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113 
ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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  الملخص للدراسة: 
ي من يالل كتاب الروض المرب  ع( 

ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوئ 
ز
موضوع هذه الدراسة )القواعد الفقهية ف

"دراسة نمرية تطبيقية"  غايتها إبراز القواعد الفقهية المستنلطة والمستخرجة من كتاب الحدود مع رسر  ك  
وذكر الفروع المندرجة تحتها  ويتكون اللحث من: مقدمة وتمهيد شم  أهم  تاعدة واالستدالل عليها 

اخأص  تفويض الحد إىل اإلمام  القاعدة الثانية: إذا  :مصطلحات اللحث  وفيم أربعة تواعد: القاعدة اخأوىل
ة: الرابع رفعت الحدود إىل اإلمام فال شفاعة ووجب الحد  القاعدة الثالثة: الحدود تدرأ بالشبهات  القاعدة
ي اشتملت عىل النتائج والتوصيات

 .اإلشارة المعهودة لأليرس كالبيان باللسان  وياتمة الدراسة الت 
 القواعد الفقهية  الحدود.  مصطلحات الدراسة: 

 

 

Abstract 

The subject of this study: (The jurisprudential rules in the book of punishments prescribed "Kitab Al-

Hudud" according to Imam al-Bahouti through the book of Al-Rawd Al-Murabba) 

Theoretical and applied study aimed at highlighting the rules of jurisprudence inferred and extracted 

from the Book of Al-Hudud, and explaining each rule, inferring it and mentioning the branches under 

it. The research is introduction and preface that includes the most important terms in the search. It 

contains four rules: 

The first rule: The principle is to delegate the penalty to the imam 

The second rule: If the Hadd punishments are raised to the imam, there is no intercession and the 

penalty is required. 

The third rule: The doubt shields from Hadd punishments. 

The fourth rule: The usual signal from the dumb like a statement of the tongue, and the conclusion of 

the study, which included the results and recommendations. 

Keyword: The jurisprudential rules, Al-Hudud   
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 حثمقدمة الب
 

ي لجالل وجهم وعميم سلطانم  وأشهد 
ي كما ينلغز   الحمد هلل حمد الشاكرين  لم الحمد رئ 

ز الحمد هلل رب العالمي 
ي وسالمم عليم وعىل آلم  ا علده ورسولم  بلغ الرسالة وأدى اخأمانة  وصلوات رئ 

ً
أال إلم إال هللا  وأشهد أن محمد

ا  أما بعد:  ً  وصحلم وسلم تسليًما كثي 
 

ة  إن من أج  العلوم وأنفعها هو علم الفقم؛ خأن بم يتوص  ك  مسلم إىل معرفة أحكام هللا  فهو علم يني  بصي 
ا 
ً
ا وثيق

ً
ي يدمت علم الفقم وأثرت فيم وارتلطت بم ارتلاط

ع  ومن أهم العلوم الت  المتفقم ويرشده إىل طريق الرسر
ا عن علوم ا

ً
ي يص  الفقيم من ياللم هو علم القواعد الفقهية  والذي ال يق  شأن

يعة من حيث مكانتم  والت  لرسر
ي تحوي العديد من القواعد الفقهية  هو كتاب الروض المرب  ع لإلمام 

إىل حقيقة الفقم  ومن كتب الفقم الت 
ي كتاب الحدود. 

ز
ي  والذي هو محور هذا اللحث من يالل إبراز ودراسة القواعد الفقهية ف

 البهوئ 
 

 الدراسات السابقة: 
ي كتاب ل اللحث واالستقراء  من يال

ز
لم أتف عىل دراسة علمية سابقة تناولت موضوع: "القواعد الفقهية ف

ي من يالل كتاب الروض المرب  ع". 
 الحدود عند اإلمام البهوئ 

 مشكلة البحث: 
ي كتاب الروض المرب  ع؟ -

ز
 ماهي القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الحدود ف

ي  -
؟ -رحمم هللا–ه  نص اإلمام البهوئ  ا أم أشار إليها بالمعتز

ً
 عىل القواعد الفقهية لفم

 أهمية البحث: 

 عمم شأن القواعد الفقهية ورفعة تدرها ف ي مرجع مهم لتأصي  كثي  من اخأحكام الفقهية وبناء الفروع عليم.  -

ي   -
ز
 مصنفات الفقم الحنلىلي  كما أن عليم ُج  اعتماد الطللة ف

ز ليات كالقيمة العلمية لكتاب )الروض المرب  ع( بي 
ي جامعات المملكة. 

ز
يعة وأتسام الدراسات اإلسالمية ف  الرسر

تنمية الملكة الفقهية لدى اللاحثة  وذلك من يالل االستقراء لكتب القواعد الفقهية  واللحث واالستقصاء  -
 . ي زيادة التحصي  العلىمي

ز
 وتنمية مهارة االستنلاط  وك  ذلك يسهم ف

 محددات البحث: 
 من الروض المرب  ع وكتب القواعد الفقهية المتعلقة بالحدود.  يستهدف اللحث كتاب الحدود 

 منهج البحث: 
ي كتاب الحدود من الروض المرب  ع  والمنهج 

ز
: باستقراء القواعد الفقهية ف ي

يسي  هذا اللحث عىل المنهج االستقرائ 
ي بلفمها أو 

ي نص عليها اإلمام البهوئ 
: باستنلاط واستخراج القواعد الفقهية الت  . باالستنلاطي  اإلشارة إليها بالمعتز

ي كتابة الموضوع اإلجراءات العلمية والفنية التالية: 
 
 وروعي ف

 جمع مادة اللحث بالرجوع إىل المصادر اخأصلية ما أمكن ذلك.  -

-  . ز ي المي 
ز
 عزو اآليات القرآنية إىل سورها  بذكر اسم السورة  ورتم اآلية ف

ي أول ورود لها  مع نق  حكم المحدث -
ز
. تخري    ج اخأحاديث ف ز ي غي  الصحيحي 

ز
ز إذا كان ف  ي 

-  . ز ي المي 
ز
ي الحاشية  مما لم يرد تعريفم ف

ز
 التعريف بالمصطلحات واخألفاظ الغريلة ف

ي الحاشية من كتب القواعد الفقهية ومدونات الفقم واخأصول.  -
ز
 توثيق القواعد ف

-  : ي
 عند دراسة القواعد الفقهية سوف يتم تقسيم المطالب وفق اآلئ 
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 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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ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ت عبارات الفقهاء ف االصطالح، والمفاد منها واحد، ومن هذه التعريفات ما كير

 :  يلي

" هي تضية كلية منطلقة عىل جميع جزئياتها"  -1
(3) . 

" هي أمر كىلي عىل جزئياتها عند تعرف أحكامها منم"  -2
(4) 

"هي تضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة عىل أحكام جزئيات موضوعها"   -3
(5) 

ي هذه التعريفات أنها تصب 
ز
 واحد وهو أنم أمر كىلي ينطبق عىل جميع جزئياتم. والمالحظ ف

ي معتز
ز
 (6)ف

 :  "The Jurisprudence " ثانًيا: تعريف الفقه
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عية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"    (8)" هو العلم باخأحكام الرسر

ف بم عند الفقهاء.   وهذا التعريف يعد من أشهر ما ُعرة

ا: تعريف القواعد الفقهية: 
ً
 ثالث

 : ز ي تعريف القواعد الفقهية من حيث الكلية واخأغلبية عىل تولي 
ز
 ايتلف الفقهاء ف

 كلية  ومنهم:   القول اخأول: أن القواعد الفقهية

ي العقلية العامة  وأعم من العقود  (9)عرفها المقري  -1
بأنها: "ك  كىلي أيص من اخأصول وسائر المعائز

 . (10)وجملة الضوابط الفقهية الخاصة" 
عرفها ابن السلكي  -2

ة يفهم أحكامها منها"  (11) بأنها: "اخأمر الكىلي الذي ينطبق عليم جزئيات كثي 
(12) . 
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ي ئيجر عىل تاض تللم وحص  لم من المناصب مالم يحص  خأحد تللم  من تصانيفم: رسر  مخترص ابن الحاجب  رسر  منهاج البيضاوي  اخأشلاه والنما
ز
ر  توف

ي شهلة  )ه. انمر: 771سنة 
 (. 335-332/ 3ه  1392بن حجر  )ا(  106-104/ 3ه  1407ابن تاضز

 (. 11/ 1ه  1411السلكي   )( 5)
 . (41  ه1418)الندوي  (  965/ 2ه  1425الزرتا  )(  30/ 1ه  1418ابن النجار  )انمر: ( 6)



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – كانون األول   – 15                                                   (   -  130 113) ص: السادس البحث – الثالثالعدد  – السابعالمجلد 

 

117 
ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: أن القواعد الفقهية أغلبية، ومنهم:  ي
 
 القول الثات

ي ال كىلي ينطبق عىل أكير جزئياتم لتعرف أحكامم منم"  (14)عرفها الحموي  -1
 . (15)بأنها: "حكم أكير

ه من الفقهاء المعاضين يرى بأغلبيتها.   (16)وغي 

ي رؤيتهم للقاعدة نفسها  فمن نمر إىل 
ز
ز يتض  أن الخالف منشأه هو ايتالفهم ف ومن يالل تعريفات كال القولي 

ي كلية القاعدة عي  ة بأنها 
ز
فروعها وجزئياتها المندرجة تحتها عي  ة بأنها "كلية"  ومن نمر إىل المستثنيات القادحة ف

 . (17)"أغلبية" 

 دة الفقهية بمعن  أن التعبير بأنها "كلية" هو األوىل ألسباب عدة ومنها: والراجح هو القول بكلية القاع

 أن كلية القاعدة الفقهية هي اخأص .  -1
ي كليتها.  -2

ز
 (18)وجود االستثناءات الخارجة عن القاعدة الكلية ال يقد  ف

ي مجلة اخأحكام العدلية ما ينص عليها: "ثم إن بعض هذه القواعد  وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من 
ز
وتد جاء ف

مشتمالتم بعض المستثنيات  لكن ال تخت  كليتها وعمومها من حيث المجموع  لما أن بعضها يخصص ويقيد 
 "
ً
 (19)بعضا

يعية عامة من أبواب وبناء عىل ما سبق فإن تعريف القاعدة الفقهية هو " أص   فق ي كىلي يتضمن أحكاًما ترسر
ي تدي  تحت موضوعم" 

ي القضايا الت 
ز
 (20)متعددة ف

 ": Al-Hudud رابًعا: تعريف الحدود "

 . (21)الفص  والمنع  لغة:  -

ا:  -
ً
ي يارج اللالد  اصطالح

ع إما بجلد أو برجم أو بقطع أو بالنفز رها الرسر
 ة
هي عقوبة تد

 (22) . 

 

 

 

                                                           
ي الحموي  مدرس من علماء الحنفية  توىل اإلفتاء  ولم عدة مصنفات منها: غمز ( 7)

أحمد بن محمد مكي  أبو العلاس  شهاب الدين الحسيتز
ي سنة 

ة  توفز ي مناتب الشافغي
ي رسر  اخأشلاه والنمائر البن نجيم  الدر النفيس فز

 (. 239/ 1  م2002  الزركىلي )ه.  انمر: 1098عيون اللصائر فز
 (. 51/ 1  ه1405ي  الحمو )( 8)
 . (107  )القواعد للمقري  (43ه  1418الندوي  )انمر: ( 1)
 (. 32-31/ 1  ه1432الغديان  )انمر: ( 2)
 . (160 ه 1434الصواط  )انمر: ( 3)
 . (16  )مجلة اخأحكام العدلية( 4)
 (. 54ه  1418الندوي  )( 5)
 (. 124/ 1  م1978  الفيومي )انمر:  (6)
ي )انمر:  (7) ي  تنيت   . (176ه  1408 تلعخ 
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118 
ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف

  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               
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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 قواعد كتاب الحدود

 وفيه أربعة قواعد: 

 اخأص  تفويض الحد إىل اإلمام.  القاعدة األوىل: 

 إذا رفعت الحدود لإلمام فال شفاعة ووجب الحد. : القاعدة الثانية

 الحدود تدرأ بالشبهات. : القاعدة الثالثة

 اإلشارة المعهودة لأليرس كالبيان باللسان. : القاعدة الرابعة

 القاعدة األوىل

 إىل اإلماماخأص  تفويض الحد 

 وفيه ثالثة مطالب: 

 رسر  القاعدة. : المطلب األول

ي 
 
 أدلة القاعدة. : المطلب الثات

 تطبيقات القاعدة. : المطلب الثالث
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119 
ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف

  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               
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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 القاعدة األوىل

 (23)اخأص  تفويض الحد إىل اإلمام 

ي 
ي يلقم" -رحمم هللا–أورد اإلمام البهوئ 

ز
ي (24)هذه القاعدة بلفظ: "فوجب تفويضم إىل نائب هللا ف

ز
والضمي  ف

 تفويضم عائد عىل الحد. 

ح القاعدة  المطلب األول: شر

 المعن  اإلفرادي للقاعدة: 

وض أي صي  ة اخأمر ورده إليم التفويض لغة: 
 ة
 . (25)من ف

ا: 
ً
" التفويض اصطالح  . (26)" رد اخأمر إىل الغي 

 . (28) (27)الخليفة والعالم وهو المقتدى بم والذي يؤم تومم. اإلمام لغة: 

ا: 
ً
ي الدين والدنيا جميًعا" "اإلمام اصطالح

ز
 . (29)هو الذي لم الرياسة العامة ف

 اإلجماىلي للقاعدة: 
 المعن 

ي يلقم  
ز
يعة اإلسالمية أوجلت حق لإلمام أو من ينوب عنم إتامة الحدود وتسليمها لم؛ خأنم نائب هللا ف أن الرسر

الجتهاد وال يؤمن فيم من الحيف  لذلك فإن إتامة فال يستوفيم إال هو أو من ينوب عنم  خأن الحد يفتقر إىل ا
 .  (30)الحدود مفوضة إىل اإلمام. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي  انمر القاعدة:  (1)

ي  )(  52/ 9  ه1388ابن تدامة  )  (453  ه1431)البهوئ 
ي القاسم المواق  )(  342/ 2المرغينائز السعدان  )(  399/ 8  ه1416أئ 

 . (87ه  1428الودعان  )  (101
ي   (2)

 (. 453  ه1431)البهوئ 
 (. 210/ 7ه  1414ابن منمور  )انمر:  (3)
 . (290 ه 1408  أبو حبيب ) (4)
 (. 23/ 1م  1978الفيومي  )(  24/ 12ه  1414ابن منمور  )انمر: ( 5)
وزآبادي  ) انمر:  (6)  . (794  ه1426الفي 
ي  ) (7)

 . (35  ه1403الجرجائز
ي  انمر:  (1)

 (. 453  ه1431)البهوئ 
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120 
ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: أدلة القاعدة ي
 
 المطلب الثات

دل لهذه القاعدة من السنة واإلجماع والمعقول: 
 
 لقد است

  :السنة النبوية 

 َو »تال صىل هللا عليم وسلم: 
 
د
 
نذ  اغ إذ

 
ا، ف

 
ذ
 
ةذ ه

َ
أ ر   ام 

َ
ىل  إذ

س 
 
ي
 
ن
ُ
ا أ
 
اي

 
ه م 

 
ج ار 

 
 ف
 
ت
 
ف  
ي  
 
 (31) »اع

ي حال ثبوت  وجه الداللة: 
ز
ض إليم إتامة الحد ف ي أمر المرأة  وفو ة

ز
أناب الرسول صىل هللا عليم وسلم أنيس النمر ف

ي هذا داللة عىل أن حق إتامة الحد يعود لإلمام ومن ينوب عنم. 
ز
 اخأمر عليها  وف

  :اإلجماع 

ء والجمعة والحدود أرب  ع إىل اإلمام: »الزبي  عىل:  أجمع الصحابة كابن علاس وابن مسعود وابن ي
الفز

 (32)«والصدتات

  :المعقول 

 . (33) "خأنم يفتقر إىل االجتهاد  وال يؤمن من استيفائم الحيف" -1

ي إتامة الحدود  فال يقوم بالوفاء بم إال من عمم تدره وكان تادًرا عليم؛ النقياد  -2
ز
ز ف والية اإلمام ثابتة بالتعيي 

وع  ي بالغرض المرسر
ي ومحاباة عن إتامة الحد  فيقيمها عىل وجهها حت  يفز

ا  وليس لديم توائز ً الرعية لم تهًرا وجي 
 . (34)لم 

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة

ب للمسكر  وحد القذف أن للس ي إتامة الحد عىل تنم إن كان الحد حق هلل تعاىل  كحد الزنا وحد الرسر
ز
يد حق ف

ا لم  فليس لم أن يقيم عليم حد الردة وهو القت  أو حد 
ًّ
ا يحق لم أن يعزره  بينما إن كان حق

ً
للمحصن  وأيض
ي  -صىل هللا عليم وسلم  -الرستة؛ خأنم 

ز
ا عىل تنم؛ ل إنما أمر بالجلد فال يثلت ف ً ي الجلد سي 

ز
ه  وخأن ف ئال يفتض  غي 

 (35)بإتامة اإلمام لم فينقص تيمتم. 

 

 

 

 

                                                           
ي صحيحم  ) ( 2)

ز
ف عىل نفسم بالزنا  )1697أيرجم مسلم ف  (. 1324/ 3(  كتاب: الحدود  باب: من اعي 

 . (217ه  1408 ابن الجوزي (بترصف:  (3)
ي   (4)

 (. 445  ه1431)البهوئ 
ي  )(  150/ 4  ه1405الحموي  )انمر:  (1)

 (. 57/ 7  ه1406الكاسائز
ي  )انمر: ( 2)

 (. 79/ 6البهوئ 
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121 
ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 القاعدة الثانية

 إذا رفعت الحدود لإلمام فال شفاعة ووجب الحد

 وفيه ثالثة مطالب: 

 رسر  القاعدة. : المطلب األول

ي 
 
 أدلة القاعدة. : المطلب الثات

 تطبيقات القاعدة. : المطلب الثالث

 القاعدة الثانية

 (36)إذا رفعت الحدود لإلمام فال شفاعة ووجب الحد 

ي 
ي حد هلل تعاىل بعد أن يللغ اإلمام"   -رحمم هللا–أورد اإلمام البهوئ 

ز
هذه القاعدة بلفظ: " تحرم شفاعة وتبولها ف

(37) 

ح القاعدة  المطلب األول: شر

 المعن  اإلفرادي للقاعدة: 

 . (38)الطلب والتوس  الشفاعة لغة: 

ا: 
ً
اعة" الشفاعة اصطالح  . (39)" سؤال فع  الخي  وترك الرصز عن الغي  خأج  الغي  عىل سبي  الرصز

 اإلجماىلي للقاعدة: 
 المعن 

ي الحدود ما لم تص  إىل اإلمام أفض ؛ خأن فيم السي  ودرء للحد  ولكن إن بلغ اإلمام فتحرم 
ز
إن العفو والصل  ف

 . (40)الشفاعة؛ خأن ذلك حق هلل تعاىل فوجب تنفيذه 

 

 

 

 

                                                           
 . (73ه  1420الحريري  ) (1)
ي   (2)

 (. 345  ه1431)البهوئ 
 (. 487/ 1مصطفز وآيرون  )(  184/ 8  ه1414ابن منمور  )انمر:  (3)
 . (536الكفوي  ) (4)
ي  )انمر:  (5)

 (. 431/ 2الصنعائز
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122 
ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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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
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف
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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) 
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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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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 
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ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 
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ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
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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
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  :اإلجماع 

 . (55)أجمع العلماء أن الحدود تدرأ بالشبهات 

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة

 (56)فيسقط الحد.  من حملت بال زوج وال سيد وادعت أنها أكرهت عىل ذلك أو وطئت بشبهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي سننم  ) (2)

ز
ا وهذا الحديث لم 579/ 3(  كتاب: الحدود  باب: السي  عىل المؤمن ودفع الحدود بالشبهات  )2545رواه ابن ماجم ف

ً
( إسناده ضعيف جد

 شواهد تعضده. 
ي مصنفم ) (3)

ز
ي شيلة ف  (. 511/ 5رواه ابن أئ 

 . (118ه  1425بن المنذر   )اانمر:   (4)
ي  )انمر:  (5)

 . (456  ه1431البهوئ 
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125 
ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 القاعدة الرابعة

 اإلشارة المعهودة لأليرس كالبيان باللسان

 وفيه ثالثة مطالب: 

 رسر  القاعدة.  المطلب األول: 

 : ي
 
 أدلة القاعدة.  المطلب الثات

 تطبيقات القاعدة.  المطلب الثالث: 

 القاعدة الرابعة

 (57)اإلشارة المعهودة لأليرس كالبيان باللسان 

ي لم ينص 
 (58)عىل هذه القاعدة وإنما أشار إليها بلفظ: " ولو أيرس بإشارة"   -رحمم هللا –اإلمام البهوئ 

ح القاعدة  المطلب األول: شر

 المعن  اإلفرادي للقاعدة: 

 . (59)اإليماء اإلشارة لغة: 

ا: 
ً
ء بالحس"اإلشارة اصطالح ي

ز السر  (60) " هو تعيي 

 . (61)المعروفة المعهودة لغة: 

 (62) النطق والفصاحةالبيان لغة: 

ا: 
ً
ي الضمي  البيان اصطالح

ز
 . (63)هو النطق الفصي  الممهر عما ف

 

 

 

                                                           
  ه1427الزحيىلي  )(  134/ 9  ه1388ابن تدامة  )(  302/ 1  ه1416البورنو  )  (296  ه1419ابن نجيم  )  (312  ه1411السيوطي  )انمر:  (1)
1 /342 .) 
ي  ) (2)

 . (456  1431البهوئ 
 (. 499/ 1مصطفز وآيرون  )انمر:  (3)
ي  ) (4)

كت   . (28  ه1424الي 
وز آبادي  )انمر:  (5) ي )  (303  ه1426الفي  ي    تلعخ   . (442  ه1408تنيت 
 (. 69/ 13ه  1414ابن منمور  ) (6)
ي  ) (7)

 . )بترصف((47  ه1403الجرجائز
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ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اإلجماىلي للقاعدة: 
 المعن 

ي 
ز
ز أو الحاجب  فتعتي  كالنطق ف ة منم  وإشارتم تكون باليد أو الرأس أو العي  أن إشارة اخأيرس المعهودة هي المعتي 

لة واحدة من حيث  ز ة سواء كان عالًما بالكتابة أم ال  فالكتابة واإلشارة بميز بناء اخأحكام  وهذه اإلشارة معتي 
ورة؛ خأن لو يعتد بإشا ي الداللة  وهذا استحسان ضز

ز
ة ف ر  لذلك اإلشارة منم معتي  رتم فقد يصيلم الحرج والرصز

 . (64)القذف وال يسقط منم الحد إال بإسقاط المقذوف 

: أدلة القاعدة ي
 
 المطلب الثات

دل لهذه القاعدة من القرآن والمعقول: 
 
 لقد است

  :القرآن الكريم 

 ﴿  قال تعاىل: 
َ
ن ك م  م 

ِّ
ل
َ
ك
 
ف  ن ي 

َ
وا ك

ُ
ال
 
هذ ۖ ق

ي 
َ
ل  إذ
 
ت ار 

 
ش
َ
أ
 
اف يًّ بذ

دذ ص 
 
ه م 
ْ
ي ال ذ

 
 ف

 
 [29﴾ ]سورة مريم: ان

ي حكم اخأيرس فأشارت  -عليها السالم–دلت اآلية الكريمة عىل أن مريم  وجه الداللة: 
ز
نذرت أال تتكلم  فكانت ف
ة اكتفوا بها عن معاودة سؤالها مع إنكارهم عىل ما أشارت إليم   .  (65)بإشارة مفهومة معتي 

  :المعقول 

ا يؤدي لم 
ً
إن اخأيرس إن لم تعتي  إشارتم لما صحت معاملتم للناس  ولكان عرضة للموت إن لم يجد أحد

 (66)مصالحم نيابة عنم  ووجود النائب متعذر  وكيف تقل  نيابتم إذا لم تعتي  إشارتم 

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة

ي غي  دار اإلسالم وهو 
ز
مكلف مختار محصن وكان المقذوف ذات محرم أو إن تذف أيرس بإشارة مفهومة ولو ف

ز جلدة ا عىل الهالك حد حر ثماني 
ً
ف  . (67) مجبوًبا أو مرسر

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 342/ 1  ه1427الزحيىلي  )(  302/ 1  ه1416البورنو  )انمر:  (1)
 (. 440/ 9  ه1379  بن حجر )اانمر:  (2)
 ( )بترصف(302/ 1ه  1416البورنو  )  (351  ه1409الزرتا  ) (3)
ي  )انمر:  (4)

 (. 104/ 6البهوئ 
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ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الخاتمة

، سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم تسليًما   ف األنبياء والمرسلئر  الحمد هلل والصالة والسالم عل أشر
ي نهاية هذا البحث عدة نتائج وتوصيات البد من 

 
ا، وف ً : كثير  ذكرها وهي

 النتائج: 

أن علم القواعد الفقهية عميم وأصي  فهو يربط المسائ  الفقهية بفروعها  ويربط الجانب النمري بالجانب  -1
 . ي
 التطبيف 

ي بوضوحها  وإيجاز علارتها  فلعض القواعد نص عليها نًصا ضيًحا  -2
امتازت القواعد الفقهية عند اإلمام البهوئ 

 .  وبعض منها أشار إليها بالمعتز
ي هذا اللحث أربعة تواعد  ولقد تم رسر  ك  تاعدة  مع االستدالل عليها  وذكر  -3

ز
بلغت تواعد كتاب الحدود ف
 الفروع المندرجة تحتها. 

 التوصيات: 

ي  وإبراز القواعد الفقهية فيها.  -1
 االهتمام بدراسة كتب اإلمام البهوئ 

ي  يدي فيم  ويستفيد منم طللة العلماالهتمام بدراسة القواعد الفقهية عند الحنابلة  لتوليد فكر تقع -2
ز
ف

 اللحث واالستقراء. 

 فهرس المراجع

ي شيلة  علد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان.  ي شيلة. مكتلة الرشد. الرياض. 1409ابن أئ   ه. مصنف ابن أئ 

 . ي آثار الخالف.  دار السالم. 1408ابن الجوزي  يوسف بن تزعىلي
ز
 ه.  إيثار اإلنصاف ف

وت. 1424حمد بن علد هللا بن سعيد. ابن الخطيب  م ي أيلار غرناطة.  دار الكتب العلمية. بي 
ز
 ه.   اإلحاطة ف

 ه.   اإلجماع.  دار المسلم. 1425ابن المنذر  محمد بن إبراهيم. 

. رسر  الكوكب المني  المسىم بمخترص التحرير. مكتلة 2ه. ط1418ابن النجار  محمد بن أحمد بن علدالعزيز. 

 العبيكان. 

 ن الهمام  كمال الدين محمد بن علد الواحد.  فت  القدير. دار الفكر. اب

ي الدين أبو العلاس أحمد بن علد الحليم. 
ه. مجموع الفتاوى. مجمع الملك فهد لطلاعة 1416ابن تيمية  تف 

يف. المملكة العربية السعودية.   المصحف الرسر

وت. ه. فت  اللار 1379ابن حجر  أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد.   ي رسر  صحي  اللخاري. دار المعرفة. بي 

ي أعيان المائة الثامنة. مجلس دائرة 2ه. ط1392ابن حجر  أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد. 
ز
. الدرر الكامنة ف

 المعارف العثمانية. الهند. 

 . اث اإلسالمي
 ابن حميد  أحمد بن علد هللا. مقدمة تحقيق كتاب المقري. مكتب الي 
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ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 حمن بن أحمد. القواعد البن رجب. دار الكتب العلمية. ابن رجب  علد الر 

ي شهلة  أحمد بن محمد بن عمر. 
وت. 1407ابن تاضز  ه. طلقات الشافعية. عالم الكتب. بي 

. مكتلة القاهرة. 1388ابن تدامة  موفق الدين علد هللا بن أحمد بن محمد.  ي
 ه. المغتز

ز  . سيز ي
 ابن ماجم. دار إحياء الكتب العربية. ابن ماجم  أبو علد هللا محمد بن يزيد القزويتز

 . وت. 3ه. ط1414ابن منمور  حمد بن مكرم بن عىلي  . لسان العرب. دار صادر. بي 

وت. 1419ابن نجيم  زين الدين بن إبراهيم بن محمد.   ه. اخأشلاه والنمائر. دار الكتب العلمية. بي 

. دار الفكر. دمشق. 2ه. ط1408أبو حبيب  سعدي.   . القاموس الفق ي

وت.  ي داوود. المكتلة العرصية. بي   أئ 
ز . سيز ي

 أبو داود   سليمان بن اخأشعث بن إسحاق السجستائز

ي القاسم المواق  محمد بن يوسف.   ه.  التاج واإلكلي  لمخترص يلي .  دار الكتب العلمية. 1416أئ 

 . الكتب العلمية. ه. نهاية السول رسر  منهاج الوصول. دار 1420اإلسنوي  علد الرحيم بن الحسن بن عىلي
وت.   بي 

ه. الجامع المسند الصحي  المخترص من أمور رسول هللا صىل هللا عليم 1422اللخاري  محمد بن إسماعي . 
 وسلم وسننم وأيامم = صحي  اللخاري. دار طوق النجاة. 

ي  محمد عميم اإلحسان المجددي. 
كت  . 1407الي  ي

ز . كراتسر  ه. تواعد الفقم. الصدف بللرسر

ي  
كت   ه. التعريفات الفقهية. دار الكتب العلمية. 1424محمد عميم اإلحسان المجددي. الي 

ز اإلتناع. دار الكتب العلمية.  ي  منصور بن يونس بن صال  الدين. كشاف القناع عن مي 
 البهوئ 

ي  منصور بن يونس بن صال  الدين. 
ه. الروض المرب  ع رسر  زاد المستقنع. دار ابن الجوزي. 1431البهوئ 
 . القاهرة

ي بن أحمد بن محمد. 
 
ي إيضا  تواعد الفقم الكلية. مؤسسة الرسالة. 4ه. ط1416البورنو  محمد صدف

ز
ز ف . الوجي 

وت.   بي 

 . وت. 1996التهانوي  محمد بن عىلي ون. بي   م. موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم. مكتلة لبنان نارسر

يف.  ي  عىلي بن محمد بن عىلي الزين الرسر
وت. ه. التعر 1403الجرجائز  يفات. دار الكتب العلمية. بي 

وت. 1411الحاكم  محمد بن علد هللا بن محمد.  . دار الكتب العلمية. بي  ز  ه. المستدرك عىل الصحيحي 

ان. 1420الحريري  إبراهيم بن محمد.  ي اإلسالم. دار عمار. عم ة
ز
 ه. القواعد والضوابط الفقهية لنمام القضاء ف

 . ي رسر  اخأشلاه والنمائر. دار الكتب العلمية. ه. 1405الحموي  أحمد بن محمد مكي
ز
 غمز عيون اللصائر ف
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ف         ي من خالل كناب الروض                           شر

 
ي كتاب الحدود عند اإلمام البهوت

 
 المرب  ع دراسة نظرية تطبيقيةالقواعد الفقهية ف
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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 
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز
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ُ
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 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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