي

مشف 
ِ
ّ ))ضعيٌف((. ومروان هو ابن محمد بن حّسان األسدّي الد ي

ائز
 . ز ابعي 

ّ
ضاعة ))ثقة(( روى له مسلم، من صغار أتباع الت

ُ
 بن ق

َ
ة
َ
 عن ِرفد

ي الّزهد  
ي "العيال"66- رواية عبد هللا    - ثالثا: ما أخرجه اإلمام أحمد فز

نيا فز
ّ
ي الد ، وابُن أئ 

بإسناد حسن إىل   67
اِر المساجد مالك بن دينا ، فأنظُر إىل ُجلساء القرآِن وُعمَّ ي

لف 
َ
مُّ بعذاِب خ

ُ
ه
َ
ي أ
 هللا عّز وجّل يقول: »إئزّ

ّ
ر قال: ))بلغنا أن

 
، الآلىل  المصنوعة، ) 57 ّ يف، القاهرة ط(،األ4999: 210/ 2(، جمع الجوامع، )32/ 1الّسيوطي

 الهندي، عىلي بن حسام  2005 -ـه  1426، 2زهر الرسرّ
ّ
ي
ف 
ّ
م، المت

ز األقوال واألفعال، ) ي سيز
ز الُعّمال فز ين، كيز

ّ
 م. 1981-ه 1401، 5(، مؤّسسة الّرسالة، ط2484: 554/ 1الد
م، البخارّي، 2006  -ـه 1427، 2(، دار القبس، الِرياض، ط766: 388/ 1، )-رواية عبد هللا  -اإلمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، العلل ومعرفة الِرجال  58

( ، اري    خ الكبي 
ّ
عديل، 1378 -ه 1360(، دائرة المعارف العثمانّية، حيدر آباد الدكن، الهند، 837: 244/ 3محمد بن إسماعيل، الت

ّ
ي حاتم، الجرح والت ـه، ابن أئ 

(3 /424  :1931( ، ز ار 323: 356/ 7(، ابن حّبان، المجروحي 
ّ
وكون، )برقم: (، الد عفاء والمي 

ّ
، الض ّ ي

- ه 1404، 1(، مكتبة المعارف، الِرياض، ط208قطتز
ز )1984 وت، ط 610، 603م،  والّسيز ان، )4412: 326/ 9م، الخطيب، تاري    خ بغداد، )2004-ـه 1424، 1(، مؤّسسة الِرسالة، بي  ز ، المي  ّ ي هت 

ّ
: 20/ 2(، الذ

قريب، )2646
ّ
 (. 1820(، ابن حجر، الت

نيا، عبد هللا بن محمد ، الِعيال، )برقم: ابن  59
ّ
ي الد ّمام، ط308أئ 

ّ
 م. 1990-ـه 1410، 1(، دار ابن القيم، الد

60 ( ، اري    خ الكبي 
ّ
 (. 927: 286/ 5البخارّي، الت

عديل، ) 61
ّ
ي حاتم، الجرح والت  (. 1114: 235/ 5ابن أئ 

قات، ) 62
ّ
 م. 1991 -ـه  1411، 1(، دار الوفاء، المنصورة، ط1312قطار، )برقم: (، مشاهي  علماء األمصار وأعالم فقهاء األ67/ 7ابن حّبان، الث

سان، ) 63
ّ
 (. 4630: 102/ 5ابن حجر، الل

64 ( ، ّ ارمي
ّ
ز الد ، عبد هللا بن عبد الرحمن، سيز ُّ ارمي

ّ
، الِرياض، ط3388: 2107/ 4الد ي

 م. 2010-ـه  1431، 2(، دار المغتز
نيا، الِعيال، )برقم:  65

ّ
ي الد  (. 308ابن أئ 

وت، ط1876، 500، )برقم:  -رواية عبد هللا   -اإلمام أحمد، الّزهد  66  م. 1999 -ـه  1420، 1(، دار الكتب العلمّية، بي 
نيا، الِعيال، )برقم:  67

ّ
ي الد  (. 316ابن أئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مخترص قيام 
(. وهو فز ي  عذائ 

ُ
نيا، زاد أحمد )يقول: َضفت

ّ
ي الد فظ البن أئ 

ّ
«((. والل ي ن غضت 

ُ
دان اإلسالم، فَيْسك

ْ
وِول

يل للمروزي 
ّ
 محذوف اإلسناد.  68- اختصار المقريزّي  -الل

ي "الّزهد"، 
ه تصحيٌف عن )سّيار( كما هو فز

ّ
اهر أن

ّ
ي طبعة "العيال" )شيبان(، والظ

ي اإلسناد فز
تنبيه: وقع فز

ي غي   
 من تالميذ جعفر بن ُسليمان وال من شيوخ هارون بن عبد هللا، بل لم أجد هذا اإلسناد فز

ُ
ولم ُيذكر شيبان

سّيار   كر 
ُ
ذ ز  ي حي 

فز "العيال"،  ي    -طبعة  ز العيز ابن حاتم  أحمد، وتالميذ جعفر،   -وهو  واإلمام  من شيوخ هارون 
ة.  
ّ
ي كتب الّسن

 واإلسناد بذكره مشهوٌر فز
ي "العيال" 

نيا فز
ّ
ي الد  ابن أئ 

ُ
ي الحلية 69رابعا: ما أخرجه

ه مرَّ    70، وأبو نعيم فز
ّ
ورِي أن

ّ
ا إىل الث

ّ
بإسناٍد ضعيٍف جد

ل  
َ
الِصبيان َيُصفُّ  ، وهو  بن كثي  ِرجلك  بزياد  ِك  عىل 

َّ
ات وأقداَمكم،  م 

ُ
مناِكَبك وا  َسوُّ وا، 

ُ
ِدل
َ
اعت ُووا، 

َ
است ويقول:  لّصالة 

 َينظر، 
ُ
. فقام سفيان ز م اإلماُم من كال الجاِنبي 

ِّ
م حت ّ ُيسل

ِّ
سل
ُ
يك، وال ت

َ
َبت
ْ
، وضع يديك عىل ُرك اليرسى وانصب اليمتز

 
ّ
ِب((. والل  األدَب ُيطفز  غضب الرَّ

ّ
ي أن

ي نعيم مخترصا دون القّصة، وعنده ثمَّ قال: ))بلغتز نيا، وعند أئ 
ّ
ي الد فظ البن أئ 

))مجهول  بن كثي   زياد  بن  ِعمران  ّ وهو  ي ت 
ّ
الض ِعمران  بن  أبو محمد  فيه  نيا 

ّ
الد ي  أئ  ابن  إسناد   حسَن األدب(. 

ّ
)أن

ي نعيم فيه أبو صالح عمرو بن خلف الخثعىمي ))مجهول الحال جمة له. وإسناد أئ 
((؛ لم أظفر بي  ز ((؛ لم أجد  العي 

اوي من الّرواة عن أّيوب 
َّ
ليف وهو الَحت

ُ
ي صالح عمرو بن خ ه تصّحف عن أئ 

ّ
، وروى عنه هنا اثنان، وأظن

ً
له ترجمة

الكامل ي 
فز عدّي  ابن  قال  بالوضع(( كما  هٌم 

ّ
))مت وهو  ُسويد كذلك،  ز 71بن  المجروحي  ي 

فز حّبان  وابن  وانظر  72،   ،
سان

ّ
ي اإلسناد إليه 73الل

 مجاهيل. . وفز
درج تحته. المبحث الّرابع: 

ُ
 المعتز الّصحيح لهذه الفضيلة، وبيان األصل الّصحيح الذي ُيمكن أن ت

 المعتز الّصحيح لهذه الفضيلة. المطلب األّول: 
 هللُا لمن خالف أمَره ونهيه. والمراد: إطفاء الغضب 

َّ
ي أعد

اَر الت 
ّ
: )))يطفز  غضب هللا(: أي الن ي قال ابُن ناج 

ميهم، أو عنهم فيما يستقبل من الّزمان((عن آبائه
ِّ
ي تعليمهم، أو معل

 . 74م، وَمن تسّبب فز
ة  
ّ
زم الذي أوجبه عنده تأويل الّصف

ّ
فسي  بالال

ّ
ه من الت

ّ
قلت: أّما كالمه رحمه هللا األّول ففيه أمران: األّول: أن

 فعلّية كما يليق  
ً
شبيه بالمخلوق، والحقُّ إثباتها صفة

ّ
بجالله تعاىل وعظيم سلطاِنه، عىل وجه الكمال حذرا من الت

قة عىل مقتضز الحكمة بوقوع موِجبها من انتهاك الحرمات 
ّ
 . 75المطلق، من غي  تكييف وال تمثيل، متعل

ّص شامٌل 
ّ
الن  

ّ
أن ز  ي حي 

خروّية، فز
ُ
العقوبة األ إذ فيه قرٌص عىل  الوحيد؛  زم 

ّ
الال  ما ذكره ليس هو 

ّ
أن  : ي

ائز
ّ
الث

نيوّية أيضا،  
ّ
ي للد

م فز
ّ
إن لم تكن هي المتبادرة إىل الفهم منه، بمعتز ظهور آثارها عىل المغضوب عليهم، وقد تقد

يد بأهل األرض العذاب ثّم َيرصفه عنهم   هللّا عّز وجّل لي ُ
ّ
مرسل ثابت بن الَعْجالن األنصارّي بإسناٍد ضعيف إليه: أن

ه يهّم  
ّ
ي مرسل مالك بن دينار بإسناٍد حسن إليه أن

بعذاب خلِقه ثّم َيسكن غضبه وَيرصف عذابه لذلك.  لذلك، وفز
ّص عاٌم. 

ّ
 وعىل أّي فالن

 
يل للَمْرَوزّي، )ص:  68

ّ
، مخترص قيام الل  م. 1988-ـه  1408، 1(، فيصل آباد، باكستان، ط177المقريزّي: أحمد بن عىلي

نيا، الِعيال، )برقم: ا 69
ّ
ي الد  (. 315بن أئ 

، ِحلية األولياء وطبقات األصفياء، ) 70 ي
م، تصوير دار  1974-ـه 1394(، الّسعادة، بجوار محافظة مرص، 79/ 7( )362/ 6أبو نعيم، أحمد بن عبد هللا األصبهائز

وت،   م. 1988-ه  1409الكتب العلمّية، بي 
 (. 1321: 17/ 8ابن عدّي، الكامل، ) 71
، ) ابن  72 ز  (. 627: 49/ 2حّبان، المجروحي 
سان، ) 73

ّ
 (. 5798: 205-204/ 6ابن حجر، الل

ز الِرسالة، ) 74 ي عىل مي  ح ابن ناج  ، رسر ي
نوجز

ّ
ي الت : قاسم بن عيس بن ناج  ي وت، ط16/ 1ابن ناج  فراوي، أحمد -ه 1428، 1(، دار الكتب العلمّية، بي 

َ
. وينظر: الن

ي عىل رسالة ابن 
وائز
ّ
، )بن غنيم، الفواكه الد ي

وائز ي 
َ
ي زيد الق وت، ط 81/ 1أئ  مر  2019-ه 1440، 1(، دار ابن حزم، بي 

ّ
، الث ي م، األزهرّي، صالح عبد الّسميع اآلئ 

( ، ي
وائز ي 

َ
ي زيد الق ح رسالة ابن أئ 

ي رسر
ائز
ّ
وت، ط 12/ 1الد  م. 2009-ه  1430، 1(، دار ابن حزم، بي 
اف: د. سعود بن سل  75 : إرسر ز ز والباحثي 

ّ
مان بن محمد آل ُسعود، موسوعة العقيدة واألديان والفرق والمذاهب المعاضة، ينظر: مجموعة من األكاديمي 

وحيد، الِرياض، ط2195-2199/ 5)
ّ
 م. 2018- ه 1439، 1(، دار الت
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 نقد

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تأويل 
، وهو الّصدقة: ))ونحن نقول فز اىلي

ّ
ي المطلب الت

ي فز
ي تأويل األصل الذي سيأئ 

تيبة فز
ُ
وقد قال ابُن ق

ق دفع عن نفسه ما قد است 
ّ
نوب قضاًء من العقوبة، فإذا هو تصد

ّ
 المرء قد َيستحّق بالذ

ّ
 حّق من ذلك. ذلك: إن

عّرض 
َ
ت ِضب هللُا عّز وجّل عليه 

َ
 َمن غ

ّ
طفز  غضب الِرِب(، أفال ترى أن

ُ
لك عليه قوله: )صدقة الرِسِ ت

ّ
يد

 عليه جرما عظيما، فِخفت بوائقه  
َ
جرمت

َ
ضب بصدقِته، أزال الِعقاب. ومثل هذا، رجٌل أ

َ
لعقاِبه، فإذا أزال ذلك الغ

 كففته 
ً
 له هدية

َ
 . 76بها، وقلت: الهدية تدفع الِعقاب المستحّق((وعاجل جزائه، فأهديت

نيا، ووخامة 
ّ
ي الد

ضب: عىل المنع من إنزال المكروه فز
َ
ونحو ذلك قول المناوّي: ))ُيمكن حمل إطفاء الغ

نيا والجزاء الَحسن 
ّ
ي الد

ِيبة فز
َّ
ضب، وأراد الحياة الط

َ
ه نفز الغ

ّ
، من إطالق الّسبب عىل المسبب، كأن ي العقت 

العاقبة فز
ي 
(( فز  العقت 

77. 
 : ي
ان 
ّ
درج تحته. المطلب الث

ُ
 األصل الّصحيح ُيمكن أن ت

ي زيد ُيمكن إدخاله ضمن معتز حديث معاٍذ، وجابٍر،    ما ذكره ابن أئ 
 معتز

ّ
ذكر بعض أفاضل أهل العلم أن

ار((  وكعب بن عجرة  
ّ
 كما ُيطفز  الماء الن

َ
طفز  الخطيئة

ُ
غي78صحيح الجامع   -: ))والّصدقة ت

؛ -  79ب ، صحيح الي ّ
 تعليم القرآن للّصغار من أفضل الّصدقة. 

ّ
 من حيث إن

المعتز وهو قوله   أقرب منه من جهة   
ٌ
الّرّب((، وقد أشار  قلت: وهناك لفظ طفز  غضب 

ُ
ت دقة  ))الصَّ  :

ي اإلرواء 
ُّ فز ي
ة  80الّعالّمة األلبائز

ّ
ي الّصحيحة   81وتمام الّمن

ي فّصلها فز
ة شواهده الت  ي آخر 82إىل تقويِته؛ لكير

، وقد قال فز
بعض  عند  بالمتواتر  يلحق  بل  ريب،  بال   

ٌ
وشواهده صحيح رقه 

ُ
ط بمجموع   

َ
الحديث  

ّ
أن القول   

ُ
))وجملة بحثه: 

رين(( 
ِ
ز المتأخ ثي 

ِ
 .83المحد

 : الخاتمة
الية: ختاما أحمد هللا تعاىل وأشكره عىل ما أنعم به من كتابة هذ

ّ
تائج الت

ّ
 ا البحث، وقد توّصلت فيه إىل الن

 رجاله   -1
ٌ
َب له إسناد

ّ
ي ))مسند الّربيع بن حبيب((، ُرك

فظ ال ُيوجد، وهو بلفظ قريٍب منه فز
ّ
 الحديث بهذا الل

ّ
إن

 مجاهيل. 
ي كتب   -2

، بل ال وجود له فز ز  وال َيثبت، وصاحبه الّربيع مجهول العي 
ّ
 مسند الّربيع بن حبيب ال يصح

ّ
اجم إن

الي ّ
 . ز ي ترجمت لمعاضيه، ورجال الكتاب مجاهيُل العي 

 الت 

 معناُه من حديث ابن عمر   -3
ّ
 الحديث لم َيصح

ّ
ُّ إن ي ذكرها الّسيوطي

رق الت 
ُّ
قِويه الط

ُ
ا، ال ت

ّ
، بل هو ضعيف جد

 لتقويِته. 
عيفة.  -4

ّ
ي عدٍد من المراسيل الض

 معناُه ورد فز
ّ
 إن

5-  
ٌ
ُّ صحيح  معناُه اإلجماىلي

ّ
 للقرآن، وله أصٌل صحيح َيندرج تحته. إن

ً
 فضيلة

ي نقد المروّيات هو المنهج األمثل واألقوم.  -6
 منهج أهل الحديث فز

ّ
 إن

 
 
 

 
تيبة، عبد هللا بن مسلم الدينوري، تأويل مختلف الحديث، )ص:  76

ُ
وحة، ط295ابن ق

ّ
اق الد  م. 1999  - ـه1419، 2(، المكتب االسالمي بيوت، مؤّسسة اإلرسر

77 ( ، ح الجامع الّصغي  ى، مرص، ط4995: 193/ 4الُمناوي: محمد المدعو بعبد الرؤوف، فيض القدير رسر جارية الكي 
ّ
 ـه. 1356، 1(، المكتبة الت

، صحيح الجامع الّصغي  وزياداته، ) 78 ّ ي
، ط5136األلبائز ّ  م. 1988-ه  1408،  3(، المكتب اإلسالمي

79  
غيب والي ّ

، صحيح الي ّ ّ ي
 م. 2000-ه  1421، 1(، مكتبة المعارف، الِرياض، ط2866، 983، 868، 867، 866هيب، ) األلبائز

ي تخري    ج أحاديث منار الّسبيل، ) 80
، إرواء الغليل فز ّ ي

وت، ط 885: 392/ 3األلبائز ، بي  ّ  م. 1985 - ـه 1405، 2(، المكتب اإلسالمي
ة، )ص:  81

ّ
عليق عىل فقه الّسن

ّ
ي الت

ة فز
ّ
، تمام المن ّ ي

 ، )د، ت(. 5(، دار الّراية، ط400-390األلبائز
، الّسلسة الصحيحة، ) 82 ّ ي

 (. 1908األلبائز
، المصدر الّسابق، ) 83 ّ ي

 (. 539/ 4األلبائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هذا البحث
 
وصيات ف

ّ
 : ومن الت

سب إىل   -1
ُ
قد، وما سار عليه أهُل الحديث عي  األزمنة المختلفة من نقد كِل ما ن

ّ
 ما كان عليه أئّمة الن

ُ
مواصلة

 ِ ي ت 
ّ
ين من أن َيدخل فيه ما ليس منه.  ببيان الن

ِ
 صّحته من ضعِفه، حماية للد

دّل  -2
ُ
ي است

فسي  لما حولته من مجموعة غي  قليلة من األحاديث الت 
ّ
زيادة االهتمام بتخري    ج كتب الفقه والت

ي إسنادها نظر، ولعضها مّما ال أصل له. 
عّية، وفز  بها عىل قضايا وأحكام رسر

ي تكاملهم من الخدمة األكمل لألّمة.  -3
عية، لما فز

ي العلوم الرسرّ
ز فز خِصي 

ّ
ز المت عاون بي 

ّ
 زيادة الت

، وعليه وجب سلوك   -4 الحقُّ  :
ُ
ة
ّ
ال
ّ
والض فالمطلب   ، ي

ائز
ّ
الث  ِ يغي

رسر
ّ
الت للمصدر  ُينسب  ما  نقد  ي 

فز اّم 
ّ
الت جّرد 

ّ
الت

ي نشداِنه. 
 المنهج األمثل فز

 فهرس المصادر والمراجع: 
 
ّ
ي الد ـه(، الِعيال، تحقيق: د. نجم عبد الّرحمن خلف، دار ابن القيم، 281نيا: أبو بكر، عبد هللا بن محمد ) ابن أئ 
ّمام، ط

ّ
 م. 1990-ـه 1410، 1الد

ي حاتم: أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد الرازي )  عديل، تحقيق: عبد الّرحمن بن حت  327ابن أئ 
ّ
ـه(، الجرح والت

، مجلس دائرة المعارف ّ ىمي
ّ
وت، ط  المعل ، بي  ي اث العرئ 

، 1العثمانّية، حيدر آباد الدكن، الهند، تصوير دار إحياء الي ّ
 م. 1952-ـه 1371

 ( ّ ـه(، الموضوعات من األحاديث المرفوعات، تحقيق: د. بويا 597ابن الجوزّي: أبو الفرج، عبد الّرحمن بن عىلي
 م. 1997-ه 1418، 1جيالر، أضواء الّسلف، الِرياض، ط

القيرس  ) ابُن   ّ المقدشي طاهر  بن  محمد  الفضل،  أبو   : ّ ي
األلقاب  507ائز معرفة  األلقاب   -ـه(،  وانتخاب  اختصار 
ازّي  ي 

ّ
قافة اإلسالمّية، ط-للش

ّ
 م. 2001-ه  1422، 1، تحقيق: عدنان حّمود أبو زيد، مكتبة الث

 ( ّ ين أبو حفص، عمر بن عىلي
ِ
ن: رساج الد

ّ
ح الجامع الّصح804ابن الملق وضيح لرسر

ّ
يح، تحقيق: دار الفالح ـه(، الت

وادر، ط
ّ
اث، دار الن

ّ وتحقيق الي ّ  م. 2008 -ـه 1429، 1للبحث العلىمي

ّ بن خلف )  ح صحيح البخارِي، تحقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم، مكتبة 449ابن بطال: أبو الحسن، عىلي ـه(، رسر
 م. 2003-ـه 1423، 2الّرشد، الِرياض، ط

ّ ) ابن حّبان: أبو حاتم، محمد بن حبا ي
قات، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان مدير دائرة  354ن الُبست 

ِ
ـه(، الث

بع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندّية، تحت مراقبة: دائرة المعارف العثمانّية،  
ُ
المعارف العثمانّية، ط

 م. 1973-ـه 1393، 1حيدر آباد الدكن الهند، ط

ّ ) ابن حّبان: أبو حاتم، محمد بن حبا  ي
، تحقيق: حمدي عبد المجيد 354ن الُبست  ز ثي 

ِ
ز من المحد ـه(، المجروحي 

، الِرياض، ط ّ ، دار الصميغي
ّ
ي
 م. 2000 -ـه 1420، 1الّسلفز

(  ّ ي
الُبست  أبو حاتم، محمد بن حبان  ـه(، مشاهي  علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، تحقيق:  354ابن حّبان: 

 م. 1991 -ـه 1411، 1لمنصورة، طمرزوق عىل ابراهيم، دار الوفاء، ا

 (  ّ ي
العسقالئز بن عىلي  أحمد  الفضل،  أبو  أحمد 852ابن حجر:  األشبال صغي   أبو  تحقيق:  هذيب، 

ّ
الت تقريب  ـه(، 

 ـه. 1423، 2شاغف، دار العاصمة، الِرياض، ط
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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