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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  كتاب األطعمة من خالل كتاب الروض المرب  ع]
 
  ف

 [القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام البهون 
  من بداية كتاب األطعمة إىل نهاية  )

البهون  الفقهية عند اإلمام  القواعد والضوابط  الماجستير بعنوان  جزء مستل من لرسالة 
 ( المرب  ع )دراسة نظرية تطبيقية( كتاب اإلقرار من خالل كتاب الروض 
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يعة والدراسات اإلسالمية، جامعة جدة المملكة العربية السعودية]   [ تخصص الشر

 
 ملخص البحث: 

وع   أنها جزء من مرسر الفقه اإلسالمي حيث  ي 
فز بالقواعد  تكوين موسوعة علمية تختص  الدراسة إىل  تهدف هذه 

ي كتابه الروض متكامل يضم  
ي فز
البهوئ  الدراسة ذكرت قواعد األطعمة عند اإلمام  ي هذه 

الفقه، وفز أبواب  جميع 
ح القواعد وتأصيلها وجمع تطبيقاتها .   المرب  ع وبيان رسر

األدلة  والتحليىلي من خالل عرض  ي 
بالدراسة، والوصفز ي 

المعتز الجزء  ي 
فز ي 
المنهج االستقرائ  تم االعتماد عىل  وقد 

 ا. وأوجه الداللة منه
ي أداء العبادة للمسلم عىل أكمل   وُيعد هذا العمل وسيلة لتسهيل الوصول للقواعد الفقهية وما

ي ذلك من أثر فز
فز

 وجه. 
 القواعد، الضوابط، األطعمة، االضطرار.  الكلمات المفتاحية: 

 
]The jurisprudential rules and precepts of Imam al-Bahooti in the foods chapter[ 
(Part of his book "Alrawd Almorbei") 

extracted part of master thesis titled: {The rules and precepts of Imam al-Bahooti which is started 

from the Foods chapter up to the Recognition chapter through his book "Alrawd Almorbei", 

(analytical/application) study}. 

Abstract: 

The main goal of the thesis is to forming a scientific encyclopedia which deals with some important 

rules in Islamic jurisprudence. It is an essential part of the integrated project that includes all chapters 

of jurisprudence. The main reference of thesis “rules & precepts” is (Alrawd Almorbei) book by Imam 

BAHOOTE’E  

The inductive approach was relied-on in the concerned parts of the study, descriptive and analytical by 

presenting the evidence and indicating of it. 

This work is a means to facilitate access to the rules of jurisprudence and the impact of these on the 

performance of worship for the Muslim to the fullest. 

Key Words: Foods, Rules and precepts. 
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 المقدمة 
 

ي لجالل وجهه وعظيم سلطانه،  
ي كما ينبغز ، الحمد هلل حمد الشاكرين، له الحمد رئ  ز الحمد هلل رب العالمي 
ا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى  

ً
ي وسالمه عليه  وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمد األمانة، وصلوات رئ 

ا، أما بعد:  ً  وعىل آله وصحبه وسلم تسليًما كثي 
 

ف العلوم قدًرا، وأعظمها أجًرا، وأعمها فائدة، وأعالها مرتبة، يمأل العيون نوًرا، والقلوب رسوًرا،      فإن الفقه أرسر
ز النظام اًحا، ألن ما بالخاص، والعام من االستقرار عىل سيز ة االجتماع وااللتئام والصدور انرسر ، واالستمرار عىل وتي 

ي وجوه األحكام  
ز الجائز، والفاسد فز ز بي  إنما هو بمعرفة الحالل من الحرام، والتميي 

ي 1
، وللقواعد الفقهية أهمية فز

ي أبواب الفقه المختلفة تحت قاعدة 
ي الحكم، والمتفرقة فز

ي جمع شتات الفروع المتشابهة فز
، تتمثل فز الفقه اإلسالمي

ي ضم الفروع الجديدة تحت ما يناسبها من القواعد لحفظها، وليسهل  م
ز دور القواعد الفقهية فز ن القواعد، ويي 

 .الرجوع إليها
وقد اهتم العلماء بعلم القواعد الفقهية وأشادوا به وبينوا فوائدها ومدى حاجة الفقيه إليها، حيث قال ابن رجب 

: " فهذه قواعد مهمة وفوائد   جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه عىل ما كان الحنبىلي
ي سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد، فليمعن الناظر 

عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل فز
  )2(فيه النظر، وليوسع العذر إن اللبيب من عذر." 
: قو  ي

: " ... والقسم الثائز ي
ة العدد، عظيمة المدد، مشتملة عىل ومن ذلك قول القرافز اعد كلية فقهية جليلة، كثي 

الفقه، وإن  ي أصول 
ء فز ي

يعة ما ال يحىص، ولم يذكر منها شر ي الرسر
الفروع فز ع وحكمه، لكل قاعدة من  أرسار الرسر

ي تفصيله لم يتحصل
ي الفقه، ع . اتفقت اإِلشارة ِإليه هنالك عىل سبيل اإِلجمال، فبف 

ظيمة وهذه القواعد مهمة فز
كشف 

ُ
ف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وت النفع، وبقدر اإِلحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويرسر

 3."... ِإلخ
ز المتحدة، هو أوغ لحفظها،   ي القواني 

ة المتعددة فز : "أما بعد: فِإن ضبط األمور المنترسر ي
ومن ذلك قول الزركسر

م العدد  
َ
ي وضع ألجلهاوأدغ لضبطها، وهي ِإحدى ِحك

؛  . الت  ز ز بياني  والحكيم ِإذا أراد التعليم ال بد له أن يجمع بي 
إجماىلي تتشوف ِإليه النفس، وتفصيىلي تسكن ِإليه. وهذه القواعد تضبط للفقيه أصول الذهب، وتطلعه من مآخذ 

 4."الفقه عىل نهاية المطلب

ي الفقيه ِإىل
ي الفتوى".  وقول ابن  نجيم عن القواعد الفقهية: "وب  ها يرتف 

 5درجة االجتهاد ولو فز
 

الظنون   مآخذ  ي 
فز النفوس  تتدرب  به  إذ  والحاكم،  ي 

والقاضز ي 
والمفت  للفقيه  العلم  أهمية هذا  من  ولما ظهر 

بالفقه كله، وبالتاىلي فقد حصل عىل   بها فقد استوعب وأحاط  القواعد وأحاط  ومدارك األحكام. فمن استوعب 

 
 . 16/ 1انظر: األشباه والنظائر، ابن نجيم،   1
، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، )المملكة العربية السعودية: دار ابن 2 عفان   قواعد ابن رجب ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبىلي

 (. 4/ 1ه(، ) 1419للنرسر والتوزي    ع، 
 (. 3، 2/ 1الفرق ) 3
 (. 66، 65/ 1المنثور ) 4
 (. 15األشباه والنظائر البن نجيم ) 5
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ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  ُ
ه
ه »َمْن ُيِرِد اَّلل

ِّ
يِن«الخي  كل

ِ
ي الد ِ

 فز
ُ
ْهه
ِ
ق
َ
ا ُيف ً ْ ي 

َ
ي هذا العلم العظيم، )6(ِبِه خ

ي فز
ي أن أبحث فيه وأن يكون بحت 

،  ؛ رغبت فز
ي كتاب األطعمة من خالل كتاب الروض المرب  ع 

ي فز
تحت عنوان: )القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام البهوئ 

 ("دراسة نظرية تطبيقية". 
 مشكلة البحث: 

ي كتاب الروض المرب  ع؟ ما مدى عناية  -
ي بالقواعد والضوابط الفقهية فز

 البهوئ 

؟  - ا أم أشار إليها بالمعتز
ً
ي عىل القواعد والضوابط الفقهية لفظ

 هل نصَّ اإلمام البهوئ 

 ما مدى اهتمام الحنابلة بعلم القواعد والضوابط الفقهية؟ -
 أهمية البحث وأسباب اختياره: 

 قدرها فهي مرجع مهم لتأصيل كثي  من األحكام الفقهية وبناء الفروع عليه. عظم شأن القواعد الفقهية ورفعة  -

ي   -
، كما أن عليه ُجل اعتماد الطلبة فز  مصنفات الفقه الحنبىلي

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

يعة وأقسام الدراسات اإلسالمية فز  كليات الرسر

وذلك من خالل االستقراء لكتب القواعد والضوابط الفقهية، والبحث   تنمية الملكة الفقهية لدى الباحثة، -
 . ي زيادة التحصيل العلىمي

 واالستقصاء وتنمية مهارة االستنباط، وكل ذلك يسهم فز

 خدمة علم القواعد والضوابط بشكل عام، والمذهب الحنبىلي بشكل خاص.  -

ي كتاب )ال -
ي قسم فقه األطعمة. عدم وجود دراسات تناولت القواعد والضوابط الفقهية فز

 روض المرب  ع( فز
 أهداف البحث: 

ي وبيان مكانته وسعة علمه.  -
 التعريف باإلمام البهوئ 

ي الفقه وأهمية القواعد الفقهية لعلم الفقه وأصوله  -
 .بيان أهمية الكتاب فز

ي  -
ي فقه األطعمة فز

ي ثنايا كتاب )الروض المرب  ع(، فز
مصنف جمع ودراسة القواعد والضوابط الفقهية المتناثرة فز

 واحد، يسهل الرجوع إليه. 

ي القاعدة مما ينتج  -
ز األلفاظ المؤثرة فز ز معتز كل قاعدة وضابط وتبي  دراسة القواعد الفقهية دراسة نظرية، تبي 

 .  عنه حكم فقهي

، وذلك من خالل التطبيقات والصور   - ي
بيان ترابط الجانب النظري للقواعد والضوابط الفقهية بالجانب التطبيف 

 قاعدة أو ضابط. المتعددة لكل 

ز إدراك علل المسائل وضبط أحكامها من خالل جمع القواعد من كتاب الروض -  .التسهيل عىل الفقهاء والباحثي 
 الدراسات السابقة: 

بعد البحث واالستقراء، وبعد التواصل مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ومكتبة الملك فهد 
ي الوطنية، لم أقف عىل  

ي فز
دراسة علمية سابقة تناولت موضوع: "القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام البهوئ 

 كتاب األطعمة واأليمان والقضاء والشهادات واإلقرار خالل كتاب الروض المرب  ع". 
 وهناك دراسات علمية ذات صلة بالموضوع: 

ي العبادات من   -1
ي فز
خالل كتاب الروض المرب  ع )دراسة نظرية القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام البهوئ 

ي جامعة الملك عبد العزيز،  
، وهي رسالة ماجستي  مسجلة فز تطبيقية( للباحثة: حصة موش عثمان عقيىلي

 ه. 1435كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم الدراسات اإلسالمية، 

 
ي صحيحه، ح 6

ي الدين، )71أخرجه البخاري فز
ا يفقهه فز ً  (. 25/ 1، كتاب العلم، باب من يرد هللا به خي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المعامالت من خالل كت -2
ي فز
اب الروض المرب  ع )دراسة نظرية القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام البهوئ 

ي جامعة الملك عبد العزيز، 
ي إسماعيل أوغوز، وهي رسالة ماجستي  مسجلة فز

تطبيقية( للباحثة: زينب غتز
 ه. 1435كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم الدراسات اإلسالمية، 

ي فقه األرسة من خالل كتاب ا -3
ي فز
لروض المرب  ع )دراسة نظرية  القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام البهوئ 

ي جامعة الملك عبد العزيز، كلية 
، وهي رسالة ماجستي  مسجلة فز ي

تطبيقية( للباحثة: ميعاد سعد عىلي الروف 
 ه. 1435اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم الدراسات اإلسالمية، 

 منهج البحث: 
، ثم در    التحليىل  واالستنباط 

: سيعتمد هذا البحث عىل المنهج االستقران   
 استه عىل النحو اآلن 

ا.  -1
ً
ي كتاب األطعمة من "الروض المرب  ع"، استخراًجا واستنباط

 استقراء القواعد والضوابط الفقهية فز
ي كتاب الروض المرب  ع.  -2

 ترتيب القواعد والضوابط حسب ورودها فز
ي الهامش بذكر رق -3

ي تنصيص ".." وأوثقها فز
ز عالمت  ي وأثبتها بي 

م الصحة،  إيراد القاعدة بنص اإلمام البهوئ 
ي صلب البحث 

ي أثبت النص المناسب لصياغة القاعدة فز
وإذا احتاج األمر إىل تعديل صياغة القاعدة فإئز

ي الحاشية بانظر. 
 وأشي  إىل ذلك فز

ي الحاشية من كتب القواعد الفقهية ومدونات الفقه واألصول.  -4
 توثيق القواعد والضوابط فز

: عند دراسة القواعد والضوابط الفقهية سوف   -5 ي
تيب اآلئ   يتم تقسيم المطالب وفق الي 

ح القاعدة أو الضابط.  أوال:  ●  رسر

 أدلة القاعدة أو الضابط.  ثانيا:  ●

 تطبيقات القاعدة أو الضابط.  ثالثا:  ●

 مستثنيات القاعدة أو الضابط إن وجد.  رابعا:  ●
ال -6 ي ذلك عىل 

الحرص، معتمدة فز التمثيل ال  أو ضابط عىل سبيل  روض  ذكر فروع وتطبيقات لكل قاعدة 
ي األخرى. 

 المرب  ع، وعند قلة التطبيقات أرجع إىل كتب البهوئ 
 ذكر مستثتز القاعدة والضابط إن وجدت وذلك عىل سبيل االيضاح ال الحرص.  -7
ز عىل موضوع البحث وتجنب االستطراد  -8 كي 

 .الي 
9-  . ز ي المي 

 عزو اآليات القرآنية إىل سورها، وذكر اسم السورة، ورقم اآلية، ووضع ذلك فز
ز والجوامع تخري    ج األ  -10 ي البحث بعزوها إىل مصادرها من كتب السنة كالصحاح والسيز

حاديث واآلثار الواردة فز
 والمسانيد. 

ز أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، أو أحدهما.  -11 ي الصحيحي 
 إن كان الحديث فز

جمة لألعالم الوارد ذكرهم، باستثناء المشهورين.  -12  الي 
13-   :  إدراج الفهارس، وهي

 القرآنية. فهرس اآليات  ●

 فهرس األحاديث واآلثار.  ●

 فهرس األعالم.  ●

 فهرس المراجع والمصادر.  ●

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ِ
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ي  ( 11)
ّ
، انظر: المحت 

  أعيان القرن الحادي عشر 
 
خالصة األثر ف

( ،4 /426 .) 

ي  ( 12)
ّ
، انظر: المحت 

خالصة األثر
 ( ،4 /426 .) 
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ي ش ( 14)
ي بلدة شقرا من بالد نجد، تعلم فز

ي زيد فز
، مؤرخ، وكان من شيوخ قبيلة بتز جدي الحنبىلي

ّ
قرا عثمان بن عبدهللا بن عثمان بن حمد بن برسر الن

، 1225وحج سنة  ي تاري    خ نجد، فهرس طبقات الحنابلة البن رجب. انظر: الزركىلي
، ومن مؤلفاته: عنوان المجد فز ه وهو فت 

األعالم
الة،  (، كح209/ 4، )

معجم المؤلفير  
( ،6 /259 .) 

ي طلب العلم بهمة ومثابرة، يعد من ع  ( 15)
ع فز ي بيت علم ودين، رسر

ي بلدة الفرعة، ولد فز
لماء  عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن حمد الناضي، ولد فز

ي بلدة جالجل، ثم توىل بعد ذلك قضاء جميع مقاطعة سدير، ومن مؤلفاته: 
ي نجد البارزين، ووىلي قاضًيا فز

وحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، توفز
ّ
ح كتاب الت رسر

ه. انظر: عبد هللا بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، 1282سنة 
علماء نجد خالل ثمانية قرون

 (. 91- 89/ 5ه(، ) 1419)الرياض: دار العاصمة،   2، ط

(16 )  ، عثمان بن برسر
  تاري    خ نجد
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ي، ط  (. 35/ 1ه(، ) 1433رياض: مكتبة الملك الوطنية، )ال 3، تحقيق: د. محمد بن ناض الشي 
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ّ
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 ،213 . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ً
 23وورد اسمه أيضا

ح زاد المستقنع(   إىل محتوى الكتاب وما يتضّمنه.  (24)وقد أسماه بعضهم )رسر
ً
 إشارة

 
بة( 18)

 وتكون بجوار منشآت معمارّية، الي ّ
ً
يحّية  ضز

ً
ُ من كونها قبة ى وهي أكي  ي الكي 

رافز
َ
ة من الق : اسم يطلق عىل كّل من جاور األزهر. المجاورين: هي مقي 

 ، ي
ّ
انظر: المحت 

خالصة األثر
 ( ،4 /426) ، ، الّزركىلي

األعالم
 م،2018/ 9/ 28(، مشاهدات ثقافّية وأثرّية، نرسر يوم 307/ 7، )

 https://www.facebook.com/651062651759508/posts/899926620206442 / 

انظر: عبد القادر بن أحمد بن بدران،  ( 1)
المدخل إىل مذهب اإلمام أحمد

، ط كي
ّ وت: مؤسسة الرسال 2، تحقيق: عبد هللا الي  - 488ه(، 1401ة، )بي 

جدي، 894
ّ
، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الن

حاشية الّروض المرب  ع
  ،  (. 2/ 1ه(، ) 1397)بدون نارسر

(20 )  ، انظر: الّزركىلي
األعالم

( ،7 /307 .) 
ي طلب العل  ( 21)

، اإلمام والعالمة وشيخ اإلسالم، كان من بحور العلم، رحل فز دامة المقدشي
ُ
ين محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن ق

ّ
م إىل  موفق الد

، ها الكثي  ي وغي 
ي والمغتز

، ومن مؤلفاته: المقنع والكافز
ً
ة  وُحجَّ

ً
جار: كان إماَم الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة

ّ
ي سنة  بغداد، قال ابن الن

ه. انظر: محمد 620توفز

 ، ي هت 
ّ
بن أحمد الذ

بالء
ّ
سير أعالم الن

اف: شعيب األرناؤوط، ط ز بإرسر وت: مؤسسة الّرسالة،  3، تحقيق: مجموعة من المحققي  - 165/ 22ه(، )1405)بي 
172 .) 

انظر: كحالة،  ( 22)
معجم المؤلفير  

( ،13 /22 .) 
، النارسر : دار العاصمة المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد وتخريجات األصحابه( 1429توفز : ( بكر بن عبد هللا أبو زيد بن محمد بن عبد هللا،)الم23)
 (. 771\ 2ه(.) 1417) 1مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة،ط  -

انظر: الغّزي،  ( 24)
عت األكمل

ّ
الن

 ،211 ، ، ابن شطي
مخترص طبقات الحنابلة
جدي، 116،  

ّ
، الن

الّسحب الوابلة
( ،3 /1132 .) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز
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ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ُ
للوظائف   عام 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 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا
ً
 واصطالح

ا
ب األّول:تعريف القواعد الفقهّية لغة

َ
 المطل

ٌب من ُجزأين وهما: القاعدة والفقه. ولتعريف هذا المصطلح 
ّ
ي مرك ي

 وصفز
ٌ
 مصطلح "القواعد الفقهية" مصطلح

ّ
إن

 من تعريف مفرداته، لذا سيتّم تعريُف  
ّ
ب الُبد

ّ
مَّ يتمُّ تعريفه باعتباره المرك

َ
: كلُّ واحدة عىل حدة. ومن ث ز الكلمتي 

ا.  ًبا وصفيًّ
ّ
 مرك

: تعريف القاعدة 
ا
 أوًل

 
ا
ي يستقّر ويعتمد عليها، قال تعاىل:  لغة

ت 
ّ
 ال
ُ
ُسُسه

ُ
 البيت: أي أ

ُ
هِ ﴿: األصل واألساس، يقال: قواعد َرَٰ

ۡ
ُع ِإب

َ
ۡرف
َ
 ي
ۡ
ُم      َوِإذ

َبۡيِت 
ۡ
 ٱل
َ
 ِمن

َ
َواِعد

َ
ق
ۡ
 . (33)[127]سورة البقرة:  ﴾ٱل

طلق عىل المحسوسات  
ُ
ها ت

ّ
طلق عىل األمور المعنوّية مثُل   -مثل قولهم: قواعد البيت    -فالقاعدة كما أن

ُ
ا ت
ً
فإنها أيض

ي يقوم عليها،  
،  (34) فإطالقها عىل األمور المعنوّية هو من قبيل ال َمجازقولهم: قواعد الدين، أي أصوله وأسسه الت 

فظة كقولهم: "القواعد الفقهّية" هو من قبيل االستعمال المجازي. 
ّ
 فاستعمال الفقهاء لهذه الل

ا: 
ً
ي االصطالح، والمفاد منها واحد.    اصطالح

ي بيان معتز القاعدة فز
ت عبارات الفقهاء فز  كي 

 : عريفات ما يىلي
ّ
 ومن هذه الت

ّية منطبقة عىل جميع جزئّياتها" (1) 
ّ
 . (35) "هي قضّية كل

ّ عىل جزئّياتها عند تعّرف أحكامها منه" (2)  ي
ّ

 . (36) "هي أمر كىل

ها بالقّوة عىل أحكام جزئّيات موضوعها" (3) 
ُ
 اشتمال

ُ
ّية من حيث

ّ
 . (37)"هي قضّية كل

 

(، حممد بن  5/109ه(، )1399، حتقيق: عبد الّسالم هارون )دار الفكر، مقاييس الّلغة انظر: أمحد بن فارس بن زكراّي الرّازي،   (33)

 (. 3/361ه(، )1414)بريوت: دار صادر، 3، ط لسان العرب بو الفضل مجال الّدين ابن منظور، مكرم بن علّي، أ
 . 38ه(، 1418)دمشق: دار القلم،  4، طالقواعد الفقهيّة انظر: علّي أمحد الّندوي،  (34)
 .171،  ه( 1403)بريوت: دار الكتب العلمّية،   التّعريفات،علّي بن حممد بن علّي الزّين الّشريف اجلرجاين،   (35)
، حتقيق: علي دحروج )بريوت: مكتبة لبنان انشرون،  موسوعة كّشاِف اصطالحات الفنون والعلومحممد بن علّي الّتهانوي،  (36)

 (. 2/1295م(، )1996
 . 728حممد املصري )بريوت: مؤسسة الرسالة(،  - ، حتقيق: عدانن درويشالكلّيات أيوب بن موسى احلسيين الكفوي،   (37)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ه 
ّ
ي معتزً واحد، وهو أن

ها تصّب فز
ّ
عريفات أن

ّ
ي هذه الت

ّ ينطبق عىل جميع جزئّياتهوالمالحظ فز ي
ّ

 . (38) أمر كىل

 ثانًيا: تعريف الفقه 

 
ا
ولُ ﴿، قوله تعاىل: (39)العلم والفهم : لغة

ُ
ق
َ
ا ت مَّ ا مِّ ٗ ِثير

َ
 ك
ُ
ه
َ
ق
ۡ
ف
َ
َعۡيُب َما ن

ُ
ش
ََٰ
 ي
ْ
وا
ُ
ال
َ
 .[91هود: سورة ] ﴾ق

ا: 
ً
القريبة   هو   اصطالح بالقوة  أو  بالفعل  فصيلّية 

ّ
الت تها 

ّ
أدل ال ُمكتَسبة من  العملّية  الفرعية  عية 

باألحكام الرسرّ   العلُم 

(40) . 

ا: تعريف القواعد الفقهّية 
ً
 ثالث

ي تعريف القواعد الفقهّية 
  -اختلف الفقهاء فز

ُ
 واألغلبّية

ُ
ّية
ّ
 الكل

ُ
:  -من حيث ز  عىل قولي 

 
ّ
 القول األّول: أن

 
ّية
ّ
 الفقهّية كل

َ
 ، ومنهم: القواعد

ريُّ  (1) 
َّ
ي العقلّية العاّمة، وأعمُّ من العقود    (41)ال َمق

ٍّ أخصُّ من األصول وسائر المعائز ي
ّ

ىل
ُ
ها: "كلُّ ك

ّ
فها بأن ذي عرَّ

ّ
ال

وابط الفقهّية الخاّصة"
ّ
 . (42) وجملة الض

ا ابُن الّسبكي  (2) 
ً
فهم أحكاُمها   (43) ومنهم أيض

ُ
 ت
ٌ
ة  كثي 

ٌ
ذي تنطبق عليه جزئّيات

ّ
ّ ال ي

ّ
ىل
ُ
ها: "األمر الك

ّ
ذي عّرفها بأن

ّ
ال

 

، )رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري جبامعة أم القرى،  القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالميانظر: علي بن أمحد الندوي،  (38)
 . 2ه(، 1404-ه1403إشراف الدكتور: ايسني شاذيل، 

انظر: ابن منظور،  ( 39)
لسان العرب

( ،13 /522 ، (، أحمد بن محمد بن عىلي الفّيومي
  غر 

 
ح الكبير المصباح المنير ف

يب الشرّ
وت: المكتبة العلمّية،    )بي 

 (. 479/ 2م(، )1978

ح زاد المستقنع )ص:  ( 40) (،عبد الّرحيم بن الحسن بن عىلي اإلسنوي، 4الروض المرب  ع رسر
ح منهاج الوصول نهاية الّسول شر

وت: دار الكتب   ، )بي 

، قاسم بن عبد هللا بن أمي  عىلي القونوي، 11ه(، 1420العلمية، 
  تعريفات األلفاظ المتداولة بير  الفقهاءأنيس الفقه 

 
اء ف

، تحقيق: يحت  مراد، )دار الكتب  
 . 116ه(، 1424العلمّية، 

، من ( 41) ي موش عمران المشداىلي ي الحفظ، قرأ عىل أئ 
اعة والغزارة فز ، أحد قضاة فاس، كان شديد الي  ي

 محمد بن محمد بن أحمد المقري، التلمسائز

ي سنة مصنفاته: القواعد، والحقائق وا
ه. انظر: محمد بن عبد هللا بن سعيد األندلسي ابن الخطيب، 758لّرقائق، توفز

  أخبار غرناطة
 

اإلحاطة ف
وت: دار     )بي 

، 116/ 2ه(، )1424الكتب العلمية،  ي
(، عىلي بن عبد هللا بن محمد النباهي المالف 

تاري    خ قضاة األندلس
وت: دار  ، )بي  ي اث العرئ 

، تحقيق: لجنة إحياء الي ّ

، 170-169ه(، 1403ق الجديدة، اآلفا ، الزركىلي
األعالم

( ،7 /37 .) 

ري،  ( 42)
َّ
محمد بن أحمد المق

القواعد
 ،) ّ اث اإلسالمي

 . 212، )رسالة علمّية بجامعة أّم القرى، تحقيق: أحمد بن عبد هللا بن حميد، مكتب الي ّ
ي ال ( 43)

، قاضز  بن تّمام الّسبكي
ّ
ي بن عىلي

ّ بن عبد الكافز اب بن عىلي
ّ
: جرى عليه من المحن عبد الوه ، وقال ابن كثي  ي هت 

ّ
قضاة. قرأ عىل الِمزّي والزم الذ

ح منهاج البيضاو  ح مخترص ابن الحاجب، رسر ي،  والشدائد ما لم يجر عىل قاٍض قبله وحصل له من المناصب ما لم يحصل ألحد قبله. من تصانيفه: رسر

ي سنة  
ظائر، توفز

ّ
ي شهبة،  ه. انظر: أبو بكر بن أحمد بن771األشباه والن

محمد ابن قاضز
افعية

ّ
طبقات الش

وت: عالم  ، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان )بي 

، 106- 104/ 3ه(، )1407الكتب،  ي
ّ بن حجر العسقالئز (، أبو الفضل أحمد بن عىلي

امنة
ّ
  أعيان المائة الث

 
رر الكامنة ف

ّ
الد

، تحقيق: محمد عبد المعيد خان،  
 (. 335-332/ 3ه(، )1392، )حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية 2ط
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 . (44)منها"

رين والمعاضين الذين يقولون بكليتها
ّ
ز والمتأخ مي 

ّ
هما الكثي  من الفقهاء المتقد وغي 

 (45) . 

: أن القواعد الفقهية أغلبية  
 ومنهم: ، القول الثان 

عرف أحكامه منه" (46) ال َحَمويّ  (1) 
ُ
، ينطبق عىل أكي  جزئّياته لت ي ي

ّ
ىل
ُ
يي ال ك ٌم أكي 

ْ
ها: "ُحك

ّ
فها بأن ذي عرَّ

ّ
 . (47)ال

ذين يقولون بأغلبّيتها
ّ
ه من الفقهاء المعاضين ال وغي 

 (48 ) . 

 
ّ
ضح أن

ّ
ز يت ي رؤيتهم للقاعدة نفسها: ومن خالل تعريفات كال القولي 

 الخالَف منشؤه هو اختالفهم فز

ّية القاعدة  
ّ
ي كل

ّية"، ومن نظر إىل المستثنيات القادحة فز
ّ
ها "كل

ّ
فمن نظر إىل فروعها وجزئّياتها المندرجة تحتها عي َّ بأن

ها "أغلبّية"
ّ
عي َّ بأن

 (49) . 

 التعبي   والّراجح
ّ
ة ومنها:  هو القول بكلّية القاعدة الفقهّية، بمعتز أن

ّ
ّية" هو األوىل ألسباب عد

ّ
ها "كل

ّ
 بأن

ّية القاعدة الفقهّية هي األصل.  (1) 
ّ
 كل
ّ
 أن

ّيتها (2) 
ّ
ي كل

ّية ال يقدح فز
ّ
 . (50) وجود االستثناءات الخارجة عن القاعدة الكل

 بعض هذه القواعد، وإن كان بحيث إذا  
ّ
ة األحكام العدلّية ما ينّص عليها: "ثّم إن

ّ
ي مجل

انفرد يوجد من وقد جاء فز
 بعضها ُيخّصُص وُيقّيد  

ّ
ما أن ـِ ّيتها وعمومها من حيث المجموع، ل

ّ
مشتمالته بعض المستثنيات، لكن ال تختّل كل

ا
ً
 . (51)بعض

 

، عبد  ( 44) ي الّسبكي
ّ بن عبد الكافز الوهاب بن عىلي

ظائر
ّ
األشباه والن

وت: دار الكتب العلمية،  ّ معّوض )بي  ه(، 1411، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعىلي
(1 /11 .) 

جار،  ( 45)
ّ
انظر: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن الن

حرير
ّ
ح الكوكب المنير المسّّم بمخترص الت شر

، نزيه حّماد، ، تحقيق: محمد الّزحي ىلي

(، مصطفز أحمد الّزرقا، 30/ 1ه(، ) 1418)مكتبة العبيكان،  2ط
المدخل الفقه ّ العام

دوي، 965/ 2ه(، )1425)دمشق: دار القلم،  2، ط
ّ
(، عىلي الن

القواعد 

الفقهية
 ،41 . 

ي ال َحَموي، مدّرس من علماء الحنفّية، ( 46)
ين الحسيتز

ّ
، أبو العباس، شهاب الد ي

ّ
فات منها: غمز عيون   أحمد بن محمد مك

ّ
ة مصن

ّ
 اإلفتاء، وله عد

ّ
توىل

ي سنة 
، توفز ّ افغي

ّ
ي مناقب الش

فيس فز
ّ
ر الن

ّ
ظائر البن نجيم، الد

ّ
ح األشباه والن ي رسر

، 1098البصائر فز ه. انظر: الّزركىلي
األعالم

( ،1 /239 .) 

أحمد بن محمد الحموي،  ( 47)
ظائر

ّ
ح األشباه والن غمز عيون البصائر شر

وت: دار الك  (. 51/ 1ه(، )1405تب العلمية، ، )بي 

دوي،  ( 48)
ّ
انظر: الن

القواعد الفقهّية
، ابن حميد، 43، 

مة تحقيق كتاب القواعد للمقري
ّ
مقد

 ،107 . 

انظر: سعود بن عبد هللا بن عبد الّرحمن الغديان،  ( 49)
وابط والفوائد الفقهّية من مجموع فتاوى شيخ 

ّ
اإلسالم ابن القواعد األصولّية والقواعد والض

تيمّية
 (. 32-31/ 1ه(، )1432، )الرياض: دار التدمرية، 

انظر: محمد بن عبد هللا بن عابد الّصواط،  ( 50)
  العبادات

 
وابط الفقهّية عند اإلمام ابن القّيم ف

ّ
القواعد والض

 . 160ه(، 1434)دار المنهاج،  

ي الخالفة العثمانّية،   ( 51)
لجنة مكّونة من عدة علماء وفقهاء فز

ة األحكام العدلّية
ّ
مجل

: نور محمد، كارخانه تجارِت  ي
ي )كراتسر

، تحقيق: نجيب هواويتز
 . 16كتب(، 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

أبواب  عاّمة من  يعّية  أحكاًما ترسر يتضّمن  ي  ي
ّ

ىل
ُ
ي ك فقهي "أصٌل  الفقهّية هو:  القاعدة  تعريف   

ّ
فإن ما سبق  وبناًء عىل 

ي القضايا 
دة فز

ّ
ي تدخل تحت موضوعه" متعد

ت 
ّ
 . (52)ال

ا 
ً
:تعريف الضوابط الفقهية لغة واصطالح  

ان 
ّ
ب الث

َ
 المطل

وابط 
ّ
: تعريف الض

ا
 أوًل

 
ا
ء أي حفظه بحزم: جلغة ي

ّ ي بمعتز القوة واإلحكام والحرص(53)مع ضابط، ضبط السر
 . (54) ، وقد يأئ 

ا: 
ً
 أطلق العلماء عدة إطالقات عىل اصطالح الضابط ومنها:  اصطالح

 هي ما يقابل القاعدة.  -

ء.  - ي
ّ  تعريف السر

ء.  - ي
ّ  مقياس السر

قاسيم أو األقسام.  -
ّ
 الت

ها من اإلطالقات وغي 
 (55) . 

الذي هو األصُل   هن إىل اإلطالق األّول 
ّ
الذ ابط انرصف 

ّ
الض  

َ
الفقهاُء لفظ طلق 

َ
أ إذا  ه 

ّ
أن والغالُب عندهم، وال أْي 

ه إال بقرينة تبّينه  . (56)ينرصف إىل غي 

وابط الفقهّية 
ّ
 ثانًيا: تعريف الض

القواعد  ز  وبي  بينه  الفرق  بيان  ي 
فز اهتمامهم  ما كان 

ّ
وإن  ، ّ الفقهي ابط 

ّ
للض تعريف  بإيراد  قديًما  فون 

ّ
المؤل يهتمَّ  لم 

ز اهتّموا   ز والباحثي  قي 
ّ
 بعَض المحق

ّ
دة  الفقهّية، إال أن

ّ
ي ينطبق عىل فروع متعد ي فقهي ي

ّ
ه: "ُحكٌم كىل

ّ
بتعريفه فقالوا بأن

 . (57) من باب واحد

 

دوي،  ( 52)
ّ
ّ الن عىلي

القواعد الفقهّية
 ،45 . 

انظر: ابن فارس،  ( 53)
مقاييس اللغة

ي بكر بن عبد القادر 386/ 3، ) الرازي، (، محمد بن أئ 
مختار الصحاح

  5، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط
وت: المكتبة العرصية،   . 182ه(،  1420)بي 

انظر: ابن منظور،  ( 54)
لسان العرب

( ،7 /340 ، (، الفّيومي
المصباح المنير 

( ،2 /357 .) 

(55 )  ، ز انظر: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسي 
القواعد الفقهية

 . 65-63ه(، 1418، )الرياض: مكتبة الرشد، 

انظر: عادل بن عبد القادر بن محمد قوته،  ( 56)
رافّية

َ
وابط الفقهّية الق

ّ
القواعد والض

، تقريظ: عبد هللا بن بّيه، محمد بن الهادي أبو األجفان، عبد  
 (. 266/ 1م(، ) 2004الوهاب أبو سليمان )دار البشائر اإلسالمّية، 

ناض عبد هللا الميمان،  ( 57)
وابط الفقهّية ع

ّ
  كتان  ّ الطهارة والصالةالقواعد والض

 
ند ابن تيمّية ف

اف   ، إرسر مة لنيل درجة الماجستي 
ّ
، رسالة مقد

كتور: أحمد بن عبد هللا بن حميد، )مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 
ّ
 . 129ه(، 1413الد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وابط الفقهّية
ّ
الث: الفرق بير  القواعد والض

ّ
ب الث

َ
 المطل

 : ي
وابط الفقهّية عىل ثالثة أقوال وهي اآلئ 

ّ
ز القواعد والض ي الفرق بي 

 تباينت أقوال الفقهاء فز

هما لفظان 
ّ
طلق أحدهما فهو يراد به اآلخرالقول األّول: أن

ُ
ادفان، فإذا أ  . (58) مي 

فريق بينهما بحسب االستعمال ومن حيث نطاق كلًّ منهما
ّ
هما متغايران، فالت

ّ
: أن  

ان 
ّ
  . (59) القول الث

ة بالمعن  ال باللفظ    االصطالح، فالعي 
 
ة ف

ّ
فريق بينهما، فال مشاح

ّ
الث: عدم وجود داٍع للت

ّ
 . (60)القول الث

عىل سبق  وبناءا  ة  ما  بكي  وتتطّور  تتغي ّ  المصطلحات   
ّ
أن أدركنا  إذا  األقوال  هذه  ز  بي  الجمع  يمكننا  ه 

ّ
فإن  :

 . (61) االستعمال

الفروع   والخالصة:  من  ا 
ً
عدد تضّم   

ٌ
فقهّية  

ٌ
ة يَّ
ّ
 كل
ٌ
قضية  كليهما 

ّ
أن ي 

فز كان  يشي  الفقهّية  وابط 
ّ
والض  

َ
القواعد  

ّ
أن

 . (62) الفقهّية

 :  
  عدد من األمور وه  اآلن 

 
 ويختلفان ف

: الموضوع 
ا
 أوًل

ا
ّ
ة، أّما الض  القاعدة تجمع وتضّم فروًعا من أبواب كثي 

ّ
 إن

ُ
ابط، حيث

ّ
 القاعدة أعمُّ من الض

ّ
بط يتناول فروًعا فقهّية إن

ّ واحد  . (63)من باب فقهي

 ثانًيا: االستثناءات 

ي باب واحد
ه يضبط الفروع الفقهّية فز

ّ
ابط؛ وذلك ألن

ّ
ا للض

ً
ي القاعدة خالف

 . (64) تكي  االستثناءات فز

 

(58 )  ، انظر: الفّيومي
المصباح المنير 

هانوي، 510/ 2، )
ّ
(، الت

كشاف اصطالحات الفنون
( ،2 /1110 .) 

(59 )  ، انظر: ابن الّسبكي
ظائر

ّ
األشباه والن

 ( ،1 /11 .) 

(60 )  ، انظر: محمد الّروكي
اف عىل مسائل الخالف، اث،  قواعد الفقه اإلسالم ّ من خالل كتاب اإلشر راسات اإلسالمّية وإحياء الي 

ّ
: دار البحوث للد ي )دئ 

 . 167ه(، 1424

انظر: محمد إسماعيل محمد مشعل،  ( 61)
  الق

 
  الفروع المعارصةأثر الخالف الفقه ّ ف

 
واعد المختلف فيها ومدى تطبيقها ف

، رسالة علمّية نال بها 
كتور: عىلي جمعة محمد، )دار السالم، 

ّ
كتوراة، تقديم األستاذ الد

ّ
ف درجة الد

ّ
 . 217- 216ه(، 1428المؤل

انظر: الميمان،  ( 62)
  كتان   الطهارة والصالة

 
وابط الفقهّية عند ابن تيمّية ف

ّ
القواعد والض

 ،129 . 

انظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم،  ( 63)
ظائر

ّ
األشباه والن

وت: دار الكتب العليمة،  . 137ه( 1419)بي 

دوي،  ( 64)
ّ
انظر: الن

القواعد الفقهّية
 ،51 . 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  البحث ا  –  الثالث العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 
 م2022  – حزيران   – 15                                                                 (  -  5152)ص:  لثان

 

30 
  كتاب                                                         فلمبان           

 
  ف

 األطعمة من خالل كتاب الروض المرب  ع القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام البهون 

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا: الحكم
ً
 ثالث

ابط يكي  فيه الخالف
ّ
فق عليه غالًبا، أما حكم الض

ّ
 . (65)حكم القاعدة مت

 المجال رابًعا: 

ّ واحد ي باب فقهي
ابط يكون ِنطاقه فز

ّ
 الض

ّ
ابط أضيق من مجال القاعدة؛ ألن

ّ
 . (66)مجال الض

 خامًسا: الّصياغة 

وابط الفقهّية فقد تصاغ 
ّ
 بعبارات موجزة وألفاظ تدّل عىل العموم واالستغراق، بخالف الض

ُ
 الفقهّية

ُ
 القواعد

ُ
صاغ

ُ
ت

 . (67) بجملة أو أكي  من ذلك

 من :  والخالصة
ً
أوسع مجاًل فالقاعدة  ي مجال كلٍّ منهم: 

الفقهّية هو فز وابط 
ّ
القواعد والض ز  بي  الفرق  أساس   

ّ
أن

ابط. 
ّ
ٍّ بخالف الض َ من باب فقهي  ألكي 

ّ
 الضابط، وحكم القاعدة يمتد

 ّ   المذهب الحنبىل 
 
وابط الفقهّية ف

ّ
ب الّرابع:القواعد والض

َ
 المطل

 بالقواعد الفقهّية با
ُ
ي القرون لقد اهتم الحنابلة

ي القواعد الفقهّية فز
 بهم فز

ٌ
 خاّصة

ٌ
ل ُمجمل، ولكْن لم تكن لهم مؤلفات

، وكان من أوائل  ّ ي قّوِة ونماِء المذهب الحنبىلي
امن، وكان لمؤلفاِتهم أثٌر فز

ّ
ي القرن الث

هم فز
ُ
فردت مؤلفات

ُ
الّسابقة، وإنما أ

ي 
وفز
ُّ
ي القواعد الفقهّية وكان لهما الّسبق فيه هما الط

ف فز
ّ
من خالل كتابيهما " القواعد   (69) وابن تيمّية  (68) من أل

ثراًء   ّ الحنبىلي المذهَب  زادت  ي 
الت  المؤلفات  من  الكثي   ها  وغي  الفقهية"،  النورانية  "القواعد  والصغرى"،  ى  الكي 

 . (70) وازدهاًرا

 

(65 )  ، انظر: حّصة عقيىلي
  العبادات من خالل كتاب الّروض المرب ِ ع

 
  ف

وابط الفقهّية عند اإلمام الُبهون 
ّ

القواعد والض
، 68 . 

انظر: عىلي جمعة محمد،  ( 66)
المدخل إىل دراسة المذاهب الفقهّية

 . 410ه(، 1433)القاهرة: دار الّسالم،  4، ط

(67 )  ، ّ انظر: محمد عثمان شبي 
يعة اإلسالمّية

  الشرّ
 

وابط الفقهّية ف
ّ

القواعد الكلّية والض
 . 23ه(، 1428)عمان: دار النفائس،  2، ط

ين عىلي بن محمد  سليمان بن عبد القّوي بن  ( 68)
ّ
 عىل الشيخ زين الد

َ
، قرأ الفقه ي

، حفظ مخترَص الِخَرف  ، الفقيه واألصوىلي ي
وفز
ُّ
عبد الكريم بن سعيد الط

ي سنة  
ي الدين ابن تيمّية، توفز

يخ تف 
ّ
ي الش

ي أنواع الفنون، ولف 
ضالَء بغداد فز

ُ
ين عبد الّرحمن بن أحمد بن رجب  716الرصضي، جالس ف

ّ
ه. انظر: زين الد

، الحنبىلي 
ذيل طبقات الحنابلة

ز )الرياض: مكتبة العبيكان،   (. 415-404/ 4ه(، )1425، تحقيق: عبد الّرحمن بن سليمان العثيمي 
ث وشيخ اإلسالم، أخذ الفقه واألصول عن ( 69)

ّ
، اإلمام والفقيه والمحد ي

والده، وعن  أحمد بن عبد الحليم بن عبد الّسالم بن عبد هللا ابن تيمّية الحّرائز
يخ شم

ّ
ي الش

ي عنه فز هت 
ّ
ين عاًما، وكتب الذ دريس وهو دون العرسر

ّ
ل للفتوى والت

ّ
ز فيه، تأه ي عمر، أقبل عىل تفسي  القرآن الكريم في  ين بن أئ 

ّ
:  س الد تاريخه الكبي 

ي سنة 
ه. انظر: ابن رجب،  728كلُّ حديث ال يعرفه ابن تيمّية فليس بحديث، توفز

ذيل طبقات الحنابلة
 ( ،4 /491-500 .) 

الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان، انظر:  ( 70)
القواعد الفقهّية عند الحنابلة

كتوراة، الجامعة اإلسالمّية بالمدينة  
ّ
، )رسالة لنيل درجة الد

 ، كتور: محمد بن حمود الوائىلي
ّ
اف األستاذ الد  . 388ه(، 1412المنورة، إرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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   ثانًيا: المعن 
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وجه الداللة: إن المشتِبهات هي ما لم يعلم حكمها من الحل أو الحرمة، أو مما تنازعتها األدلة وتجاذبتها المعائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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َر َسْهِمك

َ
ث
َ
أ  
َّ
 ِفيِه ِإًل

ْ
ِجد

َ
ْم ت

َ
ل
َ
 َيْوًما ف

َ
ك
ْ
اَب َعن

َ
 غ
ْ
ِإن
َ
، ف ِ

ه
ِر اْسَم اَّلل

ُ
ك
ْ
اذ
َ
ي بسهمك ف ِ

ا فز
ً
ِريق

َ
 غ
ُ
ه
َ
ت
ْ
 َوَجد

ْ
ِإن

 
َ
َماِء، ف

ْ
كل« ال

ْ
أ
َ
 ت
َ
 . 84ّل

ي ع   ا من أن يكون الكلب الذي قتله غي  مسىمَّ عليه، وجه الداللة: دل الحديث عىل أن النت 
ً
قد أفت  بالشبهة خوف

ي فتياه 
ا، فإباحة الصيد اجتمعت مع حرمة الميتة، فكان فز

ً
ي الماء الحتمال أن يكون مات مختنق

وكذلك إذا سقط فز
والحرام؛   للحالل  المحتملة  الحوادث  ي 

فز الحالل  عىل  للحرام  وتغليب  احتياط  والسالم  الصالة  الشتباه عليه 
 .85أسبابهما، ودرًءا لمفسدة الحرام 

 تطبيقات القاعدة: رابًعا: 
  عدد من التطبيقات الفقهية، ومنها: 

 
 تتحقق القاعدة ف

ي الماء؛ الحتمال أن يكون   .1
ي أي مكان، ولكن تحرم إن وقع الصيد فز

تحل التذكية لما عجز عن صيده بجرحه فز
ا، فاجتمع المبيح الذي هو 

ً
 .86الصيد، مع الحاظر الذي هو حرمة أكل الميتة، فيغلب التحريم مات اختناق

ي الذبح أو الجرح تحرم الذبيحة؛ تغليًبا للحرام  .2
ك مسلم ومجوشي فز  .87لو اشي 

ه، كالبغل والِسْمع  .3 د من مأكول وغي 
ه
 . 90؛ تغليًبا للتحريم 89من الخيل والُحُمر األهلية، والدرياب  88يحرم ما تول

ز أ .4 ؛ تغليًبا للتحريم يحرم المتولد بي  ي
 حمار أهىلي وحمار وحسر

ز ، كالحمار بي  ي
هىلي ووحسر

91 . 
 . 92يحرم حيوان من نعجة، نصفه خروف ونصفه كلب، فيحرم تغليًبا للحظر  .5
ي الحرم، تغليًبا لجانب الحظر  .6

ي الحل، أو بعض قوائمه فز
 . 93يحرم صيد بعضه فز

 استثناءات القاعدة: خامًسا: 
فجرحه، ووقع عىل األرض فمات، فإنه يحل، وإن أمكن إحالة الموت عىل الوقوع عىل  لو رم سهًما إىل طائر   .1

َ عنه  ي ِ
 منه، فُعفز

َّ
 . 94األرض؛ ألن ذلك ال بد

 

 
العيد،    83 ابن دقيق  النبويةانظر:  ي األحاديث الصحيحة 

النووية فز ز  ح األربعي  الريان،    6، طرسر (؛ أحمد بن محمد بن عىلي بن حجر 34ه(، ) 1424)مؤسسة 
 ، ز الهيتىمي ح األربعي  ز برسر  (. 113- 112)( 1428، د.ط )جدة: دار المنهاج، فتح المبي 

ي صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب، رقم )  84
(، 5486( وباب إذا وجد مع الصيد كلًبا آخر، رقم )87/ 7(، )5483متفق عليه، أخرجه البخاري فز

ي صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكالب المعلمة، رقم )87/ 7)
 (. 1531/ 3(، )1929(؛ وأخرجه مسلم فز

ح صحيح البخاريظر: عىلي بن خلف بن عبد الملك )ابن بطال(،  ان  85 (؛ 196/ 6ه(، )1423، )الرياض: مكتبة الرشد،  2، تحقيق أبو تميم يارس بن إبراهيم، طرسر
ز النوويةابن دقيق العيد،  ح األربعي  ورة، وجب32، مرجع سابق، ) رسر مان، كلي منهما ال ُيباح بدون الرصز هما مفسدة،  (. أما إذا اجتمع للمضطر محرَّ

ِ
تقديم أخف

  ، ورة إليها، فال ُيباح. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد )بن رجب( الحنبىلي ًرا؛ ألن الزيادة ال ضز ، د.ت(، )القواعد وأقلهما ضز ي  (. 246، د.ط )مرص: مكتبة الخانخ 
86  ، ي

ح زاد المستقنعالُبهوئ   (. ٦٩٠، )الروض المرب  ع رسر
87    ،) ي ح منته االرادت،  دقائقمنصور بن يونس )الُبهوتت  ح المنته المعروف برسر ، ؛  (419/ 3م(، )1993، )الرياض: دار عالم الكتب،  1ط  أوىلي النه لرسر ي

الُبهوئ 
ز اإلقناع، )  (. ٢٠٧/ ٦كشاف القناع عن مي 

ج، وهو: الضبعان. انظر: ابن منظور،    88
ْ
، وهو: ولد الضبع من الذئب. والَعسبار: ولد الذئب من الِزن ز (؛ محمد بن محمد بن 567/ 4، )العرب  لسان بكرس السي 

، طتاج العروس من جواهر القاموسعبد الرزاق )مرتىصز الزبيدي(،   ز ي الكويت)الكويت:    1، تحقيق: مجموعة من المحققي 
. م( ٢٠٠١ ،وزارة اإلرشاد واألنباء فز

(32 /١٥٣ .) 
89   ، ي

 (. 192/ 6، )اعكشاف القنهو أبو زريق، قيل: إنه متولد من الشقراق والغراب. انظر: الُبهوئ 
90  ، ي

ح زاد المستقنعالُبهوئ  ،  (686، )الروض المرب  ع رسر ي
ح منته اإلرادات، ) (؛١٩٢/ ٦، ) كشاف القناع؛ الُبهوئ  ، رسر ي

 (. ٤٠٩/ ٣الُبهوئ 
، كشاف القناع، ) 91 ي

ح منته اإلرادات، ) (؛١٩٢/ ٦الُبهوئ  ، رسر ي
 (. ٤٠٩/ ٣الُبهوئ 

، كشاف القناع، ) 92 ي
، (؛١٩٢/ ٦الُبهوئ  ي

ح منته اإلرادات، ) الُبهوئ   (. ٤٠٩/ ٣رسر
، كشاف القناع ) 93 ي

 (. 469/ 2الُبهوئ 
، األشباه والنظائر، ) 94  (. ١٠٧السيوطي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 سادًسا: الخالصة:  
ر 
َّ
ي أمر، وتعذ

أنه إذا اجتمع الحالل والحرام فز ز  من خالل ما مر من البيان المدعوم باألدلة واألمثلة الفقهية يتبي 
ا. ترجيح أحدهما 

ً
ب جانب الحرمة؛ احتياط

ه
 ، فُيغل

 .95القاعدة الثانية: التابع تابع 
ي 
َبًعا" -رحمه هللا-أشار اإلمام الُبهوئ 

َ
كل ت

ْ
ٍ وخٍل ونحوهما ُيؤ

ز  ُجي ْ
ُ
 .96إىل هذه القاعدة، بقوله: "ودود

: المعن  اإلفرادي للقاعدة: 
ا
 أوًل
بع:  -

َّ
 تعريف الت

ي إثره. وتبع المصىلي اإلمام: حذا حذوه، واقتدى   لغة: 
ت فز ء تبوًعا: رِسْ ي

. وتبعت السر
َ
ء، أي: لِحَق وأدَرك ي

ِبع السر
َ
ت

ه  ، والخادم وما يتبع غي  ء: سار وراءه، وطلبه، والتابع هو التاىلي ي
بع السر

َّ
 .97به. وات

ا: 
ً
 قائًما بذاته، بل  اصطالح

ً
ه، وليس أصّل ه، وهو فرع غي  ي الوجود، ويكون غي     هو الذي يتبع غي 

ه فز هو تبع لغي 
ا يتبع 

ً
ه وجود وراته ولوازمه، والمتبوع هو األصل له، وما يتبع غي  منفصل عن متبوعه حقيقة أو حكًما، وهو من ضز

 . 98حكًما
 :  99وتنقسم التبعية إىل أقسام  -

 األول: أن يكون التابع جزًءا من المتبوع، كالعضو من الحيوان. 
ي بطن أمه، والفص للخاتم. 

ز فز : أن يكون التابع كالجزء من المتبوع، مثل الجني  ي
 الثائز

ي األرض.  
ز فز ي المتبوع، كالشجر والبناء القائَمي 

ا فز
ً
 الثالث: أن يكون التابع وصف

ورات المتبو   ع، كالمفتاح من القفل، وكمرافق البيت بالنسبة له. الرابع: أن يكون التابع من ضز
ي هذه األقسام كلها إنما هي تبعية حِسية كما هو واضح من أمثلتها، عىل أن هناك نوًعا آخر للتبعية، وهو 

والتبعية فز
، وأشباه ذلك ، والقليل للكثي   .التبعية المعنوية أو الحكمية، كتبعية المأموم لإلمام، والجند لألمي 

 
 اإلجماىل  للقاعدة: ثا

 نًيا: المعن 
ي الحكم، فيرسي عليه ما يرسي عىل متبوعه، وال 

ي الوجود يتبعه فز
ه فز ء التابع لغي  ي

ي أن السر
هذه القاعدة تعتز

 عنه،  
َّ
ي الحكم، فالتابع بمثابة الفرع، والمتبوع هو األصل، والفرع حكمه حكم األصل، وال يمكن أن ينفك

ينفرد فز
المت ي 

فز اإلذن  إذا سقط فإذا صح  الفرع  وبالمقابل يسقط حكم  استثناًء،  إال  بالحكم  يفرد  تابعه، وال  ي 
فز بوع صح 

 . 100أصله 
 

، المقدشي )ابن قدامة(،    95 ي انظر: موفق الدين عبد هللا بن أحمد الحنبىلي
، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط،  المغتز كي

 بن عبد المحسن الي 
ه
  3تحقيق: عبد اَّلل

وت: عالم الكتب،   ،  102)   األشباه والنظائر،ابن نجيم،  ؛  (470/ 4م(، )1997-ه 1417)بي  ح ( أحمد بن محمد )الزرقا(،  117)  األشباه والنظائر،(؛ السيوطي رسر
ي لفظ: "يتبع التاب253م(، )١٩٨٩  -ه١٤٠٩)دمشق: دار القلم،    1، تنسيق ومراجعة: د عبد الستار أبو غدة، طالقواعد الفقهية

ء ذلك  (، وفز ي
ي الوجود لسر

ع فز
  ،) ي

ي الحكم". محمد سعيد )المحاستز
ء فز ي

العدليةالسر المجلة  ح  ،  رسر ي
ف  الي  ي بقاعدة 73/ 2م(، )1927  -ه 1346، د.ط )دمشق: مطبعة 

الزركسر (. وأقرنها 
 ، ي

ي القواعد "التابع ال ُيفرد". الزركسر
 (. 234/ 1، ) المنثور فز

ح زاد المستقنع ) 96 ، الروض المرب  ع رسر ي
 (. 686الُبهوئ 

(؛ 48/ 1م(،، )1988  -ه   1408)دمشق: دار الفكر،    2، طالقاموس الفقهي لغة واصطالًحا (؛ سعدي )أبو جيب(،  27/ 8، )لسان العربانظر: ابن منظور،    97
،  81/ 1، د.ط )مرص: دار الدعوة، د.ت(، )المعجم الوسيطأحمد الزيات وآخرون،   ي ، حامد صادق قنيت  ي )دار   2ط ،  معجم لغة الفقهاء (؛ محمد رواس قلعخ 

 (. 117/ 1م، د.م(، ) 1988 -ه1408النفائس، 
العاممصطفز أحمد )الزرقا(،    98 الفقهي  القلم،    2، طالمدخل  الكويتية  (؛1023/ 2م(، )2004  –ه  1425)دمشق: دار  الفقهية  ، )الكويت: وزارة الموسوعة 

(،  352/ 1( )99/ 12(، )825/ 8)  الفقهيةموسوعة القواعد  (؛ آل بورنو،  87/ 11ه(، ) ١٤٢٧  -  ١٤٠٤األوقاف والشئون اإلسالمية،   (؛ محمد خالد )األتاشي
ح المجلة  (. 107/ 1، )المكتبة الرشيدية، د.ت(، )رسر

ح القواعد الفقهيةانظر: الزرقا،  99 ، 253، ) رسر  (. 300، )القواعد الكلية(؛ شبي 
100    ، ي المذاهب األربعةانظر: الزحيىلي

،  434/ 1، )القواعد الفقهية وتطبيقاتها فز ي
ي القواعد الفقهية،(؛ الزركسر

موسوعة القواعد  (؛ آل بورنو،  234/ 1)   المنثور فز
ز األصالة والتوجيه(؛ محمد حسن عبد الغفار،  352/ 1/ 1(، ) 167/ 3)  الفقهية  دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، ،  القواعد الفقهية بي 

(3 /15 .) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي بحيث لو قيل بعدم خضوع   ومن الجدير بالذكر، أن إعطاء التوابع حكم المتبوعات نابع من مراعاة المقصد الحاح 
ي الحكم ألدى ذلك إىل مشقة وحرج للعباد؛ ألن 

ا التابع للمتبوع فز
ً
 منفرد

ً
ي حكًما مستقّل

 .101التابع حينئذ يقتىصز
ا: أدلة القاعدة: 

ً
 ثالث

ي الحكم، وقد ثبت ذلك باالستقراء، فلم ُيفَرد التابع بحكم، 
ي كثي  من المسائل أن التابع تابٌع لألصل فز

قرر الشارع فز
ه، وهذه بعض من األدلة من القرآن والسنة:  ي غي 

فر فز
َ
فر فيه ما ال ُيغت

َ
ت
ْ
 ويغ
 قرآن: من ال -
1-  ﴾ ِتِهنَّ

َّ
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ُ
وه

ُ
ق
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َ
ط
َ
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ُم الن

ُ
ت
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َ
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َ
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َّ
َها الن يُّ

َ
 .102قال تعاىل: ﴿َيا أ

َواٍه 
َ
ي القرآن من أوامر ون

 عن المتبوع، وما ورد فز
ُّ
ي ع، والمراد هو وأتباعه؛ إذ التابُع ال ينفك وجه الداللة: الخطاب للنت 

ي ع   تابعة لنبيها ومأمورة باالقتداء به إذا كان الخطاُب فيها للنت 
َ
ل فيه أمته؛ ألن األمة

ُ
 .103فتدخ

 من السنة:  -
ي ع   -2 ت ِ

َّ
 الن

َ
ه
َ
ي هللا عنه قال: »ن

ٍع ما رواه عمر بن الخطاب رضز ْرب  َ
َ
ْو أ
َ
الٍث أ

َ
ْو ث
َ
ِ أ
ز  َمْوِضَع ِإْصَبَعي ْ

ّ َ
َحِريِر ِإَل

ْ
 . 104« َعْن ال

ه عىل أال يزيد وجه الداللة: إباحة القليل من الحرير، وهو  ز أو الثالث أو األرب  ع، إذا كان تابًعا لغي  قدر اإلصبعي 
ي ذلك اعتبار للمتبوع، حيث أعطي التابع المنهي عنه حكم المتبوع المباح

 . 105عن النصف، وفز
3-  »

ُ
اع
َ
 الُمْبت

َ
ِط
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ْ
 َيش

ْ
ن
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َ
 .106قوله ع: »َمْن َباع

ي البيع، بل تستمر عىل ملك البائع تبًعا النفصال 
رة لم تدخل الثمرة فز  وعليه ثمرة مؤبَّ

ً
وجه الداللة: أن من باع نخّل

ي عقد البيع، وأن غي   
ي لنفسه فز طها المشي  ي ملك البائع، إال أن يشي 

وُّ صالحها كان فز
ُ
الثمرة عن األصل حكًما، وُبد
رة للمبتاع؛ لتبعيتها ألصل  . 107ها، فتتبع األصل قبل ظهورهالمؤبَّ

ِه«  -4 مَّ
ُ
 أ
ُ
اة
َ
ك
َ
زَ ذ  الَجني ِ

ُ
اة
َ
ك
َ
 .108قوله عليه الصالة والسالم: »ذ

 لجنينها، وما ذلك إال ألنه كالجزء منها، فهو تابع وأمه  
ٌ
وجه الداللة: يفيد منطوق الحديث أن تذكية األم تذكية
ي بذكاتها عن ذكاته،   ِ

فز
ُ
َبدها  109يقول ابن القيم متبوعة، وللتابع حكُم متبوِعه، فاكت

َ
َيِدها وك

َ
: "ألنه جزء من أجزائها ك

 
101    ،) ي (؛ عىلي  22/ 2م(، )1997  -ه1417)دار ابن عفان،    1، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط الموافقاتانظر: إبراهيم بن موش )الشاطت 

ي العقود أحمد الندوي، 
ي المؤتمر الفقهي األول   التبعية فز

 ه(، الرياض. 1424للمؤسسات المالية اإلسالمية، )بحث منشور فز
 (. 1آية ) سورة الطالق:  102
103      ، ( المقدشي الحنبىلي ي تفسي  القرآنانظر: مجي  الدين بن محمد )العليىمي

(؛ أبو إسحاق ٨١/ ٧م(، )٢٠٠٩  -ه١٤٣٠النوادر،  )دمشق: دار    1، طفتح الرحمن فز
 ،) ي ،  1، طالكشف والبيان عن تفسي  القرآنأحمد بن إبراهيم )الثعلت   (. ٥٦٨/ ٥م(، )٢٠١٥ -ه ١٤٣٦)جدة: دار التفسي 

ي صحيحه، رقم )  104
 .  (١٦٤٣/ 3(، )2069أخرجه مسلم فز

، كشاف القناع، )   105 ي
ح منته اإلرادات )٢٨٣/ ١انظر: الُبهوئ  ، رسر ي

(،  ١٦٠/ ١(؛ الُبهوئ  ي فقه اإلمام أحمد (؛ موفق الدين عبد هللا )بن قدامة( )المقدشي
ي فز
، الكافز

وت: دار الكتب العلمية،    1ط ، )(؛ ابن قدا٢٣١/ ١م(، ) 1994ه/ 1414)بي  ي
ح عمدة عبد هللا عبد الرحمن )البسام(،    (؛٣٠٧/ ٢مة، المغتز تيسي  العالم رسر

،  10، طاألحكام ز  . (730/ 1م(، ) 2006)القاهرة: مكتبة التابعي 
ي صحيحه، رقم ) 106

ي صحيحه، رقم ) (؛٧٨/ ٣(، )٢٢٠٤رواه البخاري فز
 (. ١١٧٢/ ٣(، )١٥٤٣ومسلم فز

الموافقات، )   107  ، ي ،  (؛ أح٤٣٩/ ٣انظر: الشاطت  ي
أبو الفضل العسقالئز البخاريمد بن عىلي )بن حجر(  ح صحيح  الباري رسر المعرفة،   1، ط فتح  وت: دار  )بي 

ف )النووي(،  403-   402/ 4ه(، )١٣٧٩ ي الدين يحت  بن رسر ح صحيح مسلم بن الحجاج(؛ محت  ،  2، طالمنهاج رسر ي اث العرئ 
وت: دار إحياء الي  ه(، 1392، )بي 

ي (؛ ابن قدامة، 190/ 10)
ي فز
 (. ٤٠/ ٢، ) فقه اإلمام أحمد  الكافز

ي المسند، رقم )  108
ي سننه، رقم ) 442/ 17(، )11343رواه أحمد فز

ي سننه، رقم )374/ 3(، )2820(؛ وأبو داود فز
مذي فز (؛ وابن ماجه 73-72/ 4(، )1476(؛ والي 

ي سننه، رقم ) 
 (. 1097/ 2)(، 3199فز
، ال  109 ي بكر، ابن قيم الجوزية، العالمة الكبي  د بن أئ 

 مجتهد المطلق، غلب عليه حبهو محمَّ
َ
ّ
ّ
ء من أقواله، وله من   ّ ي

ابن تيمية حت  كان ال يخرج عن شر
ي سنة )

المعاد، ومفتاح دار السعادة، وحادي األرواح، توفزِ صانيف: زاد 
َّ
(،  751الت ي

الدرر ه(. ينظر: أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد )بن حجر العسقالئز
ي أعيان المائة الثامنة

 2المحقق: محمد عبد المعيد ضان، ط، الكامنة فز
العثمانية،   المعارف  دائرة  مجلس  )١٩٧٢  -ه ١٣٩٢)الهند:  )النجدي(،  137/ 5م(،  محمد  الحنابلة(؛  ائح  ضز عىل  الوابلة  زيد السحب  أبو  بكر  تحقيق:   ،

، ط ز وت: مؤسسة الرسالة، 1وعبدالرحمن العثيمي   (. 136م(، )1996، )بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا فهو كالجزء منها، ال ينفرد بحكم، فإذا 
ً
ورأسها، وأجزاء المذبوح ال تفتقر إىل ذكاة مستقلة، والحمل ما دام جنين

" ز ي من جملتها الجني 
يت األم أتت الذكاة عىل جميع أجزائها الت 

ِّ
ك
ُ
 .110ذ
َما ُج  -5

َّ
ي  ع: »إن  قول النت 

َ
ُعوا، َوِإذ

َ
اْرك
َ
َع ف

َ
ا َرك

َ
وا، َوِإذ ُ ي ِ

َ
ك
َ
َ ف َّ ي 

َ
ا ك
َ
ِإذ
َ
ْيِه، ف

َ
وا َعل

ُ
ِلف
َ
ت
ْ
خ
َ
 ت
َ
ّل
َ
مَّ ِبِه ف

َ
ت
ْ
َماُم ِلُيؤ ِ

ْ
اَل: َسِمَع ِعَل اإل

َ
ا ق

  
ه

ا َصىل
َ
وا، َوِإذ

ُ
اْسُجد

َ
 ف
َ
ا َسَجد

َ
، َوِإذ

ُ
َحْمد

ْ
 ال
َ
ك
َ
ا ل
َ
ن ُهمَّ َربَّ

ه
وا: الل

ُ
ول
ُ
ق
َ
ُه، ف

َ
ُ ِلَمْن َحِمد

ه
« اَّلل

َ
ْجَمُعون

َ
ا أ
ً
ُعود

ُ
وا ق

ُّ
َصل

َ
ا ف
ً
اِعد

َ
 . 111ق

ي الحكم، 
ز له فز ي ع تابعي  ي الصالة؛ ولذلك جعلهم النت 

ز أتباع إلمامهم فز وجه الداللة: دلَّ الحديث عىل أن المأمومي 
ي أحكام الصالة

 .112فيجب عليهم متابعته فز
 من المعقول:   -

ء،   ي
ي شر
ي أال يخالفه فز

م العقل أن يكون متابًعا له؛ فيوجد بوجوده وينعدم إن المتبوع أصل للتابع، فينبغز
ِ
بل يحت

 . 113بانعدامه، ويأخذ نفس أحكامه 
 تطبيقات القاعدة: رابًعا: 

ا  -1
ً
ا أو متحرك

ً
اة أمه، سواء خرج ميت

َ
ك
َ
ز بذ ْعتي  ذكاة الجني 

ُ
 .114ت

2-  
ً
 ونجاسة

ً
، فهو كميتته طهارة ز من حيوان حي ِبي 

ُ
 .115ما أ

3-  
َ
ٍ أو حْمٍل، دخ

ز  لي 
َ
 تبًعاإذا باع ذات

َ
 . 116ّل

4-  
ً
ود ونحوه، كالسوس أصّل

ُّ
 .117ال ُيباح أكل الد

ز ونحوهما تبًعا -5  . 118ُيباح أكل دود الخل والجي 
اء  -6

َّ
بابه، وخيار، وِقث

ُ
ء بذ

َّ
د من طاهر كالفاكهة بدودها تبًعا، وأكل باقّل

ه
َول
َ
َبق 119ُيباح أكل ما ت

َ
، وحبوب بما 120، ون

 .121فيه من نحو دوٍد تبًعا 
رج ما فيه؛ تبًعا لعموم إباحة النصيجوز أكل  -7

ْ
قَّ جوفه وُيخ

َ
 . 122الجراد والسمك بما فيه من غي  أن ُيش

 .123تخليل الخمر ال يطِهره؛ ألنه تبع له  -8
 . 124يحرم أكل بيض الحيوان غي  مأكول اللحم تبًعا لحكم ما خرج منه  -9

ء من  إن كان أحد أبوي المأكول مغصوًبا فيتبع حكم أمه، فإن كانت األم مغصوبة   -10 ي
، وال شر لم تحل هي

 
ي بكر )ابن قيم ال 110 د بن أئ 

ي داود جوزية(،  محمَّ  أئ 
ز ح سيز وت: دار الكتب العلمية،   2، طحاشية ابن القيم مع عون المعبود رسر  (. 20/ 8ه(، )١٤١٥)بي 

ي صحيحه، رقم ) 111
ي صحيحه، رقم )140- 139/ 1(، )689رواه البخاري فز

 . (، من حديث أنس بن مالك  308/ 1( )411(، واللفظ له؛ ورواه مسلم فز
ي فقه اإل ابن قدامة،    112

ي فز
 اإلمام بطلت صالة المأموم؛ الرتباط صالة المأموم بصالة اإلمام؛ 292/ 1، )مام أحمد الكافز

ُ
: "وإذا بطلت صالة ز (، وقال ابن عثيمي 

 ،) ز تمَّ ِبه«. محمد بن صالح بن محمد )العثيمي 
ْ
ما ُجِعل اإِلماُم ِلُيؤ

َّ
 لقوله >: »إن

ح الممتع عىل زاد المستقنع ا بأنه مأمور  322/ 2ه(، )١٤٢٨  -  ١٤٢٢)الرياض: دار ابن الجوزي،    1، طالرسر ـً د خالف إمامه عالم : "فَمن تعمَّ ي (، وقال القرطت 
(، باتباعه منهم عن مخالفته، فقد استخفَّ بصالته، وخالف ما أمر به، فواجب أال تجزي عنه صالته تلك، وهللا أعلم". محمد بن أحمد األنصار  ي ي )القرطت 

ي وإبراهيم أطفيش، ط ، تحقيق: أحمد الي  الجامع ألحكام القرآن
 (. 358/ 1)  م(،١٩٦٤ -ه ١٣٨٤)القاهرة: دار الكتب المرصية،  2دوئز

 ( 446/ 11معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، ) 113
، الروض المرب  ع، ) 114 ي

 ( ٦٩١الُبهوئ 
، الروض المرب  ع، ) 115 ي

 (17الُبهوئ 
، الروض المرب  ع ) 116 ي

 ( 310الُبهوئ 
، كشاف القناع، ) 117 ي

 (. 189/ 6الُبهوئ 
، الروض المرب  ع ) 118 ي

، منته اإلرادات )686الُبهوئ  ي
 (. 180/ 5(؛ الُبهوئ 

وت: عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاضةانظر: أحمد مختار عبد الحميد عمر، ثمرة من فصيلة القرعيات تشبه الخيار.  119  (١٧٧٦/ 3ه(، )1429، )بي 
 (. ١٩٦٢/ 3معجم اللغة العربية المعاضة، )انظر: أحمد مختار، النبق: ثمار السدر.  120
، كشاف القناع، )  121 ي

ح منته اإلرادات )189/ 6الُبهوئ  ، رسر ي
". وقال عن تفتيش التمر  409/ 3(، الُبهوئ  ي الباقالء المدِودة: "تجنبه أحب إىلي

(، وقال أحمد فز
ح منته اإلرادات، ) ، رسر ي

 (. 409/ 3المدِود: "ال بأس به". الُبهوئ 
، كشاف القناع ) 122 ي

ح منته اإلرادات )204/ 6الُبهوئ  ، رسر ي
 (. 417/ 3(؛ الُبهوئ 

، كشاف القناع ) 123 ي
 (. 187/ 1الُبهوئ 

، كشاف القناع ) 124 ي
 (. 195/ 1الُبهوئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ء من أوالدها ي
 للغاصب لم يحرم عليه شر

ٌ
 . 125أوالدها لغاصب، وإن كان المغصوب الفحل واألم ملك

 . 126لو أقر ببستان فإنه إقراره يشمل األشجار تبًعا، ولو أقر بشجرة فإنه شمل األغصان تبًعا  -11
، وإىل قسم أرضه -12 ي بستان إىل قسم شجره فقط لم يجي 

يكه فز ، ودخل الشجر تبًعا من دعا رسر جي ِ
ُ
 . 127أ

م بصحة البيع حاكٌم شافغي نفذ حكمه، فيدخل الحكم   -13
َ
ا فَحك

ً
وك التسمية عمد ٌ لحًما مي  إن باع حنبىلي
 
ً
 .128بالطهارة أو النجاسة تبًعا، ال استقالًل

 استثناءات القاعدة: خامًسا: 
 :  من قاعدة التابع تابع ما يىلي

 يستثتز
ه، مع أن األصل التحريم؛ لكون يحل أكل البيض الذي خرج من   .1 ب قرسر

ُ
حيوان مِيت مأكول اللحم إذا اشتد وصل

ا؛ ألن النجاسة لم 
ً
ي لكونه باشتداده وتصلبه استقل عن متبوعه فيأخذ حكما منفرد

ا، إال أنه استثتز
ً
المتبوع ميت

 .129تدخله ولم تختلط به 
ته، .2 يَّ

ِّ
ي حل

ا، فال يتبع اللحم فز
ً
 .130وُيستثتز من ذلك بول اإلبل؛ للنِص  يحرم بول مأكول اللحم استخباث

اإلقرار بشجرة ليس إقراًرا بأرضها، فال تتبع حكم ملكية األرض، وليس له غرس مكانها لو ذهبت، وال يملك رب   .3
 .131األرض قلعها

ها .4
ُ
ي اإلقرار حْمل

َمة فال يدخل فز
َ
 . 132إذا أقرَّ بأ

 سادًسا: الخالصة: 
أن هذه   األمثلة،  ز مما سبق من  الفقه، مما يشعر  يتبي  أبواب  ي جميع 

 واسًعا فز
ً
ْعِملت استعماًل

ُ
است القاعدة 

 . 133بعظيم مكانتها، وأهميتها، ويتفرع عنها عدد من القواعد الفقهية المهمة
 

  

 
ح منته اإلرادات، ) 125 ، رسر ي

 (. 409/ 3الُبهوئ 
ح زاد المستقنع، )  126 ، الروض المرب  ع رسر ي

وراته". مجلة األحكام (، وهذا تطبيق  734الُبهوئ  ا ملك ما هو من ضز
ً
: "من ملك شيئ للقاعدة المتفرعة من قاعدتنا وهي

 . 49العدلية، مادة 
ح زاد المستقنع، ) 127 ، الروض المرب  ع رسر ي

 (. 716الُبهوئ 
ح منته اإلرادات، ) 128 ، رسر ي

 (. 535/ 3الُبهوئ 
، الروض المرب  ع ) 129 ي

ا، )(، الرصايرة، القواعد والضوابط الفقهي17الُبهوئ 
ً
 وتطبيق

ً
بة تأصيّل ي حل األطعمة واالرسر

 (. 56ة فز
ح منته اإلرادات ) 130 ، رسر ي

 (. 424/ 3الُبهوئ 
ح زاد المستقنع ) 131 ، الروض المرب  ع رسر ي

 (. 734الُبهوئ 
ح زاد المستقنع ) 132 ، الروض المرب  ع رسر ي

 (. 734الُبهوئ 
ي بن أحمد بن محمد )آل بورنو(،    133

ي إيضاح قواعد الفقة امحمد صدف 
ز فز وت: مؤسسة الرسالة العالمية،  4، طلكليةالوجي  (؛  331)   م(،١٩٩٦  -ه١٤١٦، )بي 

  ،) ز ي القواعد الفقهيةيعقوب )الباحسي 
،  507م(، )2011  -ه 1432، )الرياض: دار التدمرية،  2، طالمفصل فز  (. 434/ 1، )القواعد الفقهية وتطبيقاتها (؛ الزحيىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 .  القاعدة الثالثة: االضطرار ال يبطل حق الغير
ِهمت من قوله: "فإن  

ُ
ي عىل هذه القاعدة، وإنما ف

ه المضطر منه باألسهل  لم ينّص اإلمام الُبهوئ 
َ
ذ
َ
عام أخ

َّ
أئ  ربُّ الط

ه" 
َ
 .134فاألسهل، ويعطيه ِعَوض

: المعن  اإلفرادي للقاعدة: 
ا
 أوًل
 تعريف االضطرار:  -

.  لغة:  رَّ
ُ
ط
ْ
ء، فيقال: اضطره إليه، أي: ألجأه وأحوجه، فاض ي

 االحتياج إىل السر
ر؛ سواء كان   . 135الحامل من داخله؛ كالجوع، أو من خارجه؛ كاإلكراه واالضطرار: هو حمل اإلنسان عىل ما فيه ضز

ا: 
ً
ء   اصطالح ي

ه، وهو أشد درجات الحاجة لإلنسان، وأصل االضطرار: عدم االمتناع عن السر
َ
ما ُيخاف التلف إن تَرك

 . 136قهًرا
 اإلجماىل  للقاعدة:  

 ثانًيا: المعن 
ورات تبيح المحظورات" ا لقاعدة "الرصز

ً
ي  قيد

َ
ْعت
ُ
 . هذه القاعدة ت

ي تغيي  الحكم من الحرمة إىل اإلباحة، وامتناع المسؤولية الجنائية، إال فبما أن  
ي بعض المواضع يقتىصز

االضطرار فز
ر،  ر بالرصز أنه عىل كل حال ال يبطل حق اآلخرين، وإنما ُيعتي َ عذًرا من أجل إسقاط اإلثم، وإال كان من قبيل إزالة الرصز

ي ي  ،وهذا غي  جائز
، لكنه يضمن لصاحب المال فيأخذ قدر حاجته الت 

ً
زول بها اضطراراه؛ ليحافظ عىل حياته مثّل
ًعا، ي قواعده:   137قال ابن رجب ف  ما استهلكه بمثله إن كان مثلًيا، وبقيمته إن كان قيمًيا؛ ألن أموال الناس مصونة رسر

فز
ع تعلق بإ ه إلحياء نفسه، ال يسقط عنه الضمان؛ ألن إذن الرسر حياء نفسه، وجاء "فهو كقبِض المضطر ماَل غي 

ي اإلتالف من باب اللزوم"
 . 138اإلذن فز

ة عىل الشح 139وقال ابن قدامة  ة عىل المسامحة والمساهلة، وحقوق اآلدمي مبنيَّ
: "وألن حقوق هللا تعاىل مبنيَّ

والتضييق؛ وألن حق اآلدمي تلزمه غرامته، وحق هللا ال عوض له" 
140 .141 

 
ا: 
ً
 أدلة القاعدة: ثالث

 يستدل لهذه القاعدة بأدلة من السنة، واألثر، والمعقول: يمكن أن 
 من السنة:  -

 
ح زاد المستقنع  134 ، الروض المرب  ع رسر ي

 (. 688)الُبهوئ 
ي، )114/ 2انظر، ابن فارس، مقاييس اللغة، ) 135  وَراِت( دراسة تأصيلية تطبيقية، طالب عمر الك ثي 

ُ
 الَمحظ

ُ
ِبيح

ُ
 ت
ُ
وَرات ُ

 (. 11(؛ بحث قاعدة )الرصزَّ
136 ( ، ي

، القواعد الفقهية، ) 136(؛ الكفوي، الكليات، )595/ 8انظر، ابن قدامة، المغتز  (. 288/ 1(؛ محمد الزحيىلي
ي ربيع األول سنة )  زين الدين  137

ي بغداد فز
، اإلمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ، ولد فز ي الحنبىلي

ه(، 736عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشف 
ح قطعة من البخاري، والقواعد الفقهية وطبقات الحن مذي، ورسر ح علل الي  مذي، ورسر ح الي  ْ ي وأكي  االشتغال حت  َمَهَر، له من المصنفات: رسر

ابلة، مات فز
(،  795رجب سنة ) ي بكر )السيوطي وت: دار الكتب العلمية،    1، ططبقات الحفاظه(. انظر: جالل الدين عبد الرحمن بن أئ  (؛ ابن ٥٤٠ه(، )١٤٠٣)بي 

 (.  474/ 2حميد، السحب الوابلة، )
 (. 65/ 1ابن رجب، القواعد، ) 138
139  ، اعيىلي

، الَجمَّ ، وحفظ 541ولد سنة )  محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، المقدشي ز ي نابلس، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه، وله عرسر سني 
اعيل فز ه(، بجمَّ

ا 
ً
ا، متعبد

ً
ا، ورًعا، متقن

ً
، كثي  الصيام، والقيام، من القرآن، ولزم االشتغال من صغره، وسمع الكثي  بدمشق من والده، وخلق كثي  سواه، كان إماًما، عالًما، زاهد

ي 
، والكافز ي

ي سنة )كتبه: المغتز
(،  621، والعمدة، والمقنع، توفز ي اْيماز )الذهت 

َ
، تحقيق: سي  أعالم النبالء ه(. انظر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

اف: شعيب األرناؤوط، ط  ز بإرسر وت: مؤسسة الرسالة،    3مجموعة من المحققي  (؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد )ابن 165/ 22م(، ) 1985ه / 1405)بي 
أحمد،  مفلح(، اإلمام  ي ذكر أصحاب 

فز األرشد  ، ط   المقصد  ز العثيمي  بن سليمان  الرحمن  د عبد  الرشد،    1المحقق:  مكتبة  م(، ١٩٩٠  -ه١٤١٠)الرياض: 
(2 /15 .) 
 (. 9/419ابن قدامة، المغني، ) 140
(؛ الزرقا، شرح القواعد الفقهية، 1/286اهب األربعة، )(؛ الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذ 1/2/208انظر: آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، )  141

(؛ الموسوعة الفقهية 300-299م(، )1997  –ه  1417)الرياض: دار بلنسية،    1، ط القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها (؛ صالح بن غانم )السدالن(،  213)

 .(  ٦٠م(، )1986ه/1407)كراتشي: الصدف ببلشرز،  1، طالفقه قواعد (؛ محمد عميم اإلحسان المجددي )البركتي(، ٢٨/٢٦٣الكويتية، )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اَر« .1 َ َر وال ضزِ َ
 . 142قوله ع: »ال ضزَ

، والمقصود من إباحة المحظور  اًرا، وهو ممنوع كما ينصُّ ي إبطال حق الغي  ضز
وجه الداللة: يفيد الحديث بأن فز

ي    ع أن يضمن ما أتلفه حت  عند االضطرار، هو تجويز إتالف المحظور دون إذن   ي الترسر
صاحبه، فكان من العدل فز

ر عىل أحد  تب الرصز  .143ال يي 
2.   »

ُ
ُسه

ْ
ف
َ
 ِبِه ن

ْ
اَبت

َ
 َما ط

َّ
ِخيِه ِإَل

َ
 َيِحل اِلْمِرٍئ ِمْن َمال أ

َ
ي  ع: »َوَل قال النت 

144.  
 َوِعرْ  .3

ُ
ه
ُ
 َوَمال

ُ
ُمه
َ
ُمْسِلِم َحَراٌم، د

ْ
 ال

َ
ُمْسِلِم َعىل

ْ
لُّ ال

ُ
ي  ع: » ك « قال النت 

ُ
ه
ُ
 . 145ض

ه إال برضا منه وطيب نفس منه، ولم  ط عىل ماَل غي 
ه
ووجه الداللة: حرمت األحاديث السابقة عىل المسلم أن يتسل

ه، ومعلوم أن أكل مال الغي  يستوجب اإلثم والضمان لصاحبه، إال أن المضطر قد ُرِفع عنه   ز المضطر وغي  تفِرق بي 
ي الضمان

 . 146اإلثم، فبف 
 األثر: من  -

عة   ما روي عن عمر  
َ
ت
ْ
ي َبل ي قصة غلمة حاطب بن أئ 

ز رسقوا   147فز ي ذبحها غلمانه، حي 
ي قيمة الناقة الت 

وإلزامه ضعفزَ
ي أعلم أنكم تستعملونها وتجيعونهم 

، ثم قال عمر: "أما وهللا لوال أئز ز في 
ِ بهم إىل عمر معي 

ئ 
ُ
ناقة رجل من َمْزَينة، وأ

ك غرامة توجعك، حت  إن أحدهم لو أكل ما حرم هللا
َّ
 أيدَيهم، وأيم هللا، إذ لم أفعل ألغرمن

ُ
 عليه حلَّ له لقطعت

، بكم أريد منك ناقتك؟ قال: بأرب  ع مائة، قال عمر: اذهب فأعطه ثمانمائة"  ي ِ
  .148ثم قال: يا ُمَزئز

ز عمر   ي مجاعة،   وجه الداللة: أن أمي  المؤمني 
أسقط عنهم القطع؛ لحاجتهم إىل الطعام الذي رسقوه، وال قطع فز

رم
ُ
 . 149فلما أسقط عنهم القطع لم ُيْسقط العوض، بل ضاعف عليهم الغ

 من المعقول:   -
ر،  ر ال يزال بالرصز ر بصاحب المال، والرصز ِحق الرصز

َ
ل
َ
ه ل إذا سِلم المضطر من الضمان، وهو قد استهلك مال غي 

ه؛ فلذلك وجب عىل المضطر دفع العوض، حت  ال يجتمع عىل   وليس ألحد أن ار بغي  ر عن نفسه باإلضز يزيل الرصز
ز والبدل  . 150صاحب المال فوات العي 

 تطبيقات القاعدة: رابًعا: 
ي ذلك انقاذ معصوم من الهالك، حت   -1

 رمق المضطر له بقيمته؛ ألن فز
ُّ
يجب عىل رب الطعام بذل ما يسد

ورةلو كان المضطر   .151معرًسا؛ لوجود الرصز
إن أئ  رب الطعام بذله للمضطر بقيمته أخذه المضطر منه باألسهل فاألسهل، فإن لم يقدر أخذه بالقهر؛   -2

 
ي الموطأ )  142

ي مسنده رقم)٧٤٥/ ٢أخرجه مالك فز
ي سننه، رقم)(؛ وابن ٥٥/ ٥(، )٢٨٦٥(؛ وأحمد فز

 . (٧٨٤/ ٢(، ) ٢٣٤٠ماجه فز
ز األصالة والتوجيه، )  143  (. 110-109انظر: محمد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية بي 
ي مسن 144

 (. 15488(، رقم )239/ 24ده، )أخرجه أحمد فز
ي صحيحه، برقم ) 145

 (. 1986/ 4(، )2564أخرجه مسلم فز
 . (527/ 7معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، ) 146
ا لُعَبيد هللا بن ُحميد بن زهي  بن ال  147

ً
، من مشاهي  المهاجرين، وقيل: كان عبد خىمي

ه
ي َبلتعة بن عمرو بن عمي  بن سلمة الل بن أسد بن عبد حارث  حاطب بن أئ 

ي بالمدينة عام )
، فكاتبه، فأدى كتابته يوم الفتح، وهو من أهل اليمن، وشهد بدًرا، والحديبية، توفز (، 30الُعّزى بن قىصي ه(. انظر: عىلي بن محمد )ابن األثي 

ي معرفة الصحابة
وت: دار الفكر،    ، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشور، ومحمود عبد الوهاب فايد،أسد الغابة فز م(، ١٩٨٩  -ه ١٤٠٩)بي 

، سي  أعالم النبالء، ) 432/ 1) ي  (. 43/ 2(، الذهت 
ي مصعب الزهري ) 148 ي الموطأ رواية أئ 

 ( 470/ 2أخرجه مالك فز
ي بكر بن أيوب )ابن قيم الجوزية(،    149 ز انظر: محمد بن أئ  ز عن رب العالمي  وت:   1، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، ط إعالم الموقعي  دار الكتب العلمية،   )بي 

ح القواعد الفقهية(؛ وليد بن راشد السعيدان،  ١٧/ ٣م(، )١٩٩١  -ه١٤١١ ، علق عليه: الشيخ سلمان بن فهد العودة، د.ط، د.م،  تلقيح األفهام العلية برسر
 . (٨٢/ ٣د.ن ، )

ح زاد المستقنع، ) 150 ، الروض المرب  ع رسر ي
، كشاف القناع، )435انظر: الُبهوئ  ي

 (. ٢٦٣/ ٢٨(؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، )200/ 6(؛ الُبهوئ 
ح زاد المستقنع، ) 151 ، الروض المرب  ع رسر ي

ح منته اإلرادات، )688انظر: الُبهوئ  ، رسر ي
 (. 413(؛ الُبهوئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  .152ألنه أحق به من مالكه؛ الضطراره، ويعطيه عوضه بمثله أو قيمته 
، أو ِمن طعاِم َمن خاف عىل نفسه اال  -3 رٍّ

َ
ط
ْ
ضطرار؛ ألن صاحبه أحق ال يحل للمضطر أن يأخذ من طعام ُمض

 .153لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته به منه، وليس له إيثاره، وإال 
من اضطر إىل طعام غي  مضطر وجب بذله له بقيمته، وإىل نفع مال الغي  مع بقاء عينه؛ لدفع برد، أو  -4

ا 
ً
 . 154استقاء ماء ونحوه، وجب بذله مجان

، وزا -5 ي لة  من لم يجد إال آدمًيا مباح الدم كحرئ  ز  فله قتله وأكله؛ ألنه ال حرمة له، فهو بميز
ٍّ
ٍن محَصٍن، ومرتد

 .155السباع، وله أكله بعد موته لعدم حرمته 
 خامًسا: استثناءات القاعدة: 

ر، فال يجوز له   -1
َ
ه؛ ألن المعصوم الخي مثل المضط ، ولو لم يجد غي  ال يجوز للمضطر أكل المعصوم الخي

 .156إبقاء نفسه بإتالف مثله 
«ال   -2 ي الحرمة؛ لقوله ع: »كرس عظم الميت ككرس عظم الخي

 . 157يجوز أكل المعصوم الميت؛ فهو كالخي فز
 سادًسا: الخالصة: 

ي حقه قيمة ما دفع به 
ز مما سبق: أن الضمان ال يتداخل مع االضطرار، فمن اضطر إىل أخذ مال الغي  وجب فز يتبي 

ا لحق صاحب المال. 
ً
 اضطراَره؛ حفظ

 
ح زاد المستقنع، ) 152 ، الروض المرب  ع رسر ي

 (. 688انظر: الُبهوئ 
ح الممتع عىل زاد المستقنع،  153 ، الرسر ز  (. ٤٠/ ١٥)انظر: ابن عثيمي 
﴾]الماعون:  ألن    154

َ
َماُعون

ْ
 ال
َ
ُعون

َ
ح زاد المستقنع )7هللا تعاىل ذمَّ َمن منعه بقوله: ﴿َوَيْمن ، الروض المرب  ع رسر ي

(، 688[. انظر: الُبهوئ  ي
(؛ منصور بن يونس )الُبهوئ 

ح منته اإلرادات، (؛ ال233/ 1م(، )٢٠١٠  -ه ١٤٣١)الكويت: مؤسسة الجديد النافع،    1، حققه: مطلق بن جارس، طعمدة الطالب لنيل المآرب ، رسر ي
ُبهوئ 

(3 /414 .) 
، كشاف القناع ) 155 ي

ح غاية المنته، )199/ 6انظر: الُبهوئ  ي رسر
، مطالب أوىلي النه فز ي

ح منته اإلرادات، )323/ 6(؛ الُبهوئ  ، رسر ي
 (. 414/ 3(؛ الُبهوئ 

ح زاد المستقنع، ) 156 ، الروض المرب  ع رسر ي
، كشاف القناع، )688انظر: الُبهوئ  ي

ح منته اإلرادات، )919/ 6(؛ الُبهوئ  ، رسر ي
 (. 415/ 3(؛ الُبهوئ 

، كشاف القناع، ) 157 ي
 (. 199/ 6انظر: الُبهوئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ورات تبيح المحظورات القاعدة الرابعة: ا  . 158لرص 
حه للزاد، حيث قال: ")من  ي معرض رسر

ي ضاحة عىل هذه القاعدة، وإنما فهمت من قوله فز
لم ينص اإلمام الُبهوئ 

م )منه ما يسد  ي سفر محرَّ
م َحلَّ له(، إن لم يكن فز م( بأنه إن خاف التلف، إن لم يأكله )غي  السُّ ر إىل محرَّ

ُ
ط
ْ
اض

ْيِه ۚ﴾"قوته، ويحفظها؛ لقوله تعاىل: ﴿َرَمقه(، أي: يمسك 
َ
ل
َ
َم ع

ْ
 ِإث

َ
َل
َ
اٍد ف

َ
 ع

َ
اٍغ َوًل

َ
َ ب ْ ير

َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
َمِن اض

َ
 . 159ف

: المعن  اإلفرادي للقاعدة: 
ا
 أوًل
ورة:  -  تعريف الرص 

ر، لغة ر فالن ِإىل كذا وكذا، وأصله من الرصز
ُ
ورة عىل كذا وكذا، وقد اضط ي الرصز

: اسم للمصدر اضطرار، تقول: حملتتز

ا عىل فعل ما    وهي  ً َ د بخطر محدق، بحيث يصبح مجي 
ِ
ي حال تهد

تفيد النقصان وسوء الحال، أو الفقر، بأن يصي  فز
ي ال مدفع لها

ي بمعتز الضيق والحاجة والشدة الت 
ورة تأئ   .160يدفع عنه الخطر، فالرصز

ا: 
ً
إن    اصطالح التلف  من  اإلنسان  ومنها: خوف  متقاربة؛  ة  بتعريفات كثي  الفقهاء  يأكل وعرفها  و 161لم  ابن ،  قال 

ي يخاف التلف بها إن ترك األكل" 
ورة المبيحة: هي الت   . 162قدامة: "الرصز

م ال يجوز له  ي ظروف استثنائية ألجأته الرتكاب المحرَّ
ورة تدور حول وقوع المضطر فز ويظهر مما سبق، أن الرصز

ي األحوال العادية، لمنع تلف نفسه وهالكه. 
 ارتكابه فز

 اإلباحة: تعريف  -
الِبه لغة 

َ
ِء وط ْ ي

ز السر  َبي 
ُ
ِلَية

ْ
خ
َّ
 .163: الت

ا: 
ً
هي اإلذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل، وهو حكٌم لم يرد عىل وجه الطلب، بل ورد عىل سبيل التخيي    اصطالح

ك ُيسىم: مباًحا وجائًزا  ز اإلتيان والي  ي َّ فيه المكلف بي 
ُ
ز الفعل وتركه، والفعُل الذي يخ  . 164بي 

 تعريف المحظور:  -
 . 165المحرم والممنوع، وحظره عليه: منعه  الَحظر: الَحجر، وهو خالف اإلباحة. والمحظور هو:  لغة:  

ا
ً
ب عىل فعلهاصطالح

َ
كه، وُيعاق ف بي 

ّ
 . 166: هو ما ُيثاب المكل

 اإلجماىل  للقاعدة: 
 ثانًيا: المعن 

ي يؤدي 
ورة ومشقة زائدة عن المعتاد، والت  ز هذه القاعدة أن المحرم ال يجوز استباحته، إال إذا كان هناك ضز تبي ِ

ء، وكان عدم مراعاتها إىل الهال ي
ًعا، فالشارع إذا منع من شر ك أو قريًبا منه، فحينئذ ُيباح له اإلقدام عىل الممنوع رسر

م مباًحا، بل قد يرتفع إىل درجة الوجوب واإللزام، فهذه   ورة تجعل هذا المحرَّ اإلنسان محتاًجا إليه، فإن هذه الرصز
ي 
ز ارتكاب ما ال يجوز فز ها من الحاالت، ولكن برسر الحالة تجي  ورة عن المحظورغي   تقّل الرصز

َّ
 . 167ط: أًل

 
، األشباه والنظائر، )  158 ، األشباه والنظائر)85(؛ ابن نجيم، األشباه والنظائر، )84السيوطي ي القواعد الفقهية ) 45/ 1(؛ ابن السبكي

، المنثور فز ي
(؛ 317/ 2(؛ الزركسر

، قواعد الفقه، ) ي
كت   (. 18، )21(؛ مجلة األحكام العدلية، المادة 89الي 

ي    159
ي بمعناها فز

ح غاية المنته )687)  الروض المرب  عأوردها الُبهوئ  ي رسر
ي مواضع أخرى، مثل: مطالب أوىلي النه فز

(؛ كشاف 225/ 1(، ونص عليها ضاحة فز
 (. 397/ 1القناع )

،  576(؛ الكفوي، الكليات، )538/ 1، )المعجم الوسيط(؛ الزيات،  483/ 4)  لسان العربانظر: ابن منظور،    160 ز ، رفع الحرج (؛ يعقوب عبد الوهاب الباحسي 
ي (؛ يوسف قاسم،  ٥٠٧م(، )١٩٧٢)رسالة دكتوراه، جامعة األزهر، 

ي الفقه الجن ائ 
ورة فز ي الوضغي نظرية الرصز

 (. ٧٥، )اإلس المي والق انون الجنائ 
، الروض المرب  ع، ) 161 ي

 . (687الُبهوئ 
ي المغابن قدامة،  162

 (. 331/ 9، )تز
 (. 323/ 6)  الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 163
164    ، ي

(،  8)  التعريفاتانظر:الجرجائز ي
كت  وت: دار الكتب العلمية،  1، طالتعريفات الفقهية(؛ محمد عميم اإلحسان المجددي )الي  ه(، )إعادة صف 1424، )بي 

ي باكستان 
 (. 14م(، ) ١٩٨٦  -ه١٤٠٧للطبعة القديمة فز

 (. 202/ 4، )لسان العربر، ابن منظو  165
166  ، ي

كت  ، 80) التعريفات الفقهيةالي  ي
 (. 89) التعريفات(، الجرجائز

167    ،) ز )العثيمي  بن صالح  وقواعدهمحمد  الفقه  أصول  منظومة  ح  الجوزي،    3، طرسر ابن  دار  القواعد 33ه(، )ص1434)السعودية:  بورنو، موسوعة  آل   )
 . (263/ 6) ، (314/ 12الفقهية، )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا: 
ً
 أدلة القاعدة: ثالث

 يمكن االستدالل لهذه القاعدة بأدلة من القرآن واإلجماع: 
 من القرآن:  -

ِحيٌم قوله تعاىل: ﴿ -1 وٌر رَّ
ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اَّلل

َّ
ْيِه ۚ ِإن

َ
َم َعل

ْ
 ِإث
َ
ّل
َ
 َعاٍد ف

َ
َ َباٍغ َوًل ْ ي 

َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
َمِن اض

َ
﴾ ف

168
 . 

ِحيٌم تعاىل: ﴿وقوله  -2 وٌر رَّ
ُ
ف
َ
 غ
َ
ك  َربَّ

َّ
 َعاٍد فِإن

َ
َ َباٍغ َوًل ْ ي 

َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
َمِن اض

َ
 .169﴾ ف

ِحيٌم وقوله تعاىل: ﴿ -3 وٌر رَّ
ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اَّلل

َّ
ِإن
َ
 َعاٍد ف

َ
َ َباٍغ َوًل ْ ي 

َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
َمِن اض

َ
 .170﴾  ف

 وقوله تعاىل -4
َ
ْم ِإىل

ُ
ْيِديك

َ
 ِبأ
ْ
وا
ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ
ِة﴾ : ﴿َوَل

َ
ك
ُ
ْهل
َّ
 . 171الت

ز اآليات السابقة   ًما،  وجه الداللة من هذه اآليات: تبي  ورة، مأمور باألكل، حت  لو محرَّ ي حالة الرصز
ي أن اإلنسان فز

فز
ي أكل ذلك،

يٍ وال عدوان، وهو مجاوزة الحد، فال إثم عليه، أي: فز
ي بيده إىل التهلكة، فيأكل    غي  بغز ِ

ي أن ُيلف  بل منهي
 .172، وهذه اإلباحة والتوسعة من رحمته تعاىل بعباده وجوًبا 

ْيهِ قوله تعاىل: ﴿ -5
َ
ْم ِإل

ُ
ِرْرت

ُ
ط
ْ
 َما اض

َّ
ْم ِإًل

ُ
ْيك
َ
َم َعل ا َحرَّ م مَّ

ُ
ك
َ
َل ل صَّ

َ
 ف
ْ
د
َ
﴾َوق

173
 . 

ورة  ز اآلية أن كلَّ ممنوع يحل للرصز  . 174وجه الداللة: تبي 
ِحيٌم تعاىل: ﴿وقوله  -6 وٌر رَّ

ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اَّلل

َّ
ِإن
َ
ٍم ۙ ف

ْ
ث ِ
ِ
َجاِنٍف إل

َ
َ ُمت ْ ي 

َ
َمَصٍة غ

ْ
ي َمخ ِ

رَّ فز
ُ
ط
ْ
َمِن اض

َ
 . 175﴾ ف

 : ز طي  مات جاز له أكلها، لكن ذلك مقّيد برسر ر إىل المحرَّ
ُ
ز اآلية أن اإلنسان إذا اضط  وجه الداللة: تبي 

َمَصٍة﴾ أي: مجاعة. 
ْ
ي َمخ ِ

 األول: ﴿فز
 : ي
ورة، وما قصد اإلثم الثائز : غي  مائل إىل اإلثم، أي: ما ألجأه إال الرصز ي

ٍم﴾ يعتز
ْ
َجاِنٍف إِلث

َ
َ ُمت ْ ي 

َ
 .176﴿غ

 اإلجماع:  -
قال اإلمام ابن قدامة المقدشي رحمه هللا، قال: "أجمع العلماء عىل تحريم الميتة حال االختيار، وعىل إباحة األكل  

ي االضطرار، وكذلك سائر المحرمات" 
 . 177منها فز
 تطبيقات القاعدة: رابًعا: 

ي سفر   .1
ط: أال يكون فز د، برسر

ه
م وما شابهه، إذا كان يؤدي للهالك المؤك م ما عدا أكل السُّ يحلُّ للمضطر أكل المحرَّ

م   . 178محرَّ
ٍم  .2 ته فقط يحلُّ للمضطر أكل محرَّ  .179مقدار ما يسد رمقه ويحفظ قوَّ

 
 (. 173البقرة، اآلية ) سورة  168
 (. 145سورة األنعام، آية ) 169
 (. 115سورة النحل، آية ) 170
 (. 195سورة البقرة، اآلية )  171
ح منته اإلرادات، )  172 ، رسر ي

ي تفسي  كالم المنانعبد الرحمن بن ناض بن عبد هللا السعدي،  ؛  (413/ 3الُبهوئ 
، المحقق: عبد الرحمن تيسي  الكريم الرحمن فز

وت: مؤسسة الرسالة،   1حق، طبن معال اللوي  (، تفسي  القرآن العظيم، المحقق: محمد (؛ 82) م(،٢٠٠٠-ه ١٤٢٠)بي  أبو الفداء إسماعيل بن عمر )بن كثي 
ز شمس الدين، ط وت: دار الكتب العلمية،  1حسي   . (391/ 1، )ه(١٤١٩)بي 

 (. 119سورة األنعام، اآلية ) 173
174  ، ز  (. 76، )منظومة أصول الفقه وقواعدهابن عثيمي 
 (. 3سورة المائدة، آية )  175
176  ، ز ح الممتع عىل زاد المستقنع، ابن عثيمي   (. 36/ 15)الرسر

177  ، ي
 . 330/ 9ابن قدامة، المغتز

ح زاد المستقنع، ) 178 ، الروض المرب  ع رسر ي
ًما، ولم يتب (688الُبهوئ  : "كسفٍر لقطع طريق، أو زنا، أو لواط ونحوه، فإن كان سفًرا محرَّ ي

فال يحل له ، وقال الُبهوئ 
ح منته اإلرادات، ) ، رسر ي

 (. 413/ 3أكل ميتة ونحوها؛ ألن أكلها رخصة، والعاضي ليس من أهلها". الُبهوئ 
، وقال الُبهويت: "ال يزيد على ما يسدُّ رمقه، فليس له الشبع؛ ألن هللا حرَّم امليتة، واستثىن  ( 688الُبهويت، الروض املربع شرح زاد املستقنع )  179

 (.  3/413الضرورة مل حتل كحالة االبتداء". الُبهويت، شرح منتهى اإلرادات، )إليه، فإذا اندفعت  ما اضطر 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز
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ْ
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أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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ْ
ي 
َ
َواِئِهم ِبغ

ْ
ه
َ
 ِبأ
َ
ون
ُّ
ُيِضل

ه
ا ل ً ِثي 

َ
 ك
َّ
ِدينَ َوِإن

َ
ُمْعت

ْ
ُم ِبال

َ
ْعل
َ
 .212﴾ أ

ل هللا تعاىل تحريمه نًصا بالنهي عنه،  ي األرض مباح حالل إال ما فصَّ
ء فز ي

ز اآلية أن كل شر وجه الداللة: تبي 
ء منصوص عىل النهي عنه وال مجمًعا عليه فهو حالل  ي

 . 213وإن لم يوجد شر
 من السنة:   -

  السنة عدة أحاديث تؤيد هذا الضابط،  
 
 ومنها: ونجد ف

1.  
ْ
ن
َ
 ت
َ
ّل
َ
َياَء ف

ْ
ش
َ
َم أ ا، َوَحرَّ

َ
وه

ُ
د
َ
ْعت
َ
 ت
َ
ّل
َ
ا ف
ً
ود
ُ
 ُحد

َّ
ا، َوَحد

َ
ِيُعوه

َ
ض
ُ
 ت
َ
ّل
َ
َراِئَض ف

َ
َرَض ف

َ
َ ف

ه
 اَّلل

َّ
 حديث: »ِإن

َ
ت
َ
ا، َوَسك

َ
وه

ُ
ِهك
َ
ت

َياَء 
ْ
ش
َ
َ ِنْسَياٍن  -َعْن أ ْ ي 

َ
ْم غ

ُ
ك
َ
 ل
ً
َها« -َرْحَمة

ْ
وا َعن

ُ
ْبَحث

َ
 ت
َ
ّل
َ
 . 214ف

2.  
َ
ت
َ
ٌو« حديث: »َوَما َسك

ْ
ُهَو َعف

َ
 ف
ُ
ه
ْ
 .215َعن

ُهَو َحَراٌم، َومَ  .3
َ
َم ف ٌل، َوَما َحرَّ

َ
ُهَو َحّل

َ
اِبِه ف

َ
ي ِكت ِ

ُ فز
ه
َحلَّ اَّلل

َ
 ما رواه أبو الدرداء، عن رسول هللا ع قال: »َما أ

َ
ت
َ
ا َسك

َس 
ْ
ْن ِلَين

ُ
ْم َيك

َ
 ل
ه
 اَّلل

َّ
ِإن
َ
، ف
ُ
ه
َ
ِ َعاِفَيت

ه
وا ِمَن اَّلل

ُ
َبل
ْ
اق
َ
ٌو، ف

ْ
ُهَو َعف

َ
 ف
ُ
ه
ْ
ا« َعن

ً
ْيئ
َ
 . 216ش

ي كتاِبِه، والَحَراُم  .4 ِ
من والِفراء، فقال: »الَحالُل َما أَحلَّ هللا فز ز والسَّ ، أنه ع سئل عن الجي  ما رواه سلمان الفارشي

 »
ُ
ه
ْ
ا َعفا َعن ُهَو ِممَّ

َ
 ف
ُ
ه
ْ
 َعن

َ
ت
َ
ي ِكتاِبِه، َوَما َسك ِ

َم هللا فز  . 217َما َحرَّ
أن   السابقة عىل  األحاديث  الداللة: نصت   من وجه 

ً
إجماًل أو   

ً
بيان حكمه تفصيّل الشارع عن  ما سكت 

ها أنه عىل أصل الحل واإلباحة   . 218األطعمة وغي 
 من المعقول:  -
إن هللا سبحانه إما أن يكون خلق هذه األعيان، أو األشياء لحكمة، أو لغي  حكمة، وكونه خلقها لغي  حكمة  .1

َماَء َوا ا السَّ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
﴾باطل؛ لقوله تعاىل: ﴿َوَما خ زَ ِعِبي 

َ
ُهَما ًل

َ
ْرَض َوَما َبْين

َ ْ
، والعبث ال يجوز عىل الحكمة، فثبت  219أل

إلينا، واألول باطل؛   أو  إليه سبحانه  النفع  إما تكون لعود  أنه سبحانه خلقها لحكمة، وال تخلو هذه الحكمة 
كان نفع المحتاج  الستحالة االنتفاع عليه عز وجل، فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها، فعىل ذلك  

ي المنافع اإلباحة 
 . 220مطلوب الحصول أينما كان، فثبت: أن األصل فز

 
،  3، طمفاتيح الغيبمحمد بن عمر فخر الدين )الرازي(،  210 ي اث العرئ 

وت: دار إحياء الي   (. 381/ 15ه(، )1420)بي 
، كشاف القناع، ) 211 ي

 (. ١٨٩/ ٦الُبهوئ 
 (. 119األنعام، اآلية )سورة  212
ي أصول األحكام ابن حزم،  213

 (. 13/ 8)اإلحكام فز
214 ( ، ي

ز الدارقطتز  (. 184/ 4سيز
215 ( ، ي

ى للبيهف  ز الكي 
 (. 12/ 10السيز

ار، رقم ) 216 ز ي مجمع الزوائد )27-26/ 10(، )4087رواه الي 
ي الكبي  كما فز

ي فز
ائز ، رقم 171/ 1(، وأفاد أن إسناده صالح؛ ورواه الطي  ي

(؛ 137/ 2( )12) (؛ والدارقطتز

ى )375/ 2والحاكم ) ي الكي 
ي فز
؛ والبيهف  ي ي الدرداء  12/ 10(، وصححه؛ ووافقه الذهت  ي المجمع )(، كلهم عن أئ 

ي 171/ 1؛ وقال الهيثىمي فز
ائز ار والطي 

زّ (: "رواه الي 
، وإسناده حسن، ورجاله موثوقون".  ي الكبي 

 فز
217  ( رقم  مذي،  الي  ) 1726رواه   ،)4 /220( رقم  ماجه،  وابن  ) 6733(؛  أراه 1117/ 2(،  "ما  قوله:  البخاري  ونقل عن  سلمان،  ه عىل 

َ
ف
ْ
وق مذي  الي  (، وصّحح 

ا". 
ً
 محفوظ

 (. ٢٧٢٤/ 7عىلي القاري، مرقاة المفاتيح، ) 218
   ، ( المرصي الحنبىلي ي

ي شمس الدين محمد بن عبد هللا )الزركسر
ي عىل مخترص الخرف 

ح الزركسر  (. 259/ 3)  ،م(١٩٩٣  -ه١٤١٣، )السعودية: دار العبيكان،  1، طرسر
 (. 38سورة الدخان، آية ) 219

 (. 193آل بورنو، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، ) 220
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز لهم  .2 أن التكليف بدون بيان هو تكليف بما ال ُيطاق، وهللا تعاىل ال يحكم عىل قوم بالطاعة والمعصية حت  يبي 
 .221المعاضي وموجبات الضاللة ليجتنبوها، فما لم يكن كذلك فال يكون حراًما

 تطبيقات الضابط: رابًعا: 
ة  .1 َّ

ز الطعم والطهارة وعدم المرصزَ ل إن جمع بي 
َ
 .222ُيباح كل ما ُيؤك

ة .2 َّ
ة؛ لورود أدلة التحريم والمرصزَ  . 223يحرم كل نجس وما فيه مرصز

ة  .3 َّ  .224ُيباح أكل كل النباتات غي  المرصزِ
 .225ُيباح أكل المسك ونحوه  .4
 إذا دقا ونحوه ُيباح أكل ما ال ُيؤكل عادة، كقرسر بيض،  .5

ه
 .226وقْرن حيوان مذك

 خامًسا: الخالصة: 
ي كّل ما لم يرد فيه دليل التحريم إنما هو باق عىل أصل اإلباحة بعد ذكر األدلة واألمثلة نخلص القول إىل أن  

األصل فز
 . غي

 والجواز، وال ُيصار إىل التحريم إال بدليل رسر

 :  
ب  الضابط الثان 

ِّ
ل
ُ
 إىل أقرب األشياء شبًها به، ولو أشبه مباًحا ومحرما غ

ُّ
ع، ُيَرد ي الرسر

ما تجهله العرب، ولم ُيذكر فز
 التحريم. 

ي عىل هذا الضابط بلفظه، حيث قال: 
 إىل أقرب   نص اإلمام الُبهوئ 

ُّ
ع، ُيرد ي الرسر

"ما تجهله العرب، ولم ُيذكر فز
ب التحريم"األشياء شبًها به، ولو أشبه مباًحا 

ِّ
 . 227ومحرًما غل

ء وال استخباثه   ي
بهم بِصَيٍغ مقاِربة لها، فقالوا: "إذا لم يعلم من العرب استطابة شر

ُ
ت
ُ
ي ك
وأورده بعض العلماء فز

َحق باألشبه منهما"
ْ
ز ُيل ي 

َ
ز أصل ا: "ما دار بي 

ً
ي  بأقرِب األشياء شبًها به". وقالوا أيض

ُ
 . 228اعت
 

: المعن  اإلفرادي للقاعدة: 
ا
 أوًل
 تعريف الجهل:  -

 .229لغة: نقيض العلم 
ء عىل خالف ما هو عليه  ي

 .230اصطالًحا: هو اعتقاد السر

 
ا   محمد عطا هللا )الرصايرة(،  221

ً
 وتطبيق

ً
بة تأصيّل ي حل األطعمة واألرسر

، جامعة القواعد والضوابط الفقهية فز اف: حمد فخري عزام، )رسالة الماجستي  ، إرسر
 (. 28(، ) 2012مؤتة، 

ح زاد المستقنع، ) 222 ، الروض المرب  ع رسر ي
ح المقنع، )685الُبهوئ  ي رسر

 (. 3/ 8(؛ ابن مفلح، المبدع فز
ح زاد المستقنع، ) 223 ، الروض المرب  ع رسر ي

 (،  685الُبهوئ 
القناع، )   224 ، كشاف  ي

(،  (؛  189/ 6الُبهوئ  ي
المنتهمصطفز بن سعد بن عبده السيوطي )الرحيبائز ح غاية  ي رسر

النه فز المكتب ،  2، طمطالب أوىلي  وت:  )بي 
 ،  ( 308/ 6) ه(،1415اإلسالمي

ح زاد المستقنع ) 225 ، الروض المرب  ع رسر ي
ح منته اإلرادات، )685الُبهوئ  ، رسر ي

 ( 407/ 3(، الُبهوئ 
 المرجع السابق.  226
227  ، ي

ح زاد المستقنعالُبهوئ  ي بعض مؤلفاته األخرى، مثل: 686، )الروض المرب  ع رسر
 . (191/ 6)  ،القناع كشاف، و (180/ 5) منته اإلرادات(. كما أورده بلفظه فز

ح المقنع،  انظر: ابن مفلح، المبدع  228 ي رسر
،  ١٤٤/ ٤)  فز ي

ي القواعد  (؛ الزركسر
، )(٢٢٤/ ٢، )الفقهيةالمنثور فز ي

،  (16/ 4؛ ابن قدامة، المغتز ز ح ؛ ابن عثيمي  الرسر
، األشباه٤٣٣/ ٨، )الممتع عىل زاد المستقنع ، أضواء البيان، )187/ 2، )والنظائر   (؛ السبكي  رساج الدين عمر بن عىلي )ابن الملقن(،(؛  179/ 4(؛ الشنقيطي

وت: دار الكتب العلمية،    1تحقيق: السيد يوسف أحمد، ط  نواضز النظائر، (؛ نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم  259،  257(، )2012-ه1433)بي 
  ،) ي

ح مخترص الروضة)الطوفز ، ط، تحقيق: عبد هللارسر كي
وت: مؤسسة الرسالة،    1 بن عبد المحسن الي  (؛ فخر الدين 425،  424/ 3م(، )1987-ه1407)بي 
، ط  ي

وت: مؤسسة الرسالة،    3محمد بن عمر )الرازي(، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلوائز (؛ عالء الدين عىلي بن سليمان  202/ 5م(، )١٩٩٧  -ه ١٤١٨)بي 
ي )المرداوي(،  

ح التحرير فز ، وأحمد الرساح، ط أصول الفقهالتحبي  رسر ي
ين وعوض القرئز - ه1421)السعودية: مكتبة الرشد،    1، تحقيق: عبد الرحمن الجي 

،  3433/ 7)  م(،0002 ي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي )ابن النجار( الحنبىلي
ح الكوكب المني  (؛ تف  ، 2، تحقيق: محمد الزحيىلي ونزيه حماد، ط رسر

 (. 191/ 4)مكتبة العبيكان(، ) 
 (. 129/ 11ابن منظور، لسان العرب، ) 229
، التعريفات، ) 230 ي

 (. 80الجرجائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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َمِن   قال الرسول  ع: » .2

َ
اِس، ف

َّ
ٌ ِمَن الن  كِثي 

ُمُهنَّ
َ
 َيْعل

َ
، ًل

ٌ
ِبَهات

َ
ت
ْ
ُهَما ُمش
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 .250َصل
ها أو ُحرمتها مما تنازعتها األدلة، وتجاذبتها  وجه الداللة

ُّ
ضح ِحل

َّ
َيت : يفهم من الحديث أن المشتِبهات هي ما لم 

، فأرشد الن ي
ينالمعائز

ِ
ي الد

ا فز
ً
ي ع إىل تركها واجتنابها؛ تغليًبا لجانب الحرام، واحتياط ت 

251 . 
َبْح  .3

ْ
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َ
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َرك
ْ
د
َ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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ُ
ه

 
ب    243

ِّ
ل
ُ
 التنبيه إىل أن القاعدة تعتمد القياس عىل مدى الشبه، وتختلف عن قاعدة "إذا اجتمع الحالل والحرام غ

ُّ
ي هذا البحث إال أنها  كما أود

الحرام" الواردة فز
ز اجتماع الحالل والحرام.  ز الحالل والحرام وبي  ي تغليب التحريم عند تساوي التشابه بي 

 تجتمع فز
 (. 100سورة المائدة، آية )  244
 (. 157سورة األعراف، اآلية ) 245
 (. 4سورة المائدة، اآلية )  246
، كشاف القناع، ) 247 ي

 (. 574/ 9قواعد الفقهية واألصولية ) (؛ معلمة زايد لل189/ 6الُبهوئ 
ي سننه، رقم )  248

مذي فز ي سننه، رقم )2518أخرجه الي 
ي فز
ي المسند، رقم )5711(؛ والنسائ 

ي سننه، رقم )330،  329/ 1(، )1729(؛ وأحمد فز
(؛ 2532(؛ والدارمي فز

ي سننه، ) 
 (. 320، 319/ 2والدارمي فز

249  ، ي
الشيبائز ابنه عبد هللامسائل أحمد بن حن  أحمد بن محمد )بن حنبل(  المحقق: زهي  الشاويش، طبل رواية   ،1    ، المكتب اإلسالمي وت:  - ه١٤٠١)بي 

، طكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع(؛ شمس الدين محمد )بن مفلح( بن محمد،  271م(، ) ٩٨١١ كي
وت:    1، تحقيق: عبد هللا بن عبدالمحسن الي  )بي 

ح المق298/ 6مؤسسة الرسالة، د.ت(، ) ي رسر
،  198/ 9نع، )(؛ المبدع فز ي

ي معرفة الراجح (؛ عالء الدين أبو الحسن عىلي بن سليمان المرداوي الدمشف 
االنصاف فز

، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط من الخالف كي
 (. 212/ 27م(، )١٩٩٥ -ه ١٤١٥)القاهرة: دار هجر،  1، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن الي 

ي صحيحه، رقم ) 250
ي ص 52أخرجه البخاري فز

 (. 1599حيحه، رقم ) (؛ ومسلم فز
ز النوويةانظر: ابن دقيق العيد،    251 ح األربعي  ي األحاديث الصحيحة النبوية، ط  رسر

(؛ أحمد بن محمد بن عىلي )بن حجر 34م(، )1424)مؤسسة الريان،    1فز
(؛  ز الهيتىمي ح األربعي  ز برسر  (. 113-112(، )1428)جدة: دار المنهاج،  1، طفتح المبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 .252َوَجد
ا من أن يكون الكلب الذي قتله غي  ُمسىما عليه،   وجه الداللة: 

ً
ي ع قد أفت  بالشبهة؛ خوف دل الحديث عىل أن النت 

ي الحوادث المحت
ي فتياه عليه الصالة والسالم احتياط وتغليب للحرام عىل الحالل فز

ملة للحالل والحرام؛ فكان فز
 .253الشتباه أسبابهما 

ي الحديث:  .4
 َرُسوَل هللِا  ما جاء فز

َّ
ن
َ
ِريِق،  عأ

َّ
ْمَرٍة ِبالط

َ
اَل:  َمرَّ ِبت

َ
ق
َ
ا» ف

َ
ه
ُ
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ْ
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َ
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َ َ
ِة أل

َ
ق
َ
د  الصَّ

َ
 ِمن

َ
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ُ
ك
َ
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ْ
ن
َ
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َ
ْوًل

َ
 . 254« ل

ي تناول التمر وأكله الِحلُّ واإلباحة، ولكن لما كان احتمال تحريمها عليه    وجه الداللة: 
ز من قوله ع أن األصل فز يتبي 
ي ع؛ تغليًبا للحرام  ا فقد تركها النت 

ً
 . 255موجود
 :256تطبيقات القاعدة رابًعا: 

يص تيحرم ما  .1
َّ
 .258، والفأرة، والحية، والوطواط 257ستخبثه العرب، كالقنفذ، والن

وجرادين، تحرم   .2 والعضاه،  والحرباء،  والرصاض،  واألوزاع،  والخنافس،  والجعالن،  ات كلها، كالديدان،  الحرسر
اغيث ونحوها، والهدهد والغربان؛ ألن العرب تستخبثهم.  ل، والي  مَّ

ُ
 والخلد، والفأر، والحيات، والعقارب، والق

ه، كالبغل، والِسمع  .3  ؛ تغليًبا للتحريم. 260مر األهلية، والدريابمن الخيل، والح 259يحرم ما تولد من مأكول وغي 
 .261ُيباح حيوان البحر كله ماعدا الضفدع والحية؛ ألنهما من المستخَبثات  .4

 استثناءات القاعدة: خامًسا: 
 .262ال ُيباح أكل النجاسات والروث والبول ولو كانا طاهرين؛ الستقذارهما، ولكن يستثتز بول اإلبل؛ للنّص  .1

 الخالصة: سادًسا: 
ية بالطيب وللحرمة بالخبث ُمعتي َ عند الحنابلة، ومجال تطبيق 

ِّ
والذي يظهر بناء عىل ما سبق: أن االستدالل للحل

 هذه القاعدة يشمل العبادات، والعادات، والمعامالت، والمباحات والمحّرمات من األطعمة. 
 

  

 
ي  252

ي صحيحه، )5486(، )5483 صحيحه، رقم )متفق عليه، أخرجه البخاري فز
 (. 1929/ 6(، رقم ) 1531/ 3(؛ وأخرجه مسلم فز

ح صحيح البخاريانظر: عىلي بن خلف بن عبد الملك )ابن بطال(،  253 (؛ 196/ 6(، )1423)الرياض: مكتبة الرشد،  2، تحقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم، ط رسر
ز النووية، ) ح األربعي   (. 32ابن دقيق العيد، رسر

ي صحيحه، رقم )  254
 (.  752/ 2(، )1071أخرجه مسلم فز

ز النووية، ) 255 ح األربعي   (. 46انظر: ابن دقيق العيد، رسر
ح زاد المستقنع، )  256 ، الروض المرب  ع رسر ي

، كشاف القناع، ) 686الُبهوئ  ي
ح غاية المنته، )192،  191/ 6(؛ الُبهوئ  ي رسر

، مطالب أوىلي النه فز ي
، 312/ 6(؛ الرحيبائز

313  ، ي
 (. 192، 191/ 6كشاف القناع )(؛ الُبهوئ 

؛ كشاف القناع، )  257 ي
يص: حيوان القوارض، يشبه القنفذ، ولكنه ضخم، وعىل ظهره شوك طويل نحو ذراع. انظر: الُبهوئ 

َّ
(؛ ابن منظور، لسان العرب، 191/ 6الن
(7 /١٠٣ .) 
، كشاف القناع، ) 258 ي

 (. ١٩١/ ٦الُبهوئ 
ج، وهو: الضبعان. انظر: ابن منظور،  بكرس    259

ْ
، وهو: ولد الضبع من الذئب. والعسبار: ولد الذئب من الِزن ز تاج العروس (؛ الزبيدي،  567/ 4، )لسان العربالسي 

 (. ١٥٣/ 32، )من جواهر القاموس
260   ، ي

 . (192/ 6، )كشاف القناعطائر يسىم أبو زريق قيل إنه متولد من الشقراق والغراب. انظر: الُبهوئ 
ح زاد المستقنع، ) 261 ، الروض المرب  ع رسر ي

 . (687الُبهوئ 
، كشاف القناع، ) 262 ي

 (. 189/ 6الُبهوئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الخاتمة: 

ع  وإكمال هذا البحث وأسأله أن يتقبله قبوال حسنا الحمد هلل الذي تفضل عىل  بتسهيل دراسة العلم الشر 
 وأن يجعله شفيعا شاهدا يوم نلقاه وبعد:  

 :  
 فمن خالل هذا البحث تم التوصل إىل عدد من النتائج والتوصيات وه  اآلن 

 أوال: النتائج: 

ي جمع المسائل الفقهية وإدراك علل المسائل وضبط   .1
أحكامها وربطها  أهمية علم القواعد والضوابط الفقهية فز

 بالفروع. 
القواعد   .2 ة  ي خاصة، ودل عىل ذلك كي 

البهوئ  الفقهية عامة وعند اإلمام  القواعد  الحنابلة بعلم  مدى اهتمام 
ي ثنايا مدونات الحنابلة. 

 والضوابط الفقهية فز
ي الحتوائه عىل المسائل الفقيهة المتنوعة مقرونة بأدلته .3

ا التفصيلية  أهمية كتاب )الروض المرب  ع( لإلمام البهوئ 
ة كقواعد أو ضوابط فقهية والذي يكّون لدارسه تصورا شامال لمسائل   ي مواضع كثي 

ي جاءت فز
والتعليالت الت 

 الفروع. 
ي تسهيلها وتبسيطها فيمكن معرفتها وتعلمها  .4

جمع القواعد والضوابط الفقهية ودراستها وتأصيلها ما يسهم فز
ي الفروع والمستجد

 ات.  واالستفادة منها وتطبيقها فز
وع يدل عىل عظم فائدتها   .5 ي هذا البحث وهذا المرسر

ي ظهرت فز
تها الت  تعدد التطبيقات عىل القاعدة الواحدة وكي 
ي شت  جوانب الحياة. 

 والقدرة عىل تطبيقها فز
ي الفتيا والتدريس  .6

ي المذهب الحنبىلي وعليه االعتماد فز
أن كتاب الروض المرب  ع من أجل وأعظم الكتب الفقهية فز

ي 
ز أهمية بحث وجمع القواعد والضوابط فز ي بالدنا السعودية مما يي 

والقضاء وعليه تبتز األحكام القضائية فز
ي من الممكن 

هذه الجزئية من كتاب الروض )كتاب األيمان، كتاب القضاء، كتاب الشهادات، كتاب اإلقرار( والت 
ي والتسه

ي والقانوئز
ز القضاة وكل من ينتسب للسلك القضائ   يل عليهم. أن تعي 

 التوصيات: 

ي   .1
ي تخري    ج الفروع عىل األصول السيما فز

العناية واالهتمام بعلم القواعد الفقهية بشكل عام لما له من حاجة فز
 مستجدات العرص، وضبطها وتقريبها وتسهيلها. 

حت   .2 فيه  التقعيدي  والفكر  الحنبىلي  المذهب  إلثراء  خاصة  الحنابلة  عند  الفقهية  القواعد  بدراسة    االهتمام 
 يستفيد طلبة العلم والباحثون. 

ي تحتاج إىل إبراز ودراسة.  .3
ي فهي مليئة بالقواعد والضوابط الفقهية والت 

 االهتمام بدراسة كتب اإلمام البهوئ 
المكتبة  .4 إلثراء  الفقهية  والضوابط  القواعد  وترتيب  وجمع  باستقراء  ز  والباحثي  العلم  طلبة  وحث  تسهيل 

   العلوم. اإلسالمية وتيسي  سبل الوصول لهذه 
 ، ز ي به والمسلمي 

ي هذا الجهد والعمل وأن يتقبل علمنا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعتز
هذا وأسأل هللا أن يبارك فز

 وما كان من صواب فمن  هللا وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان . 

 . ز  وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعي 

 


