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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يبة من الزكاة[  ]حكم إحتساب الضر

]  ]بحث فقهي

 إعداد الباحث: 

 ] ي  ]عبدهلل بن صالح بن علي الزغب 

يعة والدراسات اإلسالمية   –جامعة القصيم    –وزارة التعليم  – ]المملكة العربية السعودية   فسم الفقه[  –كلية الشر

 

 ملخص البحث: 

يبة المعاضة" نازلة   ي هذا "الضز
يتعلق بها عدد من المسائل واألحكام، من أهمها: "حكم احتسابها من الزكاة"، وفز

ائب والفرق بينها، ثم ذكرت أهم أوجه االتفاق  يبة ومعتز الزكاة، وأوضحت أنواع الضز البحث بينت معتز الضز
 بم
ً
ط مقرونا وط الزكاة وذكرت كل رسر يبة والزكاة، ثم توقفت عند رسر ز الضز يبة واالختالف بي  ي الضز

دى تحققه فز
اع فيها، وعرض  ز ي هذه المسألة بعد تحقيق المناط وتحرير محل اليز

المعاضة، ثم انتهيت إىل الحكم الفقهي فز
ي هذا الباب. 

ز والمعاضين، ثم ختمت البحث بذكر خالصة نتائجه، وأهم التوصيات فز  أقوال العلماء المتقدمي 

Abstract : 

  "Contemporary taxation" has a number of conditions and Terms, the most important of which are: The 

provision for calculating it from zakat. In this research, I have clarified the meaning of tax and the 

meaning of zakat.  In addition, I explained the types of taxes and the difference between them. Then I 

mentioned the most important differences and similarities between tax and zakat. After that, I mentioned 

the conditions of Zakat and stated each condition accompanied with the extent to which it is achieved 

in the contemporary tax.  Consequently, I concluded the relevant Sharia ruling for this matter after 

investigating and clearing the dispute area and  presenting the previous and contemporary scholars. 

Finally, I concluded my research with a summary of its findings and the most important 

recommendations for this section". 

، نبينا محمد، عليه وعىل آله أفضل الصالة  ز ف األنبياء والمرسلي  ، والصالة والسالم عىل أرسر ز الحمد هلل رب العالمي 
 وأتم التسليم ، أما بعد: 

ائع؛ لحكم عظيمة ومقا ع الرسر صد جليلة، علمها من فإن هللا سبحانه وتعاىل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب ورسر
 علمها، وجهلها من جهلها 

ي جعلها هللا عامة شاملة، صالحة 
ي جاء بها محمد صىل هللا عليه وسلم، الت 

يعة الت  ائع، هي الرسر وإن أكمل هذه الرسر
ائع، والناسخة لها، فال طريق لعبادة هللا سبحانه وتعاىل إال من خاللها.   لكل زمان ومكان؛ إذ هي ختام الرسر

ي هذه وإن من كم
ز إال وفز ل نازلة بالمسلمي  ز

يعة وشموليتها، أن أتت بقواعد عامة، ونصوص جامعة، فال تيز ال الرسر
 القواعد والنصوص ما يمكن أن ترد إليه هذه النوازل. 

ي غالبها مبنية عىل أنظمة عالمية، لم توضع 
وإن من أوسع أبواب النوازل: ما يتعلق بأنظمة الدول وقراراتها، إذ هي فز

، ولم تراع فيه أحكامه. عىل أسا  س إسالمي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يبة" وما يتعلق بها من مسائل وأحكام.   ومن هذه النوازل: "الضز

ي باب العبادات: "حكم احتسابها من الزكاة"، وهي مسألة يسأل كثي  من 
يبة فز ومن أهم المسائل المتعلقة بالضز

ي تتعا
ز عنها، لما لها من تأثي  مادي عىل الفرد داخل الدول الت  ائب. المسلمي   مل بالضز

العون  الموىل   
ً
المسألة، سائال بحثه عن هذه   ىلي 

وما تستز تيرس ىلي جمعه،  ما  أعرض   ، اليسي  البحث  ي هذا 
وفز

 والتوفيق والسداد. 

 مشكلة البحث:  ❖
ي عدة أسئلة: 

ر
 تتضح مشكلة البحث ف

يبة؟ – 1  ماهي الضز

يبة عند الفقهاء؟ – 2 يبة المعاضة بالضز  ما عالقة الضز

يبة والزكاة؟ما  – 3 ز الضز  الفرق بي 

يبة من الزكاة؟  – 4 غي احتساب الضز
 ما الحكم الرسر

 أهداف البحث:  ❖
 تتضح أهداف البحث من خالل عدة نقاط: 

يبة  -  توضيح معتز الضز
يبة عند الفقهاء - يبة المعاضة والضز ز الضز  بيان العالقة بي 
يبة.  - ز الزكاة والضز  بيان الفرق بي 
ي احتساب ا -

غي فز
يبة من الزكاة. بيان الحكم الرسر  لضز

 حدود البحث:  ❖
ائب  ه الفقهاء من عموم الضز ائب المعاضة بمعناها الخاص، فال يدخل فيه ما يعتير هذا البحث يدور حول الضز

 إال عىل سبيل التخري    ج. 

ائب،  ائب؛ وهي حكم احتسابها من الزكاة، فال يتعلق بحكم فرض الضز ويختص بمسألة معينة من مسائل الضز
ها من أحكامها. وال حكم التهر   ب منها، وغي 

 أهمية الموضوع:  ❖
ة عظيمة، وعبادة جليلة، وركن من أركان اإلسالم، وهو الزكاة، ومحل  أنه يتعلق بشعي  ي 

تكمن أهمية الموضوع فز
 تعلقه: هو أدائها وإخراجها، وهذا هو لّب هذه العبادة ومضمونها.  

والشك أن ما يمس أموال الناس، تعظم الحاجة لدراسته وتبيينه وكذلك هو يتعلق بأموال الناس، وبذلها من عدمه،  
، ليحصل االنقياد من المسلم، أو تقوم عليه الحجة. 

ً
 شافيا

ً
 بيانا

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  نيسان  –  15                                                                 (   - 82 69) ص:   رابع البحث ال – األول  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

71 
ي             يبة من الزكاة                                                                                                                              الزغب              حكم إحتساب الضر

  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                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 سبب اختيار الموضوع:  ❖
ي بالدنا، ولذلك احتجت  

ي األهمية، فإن من األسباب أن هذه المسألة تعتير نازلة حديثة فز
إضافة إىل ماتقدم ذكره فز

ي عىل األدلة. لبحثها ومعرف
غي المبتز

 ة كالم العلماء  فيها، والوصول للحكم الرسر

 الدراسات السابقة:  ❖
 لم أجد دراسة منفردة بهذه المسألة، وهناك دراسات تناولتها ضمن مباحثها، فمنها: 

يبة"، ثم عقد  -  بعنوان: "الزكاة والضز
ً
، كان كتاب: فقه الزكاة، للدكتور: يوسف القرضاوي، حيث عقد بابا

ً
فصوال

ائب عن الزكاة".  ي الضز
 األخي  منها: "هل تغتز

يبة  - ي بعنوان: "حكم احتساب الضز
ي الفصل الثائز

 فز
ً
، حيث عقد مبحثا كتاب: نوازل الزكاة، للدكتور: عبدهللا الغفيىلي

 من الزكاة". 

ي الجلسة الثالثة موضوع الزكاة وا-
يبة، واحتوى عىل أربعة أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاضة، فكان فز لضز

 بحوث: 

، بحث: د.عىلي مخي الدين   ، بحث: د.عبد الحميد البعىلي بحث: د.عبد الستار أبو غدة، بحث: د.محمد عثمان شبي 
 . ي
 القرداغز

 خطة البحث:  ❖
ي مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة. 

 جاء هذا البحث فز

 التمهيد، وفيه مطلبان: 

 تعريف الزكاة.  المطلب األول: 

: ت ي
يبة المطلب الثانر  . عريف الضز

ائب،المبحث األول:   وفيه مطلبان:  أنواع الضز

عية المطلب األول:  ائب الرسر  . الضز

:  المطلب ي
ائب االجتهادية  الثانر  . الضز

 : ي
يبة والزكاةالمبحث الثانر ز الضز  وفيه مطلبان:  ،أوجه االتفاق واالختالف بي 

يبة والزكاةالمطلب األول:  ز الضز  . أوجه االتفاق بي 

 : ي
يبة والزكالمطلب الثانر ز الضز  . اةأوجه االختالف بي 

يبة والزكاة، المبحث الثالث:  ز الضز وط بي   وفيه خمس مسائل:  الرسر

ي الزكاة المسألة االوىل: 
 . النية فز

 . مصارف الزكاةالمسألة الثانية: 

 . دفع الزكاة لغي  المسلم المسألة الثالثة: 

ي الزكاة المسألة الرابعة: 
 . الحول فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 . مقدار الزكاة المسألة الخامسة: 

 وفيه مطلبان:   ،مناقشة التخريجات الفقهية للمسألة المبحث الرابع: 

 . الخراج  المطلب األول: 

: ا ي
 .لعشور المطلب الثانر

يبة من الزكاةالمبحث الخامس  وفيه خمس مطالب:  ،: حكم احتساب الضز

 .صورة المسالة المطلب األول: 

 : ي
 .مدى كون المسألة من النوازل المطلب الثانر

ي المسألة المطلب الثالث: 
 .تحقيق المناط فز

اع المطلب الرابع:  ز  .تحرير محل اليز

جيح المطلب الخامس:  ي المسألة والي 
 .األقوال فز

 الخاتمة 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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يبة فز  وأما الضز

ِل َيْوٍم  
ُ
ي ك ِ
 َعْبِدِه فز

َ
 َعىل

ُ
ِيد ُرُه السَّ

ِ
د
َ
") اإلطالق األول: "َما ُيق

ٌ
ة
ى
ل
َ
َراٌج َوغ

َ
َها خ

َ
اُل ل

َ
اِئُب َجْمُعَها َوُيق َ

َ (، ومن هذا المعتز 5َوضز
 هللُا  

ى
َّ َصىل ي ترِ

َّ
 الن

َ
ْيَبة

َ
ُبو ط

َ
اَل: »َحَجَم أ

َ
، ق
ُ
ه
ْ
ُ َعن

ى
َ اَّلل ي ِ

ِس ْبِن َماِلٍك َرضز
َ
ن
َ
ي صحيح البخاري َعْن أ

َم،  ما جاء فز
ى
ْيِه َوَسل

َ
َعل

 ِبَصاٍع 
ُ
ه
َ
َمَر ل

َ
أ
َ
ْو َصاعَ  -ف

َ
ِ أ

ز يَبِتِه«)  -ي ْ ِ
َ ْو ضز
َ
ِتِه أ

ى
ل
َ
َف َعْن غ

َّ
ف
َ
خ
َ
 ف
ُ
َم َمَواِلَيه

ى
ل
َ
َعاٍم، َوك

َ
 (. 6ِمْن ط
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فز منه  مساهمة  نهائية،  بصفة 
يبة")   (. 8الضز
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 (. 2277، الحديث رقم )(93/ 3البخاري )( 6)
 .. (3/ 17) م2009األنصاري  (. 398/ 3) 1399الرازي،  (7)
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ي بذلك: الت 

 أعتز
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 ، بتضف. (117/ 3)م 1995 البهوئ 
 . (52/ 19الموسوعة الفقهية الكويتية ) انظر:  (11)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز من حقوق تؤدى عنها")  ي   (، وهذا ثابت من12وأما المعتز الخاص فهو: "ما وضع عىل رقاب األرضي 
فعل عمر رضز

 (. 13هللا عنه) 

 عند الفقهاء، منها: 
ً
 النوع الثالث: العشور: ولها عدة معان

 (. 14المعتز األول: عرسر الصدقات، أو زكاة الخارج من األْرِض) 

ز عىل عروض التجارة)  : مايؤخذ من تجار المسلمي  ي
 (. 15المعتز الثائز

 (. 16المعتز الثالث: "المأخوذ من تجار أهل الذمة ونحوهم") 

 باعتبار المقدار المأخوذ. 
ً
ا ي التسمية فقط، فتسىم الزكاة عرسر

 فأما المعتز األول: فهو اختالف فز

ي هللا 
ي هللا عنه، وحقيقته أنه زكاة لعروض التجارة، إال أن عمر رضز

ي عهد عمر رضز
ي : فقد حدث فز

وأما المعتز الثائز
عليهم،   تمر  ي 

الت  التجارات  من  يأخذونه  العشارين  جعل  من عنه  يؤخذ  ما  ألن  التغليب،  باب  من   
ً
ا عرسر وسىمي 

 عىل أهل الحرب) 
ً
، أو نصفه عىل أهل الذمة، أو العرسر كامال ز ، إما ربعه للمسلمي   (. 17التجارات ُينسب للعرسر

، وهذا الشك أنه مما لم   ز  من أموال المسلمي 
ً
، فأصبح يأخذ العرسر كامال ز ي عهد بعض السالطي 

ثم تطور األمر فز
ع،   بل هو من الظلم المحرم. يطالب به الرسر

ة   األخي  الصورة  هذه  من   -ثم 
ً
ظلما المأخوذة  عىل -وهي  الفقهاء  إطالقات  من   

ً
إطالقا العشور  مصطلح  أصبح   ،

 . ز ائب المفروضة عىل المسلمي   الضز

ي عهد عمر وأقره الصحابة  
 فز
ً
ي هللا عنهم-وأما المعتز الثالث: فقد حدث أيضا

( ، وروي أيضا عن 18عليه)   -رضز
ي   هللا عليه وسلم -النتر

ى
وٌر") -صىل

ُ
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ُ
 (. 19: "إنما الُعش
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ائب االجتهادية  ❖ : الضر ي
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ورة، دائمة   ورة أو لغي  ضز ، لضز
ً
 أو ظلما

ً
ائب السابقة، سواء أخذها عدال  كانت أو مؤقته. وهي كل ما سوى الضز

ها من التسميات. 21(، "توظيف الخراج") 20وهذه لها أسماء عدة عند الفقهاء، منها: "المكوس")   (، وغي 
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 . (149م )ص: 1999األنصاري،  ( انظر: 15)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يبة والزكاة)  ز الضز : أوجه االتفاق واالختالف بي  ي
 (22المبحث الثائز

يعة "ال تفرق  يعة المعروفة عند أهل العلم؛ أن الرسر ، وال إن من القواعد الفقهية؛ بل من قواعد الرسر ز ز المتماثلي  بي 
ي 
"، و إن ظهرت التسوية مع االختالف، أو التفريق مع التماثل؛ فإن هذا لقصور فهم الناظر فز ز ز مختلفي  تسَوي بي 

يعة، ولغياب بعض الخصائص عن ذهنه.   أدلة الرسر

ز إال ال   -رحمه هللا–يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية   ز متماثلي  ختصاص أحدهما  : " وبالجملة فالشارع حكيم ال يفرق بي 
ز بل قد أنكر سبحانه عىل من نسبه إىل ذلك وقبح  ز غي  متساويي  ز مختلفي  بما يوجب االختصاص وال يسوي بي 
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ْ
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ُ
 (. 23ف

غي  
يبة والزكاة، لتأثي  بعض هذه الفروق عىل الحكم الرسر ز الضز ومن هنا البد أن نعرف أو جه االتفاق واالختالف بي 

ي المسألة. 
 فز

يبة والزكاة  ❖ ز الضز  المطلب األول: أوجه االتفاق بي 
يبة،  اإللزام: فالزكاة يلزم المكلف بدفعها ديانة، وكذلك يلزم من الحاكم إذا  -1 ي الضز

امتنع عن أدائها، وكذلك الحال فز
 بل إنها ال تتحقق بدونه. 

يبة، تدفع للحاكم -2 ي الزكاة أن تدفع إىل الحاكم عن طريق تسليمها للُجباة، وكذلك الضز
الدفع للسلطة: فإن األصل فز

 عن طريق أحد نّوابه من الوزارات والهيئات ونحوها. 

ي بذلك وجه هللا، والتكافل مع أبناء دينه؛ إال أن انعدام المقابل المادي الخاص: فإن د-3
افع الزكاة، وإن كان يبتغز

ائب؛ فمنفعتها عامة لعموم مصالح الدولة  ي الضز
هذا ال يعود عليه بمنفعة مادية خاصة محددة، وكذلك الحال فز

 ورعاياها. 

، وأهداف اقتصادية؛ كتنمية تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية: فإن الزكاة لها أهداف اجتماعية؛ كدفع الفقر -4
يبة؛ فمن أهدافها رفع اقتصاد البلد، وتوفي  مقومات الحياة األساسية لألفراد، والشك أن بينهما   المال، وكذلك الضز

ي نوع هذه األهداف وطرق تحقيقها. 
 فز
ً
ا  كبي 

ً
 تفاوتا

يبة والزكاة ❖ ز الضز : أوجه االختالف بي  ي
 المطلب الثائز

ائب عن  ة، من أهمها: تختلف الضز  الزكاة من أوجه كثي 

1-  . يبة فهي مفروضة من البرسر  أن الزكاة مفروضة ومقدرة من هللا سبحانه وتعاىل، وأما الضز

يبة فهي ال تعدو كونها فريضة مالية. -2  الزكاة عبادة مالية، ففيها معتز التعّبد والتقرب إىل هللا، أما الضز

يبة،   الزكاة، منها ما تجبيه الدولة، ومنها   -3 عية، بخالف الضز ي المصارف الرسر
ما يدفعه األفراد من قبل أنفسهم فز

 فهي تجتر من قبل الدولة فقط. 

 
، (. 997)ص: ـه 1393القرضاوي انظر:  (22)  (. 332)ص: ـه 1430الغفيىلي
 . (127/ 17) م1995ابن تيمية،  (23)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يبة   -4 عقوبة الممتنع من دفع الزكاة ال تختص بالعقوبة الدنيوية، بل تتجاوزها إىل العقوبة األخروية، بخالف الضز
 فعقوبتها هي عقوبة دنيوية فقط. 

ية، بخالف   الزكاة من صفتها الثبات  -5 ها من الفرائض المالية البرسر والدوام، فال يجوز إلغاؤها، أو استبدالها بغي 
يبة، فهي فريضة مالية قابلة لإلثبات واإللغاء.   الضز

ي األموال   -6
يبة، فهي واجبة فز ها من أموال القنية واالستهالك، بخالف الضز ي األموال النامية دون غي 

الزكاة واجبة فز
 امية. النامية وغي  الن

تؤخذ من عموم   -7 يبة، فهي  الضز ز فقط، بخالف  المسلمي  من  وتؤخذ  الفقراء،  األغنياء دون  الزكاة تجب عىل 
 . ز ز وغي  المسلمي  ي الدولة؛ األغنياء والفقراء، والمسلمي 

ز فز  المقيمي 

ي قوله تعاىل: }إنما الصدقات للفقراء والمس -8
ي مصارفها الثمانية المنصوص عليها فز

ز  الزكاة تضف فز ز والعاملي  اكي 
 ،} السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم  وابن  ي سبيل هللا 

ز وفز والغارمي  الرقاب  ي 
قلوب  هم وفز والمؤلفة  عليها 

ي نفقات الدولة العامة ومتطلباتها، دون التقيد بمصارف معينة. 
يبة، فهي تضف فز  بخالف الضز

الخارج من األرض وب  هي  -9 ي زكاة 
فز النقدين، وعروض الزكاة منها األعيان كما  ي زكاة 

النقود كما فز مة األنعام، ومنها 
يبة، فهي تختص بالدفع النقدي فقط.   التجارة، بخالف الضز

ي 
ي األحكام، كما سيائ 

ي بعضها اختالفهما فز
ة يقتضز يبة والزكاة من أوجه كثي  ز الضز ز الفرق الشاسع بي  ومما تقدم يتبي 

 معنا. 

يبة والزك ❖ ز الضز وط بي   اةالمبحث الثالث: الرسر
 عديدة، بعضها يتعلق بمخرجها، وبعضها يتعلق بالمال الُمخرج، وبعضها يتعلق بمستحق 

ً
وطا إن للزكاة رسر

 للتساؤل، هل هي متحققة 
ً
ي قد تكون محال

وط، الت  ي هذا المبحث، أعرض بعض الرسر
هذه الزكاة، ولعىلي فز
يبة أم ال؟  ي الضز

 فز

ي الزكاة  ❖
 المسألة األوىل: النية فز

عامة   هذا) مذهب  عىل  اإلجماع  وحكي  الزكاة،  إخراج  عند  ط 
النية رسر أن  الصالة 24الفقهاء  عليه  لقوله   ،)
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وط.  ي بقية الرسر
 تحقق، فيبق  النظر فز

 المسألة الثانية: مصارف الزكاة  ❖
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 . (217/ 2البحر الرائق ) (24)
 (. 1.)ح: (6/ 1صحيح البخاري ) (25)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المسألة الخامسة: مقدار الزكاة  ❖
باخ تختلف  الشارع،  قدرها  مقادير  لها  الزكاة  أن  المعلوم  م  من  ز تلي  ال  المعاضة  ائب  والضز األموال،  تالف 

ائب أكير من المقدار الواجب فال إشكال، وإن كانت  عية، إال أنه قد يقال هنا: إن كانت الضز بالمقادير الرسر
 ( ي
 (. 31أقل، فعليه أن يخرج الباف 

يبة من الزكاة  ❖  المبحث الخامس: حكم احتساب الضز
 المطلب األول: صورة المسألة ❖

ائ الضز فرض  للمكلف بعد  يجوز  فهل  اختيار،  بدون  منهم  وأخذها  الناس،  عىل  اإلسالمية  البلدان  معظم  ي 
فز ب 

يبة أقل أخرج الزائد؟ ي ماله، فإن كانت الضز
ائب عن الزكاة الواجبة عليه فز  احتساب ما أخذته الدولة منه من ضز

ي المسألة  ❖
: تحقيق المناط فز ي

 المطلب الثائز
ائب   ي الضز

ائب االجتهادية، سواء إن المتأمل فز ائب، وهي الضز ي من الضز
المعاضة يجدها ال تخرج عن النوع الثائز

 أو غي  ذلك من األسماء. 
ً
 قلنا بأنها جائزة او محرمة، وسواء أسميناها مكوسا

ي 
ي حكم احتساب المكوس والجبايات من الزكاة، الت 

يبة، هي داخلة فز وعىل هذا فمسألة احتساب الزكاة من الضز
. تحدث ع

ً
 نها الفقهاء سابقا

اع ❖ ز  ( 32) المطلب الثالث: تحرير محل اليز
يبة المدفوعة للكفار ال تجزئ من الزكاة. -  اتفقوا عىل أن الضز

يبة بغي  نية الزكاة، فإنها ال تجزئ عنه. -  و اتفقوا عىل أن المكلف إن أخرج الضز

 و اختلفوا فيما عدا ذلك. -

ي المسألة ❖
جي المطلب الرابع: األقوال فز  حوالي 

القول رواية عن الرسخسي رحمه هللا)  الزكاة، وهذا  يبة من  ابن 33القول األول: جواز احتساب الضز (ورواية عن 
 (. 34تيمية رحمه هللا) 

 
 (. 1107فقه الزكاة للقرضاوي )ص:  (31)
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 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الحنفية)  قول  وهذا  الزكاة،  من  يبة  الضز احتساب  يجوز  ال   : ي
الثائز والمالكية) 35القول  والشافعية) 36(   )37  )
عامة  38والحنابلة)  وعليه  الدائمة) 39المعاضين) (،  اللجنة  أفتت  وبه  الزكاة 40(  لقضايا  الرابعة  والندوة   )
 (. 41المعاضة) 

 أدلة القول األول: 

1  –   
ً
ز والفقراء، ألن ما عليهم من التبعات فوق مالهم، فلذا يعتير ضفها إليهم ضفا لة الغارمي  ز

ز بميز أن السالطي 
 لمن استحق الزكاة. 

ضنا وجوده؛ لحصلت ويناقش: أن هذا الوصف إن كان   باعتبار نفس السلطان، فهو وصف غي  موجود، ولو افي 
ائب أكير من ذلك.  ، والضز ز  الكفاية بمال شخص أو شخصي 

وأما إن كان باعتبار بيت المال، فإن بيت المال ال يوصف بالفقر والغتز والغرم وعدمه، فإن هذه األوصاف ال تكون 
 .  إال لجنس البرسر

ي  
: أن فز ي

ائب ومال الدليل الثائز ة، إذ سيضطر المكلف لدفع مال الضز عدم احتساب الزكاة عىل الناس مشقة كبي 
 الزكاة. 

صب 
ُ
ة، فهي من جنس المشقة الموجودة فيما إذا رُسق من اإلنسان متاع، أو غ ويناقش: أن هذه المشقة غي  معتير

ي 
ء، فال يقول أحد باعتبارها، فالواجب عىل المسلم الصير واالحتساب فز ي

 هذا. له شر

 : ي
 أدلة القول الثائز

تعاىل قول هللا  األول:  اِب  :{الدليل 
َ
الِرق ي  ِ

َوفز ُهْم  وب  ُ
ُ
ل
ُ
ق ِة 

َ
ف
ى
ل
َ
ُمؤ
ْ
َوال ْيَها 

َ
َعل زَ  َعاِمِلي 

ْ
َوال  ِ

ز َمَساِكي 
ْ
َوال َراِء 

َ
ق
ُ
ف
ْ
ِلل  

ُ
ات

َ
ق
َ
د الصَّ َما 

َّ
ِإن

 ِمَن هللِا وَ 
ً
ة
َ
ِريض

َ
ِبيِل ف ي َسِبيِل هللِا َواْبِن السَّ ِ

زَ َوفز اِرِمي 
َ
غ
ْ
 . ]60التوبة: [. }هللُا َعِليٌم َحِكيٌم َوال

عىط 
ُ
ت ال   

ُ
يبة

والضزَّ هذا،  األجماع عىل  حكاية  وتقدم  بها،  زَ  المختِصي  ألهِلها  ها 
ُ
َضف كاِة  الزَّ  

َ
ط ْ  رسر

َّ
أن الداللة:  وجه 

مانيِة. 
َّ
 لألصناِف الث

ة إسالمي يبة ال تؤخذ باسم الزكاة وال بصورتها، والزكاة شعي  : أن الضز ي
ة ظاهرة، فيجب أن تؤخذ باسمها الدليل الثائز

عية، وبأوقاتها المعلومة.   وبمقاديرها الرسر

ز يأخذ هذا المال أنه من الزكاة.   الدليل الرابع: أن اإلمام ال ينوي حي 

عية.  ي مصارفها الرسر
ش: أن هذا ال يلزم عند بعض الفقهاء، إذا كانت تضف فز

َ
 ويمكن ان يناق

 
 (. 311، 310 /  2م ) 1992 ابن عابدين( 35)
 . (163-164/ 1)عليش  (36)
(37)  ،  . (295/ 2) العجيىلي  . (303/ 1) ـه1407الهيتىمي
 . ( 155)ص:  م1985ابن رجب:  (38)
، (. 1113ـه )ص: 1393القرضاوي  (39) ي فتوى اللجنة الدائمة و ندوة قضايا الزكاة المعاضة. وكذل237)ص: ـه 1430الغفيىلي

ي بحوث   ك(.وستائ 
ينظر فز

 الندوة. 
 (. 285/ 9)  مجموع فتاوى اللجنة (40)
 . (67فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاضة )ص  (41)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ط  يبة) الدليل الخامس: أن الزكاة عبادة يشي  ي الضز
 (. 42فيها نية التقرب إىل هللا، وذلك متعذر فز

ي    ع، وسبب اإليجاب، وأهداف كل منهما،   ة، كمصدر الترسر يبة من وجوه كثي  الدليل السادس: اختالف الزكاة عن الضز
ي الحا

ي يرتبط ثبوتها وعدمه باجتهاد الحاكم فز
يبة الت  ي كل زمان ومكان، بخالف الضز

جة  ومصارفهما، وثبوت الزكاة فز
 (. 43إليها من عدم ذلك) 

جيح:   الي 

يبة عن الزكاة، وأنه ال يجوز احتسابها منها،    ىلي رجحان القول بعدم إجزاء الضز
ز بعد عرض األقوال وأدلتها، يتبي 

 وذلك لعدة أمور: 

ي ووضحوها.  – 1
 قوة أدلة القول الثائز

ي غي  المصارف  – 2
 الثمانية. حكاية اإلجماع عىل عدم جواز ضف الزكاة فز

يبة.  – 3 ز الزكاة والضز  الفروق الجوهرية بي 

 أن الزكاة عبادة، والعبادات توقيفية.  – 4

ي  
ائب توضع فز ي أن هذا القول هو ما عليه عامة العلماء، بل لو قيل أن هذا باإلجماع لكان له وجه؛ ألن الضز

ويكقز
انية الدولة العامة، وال تكاد تسلم دولة من المصارف المحرمة،   ز ؛ وهذه مي  ز ي ال نفع فيها للمسلمي 

والمصارِف الت 
 ليست من مصارف الزكاة باإلجماع كما سبق. 

 ( ز ز الرواية 44وأما ما روي عن اإلمامي   بينه وبي 
ً
ي مصارف الزكاة، جمعا

(، فإنه إن صح عنهم؛ فيحمل عىل ما يضف فز
ي مسألة مصارف الزكاة. 

ز مخالفتهما فز  األخرى، وألنه لم ينقل عن اإلمامي 

 الخاتمة  ❖
ي توصلت إليها: 

ي ختام هذا البحث أهم النتائج الت 
ز فز ي لهذا الموضوع، وعرضه عىل القارئ الكريم، أبي 

 بعد بحتر

ائب.  • ي فيما يسميه الفقهاء بالمكوس والضز
يبة المعاضة تدخل فز  أن الضز

يبة والزكاة أوجه اتفاق وأوجه اختالف.  • ز الضز  أن بي 

وط الزكاة بعضها يتوافق مع الضز  •  يبة وبعضها ال يتوافق. أن رسر

يبة من الزكاة، وأنها ال  • ز والمعاضين؛ هو عدم جواز احتساب الضز أن القول الراجح والذي عليه عامة المتقدمي 
 تجزئ عنها. 

 

 

 

 
(42)  ،  . (339)ص:  ـه1430الغفيىلي
يبة والزكاة. 340المصدر السابق )ص:  (43) ز الضز  (. وانظر مبحث: أوجه االتفاق واالختالف بي 
 الرسخسي وابن تيمية رحمهما هللا.  (44)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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