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1 
ي خطبة الجمعة )مهارات وضوابط("                مصطفى                                                                                                        

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

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 : الدراسة  ملخص

ي    ع والتوجيم  وخأن يطيب الجمعة  ي الترسر
ز
ي بعد القرآن الكريم ف

يف هو المصدر الثائز خأن الحديث النبوي الرسر
ي يطبتم ويرتكز فيها عىل اخأدلة النقلية من القرآن الكريم واخأحاديث 

ز
ي صىل هللا عليم وسلم ف يقوم مقام النت 

النبوية  كان ال بد من تبيان ما يتعلق بالحديث النبوي من مهارات وضوابط ياصة بخطلة الجمعة  من أج  
ي يطلة الجمعة 

ز
ا وتوجيها  ولهذا جاء هذا اللحث بعنوان:) الحديث النبوي ف االرتقاء بخطلة الجمعة تأثي 

ي ك 
ز
ز ف أسبوع مرة  مما يدل عىل  "مهارات وضوابط"("  حيث تتكرر يطلة الجمعة عىل مسامع المسلمي 

ي أهمية هذا اللحث  فال بد 
ين الستماع الخطلة  ومن هنا تأئ  ز الحاضز ي جمهور المصلي 

ز
ها اللالغ ف أهميتها وتأثي 

ي تتعلق 
ي الخطلة أكلها وثمارها  وهذا ال يكون إال بالمحافمة عىل مهارتها وضوابطها  وبخاصة تلك الت 

أن تؤئ 
يف  ولع  من أهم  ي يقع فيها العديد من يطلاء بالحديث الرسر

ي هذا الموضوع هو اخأيطاء الت 
ز
أسلاب اللحث ف

الجمعة  كرواية اخأحاديث الموضوعة  وتأوي  اخأحاديث عىل غي  معناها  وعدم إدراك مقاصدها وغاياتها  وعدم 
ي أهمية اللحث

  ومن هنا تأئ 
ً
 سليما

ً
 .القدرة عىل ضلطها بألفاظها وإعرابها بنطقها نطقا

ي  ويرج اللحث وتد ا  ي التحليىلي والمنهج المقارن والمنهج االستنتاج 
ي بحثم هذا المنهج الوصفز

ز
تبع اللاحث ف

ي يطلة الجمعة مهارات 
ز
يف ف بمجموعة من النتائج والتوصيات  وكان من أهم النتائج أن لرواية الحديث الرسر

عية عىل  يطيب الجمعة اخأيذ بها كي يحسن تل  الخطلة ومهارات أثناء إلقائها  وأن لهذه المهارات ضوابط رسر
ز للخطلة ين المستمعي  ز الحاضز  .اإلفادة من روايتم للحديث للمصلي 

 . يطلة  صالة الجمعة  مهارات  ضوابط كلمات مفتاحية: 
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Abstract: 

The Hadith (the collected traditions and sayings of the Prophet Muhammad) is the second source, after 

the Holy Qur’an, in legislation and guidance. Friday prayer Imams act as the Prophet in Friday prayers 

in which he builds on the textual proofs from the Holy Qur’an and the Prophetic hadiths. 

Therefore, it is necessary to clarify the skills and rules of narrating the Hadith on Friday sermon 

(khutbah) to enhance its impact. This research is titled: (The Prophet’s hadith in the Friday sermon 

“Skills and Rules”). Friday sermons are held every week, which indicates its importance and 

significant impact on the attendees hence, the importance of this research. The sermon must be 

effective and informative and this can only happen by adhering to its skill and its rules, especially 

those related to the prophet hadith, and perhaps one of the most important reasons for researching this 

topic is the errors that occur in conducting the sermon. Many Friday sermons narrate fabricated 

hadiths, interpret the hadiths without conveying their real meaning and they lack understanding of 

their purposes and objectives and sometimes they are unable to read them with proper pronunciation, 

hence the importance of the research.  

The Researcher used the descriptive analytical approach, the comparative approach in addition to the 

deductive approach, and came out with a set of results and recommendations. One of the most 

important results is that the narration of the hadith in Friday sermon has skills and rules in order for the 

Imam to increase the benefits from narrating the hadith for the attendee’s worshipers listening to the 

sermon. 

Keywords: Sermon, Friday Prayer, skills, control. 

 مقدمة

 مشكلة البحث: 
ي    ع والتوجيم  وتد كان  ي بعد القرآن الكريم للترسر

فإن حديث رسول هللا صىل هللا عليم وسلم هو المصدر الثائز
ي يطب الجمعة  حيث كانت 

ز
ي جميع محافلهم وبخاصة ف

ز
ث أصحابم ف

ة
ي صىل هللا عليم وسلم يحد طلة يالنت 

ي شؤون دينهم ودنياهم  ولهذا 
ز
ز وتوجيههم ف بية المسلمي 

 لي 
ً
الجمعة وما زالت الوسيلة الدائمة والمتكررة أسبوعيا

ز  وكان من مماهر هذا االهتمام بها بيان وتفصي   بويي 
حميت يطلة الجمعة باهتمام العلماء والفقهاء والي 
ي كتب الفقم  وبيان وتفصي  أثرها 

ز
عية ف ها  ولما كانت يطأحكامها الرسر بوية وغي 

ي الكتب الي 
ز
لة وأهميتها ف

ي صىل هللا عليم وسلم يعظ  ة من شعائر اإلسالم الماهرة المتكررة  ولما كان النت  ة كبي  الجمعة كذلك  وشعي 
يفة حيث كانت الخطلة وتتئذ ترآنا يتىل بلسان نبينا صىل هللا عليم وسلم وموعمة هي 

الناس فيها بأحاديثم الرسر
ي مهارات وضوابط عىل يطيب الجمعة مراعاتها واخأيذ بها تل  الخطلة أحادي

ز
يفة  جاء هذا اللحث ف ثم الرسر

ي صىل هللا عليم وسلم فيها  فكان ال بد من أن  ي يطلة الجمعة يقوم مقام النت 
ز
وأثناء إلقائها  خأن الخطيب ف

ي صىل هللا عليم وسلم  ي    ع واليحسن هذا المقام ويكون أهال لم مقتفيا نهج النت  ي الترسر
ز
 هديم ف

ُ
توجيم من ومتلعا

يف.   يالل الحديث النبوي الرسر
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ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 والبحث سوف يجيب عل األسئلة التالية:  

يف تل  الخطلة؟ السؤال األول:  ي إلقاء الحديث الرسر
ز
 ما هي المهارات الخاصة بخطيب الجمعة ف

 : ي
ى
ي إلقاء الحديث الرسر  السؤال الثان

ز
 يف أثناء الخطلةما هي المهارات الخاصة بخطيب الجمعة ف

يف تل   السؤال الثالث:  ي إلقاء الحديث الرسر
ز
عية الخاصة بمهارات يطيب الجمعة ف ما هي الضوابط الرسر

 الخطلة؟

يف أثناء  السؤال الرابع:  ي إلقاء الحديث الرسر
ز
عية الخاصة بمهارات يطيب الجمعة ف ما هي الضوابط الرسر

 الخطلة؟

 أهداف الدراسة: 

يحتاجم يطيب الجمعة من مهارات وضوابط تتعلق بالحديث النبوي الذي يستشهد  تهدف الدراسة إىل بيان ما 
 .
ً
عا ة رسر ي يطبتم  لكي يقيم الخطيب يطبتم عىل أسس معتي 

ز
 بم ف

 الدراسات السابقة: 

ي هذا، لكن هناك دراسات قريبة 
ي موضوع بحث 

ى
لم أجد حسب علمي وجهدي المتواضع بحثا متخصصا ف

ي أهمها 
 : نوعا ما من موضوع بحث 

ي ضوء الواتع المعاض  مجلة الحديث  الجامعة  -1
ز
دراسة محمد أبو الليث الخي  أبادي  توظيف السنة النبوية ف
يا  السنة اخأوىل  العدد اخأول  شعلان   ز ه  دعا فيم اللاحث إىل فهم الحديث 1432اإلسالمية العالمية  مالي 

 . ي
ز
غي والُعرف

ي ضوء بعده الدالىلي اللغوي والرسر
ز
 النبوي ف

ز نحوها  مجلة الحديث  الجامعة  -2 دراسة سيد علد الماجد الغوري  السنة النبوية: أهميتها وواجب المسلمي 
يا  السنة اخأوىل  العدد اخأول  شعلان   ز ز 1432اإلسالمية العالمية  مالي  ه  حدد اللاحث فيم واجلات المسلمي 
 من سالمة الحديث النبوي. نحو السنة النبوية  وأهمها ُحسن فهم السنة النبوية  والتأكد 

دراسة )محمد عيد( محمود الصاحب  استدالل المعاضين باخأحاديث الواهية  أسلابم ووسائ  معالجتم   -3
نت(    من 2012/ 8/ 5موتع رياض العلم  الشلكة العالمية للمعلومات )اإلني 

ة
ي تحد

م  عرض اللاحث الحلول الت 
ي تقل  من رواية هذه اخأحاديث. انتشار اخأحاديث الضعيفة الواهية  وبيان ال

 طرق الت 

ي اخأيلار وتقويم مصادرها  مجلة الدراسات االجتماعية   -4
ي تلف 
ز
عية ف دراسة علد القاسم الشوىلي  الضوابط الرسر

ي التعام  
ز
ز اللاحث المنهج الذي وضعم المسلمون ف صنعاء  العدد الثالث عرسر  يناير  يونيو  بدون سنة نرسر  بي 

 
ً
 وعطاء.  مع اخأيلار أيذا

ي االطالع عىل اخأبحاث 
ز
ي بجدة موضوعم  حيث لم يسبق الكتابة فيم حسب علىمي القاض ف

وهللا  –ويمتاز بحت 
 تعاىل أدرى وأعلم. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهمية البحث: 

ي الخطلة إىل 
موا وليعملوا بها  لكي ترتف 

ز ي أهمية اللحث لتبيان هذه المهارات والضوابط لخطلاء الجمعة كي يلي 
تأئ 

ي ثمارها الدعوية المرجوة منها. مستواها 
عا ولتؤئ   المنشود رسر

 حدود البحث: 

ي يجب عىل يطيب الجمعة مراعاتها والعم  
سوف يقترص اللحث عىل بيان ما يتعلق بالمهارات والضوابط الت 

ي أثنائها. 
ز
 بها تل  يطلة الجمعة وف

ي البحث: 
ى
 المنهج المتبع ف

ي  والم
ي بحثم عىل المنهج الوصفز

ز
. اعتمد اللاحث ف ي التحليىلي  والمنهج االستنلاطي

 نهج االستقرائ 

: خطة البحث:  ي
ي مقدمة وملحث واحد فقط عىل النحو اآلئ 

ز
 جاء اللحث ف

المقدمة  وتشم  ملخص اللحث ومشكلتم وهدفم وأهميتم والدراسات السابقة وحدود اللحث والمنهج المتبع 
 فيم. 

ي يطلة الجمعة
ز
 ملحث: مهارات وضوابط الحديث النبوي ف

يف تل  الخطلة المطلب األول:  ي إلقاء الحديث الرسر
ز
 المهارات الخاصة بخطيب الجمعة ف

 : ي
ى
يف أثناء الخطلة المطلب الثان ي إلقاء الحديث الرسر

ز
 المهارات الخاصة بخطيب الجمعة ف

يف تل  الخطلة المطلب الثالث:  ي إلقاء الحديث الرسر
ز
عية ياصة بمهارات يطيب الجمعة ف  ضوابط رسر

يف أثناء الخطلة : المطلب الرابع ي إلقاء الحديث الرسر
ز
عية ياصة بمهارات يطيب الجمعة ف  ضوابط رسر

 الخاتمة وتشم  النتائج والتوصيات

 المبحث األول

ي يطلة الجمعة
ز
 مهارات وضوابط الحديث النبوي ف

 المطلب األول

ي 
ز
يف تل  الخطلة المهارات الخاصة بخطيب الجمعة ف  إلقاء الحديث الرسر

 النية : مهارة تصحي أوال

ي وعمم وإرشاده وهذا يحتاج منم إىل مهارة تصحي  النية وهي مهرة تحتاج 
ز
البد لخطيب الجمعة من اإليالص ف

إىل معالجة النفس ويوالجها من أن يديلها الرياء أو العجب خأنهما مفسدان للعم  الصال   وال يصلحان ممن 
ه أن يتلبس بهما.   يعظ غي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: ويستلزم خطيب الجمعة لكي يتحقق   هذه المهارة القيام بعدة خطوات وإجراءات وهي

يف والموعمة بم  ال يكون إال بنية إرضاء هللا تعاىل فيتبع تول هللا عز  -1 ي صدره أن طلب الحديث الرسر
ز
أن يقر ف

ز لم الدين حنفاء" ي عملم الذي iوج  "وما أمروا إال ليعلدوا هللا مخلصي 
ز
  فيعقد تللم عىل اإليالص هلل سلحانم ف

 فيم. هو 

ي  -2 أن يوجم عقلم ويربط تللم بأن ك  عم  يرجو ثوابم من هللا ال بد لم من نية يالصة لم سلحانم لقول النت 
يفة iiإنما اخأعمال بالنيات وإنما لك  امرىء ما نوى"“صىل هللا عليم وسلم:    فيقوم بطلب اخأحاديث الرسر

ي يطلة الجمعة بهذه الوجهة وهي ن
ز
ية االحتساب وطلب الثواب من هللا عز وج   المناسلة لموضوع موعمتم ف

 وهذا يعزز عنده الدافعية والرغلة لطللم وي  هون عليم اآلم التعب من أجلم. 

ي تصحي  النية  -3
ز
ي يطب الجمعة وهي مهارة ف

ز
يفة لمواعمم ف أن يتق المفايرة والملاهاة بطللم اخأحاديث الرسر

ي "الجامع خأيالق الراوي وآداب السامع وذلك  تحتاج إىل دربة ومراتلة دائمة للنفس ويطراتها  تال
ز
الخطيب ف

يف ي طلب الحديث ني  الرئاسة iiiلمن يطلب الحديث الرسر
ز
:"وليتق المفايرة والملاهاة بم أن يكون تصده ف

ها من هذا الوجم".   واتخاذ اخأتلاع وعقد المجالس  فإن اآلفة الدايلة عىل العلماء أكي 

جم مهارة تصحي  النية با -4 ز بنية أن يوفقم هللا إىل اإليالص وأن يرزتم أن يي  لعم  بحيث يقوم ويصىلي ركعتي 
ي 
ز
يفة المناسلة لموضوع موعمتم  وهذا كان منهج السلف الصال   وف ي طلب اخأحاديث الرسر

ز
حسن النية ف

ي الصحي  حديثا إال اغتسلت تل  ذلك وصليت  ي كتائ 
ز
مقدمتهم اإلمام اللخاري حيث كان يقول: "ما وضعت ف

ز ركعت  . ivي 

ز  -5 ز يدي هللا تعاىل حي  يف لموضوع موعمتم موتفم يوم القيامة بي  أن يستحرصز وهو يطلب الحديث الرسر
يف:  ي الحديث الرسر

م ال تزول فدما علد يو “يسألم عن عملم: فيم طللم؟ وأنم سوف يجازى عىل عملم  ففز
فقم؟ مالم من أين اكتسلم وفيم أنالقيامة حت  يسأل عن أرب  ع: عن عمره فيما أفناه؟ وشلابم فيما أباله؟ وعن 

 vوعن عملم ماذا عم  فيم؟ 

يف ثانيا:   مهارة تخري    ج الحديث الرسر

لم معنيان عند العلماء القداىم وعند العلماء المعاضين  فتخري    ج الحديث عند “تخري    ج الحديث “مصطل  
 :  العلماء القداىم: يطلق عىل عدة معان وهي

 فيقولون مثال: هذا “مخرجم: أي رجال إسناده الذين يرج الحديث من طريقهم أوال: إبراز الحديث للناس بذكر 
   ومهارة التخري    ج بهذا المعتز ليست مطلوبة من يطيب الجمعة. viحديث أيرجم اللخاري

 viiثانيا: إيراج اخأحاديث من بطون الكتب وروايتها

م بإيراج اخأحاديث من بطون وهذه المهارة أيضا ال تطلب من يطيب الجمعة ف ي ياصة بالمحدث الذي يقو 
اخأجزاء والكتب ونحوها  وسياتها من مرويات نفسم أو بعض شيويم أو أترانم أو نحو ذلك والكالم عليها وعزوها 

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

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز وهذا  ثالث: التخري    ج هو: "الداللة عىل مصادر الحديث اخأصلية وعزوها إليم  وذلك بذكر من رواه من المؤلفي 
ز الم ز المحدثي    وبناء عىل هذا المعتز جاء التعريف المعاض للتخري    ج ixعتز للتخري    ج هو الذي شاع واشتهر بي 
ي أيرجتم بسنده ثم بيان مرتبتم عند “وهو: 

الداللة عىل موضع الحديث من مصادره اخأصلية الت 
يف من ممانم ال xالحاجة ي يحتاجها يطيب الجمعة لتخري    ج الحديث الرسر

ية نريدها مهارة تخصص.والمهارة  الت 
ي علوم الحديث  ولهذا أرى أن تكون مهارة تخري    ج الحديث المنوطة بخطيب الجمعة 

ز
ز ف فهذا شأن المتخصصي 

يف الذي  ضمن معتز التخري    ج عند العلماء المعاضين  فال يحتاج يطيب الجمعة من تخريجم للحديث الرسر
 يريده لموضوع يطبتم إال خأمرين: 

ي اخأول: معرفة مصدر الح
ز
يف مثال ف يف من ممانم الحديثية  وذلك ليعرف ه  الحديث الرسر ديث الرسر

ي وهو: بيان مرتبتم من حيث الصحة 
ز  فيطمأن عىل درجة صحتم  أو غي  ذلك فيحتاج إىل اخأمر الثائز الصحيحي 

والضعف والوضع  خأن يطلة الجمعة ال يصل  أن يستشهد فيها بحديث ضعيف أو موضوع  فالموضوع 
ي الحديث الصحي  غنية  مكذوب عىل

ي االحتجاج  وأما الضعيف ففز
ز
الرسول صىل هللا عليم وسلم وهو ساتط ف

 عنم. 

يف.   وهذان اخأمران تيدهما التعريف المعاض لتخري    ج الحديث الرسر

 : ي
ى
يف تتمثل ف ي يحتاجها خطيب الجمعة لتخري    ج الحديث الشر

 وعليه، فإن المهارة الث 

يف ي   مهارة الكشف عن موضع الحديث الرسر
ز
من مصادره اخأصلية المختلفة  ونتيجة التطور العلىمي والمعرف

يف الذي يريده لخطبتم من يالل الحاسب اآلىلي  أو من 
فيمكن لخطيب الجمعة أن يكشف عن الحديث الرسر

يالل الفهارس الحديثية"  وهذه المهارة تتطلب مهارة أيرى وهي مهارة التدرب عىل تصنيف المعلومات 
 رس الحديثية  ومهارة التدرب عىل الحاسب اآلىلي المتعلق بهذه المهمةالمتعلقة بالفها

ن رو  ي مصادره اخأصلية وعمة
ز
يف ف ى هذا وهذه المهارة تحتاج إىل ممارسة وبحث عن موضع الحديث الرسر

 الحديث من اخأئمة اخأعالم. 

يف المناسب لموضوع الخطلةثالثا  : مهارة ايتيار الحديث الرسر

: هذه المهارة تتضمنها   مجموعة من المهارات حث  تتحقق وهي

ي هذه 
ز والمسانيد  ومهارة معرفة منهج مصنفز يف كالصحا  والسيز اخأوىل:  مهارة معرفة كتب الحديث الرسر

ي تصنيفها  فمنها ما صنف الحديث  كتابم عىل أبواب الفقم  ونوعم أنواعا حسب ك  باب  كاللخاري 
ز
الكتب ف

ي ومسلم  ومنهاما صنف عىل المسانيد ف
ز
ي وحده مما عنده ورتبهم عىل حروف المعجم ف جمع حديث ك  صحائ 
أسمائهم أو رتبهم حسب تلائلهم كالمسند لإلمام أحمد بن حنل   ومنهم من صنف عىل نحو آير ذكره علماء 

ي كتبهم  وهذه المهارة يحتاجها يطيب الجمعة ليحدد الحديث الذي يريده ه  هو 
ز
يف ف ي  -مثال-الحديث الرسر

ز
ف

عية وهكذا فتسه  عليم هذه المهمة حينئذ   الفضائ  ي اخأحكام الرسر
ز
 أو أنم ف

يف من حيث القبول والرد  وأن من اخأحاديث ما هو صحي  يؤيذ بم   الثانية: مهارة معرفة أتسام الحديث الرسر
ي عىل  ومنم ما هو ضعيف أو مردود فيجتنلم ويحذره  فالحديث المردود هو الحديث" المختلق المصنوع المفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  والحديث الضعيف هو:" الذي لم تجتمع فيم صفات الحديث الصحي  وال xiرسول هللا صىل هللا عليم وسلم "
 . xiiصفات الحديث الحسن"

ي الفضائ   وهي مهارة الزمة للخطيب خأنم يخي  عن 
ز
الثالثة: مهارة معرفة حكم االحتجاج بالحديث الضعيف ف

ي صىل هللا عليم وسلم  وال يجوز لم أن يخ ي النت 
ي صىل هللا عليم وسلم بما لم يص  عنم  ويكفز ي  عن النت 

ي 
ز
ي هذه المسألة وهو حكم العم  بالحديث الضعيف ف

ز
لخطيب الجمعة لتحقيق هذه المهارة معرفة الراج  ف

ي فضائ  اخأعمال هو  أعدل اخأتوال وأتواها وذلك  xiiiالفضائ   تال نور الدين عي  
ز
:" يلدو أن العم  بالضعيف ف

ي وضعها العلماء للعم  بالحديث الضعيف فإننا نالحظ أن الضعيف الذي نلحث فيم لم أننا إذا تأ
وط الت  ملنا الرسر

ي محتمال  وهذا االحتمال تد تقوى بعدم وجود معارض 
ج  فيم جانب اإلصابة  وإنما بف  يحكم بكذبم  لكن لم يي 

غي معمول بم  مما يجع  العم  بم مستحلا ومق
من  بوال رعاية لذلك"  وال يتطلبلم  وبانضوائم  ضمن أص  رسر

ز عليها من  ي يرجت اخأحاديث وحكم المحدثي 
يطيب الجمعة لتحقيق هذه المهارة سوى الرجوع إىل الكتب الت 

 حيث الصحة والضعف . 

ي  ين ويناسب مداركهم  يقول النت 
ز الحاضز يف الذي تتحملم عقول المصلي  الرابعة: مهارة ايتيار الحديث الرسر

ي هذا كي ال xivسلم:" حدثوا الناس بما يعرفون  أتحبون أن يكذب هللا ورسولم "صىل هللا عليم و 
ز
  والحكمة ف

يف. * ي فهم الحديث الرسر
ز
ين ف  يدي  الوهم عىل عقول الحاضز

يف القصي  فال يكون حديث طويال أو شلم طوي  خأن الخطلة ما هي إال 
الخامسة: مهارة ايتيار الحديث الرسر

يف ى مجموعة من المهارات المتدايلة الالزمة لمهارة ايتيار الحديث الدتائق معدودات  وهي كما نر  رسر
 المناسب لموضوع الخطلة

ة: معالم وضوابط  ص* لمزيد من التوضي  يراجع كتاب كيف نتعام  
ة
 86-84مع السن

يف رابعا:   مهارة معرفة سبب ورود الحديث الرسر

ز الخطيب عىل إدراك حقيقة معتز الحديث تحقيق هذه المهارة عند يطيب الجمعة لم فوائد هامة ف     ي تعي 
ي تكون 

ز النص والحكم  وإدراك الحكمة الت  يف وأبعاده  معايشة جزئيات اخأسلاب  ومعرفة وجم االرتلاط بي  الرسر
ي هذا االرتلاط 

ز
ي xvف

ي معرفة أسلاب ورود الحديث -: وأيطأ من زعم أنم ال طائ  تحتم xvi  يقول الزركسر
يعتز

يف ي    ع الحكم "  لجريانم مجر  -الرسر ى التاري    خ وليس كذلك  ب  لم فوائد منها : وجم الحكمة اللاعثة عىل ترسر
يف ومراميم والحكمة منم  وهذه المهارة تجع  يطيب الجمعة تادرا عىل معرفة وفهم أبعاد هذا الحديث الرسر

ي موضوع يطبتم لح  ما يعرضم من المشكالت والنوازل  تال العالمة يوسف
ز
 فيوظفها عند عرضم ف

ي سيق فيها النص  وجاء بيانا لها  
ول الت  ز القرضاوي:" ال بد لفهم الحديث فهما دتيقا من معرفة أسلاب اليز

وعرضا لمروفها  حت  يتحدد المراد من الحديث بدتة  وال يتعرض لشطحات المنون أو الجري وراء ممهر غي  
 . xviiمقصود
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يف خامسا:   مهارة حفظ الحديث الرسر

ي  صىل هللا عليم وسلم يجوز  كتابة ويجوز حفما عن ظهر تلب  ولكن  عىل يطيب الجمعة أن اإليلار عن النت 
يف خأن ذلك أدغ إىل تمكنم من إلقائم بك  ثقة وبشك  جيد  وأدغ إىل فهمم  يقوم  بمهارة حفظ الحديث الرسر

بما معناه  وضلط ألفاظم  وال بد من مهارة حفظ الحديث من تل  يطيب الجمعة حت  ال  يروي الحديث 
ي معتز الحديث أو ينقص منم  ولهذا ال أرى جواز أن يروي يطيب 

ز
يد ف ز والناس اليوم أعاجم بالنسلة للغتهم في 

ي صىل هللا  ي صىل هللا عليم وسلم  فالنت  ي الخطلة مقام النت 
ز
الجمعة الحديث بالمعتز  وذلك أيضا خأنم يقوم ف

ي صىل الم عليم وسلم عليم وسلم كان يخطب الناس بالقرآن وبكالمم  فكيف ي الجمعة مقام النت 
ز
 يقوم يطيب ف

ط لها   يف يشي  يفة بتمام ألفاظها وكما رويت عنم !؟  ثم إن الرواية بالمعتز للحديث الرسر وال يذكر أتوالم الرسر
ة بما يحي  معانيها  وبمقادير التفاوت بينها ي أجاوز الحقيقة xviiiالمعرفة باخألفاظ ومقاصدها  والخي 

   وال أيالتز
وط لرواية الحديث بالمعتز  فمهارة حفظ الحديث  إذا تلت إن أغلب يطلاء الجمعة ال تتحقق فيم هذه الرسر
عية والحكم  ي يطيب الجمعة إلبراز المقاصد الرسر

ز
ي نذكرها ال بد من تحققها ف

ها من المهارات الت  يف وغي  الرسر
ي من إيراد الحديث. 

 والمعائز

يف أن يفرغ نفسم من الشواغ  وأن يحبسها عن ويلزم يطيب الجمعة كي يحقق مهارة ال   حفظ للحديث الرسر
ي ترصز بم وال تنفعم وأن يكي  من التكرار أثناء الحفظ وأن يرفع صوتم بم فيسمعم لنفسم وكأنم يخطب 

شهواتها الت 
ي حفظ القرآن الكريم فقال:" استذكرو 

ز
ي صىل هللا عليم وسلم هذه المهارة ف القرآن  ا بم أمام الناس  وتد علمنا النت 

 . xixفلهو أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها"

يف أن يبتعد الخطيب عن تولم عند رواية الحديث: بما معناه أو كما تال  ي مهارة الحفظ للحديث الرسر
ز
ويدي  ف

ي الحديث  فهذه كلم نسمعم من يطلاء الجمعة وتد بينت محاذيره 
ز
الرسول صىل هللا عليم وسلم أو كما جاء ف

يف  وحذف بعضم إن أراد  فيما  ي هذه المهارة أيضا ذكر جزء مخصوص من الحديث الرسر
ز
سبق وحكمم  ويدي  ف

ط أن  يف  لكن برسر ي ذكر هذا الجزء من الحديث الرسر
االستشهاد بلعضم وكان  طويال أو مناسلة المقام تقتضز

لبيان لف الداللة وال يخت  ايكون الخطيب تادرا عىل معرفة ما يحذفم وأنم غي  متعلق بما رواه  بحيث ال تخت
ي 
 
"xxفيما نقلم بحذف اللاف ز ين منفصلي   . xxi  "خأن المروي والمحذوف حينئذ كخي 

يف ومعرفة مقاصده سادسا:   مهارة فهم الحديث الرسر

ي الحديث     
ي حق يطيب الجمعة وذلك كي يستطيع إفهام الناس ما يريده من معتز

ز
وهي من المهارات الواجلة ف

ي يطبتم  جزافا  وإنما يذكره لغايات تتعلق بموضوع  يطبتم  ومراميم وغاياتم وح
ز
كمم  فهو ال يذكر الحديث ف

ز   ولهذا فإن اإلفهام هو أهم أهداف الخطلة  ومكانة الخطلة والخطيب رهينة بفهمم للحديث وإفهامم للسامعي 
ي القرآن  تال هللا تعاىل:" وآتيناه الحكمة"

ز
ي ذكرها هللا ف

وهذه هي الحكمة الت 
xxii ي هللا عنهما:" ت

ال ابن علاس رضز
ي الحكمة من يشاء"xxiiiالحكمة: الفهم"

ي: الحكمة هي الفهم xxiv  وعند تولم تعاىل:" يؤئ  تال الطي 
xxv وإذا كان  

ي القرآن هي الفهم أدركنا أهمية هذه المهارة لخطيب الجمعة ومدى يطورتها  ويدل عىل 
ز
معتز الحكمة الواردة ف

ي 
ز
ي صحيحم عنون ف

ز
يف xxviكتاب العلم " باب الفهم تل   العلم"  هذا أن اللخاري ف   ففهم معتز الحديث الرسر

يلم عىل الواتع كون  ز ز بغية العم  بمقتضاه وتيز ورية خأن الخطيب يرويم تعلدا لجمهور المصلي  وإدراك غاياتم ضز
يف من كافة جوانلم ومقاصده واجلة  ز  فمهارة فهم الحديث الرسر يعا وتوجيها للمسلمي  يف ترسر ىل عالحديث الرسر
ي غي  مكانم أو يرصفم عن غي  معناه المراد منم  ونلم العالمة  يوسف 

ز
يطيب الجمعة كي ال يضع الحديث ف
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ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة أن يقرأ xxviiالقرضاوي إىل يطورة نقصان هذه المهارة عند الوعاظ فقال
ة
ي تتعرض لها السن

:" من اآلفات الت 

ي نفسم هو  يفرسه هو  
ز
ز حديثا فيتوهم لم معتز ف  بعض المتعجلي 

ي المفروض  ولو أنصف وتأم   وهو 
معتز غي  مقبول عنده  فيترسع برد الحديث  الشتمالم عىل هذا المهتز

ة  وال 
ة
ء بم ترآن وال سن ي  من عنده لم يخ 

وبحث  لعلم  أن معتز الحديث ليس كما فهم  وأنم فرض عليم معتز
 ألزمت بم لغة العرب  وال تال بم عالم معتي  من تللم ". 

ي يحتاجها يطيب الجمعة وطالب العلم بشك  عام  وتد أحسن سفيان بن ومهارة الفهم م   
ن أوائ  المهارات الت 

ز رتب أول درجات العلم فقال:  "“عيينة حي   وهذه  أول العلم: االستماع  ثم الفهم  ثم الحفظ  ثم العم   ثم النرسر
ي ذكرها سفيان بن عينة هي مهارات البد منها للخطيب  ونالحظ أن

م العم  والنرسر من غايات الفه الدرجات الت 
 والحفظ. 

يف ومعرفة مقاصده تقوم عىل أركان أهمها اإللمام بنصيب وافر من علم النحو كي   
ومهارة فهم الحديث الرسر

ي اخأصمغي عىل من ال يعلم النحو أن يكون من الذين 
يف  وتد يسر يتجنب اللحن وسوء الفهم للحديث الرسر

ي صىل هللا عليم ز روايتهم لحديث يلحنون فيم  ومن أركان مهارة فهم الحديث فهم  يكذبون عىل النت  وسلم حي 
ي    ع  وما جاء  يعا وغي  ترسر ة ترسر

ة
ي السن

ز
ز ما جاء ف ز بي  يف  والتميي  دالالت اللغة  وفهم أسلاب ورود الحديث الرسر

 . xxviiiعاما وما جاء ياصا

يفم سابعا:   هارة العم  بمقتضز الحديث الرسر

ي بها أن يكون يطيب الجمعة الصورة هذه المهارة تشم  ك  حديث رسر 
ي يطبتم  وأعتز

ز
يف يذكره الخطيب ف

ي  ي حياة النت 
ز
ز الستماعم  وهذه المهارة كانت  اخأعمم واخأبرز ف ز الجالسي  الصادتة لما يدعو إليم جمهور المصلي 
ي رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا

ز
اليوم اآلير و  صىل هللا عليم وسلم  تال هللا تعاىل :" لقد كان لكم ف

ا"  ي جميع أحوالمxxixوذكر هللا كثي 
ز
ي جميع أفعالم وف

ز
  وهي مهارة تالئم الفطرة اإلنسانية xxx  واخأسوة :القدوة ف

xxxi ي هذا المجال فقال لهم
ز
ي إرسائي  لكونهم يالفوا الفطرة ف

  ولع  هذا السبب الذي خأجلم ذم هللا تعاىل بتز
 . xxxiiأنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون" مؤنلا وموبخا:" أتأمرون الناس بالي  وتنسون

ي حق الخطيب  خأن المسلم  
ز
ها مؤكدة ف يف من اخأحكام والفضائ  وغي  ي الحديث الرسر

ز
ومهارة العم  بما جاء ف

يتعلم آيات القرآن ليعم  بأحكامها ويتعظ بمواعمها  تال هللا تعاىل:" الذين آتيناهم الكتاب يتلونم حق تالوتم 
 xxxiv  أي: يتلعونم حق اتلاعمxxxiiiبم"أولئك يؤمنون 

ي    ع والتوجيم  ولهذا دعا العلماء إىل  ي للترسر
يف ليعم  بم إذ هو المصدر الثائز والمسلم كذلك يتعلم الحديث الرسر

ز عىل حفظ الحديث بالعم  بم"  :" يا   xxxvالعم  بالحديث عند تعلمم  فقال وكيع:" كنا نستعي  ي
ز
وتال برسر الحاف

ي حديث بخمسة أحاديث" أصحاب الحديث  أدوا زكاة هذا 
 . xxxviالحديث  اعملوا من ك  مئت 

ي رس  هللا إىل أتوامهم فشعيب يقول لقومم:" وما أريد أن أيالفكم إىل ما  
ز
ي الخطيب وجدت ف

ز
وهذه المهارة ف

ي يطيب الجمعة بصفتم يقوم مقام   xxxviiأنهاكم عنم إن أريد إال اإلصال  ما استطعت."
ز
فال بد إذن من تحققها ف

ي وع
ز
 ظ الناس ودعوتهم. النبوة ف
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ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي حياة  
ز
ي  تحقيقها ف

ز
ي يطورتها وف

ز
يف "القدوة" تضاهي  مهارة تصحي  النية  ف

ومهارة العم  بالحديث الرسر
الخطيب وما يتعلق بها من جزاء آيروي  ف ي تحتاج إىل عزيمة وإرادة  وإىل معالجة أهواء النفس ويطراتها 

ز الناس العام  بما اآلمرة بالسوء  وإىل مراتلة الخطيب نفسم  وما يص ي أعي 
ز
در عنم من أتوال وأفعال حت  يم  ف

ي الحديث الذي يرويم 
ز
يقول  والقدوة فيما يفع   وحت  ال يكون من الذين عناهم الرسول صىل هللا عليم وسلم ف

ي عىل توم تقرض شفاههم بمقاريض من نار  تال: تلت: من  ي هللا عنم:" مررت ليلة أرسي ئ 
أنس بن مالك رضز

 xxxviiiتال: يطلاء أه  الدنيا  كانوا يأمرون الناس بالي  وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون؟" هؤالء؟

ي 
ى
 المطلب الثان

 المهارات الخاصة بخطيب الجمعة

ي إ
ز
يف أثناء الخطلةف  لقاء الحديث الرسر

  
ا
يف وتوتي  الخطلة: مهارة تو أول  تي  الحديث الرسر

ي  إن توتي  حديث رسول هللا صىل هللا  
عليم وسلم وتوتي  يطلة الجمعة هما من تعميم شعائر هللا تعاىل الت 

: "ذلك ومن يعظ شعائر هللا فإنها 
ة
ي سور الحج

ز
عية ومنها تولم عزة وج ة ف ي عديد النصوص الرسر

ز
ورد الحث عليها ف
 xxxixمن تقوى القلوب"

من يطيب الجمعة عليم أن وهذه المهارة مطلوبة من المأموم ومن الخطيب اإلمام  ولتحقيق هذه المهارة   
ي صىل هللا عليم وسلم وهدي السلف الصال  فيها  ومن ذلك:   يتحرى هدي النت 

ي  يف خأنم وهو يقف عىل المني  ينوب عن النت 
ي نفسم توتي  الحديث الرسر

ز
ي تللم ويستشعر ف

ز
أوال: أن يستحرصز ف

ي عليم السكينة و 
ي التلليغ والدعوة عنم  وهذا يضفز

ز
ي هللا  الوتار  وتد كان اإلمام مالكصىل هللا عليم وسلم ف

رضز
ث عن رسول هللا صىل هللا عليم وسلم توضأ  وجلس عىل فراشم  ورسة  لحيتم  وتمكن من 

ة
عنم إذا أراد أن يحد

م حديث رسول هللا صىل هللا عليم وسلم 
ّ
ي ذلك  فقال:" أحب أن أعم

ز
ث  فقي  لم ف

ة
جلوسم  بوتار وهيلة  وحد

"xl 

ي طيلم وللاسم أثناء الخطلة  ومن ذلك أال يصعد ثانيا: أن يقتدي يطيب 
ز
ي صىل هللا عليم وسلم ف الجمعة بالنت 

ي   فال بد أن يكون طيب الرائحة ونميفا  وتد تال النت 
ز المني  من غي  أن يغتس  للجمعة فهو سيقاب  المصلي 

ي الجمعة فليغتس "
ما فكيف باإلمام فهو أوىل هذا إذا لم يكن إما xliصىل هللا عليم وسلم:" إذا أراد أحدكم أن يأئ 

بهذه السنة؟ ومن ذلك أيضا  أال يخطب ويعظ بأحاديث رسول هللا صىل هللا عليم وسلم وهو حارس الرأس  فقد  
ي هللا عنم 

كان من هديم صىل هللا عليم وسلم أن يخطب وعىل رأسم عمامة كما روي عن عمرو بن حريث رضز
ز كتفيم "تال : رأيت رسول هللا صىل هللا عليم وسلم  ع   xliiىل المني  وعليم عمامة سوداء تد أرجز طرفيم بي 

وينوب عنها اليوم أي غطاء للرأس ومالئم لخطيب الجمعة كمث  "الكوفية" أو "الطاتية وإذا جمع بينهما كان 
أفض  وأجم  للخطيب  ومن ذلك أيضا أن  يتخذ مالبس ياصة لخطبتم  فعن علد هللا بن سالم أنم سمع 

ز ليوم الجمعة" رسول هللا صىل ى ثوبي 
ي باب xliiiهللا عليم وسلم يقول:" ما عىل أحدكم لو اشي 

ز
ي ف
  وروى النسائ 

ي هللا عنم تال:" رأيت رسول هللا صىل هللا عليم وسلم يخطب وعليم  بردان 
ي رمثة رضز الزينة من حديث أئ 

ان" ن ليم وسلم أن يكو   وإذا لبس الخطيب  تميصا فمن مهارة تعميم حديث  رسول هللا صىل هللا عxlivأيرصز
ز كما نراه من بعض الخطلاء أثناء فص   ا ما فوق المرفقي   تصي 

ي اخأكمام )طويلة(  وأال يكون الكمة
ز
القميص واف
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ي الوعاء 
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
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ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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ي صىل هللا عليم وسلم  م إىل الرسغ  وهذا هو هدي النت 
  ثم xlvالصيف ياصة  ب  يلبس القميص الذي يكون كمة
ي  ي ثيابم  خأن النت 

ز
ي الثياب البياضيتحرى من اللون اخأبيض ف

ز
  xlviصىل هللا عليم وسلم كان أحب اخألوان إليم ف

ي الثياب البيض:" هي من يي  ثيابكم"
ز
ين البهجة xlviiوتال ف ز الحاضز ي عىل نفوس السامعي 

  والللاس اخأبيض يضفز
 إذ أنم من المعروف أن لون المالبس لها أثر عىل النفوس  وال مانع أن يكون لونا غي  اخأبيض من اخألوان غي  

ي رمثة السابق ي حديث أئ 
ز
 . المن ي عنها كاللون اخأيرصز كما ف

 
 
يفثانيا  : مهارة تعليق الحديث الرسر

ي صيحيهما أحاديث معلقة   
ز
ز كاللخاري ومسلم  حيث ورد ف يف هو من صناعة المحدثي  وتعليق الحديث الرسر
ذوف واحدا أو أكي  عىل وبخاصة اخأمام اللخاري  والحديث المعلق هو:" ما حذف مبتدأ سنده سواء كان المح

سبي  التواىلي ولو إىل آير السند "
xlviii وهذه المهارة يغف  عنها  بعض الخطلاء  ويمنون أن من اخأفض  لهم  

ذكر الحديث من غي  تعليق أي بذكر راويم أو أكي  من راو  أثناء الخطلة  ويزيدون عىل ذلك الثناء عىل الراوي 
يف وبعضهم يزيد عىل وبخاصة إذا كان صحابيا ويذكرون جزءا م تم بشك  رسي    ع ثم يذكرون الحديث الرسر ن سي 

هم  ودرجة الحديث من حيث الصحة  مذي أو غي 
ج الحديث كمسلم أو اللخاري أو الي  ذلك بذكر من يرة

 : ي
يف  عىل النحو اآلئ   والضعف  وك  ذلك ليس مقامم  وتفصي   مهارة التعليق للحديث الرسر

ي يطلة الجمعة  أوال: أن عىل الخطيب أن يحرص ع
ز
ىل االستدالل بما ص  من اخأحاديث عىل موضوع موعمتم ف

ز بالحكم من تعليق  جم وذكر الراوي  وبالتاىلي يتبع نهج المحدثي 
ي عن ذكر درجة الحديث ومن يرة

وذلك ليستغتز
ز دون الرواة خأهمية الموضوع.  يف ومنها االيتصار واالهتمام بذكر المي   الحديث الرسر

يف يستوجب ذكر الراوي كأن يكون الحديث ورد لمناسلة تتعلق بم أو نحو ذلك فمن ثانيا: إذا كان ا لحديث الرسر
ورة لذكر اسم الراوي والثناء عليم بذكر جزء رسي    ع وري حينئذ ذكره  وأما إن كان غي  ذلك فال أرى ضز من  الرصز

تم كما يفع  بعض الخطلاء اليوم  خأن هذا يذهب بالمعتز الذي من أجلم ذكر ا من  لخطيب الحديث أو يقل سي 
ين المستمع ي نفوس الحاضز

ز
. أثره ف ز  ي 

ي 
ز
يف والحكم عليم  وبناء عىل ما بينتم ف ج الحديث الرسر ورة  وعدم ذكر من يرة ثالثا: عدم ذكر الراوي لغي  ضز

ي 
ز  وهذا يجع  هذه المهارة تؤئ  ز  هو اخأفض  لخطيب الجمعة حت  ال يشتت أذهان السامعي  ز السابقتي  النقطتي 

ي النفوس والقلوب.  كلها بأن يأيذ الحديثأ 
ز
يف أثره ف  الرسر

 :
 
يف ثالثا  مهارة تسلس  الحديث الرسر

هم من الدعاة مع أنها صورة من صور رواية الحديث واإليلار عن   وهذه مهارة مفقودة عند يطلاء الجمعة وغي 
ي كتبهم   

ز
يف وذكرها علماء الحديث ف الرسول صىل هللا عليم  وسلم  ومهارة التسلس  عرفها رواة الحديث الرسر

:" ما تتابع رجال إسناده عىل صفة و  ز ي اصطال  المحدثي 
ز
   xlixاحدة أو حال واحدة للرواة أو الرواية"ومعناها ف

ة  بحسب تعدد أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال  والتسلس  من  علوم السند  من حيث االتصال  وهو أنواع كثي 
  وهذه اخأنواع ال يؤديها كلها إال المحدث حسب حالم أو حسب   lالرواية  ومنها مهارة التسلس  القولية والفعلية

ز التحديث بحديث رسول الرواية  وأما ي طيب الجمعة والدعاة فيمكن لهم تحقيق أجزاء من هذه المهارة  حي 
هللا صىل هللا عليم وسلم  ومنها التسلس  بأحوال الرواة  ومثالم : حديث أنس تال : تال رسول هللا صىل هللا 

ه " وتلض رس ه ورسر  يم ول هللا صىل هللا علعليم وسلم :" ال يجد العلد حالوة اإليمان حت  يؤمن بالقدر يي 
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ه" ه  حلوه ومرة ه ورسر : أن  liوسلم عىل لحيتم وتال:" آمنت بالقدر يي  ي
  فهذا الحديث تسلس  من ك  رواتم  يعتز

ي أن يحقق يطيب الجمعة 
ك  راو للحديث تلض عىل لحيتم كما فع  رسول هللا صىل هللا عليم وسلم  وهذا يعتز

ي مهارة التسلس  القول
ي يطبتم وفيم فع  تامهذه المهارة  أعتز

ز
ي ك  حديث يحدث بم عىل المني  ف

ز
 ية والفعلية ف

ى حديث الرسول صىل هللا عليم وسلم  
ة
يف  فهو بهذا يكون تد أد ي صىل هللا عليم وسلم أثناء حديثم الرسر بم النت 

ي صىل هللا عليم وسلم توال وفعال.   كما ورد عن النت 

ي صىل هللا عليم وسلم   ي صىل ومن مهارة متابعة النت  ي أتوالم وأفعالم أن يحدث بم الخطيب كما أيي  بم النت 
ز
 ف

ز أصلعيم السلابة والوسىط ز "  وترن بي    ومث  liiهللا عليم وسلم توال وفعال مث  تولم:" بعثت أنا والساعة كهاتي 
هارة   فمث  هذه المliiiتولم صىل هللا عليم وسلم:" إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضم بعضا"  وشلك أصابعم

ز يخي  بالحديث  ي اإليلار عنم  وبذلك يكون يطيب الجمعة حي 
ز
ي صىل هللا عليم وسلم ف فيها اتلاع واتتداء بالنت 

ي التلليغ 
ز
ي صىل هللا عليم وسلم ف ي مقامم مقام النت 

ز
عىل هذا النحو مع ما نذكر من المهارات اخأيرى تد أحسن ف

 . عنم توال وعمال 

 :
 
 يف مهارة اإللقاء للحديث الرسر  رابعا

ي صىل هللا عليم وسلم  وهذه المهارات  ي توافق هدي النت 
هذه المهارة ال تتحقق إال بمجموعة من المهارات الت 

 :  هي

ين وأال يلتفت يمينا أو يسارا كما يفع  كثي  من الخطلاء  وهذه  ز الحاضز أوال: مهارة اإلتلال عىل جمهور المصلي 
ي 
ي صىل هللا عليم وسلم  ففز ي سعيد المهارة هي سنة النت  ي كتاب العيدين عن أئ 

ز
 الحديث الذي يرويم مسلم ف

ي مصالهم"
ز
ي هللا عنم :"فأتل  عىل الناس وهم جلوس ف

ز الخطلة كما livالخدري رضز   واإلتلال عىل الناس من سيز
ز  ي أيذ ك  مستمع من المصلي 

ز
ي هللا عنم  وفائدة هذه المهارة تحقيق العدل ف

ي سعيد الخدري رضز ي حيث أئ 
ز
ف

ي الجهة اخأيرى  تال ابن تدامةحمم من السم
ز
:"أن يقصد  lvاع  إذ لو التفت يمينا تد ال يسمعم من هم ف

ي  سماع الناس  وأعدل بينهم  
ز
ي صىل هللا عليم وسلم كان يفع  ذلك  وخأنم أبلغ ف الخطيب تلقاء وجهم  خأن النت 
عمىلي ة ميسورا بسبب التقدم الفإنم لو التفت إىل أحد جانبيم ال نحرف عن الجانب اآلير"  وتحقيق هذه المهار 

ز الخطيب عىل تحقيقها فهو ال يحتاج إىل النمر يمينا أو يسارا خأج  إسماع  فالتط الصوت " الميكرفون" يعي 
  تط الصوت يؤدي عنم هذه المهمة. الناس  فال 

يف غيلا من غي  تراءة عن ورتة كتب الحديث عليها  وهذا هو اخأ  ي اثانيا : مهارة إلقاء الحديث الرسر
ز
لخطابة ص  ف

ي وابتعد العرب عن لغتهم ترصت  حيث كان العرب يخطبون ارتجاال  ولكن لما ديلت العجمة عىل اللسان العرئ 
ي الخطيب من أن يكون تادرا عىل الخطابة عن ظهر 

هممهم وضعفوا عن ارتجال الكالم  ولهذا بالطبع ال يعفز
ء بم  وتد جعلنا مهارة حفظ الحديث  من المهارات تلب وبخاصة خأحاديث الرسول صىل هللا عليم وسلم واتتدا 

يف غيلا من غي  تراءة عن ورتة  خأن  من محاذير   السابقة للخطلة ليكون الخطيب تد استعد خأداء الحديث الرسر
ي اخألفاظ من حيث اللغة والنحو  

ز
يف  تراءة ما نشاهده من بعض الخطلاء وهو الخطأ ف إلقاء الحديث الرسر

للفظ أو التصحيف  وهذا يدل عىل عدم االهتمام بأحاديث الرسول صىل هللا عليم وسلم  فال بد وأحيانا التلدي  
فة  وإذا  ة المرسر

ة
ي كتب السن

ز
من تحقيق هذه المهارة من الخطيب حت  يؤدي الحديث بألفاظم وبتمامم كما ورد ف

ها فاخأفض  لم أال يعلو مني  رسول هللا ع ف تدر ليم وسلم فرحم هللا رجال عر لم يكن تادرا عىل هذه المهارة وغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هللا عنم:"
إذا كان حديث رسول هللا صىل هللا عليم وسلم فحث بم   نفسم فوتف عنده  تال اإلمام مالك رضز

 . lviكما سمعتم"

ي  يف :وهذه المهارة  من ياللها يحقق الخطيب عدة فوائد منها االتتداء بالنت 
ثالثا: مهارة تكرار الحديث الرسر

ز إىل يطورة المكرر من صىل هللا عليم  وسلم بالتكرار حيث ورد منم صىل هللا عليم وسلم التكرار  وتنلم السامعي 
يف   ي الحديث الرسر

ز
ورة التيقظ لم والعم  بم إن كان أمرا  واللعد عنم واجتنابم إن كان نهيا  واخأمثلة ف الكالم وضز

ي هللا عنم :" أن
ة منها عىل سبي  المثال  عن أنس بن مالك رضز ي صىل هللا عليم وسلم كان إذا حدث كثي   النت 

ي lviiحديث أعاده ثالث مرات "
ز
يف داللة عىل أن الخطيب يمكن أن يكرر ألفاظا أو جمال ف ي هذا الحديث الرسر

ز
  وف

ي فائدة هذه المهارة وهي مهارة تكرار 
ز
ين إىل أهميتها  و ف ز الحاضز ورة تكرارها لتنبيم المصلي  الحديث يرى ضز

يف أو بع ء  وحت  يفهم ذلك  الحديث عنم فهما lviiiضم  تال العميم آباديالحديث الرسر ي
:"لئال يخفز السامع شر

ين من يقرص فهمم عن وعيم  ي تولم: إعادة الكالم ثالثا إما خأن من الحاضز ي النفس  ونق  عن الخطائ 
ز
تويا راسخا ف

ي التعليم  ة: أو أراد اإلبالغفيكرره لم  وإما أن يكون القول فيم بعض اإلشكال فيتماهر بالبيان  وتال بعض اخأئم
ز
ف

ي الموعمة". 
ز
 والزجر ف

وهي مهارة يقدرها الخطيب بقدرها وحسب الحاجة   رابعا: مهارة رفع الصوت بالحديث حسب حاجة السامع:  
ي المتلفظ بها  وهي 

ات صوتم علوا وانخفاضا حسب حاجة السامع والمعائز ي ني 
ز
ي أن يتحكم الخطيب ف

وهذا يعتز
ي حالة ضاخ أثناء يطبتم فيذهب تأثي  كالمم مهارة تحتاج إىل ي

ز
قمة  من يطيب الجمعة فلعض الخطلاء يكون ف

ي 
ز
ه ف ين  وبعضهم يتكلم بصوت منخفض أحيانا ال يكون مفهوما وال يؤدي تأثي  ز الحاضز من نفوس المستمعي 

ي صىلالموعمة  فإذا كان المعتز المراد تلليغم يحتاج إىل رفع صوت رفعم بقدر ما يحتاجم  فالن هللا عليم  وسلم   ت 
ي سفر مع أصحابم فقال لهم :" وي  لألعقاب من النار" وفيم : نادى بأعىل صوتم

ز
ي عند lixكان ف

  تال القسطالئز
ي يطلم رفع صوتم lxهذا الحديث

ز
:" وفيم جواز رفع الصوت بالعلم"  وكان من هديم صىل هللا عليم وسلم ف

ز  يذكر  ي المقام كما كان  يفع  حي 
الساعة  ومن ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن علد  حسب ما يقتضز

ي صىل هللا عليم وسلم إذا يطب احمرت عيناه  واشتد غضلم  كأنم منذر جيش ي هللا عنهما:" كان النت 
  lxiهللا رضز

ه تال الخطيب اللغدادي:" ويجب  ز إىل  السماع بالقدر المطلوب من يطيب الجمعة وغي  ي حاجة المستمعي 
ز
وف

ي للعالم أن ال يعدو  أن يجاوز 
ين  عن عطاء عن أبيم تال:" ينلغز صوت المحدث مجلسم وال يقرص عىل الحاضز

 . lxiiصوتم مجلسم"

ي 
ز
ي حديثم وكالمم ف

ز
ي صىل هللا عليم وسلم ف  النت 

ز ة من سيز
ة
ي رسد اخألفاظ: وهي سن

ز
ي ف
يامسا: مهارة التؤدة والتأئز

ي 
ز رضز  هللا عنها  طريقة رسول هللا صىل هللا عليم وسلم غالب أحوالم  وتد وصفت السيدة عائشة   أم المؤمني 

ي كالمم فقالت::"  ما كان رسول هللا صىل هللا عليم وسلم يرسد كرسدكم ولكنم كان يتكلم بكالم يبينم  
ز
وصفتم ف

ه ويتابعمlxiiiفص   يحفمم من يجلس إليم    وتال ابن lxiv  ومعتز " لم يكن يرسد كرسدكم ":أي: لم يكن يكي 
ي صىل هللا عليم lxvع الحديث استعجاال بعضم إثر بعض لئال يلتبس عىل المستمعحجر: " أي يتاب   فحديث النت 

ي الكالم lxviوسلم كان " فصال فهما تفهمم القلوب "
ز
  فهذه المهارة توجب عىل يطيب الجمعة  أال يتعج  ف

ي حديث  إذا أيي  
ز
ز  إدراك بعض ألفاظم وعدم فهمها  ب  يتأئز  ف عن رسول هللا صىل هللا  بحيث يمنع السامعي 

ز  : أن يتبي  ي هللا عنها وهي
ز عائشة رضز ي ذكرتها أم المؤمني 

عليم وسلم لكي يحقق المقاصد من هذه الغاية والت 
السامع الكالم ويفهمم  وأن يحفمم المستمع فهو حديث رسول هللا صىل هللا عليم وسلم  وذلك  كي يأيذه عن 

ي  ي الكالم  مع يطيب الجمعة بألفاظم كما نق  عن النت 
ز
ي ف
صىل هللا عليم وسلم وهذا ال يتحقق إال بالتؤدة والتأئز

ي صىل هللا  ي النت 
ي هللا عنم مبينا المقصد من تأئز

تكرار ما يلزم تكراره  كما فصلنا سابقا وتد روى أنس بن مالك رضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الثا لتعق  عنم لكلمة ثعليم وسلم وتكراره كالمم أثناء حديثم فقال:" كان رسول هللا صىل هللا عليم وسلم يعيد ا
"lxvii 

 

ي سورة اخأحزاب 
ز
ي صىل هللا عليم وسلم : وهي مهارة تعلدية  يقول هللا سلحانم ف سادسا : مهارة الصالة عىل النت 

ي lxviii:"يا أيها الذين آمنوا صلوا عليم وسلموا تسليما"
ز
ي أتوالم وف

ز
ي صىل هللا عليم وسلم واجب ف   وإكرام النت 

وهذه المهارة يتهاون فيها كثي  ممن يقف عىل  lxixإكرامم الصالة عليم  عند ذكره أفعالم حيا وميتا  ومن مماهر 
مني   رسول هللا صىل هللا عليم وسلم  ولهذا أفردتها بالذكر للتنبيم عليها وخأهميتها  وهي مهارة مستحلة للمتكلم 

ي صىل هللا عليم وسلم أن يرفع صو  لك إذا ذكر تم بها  وكذوللمستمع  وصفتها عند يطيب الجمعة إذا ذكر النت 
ي 
ز
ي هللا عنهم  تال ف

ي كابن عمر وابن علاس رضز ي ابن الصحائ  ي هللا عنم أو عنهما إذا كان الصحائ 
التابغي تال: رضز

ي صىل هللا عليم وسلم استحب لم الصالة  ي اإلسناد إىل ذكر النت 
ز
الجامع خأيالق الراوي:" إذا انت  المستمىلي ف

ي ك  حديث فيم ذكره صىل هللا عليم وسلم "عليم رافعا صوتم بذلك  وهكذا 
ز
  ومن  أهم مقاصد هذه lxxيفع  ف

المهارة لخطيب الجمعة  التعلد هلل تعاىل بحصول السور لم صىل هللا عليم وسلم  بتلليغ أحاديثم وبالصالة 
ى  ي طلحة عن أبيم أن رسول هللا صىل هللا عليم وسلم جاء ذات يوم والبرسر ي عليم  فعن علد هللا بن أئ 
ز
 وجهم  ف

ي  فقال: يا محمد إن ربك يقول: أما يرضيك أنم ال يصىلي  ي جي 
ي وجهك؟ فقال:" إنم أتائز

ز
ى ف ى البرسر فقلنا : إنا ليز

ا" ا  وال يسلم عليك أحد إال سلمت عليم عرسر  . lxxiعليك أحد إال صليت عليم عرسر

 المطلب الثالث

عية ياصة بمهارات يطيب الجمعة  ضوابط رسر

يف ي إلقاء الحديث الرسر
ز
 تل  الخطلة ف

 الضابط اخأول

 تحقيق نية اإليالص هلل تعاىل

ز لم الدين  " lxxiiدلي  الضابط: تولم تعاىل: "وما أمروا إال ليعلدوا هللا مخلصي 

ي صىل هللا عليم وسلم "إنما اخأعمال بالنيات وإنما لك  امرىء ما نوى وتول النت 
lxxiii . 

يف مناسب لموضو  ع يطبتم ثم تلليغ هذا الحديث لجمهور ما يقوم بم يطيب الجمعة من ايتيار حديث رسر
: العلادة ي

ي الدلي  السابق يعتز
ز
ز لم الدين" ف ين هو علادة  وتولم تعاىل: "مخلصي  ز الحاضز :"  تال  المحصلي  ي القرطت 

ي العلادات  فإن اإليالص عم  القلب  وهو الذي يراد بم وجم هللا تعاىل
ز
 .lxxivوفيم دلي  عىل وجوب النية ف

ي والمقصود من هذا الضاب
ز
ط هو أن يخلص يطيب الجمعة توجهم وتولم وعملم هلل تعاىل وحده فكون صادتا ف
ي ذلك  

ز
ين  بحيث تكون نيتم ف ز الحاضز ي تلليغم لجمهور المصلي 

ز
يف لخطبتم  وصادتا ف نيتم طلب الحديث الرسر

 كلم يراد بها وجم هللا تعاىل

ه من المسل ز  ومن ذلك أن اللخاري افتت  كتابم وتد ذكر العلماء أهمية هذا الضابط لطالب والحديث وغي  مي 
"الصحي " بحديث: "إنما اخأعمال بالنيات"  تال مصطفز اللغا عن الحكمة من بدء اللخاري صحيحة بهذا 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الحديث :"التنبيم عىل اإليالص  وتصحي  النية من ك  طالب علم أو معلم أو متعلم  وأن طالب العلم عامة 
لة المهاجر إىل  ز   وتال علدالرحمن بن مهدي lxxvهللا تعاىل ورسولم صىل هللا عليم وسلم"والحديث ياصة بميز

ي لمن صنف كتابا أن يلدأ بهذا الحديث تنبيها للطالب عىل تصحي  النية
ه: "ينلغز ي صىل lxxviوغي  وعند تول النت 

اط النية  ي فقال:" فيم تحقيق الشي   هللا عليم وسلم: "وإنما لك  امرىء ما نوى "نق  ابن حجر تول القرطت 
ي اخأعمال"

ز
 lxxviiواإليالص ف

ز خأن "حظ العام  من عملم نيتم  فإن كانت صالحة  ه من المسلمي  وهذا الضابط الزم لخطيب الجمعة وغي 
  وتال اإلمام أحمد بن حنل :" أحب لك  lxxviiiفعملم صال  ولم أجره  وإن كانت فاسدة فعملم فاسد وعليم وزره"

 lxxixأنواع الي  أن تكون النية متقدمة" من عم  عمال من صالة أو صيام أو صدتة أو نوع من

 وتحقيق هذا الضابط لخطيب الجمعة يكون: 

يك لم.  يف وتلليغم الطاعة هلل تعاىل وحده ال رسر  أوال: أن ينوي بطللم للحديث الرسر

ي 
ي صىل هللا عليم وسلم بألفاظم وبغاياتم ومقاصده الت  يف كما ص  عن النت 

م بتلليغ الحديث الرسر ز ثانيا: أن يلي 
ي صىل هللا عليم وسلم أرادها   النت 

ي تولم تعاىل: "ليللوكم أيكم أحسن عمال"
ز
  تال: lxxxثالثا: أن يستوي عنده الذم والمد  من الناس  تال الفضي  ف

أيلصم وأصوبم  وتال العم  إذا كان يالصا ولم يكن صوابا لم يقل   وإذا كان صوابا ولم يكن يالصا لم يقل  
 lxxxiلخالص إذا كان هلل عز وج   والصواب إذا كان عىل السنةحت  يكون يالصا وصوابا  تال: وا

رابعا: أن يأيذ يطيب الجمعة نفسم أيذا إىل اإليالص  وأن يدرب  ها عليم  فإن النفس ال تنقاد إليم إال بمشقة 
ي أحمد بن حنل -وجهد  تال الفضي  بن زياد: سألت أبا علد هللا 

ي العم ؟ فقال: يعالج نفس-يعتز
ز
م  عن النية ف

ي خأنها تتغلب “  وتال سفيان الثوري: lxxxiiا أراد عمال ال يريد بم الناس "إذ
ما عالجت شيئا أشد عىلي من نيت 

عىلي 
lxxxiii . 

ي 
 الضابط الثائز

يف  التحقق من صحة الحديث الرسر

 سندا ومتنا

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنم فانتهوا واتقوا هللا إن هللا شديد “الدلي : تول هللا تعاىل: 
ي صىل lxxxvتال الطاهر بن عاشور عن هذه اآلية: lxxxivالعقاب" "وهذه اآلية جامعة لألمر باتلاع ما يصدر عن النت 

 هللا عليم وسلم من تول وفع  فيندرج فيها جميع أدلة السنة. 

ي صىل هللا عليم وسلم:  ال تكذبوا عىل فإنم من يكذب عىلي يلج النار"“وتول النت 
lxxxviتال النووي  lxxxvii واعلم":

  عىل فوائد وجم  من القواعد  أحدها: تقرير هذه القاعدة خأه  السنة أن الكذب يتناول أن هذا الحديث يشتم
 إيلار العامد والساهي 

ء بخالف ما هو  والثانية: تعميم تحريم الكذب عليم صىل هللا عليم وسلم  وأنم فاحشة عميمة  وهو  ي
عن السر

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

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

عا مستمرا إىل يوم والحكمة من هذا الضابط ومقصده هو أن الكذب عىل  ي صىل هللا عليم وسلم يصي  رسر النت 
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ز
يث الذي يجب عىل يطيب الجمعة أن يعظ بم هو الحديث الصحي  والحديث وسلم ف
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ز
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                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
 م 2021 – تموز   – 15                                                                          (  -  25 1) ص: ول البحث األ –األول  العدد  – العاشر المجلد 

 

17 
ي خطبة الجمعة )مهارات وضوابط("                مصطفى                                                                                                        

ى
 "الحديث النبوي ف

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

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

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
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ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف
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ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 
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ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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فية ماهي 
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الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 
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ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 
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ة جدا وتنت ي الن ة تصي 
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 الضابط الثالث

يف فهم  ا صحيحافهم الحديث الرسر

ي صىل هللا عليم وسلم: xcvالدلي : تول هللا تعاىل: "ويعلمهم الكتاب والحكمة" ا “  وتول النت  من يرد هللا بم يي 
ي الدين:"

ز
 xcviيفقهم ف

ي صىل هللا عليم  ي اآلية الكريمة هو القرآن الكريم  والحكمة هي السنة النبوية"  "وبيان النت 
ز
والكتاب المقصود ف

ائع  ونسب الت ي ينمر فيها ويعلم وسلم الرسر
ي صىل هللا عليم وسلم حيث هو يعىطي اخأمور الت  ي اآلية إىل النت 

ز
عليم ف

ي الدين والفهم الذي هو سجية xcviiطرق النمر بما يلقيم هللا إليم ويوحيم"
ز
  وروي عن مالك أن الحكمة الفقم ف

يعةxcviiiمن هللا تعاىل" "“  تال تعاىل: xcix  وأما الفقم فهو الفهم  ثم يصة بم علم الرسر يفقهوا توىلي
c أي: يفهموا"

توىلي  من فقم يفقم  من باب علم يعلم"
ci 

ي مصدر من 
يف  أي: فهمم  إذ هو ثائز يعة يدي  فيم فقم الحديث الرسر يعة  وفقم الرسر ويص بالفقم علم الرسر

يف الذي  يعية والتوجيهية  فكان من الواجب عىل يطيب الجمعة أن يفهم معتز الحديث الرسر مصادرها الترسر
ي يللغم 

ز لم  تال بدر الدين العيتز ين المستمعي  ز الحاضز :"ليس العلم المعتد إال المأيوذ عن ciiلجمهور المصلي 

يعة   اخأنبياء عليهم الصالة والسالم عىل سبي  التعليم والتعلم  فيفهم منم أن العلم ال يطلق إال عىل علم الرسر
 تفسي  والفقم". ولهذا لو أوض رج  للعلماء ال ينرصف إال إىل أصحاب الحديث وال

ي كتابم" الصحي  
ز
يف تل  تلليغم  يصة اللخاري ف ورة فهم الحديث الرسر ي كتاب ا“وخأهمية وضز

ز
باب “لعلم ف

ي العلم"“بعنوان: 
ز
 . ciiiالفهم ف

عية  خأن أيص ما يفهم من الحديث فقهم وهو الفهم  يف هو فهم ما فيم من أحكام رسر وأهم فهم للحديث الرسر
عية  فالبد  ي اخأحكام الرسر

ز
ي ف لخطيب الجمعة أن يفهم الحديث فهما صحيحا تل  تلليغم للناس  وتد حث النت 

غم بالدعاء بالبهجة والرسور 
ّ
ز يصة من سمعم ووعاه وحفمم وبل صىل هللا عليم وسلم عىل فهم الحديث حي 

غها"
ّ
ي فوعاها وحفمها وبل

ز تال:" نرصز هللا امرأ سمع مقالت   civحي 

: ومماهر وغي يطيب الجمعة وفهمم  ي
ي أن تكون عىل النحو اآلئ 

يف ينلغز  للحديث الرسر

ي ضوء فهمم للقرآن 
ز
يف ف ي أن يفهم الحديث الرسر

أوال: أن يبتعد عن سوء التأوي   وعن التحريف  وهذا يعتز
يف هو الشار  والمفص   لكتاب هللا تعاىل  والمقصد منم.  الكريم  إذ الحديث الرسر

يف والم ي سبق فيها  وجاء بيانا لها وعالجا لمقتضياتها  فلذلثانيا: أن يفهم سبب ورود الحديث الرسر
 كروف الت 

يف.   يعرف المراد من الحديث الرسر

ي ضوء لغة العرب الفصيحة 
ز
يف ف ي الحديث الرسر

ز
ي جاءت ف

اكيب الت  ي ومدلوالت اخألفاظ والي 
ثالثا: أن يفهم معائز

ي ملك الرسول صىل هللا عليم وسلم هذه
ي نزل بها القرآن الكريم  والت 

رب فيقول اللغة بلسانم فكان أفص  الع الت 
ة عن المعتز الكثي   ة المعي   . cvالكلمات اليسي 
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فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المطلب الثالث

عية ياصة بمهارات يطيب الجمعة  ضوابط رسر

يف أثناء الخطلة ي إلقاء الحديث الرسر
ز
 ف

 الضابط اخأول

يف غيلا عن ظهر تلب  تلليغ الحديث الرسر

ي صىل هللا عليم وسلم:  غم كما سمعم"“الدلي : تول النت 
ّ
ي رواية:  cviنرصز هللا امرأ سمع منا حديثا فلل

ز
نرص “  وف

ه" غم غي 
ّ
ي عن ظهر غيب cviiهللا امرأ سمع منا حديثا فحفمم وبل

ي صىل هللا عليم وسلم "فحفمم" يعتز تول النت 
ي  cviiiتللم أو كتابة ىل ص   وتولم صىل هللا عليم وسلم: "سمع منا شيئا": يعم اخأتوال واخأفعال الصادرة من النت 
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ّ
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ز
"فللغم كما سمعم"  تال الملاركفوري ف
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ز
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ّ
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ز
ي ف
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ز
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ز
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 هللا وسعديك)ثالثا( تال: "ما من أحد جل "  تال :لبيك يا رسول هللا وسعديك  تال: يا معاذ تال: لبيك يا رسول 

 يشهد أن ال الم إال هللا وأن   محمدا رسول هللا صدتا من تللم إال حرمم هللا عىل 
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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
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع
ُ
ف للوظائ عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
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ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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فية ماهي 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف
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سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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وا؟ تال:  . ومن cxiiإذا يتكلوا"  وأيي  بها معاذ عند موتم تأثما“النار  تال: يا رسول هللا: أفال أيي  الناس فيستبرسر

ز  فقم هذا الحديث المتعلق بهذا الضابط  ي صىل هللا عليم وسلم يص معاذا باإليلار بم دون المسلمي  أن النت 
ز كان للمصلحة وليس للتحريم ولهذا أيي  بم معاذ عند موتم يشية  وأن الن ي عن اإليلار بهذا الحديث للمسلمي 

ي العcxiiiاإلثم
ز
ي صىل هللا عليم وسلم معاذا بهذه البشارة حت  ال يقترص الناس ف   م.والحكمة من تخصيص النت 

ز عليها ي كنف الوجي والنبوة  فكيف بزماننا الذي نعيش فيم   cxivمتكلي 
ز
ي زمان الصحابة الذين كانوا ف

ز
  وهذا ف

ي ديول الجنة  ويزعم أنها لوحدها من غي  عم  تمنعم من 
ز
ز ف ز من يتك  عىل الشهادتي  ؟!فكم من المسلمي 

ي عند حديث معاذ: "يجب أن يخص ب
العلم توما فيهم الضلط وصحة الفهم عذاب النار؟!تال بدر الدين العيتز

يص واالتكال لتقصي  فهمم
فالواجب  cxvوال يلذل المعتز اللطيف لمن ال يستأهلم من الطللة ويخاف عليم الي 

يفة ما يناب مستويات الناس الثقافية والعلمية  وتد تال  عىل يطيب الجمعة أن يختار من اخأحاديث النبوية الرسر
ي طالب  : أن يخاطب الوعاظ   cxviناس بما يعرفون  أتحبون أن يكذب هللا ورسولم"حدثوا ال“عىلي بن أئ    والمعتز

  تال محمد جمال الدين القاسىمي   cxviiوالعلماء والخطلاء الناس بما يفهمونم  أي: عىل تد عقولهم
cxviii  ما ك" :

 "تال ابنcxixحديث صحي  تحدث بم العامة"  واستدل بحديث معاذ الذي رويناه عن اللخاري وتال أيضا"
ي أحاديث 

ز
ي ظاهرها الخروج عىل اخأمي   مالك ف

ي اخأحاديث الت 
ز
حجر: "وممن كره التحديث بلعض دون  أحمد ف

ي الغرائب ومن تللهم أبو هريرة. الصفات  وأبو يوسف 
ز
 ف

 الخاتمة

 أهم النتائج 

ة من شعائر اإلسالم المعممة  وعلادة من أهم العلادات.  -1  يطلة الجمعة وصالتها شعي 
 وسائ  الدعوة اإلسالمية. يطلة الجمعة  -2

 
 إحدى أهم وأرف

3-  . ي    ع اإلسالىمي
ي الترسر
ز
ي ف
 الحديث النبوي هو المصدر الثائز

يعية.  -4 عية ومكانتم الترسر ي يطلة الجمعة من يالل مقاصده الرسر
ز
 تمهر مكانة الحديث النبوي ف

معة الجلخطلة الجمعة مهارات ياصة تتعلق بالحديث النبوي تل  الخطلة وأثناءها يجب عىل يطيب  -5
 التدرب عليها والعم  بها. 

عية تتعلق بمهارات الحديث النبوي تل  الخطلة  -6  لخطلة الجمعة ضوابط رسر
ي لخطيب الجمعة تجاهلها أو ترك العم  بها. 

 وأثناءها ال ينلغز

 التوصيات

 
ام بها من -1 ز ي هذا اللحث  خأن االلي 

ز
ي ذكرتها ف

ام بالمهارات والضوابط الت  ز لواجلات ا أوضي يطلاء الجمعة بااللي 
عية.   الرسر

ي الدول العربية واإلسالمية عقد دورات لخطلاء الجمعة لتدريبهم عىل هذه  -2
ز
أوضي وزارات اخأوتاف ف

 المهارات  وإلرشادهم إىل اخأيذ بالضوابط المتعلقة بها. 
يعة بعنوان )مهارات وضوابط يطلة الجمعة(   -3 عية بتخصيص مساق إجلاري لطللة الرسر أوضي الكليات الرسر

ي يحتاجها يطيب الجمعة تل  أن يقف عىل المني  يطيلا.   ليشم 
 ك  المهارات والضوابط الت 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المصادر والمراجع

 لقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم* ا

ي حاتم  تحقيق:  ي حاتم  أبو محمد علد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  تفسي  القرآن العميم البن أئ  أئ 
 ه. 1419  3نزار مصطفز اللاز  المملكة العربية السعودية  طأسعد محمد الطيب  مكتلة 

ي  الجامع المسند الصحي  المخترص من أمور رسول هللا صىل هللا عليم 
اللخاري  محمد بن إسماعي  الجعفز

 ه. 1422  1  تحقيق: محمد زهي  بن ناض الناضة  دار طوق النجاة  ط-صحي  اللخاري-وسلم وسنتم وأيامم 

ي  أ
 بن عىلي بن موش  شعيب اإليمان  تحقيق: علد العىلي علد الحميد حامد  مكتلة ال بيهف 

ز حمد بن الحسي 
 م2003  1الرشد  الرياض بالتعاون مع الدار السلفية بوملاي  الهند  ط

حم ويرج أحاديثم: مشهور بن  ي علوم الحديث  ترأه ورسر
ز
ي ف
ز
ي محمد علد هللا بن الحسن  الكاف يزي  عىلي بن أئ  التي 

 م. 2008  1ل سليمان  الدار اخأثرية  عمان  اخأردن  طحسن آ

مذي  محمد بن عيس بن سورة  الجامع الكبي  
مذي"  تحقيق: بشار عواد معروف  دار الغرب “الي  ز الي  سيز

 . وت  بدون طلعة وتاري    خ نرسر  اإلسالىمي  بي 

  . ز الفقهية  بدون طلعة وتاري    خ ودار نرسر  ابن جزي  محمد بن أحمد بن محمد علد هللا  القواني 

الجوهري  أبو نرص إسماعي  بن حماد  الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية  تحقيق: أحمد علد الغفور  دار العلم 
وت  ط  ز  بي   م. 1987  4للماليي 

ي الحاكم  محمد بن علد هللا النيسابوري  معرف
ي  والتف  ية أجناسم  تعليقات: المؤتمن الساج 

ة علوم الحديث وكمة
 م. 2003  1بن الصال   تحقيق: أحمد بن فارس السلوم  دار ابن حزم  ط

وت   ج صحي  اللخاري  دار المعرفة  بي  ي  فت  اللاري رسر
ه  1379ابن حجر  أحمد بن عىلي بن حجر العسقالئز
ف عىل طلعم: مخي الدين الخطيب   رتم كتلم وأبوابم وأحاديثم: محمد فؤاد 

ي  أيرجم وصححم وأرسر
 
علد اللاف

 عليم تعليقات العالمة علد العزيز بن علد هللا بن باز. 

ي تقريب صحي  ابن حلان  حققم ويرج أحاديثم وعلق 
ز
ابن حيان  محمد بن أحمد بن معاذ بن معلد  اإلحسان ف
وت  ط  م. 1988  1عليم: شعيب اخأرناؤوط  مؤسسة الرسالة  بي 

الخطيب  أحمد بن عىلي بن ثابت اللغدادي  الجامع خأيالق الراوي وآداب السامع  تحقيق: محمد بن عىلي بن 
 . 1996  3عجاج الخطيب  مكتلة الرسالة ط

ز الرواية دار الكتب الحديثة  القاهرة  ط ي تواني 
ز
  بدون 1الخطيب  أحمد بن عىلي ثابت اللغدادي  الكفاية ف

 .  تاري    خ نرسر

ز حديثا من رجب  زين ا ي رسر  يمسي 
ز
لدين علد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنلىلي  جامع العلوم والحكم ف

وت  ط  م2001  1جوامع الكلم  تحقيق: شعيب اخأرناؤوط  وإبراهيم باجس  مؤسسة الرسالة  بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اث  بدون ط ي علوم القرآن  تحقيق: محمد أبو الفض  إبراهيم دار الي 
ز
هان ف ي  بدر الدين  الي 

عة وتاري    خ لالزركسر
 .  نرسر

ي  علد الكريم بن محمد  أدب اإلمالء واالستمالء  تحقيق: 
أحمد محمد علد الرحمن محمد محمود   السمعائز
 م.  1993  1ط

ي تأوي  القران تحقيق: 
ز
ي  محمد بن جرير  جامع البيان ف   1أحمد محمد شاكر  مؤسسة الرسالة  ط الطي 

 م. 2000

وت  طالطحان  محمود  أصول التخري    ج ودراسة   ه  . 1399  2اخأسانيد  دار القرآن الكريم  بي 

 1984ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد  التحرير والتنوير  الدار التونسية  تونس  

ي  دار ابن الجوزي   ي اخأشلال الزهي  علد الي   يوسف بن علد هللا بن محمد  جامع بيان العلم وفضلم  تحقيق: أئ 
 م1994  1المملكة العربية السعودية  ط

ي علوم الحديث  دار الفكر  ط
ز
 م. 1997  2عي   نور الدين  منهج النقد ف

ف بن أمي  بن عىلي بن حيدر  عون المعبود وحاشية ابن القيم  دار الكتب العلمية  
العميم أبادي  محمد بن أرسر

وت  ط  ه. 1415  2بي 

ي   الغيتائ 
ز ي  بدر الدين  محمود بن أحمد بن موش بن أحمد بن حسي 

   عمدة القاري رسر  صحي  اللخاري العيتز
وت.  ي  بي  اث العرئ 

 دار إحياء الي 

وت  لبنان  دار  وز أبادي  مجد الدين بن محمد بن يعقوب  القاموس المحيط  المؤسسة العربية  بي  الفي 
 .  الجي   بدون طلعة وتاري    خ نرسر

القاسىمي  محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن تاسم الحالق  تواعد التحديث من فنون مصطل  
وت  لبنان  بدون   طلعة وتاري    خ نرسر   الحديث  دار الكتب العلمية  بي 

ي  مكتلة القاهرة  بدون طلعة وتاري    خ 
ابت تدامة  أبو محمد موفق الدين علد هللا بن أحمد بن محمد  المغتز

 .  نرسر

 م1992  5ضاوي  يوسف  كيف نتعام  مع السنة معالم وضوابط  دار الوفاء  طالقر 

ي  
دوئز ي بكر بن فر   الجامع خأحكام القرآن  تحقيق: أحمد الي  ي  أبو علد هللا محمد بن أحمد بن أئ  القرطت 

 م. 1964  2وإبراهيم أطفيش  دار الكتب المرصية  القاهرة  ط

ي بكر بن م  1998أيوب  زاد المعاد  تحقيق: شعيب اخأرناؤوط  مؤسسة الرسالة   ابن تيم الجوزية  محمد بن أئ 
 .بدون طلعة

ي وعادل أحمد علد 
الماوردي  عىلي بن محمد بن محمد بن حبيب  الحاوي الكبي   تحقيق: عىلي محمد معوضز

وت  لبنان  ط  م. 1999  1الموجود  دار الكتب العلمية  بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز ز وعمدة المفتي  ف  روضة الطالبي  النووي مخي الدين يحت  بن رسر

وت  عمان  ط  1  3دمشق  بي 
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x12المرجع السابق  ص 
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xviiiيزي  عىلي  ص ي علوم الحديث  التي 

ز
ي ف
ز
 582الكاف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١
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ِصماٌم ِدَماغ
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ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 
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ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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xxيزي  ص ي علوم الحديث  التي 

ز
ي ف
ز
 593الكاف

xxiالمرجع السابق  نفس الصفحة 
xxii : 20سور ص 
xxiiiي حاتم  ج  3238ص10تفسي  ابن أئ 
xxiv :269سورة اللقرة 
xxvي  ج  577ص5جامع البيان عن تأوي  آي القرآن  الطي 
xxvi52ص2عمدة القاري رسر  صحي  اللخاري  ج 
xxviiة: معالم وضوابط  ص

ة
 40كيف نتعام  مع السن

xxviiiة: معالم وضوابط  ص
ة
 33انمر: كيف نتعام  مع السن

xxix :21سورة اخأحزاب 
xxxي  ج  155ص14التفسي  الجامع خأحكام القرآن  القرطت 
xxxi65معلم وأساليب العليم  أبو غدة  علد الفتا   صانمر: الرسول ال 
xxxii :44سورة اللقرة 
xxxiii :121سورة اللقرة 
xxxivي  ج  95ص2الجامع خأحكام القرآن  القرطت 
xxxv ي  رتم

 1741شعب اإليمان  البيهف 
xxxvi 1666المرجع السابق  رتم 
xxxvii :88سورة هود 
xxxviii ي يعىل  رتم  69ص7  ج3992مسند أئ 

xxxix"32آية 
xl  ي  علد الكريم  صأدب اإلمالء واالستمالء

 193السمعائز
xli 844المنهاج رسر  صحي  مسلم بن الحجاج  كتاب الجمعة  رتم 
xlii 1359المرجع السابق  كتاب الحج  باب جواز ديول مكة من غي  إحرام  رتم 
xliii ي الزينة  رتم

ز
ز ابن ماجة  كتاب إتامة الصالة  باب ما جاء ف  1095حاشية السندي عىل سيز

xliv   ي
ى  النسائ  ز الكي 

 794كتاب صالة العيدين  باب الزينة  رتم السيز
xlv132انمر: زاد المعاد  ابن تيم الجوزية  ص 
xlvi135المرجع السابق  ص 
xlvii ي علوم الحديث  عي   نور الدين  ص

ز
 374منهج النقد ف

xlviiiي علوم الحديث  عي   نور الدين  ص
ز
 374منهج النقد ف

xlix  ي علوم الحديث  عي   نور
ز
 354منهج النقد ف

l 355السابق  صالمرجع 
liية أجناسم  الحاكم  محمد بن علد هللا  ص  182معرفة علوم الحديث وكمة
lii 867المنهاج رسر  صحي  مسلم بن الحجاج  النووي  كتاب الجمعة  رتم 
liii ه  رتم ي المسجد وغي 

ز
 481الصحي  "اللخاري"  كتاب الصالة  باب تشبيك اخأصابع ف

liv 889المرجع السابق  رتم 
lvي  ج

 228ص2المغتز
lvi1111رتم  25ص2الجامع خأيالق الراوي وآداب السامع  الخطيب اللغدادي  ج 
lvii 3653عون المعبود وحاشية ابن القيم  العميم آبادي  كتاب العلم  باب تكرار الحديث  رتم 
lviii62ص 10المرجع السابق  ج 

lixي  كتاب العلم  باب من رفع صوتم بالعلم  رت
 60م عمدة القاري رسر  صحي  اللخاري  القسطالئز

lx10ص2المرجع السابق  ج 
lxi 867كتاب الجمعة  باب تخفيف الصالة والخطلة  رتم 
lxii994  رتم 647-646الجامع خأيالق الراوي وآداب السامع  ص 
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

                                                                                                                                                                                                      
lxiii ي صىل هللا عليم وسلم  رتم ي كالم النت 

ز
  وانمر: فت  اللاري رسر  3639( تحفة الحوذي  الملاركفوري  كتاب المناتب  باب ف

ي صىل هللا عليم وسلم  رتم صحي  اللخاري     والمنهاج رسر  صحي  مسلم بن 3568ابن حجر  كتب بدء الخلق  باب صفة النت 
ي هريرة  رتم   2493الحجاج  النووي  باب فضائ  أئ 

lxiv54ص16المنهاج رسر  صحي  مسلم بن الحجاج  ج 
lxv578ص6فت  اللاري رسر  صحي  اللخاري  ج 
lxviالمرجع السابق  نفس الجزء والصفحة 
lxvii ي صىل هللا عليم وسلم  رتم ي كالم النت 

ز
 3640تحفة اخأحوذي  كتاب المناتب  باب ف

lxviii :56آية رتم 
lxixوما بعدها 97ص22الجامع خأحكام القرآن  ج 
lxx1339  رتم 141ص2الخطيب اللغدادي  ج 
lxxi ي  كتاب االفتتا   رتم

ز النسائ   1283حاشية السندي عىل سيز
lxxii :5سورة البينة 
lxxiiiي  كتاب بدء الوجي  باب كيف كان بدء الوجي إىل رسول هللا صىل هللا فت  اللاري رسر  صحي  الل

خاري  ابن حجر العسقالئز
 1عليم وسلم  رتم: 

lxxivالمرجع السابق  نفس الجزء والصفحة 
lxxv10ص 1فت  اللاري  ابن حجر  ج 
lxxvi53ص13المنهاج رسر  صحي  مسلم بن الحجاج  النووي  ج 
lxxvii14ص1فت  اللاري  ابن حجر  ج 
lxxviii 64ص1والحكم  ابن رجب الحنلىلي  ججامع العلوم 

lxxixالمرجع السابق  نفس الجزء والصفحة 
lxxx :2سورة الملك 
lxxxi72ص1جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنلىلي  ج 
lxxxii64المرجع السابق  نفس الجزء ص 
lxxxiii70المرجع السابق  نفس الجزء ص 
lxxxiv :  7سورة الحرسر
lxxxv8ص8التحرير والتنوير  ج 
lxxxvi  النووي  المقدمة  رتم المنهاج رسر  صحي  مسلم بن الحجاج 
lxxxvii69ص1المرجع السابق  ج 
lxxxviiiي علوم الحديث  عي   نور  ص

ز
 214منهج النقد ف

lxxxix271المرجع السابق  ص 
xcالمرجع السابق  نفس الصفحة 
xciي رسر  صحي  مسلم بن الحجاج  ج

ز
 70ص1المنهاج ف

xciiي علوم الحديث  عي   نور  ص
ز
 293-292منهج النقد ف

xciii 7-75وضوابط  صكيف نتعام  مع السنة معالم 
xciv82المرجع السابق  ص 
xcv :129سورة اللقرة 
xcviي الدين  رتم

ز
ا يفقهم ف ي  الكتاب العلم  باب:من يرد هللا بم يي 

 71عمدة القاري  بدر الدين العيتز
xcviiي تفسي  الكتاب العزيز  ابن عطية  ج

ز
ز ف  67ص2  وانمر:عمدةالقاري  ج212ص1المحرر الوجي 

xcviiiةالمرجع السابق  نفس الجزء والصفح 
xcix2243ص6الصحا  تاج اللغة  الجوهري  ج 

c :28سورة طم 
ci42ص2عمدة القاري  ج 
ciiالمرجع السابق  نفس الجزء والصفحة 
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ى
 "الحديث النبوي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).           واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

                                                                                                                                                                                                      
ciii52المرجع السابق  نفس الجزء  ص 
civي الحث عىل تلليغ العلم  رتم

ز
مذي  أبواب العلم  باب ما جاء ف ز الي   265سيز

cv ة
ة
 وما بعدها 111معالم وضوابط  القرضاوي  يوسف  صانمر تفصي  هذه المماهر: كيف نتعام  مع السن

cviي يعىل  مسند علد هللا بن مسعود  رتم   وانمر: صحي  ابن حلان  كتاب العلم  باب ذكر دعاء المصطفز صىل هللا 526مسند أئ 
 70عليم وسلم لمن أدى من أمتم حديثا سمعم  رتم

cviiمذي    184من بلغ علما  رتم جامع بيان العلم وفضلم  ابن علد الي   كتاب المقدمة  باب وانمر تحفم اخأحوذي رسر  جامعالي 
ي الحث عىل تلليغ السماع  رتم

ز
 2656كتاب العلم  باب ما جاء ف

cviii348ص7تحفة اخأحوذي  ج 
cixالمرجع السابق  نفس الجزء والصفحة 
cxصحي  مسلم بن الحجاج  النووي  المقدمة  باب الن ي عن الحديث بك  ما سمع  رتم  

 15المنهاج رسر
cxi75ص1المرجع السابق  ج 

cxii 128فت  اللاري  ابن حجر  كتاب العلم  باب من يص توما دون توم  رتم 
cxiii227ص1انمر المرجع السابق  ج 
cxivي  ج

 205ص2عمدة القاري  بدر الدين العيتز
cxv208المرجع السابق  نفس الجزء ص 
cxvi204المرجع السابق ص 
cxviiالمرجع السابق  نفس الجزء والصفحة 
cxviii 100ص1التحديث من مصطل  علوم الحديث  جتواعد 

cxixة  ص101ص1المرجع السابق  ج
ة
 103  وانمر كيف نتعام  مع السن


