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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يبة والزكاة مقارنة ر أث [ وة والدخل )الض  ي توزي    ع الثر
 
 ] (الزكاة ف

 

 ] العيلالباحث: الشيخ عبد هللا  ماس [

 ] اسطنبولصباح الدين زعيم  جامعة، ماجستث   [

 
 [الملخص باللغة العربية]

 
ي يفرضها القانون أو تفرضها إيديولوجيا الزكاة فريضة 

ز عن بقية النظم الوضعية الت  ي    ع إل ي وتتمي 
إسالمية وترسر

  من وضع البرسر 
يبة ألنها أكير األنظمة الوضعية انتشارا ز الزكاة والضز   وركز البحث عىل المقارنة بي 
ي الفرد من عذاب اآلخ يبة تأديتها انقيفمن حيث الرقيب الداخىلي الزكاة تأديتها عبادة هلل وتنخ  اد للقانون رة والضز

ي الدنيا
ز
 حت  ال يعاقب ف

ائب يمكن للمرء التهرب منها بسبب غياب  ولذلك ال يمكن التهرب من أدائها ألن هللا يراقب العباد لكن الضز
 الرقيب الداخىلي 

ائب فقد يتهرب منها األغنياء ويجي  عىل د ة من األغنياء للفقراء أما الضز  قراءفعها الفالزكاة تصل مبارسر
يبة يؤديها الفرد وهو  ي نفسم السعادة أما الضز

ز
الزكاة يؤديها المسلم مقبل عليها وهو طائع لذلك ف ي تبعث ف

 مجي  تحت سطوة القانون لذلك تزيد من الضغوط النفسية عليم مما يزيد من مخاطر األمراض النفسية
ائب بينما الزكاة تزيد المال وتطرح  ي الضز

ز
كةالمال يذهب ف  فيم الي 

الزكاة ال يمكن نقل عبئها إىل شخص غي  المكلف بها إلن هناك مؤسسة رقابية هي الحسبة سوف تقوم بتوقيع 
ي والذي يؤدي  يت 

ي الفكر االقتصادي فكرة نقل العبء الضز
ز
العقاب عىل من يثبت قيامم بذلك، إال أنم من الثابت ف
ائب باعتبارها تك . فالضز ي صناعة التضخم )زيادة المستإىل ظاهرة الركود التضخىمي

ز
وى اليف إنتاج سوف تساهم ف

 العام لألسعار( بينما ال تؤدي الزكاة إىل هذا المرض االقتصادي الخطي  
ائب عىل نحو ما تقدم، يقوم بتحملها الفقراء وليس األغنياء. وبالتاىلي 

كما أن الزكاة تؤخذ من األغنياء بينما الضز
ي النظم الوضعية( بدور تقوم الزكاة بدور اجتماغي واقتص

ز
ائب )عىل نحو ما هو متبع ف ، بينما تقوم الضز ي ادي إيجائ 

ي   سلت 
 

Summary: 
Zakat is obligatory, but the tax imposed by Islamic law. 

Zakat performed the worship of God and the individual footsteps from the torment of the Hereafter, 

and performed tax docility of the law even to Ayaaqb in the world. 

Zakat can not evade its performance because God is watching the slaves, but tax evasion can be one of 

them. 

Zakat up directly from the rich to the poor but has evaded taxes, including the rich and the poor are 

forced to pay. 

Zakat performed by a Muslim future Taúa so they send the same happiness in the tax which is 

performed by the individual is forced under the influence of the law to increase the psychological 

pressure by increasing the risk of mental illness. 

Money goes in tax increases while Zakat money and put the pond 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Zakat can not transfer their burden to a person who is in charge of the institution because there is a 

regulatory calculation will you sign a punishment for those found doing so, it is hard economic 

thought in the idea of transferring the tax burden, which leads to the phenomenon of stagflation. Taxes 

as the cost of production will contribute to inflation in the industry (increase the general level of 

prices), while the Zakat does not lead to serious economic disease. 

 
 

 : مقدمة البحث
ع بموضوع االقتصاد وذلك الرتباطم بحياة الناس فقد وردت ي اإلسالم تدل عىل اهتمام الرسر

ز
آليات ا مركزية الزكاة ف

ع بتفاصيلها  ي اعتتز الرسر
واألحاديث دالة عىل االهتمام والمكانة الخاصة لدور الزكاة كمحور من أهم المحاور الت 

  فقد وردت اآليات قارنة الزكاة مع الصالة دائما
ي القرآن تأمر بالصالة إال وتأمر بالزكاة معها غي  آية واحدة وذلك لمكانة الزكاة وذكرت 

ز
ألحاديث افال توجد آية ف

يعة اإلسالمية ي الرسر
ز
تب عىل ضف الزكاة وكل ذلك لبيان محورية الزكاة ف   األجر المي 

 : أهمية البحث
ي التعريف بالنظام االقتصاد اإلسالمي كنظام عادل يضمن حق 

ز
ي يضيفها ف

تظهر أهمية هذا البحث والقيمة الت 
  الفقي  من غي  ظلم للمالك
 عىل البعد الروحي 

ز كي 
ي خطاب المكلفمع الي 

ز
ي ف
 واإليمائز

ز  ه من النظم والقواني  ي    ع اإلسالمي عن غي 
ز بها الترسر ي يتمي 

ي والت 
  مع بيان حقيقة التكافل الت 

 :مشكلة البحث
؟ ز اكية والرأسمالية ما هو البديل اإلسالمي عن النظرتي 

ز االشي  ي ظل النظرة االقتصادية العالمية المنشطرة بي 
ز
 ف

وة والدخل؟وما دور الزكاة كنظام  ي توزي    ع الير
ز
 اقتصادي إسالمي ف

ي المال؟
ز
 وما الحل األمثل لضمان حق المالك وحق الفقي  ف
وة والدخل؟  وهل تضمن الزكاة التوزي    ع العادل للير

 : أهداف البحث 
ي 
ز
ها مما يحقق اإلعمار ف يهدف هذا البحث إىل بيان أثر الزكاة كنظام بديل عن النظم االقتصادية الوضعية وغي 

  رض ويضمن عدم الجور والظلماأل
وة والدخل ي توزي    ع الير

ز
 كما يهدف البحث إىل كشف حقيقة النظم االقتصادية المعاضة وكشف زيف عدالتها ف

 :  منهجية البحث
ي ألن الموضوع يحتاج التتبع واالستقراء

 سأتبع المنهج االستقرائ 
 موضوعوالمنهج الحليل لوجود البعد التحليىلي وألهمية بيان أدبيات ال

 :الدراسات السابقة
 : سبب اختيار الموضوع

ي 
ز
ي مالم وحق الفقي  ف

ز
ي ضمان حق المالك ف

ز
ي    ع اإلسالمي ف

ي يقدمها الترسر
ت هذا الموضوع لبيان القيمة الت  اخي 

ي المال
ز
  ثروات األغنياء وهو ما يضمن الوفاء بحق هللا ف

  عدالتهاوللرد عىل النظم االقتصادية الوضعية وبيان عورها وزيف 
 
 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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ي 
ي تعريفاتهم واألقوال كاآلئ 

ز
ي تعريف الزكاة اصطالحا مع تقارب المعتز ف

ز
 : اختلف العلماء ف

ط قطع المنفعة  م الشارع، من مسلم فقي  غي  هاشىمي وال مواله، برسر
َ
ن تعريف األحناف: "تمليك جزء من مال، عي ة

ر من النصاب الحوىلي إىل الفق1عن الملك من كل وجم )
 ة
 (2ي  هلل تعاىل )( وقيل إيتاء جزء مقد

تعريف المالكية: "إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصاًبا، لمستحقم، إن تم الملك، وحال الحول 
(3) 

ء مخصوص، من مال مخصوص، عىل أوصاف مخصوصة، لطائفة  ي
تعريف الشافعية: اسم ضي    ح ألخذ شر

 (4مخصوصة )
ي مال مخصوص، لطائفة مخصوص

ز
ي وقت مخصوص )تعريف الحنابلة: "حق واجب ف

ز
 (5ة، ف

غي يحدد لنا
ز التعريف اللغوي والرسر   ولتوضيح العالقة بي 

ي جواهر اإلكليل العالقة بقولم
ز
  الشيخ صالح األزهري ف

غوي من جهة نمو الجزء المخصوص عند هللا تعاىل؛ لحديث: )ما تصدق عبد بصدقة من  
ُّ
غي ِلل

ومناسبة الرسر
ِيب وال يقبل هللا إال الطيب 

َ
ُه أو فصيلم، كسٍب ط و ة

ُ
ل
َ
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كة فيم ونموه بالرب  ح واإلثمار، وتطهي  صاحبم من  حت  تكون كالجبل(، ومن جهة تطهي  المال وحصول الي 
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ُ
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ي .مض  . 1  ،126م ص1966بن عابدين الرد المحتار عىل الدر المختار مطبعة الحلت 
ح  . 2 . البناية رسر  الغيتائ  الحنقز بدر الدين العيتز

ز أبو محمد محمود بن أحمد بن موش بن أحمد بن حسي 
: دار الكتب العلمية  وت، لبنان الط -الهداية. النارسر  3ج   340م .  ص  2000بعة: األوىل،  بي 

ح مختض خليل. دار الكتب العلمية.  . 3 ي األزهري. جواهر اإلكليل رسر . 118م. ص  2016صالح عبد السميع اآلئ 

 .1ج 
4 .  : . النارسر أبو الحسن عىلي بن محمد بن محمد بن حبيب البضي البغدادي، الشهي  بالماوردي. الحاوي الكبي 

وت دار الكتب العلمية،   .4. ج3ص 1999لبنان الطبعة: األوىل،   -بي 
ز اإلقناع .  . 5 منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوئ  الحنبىل كشاف القناع عن مي 

: دار الكتب العلمية  ص   .2. ج  166النارسر
  جواهر اإلكليل  نفس المصدر السابق. 6
 103سورة التوبة: . 7

وط الزكاة:  وط وجوب تنقسم إىل شر وط صحة ورسر ز رسر وط الصحة قسمي   : رسر
   النية لحديث إنما األعمال بالنيات والزكاة عبادة فال تصح دون النية -
 (1سالم ال تصح من الكافر "ومن يبتغ غي  اإلسالم دينا فلن يقبل منم )اال  -

وط وجوب  ها كالتالي 
 : وشر
عا الحرية: =  فال تجب عىل العبد؛ ألنم ال يملك رسر
 عنده التام:  الملك= 
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 لصاحبم مستقرا

ً
 ومعناه أن يكون المال مملوكا

ي تثمر،  النماء: = 
ي تتوالد والزروع الت 

 للزيادة، كاألنعام الت 
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ي أن أموال القنية «( قال اإلمام النووي: 2وال عبده صدقة()
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ال زكاة فيها  -المعدة لالقتناء–هذا الحديث أصل ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ب، وملبس ومسكن، والنفقة عىل الزوجة واألبناء، ومن تلزمم  الفضل عن الحوائج األصلية: =  من مأكل ومرسر
 نفقتهم

ي مال ومعناه أن يمر عىل امتال الحول: = 
ز
ك النصاب عام هجري، والدليل قولم صىل هللا عليم وسلم: )ال زكاة ف

 َيْوَم َحَصاِدِه{4حت  يحول عليم الحول( 
ُ
م
 ة
وا َحق

ُ
(، وكذلك نتاج بهيمة 5(. ما عدا الزروع والثمار لقولم تعاىل: }َوآت

 األنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها
ي رعيها فليس فيها الزكاة السوم: وهو رغي بهيمة األنع = 

ز
ام بال مؤنة وال كلفة، فإذا كان معلوفة أكير العام ويتكلف ف

ز بنت لبون(  ي كل أربعي 
ز
ي كل إبل سائمة ف

ز
ي 6عند الجمهور، لحديث: )ف

ز
ي الصدقة الغنم ف

ز
ي بكر: )وف ي كتاب أئ 

ز
( وف

 .( حيث قّيد الزكاة بالسوم7سائمتها..( الحديث، 
 كالفقي  فال ملك النصاب: والنصاب هو  = 

ً
القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عىل بلوغم، فمن لم يملك شيئا

ء عليم، والنصاب يختلف من مال إىل مال ي
ء عليم، ومن ملك ما دون النصاب فال شر ي

 شر
 85سورة آل عمران اآلية . 1

  1697صحيح مسلم رقم الحديث . 2
ي 
 
 : المطلب الثان

ز بها عن بقية النظمالزكاة كنظام اقتصادي ما هي أسسها  ي تتمي 
 وخصائصها الت 

ز بها من أهمها ي اإلسالم ينطلق من عدة أسس يرتكز عليها وخصائص يتمي 
ز
 :إن فرض الزكاة ف

ز ، وتعمي  الكون عىل ضوء منهج هللا   -أ   أساس التكليف ، والعبودية والخضوع واالستسالم هلل رب العالمي 
ي هذه العبودية االستجابة تعاىل، وأن اإلنسان لم يخلق إال لعبادة 

هللا تعاىل ) بمعناها الشامل ( حيث تقتضز
 من مبدأ 

ً
ألوامر هللا تعاىل واالنتهاء عن نواهيم، فكان فرض الزكاة نابعا من حقوق وواجبات هذه العبودية، ومنبثقا

 لمعتز اإلسالم، وتنفيذا لقولم تعاىل: " وما كان لمؤمن
ً
ز تطبيقا إذا قضز هللا  ال مؤمنم االستسالم هلل رب العالمي 

ة من أمرهم ")  أن يكون لهم الخي 
ً
( وقولم تعاىل:" فال وربك ال يؤمنون حت  يحكموك فيما شجر 1ورسولم أمرا

 
ً
 مما قضيت ويسلموا تسليما

ً
ي أنفسهم حرجا

ز
 (2)بينهم ثم ال يجدوا ف

ي  -ب 
ي المال، فالمبدأ اإلسالمي بخصوص المال يقضز

ز
ي األرض وف

ز
ي   بأن المسلم مستخلفأساس االستخالف ف

ز
ف
ي األموال ولذلك يذكرنا 

ز
ي لم، ولكن هللا تعاىل استخلفنا ف

مالم، ألن المال هلل تعاىل، وأنم تعاىل هو المالك الحقيق 
ز فيم ")3هللا تعاىل بهذا االستخالف عند طلب اإلنفاق )  (4( حيث يقول تعاىل: " وأنفقوا مما جعلكم مستخلفي 

 42سورة األحزاب اآلية  1
 44سورة النساء اآلية  2
ي  3

 
ي صفقة" ص.   الغرداف

ز
ز ف  . 128"كتاب أحاديث الن ي عن صفقتي 

 44سورة الحديد اآلية  4
ي قلبم وكيانم سهل عليم أن ينفذ أوامر المستخلف المالك 

ز
ي عقيدة المسلم هذا المبدأ وترسخ ف

ز
فإذا تقرر ف

ي مصارفم بالشكل الذي يريده، المالك
ز
ي اإلنفاق وف

ز
ي ف
ي سورة اإلنسان"     الحقيق 

ز
ي وصف هؤالء ف

ولذلك يأئ 
ا")  وأسي 

ً
 ويتيما

ً
 (1"ويطعمون الطعام عىل حبم مسكينا

ي ال يرح  منها أي طمع دنيوي اللهم
 .حيث يطعمون هؤالء الفئات الت 

 ( 2إنما نطعمكم لوجم هللا .. ال نريد منك جزاء وال شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا..") " 
ي وصف الكافرين الذين ال يؤمنون بهذا االستخالف بقولم تعاىل "أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك يدع بي

نما يأئ 
ز ")  (3اليتيم، وال يحض عىل طعام المسكي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدنيا فلماذا ينفق عىل اليتيم الذي ال يحس 
ز
فالذي ليس لم هذا اإليمان لماذا ينفق أموالم بدون فائدة ظاهرية ف

ء وال يرح   ي
؟ وإنما يدفع أموالم لقضاء شهواتم  بسر ز منم طمعا دنيويا؟ ولماذا يدفع أموالم للفقراء والمحتاجي 

؟  ويحض عىل طعام الذين يقابلونم بنفس األسلوب، أو يتوقع منهم الكثي 
 ألمر خالقم ومالكم )

ً
م بم المسلم تنفيذا ز  (4فدفع الزكاة يجسد هذا المبدأ بصورتم المتكاملة، حيث يلي 

 
  

 

 
  سورة اإلنسان اآلية 1
  سورة اإلنسان اآلية 2
 سورة الماعون اآلية 3
ي نفس المصدر السابق. ص  4

 
 . 136الغرداف

ي نظر اإلسالم أخوة تفوق أخوتهم أخوة الدم والنسب ، قال تعاىل:" إنما المؤمنون  -ج 
ز
أساس األخوة اإلسالمية ف

ي (، ومن مقتضز االخوة التعاون والعطاء والبذل واإل 1إخوة")
ز
ء حقيقة األخوة أن يساهم األ  ف ي

نفاق، فلكل شر
ز   عىل ذلك ولذلك شبم الرسول صىل هللا عليم وسلم المؤمني 

ً
اء أخيم فيساعده، ويدفع حاجتم مادام قادرا ضز

 بالجسد الواحد إذا اشتكي منم عضو تداغ لم سائر الجسد بالسهر والحىم )
ز (، وهذا دليل عىل أن من 2الصادقي 

، فالزكاة تجسد هذه األخوة حيث تؤخذ من األغنياء وترد لم يحس بأخيم  ي
وبحوائجم وآالمم فليس بمسلم حقيق 

 . عىل الفقراء لسد حاجتهم وعوزهم
  -د  

ً
 وضامنا

ً
ي يكون كفيال

ي بأن يقوم المجتمع اإلسالمي عىل تكافل حقيق 
أساس التكافل االجتماغي الذي يقضز

، من خالل مشاركتم معم ومساهم ز يحمل بعضهم ألخيم الفقي  ي رفع حاجتم وعوزه ، ويكون الجميع متعاوني 
ز
تم ف

 عىل اإليثار )
ً
 ال ينظرون إال إىل مصالح أنفسهم، فمجتمع الرغي األول قائما

ز ز مصلحيي  ، وال يكونون أنانيي 
ً
( 3بعضا

ي وصف األنصار وموقفهم من إخوانهم المهاجرين:" والذين تبوءوا الدار واإليم
ز
ن قبلهم ان محيث قال هللا تعاىل ف

ي صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
ز
يحبون من هاجر وال يجدون ف

 (4شح نفسم فأولئك هم المفلحون )
 

 47سورة الحجرات اآلية  1
 (،6011( برقم: )10/ 8(، البخاري، )2586(، برقم: )1999/ 4أخرجم مسلم،  2

ي نفس المصدر الس 3
 
 . 18ابق ص الغرداف

 ,8سورة الحرسر اآلية  4
 : ي
 
يبة الوضعية، كما  الفصل الثان ز الضز عها اإلسالم، وبي  ز الزكاة، كما رسر هذا الفصل دراسة مقارنة أو موازنة بي 

ي ميادين 
ز
يبة ف ي سمت بالزكاة عن الضز

تمخضت عنها األفكار واألنظمة المالية الحديثة وهنا شعارات عديدة، والت 
ي  الفرضية، والتكاليف

ز
يبة، ف ي نوعها تختلف عن الضز

ز
المالية، والنقدية، وجعلت من الزكاة فريضة فريدة ف

ي مجال المعالجة، 
ز
ي المفاهيم الذاتية لكل منها، أو ف

ز
ي مضمار المقارنة سواء ف

ز
مفاهيمها، وأحكامها، وتفوز عليها ف

يبة والزكاة  ز " الضز ق، " و الهدف منها إثبات الحقائوهذا ما يحفزنا إىل تسليط الضوء عىل دراسة المقارنة بي 
ي نصابها، تحقيقا ألغراض عديدة أهمها: 

ز
 ووضع األمور ف

ي ميادين الحلول للمشكالت المالية واالقتصادية واالجتماعية، وبصورة أفضل 
ز
أوال: إثبات فعالية الزكاة ونجاعتها ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يبة تقوم مقامها، وأن ال داغي لبقائها. 
يبة، أو أنم الضز  ثانيا: الرد عىل من ينادي بإلغاء الزكاة بحجة أنها ضز

، وبصورة أخف،  ز ي توفي  الموارد المالية لبيت مال المسلمي 
ز
يبة ف ثالثا: إثبات إمكانية التعويل عىل الزكاة دون الضز

يبة.   وأقل عبأ وأكير قبوال ومردودا من الضز
يبة، وأنها ذو دالالت خاصة بمفهومها، أو قواعدها، أو نظرياتها، أو أنواعها، أو  رابعا: إثبات تفوق الزكاة عىل الضز

 استخداماتها، ووظائفها 
ورة الرجوع إىل نظامهم  يبة بأهمية وضز ز الزكاة والضز ز من خالل الدراسة المقارنة بي  خامسا: تذكي  المسلمي 

، والذي ي أمور الحياة المالية، االقتصادية، االجتماعية، السياسية،  االقتصادي اإلسالمي
ز
أثبت نجاعتم، وفعاليتم ف

ي حلول حت  ألبسط 
ز
وا أنظمة المال، واالقتصاد الوضعية، وفشلها ف وأنم ال سبيل لهم عنهم، وخاصة وأنهم خي 

 المشاكل االقتصادية، واالجتماعية،
 
 

 المطلب األول: 

يبة والزكاة  ز الضز  مقارنة بي 

يبة  ي االتجاه الحديث  –وإذا كان للضز
ز
، فإن للزكاة  –ف أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية فوق هدفها الماىلي

ي 
ز
ها، مما لم عظيم األثر ف ي غي 

ز
ي هذه النواحي المذكورة وف

ز
أيضا أهدافا أبعد مدى، وأوسع أفقا، وأعمق جذورا، ف

 حياة الفرد والجماعة. 

يبة و    حقيقة الزكاةالمبحث األول: حقيقة الض 
م الممول بأدائها إىل الدولة تبعا لمقدرتم عىل الدفع، بغض  ز يبة كما عرفها علماء المالية: فريضة إلزامية يلي  الضز
ي تغطية 

ز
ي تؤديها للسلطات العامة، وتستخدم حصيلتها ف

ي تعود عليم من وراء الخدمات الت 
النظر عن المنافع الت 

يعة عرفها فق –النفقات العامة. والزكاة  ي كتابم  –هاء الرسر
ز
ز لمن سماهم ف ي أموال المسلمي 

ز
حق مقدر فرضم اهللا ف

، شكرا لنعمتم تعاىل وتقربا إليم، وتزكية للنفس والمال.  ز ز وسائر المستحقي   من الفقراء والمساكي 
يبة والزكاة   المطلب األول: أوجه االتفاق واالختالف بي   الض 

يبة  والزكاة  الفرع األول: أوجه االتفاق بي   الض 
يبة والزكاة وسنبدأ ببيان  ز الضز من خالل التعاريف السابقة الذكر يتضح أن هناك أوجم اختالف، وأوجم اتفاق بي 

 أوجم االتفاق. 

ي الزكاة إذا تأخر المسلم عن أدائها بدافع  (أ 
ز
يبة إال بم، موجود ف فعنض القرس واإللزام الذي ال تتحقق الضز

يبة أن تدفع إىل هيئة عامة مثل السلطة المركزية والسلطات اإليمان، ومقتضز اإلسالم. كما أ ن من شأن الضز
ز  المحلية وكذلك الزكاة إذا األصل فيها أن تدفع إىل الحكومة بواسطة )الجهاز الذي سماه القرآن العاملي 

 عليها( 
ي مجتمع  (ب

ز
يبة بصفتم عنضا ف يبة: انعدام المقابل الخاص فالممول يدفع الضز اص، خومن مقومات الضز

يستفيدوا من أوجم نشاطم المختلفة والزكاة كذلك ال يدفعها المسلم مقابل نفع خاص، وإنما يدفعها بوصفم 
ز ضد الفقر والعجز، وبغض النظر عن المنافع  ي معونة أبنائم والتأمي 

ز
ي مجتمع مسلم يساهم ف

ز
عضوا ف

يبة ي معتز الضز
ز
ي )الخاصة من وراء إيتاء الزكاة. إنما ذكروا هذا القيد ف

ز
ي أوروبا ف

ز
ازا مما كان يحدث ف ، احي 

ائب إىل صاحب األرض )  (1العصور الوسىط عندما كان الفالحون يدفعون الضز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( 1006، ص1988- 1408د. يوسف القرضاوي، " فقم الزكاة "، مكتبة الرحاب، سنة -1

: أوجه الخالف بينهما  ي
 
 الفرع الثان

ي األمور التالية: 
 
ة، نذكر منها وأهمها ف يبة فهي كثث   أما أوجه الخالف بي   الزكاة والض 

ي االسم والعنوان لكل منهما وما  -1
ز
يبة والزكاة يظهر للوهلة األوىل ف ز الضز ي االسم والعنوان: إن االختالف بي 

ز
ف

كة و  ي اللغة عىل الطهارة والنماء والي 
ز
ا يقال زكت نفسم، إذا طهرت وزكلم من داللة. فكلمة "الزكاة" تدل ف

ي فرض إخراجها من المال 
ي هذه الكلمة ليعي  بها عن الحصة الت 

ز
ع اإلسالمي ف

الزرع إذا نما. واختيار الرسر
يبة( لفظة مشتقة من  يبة( فإن )الضز عية، وهذا يخالف ما توحي بم كلمة )الضز

للفقراء وسائر المصاريف الرسر
ب عليم الغرامة أو الخراج أو الج بت عليهم الذلة ضز زية، أي ألزمم بها، وكلفم تحمل عبئها، ومنم ﴿وضز

يبة باعتبارها مغرما ثقيال. أما كلمة زكاة، ف ي توحي بأن 
والمسكنة﴾. ومن هنا ينظر الناس عادة إىل الضز

ه صاحبم، وال يخرج منم حق اهللا الذي فرضم يظل خبيثا نجسا، حت  تطهره الزكاة.  ز  المال الذي يكيز
ي الم -2

ز
يبة والزكاة: أن الزكاة عبادة فرضت عىل المسلم، شكرا ف ز الضز اهية والوجهة: ومن أوجم االختالف بي 

ي محض، خال من كل معتز للعبادة والقربة
ام مدئز ز يبة ف ي الي 

 هللا تعاىل، وتقربا إليم. أما الضز
 
 ( 1006، ص1988- 1408د. يوسف القرضاوي، " فقم الزكاة "، مكتبة الرحاب، سنة  -1
  21سورة البقرة اآلية  -2 
 ( 1007د. يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص -3

كة والمختلفة مع نظام  : بيان النظم والنظريات االقتصادية العالمية والنقاط المشثر ي
 
المطلب الثان

 الزكاة 

ة وركنا دينيا من أركان اإلسالم   ولما كانت الزكاة عبادة وشعي 

ز وهذا  - يبة ف ي تجب عىل المسلم وغي  المسلم، تبعا لمقدرتم عىل  لم توجب عىل غي  المسلمي 
بخالف الضز

 الدفع. 

تحديد األنصبة والمقادير: والزكاة حق مقدر بتقدير الشارع، فهو الذي حدد األنصبة لكل مال، وعفا عما دونها،  -
. وليس ألحد  ، إىل رب  ع العرسر ، إىل نصف العرسر ي ما ي وحدد المقادير الواجبة من الخمس إىل العرسر

ز
نص أن يغي  ف

ي مقاديرها الجتهاد السلطة 
ز
ي سعرها، وف

ز
ي أنصبتها، وف

ز
ي وعائها، وف

ز
يبة ف ي تخضع ف

ع، بخالف الضز عليم الرسر
 وتقدير أوىلي األمر بل بقاؤها وعدم مرهون بتقدير السلطة لمدى الحاجة إليها

تب عىل هذا: أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة، ما دام - ي األرض إسالم، ال يبطلها جور جائر، و  الثبات والدوام: يي 
ز
ال ف

يبة فليس لها  لثبات صفة ا - -عدل عادل، شأنها شأن الصالة، فهذه عماد الدين، وتلك قنطرة اإلسالم، أما الضز
ي مقاديرها ولكل حكومة فيها أن تحور فيها وتعدل حسب ما ترى، بل 

ز
ي أنصبتها وال ف

ز
ي نوعها وال ف

ز
والدوام ال ف
 غي  مؤبد، ف ي تجب حسب الحاجة وتزول بزوالهابقاؤها نفسم، 

ي كتابم وبينها رسولم 
ز
لم وفعلم وهي بقو  -صىل هللا عليم وسلم-المضف: وللزكاة مصارف خاصة عينها اهللا ف

 األمر.  زكاتم بنفسم إذا ألزم –أو عىل معظمها  –مصارف محددة واضحة، يستطيع الفرد أن يعرفها وأن يوزع عليها 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يبة  فتضف )لتغطية النفقات العامة للدولة كما تحددها السلطات المختصة(.  أما الضز

ي  -
 السلطة الحاكمة، هي الت 

ز ز المكلف أو الممول وبي  يبة عالقة بي  العالقة بالسلطة: ومن هذا يعلم أن أداء الضز
ي تتنازل عن جزء منها 

ي تحدد النسبة الواجبة، وهي الت 
ي تطالب بها وهي الت 

، أو  لظرفتسنها، وهي الت  ز معي 
ائب كلها إن شاءت، أما الزكاة ف ي عالقة )

يبة ما أو الضز  (1لسبب خاص، أو عىل الدوام، بل نملك إلغاء ضز

 ( 1008د. يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص -1

ي منم الزكاة، امتثاال ألمره وابتغاء لم -
ز المكلف وربم، هو الذي أتاه المال، وهو الذي كلفم أن يؤئ  ضاتم، ر الزكاة بي 

ز لم مقاديرها ومصارفها ومن هنا يحرص المسلم عىل إيتاء الزكاة، وال يتهرب منها، كما يتهرب جمهور الناس  وبي 
ز  ائب، فإن لم يتهربوا دفعوها مكرهي   من دفع الضز

يبة عنم عند االرتقاء إليم وكا - ي أفق عال تقض الضز
ز
 ناألهداف والمقاصد: وللزكاة أهداف روحية وخلقية تحلق ف

ي مالم، وهو أمر مندوب لكل عامل عىل الزكاة. أما 
ز
ي نفسم وف

ز
كة ف عليم الصالة والسالم يدعو لدافع الزكاة بالي 

ائب وال علماء المالية أن يخرجوا  عو الضز يبة ف ي بمعزل عن التطلع إىل مثل هذه األهداف ولم يستطع مرسر
الضز

ي عينت بها من دائرة األهداف المادية، إىل دائرة أرحب وأبعد مدى 
وهي دائرة األهداف الروحية والخلقية، الت 

 فريضة الزكاة 

يبة والزكاة، هو اختالف األساس الذي  - ز الضز ي فرض كل منهما: وهي أبرز أوجم االختالف بي 
ز
ي األساس النظري ف

ز
ف

ي تحديده عىل نظريا
ز
يبة قد اختلف ف ي أو النظري لفرض الضز

ي عليم فرض كل منهما فاألساس القانوئز
متباينة  تبتز

يبة  ى أصحاب هذه النظرية أن الضز ز الفرد والدولة، في  فالنظرية التعاقدية تقوم عىل أساس عالقة تعاقدية بي 
ز  ز الدولة والمواطني  م بي  ي مي 

 -تماغي العقد االج –تدفع مقابل النفع الذي يعود عىل الممول بموجب عقد ضمتز
ة تؤدي وظيفتها بقصد اشباع الحاجات الجماعية. أما أساس أما نظرية سيادة الدولة فتقوم عىل أساس أن الدول

ي مال اهللا وأساس هذه النظرية أن المال مال اهللا، واإلنسان 
ز
جع إىل نظرية االستخالف ف فرض الزكاة في 

ى﴾.) ي األرض وما بينهما وما تحت الير
ز
ي السموات وما ف

ز
م ما ف

َ
 (1مستخلف فيم، لقولم تعاىل: ﴿ل

 . 5 سورة طم اآلية رقم-1
 

 : الفصل الثالث
 المطلب األول: 

ي تحقيق التوازن االقتصادي أ. تحسب الزكاة رأسيا ويتم توزيعها أفقيا: تحسب رأسيا إذا توفر نصاب 
ز
أثر الزكاة ف

وهو بمثابة الحد األدئز الذي تجب فيم الزكاة، بمقدارها المحدد المعلوم حسب نوع المال الواجبة فيم، وما زاد 
ي مصارفها عن ذلك النصاب ت

ز
تصاعد معم الزكاة بالحساب عىل نحو ما قرره الفقهاء. أما التوزي    ع فيتم أفقيا ف

ي 
ز
ز أن توزيعها أفقيا يتم ف ي ذلك أن حسابها رأسيا ال يخضع لحد أعىل لها، عىل حي 

ز
الثمانية. ووجم تحقيق التوازن ف

ي ه
ز
طاقم ذه المصارف الثمانية تحديد نمصارفم ومن هنا يتحقق التوازن المستمر، فعىل األقل عنض التوزي    ع ف

ي بعض الفئات ومدى تكرار تلك الحاجات. 
ز
ي يتم عىل أساسها التوزي    ع ف

 فضال عن نسبة الحاجات الت 
ز فإنها  ب. الزكاة لسد الحاجة كمقياس لما يعىط: وإذا كان مقدار ما يعىط ما تسد بم الحاجات للفقراء والمساكي 

ي بالطلب كحد الحاجات الحقيقية الفعلية، كمقياس 
ي تقز
ي ضوء مستوى األسعار والمعيشة، ونوع السلع هي الت 

ز
ف

. ومن هنا فإنم ال يجب أن يعىطي المستحق لحاجتم أكير مما يلزم. 
 أدئز
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي توجيم الطلب االقتصادي: )
ز
( الطلب االقتصادي عبارة عن مجموع طلبات األفراد الذين يرغبون 1ج. أثر الزكاة ف

ي السلع ويمكنهم دفع ثمن
ز
ائها. مما ال شك فيم أن الزكاة تضيف دخوال إىل دخول موجودة ف ها ويتقدمون فعال لرسر

تب عىل ذلك زيادة  بالفعل، أو توجد دخوال جديدة، فيؤدي ذلك إىل زيادة الطلب عىل السلع االستهالكية، مما يي 
ي إنتاجها، ومن ثم يزداد الطلب عىل رؤوس األموال الستثمار 

ز
ي عرض السلع والتوسع ف

ز
ي مختلف الف

ز
صناعات، ها ف

ائية جديدة  ويؤكد ذلك أن الطلب الذي تخلقم الزكاة يعتي  قوة رسر
، مرجع سابق، ص-1   (101عبد الحميد محمود البعىلي

ائية الجديدة )الطلب(  يبة عىل آليات جهاز السوق وعناض التوزي    ع فيم، وأنم ما يؤكد فعالية القوة الرسر الضز
تب عىل ذ لك من استمرار دورة نقدية أو تيار نقدي دائم أيا كان حجمم مما يشكل ضمانم ديمومة الزكاة وما يي 

ي 
ز
أساسية ضد مخاطر الركود االقتصادي عىل األقل. وهذا التيار النقدي الدائم الدوري يؤدي إىل زيادة حقيقية ف

 مكونات العملية االقتصادية. 
: يستفاد هذا الم ي

ية إلعادة توزي    ع حقيق   عتز من كثي  من أحكام الزكاة منها: د. الزكاة أداة جي 
ي تجب فيها الزكاة، فباعم أو أتلف جزءا منم أو وهبم  -

إبطال حيل من ملك نصابا من أي نوع من أنواع المال الت 
 قبيل الحول بقصد الفرار من الزكاة فال تسقط عنم الزكاة. 

ي اهللا  -
اء صدقتم لما رواه عبد اهللا بن عمر رضز ي سبيل اهللا فوجن ي المزكي من رسر

ز
ده عنهما عمل عىل فرس ف

ي صدقتك -يباع فأراد أن يبتاعم فسأل رسول اهللا صىل اهللا عليم وسلم
ز
  عن ذلك فقال ال تبتعم وال تعد ف

-  . ز  ن ي المزكي عن توزي    ع زكاتم عىل من تجب عليم نفقتهم ما لم يستحقون الزكاة بصفة أخرى كالفقراء والمساكي 
 ال تحل الزكاة لإلمام أو الحاكم وال آلل الرسول صىل اهللا عليم وسلم   أو مواليهم.  -
، مرجع سابق، ص-1  ( 102عبد الحميد محمود البعىلي

 ( 189، ص4نيل األوطار، الجزء  -2

ي ) -
يبة. ال تحل أيضا للغتز  (. 1الضز

 (. 2ال تحل الصدقة لقوي مكتسب )-
ة قال: سمعت رسول اهللا  ن ي المزكي والعامل عليها أن - ىل ص-يكتم شيئا من أموال الزكاة، عن عدي بن عمي 

ي بم يوم القيامة»يقول:  -اهللا عليم وسلم
  «من استعملناه منكم عىل عمل فكتمنا مخيطا فما فوقم كان غلوال يأئ 

وات( ا لعالية وتدفع لذوي ـه. أثر الزكاة عىل دالة االستهالك: لما كانت الزكاة تؤخذ من ذوي الدخول )والير
الدخول المحدودة وكالميل لالستهالك لذوي الدخول المرتفعة أقل من ميل ذوي الدخول المنخفضة 

وري   اإلنفاق االستهالَّكي والدخل الضز
ز )المحدودة(، فإن أول أثر فعال لفريضة الزكاة هو تضييق الفجوة بي 
ن مقطع وميل دالة االستهالك يصبح أكي  بعد لتحقيق التوظيف الكامل والقريب منم. وبمعتز آخر فإن كال م

: حيث تمثل: "ك" دالة االستهالك قبل فرض الزكاة. "ك+ش" دالة  فرض الزكاة كما يتضح من الشكل التاىلي
 (3االستهالك بعد فرض الزكاة، حيث "ش" هي الزكاة. شكل رقم أثر الزكاة عىل دالة االستهالك )

ي مع الرسر -1
، المغتز ، الجزء ابن قدامة المقدشي  ( 523، ص2ح الكبي 

 ( 161، ص6) المجموع للنووي، الجزء -2
 د. رؤوف عبده، كلية االقتصاد، جامعة القاهرة.  -3

ي تحقيق التوازن االجتماغي الفرع األول: التحذير من الشح والتكذيب بالدين 
ز
: أثر الزكاة ف ي

المطلب الثائز
ز  )أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذييقول اهللا تعاىل:   (1)) يدع اليتيم وال يحض عىل طعام المسكي 
ي »صىل اهللا عليم وسلم: -ويقول رسول اهللا 

ز
ثالث منجيات، وثالث مهلكات: فأما المنجيات: فالعدل ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الغتز والفقر. وأما المهلكات: فشح المطاع، 
ز
ي الرس والعالنية، والقصد ف

ز
الغضب والرضا، وخشية اهللا ف
ي من 2«)فسموهوى متبع، وإعجاب المرء بن

( والزكاة تطيب بها النفوس مما يحد من سوء العالقة الت 
ز فئات  ز األغنياء والفئات المستحقة للزكاة. فالزكاة تقوي روح اإلخالص والتفاهم بي  الممكن أن تنشأ بي 

، فال يؤثر فيم زيادة السكان لكفالة  المجتمع، والمجتمعات، وبذلك يحصل التضامن االجتماغي
ي أم
ز
ية. )حاجاتهم ف  ( 3وال األغنياء عىل عكس ما ينادي بم أصحاب النظريات االقتصادية البرسر

 ( 1اآلية الماعون سورة سورة البقرة، اآلية  -1
غيب رقم الحديث  -2  . 2607صحيح الي 
، مرجع سابق، ص -3  (108عبد الحميد محمود البعىلي

ي الضمان االجتماغي لقد ظهرت فكرة التضامن االجتماغي بعد الحرب  المطلب الثالث: 
ز
الزكاة وأثرها ف

 . ها من مساوئ النظام الرأسماىلي  العالمية األوىل كوسيلة لعالج مشكلة الطبقية وغي 
 : أثر الزكاة وفرضيتها من الناحية الخلقية والنفسية إن آثار الزكاة من هذه الناحية ال تحض ولكن نذكر أهمها 

 اآلثار النفسية:  
ي  -إزالة الخوف والقلق والعمل باطمئنان من مفاجآت المستقبل.       -

  إيجاد الثقة بالنفس والشعور بالكرامة الت 
ي الي  
ز
ي آدم وحملناهم ف

ي قولم تعاىل: ﴿ولقد كرمنا بتز
ز
تخفيف أسباب الحقد  -(       1والبحر﴾ ) كرم بها اإلنسان ف

ز العمال والكراهية من الفقراء لألغ ي تفجي  الثورة بي 
ز
نياء وقد عول ماركس عىل إثارة الحقد والكراهية ف

ز أرباب األموال.  ز وبي  ز والمستضعفي    المطلب الرابع: الزكاة والتنميةالمضطهدين والمستغلي 
ز الوسيلة والهدف وعملية التنمية   الفرع األول: الزكاة تجمع بي 

غي للمزكي نفسم 
فال يجوز لم التهرب منها بأية وسيلة أو حيلة أو نقل عبئها من خالل لما كانت الزكاة تكليف رسر

ائب إذ يستطيع الممول أو المنتج أن ينقل عبئها إىل « قوى السوق» ي نظام الضز
ز
إىل آخرين كما يحدث ف

ي نفس السنة. )
ز
( 2المستهلك مثال. ومما يؤكد ذلك ويدعمم عدم ازدواجية الصدقة عىل نفس الوعاء )المال( ف

ي قاعدة الف
ز
: محلية الزكاة وتوزي    ع عملية التنمية عىل أقاليم الدولة الواحدة مما يلفت االهتمام أن ف ي

رع الثائز
ي أن تؤخذ من أغنيائهم وتوزع عىل فقرائهم ضمانا لحصول كل إقليم 

ز
ع الحنيف ف ي جاء بها الرسر

محلية الزكاة الت 
ي عنها أهلم وذ

ي وأهلم عىل حظم من عملية التنمية حت  يستغتز  أرسلم النت 
ز صىل -لك لحديث معاذ بن جبل حي 

ي عهد 3إىل اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها عىل فقرائهم، ) -اهللا عليم وسلم
ز
( وكذلك كان العمل ف

ي اهللا عنم-عمر 
 . -رضز

 . 70سورة اإلرساء اآلية  -1
، مرجع سابق، ص -2  (. 108عبد الحميد محمود البعىلي
 . 1496حديث صحيح البخاري رقم ال -3

ي المجتمع 
ز
اك القوى المزكية أي المنتجة ف عية فعالة لتحريك واشي  ومن ناحية أخرى فإن محلية الزكاة سياسة رسر

عية  ي عملية التنمية بما تتوافر فيها عقائد إيمانية وسلوكيات رسر
ز
 ف

ي كثي  من المجتمعات 
ز
يبة ومقاصد مرعية، وهذا هو الهدف والوسيلة المفقودة ف ي تسغالضز

 المعاضة الت 
 (1للنهوض باقتصادياتها. )

ي هذا المجال دورا بارزا ومحددا عىل النحو 
ز
الفرع الثالث: اإلنسان وسيلة عملية التنمية ال شك أن الزكاة تؤدي ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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اط النية، فالزكاة ركن من أركان اإلسالم وفريضة إلزامية تقوم عىل  . أ  ي فريضة الزكاة واشي 
ز
القاعدة اإليمانية ف

ورة أدائها إىل مستحقيها.   ضز
ي المزكي وكذا البلوغ والعقل، فال تجب عىل غي  المسلم البالغ العاقل الحر.   . ب

ز
اط الحرية ف  اشي 

ي قيامها عىل سد حاجة الفئات المستحقة لها يشكل الفرع الرابع: اإلنسان هدف عملية التنم
ز
ية ال شك أن الزكاة ف

ي المجتمع وتوفي  الحاجات األساسية لهذه الفئات، ومن هنا  
ز
الحد أدئز الالزم لكفالة تشغيل الطاقات الكامنة ف

ي تحقيق المصلحة الكلية لإلنسان. )
ز
ي جباية الزكاة دورا أساسيا وفعاال ف

ز
 (2كان دور الدولة ف

  الزكاة والفقر لمطلب الخامس: ا

لعل أكير ما يمنع الفقراء من التمتع بحقوقهم األساسية هو ما يمارسم األقوياء وذوو النفوذ من ظلم لهم، ومنع 
ز طبقة مهمشة، وجاء اإلسالم ليمنع ذلك، وليكون الفقر حالة  لحقوقهم، مما يجعل من الفقراء والمساكي 

ي المجتمع )
ز
 (. 3عارضة ف

، مرجع سابق، صعبد ال-1  ( 110حميد محمود البعىلي

ي الدولة اإلسالمية "، مجلة أبحاث، االقتصاد -2
ز
ها ف عابد بن أحمد سالمة، " الحاجات األساسية وتوفي 

، م   54م، ص1984ـه، 1404، 2، ع1اإلسالمي

ي اإلسالم " دار هومة سنة -3
ز
 (245، ص2003شيد حيمران، " مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية ف

ي  ومن
ز
ي تعتي  أهم مورد ماىلي للدولة ف

ي يستعملها اإلسالم للقضاء عىل الفقر "الزكاة" الت 
ز أهم الوسائل الت  بي 

ف بهما اإلسالم إنما هما اللذان ينشآن نتيجة اختالف 1معالجة الفقر ) (، فالفقر والتفاوت المادي الذين اعي 
ي قدراتهم ورغباتهم ودون أن يكون هنالك أي من أنوا 

ز
ع الظلم واالستغالل واالعتداء عىل الحقوق، أو الناس ف

إتاحة الفرص للبعض اإلثراء عىل حساب البعض اآلخر. ويضع اإلسالم قواعد السلوك االقتصادي لألغنياء بعيدا 
، واالستغالل، والتسلط. فاإلسالم ينظر إىل المال عىل أنم مال اهللا والناس مستخلفون  ف، والكي 

عن البطر والي 
ع سبحانم  فيم، نعمة ام لما رسر ز ي أن تقابل بالعبادة والشكر وااللي 

ورحمة من اهللا سبحانم، وهذه النعمة ينبغز
ي التاري    خ 

ز
ي البيئة اإلسالمية ف

ز
ي محاربة الفاقة والفقر ف

ز
لتنظيم ملكية اإلنسان لهذا المال. ولقد أدت الزكاة دورها ف

 اإلسالمي الحافل. 

  صحيح وظيفة النقودالزكاة من أهم وسائل ت المطلب السادس: 

تب عىل ذلك من آثار  ، وما يي  ي
ي النقود دون أن يقابل تلك الزيادة إنتاج فعىلي أو حقيق 

ز
إذا كان الربا يؤدي إىل زيادة ف

ي للمال مما يؤدي لم من زيادة اإلنتاج، فالزكاة 
اقتصادية سيئة مثل "التضخم"، فإن الزكاة تؤدي إىل دوران حقيق 

ي تنوع دائرة عىل تحقيق النفع 
ز
وكفاية الحاجة لكل من تعىط لهم وأيضا لكل من تؤخذ منهم، ويتمثل ذلك ف

ي تؤخذ منها، من نقد وعروض التجارة وزروع وثمار وحيوان وأنعام وركاز، )
 (2األموال الت 

ي البيئة اإلسالمية " مجلة جامعة الملك عبد العزيز االقتصاد -1
ز
المرشي سيد حجازي، " الزكاة والتنمية ف

، عاإلس    11م، ص2004ـه، 1420، 2المي

، مرجع سابق، ص-2  (. 27 - 25عبد الحميد محمود البعىلي
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف
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(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي قيمة نوع واحد من أموال  
ز
ف األموال وأهمها مواجهة االضطراب الذي قد يحصل ف تب عليم تحريك أرسر مما يي 

ائية باستمرار مما يؤدي إىل تذبذب ) وما يصاحبم من أكل ( المعامالت 1كالنقود إذ تنخفض وترتفع قوتها الرسر
ي 
ز
ألموال الناس بالباطل ومن ثم يتحقق الظلم. وإذا كانت الزكاة تخرج المال عن االكتناز وتؤدي إىل دورانم ف

ي إلغاء الربا إذ يحتم نظام الزكاة تناقص النقد الذي يمسكم صاحبم عن 
اإلنتاج واالستثمار فإن نظام الزكاة يقتضز
فائدة سيكون سلبيا. وبذلك تؤدي الزكاة إىل نظام اقتصادي يعىطي العامل التداول وحينئذ فقط نجد أن سعر ال

ي وال يقبل ألي طرف أن ينعم وال يغرم .  ي العائد اإلنتاح 
ز
 .حقم كامال ف

ي " من بحوث مؤتمر الفقم اإلسالمي الذي -1
ز
محمود أبو السعود، " أثر تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي ف

 . 383ـه ص 1396سعود اإلسالمية الرياض، سنة عقدتم جامعة اإلمام محمد بن 
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