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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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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اء، المضاربة، المشاركةالكلمات المفتاحية:   . مرابحة السلع الدولية، المصارف اإلسالمية، بيع المرابحة ل مر بالرسر
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Abstract : 

This study aims at defining international commodity murabaha and its legal adaptation, knowing the 

difference between international commodities and international sales, the main methods of dealing in 

international commodities, and the applied means of Islamic banks, including: participation and 

speculation on the basis of a specific transaction, participation in the operation, murabaha sale and forward 

sale. We have presented pictures of Islamic banks dealing with Murabaha sale to the purchase orderer, 

which are five pictures that vary according to the diversity of fields and sectors that are effective for 

Islamic bank customers, and according to the customers' desires to obtain some needs. This and other 

motives that made the researcher conduct this research to highlight the facts with an alert to the best way 

to apply international banking commodity Murabaha in order to match the jurisprudential Murabaha in 

terms of legitimacy. 

Keywords:  International Commodity Murabaha  ,Islamic Banks, Murabaha Sale to Buyer,   Mudaraba, 

Musharaka 

 

 المقدمة: 

ز       ، س        يدنا محمد وعىل  له وص        حبه ومن   الحمد هلل رب العالمي  ز ف األنبياء والمرس        لي  والص        الة والس        الم عىل أسر
 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. وبعد  

ي هذا العرص     إىل محاولة اإلفادة من هذه الص    ورة من ص    ور البي     
ي ترتيب األعمال   عفقد اتجه العلماء فز

ي اإلس    الم، فز
فز

ي البدائل اإلس     المية  
وعة محل كثي  من النظم الربوية المحرمة، وليكون فز المرص     فية، بحيث تحل هذه الص     ورة المرس     ر

ي زحفت عىل 
ي عن هذه النظم الش     يطانية الت 

ي غيبة وعيها، وض     عف قيادتها، وس     كرة أبنائها، ما يغتز
األمة اإلس     المية فز

 وانحالل أمرها كله. 
ي إص                دار قرار للمجمع حول مرابح ة  الالغرض من إع داد ه ذا البح ث هو توفي  المعلوم ات الت  يمكن  و    

بن اء عليه ا فز
ألس            اس            ية والص            ور الت  تتم بها الس            لع الدولية فينه يلزم بداية التعرف عىل حقيقتها من حيث المفهوم والعناض ا

 المعاملة وخطوات التنفيذ، ثم بيان التحليل االقتصادى لمرابحة السلع الدولية لبيان ما فيها من فوائد ومضار. 
يعة اإلس      المية الطريق الس      ليم لاجراءات التفص      يلية إلتمام المعامالت فز ص      ورة أح ام محددة      لقد رس      مت الرس      ر

وط ا ي العقد فز عدالة وتوازن، وحيث أن موضوع  تتناول األركان والرسر
لت  يجب توفرها فز كل عقد لتحقيق النفع لطرفز
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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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

عية لعقد البيع عىل الس              لع  مرابحة الس              لع الدولية هو فز النهاية عقد بيع لذلك يلزم بيان مدى توافر األح ام الرس              ر
 .
ً
عا  الدولية ومدى وفاء هذه المعاملة بالح مة والهدف من البيع سر

  بحث: مشكلة ال
ه، وألهمية تلك العقود واألص     ول       ته عن غي  ز ي اإلس     الوي ومي 

تعتير العقود المالية اإلس     المية عص     ب العمل المرص     فز
ي هذا البحث لتس ليط الض وء عىل عقد مرابحة الس لع الدولية 

ي اإلس الوي يأئ 
ي العمل المرص فز

ي تبتز عليها خص وص ا فز
الت 

ي البنوك اإلسالمية. 
غي فز
 ومدى تكييفها الرسر

ي  وعليه يمكن دراسة هذه المش لة من خالل محاولة اإلجابة عىل التساؤل اآل   
 ئ 

؟- غي
ي المنظور الرسر

 ماهي حقيقة مرابحة السلع الدولية، وما مدى تطبيقاتها فز
 أهمية البحث: 

وعية هذه الص    يغة المبتكرة لعقد  .1 المرابحة  حاجة المس    تثمرين والمؤس    س    ات المالية اإلس    المية إىل معرفة مرس    ر
 وضوابطها. 

ي عمليات   .2
يعة اإلس       المية فز الحاجة لدراس       ة واقع المؤس       س       ات المالية اإلس       المية، ومدى تطبيقها ألح ام الرس       ر

 مرابحة السلع الدولية، ومعرفة أوجه القصور والخلل فيها. 
ز   .3 ّ يعة واالقتص      اد لدعم تمي  ي هذا المجال يعد من قبيل تعاون أهل الرس      ر

الص      ناعة المالية اإلس      المية  إن الكتابة فز
 . تها والتطور المستقبىلي لها بما يتوافق مع قواعد االقتصاد اإلسالوي  ومسي 

 أهداف البحث: 
وعيتها وح مها،وتكييفه      اتها وذلك من   ا يهدف البحث إىل تعريف مرابحة الس            لع الدولية ومرس            ر ز الفقهي وأبرز ممي 

 خالل  
ي تأصيل النظرية االقتصادية ا .1

 إلسالمية لمرابحة السلع الدولية. المساهمة فز
وعيتها  .2  .وأح امها وتطبيقاتهاالتعرف عىل مرابحة السلع الدولية ومرسر

 منهجية البحث: 
ي التحليىلي للتعرف عىل الجوانب النظرية لموض          وع البحث من خالل التحليل      

تم االعتماد عىل المنهج االس          تقرائ 
ي إيضاح  لية التطبيق للمفاهيم المتعلقة لمرابحة السلع الدولية اإل 

ي فز
 سالمية. وعىل المنهج الوصفز

 الدراسات السابقة: 

ي المصاااااارف اإلساااااالمية  رساااااالة ماجساااااتت   الجامعة الردنية    •
م
أحمد ساااااالم العيي  ليع المرابحة وتطبيقاتها ل

اف: مصطفم الزرقا  يعة إشر   . 286م الصفحات1987كلية الشر
ز الدراس            ة أن المرابحة        ي تتعامل بها المص            ارف اإلس            المية، وتبي 

تناولت هذه الدراس            ة كواحدة من اآلليات الت 
ي تقوم عىل 

ي ظهرت مع ظهور المص                  ارف اإلس               المي   ة، الت 
بمعن   اه   ا المعروف تختلف عن المرابح   ة الح   ديث   ة الت 

ي  يتطلب ان
اء ةالبيع بالمرابحة وبثمن مؤجل، والت  اء  المواعدة بالرس    ر عقادها ثالثة أطراف هي  المرص    ف واآلمر بالرس    ر

  ، ، وبيت االس تثمار اإلس الوي ي
ي البنك اإلس الوي األردئز

والبائع.وقد ش ملت الدراس ة بص ورتها النظرية دراس ة المرابحة فز
، والبنك اإلس        الوي الدوىلي لالس        تثمار  ي

، والمرص        ف اإلس        الوي الكويت  ي
وبنك فيص        ل اإلس        الوي المرص        ي والس        ودائز

ي كنموذج للمص     ارف والتنمي
ي البنك اإلس     الوي األردئز

ة.وركزت عىل الدراس     ة العملية للممارس     ات التطبيقية القائمة فز
عا، ولكن الح م عليها بص     ورتها العملية يختلف من   ز الدراس     ة أن المرابحة بص     ورتها النظرية جائزة سر األخرى. وتبي 

الدراس       ة إىل أن الح م عىل المرابحة الذي وص       لت  مرص        إىل  خر، وذلك تبعا لطبيعة الممارس       ات العملية. وتنتهي 
ة   ي الممارس     ة مش     ي 

ي تقع فز
ز الدراس     ة أن هناك بعض األخطاء الت  ي فقط، حيث تبي 

إليه يخص البنك اإلس     الوي األردئز
 إىل تصويبات تلك األخطاء. 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

ي  بالل محمود رشاااااااااايد الخالطلة  مدم تطبي  الملسااااااااااسااااااااااات المالية اإلسااااااااااالمية الردنية للمعيار المحا  • ساااااااااا  
ا ورقم والمرابحة والمرابحة لءمر بالشاااااااااار  رسااااااااااالة ماجسااااااااااتت  جامعة أل البي   كلية إدارة المال  2اإلسااااااااااالةي

اف: غسان فالح المطارنة   1 . 108م الصفحات2008والعمال  إشر
ي 
ي عملي ات التموي ل ب المرابح ة فز

وط الواج ب اتب اعه ا فز ه دف ت ال دراس                ة إىل معرف ة م دى تطبيق األس               ر والرس               ر
ات عدة، منها    المؤسسات المالية اإلسالمية األردنية من خالل التعرف عىل متغي 

ي عمليات التمويل 
وط فز اء عىل تطبيق األس      ر والرس      ر بيان مدى تأثي  وض      وح معيار المرابحة والمرابحة ل مر بالرس      ر

ي عمل
الواج     ب اتب     اعه     ا فز وط  ب     األس               ر والرس               ر ز والعمالء  ي     ة التموي     ل ب     المرابح     ة. وبي     ان م     دى توعي     ة الموظفي 

ي عمليات  
وط واألس ر فز ي المؤس س ات المالية اإلس المية للرس ر

عية فز بالمرابحة.ومعرفة مدى متابعة هيئة الرقابة الرس ر
م  ة، وتم توزيعه  ا عىل

 
فردا من أفراد عين  ة  60التموي  ل ب  المرابح  ة. وق  د ق  ام الب  اح  ث بتص               ميم اس               تب  ان  ة علمي  ة مح 

ي   الدراس            ة المكونة من مجتمع الدراس            ة، وهو كل من ي للتمويل واالس            تثمار، والبنك العرئر
البنك اإلس            الوي األردئز

، ومؤسسة تنمية أموال اليتيم، وتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل  اإلسالوي الدوىلي
 االرتباط واختبار االنحدار البسيط. 

   هيكل البحث
وعيتها وت المبحث الول:   طبيقاتهامفهوم المرابحة أسسها ومرسر
وعيتها  المطلب الول:   تعريف المرابحة أسسها ومرسر
 : ي
ي المصارف اإلسالمية المطلب الثانم

 تطبيق المرابحة فز
 : ي
وعيتها ووسائل تطبيقاتها المبحث الثانم  مفهوم السلع الدولية ومرسر
وعيتها المطلب الول:   تعريف السلع الدولية ومرسر
 : ي
 اإلسالمية للتعامل بالسلع الدولية الوسائل التطبيقية للمصارف  المطلب الثانم

وعيتها وتطبيقاتها                  المبحث االول: مفهوم المرابحة أسسها ومشر
وعيتها  المطلب الول: تعريف المرابحة أسسها ومشر

ي يمكن أن تنعق د به ا          
لبي ان حقيق ة المرابح ة األمر يس               توج ب تح دي د مفهومه ا لغ ة واص               طالح ا، والعب ارات الت 

غي وتطبيقاتها. 
 وح مها الرسر

  أوال: تعريف المرابحة:  
ي الل اااة1 

م
ه  .المرابحاااة ل ه ربح   ا، ويق   ال  أْرَبح   َ

ُ
ه عىل س               لعت   ه، أعطيت   

ُ
  مف   اعل   ة من الرب  ح وهو الزي   ادة، ويق   ال  راَبْحت   

يته منه مراب ه المتاع، واش  ي 
ُ
جارة. ويقال ِبْعت

ّ
ي الت
ماء فز
ّ
، والرب  ح هو الن

ً
حة، إذا س  ميت ل ل قدر ببض  اعِتهأ أي أعطاه ربحا

 
ً
من ربحا

ّ
 .2من الث
 . المرابحة اصطالحا: 2

ة منها:   أما المرابحة اصطالحا فقد عرفها الفقها  لتعريفات كثت 
اها به مع زيادة رب  ح معلوم. وعرفها الحنابلة بأنها  ب ع برأس المال   عرفها المالكية بأنها  مبيع الس لعة بالثمن الذي اش ي 

ي الثمن فيه  ورب  ح معلوم. وعرفها ا
لحنفية بأنها  بيع بمثل الثمن األول مع زيادة رب  ح. وعرفها الش             افعية بأنها  عقد يبتز

 .     3عىل ثمن البيع األول مع زيادة

 
 إىل االقتص   اد اإلس   الوي والمص   ارف   1

ز ي األردن دراس   ة تحليلية ببليوغرافية حطاب كمال توفيق، دليل الباحثي 
المعهد    269ص   فحة م(،19742010اإلس   المية فز

 م. 2013ه/ 1434الواليات المتحدة األمريكية، الطبعة األوىل  -فرجينيا-هرندن-العاىلي للفكر اإلسالوي 
،د.ت. 1995ه /   1415,الرازي، 1965إبراهيم مصطفز و خرون،   2 ي

بيتز  م، الرسر
وعيته وأنواعه، الص        فحة الص        فحة  حمزة محمد عبد الرؤوف  ط 3 ي الفقه اإلس        الوي مرس        ر

، جامعة س        لنت   21الب(، البيع فز بحث تمهيدي لنيل درجة الماجس        تي 
 . 2008-2006ه/ 1428-1427كليمنتر، متب الرتباط الرئيسي الشارقة، بتاري    خ  
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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 عليه ربحا ما  ى به الس       لعة و ش       ي  ي الثمن الذي اش       ي  وعرفها ابن رش       د المالهي بقوله هي  "أن يذكر البائع للمش       ي 
 4الدرهم"للدينار أو 

 .5وعرفها بن عرفة  "بأنها بيع مرتب ثمنه عىل ثمن مبيع تقدمه غي  الزم مساواته له"

 عبارات المرابحة:  •
ها دورانا عي اللسنة ثالثة:   لبيع المرابحة عبارات عدة  وأكتر

يت أو بما بذلت من الثمن ورب  ح كذا.  الول:   أن يقول بعت بما اشي 
 أن يقول بعت بما قام عىلي ورب  ح كذا.  الثانية: 
 أن يقول بعتك برأس المال ورب  ح كذا.  الثالثة: 
ه إىل العرف، ف  ين أوق  د اختلف       

ّ
ي ح م العب  ارة الث  الث  ة، أتلحق ب  األوىل أم ب  الث  اني  ة؟ والظ  اهر أن األمر مرد

ه  ل الفق  ه فز
اء مجردا من أي نفق  ات أو ك  ا ي أن تعبي  رأس الم  ال ال يقص                د ب  ه إال ال  دالل  ة عل  ة ثمن الرس               ر

ن العرف الج  اري يقي               ز
ي 
اء باإلض     افة إىل س     ائر النفقات والمرص     وفات الت  ي بأنه ثمن الرس     ر

مرص     وفات ألحقت بالص     ورة األوىل، وضذا كان يقي     ز
باح ألحقت حينئذ بالصورة الثانية  .6يقصد بها االسي 

ي الب ائع  و       ي في ه أن يكون الثمن األول معلوم ا، حي ث ي أتمن المش               ي 
ي ينبغز
تع د المرابح ة أح د أنواع بيوع األم ان ة الت 

ي الس عر من غي  بةنة وال اس تحالف، وص ورته أن يخير البائع برأس  
بإختباره بحقيقة ت لفة الس لعة عليه، ويقبل قوله فز
ي ك 
ء معلوم فز ي

ي الس               لع ة،ثم يبيع ه بزي ادة  ر
ة دراهم فيكون رأس الم ال معلوم ا  م ال ه فز ي ك ل عرس               ر

ل درهم أو دين ار أو فز
 والزيادة معلومة لهما. 

وعية المرابحة  ثانيا: مشر
وعيته من القر ن والسنة واتفاق الفقهاء حوله من حيث المبدأ.   يستمد بيع المرابحة مرسر

أفض               تم من عرفات فاذكروا   عند    قوله تع اىل   وولير علي م جن اح أن تبتغوا فض               ال من رب م فيذا  من القرآن:  -
﴾ ز  . 7المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وضن کنتم من قبله لمن الضالي 

وع  ة لقول  ه تع  اىل    ي عموم عقود البيع المرس               ر
وذل  ك أن المرابح  ة تمث  ل ابتغ  اء للفض                ل أي الزي  ادة، كم  ا أنه  ا ت  دخ  ل فز

 .8ووأحل البيع وحرم الربا﴾
ي قوله عليه الس الم   البيعان بالخيار أجاز الرس ول  ومن السانة: 

عليه الص الة والس الم بيع الس لعة بأكين من رأس مالها فز
مالم يتفرقا(. وقوله ص  ىل   عليه وس  لم  الذهب بالذهب والفض  ة بالفض  ة والير بالير والش  عي  بالش  عي  والتمر بالتمر 

ز  ، فيذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف  والملح بالملح س    واء ،س    وء، مثال بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو اس    ي  ي اد فقد أرئر
 شئتم(. 

ي كتاب نصب الراية
ي صىل   9وقد جاء فز ة ذكرها المصنف قائال  وقد صح أن النتر باب المرابحة والتولية أحديث كثي 

ي ص       ىل   عليه   ين، فقال له النتر ي   عنه بعي 
ي أحدهما،  عليه وس       لم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر رنز

وس       لم  أولتز
ء، فقال أما بغي  ثمن فال«.  ي

 فقال  هو لك بغي   ر

 
ي بيع المرابحة، هذا ما ذكر عىل غالف  4

  الكتاب. الراجخي عىلي بن عبد العزيز،بحث فز
ح الصغي  عىل اقرب المسالك إىل مذهب اإلمام مالك، الجزء الثالث، ص5 كات أحمد، الرسر  القاهرة ج.م.ع. -كورنيش النيل1119-دار المعارف  215الدردير ابو الير
غي للفائدة الربوية،الصفحة  6

 ليبيا. -م، دار الكتب الوطنية، بنغازي2018األوىل،الطبعة  20العبار سعد خليفة، المرابحة المرصفية وصالحيتها كبديل سر
 198سورة البقرة ، اآلية7
 275سورة البقرة ، اآلية8

، نص           ب الراية ألحاديث الهداية، الجزء الرابع، الص           فحة  9 ي
ي محمد عبد   يوس           ف الحنفز ه دار المأمون القاهرة،  1357الطبعة األوىل   31الزيلغي جمال الدين أئر

وت. 1393الطبعة الثانية  ه المكتب اإلسالوي بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

، فيكون ذلك حجة وقد ح اه ابن جرير    اإلجماع:  ي مختلف األمص      ار واألعص      ار من غي  نكي 
إذ نقل تعامل الناس بها فز

هم، وه   ذا قول ابن ق   دام   ة "المرابح   ة أن ة وابن ق   دام   ة وغي  ي وابن رش                 د وابن هبي 
ي وال    اس                 ائز يبيع   ه برب  ح،   الطير

ي ص               حت     ه"
ة، فه     ذا ج     ائز بال خالف فز بعتك     ه به     ا ورب  ح عرس               ر م     ائ     ة،  في     ه  فيقول رأس م     اىلي 

ي 10
المغتز ي 

، وج     اء فز
المحت    اج "وص               ح بيع المرابح    ة من غي  كراه    ة، لعموم قول    ه تع    اىل  ووأح    ل البيع وحرم الرب    ا﴾" وق    ال ص                  اح    ب 

ي كراه
 يته، فكرهه أحمد ولم يكرهه اآلخرون".     اإلفصاح "أجمعوا عىل أن بيع المرابحة صحيح، واختلفوا فز

 عقد وعقد، فهي كلها صور تندرج أح امها تحت  
ز ز بي  ي بيان أح ام المعامالت المالية، من غي  تميي 

فالبيع هو األصل فز
أح     ام    ه، لقول    ه تع    اىل ووابتغوا من فض                   ل  ﴾،وقول    ه تع    اىل و ولير علي م جن    اح أن تبتغوا فض               ال من رب م 

وعة ك ل بيع، ألن   ﴾،والمرابحة ب ي األص    ل مرس    ر
هذا تكون ابتغاء للفض    ل مع البيع، فتش    ملها أح ام البيع، وتكون فز

ي العقود اإلباحة. 
 تعاىل امر بالوفاء بالعقود، وهذا عام يشمل كل عقد لم يرد بخصوصه منع، فدل عىل أن األصل فز

ي ال ذيالمعقول:   ي التج ارة إىل أن يعتم د عىل فع ل ال ذكي   إذا الح اج ة م اس               ة له ذا النوع من البيع،"ألن الغتر
ال يهت دي فز

ي المرابحة إذا هو ذات القول 
ى وبزيادة رب  ح"،فوجب القول بجوازها، فالقول فز المهتدي، وتطيب نفس    ه بمثل ما اش    ي 

وط الجواز وجريانها عىل قواعد ص    حة  ي البيع، ألنها ال تعدو أن تكون ص    ورة من ص    وره، فض    ال عن اس    تجماعها لرس    ر
فز

ز بيع المس              اومة وبيع  العقو  د. كما أنه ال فرق من حيث الثمن ، والذي تعد الزيادة فيه ش              بهة للربا وبالتاىلي الحرمة بي 
ي المرابحة  بعتك الثوب بمئة  

ز قوله فز ي المس    اومة، وبي 
ة فز ز قوله  بعتك هذا الثوب بمئة وعرس    ر المرابحة، إذ ال فرق بي 

ة درهم، فك              ال الث                من ز قوله  ورب  ح كل عرسر ز العبارتان كالفرق بي  ز مئة وع                      ش                      روضن اختلفت العبارتان، فالفارق بي  ي 
، وضن اختلفت العبارتان ز ز تسعي  ة، ف ال الثمني  ز قوله  بمئة إال عرسر ز وبي           .  11بعتك بتسعي 

ي تقول إن الم     
اء، هناك أيض   ا فتوى ص   ادرة عن مؤتمر المص   ارف اإلس   المية الثائز واعدة عىل بيع المراحة لألمر بالرس   ر

عا   ي الوعد الس       ابق هو أمر جائز سر
اءها بالرب  ح المذكور فز اة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر ،رس       ر بعد تملك الس       لعة المش       ي 

، أما بالنس  بة  ي
طالما كانت تقع عىل المرص  ف مس  ؤولية الهالك قبل التس  ليم، وتبعة الرد فيما يس  توجب الرد بعيب خفز

ي األخذ للوعد وك
عا، وكل مرص    ف مخي ّ فز اء أو المرص    ف أو كليهما فين األخد باإللزام أمر مقبول سر ونه ملزم لألمر بالرس    ر

عية لديه ي مسألة القول باإللزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الرسر
 .12بما يراه فز

 
ي طقوم عليها ليع المرابحة

 ثالثا: السس ال ر
ي يقوم عليها بي 13نرى أن األسر     

 حة تسي  عىل النحو الثاىلي  بع المراالت 
ي األطراف أي أنه يوجد عندنا ثالثة متعاقدين  أوال: 

اء ثالئن  إن بيع المرابحة ل مر بالرسر
.           الثالث  البائع ي  المرصف اإلسالوي

اء.      الثائز  األول اآلمر بالرسر
اء عن المرابحة الم ز حيث أن المرابحة  وهذا األمر يختلف فيه بيع المرابحة ل مر بالرس              ر عروفة عند الفقهاء المتقدمي 

ز ثنائية األطراف.   المعروفة عند الفقهاء المتقدمي 
اء يتم بإتمام الخطوات التالية  ثانيا:   إن بيع المرابحة ل مر بالرسر
اء سلعة موصوفة-أ  طلب من العميل يقدمه للمرصف اإلسالوي لرسر

 
غي للفائدة الربوية،الصفحة   10

 ليبيا. -م، دار الكتب الوطنية، بنغازي2018،الطبعة األوىل25العبار سعد خليفة، المرابحة المرصفية وصالحيتها كبديل سر
غي للفائدة الربوية،الصفحة   11

 ليبيا. -م، دار الكتب الوطنية، بنغازي2018األوىل ،الطبعة28العبار سعد خليفة، المرابحة المرصفية وصالحيتها كبديل سر

ي المص   ارف اإلس   المية،12
وعيته أنواعه(دراس   ة عن المرابحة كأهم األس   اليب المس   تخدمة فز ي الفقه اإلس   الوي مرس   ر

،  22ص   فحةحمزة محمد عبد الرؤوف، البيع فز
ي االقتص     اد والمص     ارف اإلس     المية، جامعة  

س     انت كليمنتر مكتب االرتباط الرئيس     ي الش     ارقة لالس     تش     ارات األكاديمية  بحث تمهيدي لنيل درجة الماجس     تي  فز
، بتاري    خ    م. 2007ه/ 1428والجامعية قسم االقتصاد اإلسالوي

، الص  فحة 13 ي ي العرئر
كة المال الفلس  طس  تز ي ض  و تجربة سر

ا دراس  ة تطبيقية فز طبعة  ،الجزء األول، ال22عفانة حس  ام الدين بن مو  محمد، بيع المرابحة ل مر بالرس  ر
. 1996األوىل ي ي العرئر

كة بيت المال الفلسطيتز  ، طبع عىل نفقة سر
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

اء السلعة -ب   الموصوفة. قبول من المرصف لرسر
اء السلعة الموصوفة من المرصف بعد تملك المرصف لها.  -ج   وعد من العميل لرسر
 وعد من المرصف ببيع السلعة الموصوفة للعميل وقد يكون الوعد الزما أو غي  الزم.    -د 
اء المرصف للسلعة الموصوفة نقدا.   –ه   سر

ز المرصف والعميل. وبيع المرصف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل من زيادة رب  ح متف  ق عليها بي 
اء عند إجالة النظر فيه يتكون مما يىلي  ثالثا: 

 إن بيع المرابحة ل مر بالرسر
اء من العميل للمرص  ف ووعد بالبيع من المرص  ف للعميل وتس  ىم هذه العملية مواعدة وتوقع المص  ارف -1 وعد بالرس  ر

اء.   اإلسالمية مع عمالئها عىل ما يسىم وعد بالرسر
ز المرصف والبائع. -2 ي المرصف السلعة من البائع ويوقع عىل عقد بيع بي 

 يشي 
اء والمرصف اإلسالوي بعد تملك المرصف للسلعة الموصوفة بناء عىل طلب العميل. -3

ز اآلمر بالرسر  عقد بيع بي 
اء.  رابعا:   صور تعامل المصارف اإلسالمية مع بيع المرابحة ل مر بالرسر
ي البنوك اإلس           المية حس           ب تنوع المجاالت والقطاعات ذوات فعالية لدى تتنوع ص           ور التعام      

ل ببيع المرابحة فز
ي الحص   ول عىل بعض االحتياجات قبل توفر الثمن المطلوب لديهم،  

، وحس   ب رغبات الزبائن فز عمالء البنك اإلس   الوي
ىلي كالس   يارة الخاص   ة 

ز أو جهاز التلفزيون مثال، ومن س   واء كانت تلك االحتياجات مطلوبة لالس   تعمال الش   خي   ي أو الميز
 أبرز صور المرابحة المرصفية ما يىلي  

اء  الصاااورة الول:  م ،رس   ر ز اء س   لعة معينة، بحيث يحدد جميع أوص   افها، ويلي  أن يتقدم العميل إىل المرص   ف بطلب  سر
م ببيع الس      لعة له ويتفق ال ز ي المرص      ف عىل طلبه ويلي 

اء المرص      ف لها، فيوافز طرفان عىل الس      لعة من المرص      ف بعد سر
الثمن والرب  ح وطريقة الدفع مس     بقا وفق النظام الذي يعمل به المرص     ف. ومثال ذلك  أن يطلب ص     احب مس     تش     فز 
ي له بعض األجهزة المتطورة ألنه ال يملك ثمنها أو يملك بعض        ه ويكون   مثال من أحد المص        ارف اإلس        المية أن يش        ي 

اء هذه األجهزة من المرص    ف إذا جاءت حس   ب المواص   فات المحددة، عىل أن يقدم  طلبه مص   حوبا باس   تعداد تام لرس   ر
اء هذه األجهزة وتأجيل الثمن  .14للمرصف الرب  ح الذي سةتم االتفاق عليه مقابل قيام المرصف سر

اء   الصاااااااااورة الثانية:  اء س          لعة معينة مع االتفاق عىل دفع ثمن البض          اعة للبنك بعد سر أن يطلب العميل من البنك سر
اء البنك الس        لعة جملة واحدة. ت ي االتفاق عىل دفع العميل ثمن البض        اعة بعد سر

ختلف هذه الص        ورة عن س        ابقتها فز
ي ال يدفع ثمن البض     اعة حت  تكون الس     لعة 15لها . فهذه الص     ورة تش     به ص     ورة المرابحة الفقهية من حيث أن المش     ي 

ي ال
اء س  لعة فز ي اليطلب ،رس  ر ي محل العقد، وتختلف معها من ناحية أن المش  ي 

مرابحة الفقهية وضنما يجدها  موجودة فز
ي.   عند البائع فيشي 
اء س لع معينة بناء عىل دراس ته ألحوال الس وق بواس طة قس م األبحاث لديه،  الصاورة الثالثة:   أن يعمد المرص ف إىل سر

ائها فله أن يبيعها لطالب  اء أو بناًء عىل طلب يتقدم به أحد زبائنه، فيذا اقتنع البنك بحاجة الس  وق إليها وقام ،رس  ر الرس  ر
ى بماله و لت  ه مرابحة. وال يرد عىل هذه الص        ورة أي مطعن من الناحية الفقهية ألن المرص        ف قد اش        ي  األول أو لغي 

ه عىل سبيل المساومة أو المرابحة اء أو لغي  ي حوزته، فجاز له أن يبيعها لطالب الرسر
 .16إليه ملكيتها ودخلت فز

اء س   لعة معينة، حيث ال يس   تطيع دفع ثمنها نقدا،   أن يعمد فيها بعض األش   خاص من  الصااورة الرابعة:  ي سر
ز فز الراغبي 

اء هذه الس       لعة من الس       وق، وبيعها له باألجل  وال يجد بائعا يبيعه بثمن مؤجل، فيتقدم بطلب إىل المرص       ف يرجو سر
ز يتم االتفاق عليه ز ت17نظي  رب  ح معي  ي كلتا الص    ورتي 

قديم العميل  . وهذه الص    ورة تش    به الص    ورة الثانية من حيث أن فز

 
 م. 1989ه/ 1410ملحم، 14  

 م. 1989ه/ 1410محمد أحمد ساج،15
 م. 1989ه/ 1410محمد أحمد ساج،16
 م. 1989ه/ 1410محمد أحمد ساج،17  
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

ي الص        ورة الثانية دفعة واحدة،  
اء س        لعة ما، ويختلفان من جانب أن العميل يدفع الثمن فز أو العمالء  للبنك لطلب سر

ي هذه الصورة يكون مقسطا. 
 فيما أن الدفع فز

، وهي  أن العميل يطل   الصاورة الخامساة:  ي اإلس  الوي ب  هناك ص  ورة أخرى من ص  ور المرابحة المرص  فية يتبعها بنك دئر
اء س       لعة معينة يحدد جميع أوص       افها، كما يحدد ثمنها ويدفعه إىل المرص       ف مض       افا إليه أجرا معينا   من المرص       ف سر
غي وليس       ت مرابحة، ذلك أن العميل دفع للمرص       ف 

مقابل قيام المرص       ف بهذا العمل. وهذه هي الوكالة بالمعتز الرس       ر
اء كة هو العميل  ثمن البض        اعة ليقوم المرص        ف نيابة عنه بهذا العمل وهو سر ي من الرس        ر

ي الحقيف  الس        لعة، فالمش        ي 
ي بيع المرابحة ال يدفع الثمن إال   . 18ولير المرص             ف، وهذا هو االعتماد المس             تندي

ز أن العميل فز ز الحالتي  والفرق بي 
ي االعتماد المس      تندي فيمكن  

بعد اس      تالمه البض      اعة، وضذا هلكت البض      اعة فينها تهلك عىل حس      اب المرص      ف، أما فز
ي هذه الحالة وكيل عن العميل. 

 العميل أن يدفع الثمن مقدما مع أجرة المرصف، ألن المرصف فز
كات تجارة واستثمارا  ي المصارف اإلسالمية ونشاط الشر

م
: تطبي  المرابحة ل ي

 المطلب الثانم
ي مل        

كي ة الب ائع للس               لع ة عّرفن ا المرابح ة ب أنه ا بيع يمث ل رأس م ال المبيع مع زي ادة رب  ح معلوم. والتعريف يقتي               ز
المبيعة. تمارس البنوك اإلس    المية هذا النوع من البيع بأحجام متفاوتة تبعا لما عندها من مؤس    س    ات مس    اعدة تعمل 
كات التجارة واالس            تثمار. وكذلك تبعا عليه لما تعتمد عليه هذه   ين كرس            ر ي النش            اط التجاري واالس            تثماري المباسر

فز
يه البنك من   البنوك من س     ياس     ة تجاه بيع المرابحة اء. فيذا كان البنك يقول بعدم لزوم الوعد فين ما يش     ي  ل مر بالرس     ر

اء يص           بح كذلك قابال للبيع عن طريق المرابحة، ويتم بيع المرابحة من جهة ثالثة عن  س           لع ويعدل عنه ل مر بالرس           ر
ي المشاركة. 

 طريق بيع البنك نصةبه فز
ي المرصف اإلسالةي  أوال: 

م
 تطبي  المرابحة ل

ة أو غائبة فيبيعها برأس المال وزيادة معلومة، إال أن            ي ملك البائع حاضز
ي أن تكون الس لعة فز

ي المانز
كان الش ائع فز

ي مخ                    ازنه كما يف        عل التجار ليقوم بعد ذلك ببيعها مرابحة، وضنما  
ي مجال المصارف ال يكدس المرصف السلع فز

األمر فز
ي التبادل، ومن  

اء هو مجرد وس       يط فز ي هذا المجال أن يتلف  المرص       ف أمرا من العميل ،رس       ر
ثم فين الفكرة المطروحة فز

اء هذه الس     لعة وبيعها للعميل  اء هذه الس     لعة ثم يقوم المرص     ف بعد ذلك ،رس     ر س     لعة معينة بمواص     فاتها، واعدا ،رس     ر
ي 
.  19 المص          ارف اإلس          المية برأس المال وزيادة الرب  ح المتفق عليه، وهذه الص          ورة العملية المطبقة لعملية المرابحة فز

 وذلك لألسباب اآلتية  
ي س        لعة واحدة وضال ل ان ذلك   أحدهما: 

ي جميع الس        لع وال يعقل أيض        ا أن يتخص        ص فز
ال يعقل أن يتاجر المرص        ف فز

اء جميع الس لع وعرض ها انتظارا لطلبها لما يص احب ذلك من ت اليف  يض يق من دائرة نش اطه كما ال يمكن اقتص اديا سر
ي عدم القدرة عىل ترص        يف ذلك البض        اعة وتعطيل ومجهودات كبي  

ة تتمثل فز ة لدراس        ة الس        وق ولوجود مخاطر كبي 
ي.  ي السلعة ومواصفاتها للمشي   جزء من أمواله، ولذلك كان األنسب أن يشي 

ي   ثانيهما:  ي  ها حيث أنه يش        ي  ي يش        ي 
ة الس        تيعاب الس        لع الت  ال يطلب من المرص        ف أو المؤس        س        ة تدبي  مخازن كبي 

 ا يطلب منه. بحسب م
ية لتنفيذ هذه الص     ورة بعكر الص     ورة األوىل حيث    ثالثهما:  ال يطلب من المرص     ف أو المؤس     س     ة تأهيل كفاءات ،رس     ر

اء.     ي عمليات التسوق بيعا وسر
جر أن تكون عنده كفاءات متخصصة فز

ّ
كات التجارة    ثانيا:  يتطلب من ال       ُمت نشاط شر

 واالستثمار

 
 م. 1994ه/ 1415العبادي، 18 

ي تمويل التجارة ا 19
ي الس      ودان، بحث ت ميىلي مقدم لنيل درجة  مودة بالل عبد  ، المرابحة وأثرها فز

ي فز
ي الس      ودان،دراس      ة تطبيقية عىل القطاع المرص      فز

لخارجية فز
ي تمويل(،

ي االقتصاد التطبيف 
 ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا. 24،الصفحة2018الماجستي  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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

التقلي دي ة يقترص                عىل التموي ل الربوي فقط ولم يكن من ض               من أغراض               ه ا القي ام ب العم ل التج اري ك ان دور البنوك 
ز مهامها محاربة الربا الذي تعتمد عليه تمويالت البنوك  واالس        تثماري. وعندما جاءت البنوك اإلس        المية. وكان من بي 

ي العم  ل  التقلي  دي  ة. تحتم عليه  ا أن تق  دم ب  ديال إس               المي  ا للتمويالت الربوي  ة. ف   ا
ن ه  ذا الب  دي  ل هو ال  دخول المب  اسر فز

ي منها البيوع وبيع المرابحة عىل وجه الخص        وص. ولذلك 
التجاري وفقا لص        يال المعامالت اإلس        المية المختلفة، والت 
ي عقود تأسير البنوك اإلسالمية عىل أن من أغراضها  

 20 نص فز
وعات التنمية القيام بجميع األعمال المرص           فية والمعامالت المالية والتجا -أ ي مرس           ر

رية واالس           تثمارية والمس           اهمة فز
ي كل األقاليم والمديريات والمناطق والمدن 

وعات التنمية االقتص     ادية األخرى فز الص     ناعية والزراعية والعمرانية ومرس     ر
 داخل السودان وخارجه. 

ي جميع أنواع المعامالت االقتص       ادية والمال-ب
ية والتجارية ومش       اركة  المس       اهمة والمش       اركة والمض       اربة والمرابحة فز

عا. ويوىلي البنك 
وعات التجارية والص         ناعية والزراعية والعقارية وفقا لألس         ر المقررة سر ي كافة المرس         ر

عمالء البنك فز
وعات االقتصادية ذات األجل المتوسط والطويل.   اهتماما خاصا بالمرسر

ي إس    الوي أو غي  ذلك من  -ج
ز تعاوئز كات تأمي  كات أو مؤس    س    ات تجارية أو عقارية أو زراعية أو ص    ناعية أو سر إنش    اء سر
ي تحقيق أغراض البنك. 

ي تساعد بطريق مباسر أو غي  مباسر فز
كات أو المؤسسات الت   الرسر

اكة والمض اربة والمرابحة وغي   اد وعىل الرغم من أن البنك يزاول العمل التجاري بالرس ر ي مجاالت االس تي 
ها من الص يال فز

والتصدير والتجارة المحلية إال أن البنوك اإلسالمية كبنوك لم تسع حت  اآلن للحصول عىل رخص لمزاولة هذا العمل 
ي  
كات للتجارة تباسر من خاللها العمل التجاري الذي يقتي               ز باس               مها. وضنما عملت وفقا للمادة الثالثة إىل إنش               اء سر

ي عقد تأس يس ها ونظامها اس تخراج الرخص 
كات تقوم باألعمال التجارية وفقا لما هو منص وص عليه فز ه. وهذه الرس ر وغي 

كة   ي من أجلها تأس  س  ت الرس  ر
كة التض  امن للتجارة واالس  تثمار عىل األغراض الت  ، ينص مثال عقد التأس  ير لرس  ر األس  ا ي

ي  
 عىل اآلئ 
اد والت-أ  صدير ل افة أنواع السلع. القيام بأعمال التجارة العمومية وأعمال االستي 
ها بالعمالت الحرة أو -ب ها بهدف بيعها أو تأجي  اد الس         لع اإلنتاجية والوس         يطة واالس         تهالكية المختلفة وغي  اس         تي 

اد  كة س  لعة ما باالس  تي  عا. فعندما تمتلك الرس  ر اد أو تص  دير الس  لع المحظورة سر كة اس  تي  العملة المحلية وال يجوز للرس  ر
ي أن تبيعها عن طريق المساومة أو المرابحة.  أو التصدير أو التجار 

ة المحلية، وتريد أن تبيع هذه السلعة، فهي بالخيار فز
ك ة ببي ان الثمن ال ذي  ي أن تبيع ه عن طريق المرابح ة، عن دئ ذ تقوم الرس               ر ف يذا اخت ارت الث اني ة، أو طل ب منه ا المش               ي 

ي ضفتها عىل الس   لعة م
ت به الس   لعة وتض   يف إليه المرص   وفات الت  ن ترحيل وتخزين وتعبئة وكافة ما يلزم لذلك اش   ي 

 . 21ويعد من رأس مال السلعة.وعىل ضوء ذلك يتفقان عىل الرب  ح المسىم والذي قد يكون مبلغا محددا أو نسبة مئوية 
وعيتها ووسائل تطبيقاتها  : مفهوم السلع الدولية ومشر ي

 المبحث الثانم
وعيتها   المطلب الول: تعريف السلع الدولية ومشر
ي ت من من اتخاذ قرارا حولها     

بما أن الغرض األس ا ي  من إعداد البحث هو توفي  المعلومات حول الس لع الدولية الت 
غي عليها، وبما 

ء فرع من فروع تص      وره، لذا فيننا نبدأ المبحث بالتعرف عىل أمتض      منا الح م الرس      ر ي
ن الح م عىل الس      ر
ي البورص           ات

ي   الس           لع الدولية كما يجري التعامل فيها فز
المختص           ة، ون مل المبحث بتطرقنا لوس           ائل التطبيقات الت 

 تتعامل بها المصارف اإلسالمية. 
 أوال: تعريف السلع الدولية ل ة
ي اللغة، جمع  سلعة 

 السلعة فز
ء وانفتاحه.  ي

،أصل يدل عىل انصداع السر ز ،والالم،والعي  ز  قال ابن فارس السي 
 

، المرابحة أصولها وأح امها   20 ي المصاريف اإلسالمية، الصفحةعبد   أحمد عىلي
 م، الدار السودانية للكتب. 2016ه/ 1438، الطبعة الثانية  73وتطبيقاتها فز

ي المصاريف اإلسالمية، الصفحة 21
، المرابحة أصولها وأح امها وتطبيقاتها فز  م، الدار السودانية للكتب. 2016ه/ 1438، الطبعة الثانية  74عبد   أحمد عىلي
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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َيِة  
ْ
ن
ُ
ء المبيع، وذلك أنها ليس      ت بق ي

وز  بادي، والس      لعة الس      ر تمس      كر فاألمر فيها واس      ع، وقريب من هذا ما ذكره الفي 
 .22حيث قال والسلعة المتاع وما تجربه

 والدولية  نسبة إىل الدول
 ثانيا: تعريف السلع الدولية اصطالحا: 

ي أس     واق الس     لع العالمية 
ي يتم تداولها فز

ي ورقة االس     تكتاب بأن الس     لع الدولية أهي الس     لع الت 
اف جاء فز المنظمة بإسر

اء باس    تخدام عقود   ز طلبات البيع وطلبات الرس    ر ز يتولون التنس    يق بي  هيئات حكومية ومن خالل وس    طاء متخص    ص    ي 
ي  
وط المختلفة للتداول مع النص عىل زمن التس    ليم وم انه«. وبعض المراجع األجنبية تكتفز نمطية تش    تمل عىل الرس    ر

ي بورص       ة  بوض       ع قيدين فقط عىل التعريف فتقول إن الس       لع الد
ي يتم المتاجرة بها فز

ولية أهي الس       لع األس       اس       ية الت 
 .23السلع الدولية«

اتيجية، منها         ي مجموعة من السلع االسي 
 وتتمثل السلع الدولية فز

ي أس               واق منظمة هي ما يعرف ب بورص               ات 
المعادن،والحبوب، واألغدية، والنفط، يجري بيعها وتداولها بالجملة فز

ي  
ي قرابة مائة س  لعة مص  نفة. الس  لع( الت 

ز تتعامل فز ي أماكن عديدة زادت عىل الس  تي 
ي   توجد فز

وهناك بورص  ات تتعامل فز
ي نوع واحد منها، ومن 

ي مجموعات متناجس          ة منها،كما أن هناك بورص          ات تخص          ص          ت فز
عدد من هذه الس          لع،أو فز

 أمثلتها  
ي العالم تأس          س          ت  -( 1   

ي الواليات المتحدة    بورص          ة ش          ي اغو للحبوب، وهي أول بورص          ة للحبوب فز
ي ش          ي اغو فز

فز
 . 1848األمريكية عام

ي بار ر.   -( 2   
ي السلع الغدائية ، ومقرها فز

 بورصة يورونيكست المتخصصة فز
ي العالم.   -( 3   

 بورصة لندن للمعادن، وهي أكير بورصة للمعادن فز
ي الماىلي العالىمي ل  ي للس            لع ومقرها مركز دئر ي بافتتاح بورص            ة دئر تكون أول بورص            ة للعقود اآلجلة وقد قامت إمارة دئر

ي المنطقة 
ز فز ز بورص  ات أمري ا وأوربا مع توفي  منص  ة للمتداولي  ق األوس  ط، وهي تس  غ لس  د الفجوة بي 

ي الرس  ر
للطاقة فز

 .24لتجارة عدد من السلع
م السلع الدولية والبيوع الدولية:   الفرق لي 

ق عنها        ي البيوع الدولية  الس               لع الدولية نوع خاص من البيوع الدولية، وتفي 
ي عدة أمور أهمها، ص               فة الدولة( فز

فز
ي اتفاقية فينا  

 ( يح مها معياران  1980وحسبما جاء فز
 . ز ز مختلفتي  ي دوليتي 

 أحدهما شخيي وهو تواجد مركز أعمال المتعاقدين فز
وط ثالثة وهي  

ي موضوغي  يتعلق بالصفقة، وهو يتطلب توافر أحد سر
 والثائز

ان البيع بعملية -( 1   نقل البضاعة من دولة إىل أخرى. اقي 
 2 )-   . ز ز مختلفتي  ي دولتي 

 صدور اإليجاب والقبول فز
ي صدر فيها اإليجاب والقبول  -( 3 

ي دولة أخرى غي  الت 
 .25تسليم البضاعة 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
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ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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ي األوعية 
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وعية السلع الدولية        ثانيا: مشر
ي يتم التعامل بها ناقش مجمع الفقه اإلس            الوي الدوىلي عمليات أس            واق الس            لع، واتخذ ،ش            أنها القرارات ا

لتالية والت 
ي األسواق المنظمة بإحدى األرب  ع طرق وهي  

  السلع الدولية( فز
ي   الطريقة الول: 

ي الحال، مع وجود الس لع أو إيص االت ممثلة لها فز
أن يتض من العقد حق تس لم المبيع وتس لم الثمن فز
وط البيع المعروفة.  عا ،رسر  ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز سر

ي الحال مع إم انهما بض    مان هيئة الس    وق، وهذا   ريقة الثانية: الط
أن يتض    من العقد حق تس    لم المبيع وتس    لم الثمن فز

وط البيع المعروفة.  عا ،رسر  العقد جائز سر
ي موعد  جل ودفع الثمن عند التس       ليم وأن   الطريقة الثالثة: 

ي الذمة فز
أن يكون العقد عىل تس       ليم س       لعة موص       وفة فز

، ويمكن أن يعدل   ز ي أن ينتهي فعال بالتس             ليم والتس             لم، وهذا العقد غي  جائز لتأجيل البدلي 
طا يقتي             ز يتض             من سر

وط الس     لم جاز، وكذلك ال يجوز ب وط الس     لم المعروفة، فيذا اس     توفز سر ي سر
اة س     لما قبل ليس     توفز يع الس     لعة المش     ي 
 قبضها. 

ي موعد  جل ودفع الثمن عند التس     ليم دون   الطريقة الرابعة: 
ي الذمة فز

أن يكون العقد عىل تس     ليم س     لعة موص     وفة فز
، بل يمكن تص  فيته بعقد معاكر، وهذا هو النوع  ز ي أن ينتهي بالتس  ليم والتس  لم الفعليي 

طا يقتي  ز أن يتض  من العقد سر
 
ً
ي أسواق السلع، وهذا العقد غي  جائز أصل

 فز
ً
 .26األكين شيوعا

ي الس           لع الدولية فيننا نجد أنها وضذا تأ   
ي القرارت الص           ادرة عن مجلر مجمع الفقه الدوىلي الخاص           ة بالتعامل فز

ملنا فز
ي الس     لع الموجودة حقيقة أو ح ما بوجود إيص     االت 

ة فز
ي
ي القرار األول الص     ورة األوىل وهي تتعلق بالبيوع الحال

أجازت فز
ي هذه الص

 فز
َّ
ي ملك البائع وقبضه، والبد

وط البيع المعروفة. ممثلة لها فز  ورة من توافر سر
ي يتض  من العقد فيها حق تس  لم المبيع وتس  لم الثمن بض  مان هيئة الس  وق،         

ي الص  ورة الت 
ي قرارها الثائز

كما أجازت فز
ي يتم التعاقد عىل تس     ليم س     لعة  

ة تلحق بالص     ورة األوىل.ومنعت الص     ورة الثالثة الت 
ي
وهي ص     ورة من ص     ور البيوع الحال

ي 
ي بالتسلم والتس         ليم، ألن هذا  موصوفة فز

طا يقيز ي موعد  جل ودفع الثمن عند التسليم مع تضمن العقد سر
الذمة فز

وط الس     لم بأن يقدم دفع الثمن ويؤجر   .لكن يمكن تص     حيح هذا العقد باس     تيفاء سر ز العقد اش     تمل عىل تأجيل البدلي 
ي موعدر  تس       ليم الس       لعة. كما منعت الص       ورة الرابعة وهي ما يتم فيها ا

ي الذمة فز
لتعاقد عىل تس       ليم س       لعة موص       وفة فز

، بل يمكن   ز ي أن ينتهي بالتس   ليم والتس   لم الفعليي 
طا يقتي   ز  جل، ودفع الثمن عند التأجيل، دون أن يتض   من العقد سر

، ب ل هو ت داول  ي
ز مع ع دم وجود بيع حقيف  ي الص               ورة الث الث ة من ت أج ل الب دلي 

تص               فيت ه بعق د مع اكر، وه ذا في ه م ا فز
 .27ليست سلما حقيقيا ولير فيها ملكلعقود 
ة أو العاجلة( وأس            لوب البيوع و       هناك أس            لوبان رئيس            يان للتعامل بالس            لع الدولية وهما أس            لوب البيوع الحاضز

وط  يعة اإلس         المية ل ل واحد منهما، وذلك من خالل توافر سر المس         تقبلية أو اآلجلة(ويمكن التعرف عىل ح م الرس         ر
ي كل واحد، وما 

ورة التنبيه هنا عىل أن    البيع فز عية تص              احب تطبيق أي منهما، مع ضز إذا كانت هناك أية مخالفات سر
 .  األسلوب الذي سوف يتبع للوصول إىل ذلك هو االجتهاد الفكري ولير االجتهاد الفقهي
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 م. 2008سبتمير  7-6ه/  1429رمضان7-6الستشارات المرصفية االسالمية، جدة هيلتون

ز الفعر، الس        لع الدولية وض        وابط التعامل فيها،الص        فحة 27 يف حمزة بن حس        ي  ون لال  13الرس        ر كة التاس        عة والعرس        ر ة العالىمي  ندوة الير ،بيت الخير قتص        اد اإلس        الوي
 م. 2008سبتمير  7-6ه/  1429رمضان7-6الستشارات المرصفية االسالمية، جدة هيلتون
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

ة:   أسلوب البيوع الحاضم
، فينه يمكن تحديد خص            ائص            ه ع غي

ي إذا نظرنا إىل هذه األس            لوب من المنظور الرس            ر
ىل النحو التاىلي دون الدخول فز

 28تفاصيل أو اختالفات فقهية  
ي هذا األس لوب، من حيث كونه معاوض ة س لعة بثمن ينتج عنها تمليك  -1

ي الفقه اإلس الوي متحقق فز
إن مفهوم البيع فز

ي الثمن للبائع ويمتلك المبيع، و  ك المش ي 
ي
ي ويمتلك الثمن، ويمل ك المبيع للمش ي 

ي
ذلك عىل س بيل وتملك، فالبائع يمل

 التأبيد. 
ط -2 ي الح    ال فور انعق    اده، ول    ذل    ك فهو من البيوع الن    اجزة غي  المعلق    ة عىل سر

ت    ب علي    ه  ث    اره فز إن ه    ذا البيع تي 
عا.  ة سر وطه المعتير ي البيوع مت  كان مستوفيا ألركانه وسر

، وهذا هو األصل فز  مستقبىلي
عا كما أن حرية التعامل عىل أي س     لعة موجودة   إن محل العقد مال متقوم، فالس     لعة والثمن كل منهما مال-3 جائز سر

عية، وأن يقترص    ي قد تتواجد وتكون محرمة من الناحية الرس ر
اء الس لعة الت  بهذه األس واق، تتيح إم انية تجنب بيع وسر

عا فقط.   التعامل عىل السلع المباحة سر
وط البيع محد-4 دة وواض  حة بص  ورة ترفع عنه أي ش   ل من إن محل العقد معلوم بالذات والقدر والص  فة، كما أن سر

ز طرفيه، ومن ثم فلير به ما يوجب الغرر الذي قد يؤدي إىل خالف  أش       ال الجهالة المفض      ية إىل الغرر مس      تقبال بي 
ز المتعاقدين.   بي 

مملوكا للبائع، ومقدورا عىل تس          ليمه، فالتعامل يتم عىل س          لع  -وهو لب البيع ومقص          وده وغايته-إن المعقود عليه-5
وط المطلوبة، ومن ثم فالمبيع  ح ي فحص           ها والتأكد من مطابقتها للرس           ر قيقية موجودة عند التعاقد ويمكن للمش           ي 

 لير معدوما ولير له خطر العدم. 
، وهو أحد  -6 ز ي الحقيقة، ومن ثم فهو ناتج عن إيجاب وقبول متوافقي 

ز فز إن هذا البيع يتم بداية بناء عىل رض  ا الطرفي 
يعة اإلسالمية. األركان الرئيسية لعقد  ي الرسر

 البيع فز
وط البيع الص    حيحة   ة يمكن القول بأنه قد اس    توفز أركان وسر بناء عىل هذا التوص    يف الفقهي ألس    لوب البيوع الحاضز

وعا  .29ولم يتصل به من األوصاف أو المعامالت ما يجعله غي  مرسر
 أسلوب البيوع المستقبلية: 

 قود وله أكين من صورة للتعامل من أهمها  هذا األسلوب يتم التعامل به داخل أسواق الع 

 البيوع المستقبلية بغرض المضاربة.  •

طية.  •  البيوع المستقبلية الخيارية الرسر

 البيوع المستقبلية الباتة القطعية.  •
كة المتعلقة بالتعامل مع هذه   وعىل الرغم من أن هذه الص               ور للبيع المس               تقبلية يجمعها بعض الس               مات المش               ي 

ي إجراء   -مثل تأجيل وتس   ليم الثمن والس   لعة-األس   واق
ها، وهو مايقتي   ز ها عن غي  ز إال أن ل ل منها خص   ائص معينة تمي 

غي ل ل منها عىل حدة. 
 التقييم الرسر

إذا نظرنا إىل هذه الص          ورة من ص          ور البيوع المس          تقبلية من خالل أح ام   البيوع المساااااااااتقبلية ب رة الم اااااااااار ة: -1
ي الفقه 

وط البيع فز اإلسالوي سوف نجد مايىلي  وسر
30 

 
يعة والدراس ات اإلس المية جامعة  18-17أبو زيد محمد عبد المنعم، الس لع الدولية وض وابط التعامل بها،الص فحة 28 ،قس م االقتص اد والمص ارف اإلس المية كلية الرس ر

موك ة-إربد-الي  ،مؤتمر مجمع الفقه اإلسالوي الدورة السادسة عرسر ي دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 2005/ 4/ 14-9األردن،منظمة المؤتمر اإلسالوي  م دئر
يعة وا18-17أبو زيد محمد عبد المنعم، الس لع الدولية وض وابط التعامل بها،الص فحة 29 لدراس ات اإلس المية جامعة  ،قس م االقتص اد والمص ارف اإلس المية كلية الرس ر

موك ة-إربد-الي  ،مؤتمر مجمع الفقه اإلسالوي الدورة السادسة عرسر ي دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 2005/ 4/ 14-9األردن،منظمة المؤتمر اإلسالوي  م دئر
 

يعة والدراس    ات اإلس    المية جامعة  ،قس    م االقتص    اد والمص    ارف اإل 19أبو زيد محمد عبد المنعم، الس    لع الدولية وض    وابط التعامل بها،الص    فحة 30 س    المية كلية الرس    ر
موك ة-إربد-الي  ،مؤتمر مجمع الفقه اإلسالوي الدورة السادسة عرسر ي دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 2005/ 4/ 14-9األردن،منظمة المؤتمر اإلسالوي  م دئر
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

•  .  والمستقبىلي
ي الوقت الحاضز

 لير هناك تسليم للسلعة فز

•  .  والمستقبىلي
ي الوقت الحاضز

 لير مناك تسليم للثمن فز

 عدم معلومية الثمن بصورة محددة.  •

 ُيملك.  •
ً
 البائع يبيع ماال

ي هذه الحالة يكون نتيجة لعمليات التنبؤ باألسعار، ولير نتيجة  •
اء العملية. الرب  ح المتحقق فز  لعمليات بيع وسر

ي يجري       
ز المع اضين إىل أن هذه الص               ورة من ص               ور البيوع المس               تقبلي ة والت  ولذلك فق د ذهب كثي  من الب احثي 

عا.وأن هذه العمليات تتض      من بيع اإلنس      ان ما  ي األس      واق العقود أقرب ما تكون إىل المقامرة المحرمة سر
التعامل بها فز

ي يتملك الثمن المحدد للصفقة،  لير عنده، ألنها تتم عىل ي يريد، وال المشي 
 المكشوف، فال البائع يتملك السلعة الت 

 . ز ي يوم معي 
 وضنما يدخل كل منهما مضاربا عىل هبوط أو ارتفاع السعر فز

طية: -2 ز تنفيذ   31البيوع المستقبلية الخيارية الشر ي العقد بحق الخيار بي 
ي يحتفظ فيها أحد طرفز

  وهي تلك البيوع الت 
ي يتوقف  

ي أس   واق العقود، أو هي البيوع الت 
وط وقواعد تحددها األنظمة المتعارف عليها فز الص   فقة أو إلغائها ض   من سر

ز   طا يجي  ي يتض        من عقدها سر
ط يتفق ومص        لحة أحد المتعاقدين. وعرفها البعض بأنها تلك البيوع الت  تنفيذها عىل سر

وب أو  ي األجل المرص   ز
قبله مقابل مبلال من المال يدفعه مقدما منذ يوم التعاقد وال  ألحد المتعاقدين أن يفس   خ العقد فز

ي توجه لجميع  
عية الت  ي حال من األحوال.علما بأن هذه الص  ورة تش  تمل أيض  ا عىل جملة من المخالفات الرس  ر

يرد إليه فز
 صور العقود المستقبلية وهي  

 بيع البائع ما ال يملك.  •

•  .  تتضمن بيع ال اىل  بال اىل 

تب عليها تمل •  يك أو تملك،لذلك فهي بيوع صورية وليست حقيقية. ال يي 

وط غي  جائزة.  • وط تجعل إتمام عملية البيع معلقة عليها، وهذه الرسر  تشتمل عىل سر

•  .  فيها غرر كثي 
ي أس   واق الس   لع البيوع المساااتقبلية الباتة القطعية: -3

ي يتم التعامل بها فز
هي ص   ورة من ص   ور البيوع المس   تقبلية الت 

ي أس  واق العقود-الدولية
ي موعد محدد    -وتحديدا فز

مة فز اما من قبل المتعاقدين عىل تنفيذ الص  فقة المير ز
وتتض  من الي 

 بإحدى الطرق  
ي واستالم الثمن منه. -أ     أن يتم تسليم البائع للسلعة فعليا للمشي 
ز عمليت -ب ي ما باعه ويقبض الفرق، بإجراء المقاصة بي 

اه أو يشي  . أن يبيع ما اشي  ز ز عكسةتي   ي 
ز يسىم بدل التأجيل.  -ج  أن يأجل التصفية إىل ميعاد الحق مقابل دفع مبلال معي 

وط عقد البيع فسوف نجد أن هذه الصورة    وضذا نظرنا إىل هذه الصورة من خالل أح ام وسر

 تشتمل عىل بيع ال اىل  بال اىل  أو الدين بالدين.  •

ي ح م بيع اإلنسان ما ال يملكه  •
 وبيعه لما لم يقبضه. أنها فز

ورة قابال للتحقيق.  •  مقصد عملية  البيع من تملك وتمليك السلعة والثمن لير بالرصز

ي هذه الحالة •
ي بل عن طريق المض               اربة عىل   -أي حالة تص               فية المركز-الرب  ح المتحقق فز

ال ينتج عن بيع حقيف 
 فروق األسعار. 

 هذه الصورة مثل الصورة السابقة بها كثي  من الغرر.  •
ي ولذ

عا، عىل النحو الذي يجري عليه العمل بها فز لك فين هذه الص ورة من ص ور البيوع المس تقبلية تعتير غي  جائزة سر
عية مقارنة بالص   ورة الس   ابقة، وضذا ما تم تخليص   ها  هذه األس   واق، وضن كانت تعتير مالئمة للتعامل بها من الناحية الرس   ر

 
 . 21المصدر السابق س د(ص 31
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

ي تتضمنها. ولكن هل ن
عية الت  ي  من المخالفات الرسر

ملك القدرة عىل تغيي  نظام التعامل بهذه األسواق؟ أم األمر يقتيز
عية؟.  ي حدود ما تسمع به الضوابط الرسر

ورة التعامل معها عىل الوضع القائم فز  بالرصز
عية للمؤس      س      ة اإلس      المية ي فتاوي اللجنة الرس      ر

عن مرابحة الس      لع الدولية، حيث قدمت مؤس      س      ة مرص      فية    وجاء فز
ين بطريق المرابحة للس          لع الدولية، وقد اش          تملت هذه االتفاقية عىل بند يتعلق بأن األجرة اتفاقية ابرمتها مع مش          ي  

ز  ي دون ذكر الس     مس     ار(الذي بذل الجهد لتقريب وجهات النظر فيما بي 
المتعلقة بالس     مرس     ة تعو للبائع أو للمش     ي 

ي.وكان رد اللجنة  ات من بةنها  بعد اطالعها عىل عقد العملية بإبداء مالحظ 32البائع والمشي 

ي إال بعد أن يحوز البائع عىل عىل  • ي يجب أن ال يتم إرس          اله إىل المش          ي  إن العرض المقدم من البائع إىل المش          ي 
ي الس        لع الدولية يحب ان تكون الس        لعة معلومة ومحددة حت  يتم التعاقد 

الس        لعة حيازة حقيقية او حكيمة. وفز
ي تج  ارة الس               لع ال  د

اء الس               لع  ة الواح  دة ع  دة مرات دون الحي  ازة عليه  ا، علم  ا ب  أن ال  ذي يح  دث فز ولي  ة أن يتم سر
يعة اإلسالمية.   والتملك، وهذا يتنافز مع أح ام الرسر

ي  •
ز إرادئ  ي عقد المرابحة أن الس       مرس       ة هي حق للس       مس       ار الذي قام بتقريب وجهة النظربي 

يجب التعبي  ضاحة فز
ي إلتمام الصفقة. وهو بالفعل طرف ثالث. ويجب ا ي العقد. البائع والمشي 

 إلشارة إىل ذلك ضاحة فز

ز وجميع ما يتعلق  • إن الثمن المتفق عليه لير ثمن الس       لعة فقط وضنما يتض       من العمولة والنقل والش       حن والتأمي 
 بقيام السلعة عىل البائع ويضاف إىل ذلك هامش الرب  ح وذلك إلجراء المرابحة. 

: الوسائل التطبيقية للمصارف اإلسالمية ل    ي
 لتعامل بالسلع الدوليةالمطلب الثانم

ة،          عية وهي أس         اليب البيوع الحاضز
ز أن هناك بعض أس         اليب التعامل بالس         لع الدولية تتمتع باإلجازة الرس         ر يتبي 

عية، وأن يتم التأكد  ام بالض   وابط الرس   ر ز ولذلك فينه يمكن للمص   ارف اإلس   المية التعامل بهذه البيوع عىل أن تراغي االلي 
ي التطب

يق العمىلي لهذه األداة. ويمكن للمص    ارف اإلس    المية االعتماد عىل عدد  من توافر هذه الطوابط بص    ورة دقيقة فز
من الوس  ائل واألس  اليب التمويلية المالئمة لتوظيف جزء من مواردها المالية المتاحة عن طريق هذه األداة، ومن هذه  

 الوسائل واألساليب  
 أوال: المشاركة أو الم ار ة عي أساس صفقة معينة

ي تس    تلزم تنفيذ ص    فقات معينة، فقد تعجز موارد أحد  وفقا لهذا األس    لوب يق
وم المرص    ف بتمويل بعض العمليات الت 

ي 
اء وبيع هذه البض اعة، والت  ي هذه الص فقة لرس ر

العمالء عن إتمام هذه العمليات فيطلب مش اركة المرص ف له تمويليا فز
 تنتهي بانتهاء عملية بيع البضاعة من قبل العميل. 

بهذا األس     لوب مع مختلف فئات القطاع التجاري س     واء كانوا أفراد أو هيئات، وس     واء تم  و س     تطيع المرص     ف التعامل  
ز  اد لس  د حاجات الس  وق المحلية، أو للتص  دير لبعض الدول األخرى. وتتمي  ي مجال االس  تي 

اس  تخدام هذه الص  فقات فز
ي الغالب وال تتعدى بض      عة أش      هر، وهي بذلك تحقق 

ة األجل فز للمرص      ف سعة دوران   هذه العمليات بأن تكون قص      ي 
ي مت                                                 طلبات   ي نفر الوقت الذي تلتر

ة األجل المتاحة لهذه المصارف، فز موارده وتالئم بالتاىلي طبيعة الموارد قصي 
ي  
 الس     ي  ولة الت 

ي 
ة فز ي عىل المرص       ف مس       ئولية كبي 

يجب مراعاتها دائما بالنس       بة لنش       اط التوظيف. غي  أن تطبيق هذا األس       لوب يلف 
ز تصفية العملية ضمانا لنجاحها يك المناسب والعملية المناسبة، والمتابعة الدقيقة إىل حي   اختيار الرسر

ي التش يل
م
 ثانيا: المشاركة ل

وع ات -المواد الخ ام-وفق ا له ذا األس               لوب يس               تطيع المرص               ف القي ام بتموي ل رأس الم ال الع ام ل       لبعض المرس               ر
تنتهي العملية التمويلية بنهاية الموس    م التش    غيىلي وعادة ما تس    تغرق مثل هذه  اإلنتاجية، وذلك لدورة إنتاجية معينة،  

 
عية للم 32 ، عضو مجموعة البنك اإلسالوي للتنمية، الطبعة 276ؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص،الصفحةالعبودي خالد بن محمد، فتاوي اللجنة الرسر

 م(. 2017ه/ 1438األوىل، تاري    خ اإلصدار 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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 للمص   نع أو المنش   أة  ة أيض   ا ال تتعدى بض   عة اش   هر وتتم هذه الص   ورة بأن يتم حس   اب إيجار معي  ة قص   ي 
العمليات في 

يك، ويتم تحميل هذا اإليجار عىل ت اليف العملية ويكون من حق العميل الحص       ول عليه،ثم يس       اهم  الخاص       ة بالرس       ر
ي األرباح بناءا عىل نس     بة هذه المش     اركة، 

كة، وتوزع ص     افز ي تمويل هذه الرس     ر
يك بعد ذلك بنس     ب معينة فز البنك والرس     ر

د المرص   ف مقدرا تمويله للعملية. وتتيح هذه الوس   يلة مجاال   د العميل منش   أته و س   ي  وبعد إتمام الدورة اإلنتاجية يس   ي 
ي عريض يمكن  واس               ع ا أم ام المص                ارف اإلس               المي ة لت ا من موارده ا الم الي ة، ألن هن اك قط اع إنت اير وظيف جزءا كبي 
 .33االعتماد عليه لتطبيق هذا األسلوب

 ثالثا: ليع المرابحة والبيع اآلجل     
كما يمكن للمص  ارف اإلس  المية اس  تخدام الس  لع الدولية لتوظيف مواردها من خالل أس  لوب بيع المرابحة والبيع         

، وضنما   اآلجل، وهنا  ز ز الس    ابقتي  ي الفقه اإلس    الوي كالص    يغتي 
لن تكون الص    يغة التمويلية قائمة عىل قواعد المش    اركات فز

عىل أس   اس قواعد عقد البيع عامة، وبيع المرابحة والبيع األجل خاص   ة. حيث يقوم المرص   ف بناءا عىل هذا األس   لوب  
ة زمني ة مح ددة تكون مالئم ة ألج ال الموارد الم الي ة   بتموي ل العمي ل أو المنش                أة عن طريق م ده ب الس               لع الالزم ة لفي 

ز بأن الربحية الخاص  ة بالمرص  ف  ز الس  ابقتي  ز هذه الص  ورة عن الص  ورتي  المتاحة لديه وفقا ألس  لوب البيع اآلجل. وتتمي 
من خاللها تكون محددة ومعلومة مسبقا، و ستطيع أن يحصل من العميل عىل الضمانات المالئمة لسداد قيمة هذه  

ي األجل المحدد، ألن العالقة هنا س      وف تكون عالقة الدين بعد إتمام عملية البيع، ولذلك فين هذه الص      ورة  الس      لع
فز

. غي  أنه يجب مالحظة أن االعتماد عىل الس          لع   ز ز الس          ابقتي   ض          مانا وأقل مخاطرة من الص          ورتي 
يمكن أن تكون أكين

ز لهما الدولية من قبل المص         ارف اإلس         المية لتوظيف بعض مواردها المال ز أو دائرتي  ية، س         وف يش         تمل عىل عمليتي 
عالقة وثيقة ببعض    ها البعض، ومن ثم فينه يجب مراعاة هذه العالقة وذلك االرتباط عند اس    تخدام هذه األداة، لير 
عي ة، ولكن أيض                ا من الن احي ة المرص               في ة، والن احي ة الم الي ة ك ذل ك. وعموم ا ف ين ه ذه مجرد   فقط من الن احي ة الرس               ر

، لتطوير ه ذه األداة وجعله ا منف ذا اس               تثم اري ا تص               ورات أولي ة   ي
ي ح اج ة إىل مزي د من االجته اد والفق ه واالبت  ار الفتز

فز
تب عىل تطبيقها  ات الواقع الحاىلي وأال يي  وتمويليا مالئمة لطبيعة هذه المص            ارف لتكون قادرة عىل التعامل مع متغي 

     تعرض المصارف اإلسالمية لمخاطر عالية عند استخدامها.     
ي ص     ياغتها المرص     فية      

ز المعاملة بالمرابحة فز وعدها ص     ورة من ص     ور بيع العينة الذي ذهب إىل   لقد انتقد الباحثي 
ي 
ي ش               ه دته ا ه ذه المع امل ة، حي ث ق د وقع ت فز

حرمت ه كثي  من الفقه اء، وأع ان ه عىل ذل ك بعض انحراف ات التطبيق الت 
ي كانت تنبه إل

عية المعامالت داخل اثناء التطبيق بعض التجاوزات الت  فة عىل سر عية المرس     ر يها دائما هيئة الرقابة الرس     ر
ي بأن يتقدم  

اء الفعىلي للس    لعة محل المرابحة، وضنما يكتفز
ي عدم قيام البنك بالرس    ر

المص    ارف، وتتمثل هذه التجاوزات فز
ائه لهذه الس        لعة،فيقوم البنك بدفع قيمتها، ثم يقس        ط هذه القيمة مض        افا  إليها الرب  ح المتفق  إليه العميل فاتورة سر

ي المستقبل
 .34عليه، عىل أقساط يسددها العميل فز

ي التطبيق العلىمي -وألج ل تص               حيح المس                ار تب  دو أهمي  ة الخروج ب المرابح  ة      
من إلزامي  ة الوع د مطلق  ا، ف ال ذين   -فز
مة يا أو تناس     وا أن ابن نس       -ال يتعلق بالمرابحة خاص     ة-اس     تدلوا بإلزامية الوعد دينا وقض     اء اعتمادا عىل رأي البن ش     ير

ي فقههم أن بيع المرابحة من العينة ويخلطونه بالس            لف الذي جر نفعا كما 
مة من فقهاء المالكية الذين يقرون فز ش            ير

ي، حت  يكون ذلك من باب  ي أال يتجاهل المرصف اإلسالوي تملك السلعة وتحمل مخاطرها حت  تسليمها للمشي 
ينبغز

ي هذا اإلطار قيام المرصف اإلسالوي بعمل معارض البيع المسنون ال من باب بيع ما ال 
 يملك أو مالير عنده، ويمكن فز

كات   ى الرس        ر دائمة تتض        من احتياجات عمالئه من الس        لع، ويمكن من خالل هذه المعارض االتفاق مع العديد من كير

 
يعة والدراس    ات اإلس    المي31أبو زيد محمد عبد المنعم، الس    لع الدولية وض    وابط التعامل بها،الص    فحة 33 ة جامعة  ،قس    م االقتص    اد والمص    ارف اإلس    المية كلية الرس    ر

موك ة-إربد-الي  ،مؤتمر مجمع الفقه اإلسالوي الدورة السادسة عرسر ي دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 2005/ 4/ 14-9األردن،منظمة المؤتمر اإلسالوي  م دئر
عية حول المرابحة وصياغتها المرصفية،المجلد الرابع،صفحة 34  لمية، شةتاغونال. ، الجامعة اإلسالمية العا2007، سنة181مفيض الرحمن، رؤية سر
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  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    

 

كاته ف ي ذلك المعارض إض           افة إىل عرض المرص           ف اإلس           الوي لمنتجات سر
يها، ويمكن  النتجة عىل عرض بض           ائعها فز

كات يبيع لها س     لعها، وهو األمر الذي يقلل من ت لفة الس     لعة  للمرص     ف اإلس     الوي أيض     ا أن يكون س     مس     ارا لتلك الرس     ر
، إضافة إىل تفادي المصارف اإلسالمية لمطالب ربط عائد   ز اءها ،سعر مناسب، و رس عىل المتعاملي  ويتيح للعمالء سر

ي المرابحة ،سعر الفائدة السائد
   . 35البنك فز
 : خاتمة
ز مع المص        ارف اإلس        المية، هو الدافع القوي، وذلك لالبتعاد عن الربا المحرم.          ي لدى المتعاملي 

يعد الدافع الديتز
ي تخرج عق د المرابح ة من الحالل إىل الحرام، وه ذا يتطل ب من هيئ ات الرق اب ة  

والحظن ا أن هن اك بعض التع امالت الت 
ي المص     ارف اإلس     

ز فز عية والعاملي  المية التأكد من عقد المرابحة ب افة مراحل تنفيذ العقد، لالبتعاد عن كل حرام الرس     ر
 أو شبهة حرام. 

ة من عمليات المص      ارف اإلس      المية، وهذا دليل       الحظنا كذلك أن ص      يغة المرابحة الس      لع الدولية تمثل نس      با كبي 
المش  اركات، لذا يجب عىل هذه المص  ارف   عىل انحراف المص  ارف اإلس  المية عن هدفها االس  تثماري، بعدم اللجوء إىل

يعة اإلس     المية،وبذلك تنس     جم مع هدف إنش     ائها،  القيام بالبحوث العلمية البت ار ص     يال اس     تثمارية متوافقة مع الرس     ر
ز عىل صيغة المرابحة، وب  هذا تغلق باب االنتقادات الموجهة لها بأنها مصارف إسالربوية.  كي 

 وابتعادها عن الي 
 التوصيات: 

يتحق  هذا المل الذي ليس لبعيد لإذن هللا  فإننا نقدم هذه التوصاااايات ل ااااب  وتصااااحيل العمل بالساااالع  وح ر 
 الدولية: 

ة، مع الحرص  .1
 
ي من أهمها االقتص             ار عىل التعامل بالبيوع الحال

ام بقرارات الهيئات والمجامع الفقهية، والت  ز االلي 
،والتأكد من كون  غي

وط البيع الرسر  السلعة قابلة للنقل والحيازة. عىل تحقيق سر
ي تكتنفها.  .2

عية الت  ي العقود اآلجلة للمحاذير الرسر
 البعد عن التعامل فز

ي الس لع الدولية، وأهم  .3
ي تجري فز

ي العقود الت 
عا للبعد عن الص ورية المتمثلة فز العمل عىل إيجاد ص يغة مقبولة سر

ي  
ي ه  ذا أن يتحقق مل  ك البن  ك للس               لع  ة، وأن يتم القبض الحقيف 

ء فز ي
أو الح ىمي فيه  ا قب  ل بيعه  ا، وأال يكون   ر

ي البيع حت  ال يكون ذلك ذريعة النتقال السلعة إليه مرة أخرى،وتقع العينة. 
 البائع األول وكيال فز

ي عقود عمليات الس     لع الدولية، وتض     بط اإليطار  .4
ي المص     ارف اإلس     المية بالتدقيق فز

عية فز أن تقوم الهيئات الرس     ر
ي اس               تثم     ارات البنوك ال     ذي يتم من خالل     ه إجراء ه     ذه ال

ب     التخفيف من االعتم     اد عليه     ا فز عقود، وأن يون 
 اإلسالمية. 

أن يتم التدقيق والرقابة عىل تنفيذ هذه العمليات وزيارة هذه األس   واق للتأكد من وجود هذه الس   لع وص   الحيتها   .5
 للتعامل بها.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ز النظرية والتطبيق،األكاديمية الدولية للمالية والتحكيم، تاري    خ اإلصدار 35 ي المصارف اإلسالمية بي 

ف محمد، المرابحة فز  2015ماي27د.دوابة أسر
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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 سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 
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ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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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  
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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  

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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