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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وع دراسة ]  [لغ مليون دوالر من مال الزكاةبستثماري بمإمشر

 

 [حمد عبدالرحيم محمد اجويلي أإعداد الباحث: ]

 [قتصاد السالمي قسم الجامعة صباح الدين زعيم ،  - سالمي جتماعي ال التمويل ال ]

 

 : الدراسةملخص 

يعة لرصف مليون دوالر من مال الزكاة خأنشاء يهدف هذا المقال اىلي  أبتكار طريقة مستدامة وموافقة خأحكام الرسر
ي مدينة 

ز
كة زاد الخي  ف ي أنشاء محالت بيع تجزئة باسم رسر

ز
وع ف وع يعود ريعم عىل مستحقيها. يتمث  المرسر مرسر

ي 
ز
ي الزكاة  وديولهم ف

 عائلة كدفعة اوىلي من مستحق 
ز اكة مع تجمرصاتم بليبيا وتمليكها لخمسي  ار المدينة رسر

 توص  اللحث اىلي ترجي  جواز استثمار أموال الزكاة 
ز لتوفي  اللضاعة بضمان الدولة. بعد مناتشة أتوال المختلفي 

 بموافقة مستحقيم. 

ي ليبيا الكلمات المفتاحية: 
ز
 - الفقراء – التكف  اخأجتماغي  - اخأستدامة - اخأستثمار-آراء الفقهاء - مرصاتم ف

 اخأغنياء. 

Abstract 

This article provides a Sharia-compliant way to spend a million dollars in zakat money to create a 

project for poor people. The project is to establish shops in Misurata, Libya, and own them to fifty 

families, and to enter into partnerships with city merchants. To provide the goods with state guarantee. 

After discussing the statements of the different people, the research concluded that the Zakat funds are 

permissible to be invested with the approval of those who are entitled to it. 

  

 : المقدمة

ي فقم الزكاة  فلعد تنوع أساليب العم  واإلنتاج  وظهور 
ز
إن تضية استثمار أموال الزكاة من القضايا المهمة ف

ة عىل مالكيها ثار تساؤل وهو ه  يجوز استخدام بعض أموال  ي تدر أربا  وفي 
المشاري    ع اخأستثمارية الضخمة الت 

ي إنشاء مشاري    ع استثمارية بغية الحصول
ز
ز  ربا عىل اخأ الزكاة ف  مورد ماىلي ثابت لمستحقيها الذين تي 

ز ايد لتأمي 

. وان جازا هذا الفع  حاجاتهم؟  ز اي العم  عىل تنمية أموال الزكاة بطريقة مستدامة لتحقيق منافع للمستحقي 

عا لتنجز هذا العم   فمن هي الجهة او اخأشخاص اخأفض  ولإلجابة  . (1)من حيث القدره عىل اخأنجاز والجائزة رسر

                                                           
(1)  

ُ
تزد الخ

ٔ
ي مشاري    ع تعود عىل مستحقيها طزهي  بن عمر بن ا

ز
موال الزكاة ف

ٔ
ي  استثمار ا

 
 . 222( 2014)مجلة القلم ٢الف

 



   
   

                                                   المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – شباط  – 15                                                  (   - 312 301) ص:  سادس عشر البحث ال –الثان

 

302 
وع                                                                                                    اجويلي        ستثماري بملغ مليون دوالر من مال الزكاةإمشر

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كة سمية  برصف مللغ مليون عىل هذه التساؤل وضعت فراضية هذا اللحث دوالر من أموال الزكاة خأنشاء رسر

ي توجب عليهم دفع الزكاة ال االستفادة 
باسم زاد الخي  لتساعد الفقراء لألنتقال من حالة العوز اىل حالة اليرس الت 

ي ليب من ايراجها. 
ز
وع ف ز صندوق سوفا يتم انشاء هذا المرسر كة بي 

اف لجنة مشي  ي مدينة مرصاتم وتحت ارسر
ز
يا ف

اف  وع  تقوم هذه اللجنة بتكليف إدارة مناسلة لألرسر الزكاة وغرفة التجارة بالمدينة سميت باللجنة العليا للمرسر

وع.     عىل المرسر

ي المدينة لبناء محالت بيع تجزئة وتمليكها لعدد 
ز
وع تائمة عىل تخصيص أرض فضاء ف ز عائلة  يفكرة المرسر مسي 

ي المدينة بدون 
ز
ز الزكاة ف وع من مستحقي  وع يطلق عليهم مصطل  المالك أي مالك المرسر كمرحلة اوىلي للمرسر

ز تحت غرفة التجارة بضمان المح  والمكاسب  وط للتملك. وستتوفر اللضاعة لهم من التجار المنممي  رسر

ي استقطاع 
ز
وع الحق ف وع  من اربا  بي ٪20مناصفة بينهم. إلدارة المرسر ي المحالت لصال  المرسر

ز
ع اللضاعة ف

ي الزكاة. جلاية هذه النسلة من اخأربا  
ط لتملك العقار لمستحق  وع وليست رسر مقاب  الخدمات المقدمة للمرسر

ي السوق
ز
وع لبناء محالت أيرى ف ي تدوير اموال المرسر

ز
ز الز  لها أهدف تتمث  ف كاة وتمليكها لعدد اير من مستحقي 

ي الزكاة الناتجة عن ممارسة بنفس اخأسلوب  كما ان هذ
ي تذلي  الصعاب لمستحق 

ز
ا اخأسلوب لم دور كبي  ف

ز تحت غرفة التجارة ممن لديهم  ي المدينة المنممي 
ز
اكة مع كلار التجار ف النشاط الجديد وذلك من يالل الرسر

وع محافما عىل وجوده و  ي مجاالتهم التجارية. وهكذا يلق  المللغ المخصص للمرسر
ز
ة الواسعة ف ؤديا مالخير

  لوظيفتم بشك  مستدام ومستمر. 

 

 

 

 

ي استثمار اموال الزكاة  وكذلك 
ز
غي ف

ي تتبع اتوال العلماء حول الحكم الرسر
ز
ي ف
أعتمد اللحث عىل المنهج االستقرائ 

وع لتحليلها وفق المنهج التحليىلي  للوصول اىلي نتائج الجهد وفق المنهج 
البيانات اإلحصائية الخاصة بالمرسر

. وإلنجاز هذه المهمة تم تقسيم هذه المقالة إ ي : الفص  اخأول االستنتاجر  وياتمة بيانها كالتاىلي
ز ىل فصلي 

غي خأنشاء مث  هذا المشاري    ع  ومن هي  أيتالف الفقهاء يعرض
حول جواز استثمار أموال الزكاة واخأسناد الرسر

وع ونخص بالذكر مدينة  عا وتدرتا للتكليف بأنشائم  تما تقديم نلذة عن ليبيا بلد إتامة المرسر الجهة اخأفض  رسر

ي مرصاتم من حي
ث موتع المدينة وعدد سكانها ونشاط صندوق الزكاة وغرفتها التجارية فيها. ويقدم الفص  الثائز

وع من حيث أوجم ضف المال والفئات المستهدفة منم واخأثر االجتماغي واالتتصادي لم وبعد ذلك  رسر  المرسر

ي ياتمة المقالة. 
 تأئ 

 الفصل األول
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ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 حكم استثمار أموال الزكاة.  1.

: أختلف  ي حكم أستثمار أموال الزكاة الي قولي  
 
 العلماء ف

غي وهذا المذهب عند 
القول اخأول يري اصحابم ان الزكاة تجب عىل الفور فال يجوز تأيي  ايراجها اال بعذر رسر

ي ال عىل الفور وهو 
اجز ي يري اصحابم ان الزكاة تجب عىل الي 

الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  والقول الثائز

 . وفيما يىلي بيان ذلك. (2) ل أكير الحنفية وتول عند الحنابلةتو 

  القول األول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة. 1.1

ورة   ء من مال الزكاة لإلمام من غي  ضز ي
ز هذا القول اإلمام النووي الذي أكد عىل عدم جوز بيع شر من داعمي 

العلماء المعاضين والمشايخ الكثي  من  كما ان هناك.  (3) فأه  الزكاة أه  رشد وال يجوز بيع مالهم بغي  إذنهم

ي مال الزكاة ومنهم عىلي سبي  الذكر: علد هللا بن سليمان بن منيع  ويلي  
ز
الذين اترو عدم جواز اخأستثمار ف

هم ي الدين الميس  والدكاترة عمر سليمان  ومحمد رأفت عثمان  ووهلة الزحيىلي وغي  محت 
. كما ايده بيان (4) 

ي مكةمجمع 
ز
 . (5)الفقم اإلسالم ف

 

 

ي حكمهم عل ادلة عديدة منها: 
 
 استند أصحاب هذا القول ف

َصاِدهِ 
َ
ْوَم ح

َ
 ي
ُ
ه
َّ
ق
َ
وا ح

ُ
ي الفور. (6) (َوآت

:  (. فالمراد الزكاة، واألمر المطلق يقتض   قوله تعالي

ي صىل هللا عليم وسلم العرص فأرسع  ثم دي  لم يللث البيت  ف وما روي عن عقلة بن الحارث تال: "صىل النتر

ا من الصدتة  فكرهت أن أبيتم فقسمتم" ي البيت تير
ز
. فالحدث يدل (7)أن يرج  فقلت أو تي  لم: كنت يلفت ف

ها إىل وتت وجوب مثلها كالصالة  ي ك  عام  فلم يجز تأيي 
ز
عىل فورية إيراج الصدتة. كما أن الزكاة علادة تتكرر ف

 . (8) يكون الوجوب إيراجها عىل الفور والصوم وخأن حاجة الفقراء ناجزة  فيجب أن

                                                           
  470.(  2008)دار الميمان   ١علدهللا بن منصور الغفيىلي  نوازل الزكة  ط)2 (

ز أحمد سالمة )3(  ة عىل رسر  المحىل عىل منهاج الطالبي  ي وعمي  ة  حاشيتا تليوئر لسي عمي  ي وأحمد الير وت: دار الفكر   القليوئر  1995).)بي 

(4 
ُ
موال الزكاة )مجلة القلم (زهي  الخ

ٔ
ي  استثمار ا

 
  . 622( 2014الف

 (. 1998مجمع الفق ي اإلسالمي  القرار السادس بشأن استثمار أموال الزكاة )مكة:  (5)

 . 141سورة اخأنعام آية:  (6)

 . 1363صحي  اللخاري  كتاب الزكاة  باب من احب تعجي  الصدتة من يومها رتم: (٦)
وت: دار الكتاب العلمية  ٧) ي الفقم الحنلىلي )بي 

ز
ي ف
 
ي عىلي مخترص الخرف

 . 300(  1971( محمد علدالقادر عطا  المغتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بج
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: جواز استثمار أموال الزكاة.  2.1. ي
 
 القول الثان

وط كالدكتور يوسف القرضاوي وعلد  يوجد العديد من العلماء الذين ايدو جواز استثمار أموال الزكاة بدون أي رسر

وط كبيان الندوة هم. ومنهم من أجاز استثمار مال الزكاة برسر ويت  الثالثة لقضايا الزكاة بالك الفتا  ابوغدة وغي 

ومجمع الفقم اإلسالمي بجدة  وكذلك عدد من الدكاترة أمثال الدكتور محمد سليمان اخأشقر والدكتور محمد 

وط الواجب توفرها إلجازة االستثمار)9(علد اللطيف الفرفور ي الرسر
ز
ي مال الزكاة وفيما يىلي    ك  منهم أدىل بدلوه ف

ز
ف

ي 
 ذكروها: من اهم النقاط الت 

ي التوزي    ع الفوري للزكاة وان يحقق هذا االستثمار مصلحة حقيقية  1.2.1. 
أال توجد وجوه ضف عاجلة تقتضز

 لمستحقيها. 

وعة وان يتخذ ك  اإلجراءات لضمان بقاء اخأموال عىل أص  حكم  . 1.2.1 أن تستثمر أموال الزكاة بالطرق المرسر

 الزكاة. 

وع اىلي ذوي 3.2.1.
ة والكفاءة واخأمانة لالبتعاد ما أمكن عن الخسائر وان يعتمد ترار  إسناد تنفيذ المرسر الخير

ي 
اخأستثمار ممن لم والية عامة كمن عهد لم وىلي اخأمر بجمع الزكاة او القاضز

 (10) . 

 

 

ي صىلي هللا عيم وسلم اىلي إب  وغنم وأنعام  أموال الزكاةواستند القائلون بجواز إستثمار  بأدلة منها إستثمار النتر

ي الفور؛ ولذا يجوز الصدتات بحلبها وجز صوفها وإنفاتم عىل الفقراء. 
ومن داللة تولهم إن ُمطلق اخأمر ال يقتضز

ض اخأمر المطلق للوتت  ف تأيي  إيراج الزكاة  فالمطلوب اخأداء  ولم يتعرة
ّ
   .(11)للمكل

هم  مما ال  ز بوجوب إيراج أموال الزكاة عىل وجم الرسعة لمستحقيها أتوى من تول غي  شك فيم ان ادلة القائلي 

يفة. وهنا يطر  تسال وهو ه  يجوز لغي   عية من القرآن الكريم  ومن السنة الرسر فهذه اخأدلة هي نصوص رسر

ي مال الزكاة أي وهي 
ز
 الجهة المكلفة بجمعها او مستحقيها؟ الواجب عليهم إيراج الزكاة القيام بهذا االستثمار ف

غي لك  منهم: 
 وفيما يىلي تبيان للحكم الرسر

 استثمار أموال الزكاة من: . 2

   استثمارها من قبل األشخاص الواجب عليهم إخراجها.  1.2

                                                           
ي  استثمار أموال الزكاة )مجلة 4)

 
الف
ُ
 . 226( 2014القلم ( زهي  الخ

 . 228-227( )م. س(   5(
 ١٥٦/ ٢فت  القدير البن همام  (١)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بج
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ر لهم. كما ان نتائج أي  ي هذا ضز
ز
استثمار مال الزكاة يحتاج اىلي وتت مما يسبب تأيي  استالمها اىلي مستحقيها وف

استثمار اما رب    من الممكن ان يلحقم طمع للمزكي يودي للعدول عن إيراجها  او يسائر فيعجز مخرجها من 

ز الفع  لمال  كم. تعويض مستحقيها. كما ان النقاش فيما تقدم ال يجي 

  استثمارها من قبل االمام او من يكلفه بجمعها.  2.2

ي استثمار
ز
ئة لذمة المزكي من الفورية خأداء الزكاة. هنا يمكن لألمام تأيي  إعطاء  ان ف مال الزكاة من تل  االمام تير

ي صىلي هللا عليم وسلم  يسم أب  الصدتة مما يدل عىل  واز جالزكاة لمستحقيها وفق للمصلحة  فقد كان النتر

ة مال الزكاة المتوفر (12) تأيي  القسمة ي توزي    ع اخأموال اما لكير
ز
. وكذلك من المحتم  ان تتأير مؤسسة الزكاة ف

ي اخأستثمار الذي يعود عىل الفقراء بالنفع. 
ز
لديها او لدراسة طللات متطلبيها  فيمكن اخأستفادة من هذا الوتت ف

ي 
ي هذا مخالفة لجمهور العلماءولكن هذه اخأستثمار يودي اىلي عدم تملك مستحق 

ز
        . )13(الزكاة لمالهم  وف

 . استثمارها من قبل المستحقي   لها  3.2

ز لها بعد إستالمها جائز خأنهم يملكونها ملكا ً تاما ً بعد تلضها.  كذلك ال  استثمار أموال الزكاة من تل  المستحقي 

 من 
ً
ي إستثمار المؤسسات لمال الزكاة إذا أيذت توكيال

ز
ي الزكاة من أهلها الذين يصصت لهمعيب ف

. (14) مستحق 

وع سوف يقوم بم من كلفم االمام بجمع الزكاة بعد ايذ موافقة  وعنا  أي ان المرسر غي لمرسر
هذا هو السند الرسر

ي موضعم.  
ز
 مستحقيها وسوفا يتم ذكر تفصي  ذلك ف

 مرصاته.  . البيانات االقتصادية واالجتماعية لليبيا ولمدينة3

 البيانات االقتصادية واالجتماعية لليبيا.  . 1. 3

ي اللالد  
ز
ليبيا دولة أفريقيا عاصمتها طرابلس. بسبب غياب اإلحصاءات الرسمية للدولة نتيجة العنف الدائر ف

( نسمة  متوسط 6,777,452بلغ ) 2019عدد سكان ليبيا لسنة  اخأمم المتحدة.  أستند المقال إىل تقديرات

( هي المساحة اإلجمالية لليبيا. تحت  ليبيا المرتلة 2كم   1 759 540عىل مساحة ) (  يتوزعون27.4أعمارهم )

ي ليبيا  108
ز
ي تائمة الدول حسب عدد السكان. تللغ الكثافة السكانية ف

ز
 . (15) لك  كيلومي   4ف

ي عىل تطاع النفط فيمتلك احتياطي يقدر ي سنة  48 36يعتمد االتتصاد الليتر
ز
مليار برمي  وفق لتقدير اوبيك ف

2017  
 
ة الرصاع السياشي  فهيا بذلك تحت  المرتلة الخامسة عربيا

للدول المصدرة للنفط. تأثر اخأنتاج سلبيا بفي 

ي  2018الذي أوص  النشاط اخأتتصادي إىل حالة من الشل . أنخفض انتاج النفط لعام 
ز
اىلي مليون برمي  يومي ف

                                                           
 1431صحي  اللخاري  باب وسم اب  الصدتة رتم: ( 12 )

  . 481( 2008علدهللا الغفيىلي  نوازل الزكة )دار الميمان  ( 13)

يعة( (14)   . محمد عثمان شبي   استثمار أموال الزكاة  )موتع عالماء الرسر

(15 )Worldometer2019 ,) population-population/libya-https://www.worldometers.info/world) (07/03/2020) . 

https://www.worldometers.info/world-population/libya-population
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بج
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عام  ٪8.7عىل معدل النمو ليص  اىلي  المتوسط فأثر سللا 
ز
وص  اىلي  2017بعد ان سج  معدل تياشي ف

ز 26.7٪ يحة واسعة من الليبيي  ي مستويات المعيشة لدى رسر
      . (16) . كان لهذا أثر كبي  عىل تدئز

 . البيانات االقتصادية واالجتماعية لمرصاته2.3.

ق. تعتير ثالثة أكير  كم  210تقع مدينة مرصاتم عىل اللحر المتوسط فتلعد نحو  عن العاصمة طرابلس إىل الرسر

ي إحصائيات  (231,266)المدن الليبية من حيث عدد السكان حيث يسكن المدينة حواىلي 
ز
نسمة حسب ما ورد ف

ز المالذ اخأول 2012عام  ه الكثي  من الليبيي  ه بسبب الحرب  فقد اعتير ي اآلونة االيي 
ز
م. تضاعف عدد سكانها ف

و  وذلك لما  ز ي منطقة زراعية  لليز
ز
ي الخدمات والمرافق والبنية التحتية. تقع المدينة ف

ز
تمتاز بم المدينة من جودة ف

ز ألف نخلة وتوجد بها واحدة من أكير مزارع الزيتون عىل   من مئتي 
سهلية يللغ عدد أشجار النخي  بها أكير

ي  الساح  الليتر
)17( . 

  استمدت المدينة أهميتها من كونها ملتق  العديد من ال
ز
طرق الحيوية تديما. عرف مينائها اللحري كأحد المراف

اتم الطبيعية. اعيد تجديد الميناء عام  ز ي القرن العارسر تل  الميالد لممي 
ز
ي إستخدمها الفينيقيون ف

الطبيعية الت 

ي زيادة حركة التلادل التجاري. صنف الميناء كأحد  1978
ز
  ليساهم بشك  كبي  ف

بأحدث أساليب إنشاء الموائز

  الليبية وأصب  مقصدا للكثي  من يطوط النق  العالمية.  أفض 
هكتار  190تللغ مساحة الميناء اللحري  الموائز

. يوجد مساحات تخزين مكشوفة تللغ  13مي  وأعماق تص  اىل  4000وبم أرصفة بطول  هكتار ومخازن  60مي 

طن سنوي  باإلضافة لمعدات المناولة  000,40مي  مرب  ع وصومعة حبوب بسعة  ,50067مسقوفة بمساحة 

ي تعتير من المشاري    ع اخأتتصادية ذات عائد تجاري ومردود  . كما يوجد بالمدينة المنطقة الحرة)18(الحديثة
الت 

ي عىل نمو متوسط الدي .   3539عىل مساحة  2000تأسست المنطقة الحرة سن ة  أتتصادي وأجتماغي إيجائر

 . )19(هكتار 2000 مع توسعات مستقللية تص  اىل مساحة هكتار شاملة ميناء مرصاتم اللحري

كة الليبية  يوجد بالمدينة عدد من المنشآت الصناعية الضخمة مث كما  كة النسيم للصناعات الغذائية والرسر رسر

 للحديد والصلب. 

  غرفة التجارة والصناعة والزراعة مرصاته. . 4

ي جميع عدد كبي  من  م وضمت1991تأسست الغرفة التجارية سنة 
ز
ز ألف منتسب ف ز بلغ ثالثي  المنتسبي 

ي نطاتها اإلداري والذي يشم 
ز
ي تنشيط حركة االتتصاد ف

ز
مدن  التخصصات. ساهمت الغرفة بدور كبي  ف

ز  -)مرصاتم ي بصناعتهم من  -زليي 
 
ي ليبيا بشك  عام. ساعدت منسبيها عىل الرف

ز
ي وليد( عىل وجم الخصوص وف

بتز

ي 
ز
ي لهم للوصول إىل أهدافهم بأسه  يالل توفي  نخلة من المستشارين ف

 مختلف المجاالت لتوفي  الدعم الفتز

ي الخارج من 
ز
طريقة وأرسع وتت ممكن. دفاعت الغرفة عىل منتسبيها أمام القطاع الحكومي بليبيا  وكذلك ف

                                                           
ي ليبيا والدول العربية  )القاهرة  (16 )

ز
 . (2019بوابة الوسط  كم يللغ احتياطي النفط ف

 (. www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2014/11/8( )08.03/2020الجزيرة نت  )مرصاتم   (17)
ي والحاضز  )مرص: مكتلة االنجلو   )18 (

ز الماضز ز مسعود ابومدينة  ميناء مرصاتم بي   . 40-22(   2002حسي 
 /(. https://www.mfzly.com/ar)  2018المنطقة الحرة مرصاتم  (19)

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2014/11/8
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بج
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف
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ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
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 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ك مع الغرف اخأيرى العربية واخأجنبية مما ادي اىلي فت  أس
اق و يالل عقد العديد من اتفاتيات التعاون المشي 

      . (20) جديدة امام منتسبيها

 صندوق الزكاة مرصاته. . 5  

ة للزكاة.  ي مجال الترصف بالملالغ الكبي 
ز
ة الواسعة ف ي ليبيا ولم الخير

ز
يعتير صندوق الزكاة مرصاتم من اخأكير نشاط ف

ي تمر بها ليبيا تمكن الصندوق من جلاية
ي لعام  22ما يقارب عن  رغم المروف الت    هذه 2018مليون دينار ليتر

كة.  36مزكي و 1475اخأموال جمعت من  يعتير هذا المللغ مضاعف سبع مرات عن أول إيراد حققم الصندوق رسر

ارسة  650أنفق مكتب الزكاة هذه اخأموال بأشكال مختلفة عىل مستحقيها  فقد من   . م2012عند افتتاحم عام 

تام المكتب بدعم المؤسسات الصحية وتقديم تكاليف  .مقطوعة ل حالة طارئةإعانات  27و اعانات مالية دورية

عائلة محتاجة    204ودفع بدل إيجار لعدد  مسكن  409مريض. استطاع المكتب تكملة وبناء165عالج اىلي 
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ي رمضان للطالب المح
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ز من المؤلفة تلوب  هم  و 59 من أبناء السبي . أوض  المكتب أنم تسلم زكاة الحبوب والثمار وزكاة  3غارما  واثني 

ي  والعديد من الكفارات  وفدية الصيام لذوي اخأعذار  وزكاة الفطر 
 . )21(وعددا من الصدتات المواشر

ي 
 
 الفصل الثان

وع.  -1  التفاصيل العملية للمشر

وع واهدافه.  1.1  ماهية المشر

ي مدينة مرصاتم لبناء محالت بيع تجزئم للسلع المختلفة  
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اء تطعة ارض ف كة باسم زاد الخي  لرسر تأسيس رسر

وط للتمليك.  ي الزكاة بدون رسر
 وتمليكها عىل الفور اىلي مستحق 

يعة اإلسالمية  تؤدي والهدف من  ذلك استثمار أموال الزكاة لمستحقيها بطريقة مستدامة موافقة الحكام الرسر
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ي ضف مال الزكاة تساهم ف
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ي ملكهم. هذه الطريقة ف
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ي عن طريق تشغيلهم ف
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 الخاص. التنمية االجتماعية واالتتصادية لليبيا بالعموم ومدينة مرصاتم عىل الوجم 

وع.  2.1  راس مال المشر

 . ي وع من مليون دوالر من مال الزكاة أي ما يعادل يمسة مليون دينار ليتر
 يتكون راس مال المرسر

 

                                                           
 (. . https://mcci.ly/arabic /()02/03/2020  ) غرفة التجارة والصناعة والزراعة مرصاتم  (20)
 (. 05/03/2020)( https://ar.libyaobserver.ly/article/3553) 2019صندوق الزكاة مرصاتم  ليبيا اوبزرفر   (21)

https://mcci.ly/arabic/
https://ar.libyaobserver.ly/article/3553
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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وع واهميته.  3.1 عي للمشر
 االسناد الشر

ي الفص  
ز
عية لرصفها  وهذا ما تم نقاشم ف ي وجود ضوابط رسر

وع من مال الزكاة  ما يعتز بما ان رأس مال المرسر

ي التو  للمقال. بالنمر اىلي نشاط صندوق الزكاة مرصاتم يتض  لنا عدم وجود اخأول 
زي    ع وجوه ضف عاجلة تقتضز

ي المدينة.  الفوري للزكاة
ز
 ف

ي الزكاة وانهم استلموا سندات الملكية 
وع هم من مستحق  يجب اإلشارة هنا اىلي ان المستفيدين من المرسر

وع وهذا  ي اخأيام االوىلي للمرسر
ز
ي وجوب الفورية إليراج الزكاة. كما تم  للمحالت التجارية ف

ز
موافق إلجماع العلماء ف

وع  وع  فهم أصحاب المال ويمثلوا إتحاد مالك المرسر ز بإدارة المرسر ي الزكاة عىل االشخاص المكلفي 
موافقة مستحق 

ي وجوب تملك مال الزك
ز
ي اجتمع عىل ذلك  وهذا أيضا يوافق إجماع العلماء ف

ة اويملكون حق إتالة اإلدارة مت 

 لمستحقيها. 

ي مث  هذه اخأعمال  وهذا ايضا 
ز
ة الواسعة ف وع جهة عامة مكلفة من وىلي اخأمر ممن لديهم الخير

كما ان إدارة المرسر

 موافق لإلجماع. 

ي بلداننا فتعد فرصة للتوظيف بإديال
ز
ي لمث  هذه المشاري    ع ف ي عن أحد اخأهمية الكير

ز عدد م وخأيقز ن المواطني 

يتحولون اىلي أصحاب اعمال ياصة بهم فيشلعون من ياللها حاجاتهم. كذلك يؤدي اىلي داي  العملية التنموية ف

ي ستناتش الحقا.  قتقلي  الفوار 
وع أهميتم االتتصادية واالجتماعية الت  ز طلقات المجتمع المختلفة  كما للمرسر  بي 

 

وع.  4.1  الفئات المستهدفة من المشر

ي لديهم عن 
تهم واإلحصائيات الت  بعد الملاحثات المطولة مع صندوق الزكاة بمرصاتم واخأستفادة من يير

ي الزكاة أي 
ي تول هللا تعاىلمستحق 

ز
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ِبيِ  ف   . )22()الس ة

ز عائلة هم احتياج تم ايتيار يمسي  ة عدد افراد ارسهم واكير ز لدي الصندوق بكير  لتمليكهم اول من المعروفي 

 . ز  عدد من المحتاجي 
وع. بهذه الطريقة سوفا يستفيد أكير  مح  كمرحلة اوىلي للمرسر

ز  يمسي 

 

 

                                                           
 . 60آية:  لتوبةسورة ا( 22 )
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وع.  5.1  آلية تنفيذ المشر

 : وع عل ثالث مراحل عل النحو التالي  يتم تنفيذ المشر

وع من تل  اللجنة ال . 1.5.1 ي إيتيار إدارة المرسر
ز
ي سبق ذكرها متمثلة ف

وع والت  ذه عليا. هأول يطوات المرسر

تهم والسمعة  ز وأربعة أعضاء يتم ايتيارهم وفق مجالهم ويير اإلدارة مكونة من سلعة أشخاص رائسي ونائبي 

ي اإلستعانة بمن تراه مناسب لتسه  عملهم. 
ز
ي المدينة  ولإلدارة المختارة الحق ف

ز
 الطيلة المشهود لهم بها ف

كة  كة زاد الخي   تلارسر الرسر كة مساهمة لملك المحالت ايتي  لها اسم رسر تكون المهمة اخأوىلي لإلدارة تأسيس رسر

ي 
ز
كات اإلنشاء لبناء المحالت مع مراعات المعايي  واإلجراءات اخأفض  ف اء اخأرض وعروض رسر بقبول عروض رسر

ها.   اخأيتيار من حيث السعر والموتع والجودة وغي 

ييص الالزمة إلتمام مث  هذه المشاري    ع يكون أيضا تسجي  اخأرض  ي الدوائر الحكومية المختصة وإجراءات الي 
ز
ف

ز  ك اإلستالم اىلي حي 
ف الجنة العليا عىل إتمام تسجي  الملك لمحالتهم التجارية ويي  من مهمة اإلدارة. ترسر

 اإلنتهاء من أعمال البناء. 

ي إجتماع من تل  اللجنة ال . 2.5.1
ز
وع والمالك لمصادتة المالك عىل تبولهم يتم التنسيق ف ز إدارة المرسر عليا ما بي 
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ز
  بتكليف اإلدارة كخطوة اوىلي لللدء ف

ي ايتيتعقد إدارة 
ز
ز المالك واعضاء الغرفة التجارية من التجار لمساعدة المالك ف وع اجتماعات ما بي  ر االمرسر

 النشاط الذي يرونم مناسب. 

وع يتم حرصهم وفق نوع النشاط المختار من اج   اف إدارة المرسر بعد ايتيار المالك خأنشطة تجارتهم بأرسر

ات الالزمة للداية انشطتهم.  ي دورات نمرية وعملية داي  محالت التجار يارج السوق إلكتساب الخير
ز
ة ف  الملارسر

ز . 3.5.1 اكة ما بي  وع كجهة ضامنة يكون هناك عقد رسر اف إدارة المرسر التجار بلضاعتهم والمالك بالمحالت بإرسر

 بتكليف من وىلي االمر. 
ز  للطرفي 

ي العقد تحصي  إدارة السوق نسلة 
ز
كة مقاب  اإلستفادة من البنية  ٪20يكون بند ف من أربا  البيع لصال  الرسر

ات الممنوحة من الدولة لمث  هذه المشاري    ع.  ز  التحتية للسوق والمي 

ي مث  هذه المشاري    ع كقرب السوق من المنطقة الحرة ك
ز
ما ان هناك مزايا للسوق تحفز التجار لمشاركة المالك ف

مما يودي اىلي إنخفاض مصاريف نق  اللضاعة. كما ان من المتوتع بيع السلع بأسعار مخفضة للمستهلك عن 

ي السوق عىل فرضية ان المبقية اخأسواق بسبب توتع إنخفاض تكاليف البيع مث  أيجار المح  والعما
ز
الك ل ف

وع.   هم عمال المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بج
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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وع.  اآلثار  -2  االقتصادية واالجتماعي للمشر

ي دولنا اإلسالمية عىل الصعيد اخأتتصادي واخأجتماغي عىل حد سواء  ف ي 
ز
ة ف مث  هذه المشاري    ع لها فوئد كبي 

ز افراد الشعب ز وجلب رو  التعاون بي  ز المسلمي  ابط واخأيوة بي 
. ان اآلثا مدعاة للي  ي كان او فقي 

ر الواحد غتز

ة  وع آثار كبي  ي المجتمع  فمن المتوتع ان يكون للمرسر
ز
وع ال تنفطر عن اآلثار اخأجتماعية للزكاة ف اخأجتماعية للمرسر

( : ي مالم فقال تعاىلي
ز
زكية ف  عىل المعطي عير عنها القرآن الكريم بالتطهي  والي 

َ
ط
ُ
 ت
ً
ة
َ
ت
َ
ْمَواِلِهْم َصد

َ
 ِمْن أ
ْ
ذ
ُ
ْم ِهرُ ي

ُ
ه

يِهْم ِبَها(
ِّ
َزك
ُ
ي يده (23) َوت

ز
ي وروحم ونفسم من اخأمراض كاللخ  وش  اخأنسان بما ف

. هذا التطهي  يشم  ثروة الغتز

ة.   وحب اإلستثناء بالخي  والمنفعة من دون غي 

اتقوا (فالش  آفة عىل المجتمع كك  ومدعاة لرفع معدل الجريمة واداة للهالك  فقال صىلي هللا عليم وسلم: 

 . (24))الش  فإن الش  أهلك من كان تللكم  حملهم عىل أن سفكوا دماء بعضهم  واستحلوا محارمهم

ي النفس وتعمق شعور التكام  اخأجتماغي وشعور اخأيوة وان المؤمن للمؤمن كالبنيان ا
ز
لزكاة تكب  شهوة المال ف

ي إلستثمار أموالم اما بنفس  . يشد بعضم بعضا
 تاللها م او بمشاركة اآليرين حت  ال كما ان الزكاة تكون حافز للغتز

ي مالم من دون تشغي  وجب عليم ايراج الزكاة بحلول الحول.  . (25)الزكاة 
ن الغتز ز ي إذا ايي 

 بمعتز

ي 
ز
ي التموي  االستثماري للمشاري    ع مما يؤدي اىلي تحقيق االستقرار االتتصادي ف

ز
وهنا يمهر دور مال الزكاة ف

ي القضاء عىل الفقر واللطالة وهي بذلك المجتمع من يالل تحريك اخأنشطة 
ز
االتتصادية والمالية  المشاركة ف

ي ح  المشال  االتتصادية. 
ز
 تشارك ف

ي يروجهم من حالة العوز اىلي إشلاع حاجاتهم وأكير من حيث اإلستفادة 
ز
وع اثاره عىل الفقراء ف كما ان للمرسر

ي حث عليها نبينا 
و العزيز )صلوات هللا وسالمم عليم(. هذا يؤدي اىلي نمالمادية  فالتجارة من اخأعمال الملاركة الت 

رو  اللذل والعطاء تجاه المجتمع فالزكاة تطهر نفوس الفقراء من الحقد والحسد الذي تد يلحقهم عندما يرون 

عون جوعا.   اخأغنياء يتمتعون بأموالهم وهم يترصز

ي وربما يعتدى عليم فيسبب إيتالل أمن ال
بص الفقي  بالغتز

ز واخأضطعندها يي  ي مجتمع ويؤدي إىل الفي 
رابات الت 

 .تحول الحياة إىل جحيم

ي زادت زكاتم وصدتاتم فلالتاىلي يزيد العائد عىل 
ز طلقات المجتمع إذ كلما زاد مال الغتز الزكاة تقل  التفاوت بي 

ي المدينة من يالل تتبع احصائيات صندو  .الفقي  
ز
ز ف ايدة للمعطيي  ز

الزكاة  قهنا نسلط الضوء عىل االعداد المي 

ي وصلت اليها أحجام الزكاة تياسية
   . (26) مرصاتم  فاخأرتام الت 

                                                           
 . 103آية:  لتوبةسورة ا (23)

 . 4803 :صحي  مسلم  كتاب الير والصلة واالدب  باب تحريم الملم  حديث رتم (24)
كات. ط  (25)  . 342( 2014)الرياض: مؤسسة الملك يالد   1سامي بن علد العزيز الدماغ  ناتاشا ماتاك  الزكاة والمسؤولية االجتماعية للرسر
 https://ar.libyaobserver.ly/article/3 (11/03/2020 .) 2019صندوق الزكاة مرصاتم  ( ليبيا اوبزرفر  26)

https://ar.libyaobserver.ly/article/3
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف
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ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي
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ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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ز
 إال انفجار ف

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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يعة ف ز علماء الرسر الخالف بي 

ي صندوق الزكاة مواف
ز
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ي ليبيا والدول العربية  )القاهرة  
ز
 . (2019بوابة الوسط  كم يللغ احتياطي النفط ف
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كات.  )الرياض: مؤسسة الملك  1ط سامي بن علد العزيز الدماغ  ناتاشا ماتاك  الزكاة والمسؤولية االجتماعية للرسر
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 . ١٥٦/ ٢فت  القدير البن همام 

 https://ar.libyaobserver.ly/article/3 (11/03/2020 .) 2019صندوق الزكاة مرصاتم  ليبيا اوبزرفر  
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 (. 1971محمد علدالقادر عطا  المغتز
يعة(محمد عثمان شبي   استثمار أموال   . الزكاة  )موتع عالماء الرسر

 (. / https://www.mfzly.com/ar)  2018المنطقة الحرة مرصاتم 
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