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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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يعة -من خالل كتابه  -رحمه هللا   -الطاهر بن عاشور )  (مقاصد الشر

: إعداد  ن  الباحثي 

ي 
 [غرب افريقيا -الجامعة السالمية بروكسل  -قسم اللغة العربية  -مدرس  -]د.محمد عمر حافظ محمد ادريس قريشر

جمة القانونية  -]د.لبنن فرح  جمة والتر  [اسالم اباد-الجامعة الوطنية للغات الحديثة  -استاذ مساعد قسم التر

 

 ملخص البحث: 

اغي مصال  العلاد  
ية  لي  يعة اإلسالمية السمحة جاءت بما يتوافق مع الفطرة البرسر ال غرو أن أحكام الرسر

ي اعتتز 
يعة اإلسالمية  الت  ي الدارين  وهذه أهم مقاصد الرسر

ز
وتدفع عنهم المفاسد  وتضمن لهم حياة طيلة ف

ي كتابم )مقاصالعلماء منذ القدم بتحريرها وبيانها وتأصيلها  ومن هؤالء كان اإل 
ز
د مام ابن عاشور  الذي استطاع ف

ي الرسر  والتأصي   بناها عىل الفهم واالستقراء  وتد هدف هذا 
ز
يعة اإلسالمية( أن ينتهج منهجية جديدة ف الرسر

 اللحث إىل إلقاء الضوء عىل هذا الكتاب  وبيان أتسامم ومنهجية الكاتب فيم  ومن أهم نتائجم: 

ت كتاب ابن عاشور بالم ز ي رسر  مسائ  مادة تمي 
ز
نهجية العلمية العملية االستقرائية المنممة المبنية عىل التدرج ف

 الكتاب بطريقة سلسة. 

. : اإلجتهالمفتاحيةالكلمات   اد المقاصدي  التأصي  النمري  التطبيق العمىلي

[Al-Taher Ben Ashour - God bless his soul- through his book]       

[Maqasid al-Sharia] 

Abstract  

It is not surprising that Islamic Sharia arise in accordance with human disposition,  

To take into account the interests of hominid, away bad deeds from them, and pledge them a good life 

here and after death, these are the principal purposes of Islamic Sharia, the preachers pay attention to it 

since primeval time, among them was Imam Ibn Ashour, who adopt methodology of elucidating in his 

book (the purposes of Islamic Sharia / maqasid alshryet al'iislamia) Based on understanding and 

induction, this article aimed to shed lights on his book, and explain his methodology, Ibn Ashour's 

book was distinguished by the scientific, practical, inductive methodology, based on gradually 

elucidation the issues of the in a smooth way. 
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 المقدمة

ي تهدف إىل  
ت بمقاصدها العامة الت  ز ع هللا أحكامها للعلاد  تمي  يعة اإلسالمية عندما رسر لب جإن الرسر

يعة  وفهم   إىل معرفة المقاصد الخاصة خأحكام الرسر
ً
المنافع ودفع المفاسد  وهذه المقاصد العامة كانت سبلا

عية الحكيمة  فيسه  تطبيقها عىل الواتع  واالستدالل بها عىل ما يستجد من أحكام ووتائع.   النصوص الرسر

ز الس ي الكتب بي 
ز
ي المقاصد بدًءا من ذكره ف

ز
ي التآليف  ثم إوتد تطور التأليف ف

ز
فراده طور  ثم إفراده بأبواب ف

ي  ثم 
ز
ي مصال  اخأنام( للعز ابن علد السالم  و)الفروق( لتلميذه القراف

ز
بالتأليف فيم  ككتاب )تواعد اخأحكام ف

يعة.  ي الذي ُيعتير المؤسس لعلم المقاصد كعلم مستق  من علوم الرسر يعة( للشاطتر
ي أصول الرسر

ز
 )الموافقات ف

يعة اإلسالمية(  وهو واستمرت التآل ي هذا العلم  حت  جاء الطاهر بن عاشور رحمم هللا بكتابم )مقاصد الرسر
ز
يف ف

ي هذا العلم  حت  صار ال 
ز
ي كتابم بمسائ  جديدة ف

ز
ي العرص الحديث  وتد جاء ف

ز
ي علم المقاصد ف

ز
رائد التأليف ف

 ُيذكر علم المقاصد إال ويذكر معم ابن عاشور ومؤلفم فيها. 

 شور: ترجمة ابن عا

هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذىلي بن علد القادر بن محمد بن عاشور  
ي حدود سنة 1620ه/ 1030وهو من أرسة أندلسية  انتقلت إىل )سال( بلالد المغرب 

ز
م  ثم إىل تونس ف

يف أبو علد هللا محمد بن عاشور م  وكان أول من ديلها من أفراد هذه اخأرسة الشيخ الصال  الرسر 1648ه/ 1060
 . ي
 الحستز

ي جمادى اخأوىل 
ز
ي كنف أبيم وجده 1897ه سبتمير 1296ولد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ف

ز
م  وتد نشأ ف

ي حديد المجاور  لحق بمسجد سيدي أئر
ُ
  ولما بلغ السادسة من عمره أ

ً
 وعلميا

ً
  وأيالتيا

ً
 وتربويا

ً
ة دينيا ز نشأة ممي 
ونس  فحفظ القرآن الكريم عىل يد الشيخ المقرئ محمد الخياري  وحفظ مجموعة من لبيتم بنهج اللاشا بت

 . (1)المتون العلمية  كما درس رسر  الشيخ يالد الزهري عىل اخأجرومية

ي سنة 
ز
ي 1893ه/ 1310وف

ي هذا المعهد الديتز
ز
ي تدرس ف

م التحق بجامع الزيتونة لطلب العلم  وكانت المواد الت 
ز مقاصد ووسا ئ   فدرس فيم النحو والرصف  واللالغة والمنطق  كما درس تفسي  القرآن الكريم  متنوعة بي 

ي 
ز
ي ساهمت ف

والقراءات  والحديث ومصطلحم  وعلم الكالم وأصول الفقم والفرائض  ونحو ذلك من العلوم الت 
ي العلم والمناصب العلمية حت  (2)تشكي  وصق  شخصيتم العلمية الفريدة

ز
صار رئيس . وتد تدرج ابن عاشور ف

ز )عام  ز بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعم بتونس  كما عي  ز المالكيي  ا لإلسالم مالكيا  1932المفتي 
ً
م( شيخ

ي دمشق والقاهرة
ز
ز ف ز العربيي   . (3)وهو من أعضاء المجمعي 

 

                                                           
يعة اإلسالمية  وزارة اخأوتاف والشؤون اإلسالمية  تطر  د. 1(  ( انمر: محمد الحبيب ابن الخوجة  محمد الطاهر بن عاشور وكتابم مقاصد الرسر

 (. 145-153/ 1م  )2004ه/ 1425ط  
يعة اإلسالمية  المرجع السابق  )( انمر: محمد الحبيب ابن الخوجة  محمد 2(  (. 145/ 1الطاهر بن عاشور وكتابم مقاصد الرسر
ز  الطلعة: الخامسة عرسر  3( ي  اخأعالم  دار العلم للماليي 

م  2002( انمر: يي  الدين بن محمود بن محمد بن عىلي بن فارس  الزركىلي الدمشق 
(6 /174 .) 
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مؤلفاته: 

بدأت ي  و كانت حياة شيخ اإلسالم اإلمام اخأكير محمد الطاهر بن عاشور حافلة بالنشاط العلىمي والفكر 
ز تخرجم بالجامع اخأعمم جامع الزيتونة واستكمالم التدريس بم إىل أن التحق بربم  وهلم  ثمار ذلك تمهر من حي 
ي طريقتم 

ز
هللا متانة علم  وسعة ثقافة  وعمق نمر  وتدرة ال تفي  عن التدوين والنرسر  وملكات نقدية  ظهرت ف

ز اخأصول والتفريعات وما يلحق بها من ي الجمع بي 
ز
ي الكثي   ف

ت بعض مؤلفاتم  وبق  رسر
ُ
 ترصفات وإبداعات  وتد ن

ه وطلعم وتحقيقم  بخزانة آل عاشور ينتمر من يتوىل نرسر
ً
 . (4)منها محفوظا

 ومن أشهر مصنفاته المطبوعة: 

ي تفسي  القرآن  و 
ز
ي اإلسالم(  و)التحرير والتنوير( ف

ز
يعة االسالمية(  و)أصول النمام االجتماغي ف

)مقاصد الرسر
ه: )ديوان )الوت ي بتحقيقم ونرسر

ي اإلسالم(  و)أصول اإلنشاء والخطابة(  و)موجز اللالغة(  ومما عتز
ز
ف وآثاره ف

ي المجالت
ز
ا ف ي أربعة أجزاء  وكتب كثي 

ز
 . (5)بشار بن برد( ف

يعة السالمية(:   التعريف بكتاب )مقاصد الشر

يعة  فإنها ينمر فيها من حيث أنها تسمان: "أحدهما: يرجع عىل تصد  عند الحديث عن مقاصد الرسر
ع، واآلخر:  يعة ابتداًء  ومن جهة  الشر ي وضع الرسر

ز
يرجع إىل تصد المكلف؛ فاخأول: يعتير من جهة تصد الشارع ف

ي وضعها للتكليف بمقتضاها  ومن جهة
ز
ي وضعها لإلفهام  ومن جهة تصده ف

ز
ي ديول ا تصده ف

ز
لمكلف تصده ف

 . (6)تحت حكمها  فهذه أربعة أنواع"

ي الترصفات من العلادات والعادات  
ز
ة ف ي التكليف فذلك خأن المقاصد معتير

ز
وأما ما يرجع فيم إىل تصد المكلف ف

ي    ع  مع (7)خأن اخأعمال بالنيات ي الترسر
ز
 لقصده ف

ً
ي العم  موافقا

ز
  وتد تصد الشارع من المكلف أن يكون تصده ف

ار  : أحدهما: أن ال يلزم عنم إضز ز بي   فيم  فهو عىل ضز
ً
مراعاة أن جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا

: أن يلزم عنم ذلك ي
 . (8)الغي   والثائز

ي مقدمة كتابم 
ز
ز الغاية من دراسة علم المقاصد وفهمم  ولذا تال الطاهر بن عاشور ف وهذه يطوط عريضة تبي 

 تصده من هذا الك
ً
 لك  فع  تصد  ولوال القصد لما ُوجد الفع : مبينا

ة
 تاب  وكأنم يؤسس أن

يعة اإلسالمية  والتمثي  لها  واالحتجاج  "هذا كتاب تصدت منم إىل إمالء ملاحث جليلة من مقاصد الرسر
ي الدين  ومرجعا بينهم عند ايتالف اخأنمار وتلدل اخأعصار  وتوسال إىل 

ز
ز ف اسا للمتفقهي  تالل إإلثلاتها  لتكون نير

ر  ي ترجي  بعض اخأتوال عىل بعض عند تطاير رسر
ز
ز فقهاء اخأمصار  ودربة خأتلاعهم عىل اإلنصاف ف االيتالف بي 

                                                           
يعة اإلسالمية  المرجع السابق  ) ( انمر: محمد الحبيب ابن الخوجة  محمد الطاهر بن4(  (. 315/ 1عاشور وكتابم مقاصد الرسر
ي  اخأعالم  مرجع سابق  )5(

 (. 175/ 6( انمر: يي  الدين بن محمود بن محمد بن عىلي بن فارس  الزركىلي الدمشق 
يعة  منش6( ي أصول الرسر

ي  الموافقات فز تب ورات محمد عىلي بيضون  دار الك( إبراهيم بن موىس اللخىمي الغرناطي المالكي  أبو إسحاق الشاطتر
وت  لبنان  الطلعة اخأوىل    . 219م  ص2004ه/ 1435العلمية  بي 

ز رتب العلادات بعضها 7( ز العلادات من العادات, وتميي  عت النية خأجلم: المقصود اخأهم منها: تميي  ي حديثم عن: "فيما رسر
ن م( يقول السيوطي فز
 بعض". انمر: 

وت علد الرحمن بن أبو بكر  ج ي تواعد وفروع فقم الشافعية  دار الكتب العلمية بي 
لبنان  د. ط  د.  –الل الدين السيوطي  اخأشلاه والنمائر فز

 . 12ت  ص
ي  المرجع السابق  ص 8( يعة للشاطتر

ي أصول الرسر
 . 427-413( انمر: الموافقات فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  الخالف  حت  يستتب بذلك ما أردناه غي  مرة من نلذ التعصب  والفيئة إىل الحق إذا كان القصد إغاثة المسلمي 
ي    ع مصالحهم الطارئة مت  نزلت الحوادث واشت لكت النوازل  وبفص  من القول إذا شجرت حجج بلاللة ترسر

ي مناظرتها تلكم المقانب
ز
 . (9)المذاهب  وتلارت ف

ي 
ز
يعة  إذ كانوا ال ينتهون ف ي مسائ  الرسر

ز
ز ف ز المختلفي  ي إىل ضف الهمة إليم ما رأيت من عرس االحتجاج بي 

دعائز
ورية  أو تريلة منها  يذعن إليها المكابر وي  هتدي ب لوم ها المشلم عليم  كما ينت ي أه  العحجاجهم إىل أدلة ضز

ز  وريات والمشاهدات واخأصول الموضوعة؛ فينقطع بي  ي إىل اخأدلة الرصز
ي والفلسقز

ي حجاجهم المنطق 
ز
العقلية ف

يعة بذلك أوىل  ولآليرة يي  من  الجميع الحجاج  ويرتفع من أه  الجدل ما هم فيم من لجاج. ورأيت علماء الرسر
 . (10)اخأوىل"

ن عاشور كتابم إىل ثالثة أتسام  ومن يالل هذا التقسيم استطاع ابن عاشور أن يقدم علم مقاصد وتد تسم اب
ي هذا 

ز
يعة بطريقة مختلفة اعتمد فيها منهجية علمية عملية استقرائية  تهدف إىل توضي  بعض الملاحث ف الرسر

ي سياق الكالم ولم ُيف
ز
ي لم تتض  معالمها فيما سبق أو أنها جاءت ف

 لللحث والنمر العلم والت 
ً
  ولهذا فقد رد لها بابا
 :  أدرج تحت ك  تسم من اخأتسام الثالثة السابقة عدة ملاحث  وذلك عىل النحو التاىلي

يعة واحتياج الفقيه إىل معرفتها, وطرق إثباتها ومراتبها:  ي إثبات مقاصد الشر
ن
 القسم األول: ف

 
ً
ي    ع مثبتا ي هذا القسم  تحدث ابن عاشور عن مقاصد الترسر

ز
 عن التخيالت واخأوهام  وذلك وف

ً
وجودها بعيدا

عية  بناًء عىل الحقائق واالعتلارات  الحتياج الفقيم إىل معرفة هذه المقاصد  ثم ذكر طرق إثلات المقاصد الرسر
يعة  ومن يالل هذا الملحث  ي رجوعهم عىل مقاصد الرسر

ز
المتصلة بها  واستدل عىل ذلك بطريقة السلف ف

ز أ عية  ثم انتق  إىل ملحث استطاع المؤلف أن يبي  ي عن معرفة المقاصد الرسر
يعة اللفمية ال تستغتز ن أدلة الرسر

ز مقامات اخأتوال واخأفعال الصادرة عن رسول هللا  ي    ع(  تحدث فيم عن "تميي   -عنوانم: )انتصاب الشارع للترسر
ز أنواع ترصفاتم"-صىل هللا عليم وسلم  ا  ومواطن أيرى فيها   وأن فيها مواطن ال يفاء فيه(11)  والتفرتة بي 

صىل هللا عليم  -مواضع يفاء وتردد  وهنا يقول ابن عاشور: "وتد عرض ىلي اآلن أن أعد من أحوال رسول هللا 
ي يصدر عنها تول منم أو فع   -وسلم 

:  -الت  ي  ومنها ما لم يذكره  وهي
ز
ي كالم القراف

ز
ي عرسر حاال  منها ما وتع ف

اثتز
ي    ع  والفتوى  والقضاء  واإل  مارة  والهدي  والصل   واإلشارة عىل المستشي   والنصيحة  وتكمي  النفوس  الترسر

 . (12)وتعليم الحقائق العالية  والتأديب  والتجرد عن اإلرشاد"

ي من تل   ومن يالل هذا الملحث 
ز
ي صىل هللا عليم وسلم عما ذكره القراف  أيرى لترصفات النتر

ً
اه زاد أحواال فيز

يعة مرتبتان: تطعية وظنيةانتق  ابن عاشور لملحث آير  ي (13)يوض  فيم أن مقاصد الرسر
  وهو التسلس  المنطق 

                                                           
ة من الفرسان. وهو هنا مستعار لجماعات العلماء كما -جمع مقنب  -( المقانب: 9(   بكرس الميم وسكون القاف وفت  النون: اسم جماعة كثي 

يعة اإلسالمية البن عاشور  مرجع سابق  )  (. 5/ 3يستعار الفارس للعالم الفائق. اه. انمر: مقاصد الرسر
يعة اإلسالمية البن عاشور 10(  (. 6-5/ 3المرجع السابق  ) ( مقاصد الرسر
يعة اإلسالمية البن عاشور  المرجع السابق  )11(  (. 87/ 3( مقاصد الرسر
يعة اإلسالمية البن عاشور  المرجع السابق  )12(  (. 99/ 3( مقاصد الرسر
ي اخأغلب عىل13(

ي جلب معمم مصال  الدارين ودرء مفاسدهما يبتز فز
ي هذا يقول العز ابن علد السالم: "االعتماد فز

ي ا( وفز
لمنون   ما يمهر فز

وللدارين مصال  إذا فاتت فسد أمرهما  ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما  وتحصي  معمم هذه المصال  بتعاطي أسلابها ممنون غي  مقطوع 
 من ندور كذب

ً
منون". ال بم.... ومعمم هذه المنون صادق موافق  غي  مخالف وال كاذب  فال يجوز تعطي  هذه المصال  الغاللة الوتوع يوفا

ي إصال  اخأنام  تحقيق: د. نزيم كمال حماد  د: عثمان جم
ى: تواعد اخأحكام فز ة عانمر: عز الدين علد العزيز بن علد السالم  القواعد الكير

ية  دار القلم  دمشق  د. ط  د. ت  )  (. 6-5/ 1ضمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

عية  وبيان يلو بعضها  ي تعلي  اخأحكام الرسر
ز
ي علم المقاصد  ويتمها بملحث ف

ز
ي تعتير مقدمة ف

لهذه الملاحث الت 
 عن التعلي  وهو المسىم التعلدي. 

ي    ع العامة:  ي مقاصد التشر
ن
: ف ي

ن
 القسم الثان

ي هذا القسم 
ز
ي الحديث عن علم المقاصد من حيث أحد أهم تسميم الذين ذكرهما  ف

ز
ع ابن عاشور ف رسر

ز فيم الصفة الضابطة للمقاصد  ع  فلدأه بملحث يبي  ي موافقاتم  وهو ما يرجع عىل تصد الرسر
ز
ي ف الشاطتر

يعة اإلسالمية عىل الفطرة  ولذا كانت الس عية تد ابتنتها الرسر عية  وكيف أن هذه المقاصد الرسر احة أول مالرسر
يعة وأكير مقاصدها  .أوصاف الرسر

: "حفظ نمام اخأمة  واستدامة صالحم  ي
ز
ي    ع  فقد بينم ابن عاشور بأنم يتمث  ف وأما المقصد العام من الترسر

ز يديم من  بصال  المهيمن عليم وهو نوع اإلنسان. ويشم  صالحم وصال  عقلم وصال  عملم وصال  ما بي 
 . (14)موجودات العالم الذي يعيش فيم"

ي تعرف 
ي لهذا القسم ان ينتق  إىل الحديث عن بيان المصلحة والمفسدة  والقواعد الت 

فكان التسلس  المنطق 
ي    ع يعة للمصال   ثم ذكر أنواع المصلحة المقصودة من الترسر  .بها المصال  من المفاسد  وكيف كان طلب الرسر

يعة اإلسالم  ورة ثم انتق  ابن عاشور إىل ملحث تحدث فيم عن عموم رسر من  حيث افتتحم بقولم: "معلوم بالرصز
ائع استلزم  يعة عامة داعية جميع البرسر إىل اتلاعها  خأنها لما كانت ياتمة الرسر يعة اإلسالم جاءت رسر الدين أن رسر

ي سائر أزمنة هذا العالم" -ال محالة  -ذلك عمومها 
ز
 . (15)سائر أتطار المعمورة  وف

يعة اإلسال  ي التأصي  لعدة ملادئ تنشأ عن هذه القاعدة وبناًء عىل تاعدة عموم الرسر
ز
مية  بدأ ابن عاشور ف

يعة أفرادها  وتحقيق مقدار اعتلار  ي تناول الرسر
ز
ز اخأمة ف الجليلة  وأولها: المساواة  والمقصود بها: "المساواة بي 

ي االنتساب إىل الجامعة اإلسالمية بح .تلك المساواة ومقدار إلغائها
ز
ز مستوون ف : كم تولم تعاىلذلك أن المسلمي 

}
ٌ
َوة
ْ
 ِإي
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ُمؤ
ْ
َما ال
 ة
ي الحقوق المخولة (16)}ِإن

ز
ز سواء ف   فمعتز اخأيوة يشم  التساوي عىل اإلجمال بجع  المسلمي 

ز من حيث إنهم مسلمون" ز المسلمي  يعة  بدون تفاوت فيما ال أثر للتفاوت فيم بي  ي الرسر
ز
 .  (17)ف

ز القسم اخأ ي منم  فالمساواة   وأم ملحثم الذي ونالحظ أن ابن عاشور يربط هنا بي 
ول من الكتاب والقسم الثائز

يعة  ز ملحث سماحة الرسر يعة بنكاية"  والذي رتلم بعد ملحث المساواة  فقد ربط بينم وبي  عنوانم: "ليست الرسر
يعة حيث كان مقصده كما  ي كتابم مقاصد الرسر

ز
ز بها ابن عاشور ف ي القسم اخأول  وهي منهجية تمي 

ز
ي الحرج ف

ونقز
ز  ي تواني 

ز
ي    ع ف ي هذا الكتاب يصوص اللحث عن مقاصد اإلسالم من الترسر

ز
ي تصدت ف

ي مقدمة كتابم: "وإئز
ز
ذكره ف

ي هي ممهر ما راعاه اإلسالم من تعاريف 
يعة  والت  ي أرى أنها الجديرة بأن تخص باسم الرسر

المعامالت واآلداب  الت 
يعة اإلسال  ز والسياسات المصال  والمفاسد وتراجيحها مما هو ممهر عممة الرسر ائع والقواني  ز بقية الرسر مية بي 

 . (18)االجتماعية  لحفظ نمام العالم وإصال  المجتمع"

                                                           
يعة اإلسالمية البن عاشور  المرجع السابق  )14(  (. 194/ 3( مقاصد الرسر
يعة اإلسالمية البن عاشور  المرجع السابق  )( مقاص15(  (. 259/ 3د الرسر
 . 10( الحجرات: 16(
يعة اإلسالمية البن عاشور  المرجع السابق  )17(  (. 279/ 3( مقاصد الرسر
يعة اإلسالمية البن عاشور  المرجع السابق  )18(  (. 28/ 3( مقاصد الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ملحث يوض  فيم أن مقصد 
ز
ع ف يعة بنكاية  تد رسر  ليست الرسر

ْ
ز أن ولهذا نراه بعد أن تحدث عن المساواة وبي 

: الم ز ي    ع مقامي  ز فيم أن للترسر ي    ع تغيي  وتقرير  حيث بي  يعة من الترسر فاسدة وإعالن قام اخأول تغيي  اخأحوال الالرسر
فسادها  والتغيي  تد يكون إىل شدة عىل الناس رعيا لصالحهم  وتد يكون إىل تخفيف إبطاال لغلوهم. والمقام 

ْم 
ُ
ُمُره
ْ
ي تولم تعاىل: }َيأ

ز
ي تقرير أحوال صالحة تد اتلعها الناس. وهي اخأحوال المعير عنها بالمعروف ف

الثائز
َمْعُروِف 

ْ
 . (20). (19){ِبال

عية بمعان وأوصاف ال بأسماء وأشكال  وهو ملحث مرتلط بما  وبناء عليم انتق  إىل ملحث: نوط اخأحكام الرسر
ي ملحث 

ز
ز تل  هذا  وف ي بداية حديثم عنم  إذ تال: "إذ تد علمت ما تقدم من الملحثي 

ز
تللم من ملاحث كما ذكر ف

ي    ع  والملاحث المتفرعة عليم   يعة من أحكامها كلها المقصد العام من الترسر ال يعوزك أن تعلم هنا أن مقصد الرسر
إثلات أجناس تلك اخأحكام خأحوال وأوصاف وأفعال من الترصفات ياصها وعامها  باعتلار ما تشتم  عليم تلك 
؛ فإياك أن  ز ز أو ضعيفي  ا  تويي  ي المنتجة صالحا ونفعا  أو فسادا وضز

اخأحوال واخأوصاف واخأفعال من المعائز
ي تتوهم أ

ز
عية فتقع ف ي الرسر

ن بعض اخأحكام منوط بأسماء اخأشياء أو بأشكالها الصورية غي  المستوفاة المعائز
ي الفقم"

ز
 . (21)أيطاء ف

يعة تابلة للقياس باعتلار العل   ي بيان أن أحكام الرسر
ز
ز  أحدهما ف وتد يتم ابن عاشور هذا القسم بملحثي 
وعة مع سللم الحكمة والمقاصد القريلة والعالية  واآلير يوض  صور  ي صورة مرسر

ز
التحي  عىل إظهار العم  ف

يعة.   المقصودة للرسر

ن الناس:  ي تختص بأنواع المعامالت بي 
ي    ع النر ي مقاصد التشر

ن
 القسم الثالث: ف

ي توجم  
ز
ز فيم أن المعامالت ف وهذا القسم يتعلق بما يرجع إىل تصد المكلف  وتد بدأه بملحث يبي 

يعية إليها مرتب ز الفرق بينهما  اخأحكام الترسر تان: مقاصد ووسائ   ومنم انتق  إىل ملحث: المقاصد والوسائ   وبي 
يعة إىل المصال   وعصمتها من الخطأ والتفريط  فانتق  بعده إىل  ومن ياللم أظهر ابن عاشور مصداق نمر الرسر

ز أنواع الحقوق خأنواع مستحقيها  وتد تسم فيم أن يعة تعيي  ز فيم أن مقصد الرسر قوق إىل تسع واع الحملحث يبي 
يعة بناء عىل هذه الحقوق  فذكر مقاصد أحكام  ي الحديث عن مقاصد الرسر

ز
مراتب  أتلعها بعدة تنبيهات  ليلدأ ف

ي طرق انحالل 
ز
العائلة  ثم ما يتعلق بآضة النكا   وآضة النسب والقرابة  وآضة الصهر  ليختمها بملحث ف

 اخأواض الثالث. 

ي إجراء أحكام الصحة ثم انتق  إىل الحديث عن م
ز
يعة ف قاصد الترصفات المالية  ثم تحدث عن مقاصد الرسر

ي المعامالت المنعقدة عىل عم  
ز
يعة ف ي التملكات والمكتسلات  وكذا مقاصد الرسر

ز
ي جميع العقود ف

ز
والفساد ف

ي ش
ز
ي استقرائم استطاع أن يتتبع مرامي علماء سلف اخأمة وياصة علماء المدينة ف

ز
ن المعامالت أاخأبدان  وكعادتم ف

عية فيها ثمانية  وتد أوردها باخأدلة والرسر  والتفصي .   اللدنية  فاستخلص من ذلك: أن المقاصد الرسر

عات  ثم مقاصد أحكام القضاء والشهادة  ليختتم بم أبواب هذا  ثم انتق  إىل الحديث عن مقاصد أحكام التير
 الكتاب. 

                                                           
 . 157( اخأعراف: 19(
يعة اإلسالمية البن20(  (. 298-297/ 3عاشور  المرجع السابق  ) ( انمر: مقاصد الرسر
يعة اإلسالمية البن عاشور  المرجع السابق  )21(  (. 306/ 3( مقاصد الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الخاتمة

يعة  اإلسالمية( لإلمام محمد الطاهر بن عاشور  نجد أن المؤلف رحمم من يالل استعراض كتاب )مقاصد الرسر
ت بالعلمية  ز ي رسر  علم المقاصد بطريقة سلسة تمي 

ز
ي كتابم هذا من يالل أتسامم الثالثة  ف

ز
هللا تد تدرج ف

ي تسمم اخأول  ثم تحدث عن هذه 
ز
يعة  ف ي إثلات علم المقاصد وطرق إثلات مقاصد الرسر

ز
ع ف والعملية  حيث رسر

ي تسمم الثالث إىل المقاص
ز
ي  ثم انتق  ف

ي تسمم الثائز
ز
 مقصد الشارع من التكليف ف

ً
د بالتفصي  والدلي  مبينا

تيب أبواب فقم   بي 
ً
 شبيها

ً
 منهجيا

ً
الجانب العمىلي المتعلق بمقاصد المكلف  وتد رتب ملاحث هذا القسم ترتيلا

 عىل الجانب النمري والجانب العمىلي 
ً
  كليهما. المعامالت  ليكون الكتاب شامال

 أهم نتائج البحث: 

ي  . 1
ز
ي تهدف ف

ت بمقاصدها العامة والخاصة الت  ز ع هللا أحكامها للعلاد  تمي  يعة اإلسالمية عندما رسر إن الرسر
 .اخأساس إىل جلب المنافع ودفع المفاسد

2 .   
ً
 وعلميا

ً
  وأيالتيا

ً
 وتربويا

ً
ة دينيا ز ي كنف أبيم وجده نشأة ممي 

ز
بعد و نشأ اإلمام محمد الطاهر بن عاشور ف

ي 
ز
ي مسجد تريتم  التحق بجامع الزيتونة لطلب العلم  ثم تدرج ف

ز
حفمم للقرآن الكريم والمتون العلمية ف

ز بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعم بتونس   ز المالكيي  العلم والمناصب العلمية حت  صار رئيس المفتي 
ي دمشق والقاهرة

ز
ز ف ز العربيي   .وهو من أعضاء المجمعي 

تابم إىل ثالثة أتسام  ومن يالل هذا التقسيم استطاع ابن عاشور أن يقدم علم مقاصد تسم ابن عاشور ك . 3
ي لم تتض  معالمها فيما سبق 

ي هذا العلم والت 
ز
يعة بطريقة مختلفة  تهدف إىل توضي  بعض الملاحث ف الرسر

 لللحث والنمر  ولهذا فقد أدرج تحت ك  
ً
ي سياق الكالم ولم ُيفرد لها بابا

ز
تسام تسم من اخأأو أنها جاءت ف

 .الثالثة السابقة عدة ملاحث
ي  . 4

ز
ي كتابم بأنها كانت منهجية علمية عملية استقرائية منممة مبنية عىل التدرج ف

ز
ت منهجية ابن عاشور ف ز تمي 

 رسر  مسائ  مادة الكتاب بطريقة سلسة. 
 التوصيات: 

ي غي  ذلك من ملاحث علم أصول الفقم  . 1
ز
ي هذا الكتاب ف

ز
ي نهضة علمية حديثاعتماد منهجية اللاحث ف

ز
ة ف

 تتعلق برسر  هذا العلم من يالل منهجية علمية عملية. 
ي يمكن من  . 2

ي استقراء أدلة الحكام للوصول من ياللها إىل اخأحوال واخأتسام الت 
ز
ز الجادين ف سغي اللاحثي 

 ياللها رسر  أبواب أصول الفقم بمنهجية علمية استقرائية. 
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 المراجع: 

يعة السالميةالخوجة  محمد الحبيب ابن    وزارة اخأوتاف محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشر
 .م2004ه/ 1425والشؤون اإلسالمية  تطر  د. ط  

ي  
ز  الطلعة: األعالميي  الدين بن محمود بن محمد بن عىلي بن فارس  الزركىلي الدمشق    دار العلم للماليي 

 .م2002الخامسة عرسر  
ي  إبراهيم بن موىس اللخ يعةىمي الغرناطي المالكي  أبو إسحاق الشاطتر ي أصول الشر

ن
ورات   منشالموافقات ف

وت  لبنان  الطلعة اخأوىل    م. 2004ه/ 1435محمد عىلي بيضون  دار الكتب العلمية  بي 
ي إصالح األنام،عز الدين علد العزيز بن علد السالم  

ن
ى: قواعد األحكام ف مال تحقيق: د. نزيم ك القواعد الكتر

ية  دار القلم  دمشق  د. ط  د. ت.   حماد  د: عثمان جمعة ضمي 
ي قواعد وفروع فقه الشافعيةعلد الرحمن بن أبو بكر  جالل الدين السيوطي  

ن
دار الكتب   األشباه والنظائر ف

وت   لبنان  د. ط  د. ت.  –العلمية بي 
 

 


