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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  [ ] الفروق الفقهية بي   صالة الجمعة وصالة الظهر 

 [ عبدالرحمن بن أحمد الخض  إعداد الباحث: ] 

يعة والدراسات اإلسالمية باألحساء [  \  الفقه المقارن ]   م 2021 – 2020 كلية الرسر

 

 للدراسة:  الملخص

ي الوقت  هذا بحث قصي  اشتمل 
ز
ز صالة الجمعة وصالة الظهر وذلك لتشابههما ف عىل بعض الفروق الفقهية بي 

ي بذكر تعريفات مفردات العنوان، ثّم بحثت مسألة حكم صالة الجمعة وصالة 
وبعض األحكام، وقد ابتدأت بحت 

ز عىل وجوب  ها عليهم ز الذين ال عذر لهم وبينت أن العلماء متفقي  ت مسألة ، ثم بحثالظهر عىل األحرار المقيمي 
 من فاتته صالة الجمعة فإنه يقضيها 

ّ
 المذاهب األربعة ترى أن

ّ
بدلية الظهر لمن فاتته صالة الجمعة وبينت أن

ظهرا ولكنهم اختلفوا هل الجمعة بدل عن الظهر أم ال، ثم تتبعت اآلثار الفقهية الستقاللية الجمعة عن الظهر 
ي 
ي ببعض المسائل الت 

ي وذكرتها، وختمت بحت 
ز
اختصت بها صالة الجمعة، هذا وأسال هللا سبحانه أن يطرح ف

كة وأن ينفع به القارئ الكريم.   هذا البحث الير

 الظهر، جمع العرص والجمعة، استقالليةوجوب الجمعة، وجوب ، هيةفق ، فروقفقهي  فرق الكلمات المفتاحية: 
 . الجمعة

Abstract 

This is a short study contains some of the fiqhi (jurisprudential) differences between Friday (Jumu‘ah) 

and midday (Zuhr) prayer due to their similarity in time of practice and some rulings. The study begins 

by defining the key terms in the title, then it discusses the rulings issue regarding Friday and midday 

prayers related to free male residents who have no excuse and indicated that the scholars are agreed 

that it is obligatory for them. Moreover, the study examined the issue of the substitution of midday 

prayer for those who missed Friday prayer and indicated that the four  schools of jurisprudence 

(Madhhabs) see that whoever misses the Friday prayer, they make it up as midday prayer, but they 

differed whether Friday prayer is substitutional of midday prayer or not. Then, the study investigated 

and presented the fiqhi evidences of the independence of Friday prayer from midday prayer. Finally, 

the study concluded with some issues related only with Friday prayer. 

 المقدمة

ور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال  إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رسر
يك له، وأشهد  ا عبده ورسولهمضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال رسر

ً
، أن محمد

ا إىل يوم  ً م تسليًما كثي 
ّ
، هادًيا إىل الرصاط المستقيم، صىل هللا عليه وعىل آله وصحبه وسل ز أرسله بكتابه المبي 

 الدين، أما بعد: 

ا{، ومن  -تعاىل  -فإن نعم هللا 
َ
ْحُصوه

ُ
 ت
َ
ِ َل

ه
 اَّلل

َ
وا ِنْعَمة

ُّ
ُعد
َ
 ت
ْ
ة: }َوِإن ي  أعظم النعمعىل هذه األمة عظيمة وكثي 

الت 
ه من األديان: الصالة  ز بها عن غي 

ّ
لمون ففيها يجتمع المس -وبخاصة صالة الجمعة-اختصَّ بها دين اإلسالم وتمي 
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
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،  -جل وعال  -ويستمعون إىل الخطبة؛ فتوقظ القلوب الغافلة ، وتشحذ الهمم العالية، وتصل النفوس بخالقها 
ة حت  يأتيها ا ة وفرق عن لتعبد رب  ها عىل علم وبصي  ز  لها مي 

ّ
 أن

ّ
، ولما كان هذا من خصائص الجمعة فال شك ز ليقي 

ي وقتها-صالة الظهر 
ز
ي هي ف

كة والفائدة.  -الت   الموىل عّز وجّل أن يطرح فيه الير
ا
 فلذلك كان هذا البحث، سائًل

 أسباب اخيار موضوع البحث:  

ز بعض األحكام المتعلقة  -1  بالصالة خالل البحث. أهمية الصالِة ومعرفِة أحكامها؛ فتتبي 

ز الكتابة  -خلو الساحة  -2 ة  -حسب علىمي حي  ما كتب فيه كتيبات قصي 
ّ
من بحٍث علىمي تناول هذا الموضوع وإن

ا علمًيا. 
ً
 مجملة ال تصل أن تكون بحث

بعيها  -3
ّ
ي بعض األحكام المتعلقة بصالة الجمعة حيث ال ُينكر عىل مت

ز
 معرفة أقوال الفقهاء ف

 الدراسات السابقة: 

: الظهر والجمعة  ز ز الصالتي  ي لم أجد بحثا علميا بحث هذه المسألة بتمامها وهي التفريق بي 
ت سابقا، فإئز كما أرسر

ي معرفة رؤوس المسائل من فتاوى الشيخ ابن 
ز
ي استفدت ف

والمقارنة بينهما من ناحية األحكام وتوابعه ولكتز
ز  ي  -رحمه هللا-عثيمي 

ز
 أحكام الجمعة لنجاح محمد الجمل. ومن كتاب الشامل ف

ي البحث
 
 : المنهج ف

 عليها نقلت ذلك من مصادر اإلجماع.  ا إذا كانت المسألة متفق 
  .المسألة بحاجة إىل ذلك 

ّ
 أذكر صورة المسألة إذا رأيت أن

  هم  لعالٍم غي 
ا
تجت احإذا -إذا كانت المسألة خالفية أذكر أقوال المذاهب األربعة فيها فقط، وقد أضيف قوَل

 . -إىل ذلك
  ي كتبهم المعتمدة انتقلت إىل ما هو دونها من كتب. المذهب فإن لم أجد

ز
إن لم أجد من نّص عىل المسألة ف

ي مسألة العرص والجمعة. 
ز
 نًصا لهم فيها خّرجت المسألة عىل مذهبهم كما فعلت ف

  . ي
 أذكر بعد األقوال دليل القول األّول فالثائز

 ة. أذكر المناقشة عىل الدليل عقب  ه مبارسر
  .أذكر الراجح عندي بناء عىل قّوة األدلة وضعف مناقشتها 
  هما ي غي 

ز
ز أو أحدهما اكتفيت بعزوه، وإن كان ف ي الصحيحي 

ز
ي الحاشية، فإن كان الحديث ف

ز
أخرج األحاديث ف
 نقلت الحكم عليه. 

 ي وا
ي المنه  كاأللبائز

ز
ز ف ز المعاضين المتقاربي   ألرناؤوط. الحكم عىل األحاديث أخذته من المحدثي 

  .ي ليست من صلب البحث ولكنها من ملح العلم اللطيفة
 قد أضيف الفائدة والنكتة الت 

 ال أترجم لألعالم وذلك لالختصار وعدم اإلطالة 
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ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 خطة البحث: 

 المقدمة 
  :تمهيد 
  :التعريف بمفردات العنوان. وفيه ثالثة فروع: المطلب األّول 
  :وفيه مسألتان. التعريف بالفروق الفقهية.  الفرع األّول 
  :تعريف الفروق الفقهية باعتبار مفرداتها.  المسألة األوىل 
  :تعريف الفروق الفقهية باعتبار اللقب.  المسألة الثانية 
  : ي

 
ع.  الفرع الثان ي اللغة والرسر

ز
 التعريف بالصالة ف

  :التعريف الجمعة والظهر.  الفرع الثالث  
  : ي

 
 تاري    خ فرضية صالة الظهر والجمعة.  المطلب الثان

  :وفيه فرعان 
  :تاري    خ فرضية الظهر.  الفرع األول 
  : ي

 
 تاري    خ فرضية الجمعة.  الفرع الثان

  :وفيه مطلبان:  المبحث األّول .  استقاللية صالة الجمعة عن صالة الظهر وأثرها الفقهي
  :التأصيل الفقهي الستقاللية صالة الجمعة عن الظهر. وفيه فرعان:  المطلب األّول 
  :ز الجمعة والظهر. وفيه مسألتان: ما اتفق ال الفرع األّول  فقهاء عىل التشابه فيها بي 
  :ز الذين ال عذر لهم.  المسألة األوىل  حكم الجمعة والظهر عىل الرجال األحرار المقيمي 
  :بدلية الظهر لمن فاتته صالة الجمعة.  المسألة الثانية 
  : ي

 
ي استقاللية الجمعة عن الظهر.  الفرع الثان

ز
 تأصيل الخالف الفقهي ف

  : ي
 اآلثار الفقهية الستقاللية صالة الجمعة عن الظهر. المطلب الثائز

  : ي
 
ي اختصاص الجمعة بها وفيه أربعة مطالب:  المبحث الثان

ز
 ما اختلف الفقهاء ف

  :ي اختصاص الجمعة بها وفيه ثالثة فروع:  المطلب األّول
ز
ي اختلف الفقهاء ف

وط صالة الجمعة الت   رسر
  :ي وجوب  الفرع األّول

ز
ط الحرية ف  صالة الجمعةرسر

  : ي
 
 وقت صالة الجمعة الفرع الثان

  : ي
 
 صالة التطوع قبيل الزوال يوم الجمعة المطلب الثان

  :حكم جمع العرص مع الجمعة المطلب الثالث 
  :صفة قضاء المسبوق لصالة الجمعة المطلب الرابع 
 الخاتمة 
 فهرس المواضيع 

 جهدي 
ُ
ي اإللمام بالموضوع  -قدر المستطاع  -هذا وقد بذلت

ز
وجمع أطرافه، معتذًرا إن حصل فيه نقٌص أو خطأ ف

ات هللا صلو  -أو زلة قلم؛ ألن قدرة البرسر محدودة، فقد ُجبلوا عىل النقص، إذ الكمال هلل وحده، والعصمة لرسله 
ز   -وسالمه عليهم أجمعي 

ي الختام أحمد هللا 
ز
مل عل هذا العوأشكره عىل نعمه العظيمة، وأسأله المزيد من فضله، وأن يج -عز وجل  -وف

ي ونعم الوكيل ،  -تعاىل  -خالصا لوجهه الكريم ، ومن العلم الذي ُينتفع به وهللا  من وراء القصد ، وهو حستر
ز ومن اهتدى به  .  ديه وتمسك بسنته إىل يوم الدينوصىل هللا وسلم عىل نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعي 



  
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – حزيران  – 15                                                            (   - 114  98) ص:  خامسلالبحث ا –الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

101 
 الفروق الفقهية بي   صالة الجمعة وصالة الظهر                                                                                                                             الخض            

  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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تمهيد: 

 وفيه ثالثة فروع: التعريف بمفردات العنوان.  المطلب األّول: 

 الفرع األّول: التعريف بالفروق الفقهية. وفيه مسألتان. 

 لفروق الفقهية باعتبار مفرداتها. المسألة األوىل: تعريف ا

: الفروق. 
ا
 أوًل

ي اللغة: 
 
ْرق، وذكر ابن فارس الفروق ف

َ
 مادة الكلمة أي الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدّل عىل  (1)جمع ف

ّ
أن

ز وتزييل ز   (2)تميي  ز شيئي   . (3)بي 

 ثانًيا: الفقهية. 

ِء والعلُم ِبه الفقه لغة:  ي
 السر

ُ
  (4)إدراك

ا: 
ً
عيِة الَعمليِة المكتسبِة من أدلتها التفصيلية أّما اصطالح

ُم باألحكاِم الرسرَ
ْ
  (5)الِعل

  المسألة الثانية: تعريف الفروق الفقهية باعتبار اللقب. 

ز عّرف الفروق  ا من المتقدمي 
ً
، لم أجد أحد

ا
ما يعرفونها بوجٍه عام-الفقهية باعتبارها علًما مستقًل

ّ
، واقترص - (6)وإن

ي موضوع الجدل، أّما الفقهاء الذين 
ز
ي القياس، أو خالَل كالمهم ف

ز
ة ف

ّ
حديثهم َعنها، خالَل كالمهم عن قوادِح العل

ي من محتوياتها الفروق الفقهية، فقد أشار بعضهم 
ي األشباه والنظائر، والت 

ز
روِق بوجٍه عام  إىل تعريِف الفألفوا ف

ز   َحاول الشيخ: يعقوب الباحسي 
َ
  أن يصّور هذا العلم، فقال: كذلك، ال باعتباِر تركيبها، لذلك

ي الصورة، والمختلفة 
ز
ز المسائل الفقهية المتشابهة ف  فيه عن وجوه االختالف، وأسبابها، بي 

ُ
هو العلُم الذي ُيْبَحث

ي الحكم، من حيث بيان معتز تلك ال
ز
وطها ووجوه ف وجوه، وماله صلة بها، ومن حيث صحتها وفسادها، وبيان رسر

تبة عليها.    (7)دفعها، ونشأتها وتطورها، وتطبيقاتها، والثمرات والفوائد المي 

ع.  ي اللغة والشر
 
: التعريف بالصالة ف ي

 
 الفرع الثان

                                                           
ي ه1)

. أصله من قزوين، أقام فز ي علوم شت 
ا فز
ً
ي علم اللغة، ومشارك

ي الرازي. كان إماًما فز
ي سنة )مد( هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويتز

ـه(.  395ان مدة، ثم انتقل إىل الري فنسب إليها. توفز

ها.  369ـه(، وقيل سنة ) 390وقيل: سنة ) ي تفسي  القرآن وغي 
، والفصيح، وتمام الفصيح، وجامع التأويل فز ي ي اللغة، والصاحتر

 ـه(. ومن مؤلفاته: مقاييس اللغة، والمجمل فز

ي ترجمته: وفيات األعيان )
ز )193/ 1(، واألعالم )80/ 4م األدباء )(، ومعج100/ 1راجع فز  (. 40/ 2(، ومعجم المؤلفي 

: يومي الزوالن، ومنه ( أ2)  قول كعب بن زهي 
ا
 ا تظلً

ّ
ًِ حداب األرض يرفعها، ... من اللوامع ً

 ، تخليط
ٌ
 وتزييل ً

ُ
ً 

 (. 493/ 4) "مقاييس اللغةينظر "( 3)

 (442/ 4قاييس اللغة" )مينظر "( 4)
"ينظر "( 5) ز  (9/ 1للنووي ) روضة الطالبي 
ا للفروق فقط. ( أ6)

ً
 ي تعريف

(7 ) : ز وط الحد أو الرسم، لما فيه من التفصيالت، وذكر ما ال يذكر من ذلك، عند قال الشيخ يعقوب الباحسي  ز  وإنما قلنا إن هذا تصوير لهذا العلم، بسبب أنه يفتقد لبعض رسر ، ولكننا وجدنا أن المنطقيي 

ي ضوًءا يزيد 
 (24/ 1ينظر "الفروق الفقهية واألصولية" ) ما نريده من علم الفروق الفقهية وضوًحا وهللا أعلم.  الترصي    ح بذلك قد ُيلق 
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي اللغة: 
ز
: الصالة ف

ا
  (8)الدعاءأوَل

 َعْن  ثانًيا: 
ٌ
ع: ِعَباَرة ي الرسر

ز
 ف
ُ
ِ مُ  أقوال وأفعالالصالة ِبي 

ْ
ك
َّ
َحٍة ِبالت

َ
ت
َ
ت
ْ
ُصوَصٍة ُمف

ْ
ْسِليِم. ختتمَمخ

َّ
 (9)ٍة ِبالت

 الفرع الثالث: التعريف الجمعة والظهر. 

 :
ا
:  أوًل

ا
لق ، وسميت بذلك لجمعها الخ-هي بضم الميم وإسكانها وفتحها والمشهور الضم-التعريف بالجمعة لغة

، أو من اجتماع الناس لها. الكث   (10)ي 

: هي ساعة الزوال ثانًيا: 
ا
 .  (11)التعريف بالظهر لغة

: تاري    خ فرضية صالة الظهر والجمعة.  ي
 
 المطلب الثان

 وفيه فرعان: 

 الفرع األول: تاري    خ فرضية الظهر. 

 

 الصلوات الخمس -رحمهم هللا-أجمَع أهُل العلِم 
ّ
ما فرضت ليلة  -ومنها الظهر-أن

ّ
ي (12)اإلرساءإن

ز
هم اختلفوا ف

ّ
، ولكن

ة أقوال
ّ
ز وقتها دليٌل صحيح، وال يقّويه أثٌر عن (13)تحديد وقِت اإلرساء عىل عد ي تعيي 

ز
ه لم يثبت ف

ّ
 أن
ُ
، والصحيح

 رأسهم الصحابة رضوان هللا عليهم. أحٍد من أهِل القرون المفضلة األوىل وعىل 

: تاري    خ فرضية الجمعة.  ي
 
 الفرع الثان

ي تاري    خ فرضية الجمعة -رحمهم هللا-لعلِم اختلَف أهُل ا
ز
:  (14)ف ز  عىل قولي 

                                                           
 (464/ 14"لسان العرب" البن منظور ) ( ينظر8)
ي الجملة-هذا تعريف جّيد ( 9)

( و"المبدع" البن مفلح 115/ 1انظر" أستز المطالب" ) -وهو تعريف اختاره بعض الشافعيِة والحنابلِة فز
قربة فعلية ذات إحرام وسالم (، وأّما الشافعية فقالوا: 4/ 1انظر "المبسوط" للرسخسي ) عبارة عن أركان مخصوصة كان فيها الدعاء أو لم يكن(، أّما األحناف فقالوا: 263/ 1)

ي ) أو سجود فقط
ح مخترص خليل" للخرشر ي المذهب الواحد يختلف نّص 211/ 1انظر "رسر

 التعاريف فز
ّ
 أن

ّ
ي (، قلت: ال شك

ف، ولكتز
ِّ
ز كّل مؤل ها بي 

 حرصت عىل اختيار التعريف الذي أراه مناسًبا، وذلك لكونه جامًعا لما قالوه. 

 (. 58/ 8نظر" لسان العرب" البن منظور )( ي10)
ة: والظهر: ساعة الزوال، ولذلك قيل: صالة الظهر، وقد يحذفون عىل السعة فيقولون: هذه الظهر، يريدون صالة القال ابن منظور: ( 11) ظهر. الجوهري: الظهر، بالضم، بعد الزوال، ومنه صالة الظهر. والظهي 

: هو اسم لنصف النهار، سىمي به  ي الحديث ذكر صالة الظهر؛ قال ابن األثي 
ة. وفز ز قام قائم الظهي  ة وحي  ة الشمس، وهو شدة حرها، وقيل: أضيفت إليه ألنه أظهر أوقات االهاجرة. يقال: أتيته حد الظهي  صلوات لمن ظهي 

 (527/ 4ينظر" لسان العرب" ) لألبصار، وقيل: أظهرها حرا، وقيل: ألنها أول صالة أظهرت وصليت. 

 (. 307/ 2(، "فتح الباري" البن رجب )8/ 35نظر: "التمهيد" البن عبد الير )( ي12)
 ( فقيل: كان بعد البعثة بخمسة عرسر شهرا، وهذا القول بعيد جد13)

ا
 ا. ً

 وقيل: أن
ّ
، وهو أشهر. ـه كان قبل ً ز  الهجرة بثالث سني 

 وقيل: قبل الهجرة بسنة واحدة. 

 وقيل: قبلها بستة أشهر. 

، ورجحه بعضهم ز  ( 307/ 2. "فتح الباري" البن رجب )وقيل: كان بعد البعثة بخمس سني 
ها بدٌل عن الظهر فهم ير ( 14)

ّ
ز باستقالل الظهر عن الجمعة، أّما من قال أن ي بالعلماء هنا أي القائلي 

البدل ال  ونها قد ثبتت بطريقأعتز
ي مبحث مستقل. 

ز
ي تفصيل هذه المسألة ف

 بطريق األصالة فيكون وقت فرضيتها حينئذ هو نفسه وقت فرضية الظهر. وسيأئ 
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 .  (15)فرضت بمكة قبل الهجرة القول األّول: 

 : ي
 
 .  (16)فرضت بالمدينة. وهو قول الجمهور القول الثان

 ُجُمَعٍة  دليل القول األّول: 
َ
 َبْعد

ْ
َل ُجُمَعٍة ُجِمَعت وَّ

َ
 أ
َّ
اَل: ِإن

َ
ي هللا عنه ق

 رضز
َ
َرْيَرة

ُ
ئرِ ه

َ
 أ
ُ
ِ حديث

ه
 َمَع َرُسوِل اَّلل

ْ
ُجِمَعت

ْيِس.  -صىل هللا عليه وسلم-
َ
ق
ْ
 ِلَعْبِد ال

ٌ
ْرَية

َ
َبْحَرْيِن ق

ْ
ا ِبال

َ
 ِبُجَواث

ٌ
 ُجُمَعة

َ
ة
ه
  (17)ِبَمك

ة( ونوقش: 
ّ
 من لفظ )مك

ا
 رسول هللا( بدَل

ُ
هما بلفٍظ فيه: )مسجد ي داود وغي   جاء عند البخاري وأئر

َ
 الحديث

ّ
 (18)أن

 الحديث ال
ّ
زَ أن   (19)سابق فيه وهٌم من أحد رواتهفتبي ّ

 : ي
 
ة القول الثان

ّ
  أدل

 بقوله تعاىل: } الدليل األّول: 
ْ
رضت

ُ
 الجمعة ف

ّ
ٰ  أن

َ
اْسَعْوا ِإىل

َ
ُجُمَعِة ف

ْ
ِة ِمن َيْوِم ال

َ
ًل وِدَي ِللصَّ

ُ
ا ن
َ
وا ِإذ

ُ
ِذيَن آَمن

ه
َها ال يُّ

َ
َيا أ

 .. ِ
ه
ِر اَّلل

ْ
 .  (21)واآلية مدنية باالتفاق (20){ ِذك

ه صىل هللا عليه  ونوقش: 
ّ
ي أن

ز
ز العلماء ف  بي 

َ
ه ال خالف

ّ
ا، ألن

ً
 االستدالَل بهذِه اآلية عىل مبدأ الفرضية ُمشكٌل جد

ّ
أن

 بزمان. 
َ
 ذلك

َ
 بعد

ْ
ي َسالم، واآلية نزلت

ي مسجد بتز
ز
ها أّوَل يوم الدخول ف

ّ
 يوَم الُجمعِة، وصًل

َ
 وسلم دخَل المدينة

 : ي
 
 َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا الدليل الثان

ُ
ِد حديث

َ
َ ق
ه
 اَّلل

َّ
ن
َ
ُموا أ

َ
ي خطبته: َواْعل

ز
اَل ف

َ
م ق

ّ
 رسوَل هللا صىل هللا عليه وسل

ّ
، أن ِ

ه
َّلل

 
َ
ا، ِمْن َعاِمي ه

َ
ذ
َ
ْهِري ه

َ
ي ش ِ

ز
ا، ف

َ
ذ
َ
ي َيْوِمي ه ِ

ز
ا، ف

َ
ذ
َ
اِمي ه

َ
ي َمق ِ

ز
 ف
َ
ُجُمَعة

ْ
ُم ال

ُ
ْيك
َ
َض َعل َ ي َ

ْ
ِقَياَمِة. اف

ْ
 َيْوِم ال

َ
ا ِإىل

َ
 ذ

م وجه االستدالل: 
ّ
 جابًرا إن

ّ
ّ أن ي ْيِه َوَس  -ا َصِحب النتر

َ
 هللُا َعل

ه
َم َصىل

ه
 خطبته بالمدينة.  -ل

َ
ِهد

َ
 وش

عيْف. ونوقش: 
َ
 ض

َ
 الحديث

ّ
 أن

َّ  قلت:  ي ْبَل الهجرة ولكّن النتر
َ
 ق
َ
 بمكة

ْ
رضت

ُ
 ف
َ
 الُجمعة

َّ
الوا: إن

َ
ق
َ
ز جمًعا مؤنًسا ف ولي 

َ
زَ الق ِم َبي ْ

ْ
ِل الِعل

ْ
ه
َ
وَجَمَع َبْعُض أ

مَ 
َ
م أ
ّ
 مْن صىل هللا عليه وسل

َ
 يتمكنون

َ
 دار حرٍب ولم يكن المسلمون

َ
 ذاك

ْ
 إذ
َ
ة
ّ
 مك

َّ
 أن

َ
لك

َ
ي المدينة، وذ

ز
َر بإقامتها ف

عفهْم. 
َ
تهم وض

ّ
 إىل قل

ا
ين، إضافة

ّ
عائِر الد

َ
 (22)إظهاِر ش

                                                           
ي علوم القران" ) -رحمه هللا-ختار هذا القول بعض أهل العلم ومنهم السيوطي ( ا15)

ز
 (134/ 1ينظر" اإلتقان ف

 

 (. 354/ 2حجر ) نظر "فتح الباري" البن( ي16)
" )س"( 17) ي

. 1377/ ح226/ 5نن النسائ  ي
 (. وإسناده صحيح كما قال األلبائز

ي "صحيح البخاري" ) ( ف18)
ز
" سننه" )892/ح5/ 2قد جاء ف ي

ز
ي داود ف اَل: ( 1068/ 280/ 1( وعند أئر

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
اٍس: أ بَّ

َ
ِن اْبِن ع

َ
 »ع

َ
 َبْعد

ْ
َل ُجُمَعٍة ُجِمَعت وَّ

َ
 أ
َّ
ِإن

ي َمْسِجدِ ُجُمَعٍة  ِ
 
ِ  ف

َ
 ِمَن الَبْحَرْيِن  َرُسوِل اّلل

َ ْيِس ِبُجَوائ 
َ
ْبِد الق

َ
ي َمْسِجِد ع ِ

َم، فز
ه
ْيِه َوَسل

َ
ل
َ
 هللُا ع

ه
: مسجد -بعد مسجد المدينة -ومعتز الحديث، أن أول مسجٍد جمع فيه قال ابن رجب:  «َصىل

ي الجمعة الثانية من
ي جمعت بجواثاء كانت فز

ي جمعت بالمدينة، كما قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات؛ فإن عبد القيس إنما وفد عىل رسول هللا  جواثاء، وليس معناه: أن الجمعة الت 
 -الجمعة الت 

َم 
ه
ْيِه َوَسل

َ
ل
َ
 هللُا ع

ه
ه. وليس المراد به  -َصىل  -عام الفتح، كما ذكره ابن سعد، عن عروة بن الزبي  وغي 

ً
ي مسجد المدينة، فإ -أيضا

ي اإلسالم فز
ي أن أول جمعة فز

نقيع  ن أول جمعة جمعت بالمدينة فز

ي  َم  -الخضمات، قبل أن يقدم النتر
ه
ْيِه َوَسل

َ
ل
َ
 هللُا ع

ه
ي مسجده.  -َصىل

 المدينة، وقبل أن يبتز

 بن عمران( و19)
ز
ي  -هو المعاف

 (. 63/ 8ينظر"فتح الباري" البن رجب )  -أحد رجال النسائ 
 [. 9( ]سورة الجمعة: 20)

 (. 354/ 2)نظر" فتح الباري" البن حجر ( ي21)
 (68/ 8نظر"فتح الباري" البن رجب )( ي22)
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المطلب الثالث: فضل صالة الجمعة والظهر. 

 وفيه فرعان: 

 الفرع األّول: فضُل صالِة الظهر. 

 الظهِر هي 
َ
 صالة

ّ
 أن

َّ
ي فضِل الصلواِت الخمس الشك

ز
 كلَّ حديٍث ف

ّ
من جملِة الصلواِت الخمِس المكتوبة، فلذا فإن

 فضِل الصلواِت الخمِس عىل وجِه 
ُ
ي جاَء فيها بيان

ي أقترُص عىل األحاديِث الت 
 فيه، فلذا فإئزّ

ٌ
 الظهَر داخلة

ّ
فإن

 حديثًيا -فتدخُل فيه الظهر-العموم 
ُّ
ها أكي  شمولية وأصح

ّ
ِ  ومنها:   (23)ألن

ه
 َسِمَع َرُسوَل اَّلل

ُ
ه
َّ
ن
َ
، أ
َ
َرْيَرة

ُ
ي ه ئرِ

َ
 أ
ُ
حديث

 
َ
لَّ َيْوٍم خ

ُ
ِسُل ِفيِه ك

َ
ت
ْ
ْم َيغ

ُ
َحِدك

َ
َهًرا ِبَباِب أ

َ
 ن
َّ
ن
َ
ْو أ
َ
ْم ل
ُ
ْيت
َ
َرأ
َ
وُل: " أ

ُ
َم َيق

ه
ْيِه َوَسل

َ
 هللُا َعل

ه
 يُ َصىل

َ
ِلك

َ
وُل: ذ

ُ
ق
َ
ي ِمْن ْمًسا، َما ت ِ

ْبق 
ي مِ  ِ

 ُيْبق 
َ
وا: ال

ُ
ال
َ
َرِنِه " ق

َ
اَل: د

َ
ا، ق

ً
ْيئ
َ
َرِنِه ش

َ
اَيا»ْن د

َ
ط
َ
ُ ِبِه الخ

ه
ْمِس، َيْمُحو اَّلل

َ
َواِت الخ

َ
ل ُل الصَّ

ْ
 ِمث

َ
ِلك

َ
ذ
َ
 (24)«ف

: فضل صالة الجمعة.  ي
 
 الفرع الثان

 
َ
، وهي أعظُم ِمن كِل مجمع يجتمعون ز صالة الجمعة هي من آكِد فروض اإِلسالم، وِمن أعظم مجامع المسلمي 

ه 
ُ
ز فضَل صالة الجمعة ومنها: -فةسوى مجمع عر -فيه وأفرض ة أحاديث تبي ّ

ّ
 هللاُ  قول، ووردت عد

ه
ِ َصىل ي ترِ

َّ
 الن

اَل: 
َ
َم، ق

ه
ْيِه َوَسل

َ
مَّ ُيَص »َعل

ُ
َبِتِه، ث

ْ
ط
ُ
 ِمْن خ

َ
ُرغ
ْ
 َحت َّ َيف

َ
َصت

ْ
ن
َ
مَّ أ
ُ
، ث
ُ
ه
َ
َر ل
ِ
د
ُ
 َما ق

ه
َصىل

َ
، ف
َ
ُجُمَعة

ْ
 ال
ئ َ
َ
مَّ أ
ُ
َسَل؟ ث

َ
ت
ْ
ي َمِن اغ

ِّ
ىل

 
َ
ِفَر ل

ُ
، غ

ُ
اٍم َمَعه يَّ

َ
ِة أ
َ
ث
َ
ًل
َ
ُل ث

ْ
ض
َ
َرى، َوف

ْ
خ
ُ ْ
ُجُمَعِة األ

ْ
زَ ال  َوَبي ْ

ُ
ه
َ
 َما َبْين

ُ
  (25)«ه

 عقوبِة تارِك صالِة الجمعِة ومنها: 
ُ
 أخرى فيها بيان

ُ
 أحاديث

ْ
ي المقابِل وردت

ز
ي هريرة وابن عمر  وف ي  -حديِث أئر

رضز
ْيهِ -هللا عنهما 

َ
 هللُا َعل

ه
ُهَما َسِمَعا َرُسوَل هللِا َصىل

َّ
ن
َ
ِه:  أ ِ

َ
ير
ْ
ْعَواِد ِمن

َ
 أ
َ

وُل َعىل
ُ
َم، َيق

ه
ِع »َوَسل

ْ
َواٌم َعْن َود

ْ
ق
َ
زَّ أ ِهي َ

َ
ت
ْ
َين
َ
ِهُم ل

زَ  اِفِلي 
َ
غ
ْ
نَّ ِمَن ال

ُ
ون
ُ
َيك
َ
مَّ ل
ُ
ِهْم، ث وب  ِ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ِتَمنَّ هللُا َعىل

ْ
َيخ
َ
ْو ل
َ
ُجُمَعاِت، أ

ْ
  (26)«ال

. وفيه مطلبان: المبحث األّول: استقاللية صالة الجمعة عن صالة الظهر وأثرها   الفقهي

 ة الجمعة عن الظهر. وفيه فرعان: المطلب األّول: التأصيل الفقهي الستقاللية صال

 الفرع األّول: ما اتفق الفقهاء عىل التشابه فيها بي   الجمعة والظهر. وفيه مسألتان: 

 حرار المقيمي   الذين ال عذر لهم. المسألة األوىل: حكم الجمعة والظهر عىل الرجال األ 

ز الذين ال عذر لهم ز األحرار، المقيمي   الجمعة واجبة عىل البالغي 
ّ
 . )27( أجمع أهل العلم رحمهم هللا عىل أن

 

 

                                                           
ا صحيًحا فيه الترصي    ح بفضٍل خاص لصالة الظهر. ( إ23)

ً
ي لم أجد حديث

ّ  ذ أئز

ي صحيحه)24)
ي صحيحه)528/ح112/ 1( متفق عليه. رواه البخاري فز

 (667/ح462/ 1( ومسلم فز
 (857/ح587/ 2حيح مسلم )( ص25)
 (865/ح592/ 2حيح مسلم )( ص26)

 (159/ 3البن المنذر ) "اإلجماعنظر " ( ي27)



  
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – حزيران  – 15                                                            (   - 114  98) ص:  خامسلالبحث ا –الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

105 
 الفروق الفقهية بي   صالة الجمعة وصالة الظهر                                                                                                                             الخض            

  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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  واستدلوا بما يىلي
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َ
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ُ
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َ
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ُ
ِذيَن آَمن

ه
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َ
  (28){.. َيا أ

َ
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َ ْ
َواأل
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ْ
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ه . 2

ّ
ي هللا عنه أن

ُم  -حديث ابن عمر رضز
َ
ًل  َوالس                َّ

ُ
ة
َ
ًل ْيِه الص                َّ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
ق
َ
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َ
ت
ْ
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َ
ل

ِهْم  وب  ِ
ُ
ل
ُ
 ق

َ
ُ َعىل

ه
ِتَمنَّ اَّلل

ْ
َيخ
َ
 (29)«ل

 القوَل بوجوب  ها عىل األعيان هو قول  (30)قلت: وقد نقل بعض أهل العلم
َّ
ي هذه المسألة، فقالوا: إن

ز
ا ف

ً
خالف
ي أنها فرض كفاية

ه   (31)الجمهور، والقول الثائز
ّ
 هذا لعل

ّ
ز أن ة، وبعد التدقيق والنظر تبي ّ

ّ
ها سن

ّ
ورواية عن مالك أن

وط كما نق ز عىل كّل من توفرت فيه الرسر  ل غي  واحٍد اإلجماعوهٌم منهم رحمهم هللا وخطأ فالجمعة فرض عي 
: عىل هذ  ا، أّما بيان وهمهم فهو كالتاىلي

: القول بأنها فرض كفاية
ا
 أوًل

وقد حكي هذا عن بعض الشافعية
(32) ّ  الشافغي

ّ
ي هذا أن

ز
قال: )من وجبت عليه  -رحمه هللا-. وسبب وهمهم ف

 مراد الشافغي 
ّ
ي الحقياس الج -رحمه هللا-الجمعة وجبت عليه صالة العيدين(. فظنوا أن

ز
كم، معة عىل العيدين ف

: من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب  ي فهمهم؛ ألن مراد الشافغي
ز
فتكون الجمعة إذن عىل الكفاية، وغلطوا ف

ا
ً
 .  (33)بالعيدين متأكد

 

ة
ّ
ها سن

ّ
 ثانًيا: القول بأن

 شهودها سنة. )34( وقد حكي هذا رواية عن مالك رحمه هللا
ّ
ه قال: إن

ّ
 ، وأن

:  -رحمه هللا-اإلمام مالك وإذا ثبت هذا عن  ز  فهو محتمل أحد تأويلي 

 أن مالكا يطلق السنة عىل الفرض.  أحدهما: 

                                                           
 [. 9( ]سورة الجمعة: 28)

 (591/ 2حيح مسلم )( ص29)
ي بداية المجتهد ) (30)

ز
وذهب قوم إىل أنها من فروض ، أما وجوب صالة الجمعة عىل األعيان فهو الذي عليه الجمهورقال:  (،167/ 1ومنهم ابن رشد رحمه هللا ف

 الكفاية. وعن مالك رواية شاذة أنها سنة. 

 (167/ 1نظر "بداية المجتهد" )ي( 31)
ز عىل كل مكلف غي  أصحاب األعذار والنقص المذكورين هذا هو ( ق32) ال النووي رحمه هللا: أما حكم المسألة فالجمعة فرض عي 

ي تعليقه وصاحب 
ز
ي أبو الطيب ف

ي جميع الطرق إال ما حكاه القاضز
ز
ي كتبه وقطع به األصحاب ف

ز
المذهب وهو المنصوص للشافغي ف

هما عن بعض األصحاب أنه غلط فقال هي فرض كفاية. "المجموع" )الشام  (483/ 4ل وغي 
 (483/ 4"المجموع" )ينظر ( 33)

 (166/ 1بداية المجتهد" )ينظر "( 34)
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي
 
عه رسول هللا  الثان  عليه وسلم صىل هللا -أنه أراد سنة عىل صفتها ال يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ما رسر

  (35)وفعله المسلمون.  -

 الجمعة. ية الظهر لمن فاتته صالة المسألة الثانية: بدل

ها صورة المسألة: 
ّ
ز عىل أن ، وأراد أن يقضَيها، فهل يقضيها ركعتي  ز رجٌل لم يدرك صالة الجمعة مع المسلمي 

 عنه
ا
ي هذه الحالة فيقضيها أربًعا؟جمعة أم تكون الظهر بدَل

ز
 ا ف

فق أهل المذاهب األربعة
ّ
 من فات  (40)والحنابلة  (39)والشافعية  (38)والمالكية  (37)وهم: الحنفية  (36)ات

ّ
ته صالة عىل أن

 الجمعة لزمته صالة الظهر

 أدلتهم: 

 إال 
ّ
 الجمعة ال يمكن قضاؤها؛ ألنها ال تصح

ّ
وطها أن ز المصي  إىل الظهر عند برسر

ّ
ي قضائها، فتعي 

ز
، وال يوجد ذلك ف

  (41)عدمها وهذا حال البدل

: تأصيل الخالف الفقهي  ي
 
ي استقاللية الجمعة عن الظهر. الفرع الثان

 
  ف

:  الفقهاء رحمهم اختلف ي هذه المسألة عىل قولي  
 
 هللا ف

 القول األّول: 
ّ
 (42)الجمعة بدٌل عن الظهر وهو قول الحنفية أن

: القول  ي
 
 الجمعة فرض مستقل، فليست بدال من الظهر، وليست ظهرا مقصورا. وهو قول الجمهور: الثان

ّ
أن

ي مذهبه الجديد  (43)مالك
ز
والشافغي ف

 (45)وأحمد  (44)

 األّول: دليل القول 

ألن فرض الوقت هو الظهر لكن أمر بإسقاطه بالجمعة فإذا لم يأت بالجمعة وأئ  بالظهر فقد أدى فرض الوقت 
  (46)فيجزئه. 

                                                           
ي )( ي35)

 (266/ 3نظر "نيل األوطار" للشوكائز
 (40( ينظر "اإلجماع" البن المنذر )36)

 (154/ 1نظر "بدائع الصنائع" )( ي37)
(38" ي

 (252/ 1) ( ينظر "الكافز

 (497/ 4نظر "المجموع" للنووي )( ي39)
" )( ي40) ي

 (254/ 2نظر "المغتز
" )( ي41) ي

 (254/ 2نظر "المغتز
 (32/ 2نظر "المبسوط" للرسخسي )( ي42)
ي )( ي43)

وائز " للقي  ي
 (257/ 1نظر "الفواكه الدوائز

 (531/ 4نظر "المجموع" للنووي )( ي44)
 (364/ 2نظر "اإلنصاف" للمرداوي )( ي45)
 (159/ 1"تحفة الفقهاء" للسمرقندي )نظر ( ي46)
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي
 
 أدلة القول الثان

ي هللا تعاىل عنه  -لقول عمر  -1
 )47( ه وسلمصىل هللا علي -الجمعة ركعتان تمام غي  قرص عىل لسان نبيكم  -رضز

 )48( الظهرلعدم انعقادها بنّية  -2
ها تصىل  قلت: 

ّ
وط والصفة وألن ي الرسر

ز
تب وذلك الستقاللها ف والراجح والعلم عند هللا هو قول الجمهور لما يي 

ة أشياء فيجب أن تكون مستقلة عنها. 
ّ
ي عد

ز
ي الحرصز فهي تفارق الظهر ف

ز
ز ولو ف  ركعتي 

: اآلثار الفقهية ال  ي
 
 ستقاللية صالة الجمعة عن الظهر. المطلب الثان

ة آثار ذكرها الفقهاء 
ّ
ي هذه المسألة عد

ز
 أنقلها بنّصها ومنه -رحمهم هللا-لالختالف ف

ي 
ي صالة (49)قال الكاسائز

ز
ي بناء الظهر عىل تحريمة الجمعة بأن خرج وقت الظهر وهو ف

ز
: وفائدة االختالف تظهر ف

 يتمها ظهًرا.   (50)الجمعة فعند أصحابنا يستقبل الظهر، وعنده

  قلت: 
ّ
ه يجوز ذلك. فمن رأى أن

ّ
ها بدل فإن

ّ
 الجمعة مستقلة لم يجز بناء التحريمة عليها ومن قال أن

ي موضع آخر
ز
: من يصىلي الظهر يوم الجمعة وهو غي  معذور قبل صالة الجمعة ولم يحرصز الجمعة  (51)وقال ف

ي حنيبعد ذلك ولم يؤدها يقع فرضا عند علمائنا الثالثة حت  ال تلزمه اإلعادة خالفا لزفر، أما عند  ي أئر فة وأئر
يوسف فألنه أدى فرض الوقت؛ ألن فرض الوقت هو الظهر عندهما ولكنه أمر بإسقاطه بأداء الجمعة فإذا لم 

ي الفرض ذلك فإذا أداه فقد أدى فرض الوقت فال يلزمه اإلعادة. 
 يؤد الجمعة بق 

ها مستقلة فإنه يرى بوجوب اإلعادة ومن قال أنها بدل لم تلزمه اإلعادة.  قلت: 
ّ
 فمن رأى أن

بدال من واجب وهو أما وجوب صالة الجمعة عىل األعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها  :  (52)قال ابن رشد
 الظهر

ها بدٌل قال بالوجوب.  قلت: 
ّ
ها مستقلة لم يوجبها ومن قال أن

ّ
 فمن قال أن

ي كتب الفقهاء واآلثا
ز
ة ولكنها تحتاج إىل تتبعها ف  . -رحمهم هللا-ر كثي 

ي اختصاص الجمعة بها وفيه أربعة مطالب: 
 
: ما اختلف الفقهاء ف ي

 
 المبحث الثان

ي اختصاص الجمعة بها وفيه ثالثة فروع: 
 
ي اختلف الفقهاء ف

وط صالة الجمعة الت   المطلب األّول: شر

                                                           
ي المسند )(أخرج47)

ز
 ، وإسناده ضعيف. (257/ 1ـه اإلمام أحمد ف

 (364/ 2للمرداوي )نظر "اإلنصاف" ( ي48)

 (156/ 1( "بدائع الصنائع" )49)

ي الشافغي رحمه هللا( أ50)
 

 (157/ 1( "بدائع الصنائع" )51)

 (166/ 1داية المجتهد )( ب52)
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي وجوب 
 
ط الحرية ف فقت المذاهب الفقهية األربعة: الحنفية) صالة الجمعالفرع األّول: شر

ّ
(  53ات

 الجمعة ال تجب عىل العبد 56(  والحنابلة)55(  والشافعية)54والمالكية)
ّ
 . -إذا لم يأذن له سّيده-( ، عىل أن

 دليلهم: 

ي هللا عنه  -حديث طارق بن شهاب  -1
ي  -رضز   الجمعة حق واجب عىل»قال:  -صىل هللا عليه وسلم  -عن النتر

، أو مريضك ي ي جماعة إال أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صتر
ز
 ( 57« )ل مسلم ف

ه -2
ّ
  (58)مملوك المنفعة، محبوس عىل السّيد؛ أشبه المحبوس بالدين -أي العبد-أن

ُّ إليها من غي  إذن سّيده، ولم يكن لسّيده منعه منها، كسائر الفرائض ) -3 ي
ها لو وجبت عليه لجاز له المضز

ّ
 ( 59أن

ي حكمها 
 
:  -إذا أذن له سّيده-واختلفوا ف  عىل قولي  

ها تندب إذا أذن له سّيده وهو قول: المالكية) القول األّول: 
ّ
 ( 61(  والشافعية)60أن

 : ي
 
ها تجب عليه حينئذ. وهو قول: الحنفية) القول الثان

ّ
 ( 63(  ورواية عن أحمد)62أن

 :
ُ
ها أهُل العلم  قلت

َ
ل
َ
ق
َ
 ( : 64وهي عىل وجِه اإلجمال) -رحمهم هللا-وهناك أقواٌل أخرى ن

 

يبة( وهو الخراج. وبه قال: الحسن وقتادة واألوزاغي  -1  وجوب  ها عىل )عبٍد يؤدي الرصز
ا( وبه قال داود وهي رواية عن أحمد) -2

ً
 (  65وجوب  ها )مطلق

: وقت صالة الجمعة الفرع ي
 
 الثان

اع:   ما بعد الزوال وقت تحرير محل الن  
ّ
ق الفقهاء رحمهم هللا عىل أن

ّ
أي قبل  -للجمعة واختلفوا فيما قبلهاتف

ي أّول وقت صالة الجمعة، وذلك عىل ثالثة أقوال:  -الزوال
ز
 الختالفهم ف

                                                           
 (62/ 2للكمال ابن همام )ينظر" فتح القدير" ( 53)
(54  )( " ي

 
 (397/ 1ينظر "حاشية الدسوف

" للنووي )(  55) ز  (34/ 2ينظر "روضة الطالبي 
: البن قدامة )(  56) ي

 (251/ 2ينظر "المغتز
ي السسن: 57)

. 1067( ح280/ 1) (  أخرجه أبو داود فز ي
 ، وهو صحيح كما قال األلبائز

ي )(  58)
 (251/ 2المغتز

ي )(  59)
 (252/ 2المغتز

ح60) ي ) ( " رسر
 (83/ 2مخترص خليل" للخرشر

ي )61)
 (544/ 2(  "البيان" للعمرائز

" البن مازه )(  62) ي
هائز  (86/ 2"المحيط الير

" البن قدامة )(  63) ي
 (251/ 2"المغتز

 (485/ 4"المجموع" للنووي )(  64)
ه يستحب أن يستأذن سيده، ويحرم65)

ّ
 (148/ 2) منعه ومخالفته. ينظر "المبدع" عىل السّيد ( واستدلوا بعموم اآلية، وقياسا عىل الظهر، وقالوا: إن
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( ، 67( ، والمالكية)66وب  هذا قال الحنفية)-أي مثل وقت الظهر-زوال البعد وقتها يبدأ  القول األّول: 
 ( 69)وهي رواية عن اإلمام أحمد(، 68والشافعية)

 : ي
 
وهي رواية عن اإلمام أحمد وهو مشهور مذهب الحنابلة  من ارتفاع الشمس قيد رمح.  وقتها  يبدأ  القول الثان

(70 . ) 

 األدلة: 

 أدلة أصحاب القول األول: 

ي هللا عنه  -ما رواه أنس بن مالك  -1
ي » -رضز  النتر

ّ
ز   -صىل هللا عليه وسلم  -أن تميل  -كان يصىلي الجمعة حي 

 ( . 71«)الشمس
ي هللا عنه  -ما رواه سلمة بن األكوع  -2

ذا زالت إ -صىل هللا عليه وسلم  -كنا نجمع مع رسول هللا »قال:  -رضز
 ( . 72«)الشمس

 الحديثي   واضح الداللة.  وكال 
 : ي
 
 أدلة أصحاب القول الثان

ي بكر فكانت  -1 روي ذلك عن بعض الصحابة، ومن ذلك حديث عبد هللا بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أئر
، ثم شهدتها مع عمر فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول: انتصف النهار، صالته وخطبته قبل نصف النهار 

 ( 73ثم شهدتها مع عثمان فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك وال أنكره)

 

 أنه ضعيف ونوقش: 

جيح:  ي هذه المسألة  الن 
ز
األول؛ لقوة أدلتهم، وضعف هو القول  -وهللا أعلم بالصواب  -الذي يظهر رجحانه ف
ز من حيث الداللة.   أدلة المخالفي 

: صالة التطوع قبيل الزوال يوم الجمعة ي
 
 المطلب الثان

ي التطوع وقت الزوال  -رحمهم هللا-اختلف الفقهاء 
ز
، عىل -وهو وقت نهي -هل يختص يوم الجمعة بالرخصة ف

 : ز  قولي 

                                                           
 (42/ 2 ) "المبسوط"ينظر:   (66)
ي  ينظر:  (67)

 (305/  1 ")"الفواكه الدوائز
 ( 511،  509/  4 " )المجموعينظر: "( 68)

 (376/  2 " )اإلنصافنظر: "( ي69)
(70 )( " ي

 (239/  3ينظر: "المغتز
ي صحيحه 71)

 217/  1( أخرجه البخاري فز

ي صحيحه 72)
 ( .  860) ح،  589/  2( أخرجه بهذا اللفظ مسلم فز

ي شيبة 73) ي  175/  3، وعبد الرزاق  107/  2( أخرجه ابن أئر
ي عليه بهامشه:  17/  2دون ذكر لفعل عثمان ، الدارقطتز

ي التعليق المغتز
الحديث رواته ثقات إال عبد هللا بن » ، وقال العظيم آبادي فز

ٌم فيه 
ه
ل
َ
ك
َ
ُمت
َ
ي المجموع «. سيدان ف

ي إرواء الغليل «ضعيف باتفاقهم ، ألن ابن سيدان ضعيف عندهم » عن هذا الحديث :  512/  4قال النووي فز
ي فز
 .  61/  3، كما ضعفه األلبائز
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز الجمعة وغي   القول األول:  ي وقت الزوال بي 
ز
  (75)الحنابلة  (74)ها وهو قول الحنفيةال فرق ف

 : ي
 
ي يوم الجمعة وهو مذهب المالكيةالقول الثان

ز
  (77)الشافعية  (76)يرخص ف

 أدلة القول األّول: 

ي النهي ومنها: حديث عقبة بن عامر قال: ثالث ساعات كان رسول هللا صىل هللا عليه 1 -
ز
عموم األحاديث ف

ز يقوم قائم»فيهن موتانا: وسلم ينهانا أن نصىلي فيهن، أو أن نقير  ز تطلع الشمس بازغة حت  ترتفع، وحي   حي 
ز تضيف الشمس للغروب حت  تغرب ة حت  تميل الشمس، وحي    (78)«الظهي 

ي السماء إىل أن وجه الداللة: 
ز
: حال استواء الشمس ف ي

ة حت  تميل الشمس، يعتز ز يقوم قائم الظهي  أن قوله: وحي 
ي نهي عن 

  (79)الصالة فيهاتميل؛ فهو من األوقات الت 

 : ي
 
 أدلة القول الثان

ي »لما روى أبو سعيد،  . 1 . وعن «نه عن الصالة نصف النهار إال يوم الجمعة -صىل هللا عليه وسلم  -أن النتر

ي قتادة مثله أئر
(80)  

 
ي قتادة،  ونوقش:  ي سليم، وهو ضعيف، وهو مرسل؛ ألن أبا الخليل يرويه عن أئر ي إسناده ليث بن أئر

ز
ه ضعيف، ف

ّ
أن

  (81)يسمع منه.  ولم
 

ي هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.  . 2
ز
 وألن الناس ينتظرون الجمعة ف

، فإن شك فله أن يصىلي حت  يعلم؛ ألن األصل اإلباحة، فال تزول  ونوقش:  إذا علم وقت النهي فليس له أن يصىلي
  (82)بالشك

ي هللا عنه يصلون يوم الجمعة حت  يخرج ع . 3
ي زمن عمر رضز

ز
 الناس كانوا ف

ّ
 مرأن

  وجه الداللة: 
ّ
هم كانوا يصلون إىل خروج عمر، وكان عمر ال يخرج إَل

ّ
 الصحابة كانوا يصلون وقت الزوال؛ ألن

ّ
أن

ي ذلك الوقت
ز
ا؛ فيكون مخّصصا لعموم النهي عن الصالة ف

ً
 توقيف

ّ
   (83)بعد وقت الزوال، وهذا ال يكون إَل

ي صىل هللا عليه وسلم استحّب التبكي  إليها ثّم  . 4  النتر
ّ
ي الصالة إىل خروج اإلمام من غي  استثنا  أن

ز
ب ف

ّ
  (84)ءرغ

                                                           
ي (  74)

 61/ 2ينظر "البناية" للعيتز

" البن قدامة (  75) ي
 90/ 2ينظر "المغتز

 هذا الوقت ليس من أوقات النهي (  76)
ّ
ي  مذهب المالكية أن

ح مخترص خليل" للخرشر ه، ينظر "رسر ا سواء كان يوم جمعة أو غي 
ً
مطلق

1 /222 

" للنووي (  77) ز  194/ 1ينظر "روضة الطالبي 

 568/ 1رواه مسلم (  78)

" للنووي ( ي79) ز  194/ 1نظر "روضة الطالبي 

ي  284/ 1واه أبو داود ( ر80)
 وضعفه األلبائز

ي ( ا81)
 91/ 2لمغتز

ي ( ا82)
 91/ 2لمغتز

 107، 55/ 1البن عبد الير "االستذكار" (  83)

ي (  84)
ز واآلثار" للبيهق   438/ 3"معرفة السيز
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جميع األقطار  -وهللا أعلم-يظهر  الراجح: 
ز
ز ف ي وذلك لجريان العمل عليه؛ فعمل المسلمي 

رجحان القول الثائز
  (85)عىل ذلك. أي: جواز التنفل يوم الجمعة إىل صعود اإلمام عىل المنير عند الزوال

 مع الجمعة المطلب الثالث: حكم جمع العض 

اع:  ز الجمعة والعرص جمع تأخي    (86)اتفق أصحاب المذاهبتحرير محّل الن   ه ال يجوز الجمع بي 
ّ
-رحمهم هللا أن

 عنها
ا
ما تكون الظهر بدَل

ّ
:  -وإن ز ي جواز ذلك إذا كان الجمُع تقديًما، عىل قولي 

ز
 واختلفوا ف

  (88)ومقتضز قول المالكية (87)لشافعيةجواز جمع العرص مع الجمعة جمع تقديم وهو قول االقول األّول: 

 : ي
 
 ( 90(  والحنابلة)89ال يجوز الجمع بينهما وهو قول الحنفية)القول الثان

 دليل القول األّول: 

 (91ألن ما يباح لعذر يستوي فيه الجمعة والظهر)1-  

ة السفر يوم الجمعة ولم ينقل عن أحٍد من السلف القول  -2  بالمنععدم ورود دليل عىل المنع مع كي 

ي 
 
 :  (92)دليل القول الثان

ي العبادات المنع حت  يرد دليل-عدم ورود الدليل عىل ذلك 1-  
ز
 -واألصل ف

 عدم صّحة قياس الجمعة عىل الظهر 2- 

 
 

 الراجح: 
 سبب الجمع  -وهللا أعلم-الذي يظهر 

ّ
ز الجمعة والعرص وذلك أن ، وهو عدم جواز الجمع بي  ي

رجحان القول الثائز
غالًبا، والجمعة ال تجب عىل المسافر، فإن أراد الجمع؛ فإنه يصليها ظهًرا ويجمع العرص معها، أّما هو السفر 

م بالجواز، وذلك كما لو قلنا بابتداء المطر الشديد 
ّ
ا ال نسل

ّ
ة موجودة، فإن

ّ
الجمع ألجل المطر حت  وإن كانت العل

ي آخر وقت االختيار-وقت العرص 
ز
 بجواز ولم يبق عىل ال -لمن صالها ف

ٌ
، فلم يقل أحد ء اليسي  ي

مغرب إال السر
 العلة موجودة. جمع ال

ّ
 مغرب إليها مع أن

 : صفة قضاء المسبوق لصالة الجمعةالمطلب الرابع

                                                           
ي (  85)  462/ 2ينظر "المفهم" للقرطتر

ي عرفة. ( أ86)
ز
 ف

ّ
ز الظهر والعرص إَل ه ال يجوز الجمع بي 

ّ
 ما أبو حنيفة رحمه هللا فعنده أن

 140/ 1نظر "كفاية األخيار" ( ي87)

 وقت الجمعة ممتد إىل 88)
ّ
 424/ 1. ينظر "منح الجليل" الغروب( فهم يقولون: إن

ا باستثناء عرفة-هم اليرون الجمع ( ف89)
ً
ي الجمعة مع العرص بال ريب. -مطلق

ز
 ، فلذلك ال يرون جواز ذلك ف

 337/ 2نظر اإلنصاف ( ي90)

ي ( "بحر 91)
 308/ 2المذهب" للرويائز

ي كالمهم. ( م92)
ز
ها ف

ّ
 ستفادة من جملة كالم الفقهاء، فلم تأخذ هذه المسألة حظ
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ها جمعةصورة المسألة: 
ّ
ز عىل أن  من ركعة، فهل يتّمها ركعتي 

 مع إمامه أقلَّ
َ
ر عن صالة الجمعة، فأدرك

ّ
 رجٌل تأخ
ها 
ّ
 ظهر؟أم يتمها أربًعا عىل أن

اع:  ه يصليها أربًعا بنية الظهرتحرير محل الن  
ّ
 الجمعة فإن

ُ
 من فاتته

ّ
وإن كانوا قد - (93)أجمع أهل العلم عىل أن

ي القدر الذي به تفوت صالة الجمعة وتصىل ظهرا بدال عنها قد يطول المقام بذكره
ز
 -اختلفوا ف

 الخاتمة

ي البدء والختام، وأصىلي وأسلم عىل خي   الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره عىل
ز
 توفيقه ف

 األنام نبينا محمد وعىل آله وصحبه الكرام. 

ي هذا 
ز
 أن يتوصل فيه إىل بعض النتائ ، وقد توصلت ف

ّ
أما بعد، فال يخقز أن كل باحث يطرق موضوعا ال بد

ة، منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص : فأبرز نتائج البحث ، البحث إىل نتائ  كثي   هي

 صالة الظهر فرضت ليلة اإلرساء 
ّ
 اتفق أهل العلم أن

  ز ت الجمع بي 
: قبل الهجرة أو بعدها، واخي  ز ي تاري    خ فرض                ية ص                الة الجمعة عىل قولي 

ز
اختلف أهل العلم ف

ز وهو أنها فرضت قبل الهجرة ولم يؤدها المسلمون إال بعد الهجرة.   القولي 
 ظهراختصت صالة الجمعة بفضائل عدة أكي  من صالة ال 
 وطها  أجمع أهل العلم عىل وجوب صالة الجمعة لمن توفرت فيه رسر
 من فاتته صالة الجمعة لزمته صالة الظهر 

ّ
 اتفق أهل المذاهب األربعة عىل أن

 قيل إنها بدل وقيل إنها مستقلة : ز ي بدلية الظهر عن الجمعة عىل قولي 
ز
 اختلف أهل العلم ف

  .الستقاللية صالة الجمعة عن الظهر عدة آثار 
 الجمعة ال تجب عىل العبد إذا لم يأذن له سيده 

ّ
 اتفق أهل المذاهب األربعة عىل أن

 ما بعد الزوال وقت للجمعة واختلفوا فيما قبله 
ّ
 اتفق أهل المذاهب عىل أن

 اتفق أصحاب المذاهب أنه ال يجوز جمع الجمعة مع العرص جمع تأخي  واختلفوا فيما قبله 
 من فاتت 

ّ
 ه الجمعة فإنه يصليها أربعا بنية الظهراتفق أهل العلم عىل أن

 

 المراجع والمصادر: 

ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، اإلجماع، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، 
: دار المسلم للنرسر والتوزي    ع، الطبعة األوىل لدار المسلم.   النارسر

: ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
ز
ي الشهي  بابن رشد الحفيد )المتوف محمد بن أحمد بن رشد القرطتر

: دار الحديث 595  القاهرة –ـه(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، النارسر

، معجم مقاييس اللغة، تحقيق : عبد السالم  ز ي الرازي، أبو الحسي 
ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويتز

 محمد هارون، دار الفكر

                                                           
 (17/ 6نظر" األوسط" البن المنذر )( ي93)
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ابن قدا
مة ، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيىلي المقدشي ثم الدمشق 

 :
ز
، الشهي  بابن قدامة المقدشي )المتوف : دار الكتب العلمية، 620الحنبىلي ي فقه اإلمام أحمد، النارسر

ز
ي ف

ز
ـه(، الكاف

  1994 -ـه  1414الطبعة: األوىل، 

ي ابن قدامة،  أبو محمد موفق الد
ين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيىلي المقدشي ثم الدمشق 

 :
ز
، الشهي  بابن قدامة المقدشي )المتوف : مكتبة القاهرة620الحنبىلي ،  النارسر ي

 ـه(، المغتز

 :
ز
ي )المتوف

 البخاري الحنقز
َ
ة
َ
ابن مازه، أبو المعاىلي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماز

ي هللا عنه، المحقق: عبد الكريم سامي 616
ي حنيفة رضز ي فقه اإلمام أئر

ي الفقه النعمائز
ز
ي ف

هائز ـه(، المحيط الير
وت   م 2004 -ـه  1424لبنان، الطبعة: األوىل،  –الجندي، دار الكتب العلمية، بي 

: ابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )ا
ز
ـه(، 884لمتوف

وت  : دار الكتب العلمية، بي  ح المقنع، النارسر ي رسر
ز
 لبنان  -المبدع ف

 :
ز
ابن منظور، محمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفغ اإلفريق  )المتوف

وت، الطبعة الثالثة  –ـه(، لسان العرب، دار صادر 711  ه  1414 -بي 

: األنصاري، زك
ز
ي 926ريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحت  السنيكي )المتوف

ز
ـه(، أستز المطالب ف

: دار الكتاب اإلسالمي 
ح روض الطالب، النارسر  رسر

ها1
ُ
، الفروق الفقهية واألصولية، ُمقّوَمات ز التميىمي ، يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسي  ز  -الباحسي 

َها
ُ
وط ُ َها -رسر

ُ
ة  -نشأت ا )دراَسة نظريَّ

َ
ة -تطّوُره اريخّية(، مكتبة الرشد  -َوصفيَّ

َ
 الرياض  -ت

 :
ز
ي المالكي أبو عبد هللا )المتوف

، محمد بن عبد هللا الخرشر ي
: دار 1101الخرشر ح مخترص خليل، النارسر ـه(، رسر

وت.  –الفكر للطباعة   بي 

 :
ز
ي المالكي )المتوف

 
، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوف ي

 
، 1230الدسوف ح الكبي  ي عىل الرسر

 
ـه(، حاشية الدسوف

: دار الفكر  النارسر

، عبدالواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، المحقق: طارق فتخي السيد، دار الكتب العلمي ي
 ةالرويائز

 :
ز
ي سهل شمس األئمة )المتوف ، محمد بن أحمد بن أئر : دار المعرفة 483الرسخسي  –ـه(، المبسوط، النارسر

وت  بي 

: نحو 
ز
ي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )المتوف ـه(،  تحفة 540السمرقندي، محمد بن أحمد بن أئر

وت  : دار الكتب العلمية، بي   م.  1994 -ـه  1414ثانية، لبنان، الطبعة: ال –الفقهاء، النارسر

ي علوم القران، المحقق: محمد أبو الفضل، 
ز
، اإلتقان ف ي بكر جالل الدين السيوطي ، عبدالرحمن بن أئر السيوطي

: الهيئة العامة للكتاب، الطبعة   1394النارسر

 :
ز
ي )المتوف

ي اليمتز
ي ،محمد بن عىلي بن محمد بن عبد هللا الشوكائز

حقيق: عصام ـه(، نيل األوطار، ت1250الشوكائز
: دار الحديث، مرص، الطبعة: األوىل،  ، النارسر  م 1993 -ـه 1413الدين الصبابطي
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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) (1996واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي واألسانيد، تحقيق: مصطقز 
ي الموطأ من المعائز

ز
، التمهيد لما ف ، يوسف بن عبدهللا بن عبد الير ي القرطتر

 -المغرب-العليوي، وزارة الشؤون اإلسالمية 

، عالء الدين، أبو بكر بن مسع ي
: الكاسائز

ز
ي )المتوف

ي الحنقز
ي ترتيب 587ود بن أحمد الكاسائز

ز
ـه(، بدائع الصنائع ف

: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،  ائع، النارسر  م1986 -ـه 1406الرسر

 :
ز
ي الصالخي الحنبىلي )المتوف

ـه(، 885المرداوي، عالء الدين أبو الحسن عىلي بن سليمان المرداوي الدمشق 
ي معرفة الراجح 

ز
، الطبعة: الثانية. اإلنصاف ف ي اث العرئر

: دار إحياء الي   من الخالف، النارسر

 :
ز
ـه(، 1126النفراوي، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي )المتوف

 : : دار الفكر، تاري    خ النرسر ، النارسر ي
وائز ي زيد القي  ي عىل رسالة ابن أئر

 م. 1995 -ـه 1415الفواكه الدوائز

 :
ز
ف النووي )المتوف ي الدين يحت  بن رسر ، تحقيق: 676النووي، أبو زكريا محت  ز ز وعمدة المفتي  ـه(، روضة الطالبي 

وت ، بي   عمان.  -دمشق -زهي  الشاويش، المكتب اإلسالمي

 :
ز
ف النووي )المتوف ي الدين يحت  بن رسر ح المهذب ))مع تكملة 676النووي، أبو زكريا محت  ـه(، المجموع رسر

: دار الفكر ا ((، النارسر  لسبكي والمطيغي

 :
ز
ف النووي )المتوف ي الدين يحت  بن رسر ، تحقيق: 676النووي، أبو زكريا محت  ز ز وعمدة المفتي  ـه(، روضة الطالبي 

وت ، بي  : المكتب اإلسالمي  م1991ـه / 1412عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -زهي  الشاويش، النارسر

ي بكر بن  ، عىلي بن أئر ، مكتبة القدشي القاهرةالهيثىمي  سليمان، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، حسام الدين القدشي
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