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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ي إىل المؤد 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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]القواعد الفقهية ف

 دراسة نظرية تطبيقية[
 
  عداد إ]

 ]الباحث: عبدالمنان عبدالحليم هان 
يعة / [  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة[ ماجستي  فقه / كلية الشر
 
 

 ملخص البحث
ي كتاب الوضوء، عند ابن رشد من خالل كتاب 

ز
ز ف ي أول بابي 

ز
هدفت الورقة البحثية لدراسة القواعد الفقهية ف

ح   ي كتاب الوضوء، مع رسر
ز
ز ف بداية المجتهد، وهدفت إلبراز القواعد الفقهية المستنبطة والمستخرجة من البابي 

ى، ويتكون البحث من مقدمة كل قاعدة و  االستدالل عليها وذكر بعض التطبيقات و بيان عالقتها بالمقاصد الكير
 ،حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها وتمهيد شمل عىل مصطلحات البحث، وفيم ثالثة قواعد: القاعدة األوىل: 

ي فعل واحد  والقاعدة الثانية: 
 الجهل والنسيان، مسقط لإلثم، والقاعدة الثالثة: ال يجتمع األصل والبدل فز

ّ
 ،أن

 وخاتمة الدراسة اشتملت عىل النتائج والتوصيات. 
  القواعد الفقهية، الوضوء.  مصطلحات البحث: 

 
Research Abstract 

The research paper aims to study the jurisprudential rules in the first two chapters in the book of 

ablution, according to Ibn Rushd through his book "Bidaya al-Mujtahid", and it aims to highlight the 

rules inferred and extracted from the two chapters in the book of ablution, with an explanation of each 

rule and providing evidence for it and mentioning some of the applications and its relationship to the 

major purposes of Shari'ah.  

The research consists of introduction, preface that includes the research terms, and three rules: 

The first rule: The ruling of the post-objective is different from that of pre-objective. The second rule: 

The original and substitute act cannot be combined in one worship act. The third rule: That ignorance 

and forgetfulness quash sin, and the conclusion of the study included results and recommendations. 

Keywords: Jurisprudence Rules - Ablution 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ي إىل المؤد 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة
الحمد هلل الذي أرسل رسولم بالهدى ودين الحق ليظهره عىل الدين كلم وكفز باهلل شهيدا، وأشهد أال إلم إال هللا 
يك لم إقرار بم وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسولم صىل هللا عليم وعىل آلم وصحبم وسلم  وحده ال رسر

 تسليما مزيدا
 أما بعد: 
ف العلوم، وأعالها إن العلم   من أعظم القرب وأجل الطاعات، وهو من أرسر

ً
 وتعليما

ً
غي واالنشغال بم تعلما

الرسر

ز بالحث عليم ومبّينة فضلم، قال تعاىل:   ٰه ٰهجي حي  خي مي  ٰهمه  ٱُّٱ مرتبة، وقد جاءت نصوص الوحيي 

ي الدين"   (1)     َّٰه
ز
ا يفقهم ف ، وقولم صىل هللا عليم وسلم:"من يرد هللا بم خي 

(2) . 

 العلوم 
 
غي و العمل بم يحصل فالح اإلنسان، وهو الغاية من خلق الخلق، وعلم الفقم من أرف

وبتعلم العلم الرسر
لة، وأسناها منقبة، وأعظمها فائدة، وقد اشتغل بهذا العلم العلماء منذ عهد النبوة إىل عهد تدوين العلوم،  ز ميز

ون هذا العلم، وظهرت المذاهب األربعة، ومن أهم ا
ّ
ي خدمة علم الفقم، هو علم القواعد الفقهية، فد

لعلوم الت 
يعة، والذي يتوصل من خاللم الفقيم إىل حقيقة الفقم ومقاصده، ومن كتب  الذي ال يقل شأنا عن علوم الرسر
ي تحوي جملة من القواعد الفقهية، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعالمة ابن رشد الحفيد، 

الفقم الت 
ي كتاب الوضوء. والذي هو مح

ز فز ي أول بابي 
 ور هذه الورقة البحثية من خالل إبراز ودراسة القواعد الفقهية فز

 الدراسات السابقة: 
ي كتاب 

ز فز ي أول بابي 
من خالل البحث واالستقراء والسؤال، لم أقف عىل من تطرق إلبراز القواعد الفقهية فز

ي كتاب بداية المجتهد البن رشد الحفيد. 
 الوضوء فز
 لبحث: مشكلة ا

ي كتاب بداية المجتهد.            
ي كتاب الوضوء فز

ز فز  ماهي القواعد الفقهية المستنبطة من أول بابي 
           .  أو أشار إليها بالمعتز

ً
 هل ذكر ابن رشد هذه القواعد لفظا

 أهمية البحث: 
ن الفقهيم من االطالع عىل مآ          أن اإللمام بالقواعد الفقهية وفهمها ُيكّون الملكة الفقهية لدى دارسم، و 

ّ
خذ يمك

 الفقم. 
يعة.             أن دراسة القواعد الفقهية تساعد عىل إدراك مقاصد الرسر

يعة، من حيث اطالعهم عىل الفقم بأيرس طريق.  ي الرسر
ز فز            أن دراسة القواعد الفقهية تساعد غي  المختصي 

المجتهد؛ إذ يعد من أنفس كتب الفقم المقارن و أخرصها، وذلك لحسن ترتيبم            القيمة العلمية لكتاب بداية 
ز الفقهاء، وكان ذلك  اع بي  ز

ز العلماء و تحرير اليز ي توجيم أسباب الخالف بي 
وتقسيمم وانتقاء مباحثم وإبداعم فز

ي العلماء لم باالستحسان. 
ي ذيوعم وانتشاره وتلف 

 سببا فز
 محددات البحث: 

ي كتاب بداية المجتهد، وكتاب القواعد الفقهية. يستهدف البحث أول با
ي كتاب الوضوء فز

ز فز  بي 
 
 
 
 

                                                             
 . 11( المجادلة: آية 1)
ا. 71، ح)39/ 1( صحيح البخاري 2)   (، 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 رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ي إىل المؤد 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 منهج البحث: 
ي 
، وذلك باستقراء واستنباط القواعد الفقهية الت  ي االستنباطي

تسي  هذه الورقة البحثية عىل المنهج االستقرائ 
ي كتاب الوضوء سواء كانت بنصها أو بمعناها، وقد 

ز
ز ف ي أول بابي 

ز
علمية تمت مراعاة اإلجراءات ال ذكرها ابن رشد ف

 : ي كتابة الورقة البحثية، وهي كالتاىلي
ز
 والفنية ف

 جمع مادة البحث بالرجوع إىل المصادر األصلية ما أمكن.             
 عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم اآلية.            
ز أو أحدهما             ي الصحيحي 

ز
 اكتفيت بم، وإال فأخّرجم من مظانم مع بيان درجتم.  تخري    ج األحاديث، فإن كان ف

           . ز ي المي 
ز
 التعريف بالمصطلحات واأللفاظ الغربية، مما لم يعّرف ف

 توثيق القواعد الفقهية من مصادرها.           
           : ي

 عند دراسة القواعد الفقهية يتم تقسيمها إىل مطالب، وفق اآلئ 
   :ح  المطلب األول  القاعدةرسر
  :  

 دليل القاعدة المطلب الثان 
  :تطبيقات القاعدة المطلب الثالث 
  :ى.  المطلب الرابع  عالقة القاعدة بالمقاصد الكير

 خطة البحث: 
 تتكون من تمهيد، وثالث قواعد، وخاتمة: 

 حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.  القاعدة األوىل: 
ي فع القاعدة الثانية: 

 ل واحد. ال يجتمع األصل والبدل فز
 الجهل والنسيان، مسقط لإلثم.  القاعدة الثالثة: 
ّ
 أن

 وفيها أهم النتائج، والتوصيات.  الخاتمة: 
 التمهيد: 

 ويشتمل عىل بيان مصطلحات البد من تعريفها
ز ،   مصطلح القواعد الفقهية مّركب من لفظي 

ّ
 االعتبار، وهي أن

ز  ألول: اهناك بعض األمور ال بد من أخذها بعي 
: القواعد، وا  

 الفقهية.  لثان 
 . ز  عىل فٍن  معي ّ

ً
ما
َ
 وعل
ً
 من مفرين، وتعريفم باعتباره لقبا

ً
 وبناء عىل ما تقدم فال بد من تعريفم باعتباره مركبا

 أوال: تعريف القاعدة: 

  ٰه ٰه ٰه ٰه ٰهخل مل ىل يل  ٱُّٱ ، فقواعد البيت أساسم، ومنم قولم تعاىل: (3)االستقرار والثبات ــــــ لغة: 

َّٰه
 الجدران تبتز عىل األساس، و العالقة (4)

ّ
 األحكام تبتز عىل القاعدة كما أن

ّ
 . (5)بينهما من جهة أن

ي تعريف القاعدة ، واألقرب منها: "أنها قضية كلّية منطبقة 
ز فز : اختلفت عبارات الفقهاء واألصوليي 

ً
         اصطالحا

(6)عىل جميع جزئياتها"
؛ وذلك ألن لفظ القضية، يشمل األمر والحكم كما (7)، يمكن أن يقال بأنها: قضية كلية 

                                                             
 (. 108/ 5( انظر: مقاييس اللغة)3)
 . 127( البقرة: آية 4)
)ص5)   .(15( انظر: القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب باحسي  
 (. 171)صتعريفات( ال6)
ح التنقيح)149( انظر: التعريفات)ص7)  (. 20/ 1(، التوضيح شر
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  كتاب الوضوء عند العالمة ابن رشد الحفيد من خالل كتاب بداية المجتهد                                  هان 
 
  أول بابي   ف

 
القواعد الفقهية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ي إىل المؤد 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

عير بم بعضهم فهو شامل لجميع األركان، و أما لفظ كلّية فهو المشار إليم، بقولهم : منطبقة عىل جميع جزئياتها، 

 . (8)فاالنطباق راجع إىل كلية القاعدة

 ثانيا: تعريف الفقه. 

َّ  ٰه ٰه ٰه ُّٱٱ ، ومنم قولم تعاىل: (9)العلم و الفهم ــــــ  لغة: 
(10  ) 

 :
ً
عية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية" ـــــــ  اصطالحا  . (11)"العلم باألحكام الرسر

 ثالثا: تعريف القواعد الفقهية. 
ي 
ز
ي تعريف القواعد الفقهية من حيث الكلية و األغلبية، ومنشأ هذا االختالف هو اختالفهم ف

ز
اختلف الفقهاء ف

إىل كونها فروع وجزئيات مندرجة، عيرّ عنها بالكلّية، ومن نظر إىل المستثنيات القادحة نظرهم للقاعدة، فمن نظر 

ي كلّية القاعدة، عيرّ عنها باألغلبية
ز
 . (12)ف

ي  
 كلّية القاعدة هي األصل ، ولكون وجود بعض المستثنيات ال يقدح فز

ّ
واألوىل التعبي  بأنها كلّية؛ وذلك أن

 . (13)كليتها

 
ّ
يعية عامة من  وبناء عىل ما تقدم فإن  ترسر

ً
ّ يتضمن أحكاما التعريف المختار للقواعد الفقهية هو: "أصل فق ي كىلي

ي تدخل تحت موضوعم"
ي القضايا الت 

 (.14)أبواب متعددة فز

: تعريف الوضوء. 
ً
 رابعا

 . (15)الحسن والنظافة لغة:         

 :
ً
 . (16)إيصال الماء عىل األعضاء األربعة مع النّية ــــــــ اصطالحا

  كتاب الوضوء
 
 قواعد أول بابي   ف
 وفية ثالثة قواعد: 

 حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.  القاعدة األوىل: 
ي فعل واحد. : القاعدة الثانية

 ال يجتمع األصل والبدل فز
 أن الجهل والنسيان، مسقط لإلثم.  : القاعدة الثالثة

 
 
 
 

                                                             
  القواعد الفقهية)ص8)

 
 (. 12( انظر: الممتع ف

 ( 456/ 36( انظر: تاج العروس)9)
 . 122( التوبة: آية10)
 (. 168( التعريفات)ص11)
 (. 32-31/ 1( انظر: الغديان)12)
)ص13)   (. 47،44( انظر: القواعد الفقهية، ليعقوب باحسي  

 (. 45واعد الفقهية، للندوي)ص( الق14)
 (. 489/ 1( انظر: تاج العروس)15)
 (. 253( التعريفات)ص16)
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القواعد الفقهية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ي إىل المؤد 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.  القاعدة األوىل: 
 فيه، أربعة مطالب: و 

ح القاعدة. : المطلب األول  رسر
  
 
 دليل القاعدة. : المطلب الثان
 تطبيقات القاعدة. : المطلب الثالث
ى. : المطلب الرابع  عالقة القاعدة بالمقاصد الكير
 القاعدة األوىل

 . (17)حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها

 الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيم، و إن لم  –رحمم هللا  –ذكر ابن رشد 
ّ
هذه القاعدة بلفظ:" إن

 . (18)تكن من جنسم لم تدخل فيم"

ح القاعدة.   المطلب األول: شر
 : المعن  اإلفرادي للقاعدة

ء منتهاه ـــــ  الغاية لغة:  ي
 . (19)المدى، وغاية السر

 :
ً
ء ـــــ  الغاية اصطالحا ي

 . (20)ما ألجلم وجود السر

 اإلجماىل  للقاعدة: 
 المعن 

 حكم ما بعد النهاية مخالف لما قبلها
ّ
 . (21)أن

 .  وحروف الغاية هي إىل، وحت 
 

: دليل القاعدة.   
 المطلب الثان 

َّنت ىت  ٰه ٰهرت  يبنب ىب ٰه ٰهرب  ٰه ٰه  ٰه ٰه ٰه ٰهّٰ  ٱُّٱ قوله تعاىل: 
ومفاد اآلية أن ، (22)

 ووعاًء 
ً
 ووعاًء حكم الليل مخالف لحكم النهار، فإذا كان النهار ظرفا

ً
للصوم فالليل بخالفم، فيكون ظرفا

 . (23)لإلفطار

 
 
 
 

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة. 
                                                             

 (. 210/ 5( المبسوط)17)
 (. 13/ 1( بداية المجتهد)18)
 (. 204/ 39( انظر: تاج العروس)19)
 (. 161( التعريفات)ص/ 20)
 (. 189/ 3( انظر: موسوعة القواعد الفقهية)21)
 . 187( البقرة: آية 22)
 (. 189/ 3موسوعة القواعد الفقهية)( انظر: 23)
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  كتاب الوضوء عند العالمة ابن رشد الحفيد من خالل كتاب بداية المجتهد                                  هان 
 
  أول بابي   ف

 
القواعد الفقهية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ي إىل المؤد 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 . (24)إذا قال: بعتك هذه األرض من هنا إىل هنا. تدخل البداية وال تدخل النهاية      

ى.   المطلب الرابع: عالقة القاعدة بالمقاصد الكير
ى؛  ز ال يزول تظهر عالقة القاعدة بأحد المقاصد الكير ، واليقي 

ً
 حكم ما بعد النهاية مخالف لما قبلها يقينا

ّ
وذلك أن

 بالشك. 
 القاعدة الثانية. 

ي فعل واحد. 
ز
 ال يجتمع األصل والبدل ف

ي فعل واحد" –رحمم هللا  –ذكر ابن رشد 
ز
، بقولم:" ال يجتمع األصل والبدل ف

ً
 . (25)هذه القاعدة نصا

ح القاعدة.   المطلب األول: شر
 أن األصل والبدل ال يجتمعان، إال إذا ضعف األصل ولم يسقط ليمالمتفق عمن 

ز األصل والبدل، ويؤيد الحنفية والحنابلة القاعدة، وأنم  ي رواية بعض المالكية ويجمع بي 
ز
بالكلية فيقويم البدل، ف

 ال يجتمع البدل والمبدل منم. 

 . (26)وإذا بطل األصل يصار إىل البدل

: دليل القاعدة.   
 المطلب الثان 

 . (27)دل عىل هذه المنقول؛ إذ ال يجتمع العوضان لشخص واحد باتفاق، كالثمن والمبيع واألجرة والمنفعة

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة. 
 التيمم بدل عن الوضوء، فال يجمع المصىلي بينهما.       
 المسح عىل الخف بدل عن غسل القدم، فال يجمع المتوضز  بينهما.       
، وذلك روى بعض       

ً
، أو ماء بم نجاسة، فإنم يتوضأ بم ويتيمم احتياطا

ً
المالكية أن من لم يجد إال ماء مستعمال

 . (28)لضعف األصل

ى.   المطلب الرابع: عالقة القاعدة بأحد المقاصد الكير
ب من التخيف الذي جاءت بم  يعة، اتظهر من حيث أنم؛ إذا تعذر االتيان باألصل ُينتقل إىل البدل؛ وذلك ضز لرسر

 .  والمشقة تجلب التيسي 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  (. 190/ 3( انظر: موسوعة القواعد الفقهية)24)

 (. 16/ 1( بداية المجتهد)25)
 (. 671/ 1( انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها)26)
 (. 671/ 1( انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها)27)
)ص/ 238/ 1( انظر: المقري)28)  

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ي إىل المؤد 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 القاعدة الثالثة

 الجهل والنسيان، مسقط لإلثم
ّ
 . (29)أن

م معفٌو عنم، إال أن يقوم الدليل عىل غي   –رحمم هللا  –ذكر ابن رشد 
ّ
ع أن ي الرسر

ز
 الناسي األصل فيم ف

ّ
بقولم:" ألن

 . (30)ذلك"

ح القاعدة.   المطلب األول: شر
 للقاعدة: المعتز اإلفرادي 

ء عن النفس بعد حضوره لها النسيان لغة:  ي
 . (31)هو عزوب السر

 :
ً
ء عند الحاجة إليم، فيشمل السهو النسيان اصطالحا ي

 . (32)عدم تذكر السر

 اإلجماىل  للقاعدة: 
 المعن 

تب لفعل المحرم وترك الواجب يسقط عنم،   اإلثم المي 
ّ
أنم إذا تعرض الشخص لعارض النسيان والجهل، فإن

 . (33)رفع عنم ضمان المتلف من حقوق العبادلكن ال ي

: دليل القاعدة.   
 المطلب الثان 

ي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليم"
 ،والمرفوع إنما هو اإلثم. (34)قولم صىل هللا عليم وسلم:" رفع عن أمت 

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة. 
 أثناء صومم لم يبطل صومم.       

ً
 إذا أكل ناسيا

 لم تبطل صالتم إذا        
ً
ي الّصالة ناسيا

م فز
ّ
 . (35)تكل

ى.   المطلب الرابع: عالقة القاعدة بأحد المقاصد الكير
 .  المشقة تجلب التيسي 

ّ
ي ذلك تخفيف عىل العباد؛ إذ أن

 النسيان مسقط لإلثم، وفز
ّ
 وذلك باعتبار أن

 الخاتمة
، والصالة والسالم عىل 

ً
 وباطنا

ً
 و ظاهرا

ً
 و أخرا

ً
ي ختام الحمد هلل أوال

، وفز ز نبينا محمد وعىل آلم وصحبم أجمعي 
 : ي
 هذه الورقة البحثية، نذكر أهم النتائج والتوصيات، وهي كاآلئ 

 أوال: النتائج. 
ز الجانب النظري         ز الفروع الفقهية، ويربط بي  ز أصول الفقم وبي   القواعد الفقهية، هي الواسطة بي 
ّ
أن

 . ي
 والتطبيف 

 امتازت القواعد الفقهية عند ابن رشد، بسهولة العبارة والوضوح.        

                                                             
)ص/ ( انظر: األشباه والن29)  (. 188ظائر، للسيوط 
 (. 20/ 1( بداية المجتهد)30)
 (. 422/ 5( انظر: مقاييس اللغة)31)
 (. 247/ 1( انظر: غمز عيون البصائر)32)
 (. 78/ 8(، موسوعة القواعد)542/ 1( انظر: القواعد والضوابط الفقهية)33)
، ح)659/ 1( ابن ماجه)34) )ص/  (، وصححه4520(، كتاب الطالق: باب طالق المكره والناس   

 
 (. 1836األلبان

 (. 1194/ 11( انظر: موسوعة القواعد)35)
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  كتاب الوضوء عند العالمة ابن رشد الحفيد من خالل كتاب بداية المجتهد                                  هان 
 
  أول بابي   ف

 
القواعد الفقهية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ي إىل المؤد 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

حها         ي كتاب الوضوء من كتاب بداية المجتهد، ثالث قواعد، وقد تم رسر
ز
ز ف ي أول بابي 

ز
بلغ عدد القواعد الفقهية ف

ى.   واالستدالل لها ومع ذكر بعض التطبيقات وعالقتها بالمقاصد الكير
: التوصيات. 

ً
 ثانيا
 االهتمام بإبراز القواعد الفقهية من كتب العلماء، و منهم ابن رشد من خالل كتاب بداية المجتهد.          
ز المذاهب األربعة.           االهتمام بدراسة القواعد الفقهية دراسة مقارنة بي 

 المصادر والمراجع: 
  
ح كتاب األشباه والنظائر،أحمد بن محمد الحموي الحنف  ة النارسر دار الكتب العلمي ، غمز عيون البصائر رسر

وت،   م. 1958ه/ 1405ببي 
(، التطور –الدليلية  -المصادر -المقومات -، القواعد الفقهية )المبادىءيعقوب بن عبدالوهاب الباحسي   

 م. 1998ه/ 1418النارسر مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة األوىل 
ب
ّ
، أبو الفيض، الملق  

اق الحسين 
ّ
بيدي محّمد بن محّمد بن عبد الرز

َّ
، الز  تاج العروس من جواهر ، بمرتض 

 ، النارسر دار الهداية. القاموس
  الرازي، أبو الحسي   

، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسالم هارون، أحمد بن فارس بن زكرياء القزوين 
 م. 1979ه/ 1399النارسر دار الفكر،

  
يف الجرجان  وت، ، التعريفات، النارسر عل  بن محمد بن عل  الزين الشر ه/ 1403دار الكتب العلمية ببي 

 م. 1983
 الزحيل  

ي المذاهب األربعة، محمد مصطف 
ىل ، النارسر دار الفكر، الطبعة األوالقواعد الفقهية وتطبيقاتها فز

 م. 2006ه/ 1427
  بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي

 
، موسوعة القواعد الفقهية، النارسر  مؤسسة محمد صدف
 م. 2003ه/ 1424وت، الرسالة ببي  

لبحث ، النارسر عمادة االقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسي  ، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف
 م. 2003ه/ 1423العلىمي بالجامعة اإلسالمية، 

يعة يعة بن تاج الشر ح التنقيح، عبيد هللا بن مسعود الملقب بصدر الشر  ه. 1400، التوضيح رسر
م بن محمد بن ما

ّ
، الطبعة األوىل جد الدوشيمسل ي

ي القواعد الفقهية، النارسر دار  زدئز
ه/ 1428، الممتع فز

 م. 2007
، القواعد األصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع سعود بن عبدهللا بن عبدالرحمن الغديان

 ه. 1432فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية، دار التدمرية الرياض، 
 ه. 1418، القواعد الفقهية، دار القلم بدمشق، الطبعة الرابعة،دويعل  بن أحمد الن

، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الكتب محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطنر  األندلس  
 م. 2003ه/ 1424العلمية، الطبعة الثالثة،

ه/ 1411ر الكتب العلمية، الطبعة األوىل ، األشباه والنظائر، داعبد الرحمن بن أنر  بكر، جالل الدين السيوط  
 م. 1991

  
اء ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحيتطبيقات قواعد الفقم عند المالكية، الصادق بن عبد الرحمن الغريان 
، الطبعة األوىل  ي اث بدئر

 م. 2002ه/ 1423الي 
، النارسر معهد البحوث د أحمد بن عبد هللا بن حمي ، القواعد، تحقيق: محمد بن محمد بن أحمد المقري

اث اإلسالمي بجامعة أم القرى. 
 العلمية و إحياء الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ي إىل المؤد 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهي  الناض، دار طوق النجاة، محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبدهللا
 ه. 1422الطبعة األوىل، 

  
 
ة سلمان، مكتبة المعارف، الطبع، سلسلة األحاديث الصحيحة، اعتتز بم مشهور آل محمد نارص الدين األلبان

 م. 2007ه/ 1428الثانية، 
وت،محمد بن أحمد بن أنر  سهل شمس األئمة الشخس    م. 1993ه/ 1414، المبسوط، دار المعرفة ببي 

  
، دار إحياء الكتب العربية. ابن ماجه محمد بن يزيد القزوين  ي

 
ز ابن ماجم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباف  ، سيز

 
  
 
 
  
  
   


