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

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

يعة مقاصد  نظرية]  [تجديدية قراءة الشر
 

 [عاطف خوالدية : د ادعإ]

 [بباريس اإلنسانية للعلوم األورون    المعهد  - الفقه أصول]
 

 : مقدمةلا

يعة واكتشاف أهدافها العامة ومقاصدها الكلية، أضحت أهم  الروافد لتنمية إن دراسة روح الرسر
ي 
ز
ي ف
عية يأئ  ي المقاصد الرسر

ز
االستنباط الفق ي واستدعاء الفقم للعرص ال استدعاء العرص للفقم، ولعّل التجديد ف

ام  ز ي إطار االلي 
ز
ي يتوجب أن تقوم بها هذه الصفوة من رجاالت العلم والفقم والفكر ف

مقدمة المهام الفكرية، الت 
يعة اإلسالمية،  ي إطار القرآن الكريم والسنة المطهرة. بالقواعد الكلية للرسر

 والفهم المتجدد لمعائز

ي المباحث النظرية والفكر  
ز
لقد اتجهت أنظار الحذاق ومشارب  هم إىل التأليف المقاصدي وخاصة ف

ي البحث المقاصدي عن 
ز
ي ف ي الجانب المنهخ 

غي لألحكام، بينما بق 
المقاصدي عن األئمة األعالم والتقصيد الرسر

 و 
ً
 ونحن نريد لعلم المقاصد أن يقوم عىل سوقم األئمة ضامرا

ً
 عىل الرغم من أهميتم القصوى، وخصوصا

ً
هزيال

ي وهو المفقود والمنشود.  ي ونظري وهو السائد والموجود، وقدم منهخ 
ز
ز بقدم معرف ز ثابتتي  ي بقدمي 

 وأن يمسر

، فإن ذلك يس 
ً
 وتوثيقا

ً
 وتعميقا

ً
 وتدقيقا

ً
ي تجديد المقاصد تحقيقا

ز
وج بضوابط اعدنا للخر وإذا تم البحث ف

يعة  عية أو تعطيلها بدعوى أن الرسر للبحث المقاصدي مما يمنع األدعياء من تسلق سوره وتمييع األحكام الرسر
 مقاصد ال أحكام. 

 من يظن أن نصوص الوحي قاضة عن مواكبة أو مواجهة نوازل العرص وتعاقب األجيال،  
ويخط 

 وأعراف األمم. واختالف األجناس واألديان واألحوال وعادات 

ي الحقبة األوىل  
ز
عمق  -خاصة بعد موت الرسول صىل هللا عليم وسلم  –وقد وغ الفقهاء والعلماء ف

المنظومة الفكرية األصولية المقاصدية والشمول الذي حوتم هذه النصوص، وصالحيتها لكل زمان ومكان، رغم 
ي عقو 

ز
ة ف . أن هذه العلوم لم تكن مبثوثة ومدونة، بل كانت حاضز ي قلوب  هم رسوخ الجبال الرواسي

ز
 لهم، راسخة ف

يعتم وأخالقم،   ي عقيدتم ورسر
ز
ي بناء هوية الفرد المسلم ف

ز
 ف
ً
 هاما
ً
يعة دورا ي مقاصد الرسر

ز
وقد أدى االجتهاد ف

فتبلورت مفاهيم رئيسية كانت بمثابة القواعد واألسس لبناء فكر وفقم األمة عي  مّر العصور، فكلما كان فهم 
يعة كذلك. المقاصد أقرب و   أيرس كان فهم الرسر
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ْ
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 : البحث إشكالية

، فتحقق لهم إشباع حاجاتهم وطمأنينة نفوسهم أي الدنيا أي  يعة اإلسالمية صالحة لرعاية مصالح البرسر إن الرسر
ي الدنيا واآلخرة. 

ز
ي العاجل، وهذه هي السعادة ف

ز
ي األخرة أي ف

ز
ي العاجل ويؤدي إىل ثوابهم ونجاتهم من العقاب ف

ز
 ف

ي هذا العرص الذي تتعاىل فيم بعض األصوات واألقالم داعية إىل التطوير، وهذه 
ز
 ف
ً
ي غاية الدقة خصوصا

ز
الجزئية ف

وط، أو من جهة أخرى داعية إىل قراءة  " بال قيود أو ضوابط ورسر اث اإلسالمي
أو إىل ما تسميم "قراءة جديدة للي 

ي ز 
ز
 مان دون زمان ومكان دون مكان. تاريخية للنصوص وبطرها عن الواقع بحجة أن النصوص تصلح ف

ز  يعة من تحريف الغالي  ز الرسر ي النظرة العقالنية الوسطية للمطالبة بتفعيل وتجديد المقاصد لتحصي 
فتأئ 

 . ز ز وتأويل الجاهلي   وانتحال المبطلي 

ز  ز تجديد المتغي  وبي  ز التمسك بالثابت والعض عليم، وبي  يعة برؤية عرصية جديدة بي  ي مقاصد الرسر
تأئ 
ي منها األمة االنفتا 

ي تعائز
اتم، والسغي نحو وجود حلول سليمة صحيحة للقضايا الت  ح عىل العرص وفهم متغي 

ي العاجل واآلجل. 
ز
ي األرض ليسعد البرسر ف

ز
 اإلسالمية ولتحقيق رسالة الخالفة ف

يعة.  ي تساعد عىل تجديد مقاصد الرسر
ي هذا البحث المتواضع أن أضيف بعض المفاهيم الت 

ز
 فأردت ف

 ودنا لطرح اإلشكالية التالية: وهذا ما يق

؟ (1
ً
ي علم المقاصد فعال

ز
 هل يمكن التجديد ف

ي علم المقاصد؟ (2
ز
 كيف يتم التجديد ف

 ما هي أهمية تجديد علم المقاصد؟ (3

هل إضافة علماء المقاصد لبعض المقاصد الزائدة كالحرية وإنسانية اإلنسان وحفظ البيئة هو تجديد  (4
؟
ً
يعة فعال  لمقاصد الرسر

 ض الفرق اإلسالمية إلعمال المقاصد؟لماذا تهيبت بع (5

وط؟ (6 ي إعمال المقاصد دون ضوابط ورسر
ز
 لماذا تسيبت بعض التيارات الفكرية ف

 هل النظرة الوسطية العقالنية لعلم المقاصد هي الحل األمثل لتجديد علم المقاصد؟ (7

ي علم المقاصد؟ (8
ز
 لماذا تأخر التجديد ف

 ما هو مستقبل المقاصد؟ (9
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ي الطب
ز
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 : فيه وعمل   البحث منهج

ي الذي يقوم عىل رصد أقوال علماء  (1
ي والتطبيق  ي االستنتاح 

ي هذا البحث عىل المنهج االستقرائ 
ز
سأعتمد ف

ي علم المقاصد. 
ز
 المقاصد القدام والمعاضين وجهودهم ف

 الحرص عىل نسبة كل قول لصاحبم.  (2

 ذكر اإلحاالت عىل هامش كل صفحة من صفحات البحث.  (3

 النبوية. تخري    ج اآليات القرآنية واألحاديث  (4

يعة مقاصد  تجديد  أهمية  وتفعيلها:  الشر

يعة اإلسالمية هو االجتهاد الذي نؤكد عليم إليجاد الحلول للمشكالت   إن تجديد مقاصد الرسر
ي تحدد مجال 

ي دائرة التقييد بالضوابط الفقهية الت 
ز
ي إطار مراعاة المصالح العامة لألمة، وف

ز
والمعضالت القائمة ف
انها، المصلحة، يقول اإلمام ا ز ي مي 

ز
يعة، فإن صحت ف ي ضبط المصلحة :" إنك تعرض نفسك عىل الرسر

ز
ي ف لشاطت 

ي ذهنك عىل العقول، فإن 
ز
فانظر إىل مآلها بالنسبة إىل حال الزمان وأهلم، فإن لم يؤد ذكرها إىل مفسدة فاعرضها ف
كانت غي    ا عىل الخصوص إنقبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما عىل العموم كانت مما تقبلها العقول عىل العموم، وإم

عية  الئقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري عىل وفق المصلحة الرسر
 (1) والعقلية". 

ي النظر الفق ي فعل مركب ال يتحقق إال بتحقيق جملة من العناض، ليس  
ز
يعة ف إن تفعيل مقاصد الرسر
 عىل 
ً
 ومقصورا

ً
ز عىل حسب طاقاتهم فيم، فكل مسلم هذا التفعيل خاصا ي المسلمي 

ز
يعة وإنما عام ف فقهاء الرسر

 لمقصد ما، وهذه 
ً
يعة محققا  ألحكام الرسر

ً
 موافقا

ً
 عمليا

ً
 وسلوكا

ً
 نظريا

ً
ا ي الحياة تفكي 

ز
مطلوب منم أن يكون ترصفم ف

 حك
ً
ي ذهنم عند ذلك الترصف ليكون ترصفا

ز
ة ف ي أن تكون حاضز

 راالمقاصد المراد تحقيقها ينبغز
ً
 يما

ً
 محققا

ً
شدا

 (2) للمصلحة اآلجلة والعاجلة. 

 عىل الفقهاء أن  
ً
ي    ع، كان الزما يعة هي المرجع األبدي الستقاء ما يتوقف عليم الترسر

ولما كانت مقاصد الرسر
 يتماسر مع قضايا العرص، ومشاكل األمة واهتمامها ونوازلها. 

ً
يعة تجديدا ي مادة مقاصد الرسر

ز
 يجددوا ف

 التجديد:  مكابح

عية والمكابح العقلية، وليس لمطلق المصلحة أو إ ي أن يخضع للضوابط الرسر
ي المقاصد ينبغز

ز
ن التجديد ف

يعة.   ألحكام العقل القاض، ألن من شأن ذلك أن يفتح الباب النزالقات قد تكون هادمة لروح الرسر

ع عىل ا  وثمرة ألحكام رسر
ً
ي األفعال إنما يعتي  كل منهما أثرا

ز
وإباحة  ألشياء من تحريمإن الصالح والفساد ف

 للدين. 
ً
 (3) وإيجاب، وإال لبطل أن تكون المصالح فرعا

                                                           
، الموافقات، )ج 1) ي  (. 191، ص 4( الشاطت 
يعة بأبعاد جديدة، ، ص )2)  (. 239( عبد المجيد النجار، مقاصد الرسر
يعة اإلسالمية، ص ) (3) ي الرسر

ز
، ضوابط المصلحة ف  (. 65سعيد رمضان البوطي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

ة ومفاسد تتأثر باختالف األحوال وتغيي  الظروف، فتتغي  أوضاعها  وال يمكن إنكار أن هناك مصالح كثي 
، ووسا

ً
 مناسبا

ً
، وتقديرا

ً
 جديدا

ً
رها، مّما يستدغي نظرا

م أولوياتها، ويتغي  نفعها أو ضز
ّ
كل هذا يؤثر ئل مناسبة، و وسل

ي أن ينظر فيم ويقدر بقدره، بال إفراط وال تفريط، وب  هذا يغلق باب توهم عجز 
 ما، فينبغز

ً
ا عىل األحكام تأثي 

 (4) النصوص أو اختالفها، أو معارضتها للمصالح. 

ي المصالح هو باب رفع الحرج والمشقة عن كاهل األمة، وتيسي  األسباب للنهوض 
ز
إن التجديد ف

عية با ي واالزدهار لها، فمن خالل هذا التجديد المقيد باألحكام الرسر
 
لمجتمعات اإلسالمية وتحقيق التقدم والرف

ي ورقات الحقة  -الكلية 
ز
ي تفصيلم ف

يمهد أمامنا السبل إليجاد حلول مرضية ومعالجات رشيدة  –والذي يأئ 
ي تعيشها المجتمعات اإلسالمية وتضعف كيانها 

ة الت   وتهدد مستقبلها. للمشاكل الكثي 

ز  عية ليس المقصود منم )تطوير( هذه المقاصد، فثم فرق كبي  بي  ي المقاصد الرسر
ز
إن التجديد ف

ي هذا البحث هو )إحياء( المقاصد 
ز
ز )التجديد والتطوير(، وإنما المراد بالمفهوم األول الذي نتبناه ف المفهومي 

ي مجاالت متعددة وتفع
ز
عية وتوسيع مجاالتها وإقحامها ف ي حياة الفرد والمجتمع، لتحقيق الخي  الرسر

ز
يلها ف

ي الحال والمآل. 
ز
 والصالح والفالح للناس ف

يعة جامدة ال تؤثر وال تحرك وال تغي  المجتمع المسلم، وتصحح لم   مقاصد الرسر
فما الفائدة أن تبق 

عية، فيص ء لم الطريق خاصة عندما تلتبس عليم األحكام الرسر ي
ة من  بحاألفكار وتقوم لم اإلعوجاج وتضز ي حي 

ز
ف

ي المقاصد 
ي حكم آخر، فتأئ 

ز
ي هذا الحكم وال قصد رسولم صىل هللا عليم وسلم ف

ز
أمره فال يعرف مقصد الشارع ف

 
ً
يد المسلم تمسكا ز عم، في  ي وضعها الشارع أمارات ودالالت لرسر

فاصلة ومجيبة عن العلل واألحكام والغايات الت 
 لمنه
ً
ا لربم ونبيم ومطبقا يعة عن الواقع وعن الشهبدينم وعقيدتم وحبًّ يعتم، أما إن غّيبت مقاصد الرسر ود جم ورسر

ي شك من دينم وقلقا عن عقيدتم وال 
ز
الحضاري فتظل األمة متخلفة عن وجودها وعن رسالتها، فتجد المكلف ف

 عن من
ً
 لدينم ولنبيم ومتمردا

ً
 وبغضا

ً
 وبعدا

ً
يده ذلك جفاءا ز ج هللا هيجد األجوبة الكافية الشافية لما يبحث عنم، في 

 لتعاليم اإلسالم. 
ً
 ورسولم وتاركا

ز التمسك  يعة اإلسالمية، المنهج الوسطي الذي يجمع بي 
ي مقاصد الرسر

ز
ي دعوتنا إىل التجديد ف

ز
إننا نعتمد ف

اتم ومتقلباتم والسغي نحو إيجاد حلو  –والعض عليها بالنواجذ  –بالثوابت   االنفتاح عىل العرص وفهم متغي 
ز ل وبي 

ي منها األمة اإلسالمية. ناجحة ومعالجات 
ي تعائز
 حكيمة للقضايا والمعضالت والمشاكل الت 

  المقاصد 
 
  منهجا

 
   وسطا
 
 االستدالل:  ف

ي  ي بعدي الزمان والمكان، كتب اإلمام الشاطت 
ز
ات الواقع ف  يدور مع متغي 

ً
 وسطا

ً
فالمقاصد تقدم منهجا

ليم السلف الصالح، فلينظر المقلد أي يقول: "الحمل عىل التوسط هو الموافق لمقصد الشارع وهو الذي كان ع
مذهب كان أجرى عىل هذا الطريق، فهو أحق باالتباع وأوىل باالعتبار، وإن كانت المذاهب كلها طرقا إىل هللا ولكن 
ي 
ز
ي مسائل االجتهاد، فقد قالوا ف

ز
جيح فيها البد منم، ألنم أبعد من اتباع الهوى وأقرب إىل تحري قصد الشارع ف الي 

ي مذهب أصحاب  مذهب داوود 
ز
، وقالوا ف ز ز المائتي  الظاهر لما وقف مع الظاهر مطلقا: أنم بدعة حدثت بي 

ز هذين هو األوىل باالتباع".  ي القياس إال يفارق السنة، فإن كان ثم رأي بي 
ز
 (5) الرأي: ال يكاد المغرق ف

                                                           
، ص ) (4) ي ، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطت  ي

 (. 288أحمد الريسوئز
ي نظر أصحاب هذا المذهب. 5)

ز
 ( المقصود بالتأرخ: هو تاريخية النص، فهو ال يصلح لكل زمان ومكان ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

ز االقتصار عىل حرفية األل ز أصحابوبلغة العرص فإن المنهج المقاصدي هو المنهج الوسطي بي  التأرخ،  فاظ وبي 
ز  ز االقتصار عىل دالالت ألفاظ النصوص وبي  ز من قضية الداللة بي  ز متناقضي  إذ تقف المناهج المعاضة موقفي 

 (6) إهمال النصوص كلية من باب التأرخ. 

ز الدال والمدلول عن طريق  ي اتجاهات )ما بعد الحداثة( الفلسفية يفصل بي 
ز
أما التأرخ فهو مفهوم ظهر ف

، وقد طبقوا هذا ربط  ي
، وبما يطرأ عىل هذا السياق من تطور تاريخز ي

النصوص أيا كانت كليا وجزئيا بسياقها التاريخز
ي 
ز
 كان أو غي  مقدس، أي عن طريق تحليل اإلطار الثقاف

ً
المفهوم لتحقيق ما أسموه ب    "تفكيك النص" مقدسا

ي لأللفاظ. 
 والتاريخز

ية عىل النص اإلل ي الذي فإن الخطأ الذي وقع فيم "المتأرخون" هو 
قياس النصوص والمؤلفات البرسر

، وبالتاىلي فمفهوم "تأرخ القرآن" ال يتفق مع اإليمان 
ي مصدره ومقاصده عن مصادر ومقاصد البرسر

ز
يختلف ف

 بقداسة كالم هللا ووحيم إىل رسولم صىل هللا عليم وسلم. 

نسف النصوص والتعاىلي عليها  -يخرج النص من التقديس إىل التبخيس  -وهدف هذا الفكر الذي 
ك  ي رسر

ز
ز وسقوطها ف وتقديم المصلحة عليها، وبذلك تفقد األمة لمصدرها وقوتها ووجودها بفقد قداسة الوحيي 

ها من األمم، وهذا السلوك حذر منم الرسول  ي الحديث المشه -صىل هللا عليم وسلم-االنقياد األعىم لغي 
ز
... ُّور: ف

 
َ
وا ُجْحَر ض

ُ
ل
َ
خ
َ
ْو د
َ
ْم َحت  ة ل

ُ
ُموه
ُ
ِبْعت
َ
 (7). َّ .. بٍّ ت

وب  هذا الفكر الدخيل يفقد اإلسالم وجوده واستمراره وعالميتم، فتكون األمة بعد ذلك قد انسلخت من 
 دينها وبدلت وحرفت وتركت عقيدتها لتبحث عن عقيدة أخرى، وهذا ما يبحث عنم أعداءنا. 

يعة بنظرة تجديدية حاكمة لهذا التفسخ  ي مقاصد الرسر
ي مقيدة ما هو موافق للعفتأئ 

قل القيىمي واإلنسائز
 
ً
ز مدرسة الظاهر والباطن والتأرخ ومنهجا  بي 

ً
 وسطا

ً
والعدل والعلم والحرية، فالمقاصد يمكن أن تقدم منهجا

ي فهم دالالت النصوص ال الجمود عىل ألفاظها الظاهرة. 
ز
 ف
ً
 وسطا

ي بأي 
يعة، ال يعتز ي مقاصد الرسر

ز
ي تفسي  أقوالإن تأكيدنا عىل وجوب التجديد ف

ز
 حال من األحوال الغلو ف

ي  ، فيقول اإلمام الشاطت  ي ي طليعتهم اإلمام الشاطت 
ز
ي فقم المقاصد، وف

ز
ي هذا  –رحمم هللا  –العلماء الرواد ف

ز
ف

، ال يستفاد منم وال بأي وجم من الوجوه، إن 
ً
ي العاجل واآلجل معا

ز
يعة وضعت لمصلحة العباد ف الصدد: "إن الرسر

وع، وأنم ال يجوز ترك حكم النص القطغي لمن حكم فيم مصلحة بذريعة ما يراه العقل مصلح
ة فهو مرسر

وع" ، والذي (8)المحافظة عىل المقصد، وال أن ما تغلب فيم المصلحة المتوهمة عىل المفسدة الظاهرة، فهو مرسر
، فتحقق لهم إشباع حاجاتهم وط يعة صالحة لرعاية البرسر ي هو أن وجوه الرسر ي ميفهم من كالم الشاطت 

ز
أنينة ف

ي اآلخرة 
ز
ي العاجل، ويؤدي إىل ثوابهم ونجاتهم من العقاب ف

ز
ي اآلجل-الدنيا، أي ف

ز
 لعباد. وذلك كلم مصلحة ل -أي ف

                                                           
، مصدر سابق، )ج6) ي  (. 261، ص 4( الشاطت 
ي صحيحم، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الن7)

ز
ز من كان قبلكم"، حديث رقم ( أخرجم البخاري ف بعن سيز

ّ
ي صىل هللا عليم وسلم: "لتت ، 6928ت 

اق األمم، حديث رقم  ي سننم ، باب افي 
ز
ي الفتنة وتعوذ عنها، حديث رقم 4025وابن ماجة ف

ز
ي مصنفم، باب من كره الخروج ف

ز
 . 36710، وابن شيبة ف

، مصدر سابق، )ج 8) ي  (. 7، ص2( الشاطت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

ي هذا العرص الذي تتعاىل فيم بعض األصوات داعية إىل 
ز
 ف
ً
ي غاية األهمية خصوصا

ز
وهذه المسألة ف

 ) اث اإلسالمي
عية( بال قيود أ)تطوير(، أو إىل ما تسميم )قراءة جديدة للي  ي تجديد المقاصد الرسر

ز
و أو إىل )التوسع ف

 ضوابط. 

ز  ز التمسك بالثوابت، وبي  يعة هو المنهج الوسطي الذي يجمع بي 
ي تجديد مقاصد الرسر

ز
والذي نطالب بم ف

اتم.   االنفتاح عىل العرص وفهم متغي 

عية من خالل فقم المقاصد  - ن ع -راه المدرسة الوسطية كما ت  -ال يمكن أن نعزل تعاملنا مع النصوص الرسر
عية بعمومها، فهناك جملة من المبادئ  ي يجب مراعاتها عند التعامل مع النصوص الرسر

الضوابط المنهجية الت 
ي يجب عىل 

غي والت 
ي يختص بها النص الرسر

واألسس المنهجية الكلية المستوحاة من الخصائص العامة، الت 
ام بها ز  ( 9)المتعامل معم مراعتها وااللي 

ً
يل، وهذه الضوابط يمكن حرصها   حفظا ز ي التيز

ز
لم من سوء التأويل والخطأ ف

 : ي
 كاآلئ 

 التحقق من صحة نسبة النص إىل مصدره.  (1

 التجرد والموضوعية عند التعامل مع النص.  (2

ول والورود.  (3 ز  الوقوف عىل مناسبات اليز

 اإلبقاء عىل مراتب النصوص كما وصلتنا.  (4

 سان. مراعاة تغي  الواقع والزمان والعوائد والل (5

 مراعاة فقم الموازنات.  (6

 مراعات فقم المآالت.  (7

 فقم األولويات.  (8

يعة  ي مقاصد الرسر
ز
ز ف ي حدود علىمي  -إن الفقهاء المتخصصي 

ز
، لم يقم أحد منهم بتجديد فقم المقاصد  -ف

ورية المعروفة عند العلماء، كالعدل والحرية  ى الرصز نعم نادوا بإضافة بعض القيم اإلنسانية إىل المقاصد الكي 
ى. و  ها، وهذا التفصيل ال يعدوا أن يدخل تحت المقاصد الكي   إنسانية اإلنسان وغي 

ي المباحث القادمة هذه الجزئية بالتفصيل ووجهات نظر العلماء واتجاهاتهم، ونعلق عىل 
ز
ز ف وسنبي 

ي للمقاصد بل هي توليد 
ز فيها أن هذه اإلضافات ليست تجديد حقيق  بعض هذه اإلضافة بمراجعة بسيطة نبي ّ

 مقاصد جديدة ألّحت عليها مقتضيات العرص وتطورات الزمان. 

 

 

                                                           
"، بترصف، ص )( قطب مصطقز سانو، بحث "ض9) غي

 . )45-39-33-28-12-11وابط منهجية التعامل مع النص الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

   التجديد  كيفية
يعة لمقاصد  الحقيق   : الشر

التجديد الذي نسغ إليم ونبحث عنم هو تجديد المصطلحات والمناهج والمسالك والمدارس واالستثمار 
ي 
ز
يعة الّريادة ف عية إذا كوالتفعيل والحقائق، وب  هذه األمور نستطيع أن نجعل لمقاصد الرسر ان علم  كل العلوم الرسر

 
ً
، والمساعد عىل فهم النصوص بداية من النظر إىل النص وانتهاءا غي

أصول الفقم هو المهيمن عىل التأصيل الرسر
يعة عند   عند العلماء، فإن مقاصد الرسر

ً
 للعمل مقبوال

ً
يلم عىل أرض الواقع، ليكون هذا الفهم صالحا ز بفهمم وتيز

 ال يعطل النص وال  المرور عىل هذه المراحل
ً
، فهما

ً
 حقيقيا

ً
فإنم يكون المنقذ األول واألقوى لفهم النصوص فهما

 للعمل بم وتطبيقم عند التعويل. 
ً
يل ومقبوال ز ي عىل قداسة النص عند التيز

 يذهب بحقيقة وجوده ويبق 

اتم، ونادى بها بأعىل صوتم كمنه ي كتبم ومحاضز
ز
ي ف جديد  جولعّل هذه الخطوات أدمجها األخرصز األخرصز

ها ودفع المفاسد وتقليلها.  ي عىل رعاية المصالح وتكثي 
 يؤصل لعلم المقاصد ويؤسس لفهم رشيد مبتز

 إىل تجديد علىمي مدروس، بل هو تجديد 
 
ومعظم المطالبات بتجديد المقاصد، مطالبات فلسفية ال ترف

ي نطاق الهوية اإلسالمية وحقوق اإلنسان، بل التجديد الذي نسغ إليم 
ز
ز الثوابت يدور ف تجديد يمزج بي 

يل األمور الحادثة عىل األصول الكلية، والمصادر العامة، وتطبيق النصوص والمقاصد عىل  ز ات، وتيز والمتغي 
الفروع والمسائل والوقائع إذا النصوص متناهية والوقائع والحوادث غي  متناهية والمقاصد توابع للنصوص تدور 

ي فلكها وتعكس مغزاها ومعناها بما ي
ز
. ف ي

ي إىل الغايات والمعائز
 جاوز األلفاظ والمبائز

وال يقترص تجديد المقاصد عىل علم المقاصد بذاتم، بل يمتد إىل الفقيم الذي يتعامل مع المقاصد، 
ي انبتز عليها النص لينفتح لم الطريق لتوسيع مجال 

ول والورود والعلة الت  ز  بأسباب اليز
ً
ط بم أن يكون عالما ويشي 
ز لظروف خاصة، تطبيق النص، وتوسي ز ومكان معي  ي زمان معي 

ز
ع فهمم عىل غي  الفهم المعهود الذي قيل ف

فالفقيم يستصحب األصل ما لم يكن يصطدم بواقع جديد وزمان جديد وذهنية جديدة وتكنولوجيا عجيبة 
لمكان اساعدت عىل تغيي  الزمان والمكان والعادات واألعراف والتقاليد، ليصوغ فهم وفقم جديد يصلح للزمان و 

 واألشخاص. 

، نتيجة عدم فهم مدلول النص  ي ي منم األمة اليوم من اقتتال داخىلي وضعف خارح 
ء الذي تعائز ي

والسر
يعة لتقول  ي مقاصد الرسر

والواقع واستنطاق النصوص وحملها عىل غي  محملها الذي جاءت من أجلم، فتأئ 
ي النظر إىل النص وفهمم قبل إخراج الحكم، فإن الن

ز
ص لم يتبدل ولم يتغي  ولكن الواقع للمسلم ترّيث ف

ت وتسارعت حركة الحياة أضعاف مضاعفة، فال يمكن أن نجمد  ز الدولية تغي  والمالبسات والعادات والقواني 
عىل ما قالم األولون، فقد عاشوا لزمانهم ومكانهم وأعرافهم، فلنعش نحن لزماننا ومكاننا وأعرافنا وعاداتنا، ولو 

ي 
ز
لوا وألعادوا الفتوى وفق الزمان والواقع، أفت  الصحابة فتاوى ف

ّ
ي واقع األمة اليوم، لبد

ز
القرن األول ثم نظروا ف

 قبل النظر للنص، فالنص هو 
ً
فهذا الفهم ُيستلهم من علم المقاصد الذي يقول للمكلف انظر إىل واقعك أوال
ي الحكم عىل ما كان عليم أوال للزم منم ال

ر بالناس، وخالفالنص ولكن الواقع ليس كذلك، ولو بق  ت مشقة والرصز
يعة هو عبارة عن الوقوف عىل  ر والفساد، "فعلم مقاصد الرسر يعة المبنية عىل التخفيف ودفع الرصز قواعد الرسر
يعة وغاياتها  ي ذلك أوصاف الرسر

ز
ي    ع أو معظمها، وتدخل ف ي جميع أحوال الترسر

ز
ي والحكم الملحوظة لشارع ف

المعائز
 (10) العامة ...". 

                                                           
يعة اإلسالمية، ص )ج10)  (. 165، ص3( محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

يعة اإلسالمية هو عمارة األرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صالحها وصالح "والقصد العام  للرسر
ي العقل والعمل..."

ز
ز فيها، وقيامهم بما كلفوا بم من عدل واستقامة ومن صالح ف  (11) المستخلفي 

ي فهم المصلحة، فالمصلحة ال تعكس مجرد رغبات الناس، وأهواءهم الفردية
ز
 من الناس ف

ً
ا  قد يخط  كثي 

ي ال يمكن أن ينهض 
ي المحافظة عىل األساسيات الت 

ز
وطموحاتهم الذاتية، بل تتمثل المصلحة اإلسالمية ف

ها.  ي بغي 
 المجتمع اإلنسائز

ي صورة المحافظة عىل الكليات الخمس المعروفة، وبكالم آخر  
ز
وقد تصورها قديما معظم علماء أصول الفقم ف

ي ذلك، لكن ليس بحسب ما يقصدونم فقط، 
ز
يعة حول خدمة مصالح الناس، نعم ال شك ف تتمحور مقاصد الرسر

 وإنما بحسب ما يقصده

وري، ي تدل  ال شك أن وضع اإلسالم لمقياس تقاس بم المصالح ضز
ي فوضز المدلوالت الت 

ز
لعدم الوقوع ف

ي هذا االصطدام الهائل 
ز
عليها كلمة المصلحة، وعدم اعتبار هذه المقاييس اإلسالمية هو الذي أوقع العالم اليوم ف

 ما 
ً
ا ي الداخل أو الخارج، ألن مصالح أمة أو جماعة من األمم أو األفراد، كثي 

ز
من الميادين السياسية، سواء ف

اع وتهديد العالم بحرب دائمة. تتعارض مع  ز هم، وهو ما يؤدي إىل اليز  (12) مصالح غي 

   التجديد 
 
ابطة:  حلقة المقاصد  ف  مت 

 
ً
يعة، بدأ ي وضع المقاصد المستنبطة من نصوص الرسر

ز
اجتهد علماء المقاصد القدام عىل مّر العصور ف

ي برهانم واإلمام الغزاىلي 
ز
ي ف
ي مستصفاه، ثم وسع من مساحة (13)من الجويتز

ز
حم  ف ي رسر

ز
ي ف المقاصد اإلمام الشاطت 

ابط األهداف والبيان واألصول.   للموافقات، فهو هرم مي 

ح توسيع المجاالت الكلية لتحقيق مفهوم  أما العلماء المعاضون، فنجد عندهم محاوالت تجديدية تقي 
ي فكره وك

ز
 ظهر ف

ً
 خاصا

ً
مقصد تبم، فجعل الالمصلحة، فقد أوىل الطاهر بن عاشور المقاصد االجتماعية اهتماما

ي سماها بالمقاصد العامة،  
ي الت 
ي    ع هو حفظ نظام األمة، وأدخل معم مجموعة من المعائز الكىلي من الترسر

ي والمقاصد إىل جانب خاص 
ها، وقسم هذه المعائز كالسماحة والمساواة والحرية والعالمية ومراعاة الفطرة وغي 

ي مست
ز
 وى أعىل عىل ما هو خاص باألفراد. بالفرد وآخر باألمة، وجعل ما هو خاص باألمة ف

يعة وسحبها عىل واقع الناس ليسهل  يعة، ما هي إال تيسي  لمقاصد الرسر
ي مقاصد الرسر

ز
وهذه التوسعة ف

يعة دون مشقة وحرج، ونسىّمي هذا الفعل من الطاهر بن عاشور توسيع وترتيب وتبويب مقاصد 
عليهم فهم الرسر

يعة اإلسالمية.   الرسر

ي مستوى المقاصد النظري عن طريق إعادة التفسي  "للمصطلح  وشاع عند علماء آخرين
ز
تجديد آخر ف

، ثم اختار إمام  (14)المقاصدي الموروث" فمثال ذكر أبو الحسن العامري ع لها حد الزئز
ي رسرُ
مزجرة هتك السي  الت 

                                                           
يعة اإلسالمية ومكارمم، ص )11) ، مقاصد الرسر  (. 46، 45( عالل الفاسي
، مرجع سابق، ص )12) . 193( عالل الفاسي  (، بترصف يسي 
بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاىلي أبو حامد، الملقب بحجة اإلسالم الفقيم الشافغي )األصوىلي صنف كثي  من الكتب منها: إحياء علوم ( هو محمد 13)

ي سنة )
ز
ها، توف :  505الدين، الوسيط، والمنخول، وغي  ي طبقات الشافعية للسبكي

ز
 . 101/ 4ه(. انظر ترجمتم ف

، واتصل بابن ( هو أبو الحسن، محمد بن يوسف العامري 14) ز النيسابوري، عالم بالمنطق والفلسفة اليونانية، من أهل خراسان، وأقام بالري خمس سني 
ي سي  أعالم النبالء ل

ز
ي )جالعميد فقرآ معا عدة كتب، ولم عدة مؤلفات منها " االعالم بمناقب االسالم "و" أعالم الزركىلي " ، انظر ترجمم ف  (. 406، ص16لذهت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

ز  ، ثم استخدم أبو حامد الغزاىلي تلمي (15)الحرمي 
ي برهانم عصمة الفروج للتعبي  عن نفس المعتز

ز
ي  ذ ف

ز
ي ف
الجويتز

ي هذا 
ز
ي موافقاتم ولكن القرضاوي قدم إضافة نوعية ف

ز
ي ف مستصفاه تعبي  حفظ النسل، وهو التعبي  تبناه الشاطت 

ز أدرج "تكوين األرسة الصالحة" .  (16)الباب حي  يعة اإلسالمية بشكل مبارسر ي مقاصد الرسر
ز
 ف

ي أن تلغز مزجرة هتك السي  
أو تسقط عصمة الفروج أو  وإذا جاز الحديث عن حفظ األرسة فهذا يعتز

يؤخر حفظ النسل، وإنما المقصود أن يكون تحقيق هذه المصالح الفردية والجماعية جزء من بناء األرسة، وأوىل 
ي عرصنا، فكل من عصمة الفروج أو حفظ النسل مقصده األعىل حفظ األرسة ثم حفظ 

ز
لتحقيق المصلحة ف

 المجتمع ثم حفظ األمة. 

ز عن مقصد  وتكلم العامري عت لها حد الرسقة والحرابة، وكان تعبي  إمام الحرمي 
سماه مزجزة أخذ المال أين رسرُ

ي مستصفاه إىل جزء من 
ز
 هو مصطلح "عصمة األموال"، ثم طور أبو حامد الغزاىلي معتز ذلك ف

ي نفس المعتز
ز
ف

ي الع
ز
ي موافقاتم، أما ف

ز
ي لنفس المعتز ف ل الشاطت 

ص ة
َ
فقد  رص الحديثنظرية الحفظ عنده سماه حظ المال، وأ

ت عن هذا التطور نظريات  ي ترتبط بالتداول االقتصادي، وعي 
توسع مفهوم المال ليشمل مفهوم القيمة الت 

، بعد ظهور مشاري    ع البنوك اإلسالمية، ثم حدث  ي العقد األخي 
ز
ي زاد البحث العلىمي خاصة ف

التمويل اإلسالمي الت 
ي تناول مقصد حفظ المال عند بعض المع

ز
اضين، وأصبح مفهوما اقتصاديا يلزم المؤسسات تطور نوغي ف

والدولة، أما بالنسبة لحفظ العرض أو مزجزة قتل النفس أو مزجزة ثلب العرض فهو مصطلح عند القدام، أما 
ي معرض الحديث عن حفظ النفس وحفظ العرض مصطلح حفظ الكرامة 

ز
بالنسبة للمعاضين فقد شاع بينهم ف

ية، كنوع من التجديد وا . البرسر ز  لتفسي  لهذين المصطلحي 

ي تجديد 
ز
 من المعاضين ف

ً
ا ية لصيق بمفهوم حقوق اإلنسان الذي ذكره كثي  ومفهوم الكرامة البرسر

 يمس مشاكل الناس ويحل معضالتهم وآالمهم 
ً
لمصطلح المقاصد، وهو تجديد يحاول أن يفّعل لمقاصد تفعيال

 ويحقق آمالهم. 

عية، إال أنم من الواجب أن تحرر مصطلحات حقو  ق اإلنسان بشكل مفصل قبل إدماجها بالمقاصد الرسر
ز ما يدعو إليم الغرب وما يدعو إليم اإلسالم، فالغرب يدعو إىل  ز الخبيث من الطبيب، حت  يفرق بي  حت  يمي 

ي الحرية كالمثلية الجنسية وقطع النسل والرهبانية، بل وصل األمر إىل أن يقدم الحيوان عندهم 
ز
التحرر المطلق ف

ز الجسد والروح، فال تتعدى فيم حرية التعبي  إىل عىل ا إلنسان، أما بالنسبة لحقوق اإلسالم ف ي حقوق تجمع بي 
 حرية اإلهانة والسخرية بالناس أو المقدسات وحرية اختيار األزواج إىل حرية الشذوذ أو الخيانة ...الخ

م ما يتناقض مع أسس اإلسال فاألمر يحتاج إىل تحقيق وتدقيق حت  ال تفرس مفاهيم حقوق اإلنسان م
عية وحت  ال يساء استغاللم، وقد  وثوابتم، وحت  ال يطلق "مقصد حفظ حقوق اإلنسان" دون تقيد بالصبغة الرسر

ز عىل حد الخمر فقط لكونها مذهبة للعقل، إىل  كي 
مر حفظ العقل بتطور مماثل عىل مدار األجيال، من الي 

بالعقل من علم وفكر، فحفظ العقل من كل ما يسلبم من أفكار توسيع ذلك المفهوم حت  يشمل كل ما يتصل 
 وتسميم وغسيل مخ وحفظم من كل ما يذهبم عن الوجود والشهود الحضاري. 

                                                           
(15)  ، ز ي ثم النيسابوري، ولد سنة إمام الحرمي 

، عبد الملك بن يوسف بن عبد هللا بن حيوية الجويتز  من العلماء  419هو أبو المعاىلي
ً
ا ه، وقد أثتز عليم كثي 
ي ال
ز
هان" و" مخترص النهاية"و" مخترص التقريب" و "وغياث األمم ف ز مؤلفاتم: " الورقات" و"الي  الظلم"، ياث تلشدة حفظم وذكائم وبيانم ولسانم، من بي 

ي سنة 
ز
، )ج  478توف ي  ((. 468ص  – 18ه. )انظر سي  أعالم النبالء لشمس الدين الذهت 
 . 96( القرضاوي،  كيف نتعامل مع القرآن الكريم، ص16)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 
ّ
 بمزجزة خلع )البيضة( بتعبي  العامري الذي ارتبط )بحد

ً
أما بالنسبة لحفظ الدين فُعي  عنده قديما
ة(، وانت  بمصطلح حفظ الدين عند معظم ال

ّ
ي المقاصد بمعتز حفظ العقائد والعبادات الرد

ز
علماء الذين كتبوا ف

ز وغي   ها من أصول اإلسالم، فحفظ الدين مبدأ يضمن كفالة الحريات الدينية، بالمعتز المعاض للمسلمي  وغي 
ز أو حرية االعتقادات عىل حد تعبي  شيخ الزيتونة ابن عاشور.   المسلمي 

عية، وكل هذه االجتهادات المقاصدية تحتاج إ ىل مزيد من البحث حت  تؤصل عالقتها بالنصوص الرسر
ي هذا الزمان. 

ز
ز وما يصلحهم ف  وترتبط مآالتها بواقع المسلمي 

ي نسق 
ز
ي أن يحرص ف

ي نفسم، وأن التجديد فيها ال ينبغز
إن المقاصد منظومة معقدة تعقيد التصور اإلنسائز

يعة اإلسالمية، أوىلي بسيط، بل يحتاج إىل جهود جبارة وإىل مجامع فقهية لبلو  رة النظام الجديد لمقاصد الرسر
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ً
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ً
 مفيدا

ً
 جديدا

ً
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ي عالقات العالم اإلسالمي بكل شعوب العالم، إذا أرادت األمة أن تعيش عزيزة 
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ز
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 كما فعل األقدمون. الجانب مسموعة الكلمة البد لها أن تهتم بالعلو 
ً
ا  كبي 
ً
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 : الخاتمة

ي النقاط التالية: 
ز
، ويمكن حرصها ف ي الفقم والفكر اإلسالمي

ز
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ز التهيب والتسيب.  (2 ي تجديد المقاصد بي 
ز
ز العلماء ف  التعرف عىل الخالف بي 
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ً
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ً
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ي وإبطال نظرية التأرخ الت 
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ز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 عىل حركة   (9
ً
ي مما يؤثر سلبا

ز
، وإىل الجمود الحرف ي

ي المقاصد وإغفالها يؤدي إىل هيمنة النظر الجزئ 
إن نقز

يعة بمظهر الجمود وعدم مواكبة العرص.   االجتهاد وظهور الرسر

ي  إن  (10
ز
رات ضعيفة، كما فيها من التعسف وسوء الفهم ف رات دعاة إستقالل المقاصد عن األدلة مي  مي 

يل.  ز ي التيز
ز
 التأويل وخطأ ف

ي إىل حركة   (11
ي استعمال المقاصد بمعزل عن النصوص ودون مراعاة الضوابط الكلية، يفضز

ز
إن اإلفراط ف

يعة اجتهادية تحكمها األهواء، ويدفع البعض إىل الجمود والتفريط ، ودعاة الحداثة هدفهم ليس خدمة الرسر
 بل تمييعها وهدمها. 

ه، منهج مرفوض   (12
ّ
إن تقديم العقل عن النص وجعلم الحاكم عليم، وتأويل كل نص يخالف مقتضاه أو رد

 يؤدي إىل زعزعة الثوابت والتشكيك فيها. 

ي ضوء المقاصد الكلية، هو المنهج السليم لف  (13
ز
ز النصوص الجزئية ف عي  عن قم المقاصد والمإن الجمع بي 
يعة لكل زمان ومكان.   صالحية الرسر

ز االنفتاح عىل  (14 ز التمسك بالثوابت، وبي  يعة يحتاج إىل المنهج الوسطي الذي يجمع بي 
تجديد مقاصد الرسر
اتم.   العرص وفهم متغي 

ورة ملحة بل واقع معيش.  (15 يعة أصبح ضز  استقالل علم مقاصد الرسر

يعة باب مفتو   (29 (16 ي اإلضافات مستمرة عىل تجديد مقاصد الرسر
ح لم يكتمل مباحثم وفصولم، وتبق 

 مرور العصور. 

ي عىل باطل فهو كذلك.  (17
 نظرية التأرخ نظرية مبنية عىل باطل، وكل ما بتز

 : التوصيات

ي ال تصلح، ألن تبتز عليها  . 1
تصفية مباحث المقاصد من المسائل غي  المنضبطة والغامضة والمبهمة الت 

عية.   األحكام الرسر

ي كتب المقاصد، بل البد من أن يوزن بموازين التأصيل العلىمي المحكم. عدم الت  . 2
ز
 سليم لكل ما هو موجود ف

يعة.   . 3 ي تخدم الرسر
 توجيم اهتمام طلبة الماسي  والدكتوراه إىل مباحث المقاصد وإعطائهم الموضوعات الت 

ط تنقيتها مما علق بها من مر  . 4 ورة اإلستفادة من العلوم اإلنسانية المعاضة، رسر  . جعيات غي  إسالميةضز

 أهمية العمل الجماغي المتكاتف خاصة المجامع الفقهية للوصول إىل نتائج أكير جدية وموضوعية وواقعية.   . 5

وط لتجديد المقاصد وتسييجم بسياج اللغة العربية وأصول الفقم، لكي ال يدخل إليم الغرباء   . 6
وضع رسر

 . ز بصي 
ز والمي  ز والغالي   والجاهلي 
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