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ذات يوم من شهر ابريل  0491انطفأت شعلة من شعل العلم والصالح وا إلصالح بقسنطططةطنطةك ذا
كأن يوم التحأق الشةخ ا إلمأم عبد الحمةد بن بأديط اادطد الطنطهطجطة الط طلادطريطة الطمطعطأصطر بطألطر طةط
العلىك مأت ي زهر العمر وذاو العطأء وقد خلف لل لادريةن مةراثأ عظةمأ تغذى منه الك طيطةطر مطن
الوطنةةن الم أهدين والمصلحةن الذين حملوا بعده لواء الكطفأح لسترجأع سةأدتنطأ الطمطغطتطصطبطة و
اصألتنأ المنتهبة و لغتنأ المغةبة و عقةدتنأ المحتربةك كأن احمه هللا جذو منقدحة ل يخبوا اوااهطأ و
نبراسأ منةرا ي ديأجي الستعمأا الغأشم سخر حةأته القصةر لط إالطسطالم و الطعطربطةطة و الط طلادطر وهطي
اليألوث المقدس الذي على كل منأ ان يفةه حقه و ينأ ح عطنطه و يطحطأ طه عطلطةطه طي زمطن ك طيطرت طةطه
التحديأت و عظمت ةه المخأطر و ضأقت الاض بمأ احبت وانكطفطأت المطم عطلطى نطفطسطهطأ ل يطعطر
خلةال خلةالك
ر
في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها امتنا والعالم نستحضرر مرا رر هرذا الررعرل الرعرظرةرم و عرمرعرةرة
العلماء المسلمةن التي اسسها و لة من رفاقه المصلحةن لنستلهم منها تلكم القةم و المبادئ الرتري وعر
مصرفنا اإلسالمي لةترعم ما تعلق بمعامالت الناس المالةة منها على ارض الواقع حرترى ت تربرقرى حربرةرسرة
اروقة المساع و نايا الزوايا و بطون امهات الكرتب و محفوظات ص ور اهل الرعرلرم ت ير رب ان نرنرسرى
هاهنا ايها اإلخوة و اتخوات ان الشةخ ابا الةقظان اح مؤسسي عمعةة العلماء المسلمةن ال زائريةن هو اول مرن نرادل لرتراسرةر مصررف سرالمري يرقرو نشرا ره عرلرى
قواع الشريعة في مقال له ب ري ة وادي مةزاب سنة  8291عاء فةه  ” :ان يقو بعض متنوري اتمة بفتح مصرف اهلي يؤس على القواع اإلسالمةة المقررة فري الرفرقره
اإلسالمي ويسةر باسالةب البنوك العصرية برؤوس اموال ات رياء من المسلمةن في عاصمة ال زائر او قسنطةنة ،ويرربرص صرالتره مرع الرمرصرارف اتخررل اتعرنربرةرة عرلرى
قاع ة تعةةن الوكالء منها يعرفون كةفةة التعامل اإلسالمي لتسهةل التبادل معها بما ت يخرج عن قواع اإلسال “
واست اب لة من اصحاب المال واتعمال والت ارة ال زائريةن فاعتمعوا في نادي الترقي و انشاوا هذا المصرف وعةنوا له م لر دارة يرراسره الرمرحرامري عرمرر برو رربرة
واودعوا ملف لب اعتماده ل ل بنك ال زائر المركزي حةنذاك ولكن السلطات اتستعمارية تحفظت على الملف وت اهلت الطلب بل ذهبت لى ابع من ذلرك حرةرن
است عت المحكمة الشةخ ابي الةقظان ووعهت له تهمة محاولة التفريق بةن اتهالي ت لشةئ ت ل عوته لتاسة مصرف يراعي الخصوصةات ال ينةة للم تمع ال زائري
المسلم
نعم ايها الرزمرالء والرزمرةرالت ن عرمرلرنرا فري الصرةررفرة اإلسرالمرةرة الرةرو نرفرحرة مرن
نفحات عهاد امتنا تسرتررعراو هرويرترهرا و رخرصرةرترهرا واصرالرترهرا وقربر مرن نضرال
اولئك العلماء والو نةةن المخلصةن إلعطاء مضرمرون حرقرةرقري تسرترقرالل برالدنرا
الذي لن يكرتمل قبل ان تاخذ مقومات عبنا الحضارية مرن ديرن و لرورة و تررا
فقهي مكانتها المستحقة لها في م تمعنا و معامالتنا
ن حسن اعتنائنا باعمالنا و اتعرترهراد لرترطرويرر مرنرتر راترنرا و الرحرفرا عرلرى سرمرعرة
مؤسستنا لهو عربون وفاء لهؤتء اتسالف العظا الرذيرن ترركروا لرنرا هرذه اتمرانرة و
حري بنا عمةعا ان نحفظها لةحفظنا هللا لها و بها بما يحفظ به عباده الصالحةن
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بقلم الدكتـور :
عز الديـن بـن زغيبـة

ياليت قومي يفعلون

نائب رئيس هيئة الفتوى
والرقابة الررعية

عالما ً
عالسا ً -
علةال ذا حكمة وبصةرة وذا مال وعاه ،كان ً
يرول ان ً
يوما -مرع ترالمرةرذه قال الشةخ :ناولنةها ،فناوله ياها ،فاخذ الشةخ يتاملها ويحرك راسه ع ًابا بها ،م
ٍ
ٍ ٍ
ٍ
التفت لى الضةف :فقال له :بكم تبةعها؟ قال :بمئة دينار ،فرد علةه الشةخ :هذا
ومري يه ،وبةنما هم كذلك ،ذ دخل علةهم ٌ
رعل ٌ
غريب ت يعرفه اح ٌ منهم ،وت يب و
ٌ
ٌ
ً
قلةل علةها ،ساعطةك مئة وخمسةن!! فقال الضةف :بل مئة كاملة ت تزي وت تنقص
ّ
مظهر الب العلم ،ولكنه ب ا للوهلة اتولى كانه ُ
علةه ُ
فقال الشةخ تبنه :ادخل عن امك واحضر منها َ
عزيز قو ٍ اذل ُته الحةاة!!
ِ
مئة دينار
ّ
ً
وفعال استلم الضةف المبلغ ،ومضى في حال سبةله حام ًا اك ًرا ،م َّ
دب و نصات،
انفض الم ل ُ
دخل وسلمُ ،وعل حةث انتهى به الم ل  ،واخذ يستمع للشةخ با ٍ
وخرج الحا رون ،وعمةعهم متع بون من هذا الماء الذي ا تراه ُ
وفي ي ه قارورة فةها ما يشبه الماء ت تفارقه
ةخهم بمئة
ّ
ُ
قطع
الشةخ العالم ح يثه ،والتفت لى الرعل الوريب ،وتفرس في وعهه ،م ساله :دينار!!!
ٌ
دخل الشةخ لى مخ عه للنو ّ ،
الك حاعة نقضةها لك؟! ا لك سؤال فن ةبك؟!
ومعرفة ما
ولكن الفضول دعا ول ه لى فحص القارورة
ِ
ُ
ُ
ُ
ً
ّ
فقال الضةف :ت هذا وت ذاك ،و نما انا
تاعر ،سمعت عن ّعلمك وخلقك ومروءتك ،فةها ،حتى تاك -بما ت يترك للشك م ات -انه ماء عادي!!
َ
القارورة التي ا ُ
ف ُ
قسمت ا ّت ا َ
ً
ً
ً
دون
نت
وا
قةمتها،
ر
يق
لمن
ت
ها
بةع
ئت ابةعك هذه
ف خل لى وال ه مسرعا من هشا صارخا :يا حكةم الحكماء ،لق خ عك الوريب،
ريبٌ -
ماء ً
فوهللا ما زاد على ان باعك ً
حقةق بها وع ير
ٍ
عاديا بمئة دينار ،وت ادري ااع ُب من دهائه وخبثه،
ا من ةبتك وتسرعك؟؟!!
ً
فابتسم الشةخ الحكةم احكا ،وقال لول ه:
ُ
َ
ماء ّ
نظرت ببصرك فرا َيته ً
نظرت ببصةرتي وخبرتي
عادي ًا ،اما انا ،فق
يا بني ،لق
ماء وعهه الذي ا َب ْت علةه َّعز ُة نفسه ان ُيريقهَ
فرا ُ
يت الرعل عاء يحمل في القارورة َ
ُّ
ٌ
مبلغ يقضي به حاعته ت يري
اما الحا رين بالتذلل والسؤال ،وكانت َله ْ حاعة لى ْ ٍ
اكرثر منه والحم هلل الذي وفقني إلعابته وفهم مراده ِوحف ِظ ماء وعهه اما
لف ّمر ٍة ا ّن ما ُ
الحا رين ولو ا ُ
قسمت ا َ
دفعته له فةه لقلةل ،لما َح َن ْث ُت في يمةني
حاعة اخةك قبل ان يتكلم بها فافعل ،فذلك هو ات ُ
استطعت ان تفهم َ
َ
عمل
ن
واتمثل
َّ
َ
َ
وحاعة وعو ٍز ،ولكن
تفق ْ -على ال وا  -اهلك وعةرانك واحبابك ،فربما هم في ٍةق
ٍ
الحةاء والعفاف َ
وحفظهم لماء وعوه ق منعهم!!
فاقرا حاعتهم قبل ان يتكلموا
عمل َ
وما ا َ
قول من قال:
020
صص

الســؤال:
تقدم أحد المتعاملين المستفيدين من سقف تمويلي بنالنمنرابنحنة بنطنلنب
تمويل إلقتناء أنواع من الوقود من خالل صيغنة النمنرابنحنة ،غنينر أن
المورد يرفض إصدار الفواتير بإسم المصرف و من ثم التعامل معه ،و
أصدر الفاتورة الركلية المبدئية (عرض األسعار) بإسم المتعامل ،كنمنا
أن الوقود موضوع التمويل يتم تزويد المتعامل بنه منبناشنرة منن قنبنل
المورد في خزانات محطة البنزين التي يملكها ،و عنلنينه فنإننننا ننرجنو
منكم بناء عل ما ذكر إفادتنا برأيكم حول المسألة ،و نرفق لكم صحبنة
المراسلة طلب المتعامل الموجه إل المصرف ،و نسخة عن النفناتنورة
الركلية كما وردت إلينا.



يرد بالموافقه فينعقد العقد.
ً
ً
أ يخ ي الم را روظفا صغيرا يحةر تسلم الىوقىود
في المواعيد التي يخطر العميل بها الىمى ىرا و فىي هىذه
الحالة و عقب تفريو الوقود أرام رىنىدو الىمى ىرا فى نىه
يقدم للعميل أو رن يوجد في الموق رفوضا ً رن قبل العمىيىل
في أ يوق عقد المرابحة.
السؤال:
لما بادر الم را بتنفيذ عملية ررابحة رحلية رىن أجىل إقىتىنىا

جــواب الهيئــة:

عتىاد و أجىهىز لىفىائىد رىتىعىارىل رىتىعىاقىد رى رىجىمىوعىة رىن

نظرا ً لرفض المورد توريد الوقود إلى الىمى ىرا رىبىاإىر فى
الهيئة ترى تنفيذ المعارلة عل الوجه التالي:
أوالً :يوكل المتعارل في إىرا الىبىةىاعىة و قىبىةىهىا نىيىابىة عىن
الم را و ذلك بعقد وكالة أساس.
ثانياً :إذا رغب المتعارل في إبرام صفقة رعينة ررابحة ف نىه يىتىقىدم
إل الم را طالبا ً رنه توكيله في تلك ال فقة بىعىيىنىهىا رى بىيىا
نوع و رواصفات و كمية الوقود الذي يرغب في إرائىه و يىذكىر
في هذا الطلب أنه يعد بشرا نفس الكمية ررابحة بالتكلفة و هارش
ربح رحدد و أنه يدف الثمن حسب جدول رعين.
ثالثاً :يرسل الم را إل المتعارل روافقة عل توكىيىلىه فىي تىلىك
ال فقة بعينها و بالشروط المذكور فيها.
رابعاً :يقوم المتعارل بشرا الوقود و إستالره نيابة عن المى ىرا
و قبل أ يت را في هذه الكمىيىة بىالىبىيى أو ا سىتىهىال يىرسىل
إيجابا ً أي عرضا ً للمى ىرا لشىرا الىكىمىيىة رىنىه لىنىفىسىه و يىرد
الم را بالموافقة و بذلك يتحقق تملك الم را و قىبىةىه عىن
طريق وكيله كما يتحقق إرا العميل رن الم ىرا بىا يىجىا و
القبول و أرا القبض فهو واق حكما ً أل را بىيىد األرىيىن كالىوكىيىل
رقبوض له حكما ً فال داعي عاد القبض و ا قباض.
و أرا را يتعلق بىقىبىض الىعىمىيىل لىلىوقىود كفىي عىزانىاتىه و عىدم
إستخداره قبل أ يشتريه فيعالج عل النحو التالي:
يتم ا تفاق عل أنه بىمىجىرد تىفىريىو الىوقىود فىي عىزانىات

العميل يرسل العميل أو رن تسلم الوقود رسالة بالفىاكىس أو
ا يميل لشىخىي يىعىيىنىه الىمى ىرا لىذلىك و عىلى ذلىك
الشخي الذي عينه الم را ليمثله في قبول ا يىجىا أ

المستشفيات رن أجل توريد عتاد و أجهز طىبىيىة تىبىيىن لىه أ

العتاد روضوع المرابحة قد سلم و ركب بالمستىشىفى الىمىتىعىاقىد
رعه و قد برر المتعارل ذلك با ستعجال المتعىلىق بىتىنىفىيىذ هىذه
العملية و الىذي دفى الىمىورد إلى الىتىركىيىب الىمىبىاإىر لىلىعىتىاد
بالمستشف دو إنتظار تنقل رندو الم را إليه و إذ يطلىب
المتعارل رن الم را إيجاد الحل المناسب له ف ننا نىرجىو رىن
الهيئة إفادتنا برأيها في هذه المسألة.
جواب الهيئة:
"إذا كا العميل قد تقدم بطلب إرا أجهز و وعىد بشىرائىهىا و
لما ذهب رندو الم را لشرائها أعبره المورد كالبائ
قد ركبت فعال في ركا عميل الم را فى

بأنىهىا

الىمىعىارىلىة تىكىو

باطلة إال إذا كانت األجهز رما ينف ل كجهاز تكييف أو ثالجىة
ف نه يمكن لمندو البنك رعاينتها و إراؤها رن البائ ثم قبةهىا
و تكفي المعاينة السابقة و بيعها ررابحة و تسليىمىهىا لىلىمىشىتىري
ررابحة و أرا إ كانت رما يستهلىك عىيىنىه كىخىلىطىة االسىمىنىت
توض في السقف رثال أو يختلط بغيره كالبترول ف

الىمىعىارىلىة

ال ت ح.
و إذا كانت المعارلة قد تمت ف

كانت رن النوع الثىانىي جىنىبىت

أرباحها و إال فال".
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بقلم :السيدة بن يحي فايزة مسترارة
الزبائن  /أفراد فرع عين وسارة

بغض النظر عن الم أل الذي تعمل ةه ،من المرجح دادمأ ان الطمطنطأ سطة الشطديطد سطواء
كأنت بةن الموظفةن او بةن المؤسسأت تليد وبصفة كبةر من الحأجطة إالطى البطتطكطأا ،لطكطن
م رد الدعو إالى ذلك لةست كأ ةة لتحقةقهك
اتبتكار هي عملةة بشرية من ب ايتها لى نهايتها وهي غةر قابلة للتوقع بطبةعتها وفرو رويرة فري
كرثةر من اتحةان فإذا كنت تري ان تبتكر يتعةن علةك ان ترحب باي فكرة مب ئةا عرلرى اتقرل
في مرحلة غربلة اتفكار بما فةها اتفكار السخةفة
واول منه ةة تتبعها لتحقةق اتبتكار هو الرترعراون برةرن افرراد مرترعر دة الرترخرصرصرات والرترركرةرز
الش ي على احتةاعات المستخ مةن وب ون ان ننسى ان كل مرحلة من هذه العملةة ترترضرمرن
امورا ي ب ن ازها كما تسود الصةوة المادية وهي ب ورها تسعى للوصول لى النتائج
ر
والرمرشركرلررة هرنررا انرره حرةررن نررواعرره اخرتررالفررات فرري اتراء خرراصررة ترلررك الرترري ترقررو عرلررى الرقرةررم
والمعتق ات التي نؤمن بها بش ة فإن ذلك يرمركرن ان يرثرةرر انرفرعراتت قرويرة ومرن الرمرمركرن ان
تتولب اتنفعاتت على المنطق وذلك مؤقتا بالطبع مما يصعب علةنرا الرترفركرةرر بر قرة فري كرافرة
اتفكار المطروحة
لكن ارل من ناحةة اخرل ان هذه اتنفعاتت عة ة فهي تتةح لنا معرفة اننا نكرثرت بالرمرنراقشرة
التي بةن اي ينا بعا لكن لة بالضرورة ان نخلق الع اوة بةرن الرمروظرفرةرن فركرل رخرص فري
مكانه ومنصبه فالقرار اتخةر يعود لى م ير المؤسسة ،في رايكم متى ينر رح اتبرتركرار؟ يرنر رح
حةن ي تمع ا خاص من تخصصات وخلفةات مختلفة لرو رع احرترمراتت عر ير ة لرم يركرن اي
منهم تصورها بمفرده

يمكن لنا من اتن وفي ه ه اللحظة ان يكون عملنا عماعي كما قرال عرز وعرل عوترعراونروا عرلرى
البر والتقول) فاي عمل عماعي يطرح فةه هللا البركة ،ذا كان كل خص يفكر في نفسه فرقرص
فلن يكون ناعح في حةاته فالن اح لة هو الزيادة في الراتب فقص فمن يرفركرر برهرذه الرطرريرقرة
لن يكون مبتكرا القا
اتبتكار ه ا مرتبص تماما بالعمل ال ماعي فكرثةرا ما تكون للعملةات اتبتكارية اه اف غرامضرة
و ن كانت موحة يتطلب تحقةقها الت ريب والمحاولة والخطا ال ماعي ،فةتعلم الرمرصرمرمرون
والباحثون على نحو نشص ومستمر ،لكي يتوصلوا لى منت ات وخ مات ع ي ة تبقي رركراترهرم
قادرة على التناف والبقاء
و نعلم ان كل خص في هذه الحةاة عن ه فكرة و لو كرانرت بسرةرطرة ،اذن لرمراذا ترك رترمرهرا فري
داخلك ؟ ما سبب ذلك ؟ هل الروتةن الةرومري يضرعرفرك ؟ هرل هرو الرخروف  ،ا ترتر رنرب
سخرية اتخرين منك ت ي ب ان تكون خصةتك عةفة تسباب ع تافهة  ،كل واح منرا
في الحةاة له ووط يومةة و ممكن همو تفوق ال بال لركرن ن تررك رترهرا تسرةرطرر عرلرةرك فرلرن
تحقق ذرة من الن اح في حةراترك و سرترقرترل داخرلرك مرع الروقرت و لركرن ن سرةرطررت عرلرةرهرا
ستكرتشف و تحقق و تكسب ما لم تكن تتخةله يوما و هذا عن ت ربة خصةة
عتبروا هذه الفكرة البسرةرطرة مر ررد مرقر مرة لرمرا سروف ا ررحره لركرم مرن وصرفرات عر مرهرمرة
لالبتكار في الحةاة الةومةة و المهنةة و بالخصوص في م ال العمل  ،ذن دعونا نواعه الواقرع
في بةئة العمل الةومي فعملةة التعلم ت تتوقف ابر ا يرمركرن لرنرا ان نرحرقرق برعرض اتهر اف فري
حةن نخفق في اخرل لكن دورة تحقةق اته اف تبقى دائما مستمرة
معا لى ريق اتبتكار و الريادية

9

ص1

ص 20
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حرب الرعرمرل يرعرتربررر حرب الرعرمرل و ترقرانرره مرن الرمرترطرلربررات
اتساسةة التي تضمن الن اح في ا ّي مة ان ّ
مهني ،حةث ّن
وعود وف ورغبة ل ل العاملةن في وظةفة معةنة يمرنرحرهرم
دافعا ً
ً
قويا لإلب او فةه و تقانهّ ،مما ير رعرلرنرا نرعرتربرر ا ّن حرب
العمل بمثابة ريق حتمي لرلروصرول لرى الرورايرات وترحرقرةرق
اته اف المهنةة التي من انها ا ّن ترفع من قرةرمرة الشرخرص
ّ
وتحقق له مكانة اعتماعةة ومرهرن ّرةرة مرم ّرةرزة ،ويرك رترسرب مرن
خاللها احترا راتخرين له ،وتتةح له ا ّن يكون عرنرصر ًرا فرع ً
رات
في المكان الذي يعمل فةه على وعره الرخرصروص  ،كرمرا ا ّنره
يكون مؤ ًرا في الم تمع و المحةص الذي يعةش فةه عرمرومرا،
ً
ومعةال له ت عالة علةه
كما ان ديننا اتسالمي الحنةف ح ّرثرنرا عرلرى اإلترقران وعرعرلره
من اتسراسرةرات فري اإلسرال س ً
رواء كران فري الرعربرادات الرتري
يقو بها المسلرم هلل ترعرالرى ،او فري اتعرمرال الر نرةرويرة الرتري
يقو بها والتري ترعرود عرلرةره برالرنرفرع برطرريرقرة مربرا ررة او غرةرر
مربررا رررة ،فرقر قررال هللا ترعررالررىَ :عو ُقررل ْاعر َرمر ُرلرروا َف َسر َرةر َررل ا َّ ُ
ِ
َع َم َل ُك ْم َو َر ُس ُول ُه َو ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
ون) -التوبة ،-801:هرذا امرر برالرعرمرل
وا ّنرره ع رلررى ال رع رمررل ي ركررون ه رنرراك رق رةررب هررو هللا ورسررولرره
والمؤمنون ،فإن لم يتقن المسلم عمله من تلقاء نفسره ومرن
نزعة المسرئرولرةرة فري ذاتره ،يرترقرنره ت ّن هرنراك رقرةرب ولرةر
اع رظررم مررن م رراق ربررة هللا فرري كررل زمر ٍران وم ركرران إلت رقرران كررل
اتعمال ،وعلى سبةل العبادات ،فق قال علةه السرال ذات
ْ
ّ
فصل ف َّرإن َرك لرم تص ّ ِرل)  ،رغرم ا ّنره ص ّرلرى
مرة
لرعل :عاذهب ِ
ولكنه ّ
ّ
صلى صالته بال تقان فلم تكن على الوعه المطلوب،
فوعب علرةره عرادترهرا ،فرلرو ت ّرم الرترعرامرل برهرذا الرمرنرطرق فري
اعمال ال نةا ان نقو بإعادة العمل الوةر متقن ،فهرذا سروف
ي لب الخةر الكرثةر والنتائج المر ةة الكرثةرة يع الشرخرص
ٌ
محبوب مرن هللا ورسرولره ومرن الرنراس،
الذي يتقن عمله هو
وهناك ٌ
دافع كبةر إلتقان الرعرمرل هرو ابرتروراء حرب هللا ،فرقر
َ ُ ْ ً
َ
ُ
َّ
قال علةه السال  :ع ن هللا تعالى ي ِح ُّب ذا ِعمل اح كم عرمرال
ا ْن ُي ِتق َن ُه) ،
كمرا ت يرخرفرى ان نضررب مرثرل وفري اتمرثرلرة الرحرةرة لشرعروب
الرعررالررم والرمرثررل الرقرروي الررذي يضرررب دائر ًرمررا وهررو الرةررابرران،

فالموا ن الةاباني بطبةعته غةر ذكي ذكاء خارق ،بالرغم مرن
ً
ان مع ل ذكائره ت يرفروق الرمروا رن الرعرربري مرثرال  ،ولركرن
تكمن قوتهم ونهضتهم في ا ّنهم متقنون تعمالهم ،ويقرومرون
بها على اكمل وعه وبطريقة عماعةرة لرتركرون اعرمرال ٌمرثرلرى،
لذا فإتقان العرمرل قرةرمرة عرظرةرمرة ،وهرو عربرادة كربرةررة ،وهرو
سبب التق ودلةل كل استمراريرة ،فرلرذلرك ير رب الرحررص
ر
علةه والعمل به للوصول تعلى المراتب في ال نةا واتخرة
كما ي ر باإل رارة عرلرى ّن ح ّرب الرعرمرل و ترقرانره يرترطرلرب
الع ي من ّ
المقومات ،على راسها اخترةرار الشرخرص لرلرمر رال
الذي يرغب في العمل فةه ،وحصوله بالتالي عرلرى اكربرر قر ر
ممكن من المعرفة النظرية التي ّ
تمكنه من تطربرةرقرهرا بشركرل
عملي في المواقف المختلفة في العمل ،وفةما يرلري سرنرسرلرص
الضوء على اهمةة ّ
حب العمل والقةا بالمها المختلرفرة عرلرى
اكرمرل وعرره ،وعرن السربرل الرترري ترزير مرن رغربررة ات رخرراص
باعمالهم  ،كما ان اهمةة ّ
حب العمرل و ترقرانره مرن رانره ا ّن
ّ
النفسةرة لرلرشرخرص،
ينعك بصورة ي ابةة ع ًا على الحالة
ويرزير مررن دافرعرةرتره وبرالرتررالري يررفررع مرن عرودة و مرردوديررة
اعماله و تنعك باإلي اب و تساهم في زيارة اتنرتراج و رقرم
اعمال الشركة  ،ويمكن تلخةرص اهرمرةرة ذلرك برمرا
يلي :المنفعة من الناحةة المادية ،حةث ّن زيرادة
اإلنتاج ّ
والتمةز والقةا بالمها كما ي ب من رانره
ر
ا ّن ي ر فررع دارة الشررركررات لررى ت رق ر يررم ال رم ركررافررات
ّ
والمحفزات الرمرخرترلرفرة لرلرمروظرف  ،براإل رافرة الرى
ر
فتح افاق ع ة خارج ح ود الرمرنرظرمرة الرتري يرعرمرل
فرةرهرا الرمروظرف ،حرةرث ترك رثرر الرفررص وعررو ررات
العمل من الشركات اتخرل التي ترعرمرل فري نرفر
الم ال والتي سبق لها ا ّن تحظت م ل ّ
تمةز هرذا
الشخص في عرمرلره ،فرترسرعرى ترلرقرائرة ًرا تسرترقرطرابره
للرعرمرل مرعرهرا ،واتسرترفرادة مرن خربرراتره وقر راتره
اختصرار الروقرت والر رهر  ،حرةرث ّن الرعرمرل غرةرر
يتسبب ً
المتقن ّ
تحقا في الرعر ير مرن الرمرشركرالت
ّ
التي تحتراج لرى تصرحرةرح وترقرويرم ،مرمرا يسرترنرزف

اقات ووقت اكبر
ّ
و فري الرخرترا يروصرى براتربراو اإلر رادات الرتري ترخرفرف مررن
الملل الوظةفي ،وتزي من قبال ات خراص عرلرى اعرمرالرهرم،
وذلك عن ريق بناء عالقة غةر ّ
نفعةة مع العمرل ،اي ان ت
يه ف الموظف لى الحصول عرلرى اعرر رهرري مرن وظرةرفرتره
فقص ،بل ت ب ّ من وعود ه ف مهني يطمح لتحقةقه ،سرواء
الوصول لى منصب ّ
معةن او الحرصرول عرلرى فررصرة لرلرعرمرل
في فروو اخرل للمكان الذي يعمل فةه ،وغرةررهرا ،كرمرا يرقرع
على عاتق المسؤولةن في ّ
ّ
والمؤسسات الرمرخرترلرفرة
المنظمات
تهةئة البةئة المناسبة لإلب او واإلتقران والرتري تربر ا مرن مرنرح
الرمرروظرفرةرن حرقرروقرهررم ،و ررالق الرعرنرران إلبر اعرهررم وتر ر ّرنررب
البةروقرا ةة في العمل.
و اخةر نود ات ارة انره مرن رمرن اتمرثرلرة الرحرةرة حرالرةرا فري
حب الرعرمرل و ترقرانره هري الروتء و وقروف الرمروظرف الرعرامرل
ب انب الرمرؤسرسرة او الشرركرة الرتري يرعرمرل برهرا فري الرظرروف
اتستثنائةة الصعبة حفاظا علةها من اتنهةار  ،و يت لى ذلك
في ظل هذا الو ع السائ الذي تمر به الربرالد و الرمرصررف
خاصة نتة ة تفشي وباء  covid-82 -رفرع هللا عرلرةرنرا هرذا
الوباء و البالء باذن هللا سبحانه و تعالى  ،كما ايضا فري ظرل
هذا الو ع الذي نمر به اود ان اتوعه بترشركرراتري الرخرالصرة
في هذه المرحلرة و الرظررف اتسرترثرنرائري الرى كرل الرمروظرفرةرن
المرابطةن الم اه ين و الم ن ين للرعرمرل برالرمرصررف دون
استثناء و على راسهم سةرادة الرمر يرر الرعرا و رئرةر الرقرطراو
الرتر رراري عرلررى الرمر رهرودات الرمربررذولررة فرري هررذه الرظررروف
الصرعربررة و الشر رراعررة الرترري يررادون برهرا واعربرراترهررم الرمرهرنرةررة
باحترافةة ات اه المصرف الفردية و ال ماعةة و هرذا حرمرايرة
للمصرف و السهر على تسةر ؤونه
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السيد  :منير مسالم
رئيس مصلحة بوالص
التحصيل
فرع القبة
مرن يرخرفرى عرلرةره ان الرقر رران الرعرظرةررم مرعر رز برالرفراظره و الصررالة و السررال ب هرري خرمر و هرري خرمرسررونب رواه
البخاري اي خمسون في اتعر
معانةه و بما يحتوي علةه من حقائق علمةة ت زال العلم
ر
ر
ر
يحاول فك فراتها لى اتن
ثأنةأ :اذا تاملنا القران ن ان الكلمات بمعنى اتذان
من منا ي هل ان في السنة النبوية من اإلع از ما يك رفري كلمة ع اذن ) تكرررت مررترةرن و كرلرمرة عمرؤذن) مررترةرن و
لقطع لسان كل مشكك في نبوته علةه افضرل الصرالة و كلمة عاذن) وردت مرة واح ة و بذلك يكون الم موو 1
ر
مرات اي بع د مرات اتذان في الةو و اللةلة
السال
ر
و لكن هل خطر ببالك يا من تقرا مرقرالري هرذا ان اتذان
ثألطيطأ :عر د حررروف الرلر وررة الر عرربرةررة  91حررفرا ،و عر د
ر
ر
– نعم اتذان – ذلك البناء على صور تركةبتره الرلرفرظرةرة الحروف المستعملة في اتذان  81حرفا و هو نفرسره عر د
يحوي من اإلع از ما يكرفي لةبقةك مذهوت!
م موو ركعات الصلوات المفرو ة في الةو و اللةلة
ر
دعونا اوت نستعرض اتذان بمقا عه و من م نعرج على
ر
اابعأ :ع د مقا ع اتذان  89مقطعا ,و يقول تعالى ب ن
ما به من ع از:
ع ة الشهور عن هللا ا نرا عشرر رهررا فري ك رتراب هللا يرو
خلق السماوات و اترضب الرتروبرة و كران هللا يرقرول ان
هذا الصوت ت يمكن ان يتوقف على م ار السنرة لرى ان
ير هللا اترض و من علةها
و لرعرلرره لسرران حررالرنررا الرةررو فررالصررالة فرري الرمرسرراعر قر
ر
عطلت و كذلك حال الكرثةر من العبادات و لكن اتذان
ت يزال ي وي في السماء و كان ةر لرم يركرن فسربرحران
من امره بةن الكاف و النون

ثأمنأ :لفظ ال اللة مركب من  3احرف اب يرة ات لرف و
الررال و الرهرراء و هرري نرفرسرهررا حررروف بت لرره ت هللاب ت
يستطةع اي نسان مهرمرا اوتري مرن الرعرلرم و الربرالغرة ان
يشكل لنا عملة عامعة مانعة يرترحر فرةرهرا عرن نرفرسره
باستخ ا حروف اسمه فقص
ر
تأسعأ :تكررت حروف اسم هللا فرري اتذان ات لررف ع71
مرة) الال ع 71مرة) الهاء ع 90مرة) اي ما م موعه 889
حرفا !
ر
تحرظ مرعري ورد لرفررظ الر ررال لررة اول مرررة فرري الرقرران فرري
سورة الفاتحة و راخر مرة في سورة اإلخالص ع د السور
من الفاتحة لرى اإلخرالص هرو  889سرورة برالرترمرا ذلرك
ر
ر
تن الذي نرزل الرقرران هرو الرذي انرزل اتذان عرلرى قرلرب
حبةبنا علةه افضل الصالة و السال
ر
ر
خأمسأ :اخر مقطع فرري اتذان بت الرره ات هللاب و عر د
حروفه  89عشر حرفا اي ان الرتروحرةر عرلرى مر ار السرنرة و اختم قائال من يرد هللا به خةرا يفقهه في ال ين ،اللهرم
قال الصادق اتمةن بخةر ما قلته انا و النبةون من قبلي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
ت له ت هللاب رواه البخاري.

ر
سأدسأ :اتذان يب ا بلفظ ال اللة و يختم به ايضا

ر
اول :ع د كلمات اتذان  10كرلرمرة هرذا مرن عرهرة و مرن
عرهرة اخررل قرال ترعرالررى بمرن عراء برالرحرسرنررة فرلره عشررر
امثالها و من عاء بالسرةرئرة فرال ير رزل ت مرثرلرهرا و هرم ت
ر
يظلمونب اتنعا و اتذان يررفرع  1مررات فري الرةرو ذن
حاصل رب  80فري  1يسراوي  10حسرنرة و هرو نرفرسره
ر
ع د كلمات اتذان و يؤك هذا قولره عرلرةره افضرل
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ر
سأبعأ :اكرثر كلمة تكررت في اتذان هي ل فررظ الر ررال لررة
ب  88مرة ,لماذا هذا الرقم بالذات ؟ اإلعابة تنره الررقرم
الوحة الذي يتكون من  8و  8و ت يقبل القسمة ت عرلرى
نفسه و على الواح  ,كان هللا يقول لرنرا ان صراحرب هرذا
ر
اتذان هو واح اح سبحانه و تعالى
ر
و اتع ب ان نف اللفظ هو ات كرثر تكرارا في الرقرران ب
 9922مرة و هو ع د اولي ت يقبل القسمة ت علرى نرفرسره
و على الواح و ذلك تن هللا واح

ﷺ

نسب النعةمأن بن عمرو:
هو النعرةرمران برن عرمررو برن رفراعرة برن الرحرار برن سرواد برن مرالرك برن الرنر رار اتنصراري،
وق تمتع النعةمان بن عمرو بكرثةر من الصفات العرذبرة والشرمرائرل الركرريرمرة مرنرهرا :الشر راعرة
واإلق ا على موا ن ال هاد ,قال ابن سع  :ه ب ًرا واح ً ا والخن ق والمشاه كلها
وكان من صفاته كذلك حب الفكاهة والطرفة وخاصة مع النبي ﷺ قالت ا سرلرمرة ر ري هللا
ً
مضحاكا مز ًاحاب
عنها :بكان الضحاك
بعض مواقفه مع النبي (صلى هللا علةه وسلم) :
كان ت ي خل الم ينة ت ا ترل منها م عاء بها لى النبي عصلى هللا علةه وسلم) فةقرول هرذا
اه يته لك فإذا عاء صاحبها يطلب نعةمان بثمنها احضره لى النبي ع صلى هللا علةره وسرلرم)
وقال اعص هذا من متاعه فةقول ا َو لم ته ه لي فةقول :نه وهللا لم يكن عرنر ي رمرنره ،ولرقر
احببت ان تاكله ،فةضحك ويامر لصاحبه بثمنه
ودخل اعرابي على النبي عصلى هللا علةه وسلم) وانرا نراقرتره برفرنرائره فرقرال برعرض الصرحرابرة
للنعةمان اتنصاري لو عقرتها فاكلناها فإنا ق قرمنا اللحم ففعل فخرج وصاح وعقره يرا مرحرمر
فخرج النبي عصلى هللا علةه وسلم) وقال من فعل هذا فقالوا هو النعةمان فاتبعه يسرال عرنره
حتى وع ه ق دخل دار باعة بنت الزبةر بن عب المطلب واستخفي تحت سرب لرهرا فروقرة
عري فا ار لى النبي حةث هو فاخرعه فقال ما حمرلرك عرلرى مرا صرنرعرت قرال الرذيرن دلروك
على يا رسول هللا هم الذين امروني بذلك قال ف عل يمسح الرترراب عرن وعرهره ويضرحرك رم
غمها لالعرابي ع)8
وهنا تت لي عظمة النبي ع صلي هللا علةه وسلم ) فرلرم يرنركرر عرلري هرذا الصرحرابري الرذي عرقرر
الناقة ما فعله تنه يحب المزاح ،فالرسول يعلم ان النف البشرريرة ترترفراوت مرن نسران لري
ر
اخر فهناك من هو عاد في كرل ريء وهرنراك مرن يرحرب الرمرزاح ولركرنره ع صرلري هللا عرلرةره

وسلم ) ق حكم لالعرابي بثمن الناقة
بعض مواقفه مع الصحأبة
كان من السمات الممةزة لهذا الصحابي ال لةل ،كرثرة المزاح ،وحب الضحك حتى قال عرنره
ال ر ر رن ر ر رب ر رري عع ر ر رل ر ر رة ر رره الص ر ررالة والس ر ررال ) ( ي ط ططدخ ط ططل الط ط ط ط ط طن ط ططة وه ط ططو يجط ط طح ط ططك)
وكرثةرة هي المواقف الضراحركرة مرن نرعرةرمران ،فرعرن ا سرلرمرة عر ري هللا عرنرهرا) ان ابرا بركرر
الص يق عر ي هللا عنه) خرج في ت ارة له لى ُبصري عبل ة مرن برالد الشرا ) ومرعره نرعرةرمران
اتنصاري ،وسلةص بن حرملة  -وكالهما ممن ه ب ًرا  -وكان سلةص هو المرسرئرول عرن الرزاد
وت بةره في الرحلة ،فبةنما هم في استراحة من اتستراحات ا ناء الطريق ،ذا بنعةرمران عراو
عوعا ي ا ،فطلب من سلةص ان يطعمه فابى علةه ذلك ت في حضرة ابي بكر مرن الرخرارج
 الررذي ي رب ر و انرره خرررج ل رب رعررض ررانرره  -فرراغ رتررا م رنرره ن رع رة رمرران وقررال لرره تغ رة رظ رنرركوفي سفرهم ذاك مروا بقو من العرب فاختلى بهم نعةمران وقرال لرهرم :اتشرتررون مرنري عربر ،
قالو:نعم وفرحوا كرثة ًرا بذلك ،تنه  -على ما يب و  -من النادر ان ي وا عر ًا كرهرذا والرعررب،
كانوا يحتاعون لمن يسترقونهم لخ متهم ،فا ار نعةمران لرلرقرو عرلرى صراحربره سرلرةرص وقرال
لهم :ن هذا عب ي وله كرال  ،فسروف يرقرول لركرم لسرت عربر ًا وانرنري ابرن عرمره ،فرإذا كرنرترم
ستص قونه فال داعي لهذه الصفقة وت تفس وا على عب ي ،قالوا :ت بل نشتريه وت نرك رترر
لقوله ،ف فعوا لةه عشرة من اإلبل لحرصهم على راء العب المزعو م عاءوا معه لةستلمروا
الصفقة فامتنع سلةص منهم وقال للقو نه يستهزئ بي فرلرم يصر قروه وقرالروا لره :لرقر اخربررنرا
خ ر رب رررك واخ ررذوه ب ررال ر رق رروة وو ر رع رروا ف رروق ع ر رن ر رقر رره ع ر رم ررامر ررة ك ر رعر ررادة زي ال ر رع ر رب ر رة ر ر
ولما حضر ابو بكر عر ي هللا عنه) واخبروه بالخبر لحق برالرقرو واكر لرهرم ان صراحربره يرمرزح
ورد علةهم بلهم قال ابن عب البر :فلما ق موا على رسول هللا عصلى هللا علةه وسرلرم) وقصروا
علةه قصة نعةمان وبةعه لسلةص حك رسول هللا عصلى هللا علةه وسرلرم) ،واصرحرابره حروت
كررامررال ،اي ان ره ررم ك رران ي رت رم رل رك رهررم الض رحررك ك رل رم ررا ت ررذكررروا ال رق رصررة ل رح ررول برراك رم رل رره
تقول بعض الروايات ان اسم ذلك الصحابي الذي باعه نعةمان  -مزاحرا  -هرو سرويربرص ولرةر
سلةطا
ولقي نعةمان ابا سفةان بن الحار فقال يا ع و هللا انت الذي ته و سة اتنصار نعةمان بن
عمرو؟ فاعتذر له فلما ولى قةل تبى سفةان ن نعةمان هو الذي قال لك ذلك فع ب منه
الو أ :
وق بقى النعةمان حتى توفي في خالفة معاوية ر ي هللا عنهم عمةعا
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بقلم السيد  :يونس قاللة
نأدب ادة ل نة مندوبي العمأل

يرى توبةأس ادايأن الذي يشغل منصب المستشأا المألي
وادة إاداا السواق النقدية والراسمألةة ي صندوق النقد
الدوليك
ان الضطرابأت القتصأدية الراهنة ستكون اشد حد على
الاجح ممأ شهدنأه اثنأء الزمة المألةة العألمةةك قد احدثت
جأدحة ةروس كواونأ صدمة ذات طأبع مختلفك ذلك انه لم
يسب لالقتصأدات الحديية ان اوقفت نشأطهأ دون سأب
إانذاا ،ومن اسبوع إالى اخر ،ن د ان اعدادا كبةر من العمألة
قدت وظأدفهأ ومصدا دخلهأ ،واخلت كل المطأعم
والفنأدق والمطأاات من اوادهأك
ويعاني المستهلكون والمؤسسات في الوقت الراهن من خسائر
فادحة في ال خل  -مع احتماتت ظهور حاتت فالس واسعة
النطاق وتتزاي حالةا الضووط على النظا المصرفي ،حةث
اصبح ازدياد حاتت التوقف عن س اد ال يون امرا و ةكا
وتشةر توقعات كرثةرة لى تعرض القطاو المالي لص مة مشابهة
تزمة عا .9001
هذا ما ععل المستشار المالي ادريان يطرح اإل كالةة التالةة:
ويبقى السؤال الذي يتبادر لى اذهان صناو السةاسات هو كةف
ينبوي لهم اتستع اد لمواعهة هذا اتمر؟
ورد علةه بالطريقة التالةة:
بكان رؤساء ال ول والحكومات في العالم ق اعتمعوا ،منذ ما
يزي قلةال على عق من الزمان ،في عرض غةر مسبوق لتنسةق
ال هود من اعل ب ء العمل في و ع ار تنظةمي مطور
للقطاو المالي فقاموا برفع الح اتدنى لمعايةر عودة وح م
راس المال المصرفي والسةولة المصرفةة ب رعة كبةرة ون حوا
في بناء نظا مصرفي اكرثر صالبة يه ف لى حةازة احتةا ةات
وقائةة اعلى من الح اتدنى اإللزامي بحةث يمكن السحب منه
بامان في اتو او المتازمةب
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كما و ح ادريان ان بالسلطات المحلةة لكل دولة في الوقت
الحالي تتخذ من الت ابةر لتوفةر ال عم من المالةة العامة
وتعمل البنوك المركزية على فتح خطوط سةولة ع ي ةب،
ويطرح السؤال التالي :كةف ينبوي للمراقبةن المصرفةةن في
الوقت الحالي مان استمرار ات مئنان والثقة في النظا
المصرفي؟
يرل المستشار المالي لصن وق النق ال ولي ان على خبراء
المصارف تق يم بعض التوعةهات ات افةة فةما ل يهم من
ادوات في م موعة قواع هم المخصصة المطابقة للكوار

الطبةعةة ،واح ا المخا ر التشوةلةة ،ونوبات الضووط
المصرفةة ،وصن وق النق ال ولي
وينصح ادريان بع توةةر القواع المالةة :فتوةةر القواع ا ناء
اتزمة سةتسبب في زيادة اترتباك واتمر كذلك عن تاعةل
تنفةذ المبادرات ال ي ة فةنبوي ان يظل تركةز البنوك منصبا
على استمرارية العملةات ال ارية
كما يوعه المصارف العالمةة تستخ ا الهوامش الوقائةة بعلى
عهات التنظةم المصرفي توخي الو وح في التواصل بشان
رورة استخ ا احتةا ةات راس المال والسةولة الوقائةة ل عم
مواصلة تق يم التمويالت المصرفةة ،دون ان يترتب على ذلك
اي تبعات سلبةة على دارة البنوك فق قامت البنوك بتكوين
هذه اتحتةا ةات الوقائةة ووصلت بها لى مستويات اعلى
بكرثةر من معايةر بازل للح اتدنى اإللزامي به ف التعامل مع
الضووط على السةولة وخسارة اإليرادات نتة ة ع اداء
م فوعات س اد التمويالت
وفي م ال التمويالت يرل رئة دائرة اتسواق النق ية

والراسمالةة بصن وق النق ال ولي انه ي ب تش ةع تش ةع
تع يل التمويالت ،بينبوي توخي الو وح في بالغ البنوك
بضرورة اتخاذ عراءات استباقةة إلعادة ع ولة حافظة تمويالتها
بالنسبة للعمالء والقطاعات ات تضررا من هذه الص مة
الحادة ،و ن كانت مؤقتةب وينبوي لهم كذلك التذكةر بتوخي
المرونة في دارة مخا ر ات ئرتمان والمعايةر المحاسبةة
تنخفاض قةمة اتصول في مثل هذه الظروف
اما في م ال اتتصال المؤسساتي فةرل الباحث انه من
الضروري ع خفاء الخسائر ،بعلى البنوك والمستثمرين
والمساهمةن تحمل الخسائر ،والشفافةة تساع في تهةئة عمةع
ر
ات راف المعنةة بةنما ت تؤدي المفاعات ت لتردي بةعة
است اباتهم ،مثلما تاك ح و ه ا ناء ازمة عا "9001
كما ينبوي يضاح المعال ة التنظةمةة لت ابةر ال عم
للمتعاملةن ،ب يتعةن تق يم يضاحات مسبقة حول كةفةة قةا
البنوك وال هات التنظةمةة بمعال ة الت ابةر المستم ة من
المالةة العامة ،بما في ذلك الت ابةر الموعهة مبا رة لى
العمالء ،و مانات ات ئرتمان ،و عفاءات الس اد المؤقتة،
والتحويالت المبا رة ،و عانات ال عم
في حةن يرل المستشار المالي ادريان على الصعة ال ولي انه
ي ب التنسةق عبر الح ود :بفالنشا ات المصرفةة لةست ذات
ابع محلي بل هي اعمال ذات ابع عالمي ،وبالتالي فإن
التنسةق واسع النطاق بةن ال هات التنظةمةة الو نةة على
المستول ال ولي هو مطلب اساسيب فهذه اتزمة حسبه ستنتهي
ر
في نهاية المطاف ،وا ارها ستستورق بعض الوقت حتى
تنحسر ،ولكن المحافظة على سالمة اإل ار ال ولي ستكون
بالوة اتهمةة لضمان مو وقةة النظا المالي العالمي ونزاهته
وتعكرف الهة ت ال ولةة مثل بم ل اتستقرار الماليب
وبل نة بازل للرقابة المصرفةةب على العمل ال ؤوب لم رد
تحقةق هذا اتمر.
وفي اتخةر لم يتوان صاحب هذا التحلةل لواقع عالم البنوك
والمصارف العالمي ما بع ازمة كورونا في تاعةل اب اء توقعاته
لع و وح الرؤيا فةما يخص ق رة المصارف المركزية لل ول
على تحمل ،ت انه ي ب و ع سةناريوهات سلبةة عن
استئناف النشاط اتقتصادي ،تتطلب من ال ول و ع قواع
لمواعهة اتزمات واعادة هةكلة بعض المصارف بما يتما ى
والمست ات اتقتصادية العالمةة

اول  :مفهوم مصطلح إالداا
ر
ر
ر
ر
ن كلمة اإلدارة لم ترد في اي اية مرن ايرات الرقرران الركرريرم  ،وقر عراء فري الرقرران كرلرمرة و
ر
ت يرونها »في اتية الكريمة  :ت ان تكون تي حا ر ویژوتها  [ #البقرة ] 919 :
ر
كما عاءت كلمة «ت ور  ،في اتية الكريمة  :و ينظرون لرةرك تر ور اعرةرنرهرم واتحرزاب ]82:
ر
وق اورد المع م المفهرس م موعة من اتيات فةها مشتقات الفعل الرثرال ري و دار  ،ترحرت
مادة «دور »ومن خالل مراععة كرتب فهرارس الرحر يرث تربرةرن ان الركرلرمرة لرم تررد فري اي
ح يث من احاديث رسول هللا
وذكرت معاعم اللوة كلمة و دور  ،ومشرترقراترهرا  ،ولركرنرهرا لرم ترذكرر كرلرمرة « دارة  ،ت ان
الرازي عت 999ه) فري و الصرحراح » ،وابرن مرنرظرور عت  ) ۱۱۸۸فري و الرلرسران )،» )7
والفةروز ابادي عت ۱۸۸ھ) في القاموس المحةص ع ، )1والزبة ي عت ۸۰۱۱ھ ) في «تراج
العروس ) » ،ذکروا کلمات قريبة منها ولم يذكروها بلفظها
اما دوزي فق ذكر كلمة «ادار  ،وقال « :ادار السةاسرة  :اي دبرر امرورهرا وسراس الررعرةرة ،
وكذلك و ادار »بمعنی عه في العمل ) » ،وهذا يؤك انها حر يرثرة اتسرترعرمرال برلرفرظرهرا
ولذلك فق عرفها علماء اإلدارة المح ون بقولهم « :اإلدارة ترتركرون مرن عرمرةرع الرعرمرلرةرات
التي تسته ف تنفةذ السةاسة العامة »وهذا الرترعرريرف يشرمرل مرخرترلرف الرمرةراديرن الرمر نرةرة
واتقتصادية والعسكرية والقضائةة وغةرها
ثأنةأ  :إالداا ي القبةلة العربةة
عاش العرب في عزيرتهم وفق نمطةن من المعاش فر تهما بةعة بالدهم  ،هما  :الرحرضرر
والب اوة  ،فاما اهل الحضر فهم سكان الحوا رر والرقررل  ،وكرانروا يرعرةرشرون عرلرى الرتر رارة
والزراعة وتربةة الما ةة  ،واما اهل الب اوة فهم سكان الصحراء «اهل البادية »ويعةرشرون
على البان اإلبل ولحومها ع. )۸
كانت القبةلة هي اساس النظا اتعتماعي عن اهل البادية  ،وق اكبر الوح ات السةراسرةرة
التي عرفها العرب ع ، )۳ومارسوا من خاللها نشا اتهم السةاسةة واإلدارية واتقتصادية
لم نلمح في الحةاة القبلةة منها منظما لإلدارة  ،و ن كانت هناك م رمروعرة مرن الرمرمرارسرات
واتعراف التي اصبحت مع الوقت تقالة راسخة ت يستطةع افراد القبةلة الخروج عنها
واول ما يواعهنا في دارة القبةلة مركز «الشةخ  ،الذي يقو باإل راف على القربرةرلرة ويرطرلرق

علةه اسماء متع دة  ،منها « :الرئة هوه اتمةر »و «الزعةم ») )۳ولكن ا هرهرا عرمرةرعرا
لقب  :الشةخ و الذي يفترض فةه ان يكون ذا خالل حمة ة  ،وسر رايرا رةربرة  ،ترمركرنره مرن
دارة القبةلة في الحرب والسلم
ولق افا ت ك رترب اتدب والشرعرر فري ذكرر هرذه الصرفرات  ،وحر دترهرا برالسرخراء والرنر ر ة
والصبر والحلم والتوا ع والبةان  ،وق عمع هذه الصفات الشاعر في قوله :
رحب الذراو بامر الحرب مضطلعا
فق وا امركم  -هلل دركم -
وت ذا عرض مرورروه بره خشرعرا مرا
ت مشرقا ن رخاء العةش ساع ه
يركرون مرتربرعرا رؤرا ومرتربرعرا حرترى
انفك يحلب در ال هر ا طرة
مستحكم السن ت قحما وت رعا
استمرت على زر مريرته
ويظهر ان هذه الصفات تنبع من البةئة التي يعةشها هؤتء اتعرراب  ،فرهرم برحراعرة لرى مرن
يم لهم ي العون  ،وي افع عنهم ويحنو علةهم  ،ولعل هذا كان وا حا في اذهران اتعرراب
فقال سلم بن نوفل « :نحن ت نسود ت من يو ننا رحله  ،ويفر نا عر ه  ،او يملكنا مرالره
» )1) .ا ف لى ذلك عراقة النسب  ،لنفور باو العرب مرن ان يرحركرم الرقربرةرلرة احر مرن
غةرها  ،وس اد الراي وكمال الت ربة ع ، )9كل ذلك روري لرمرن يرترصر ل إلدارة الرقربرةرلرة
وقةادتها
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نا وع نا ابانا على امة وانا على ا رهم مقت ون ) الزخرف  ]93 :ولعل هذا القانون ينحصر في
كلمة ع العصبةة ) ذ منها تنبع قواع ه واعرافه

ونلمح كذلك في التنظةمات القبلةة م موعة من ات خاص  -غةر الشةخ ومشةخة القبةلة
ع سراة القو )  -ولهم دور داري بارز في حةاة القبةلة منهم و العريف »وهذا ينطبق عة ا على
من يتولى امر القبةلة  ،وتسةما في القبائل التي تتبع ال ول  ،فةكون العريف عة للملك
على القبائل  ،و النقةب وهو خصةة دارية  ،ولكنه اقل اهمةة من خصةة الرئة
ولكن يالحظ ان هناك ت اخال بةن المهمة اإلدارية لكل من العريف والنقةب ف علهم
بعضهم خصا واح ا  ،و الرائ  ،ومهمته اإلدارية ان يبحث للقبةلة عن الماء والكال للنزول
علةه  ،وهذه مهمة خطةرة تن علةها تتوقف حةاة الما ةة عماد حةاة القبةلة
ويفترض ان يقو الشةخ بإدارة القبةلة من خالل فض المنازعات  ،و قامة الضةافات الضةوف

ولق كان هناك وظائرف عسكرية مهمة في القبةلة منها  :الريئة  ،ويقو بمهمة تسقص اخبار

القبةلة وافرادها  ،و عارة المست ةرين الذين يل ؤون لى القبةلة  ،ورعاية ؤونهم عمةعا -

الع و لئال ي همهم على حةن غرة  ،و الفارس الذي تتوقف علةه نتة ة المعركة وحسمها ،

هذا في حالة السلم  -اما في الحرب فهو يتق الصفوف  ،ويساع من ت عتاد له  ،ويضع

وہ حامل الراية  ،وظةفة اخرل  ،به يستم المقاتلون صمودهم ،وتحت ظل رايته يقاتلون ،

خطص الحرب  ،وان يكون رمزا تفراد قبةلته و باعثا لهممهم  ،وعن انتهاء الحرب يقو

وعلةها ي تمعون ويلتفون  ،وهناك العرافون و الكهنة و الشعراء  ،ولهؤتء عمةعا دور بارز

باإل راف على توزيع الونائم  ،ويتحمل باسم القبةلة ال يات التي تترتب على افراد القبةلة ،

في حةاة القبةلة العربةة

وعلةه ان يقو بفك من يقع من ابناء عشةرته اسةرا

اما القانون ال نائي الذي تمثل في عقوبة الخلع و التوريب فةطبق على الم رمةن الذين

ويالحظ ان ةخ القبةلة لم يكن مطلق الحرية في دارة القبةلة  ،فهو ابت اء تب ان ينال ر ا

يرتكبون عرائم كبةرة  ،كالقتل او السرقة او الخةانة  ،وغةر ذلك

افراد القبةلة ذ ن بعض القبائل لم تكن تحبذ مب ا الورا ة في تولةة ةخ القبةلة فق يعزل
ر
الشةخ احةانا  ،وتنتخب القبةلة رئةسا اخر من اسرة اخرل  ،او ان الرائسة تنتقل من الشةخ
ر
لى ابن اخةه او من فخذ لى اخر ويظهر ان اولئك الذين توالت الرائسة في نسلهم ال ة

وتشةر المصادر لى ان القانون القبلي ةن لرئة القبةلة م موعة من الحقوق اتدبةة
واما المادية  :فهي م موعة من اتمتةازات التي يمتاز بها عن افراد قبةلته فله و المرباو )» )8

اعةال نادرة  ،ويمثل هذه النظرية قول عامر بن الطفةل عت ۸۱ه)

و الصفايا و النشةطة و الفضول  ،وق عمعها الشاعر في قوله :

والمادية اما اتدبةة  :فاهمها توقةره واحترا خصه  ،و اعته وال فاو عن عر ه و رفه

ني و ن كن ابن سی عامر

وفارسها المن وب في كل موكب

لك المرباو منها والصفايا وحكم والنشةطة والفضول ا ف لى ذلك  ،انه كان بإمكان

فما سؤدتني عامر عن قرابة

ابي هللا ان اسمو با او اب

الشةخ ان يحمي نفسه حمی خاصا إلبله وموا ةه كما فعل كلةب بن ربةعة سی بني تولب

ولكني احمي حماها و اتقي

اذاها وارمي من رماها بمنكب

وهكذا  ،فإنه يمكننا القول  :ن الوظائرف اإلدارية في القبةلة العربةة اقتصرت على خ مة

وق علل ابن خل ون عت ۱۱۱ھ ) ذلك بقوله  :ع ن الرائسة تاتي من قوة العصبةة  ،و رف

القبةلة  ،وتحقةق حاعتها ال اخلةة  ،والمحافظة على وح تها  ،ولم تتطور لتصبح هذه

النسب والخالل الكريمة  ،وهذه خالل تضعف من اتبن لى الحفة

الوظائرف منه ا داريا وا ح المعالم مرسو الخطوات

حتى ذا كان الرابع ابتع عن ريقهم  ،وا او الحالل الكريمة الحافظة لبناء م هم ،
واحتقرها  ،وتوهم ان ذلك البنةان لم يكن بمعاناة وت تكلف  ،و نما هو امر موعب لهم منذ
النشاة بم رد انتسابهم  ،فةربا بنفسه عن اهل عصبةته ويرل الفضل له علةهم ))
ورئة القبةلة الناعح في دارته هو الرئة الفطن الذي يستم رايه من راي ا راف القبةلة
ووعوهها ويمكن ان نطلق على هؤتء تسمةة ع م ل

ورل  ،او هةئة علةا  ،او مشةخة

القبةلة  ،او كما ا لق علةه عراؤهم م ل السراة )  ،ويقول الشاعر ال اهلي مبةا وظةفة
هؤتء :
والبةت ت يتني ت له عم

وت عماد ذا لم ترس اوتاد

ت يصلح الناس فو ى ت سراة لهم

وت سراة ذا عفالهم سادوا

ذا تولی سراة القو امرهم

فما على ذاك امر القو فازدادوا

لق كان لهؤتء السراة »رقابة على الرئة ع الشةخ )  ،ولهم م امع للم اولة في ؤون
الحرب والسلم  ،واما مركزهم الذي ي تمعون فةه فهو بةت رئة القبةلة او البةوت التي
ي ل فةها مساء للسمر
ر
اما دستور القبةلة فهو م موعة من التقالة واتعراف الذي حفظته القبةلة من مورو ات اتباء
واتع اد  ،فهم يعتزون بهذه ع وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير ت قال مترفوها

يتبع ي العدد القأدم إان شأء هللاككككككككككككككككككككك
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اول :عقد البةع
ً
عقود المعامالت عموما او عقود المعاو ات وغةر المعاو ات -يقسمها الفقهاء لى اقسا ،
فن ان هناك عقود معاو ات مالةة وعقود معاو ات غةر مالةة ،ا ً
يضا ن عقود
التو ةق عقود اإلرفاق عقود التبرعات
نالحظ ان وقوو العق على اتعةان ما ان يكون بعوض او بوةر عوض ،وقوو العقود على
اتعةان ما ان يكون بعوض او بوةر عوض ،فإن كان بوةر عوض فإما ان يكون على
وعه التملةك او على غةر وعه التملةك ،فإن كان على وعه التملةك فهذا ي خل فةه
الص قات والهبات والعطايا واتوقاف ونحو ذلك تنها تبرعات عقود تبرعات بال
مقابل ،و ن كان بعوض فإما ان يكون مؤقتا بزمن فهذا في اإلي ارات ،او غةر مؤقت
بزمن -على وعه التابة والتملةك -فهذا هو البةع
ما ان يقع العق على العةن او على المنفعة ،فإذا كان العق على المنفعة فهذا عارة ،ذا كان
العق ا ً
يضا واقع على العةن على غةر وعه التملةك فهذه العارية
البةع ي اللغة
ً
البةع مص ر باو يبةع بةعا ،وهو في اللوة اخذ يء و عطاء يء ،او دفع عوض واخذ
عوض بهذا العمو  ،البةع في اللوة اعم منه في اتصطالح ،ماخوذ من الباو تن كل
واح من المتبايعةن بهذا العمو يم باعه لالخذ واإلعطاء ولهذا سمي بةع
البةع يطلق على بذل السلعة مقابل من ،ويطلق ا ً
يضا على عك ذلك وهو الشراء،
دفع من مقابل سلعة معةنة ،ولهذا يقولون البةع من ات اد ،يطلق على البةع الذي
هو دفع سلعة مقابل من لها ،او بذل سلعة مقابل من او الشراء بمعنى بذل من مقابل
سلعة
ً
الفعل باو يتع ل بنفسه لى مفعولةن ،فةقول :بعت فالنا كذا  ،بعت فالنا السةارة او
فالنا السلعة الفالنةة ،ويقتصر على اح هما فةقال :بعت السلعة او بعت ً
بعت ً
فالنا،
يع ا ً
يضا بنفسه كما سبق ويع بالال او بمن ،فتقول :بعت من فالن كذا او بعت لفالن
كذا
ر
اما بعت على فالن كما هو مستعمل اتن ،هذا غةر فصةح في اللوة ،في اللوة ت
يقولون ،وحتى عن الفقهاء ت يقولون :بعت على فالن بمعنى بذلت له سلعة مقابل
ر
من ،و نما يستعملون بعت على فالن او باو على فالن بمعنى اخر ،بمعنى انه باو ماله
َ
من غةر نظا  ،ولهذا يقولون :ي وز للقا ي ان يبةع على الم ين ماله او ة ً من ماله ذا
امتنع عن الس اد ،ان يبةع علةه :يعني يبةع ً
غصبا عنه ،يبةع من غةر ر ا ،اي بمعنى
عن ،ذا ع ي ب ععلى) ،اما ذا بعت لفالن او من فالن بمعنى يعني بذلت له السلعة
مقابل من

البةع مقابلة يء بشيء  ،فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى ً
بةعا لوة كمقابلتها بالنق ،
ر
ويقال تح المتقابلةن مبةع ولالخر من
وقال بعض الفقهاء  :ن معناه في اللوة تملةك المال بالمال وهو بمعنى التعريف اتول
ر
وقال اخرون  :انه في اللوة خراج ذات عن الملك بعوض وهو بمعنى التعريف الثاني ،
تن خراج الذات عن الملك هو معنى تملةك الوةر للمال  ،فتملةك المنفعة باإلعارة
ونحوها ت يسمى ً
بةعا
اما الشراء فإنه دخال ذات في الملك بعوض  ،او تملك المال بالمال  ،على ان اللوة
ر
تطلق ً
كال من البةع والشراء على معنى اتخر  ،فةقال لفعل البائع  :بةع و راء كما يقال
ر
ذلك لفعل المشتري ومنه قوله تعالى  [ :و روه بثمن ] سورة يوسف  ،اية  90فإن
ر
معنى روه في اتية باعوه  ،وكذلك ات تراء واتبتةاو فإنهما يطلقان على فعل البائع
والمشتري لوة
ّت ان العرف ق خص المبةع بفعل البائع وهو خراج الذات في الملك  ،وخص الشراء
وات تراء واتبتةاو بفعل المشتري وهو دخال الذات في الملك
البةع اصطالحأ
عرف الفقهاء البةع بتعريفات متع دة ،ومن اسهل التعريفات :مبادلة المال بالمال على وعه
التملةك بما ي ل علةه ً
سواء كان بةع مقايضة سلعة بسلعة ،ي خل في ذلك ،او بةع سلعة
بثمن ا ً
يضا ي خل تن كل منهما مالً ،
وسواء كان في الذمة او في غةر الذمة كله داخل
ر
وسواء كان ا ً
في ذلكً ،
يضا اح العو ةن منفعة واتخر عةن ،او كان كالهما على هذا النحو
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فمبادلة المال بالمال على وعه التملةك بما ي ل علةه هو الترعرريرف اتسرهرل وات رمرل ،و ن
كان ي خل علةه -كما قلت -بعض الملحوظات تنهم قالوا :ي خل فةه الرب ،وهو لرةر مرن
البةع تنه مبادلة مال بمال ،وي خل فةه ايض ًرا الرقررض وهرو لرةر مرن الربرةرع ،ولركرن هرذه
تستثنى او مستثناة ولهذا بعضهم استثناه حتى في الرترعرريرف ،قرال :مربرادلرة الرمرال برالرمرال
على وعه التملةك غةر ربا وقرض
مشروعةة البةع :
ّ
ن مشروعةة البةع ابتة بالكرتاب والسنة واإلعماو
ر
ر
ي الكطتأب  :ورد في القران الكريم [ واحل هللا البةع وحررر الرربررا ] سررورة الربرقرررة  ،اتيررة
. 911
ر
ّ
وفي سورة النساء  [ :يا ايها الذين امنوا ت تاكلوا اموالكم بةنكم بالربرا رل ت ان تركرون تر رارة
ر
اض منكم ] سورة النساء  ،اتية . 92
عن تر ٍ
ر
وقوله تعالى  [ :فا ه وا ذا تبايعتم ] سورة البقرة  ،اتية . 919
ر
فهذه اتيات صريحة في حل البةع و ن كانت مسروقرة تغرراض اخررل غرةرر فرادة الرحرل ،تن
ر
اتية اتولى مسوقة لتحريم الربا  ،والثانةة مسوقة لنهي الناس عن اكل اموال بعضهرم برعرض ًرا
برالربرا ررل  ،والرثررالرثررة مسروقررة لرلرفرت الرنراس لررى مررا يررفررع الرخرصرومررة  ،ويرحرسرم الرنرزاو مررن
اتستشهاد عن التبايع
و ر ر رراه ر ر ر ال ر ر رنر ر رراس
ططي السططنططة  :فررال رن ربرري عص) ق ر بررا ررر ال رب رةررع
عنه
يترعرا رون الربرةرع والشرراء فراقررهرم ولرم يرنرهراهرم
بر ر ر ر رح ر ر ر ررزم ر ر ر ررة
ومنها قوله عص) :ع تن ياخذ احر كرم حربرلره فرةراتري
حطب على ظهره فةبةعها فةكرف بها وعهه  ،خةر لره
مررن ان يسررال ال رنرراس اع رطرروه او م رن رعرروه )  ،رواه
البخاري وفي هذا الح يث ارة لى مرا ير رب عرلرى
اإلنسان من العمل في هذه الحةاة  ،فال يحرل لره ان
ً
يهمل لب الرزق
اعتمادا على سؤال الناس  ،كمرا ت
سواء كران عرلرةرالً
يحل له ان يستنكرف عن العمل ً ،
او حقة ًرا  ،بل علةه ان يعمل بما هو مةسر له
ومنها قوله علةه الصالة والسال  :ع الذهرب برالرذهرب
 ،والفضة بالفضة  ،والبرر برالربرر  ،والشرعرةرر برالشرعرةرر ،
ً
والتمر بالتمر  ،والملح بالملح ً
سواء بسواء  ،مث ًرال برمرثرل  ،ير ا برةر  ،فرمرن
زاد ان استزاد فق اربى  ،فإذا اختلفت هذه اتعناس فةبةعروا كرةرف رئرترم ) رواه مسرلرم ،
فقوله فبةعوا كةف ئتم صريح في باحة البةع
ومنها قوله علةه الصالة والسال  :ع افضل الركرسرب برةرع مربررور  ،وعرمرل الررعرل برةر ه) رواه
احم والطبراني وغةرهما  ،والبةع المبرور هو الذي يبر فةه صاحبه فلم يورش ولرم يرخرن ولرم
يعص هللا فةه  ،وحكمه حله مرا يرتررترب عرلرةره مرن تربرادل الرمرنرافرع برةرن الرنراس  ،وترحرقرةرق
التعاون بةنهم
فةنتظم بذلك معا هم  ،وينبرعرث كرل واحر لرى مرا يسرترطرةرع الرحرصرول عرلرةره مرن وسرائرل
العةش  ،فهذا يورس اترض بما منحه هللا من قوة ب نةة والهمه من علم باحوال الزرو ويربرةرع
مرها لمن ت يق ر على الزرو ولكنه يستطةع الحصول على الرثرمرن مرن رريرق اخررل  ،وهرذا
يحضر السلعة من ال هات الثانةة ويبةعها لمن ينتفع بها  ،وهذا ي ة ما يرحرتراج لرةره الرنراس
من صناعة لةبةع علةهم مصنوعاته  ،فالبةع والشراء من اكبر الوسائل الباعثة على العمرل فري
هذه الحةاة ال نةا  ،واعل اسباب الحضارة والعمران
ك رمررا ان
إالجمأع  :وق اعمع ات ئمة على مشروعةة البةع وانه اح اسباب التملك
الحكمة تقتضةه  ،تن الحاعة ماسة لى رعةته  ،ذ الناس محتاعون لى اتعرواض والسرلرع
والطعا والشراب الذي في اي ي بعضهم وت ريق لهم لةه ّت بالبةع والشراء
البةع عرقر يرلرترز بره
ي القأنون الوضعي  :البةع تملةك مال او حق مالي لقاء عوض
ً ًر
مالةا اخر في مقابل من نق ي
البائع ان ينقل للمشتري ملكةة يء او حقا

اركان عق البةع :
البةع عق من العقود ،وكل عق من العقود له اركان:
العاق ان

والمعقود علةه

والصةوة التي يتم بها العق

العاق ان :الرعراقر ان هرمرا الربرائرع والرمرشرترري ،ويرمرسرةران الربرةرعران ،كرمرا عراء فري الرحر يرث:
ر
عالبةعان بالخةار) والمقصود البائع والمشتريً ،
تولةبا تح هما على اتخر ،الرعراقر ان الربرائرع
والمشتري
المعقود علةه  :وهو السلعة والثمن
الصةوة  :هي الركن الثالث ،الصةوة وهي الوسةلة التي يتم بها البةع ،ق تكون :
صةوة قولةة ،وق تكون فعلةه ،القولةة هي  ،اإلي اب الصادر مرن الربرائرع والرقربرول الصرادر
من المشتري
صةوة فعلةة او يعبر عنها الفقهاء بالمعا اة ،حةث المشرترري يضرع الرنرقرود ويراخرذ السرلرعرة،
كما في ات ةاء المعروفة الثمن ً
غالبا ،مثل الخبز وغةره من السلع الرمرعررو رة لرلربرةرع برا رمران
معروفة ،يعرفها من يري ان يشتري وقابل لهذا السعر ،يضع الثمن وياخذ السلعة
ر
فرري الرمرعررا رراة ،احرةررانر ًرا يركررون الرفرعررل مررن عررانررب والرقررول مررن عررانررب اخررر ،مررا الربررائررع او
المشتري ،فق يص ر اللفظ مرن الربرائرع والرفرعرل مرن الرمرشرترري ،يرقرول :الربرائرع :برعرترك هرذا
الكرتاب بعشرين ريات ،فالمشتري ي فرع الرثرمرن دون كرال  ،ويراخرذ ،احرة ًرانرا الرعركر يرقرول
المشتري :بعني هذا الكرتاب بعشرين ،فةاخذ البائع العشرين ويعطةه الرك رتراب ،فرالرمرعرا راة
او الصةوة الفعلةة ق تكون من العاق ين وق تكون من اح هما
اركان البةع ستة وهي الصةوة والعاق والمعقود علةه  ،وكل منهما قسمان تن العاق مرا ان
يكرون برائرع ًرا او مشرترري ًرا  ،والرمرعرقرود عرلرةره مرا ان
منا او ً
يكون ً
مثمنا والصةوة مرا ان تركرون ير راب ًرا
او ً
قبوت
والرمرراد بررالررركررن هرنررا مررا يرترروقررف عرلرةرره وعررود
الشيء و ن كان غةر داخل في حقةقته  ،وهرذا
م رد اصطالح ،تن ركن الشيء الرحرقرةرقري هرو
اصله ال اخل فةه  ،واصل البرةرع هرو الصرةرورة
ال رترري لرروتهررا مررا اتصررف ال رعرراق ر ان بررال ربررائررع
والرمرشرتررري  ،ولركررل ركررن مررن اتركرران احركررا
و روط سنذكرها على الترتةب الذي يلي :
الركن الول  :الصةغة
الصةوة في البةع هي كل ما ي ل على ر اء ال انبةن البائع والمشتري وهي امران:
اتول  :القول وما يقو مقامه من رسول او كرتاب  ،فإذا كرتب لوائب يقرول لره  :بعترك داري
بكذا او ارسل له ً
رسوت فقبل البةع في الم ل فإنه يصح وت يوتفرر لره الفرصل ّت بمرا يوتفرر
في القول حال حضور المبةع
ً
الثاني  :المعا اة وهي اتخذ واإلعطاء ب ون كال كان يشتري ة منه معلو له فاخرذه مرن
البررائع ويعطةرره الثمررن وهررو يملررك بررالقبض  ،وت فرررق بةررن ان يكررون المبةررع يررسة ًرا كالخبررز
والبةض ونحوهما مما عرت العادة بشرائه ً
متفرقا او كرثة ًرا كالثةاب القةمة
واما القول  :فهو اللفظ الذي ي ل على التملةك والتملك  ،كبعت وا تريت ويسمى ما يقع
من البائع ي ًابا  ،وما يقع من المشتري ً
قبوت  ،وق يتق القبول على اإلي اب  ،كما ذا
قال المشتري  :بعني هذه السلعة بكذا
يتبع ي العدد القأدم إان شأء هللاككككككككككككككككككككك
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بسم هللا الرحمأن الرجةم :
الحم هلل وسال على عباده الذين اصطفی) قال الشةخ الحافظ ابو عةسى محم بن عةسى برن
سورة الترمذي  -رحمة هللا علةه :-
 .Iبأب مأ جأء ي خل اسول هللا صلى هللا علةه وسلم :
 - 8اخبرنا ابو رعاء قتةبة بن سعة  ،عن مالك بن ان  ،عن ربةعة بن ابي عب الرحمن ،عرن
ان بن مالك ،انه سمعه يقول :بكان رسول هللا لرةر برالرطرويرل الربرائرن ،وت برالرقرصرةرر ،وت
ر
باتبةض اتمرهرق ،وت براتد  ،وت برالر رعر الرقرطرص ،وت برالسربرص،
بعثه هللا تعالى على راس اربعةرن سرنرة ،فراقرا برمركرة عشرر
سنةن ،وبالم ينة عشر سنةن ،فتوفاه هللا تعالى على
راس س رت رةررن س رنررة ،ول رة ر فرري راسرره ول رح رة رترره
عشرون عرة بةضاءب
 -9ح نا حمة بن مسع ة البصري ،ح نرا
عب الوهاب الثقفي ،عن حمة بن مسرعر ة،
عررن انر بررن مررالررك قررال :بكرران رسررول هللا
صلى هللا علةه وسلم ربعة ،ولة برالرطرويرل
وت بالرقرصرةرر ،حسرن الر رسرم ،وكران رعرره
لرةر بر رعر وت سربررص ،اسرمررر الرلررون ،ذا
مشى يتك
 -3ح نرا مرحرمر برن بشرار  -يرعرنري الرعربر ي،
ح نا محمر برن عرعرفرر ،حر رنرا رعربرة عرن ابري
سرحرراق قررال :سرمرعررت الربرراء بررن عررازب يرقررول :بكرران
رسول هللا ب رعال مربوعة ،بعة ما بةرن الرمرنركربرةرن ،عرظریرم
ال مة لى حمة اذنةه ،علةه حلة حمراء ،ما رايت رةر قرص احسرن
منهب
 -7ح نا محمود بن غةالن ح نا وكةع ،ح نا سفةان الثروري ،عرن ابري سرحراق ،عرن الربرراء
بن عازب قال :بما رايت من ذي لة في حلة حرمرراء احسرن مرن رسرول هللا  ،لره رعرر يضررب
منكبةه ،بعة ما بةن المنكبةن ،لم يكن بالقصةر وت بالطويلب
 -1ح نا محم بن سماعةل ،ح نا ابو نعةم ،ح نا المسعرودي عرن عرثرمران برن مسرلرم برن
هرمز عن نافع بن عبةر بن مطعم عن علي بن ابي الب فنه قال :بلرم يركرن الرنربري صرلرى هللا
علةه وسلم بالطويل وت بالقصةر ،الكرقةن والق مةن ،خم الراس رخرم الركررادير  ،رویرل
المسبة ،ذا مشى تكرفا تكرفؤا كانما ينح من صبب ،لم ار قبله وت بع ه مثله ب
 - 9ح نا سفةان بن وكةع ح نا ابي عن المسعودي بهذا اإلسناد نحوه بمعناه
 -1ح نا احم بن عب ة الضبي البصري ،وعلي بن ح ر ،وابرو عرعرفرر مرحرمر برن الرحرسرةرن،
وهو ابن ابي حلةمة والمعنى واح  ،قالوا :ح نا عیسری برن يرونر عرن عرمرر برن عربر

ص 80

هللا مولى غفرة ،قال ح ني براهةم بن محم من ول علي بن ابي الب  ،قال :كران عرلري ذا
وصف رسول هللا صلى هللا علةه وسلم قال :الرمرترص ،وت برالرقرصرةرر الرمرترردد ،وكران ربرعرة مرن
القو  ،ولم يكن بال ع القطص وت بالبص ،كان عع ة رعال ،ولم يكن بالمطهم وت بالشركرلرثرم
وكرران فرري وعرهرره تر ويررر ،ابرةررض ،مشرررب ادعررج الرعرةرنرةررن ،اهر ب ات رفررار ،عرلرةررل الشرراش
والكرتةر ،اعرد ،ذو مسربة ،ثن الكرفةن والق مةن ،ذا مشى تقلع كانما يرنرحرص فري صربرب،
و ذا التفت التفت معا ،بةن كرتفةه خاتم الرنربروة ،وهرو خراترم الرنربرةرةرن ،اعرود الرنراس صر را،
ر
واص ق الناس له ة ،والةنهم عريكة ،واكررمرهرم عشرةررة ،مرن راه بر يرهرة
هابه ،ومن خالطه معرفة احبه ،يقول ناه :لم ار قربرلره وت برعر ه
مثله ب
قال ابو عةسى  -رحمه هللا  -سمعت ابرا عرعرفرر مرحرمر
بن الحرسرةرن يرقرول :سرمرعرت اتصرمرعري يرقرول فري
ترفرسرةررر صرفرة الرنربرري  :الرمرمروررص الررذاهرب رروط،
وقال سمعت اعرابي يقول فري كرالمره :ترمرورص فري
نشابته اي :م ها م ة ي ة ،والمتردد :الر اخرل
بعرضره فري برعرض قصررة ،وامرا الرقرطرص فرالشر ير
ال عودة ،والرعل الذي فري رعرره حر رونرة ،اي
تثن قلةل ،واما المرهرم فرالربرادن الرك رثرةرر الرلرحرم،
والرمركرلرثررم الرمر ور الروعرره ،والرمرشرررب الررذي فرري
ب رةررا رره ح رمرررة ،واتدعررج الش ر ي ر سررواد ال رع رةررن،
واته ب الطويل ات رفرار ،والركرةر مر رترمرع الرك رترفرةرن
وهررو الركرراهررل ،والرمرسررربررة هررو الشرعررر الر قرةررق الررذي كررانرره
قضرةررب مررن الصر ر لررى السرررة ،والشرثررن الرورلرةررظ اتصررابررع مررن
الكرفةن والرقر مرةرن ،والرترقرلرع ان يرمرشري برقروة ،والصربرب الرحر ور ،ترقرول
انح رنا في صبوب وصبب ،وقوله علةل
 -1ح نا سفةان بن وكةع قال ح نا عمةع بن عمةر بن عب الرحمن الع لي  -مالء علةنا مرن
كرتابه  ،-قال اخبرني رعل من بني تمةم ،من ول ابي هالرة زوج خر ير رة ،يركرنرى ابرا عربر هللا
عن ابن تبي هالة ،عن الحسن بن علي ر ي هللا عنهما قال :سالت خالي هنر برن ابري هرالرة،
وكان وصافة عن محلةة النبي  ،وانا ا تهي ان يصف لي منها ة اتعلق به فقال:
"كان رسول هللا فخمة مفحمة ،يرترال ت وعرهره ترال لرؤ الرقرمرر لرةرلرة الربر ر ،ا رول مرن الرمرربروو،
واقصر من المشب ،عظیم الهامة ،رعرل الشرعرر ،ن انرفررقرت عرقرةرقرتره فررق ،و ت فرال ير راوز
عره حمة اذنةه ،ذا هو وفره ،ازهر اللون ،واسع ال بةن ،ازج الحواعب ،سوابغ من غرةرر
قرن ،بةنهما عرق ب ره الوضب ،اقنعى العرنةن ،له نور يعلوه ،يحسبه مرن لرم يرترامرلره ا رم،
گث اللحةة ،سهل الخ ين ،لةع الفم ،مفلرج اتسرنران ،دقرةرق الرمرسرربرة ،كران عرنرقره عرةر
دمةة ،في صفاء الفضرة ،مرعرتر ل الرخرلرق ،برادن مرترمراسرك ،سرواء الربرطرن والصر ر ،عرريرض

خم الكرادي  ،انور المت رد ،موصول ما بةن اللبة والسرة بشعر ي ري کالخص ،عاري الث يةن
والبطن مما سول ذلك ،ا عر الذراعةن والمنكبةن واعالي الص ر ،ويل الزن ين ،رحب الرراحرة
ثن الكرفةن والق مةن ،سائل ات راف ،او قال ائل ات رراف ،خرمرصران اتخرمرصرةرن ،مسریرح
الق مةن ينبو عنهما الماء ،ذا زال زال قلعا ،يخطو تكرفةا ويمشي هرونرا ،ذريرع الرمرشرةرة ذا مشرى
كانما ينحص من صبب ،و ذا التفت التفت عمةعا ،خرافرض الرطررف ،نرظرره لرى اترض اك رثرر مرن
نظره لى السماء ،عل نظره المالحظة ،يسوق اصحابه ،ويب ا من لقي بالسال ب
 - 2ح نا ابو موسى محم بن المثنى ،ح نا محم بن ععفر ،ح نا عبة عن سماك بن حررب
قال :سمعت عابر بن سمرة يقرول :بكران رسرول هللا ل رلرةرع الرفرم ،ا ركرل الرعرةرنرةرن ،مرنرهروس
العقب ،قال عبة :قلت لماك :ما لةع الفم؟ قال :عظةم الفم قلت :ما ا كل العةنرةرن؟ قرال:
ويل ق العةنةن ،قلت :ما منهوس العقب؟ قال :قلةل لحم العقبب
 -80ح نا هناد بن السري ،ح نا عربرثرر برن الرقراسرم ،عرن ا رعرث  -يرعرنري ابرن سرؤار ،عرن ابري
سحاق عن عابر بن سرمررة قرال :برايرت رسرول هللا برا فري لرةرلرة ر رةران ،وعرلرةره حرلرة حرمرراء،
القمرب
ف رعرلرت انرظرر لرةره و لرى الرقرمرر ،فرلرهرو عرنر ي احسرن مرن
ال رررؤاس رري ع ررن
 -88ح نا سفةان بن وكةع ح نا حمة بن عب الررحرمرن
باك ر رران وعر ر رره
زهةر عرن ابري سرحراق قرال :سرال رعرل الربرراء برن عرازب:
رسول هللا به مثل السةف؟ قال :ت ،بل مثل القمرب
 -89ح نا ابو داود المصاحفي  -سلةمان بن سرلرم ،-حر رنرا الرنرضرر برن
مةل ،عن صالح بن ابي اتخضر عن ابي رهراب عرن ابري سرلرمرة
عن ابي هريرة ر ي هللا عنه قال :بكان رسول هللا ابةض كانما صةرغ
من فضة ،رعل الشعرب
 - 83ح نا قتةبة بن سعة قال :انا اللةث بن سرعر عرن ابري الرزبرةرر عرن
عابرر برن عربر هللا ان رسرول هللا صرلرى هللا عرلرةره وسرلرم قرال :بعررض عرلرى
اتنبةاء ،فإذا برمروسرى عرلرةره السرال ررب مرن الررعرال ،كرانره مرن رعرال رنروءة،
ورايت عیسی بن مریم علیه السرال  ،فرإذا اقررب مرن رايرت بره ربرهرا عرروة برن مسرعرود،
ورايت براهةم علةه السال  ،فإذا اقرب من رايت به بها صاحبكم يعنري نرفرسره ،ورايرت عربرريرل
علةه السال  ،فإذا اقرب من رايت به بها حةةب
 - 87ح نا سفةان بن وكةع ومحم بن بشار  -المعنى واح  ،قات انرا يرزير برن هرارون عرن سرعرةر
ال ريري قال سمعت ابا الطفةل يقول :برايت النبي ل ومرا برقري عرلرى وعره اترض احر رراه غرةرري
قلت :صفه لي قال :كان ابةض ،ملةحا مقص
 -81ح نا عب هللا بن عب الرحمن ،انا براهةرم برن الرمرنرذر الرحرزامري ،انرا عربر الرعرزيرز برن رابرت
الزهري ،ني سماعةل بن براهةم  -ابن اخي موسى بن عقبة ،عن موسى بن عقبة عن کریب عرن
ابن عباس عنه قال :بكان رسول هللا صلى هللا علةه وسلم افرلرج الربرةرترةرن ،ذا تركرلرم رؤي كرالرنرور
يخرج من بةن ناياهب۔
 .IIبأب مأ جأء ي خأتم النبو :
 - 89ح نا قتةبة بن سعة انا حاتم بن سرمراعرةرل عرن الر رعر برن عربر الررحرمرن قرال :سرمرعرت
السائب بن يزي يقول :بذهبت بي خالتي لى النبي صلى هللا علةه وسلم فقالت يرا رسرول هللا ن
ابن اختي وعع فمسح راسي ودعا لي برالربرركرة وترو را فشرربرت مرن و روئره وقرمرت خرلرف ظرهرره،
فنظرت لى الخاتم بةن كرتفةه ،فإذا هو مثل زر الح لةب
 -81ح نا سعی بن يعقوب الطالقاني انا ايوب بن عابر عن سماك بن حرب عن عابر برن سرمررة
قال :برايت الخاتم بةن كرتفي رسول هللا څ ة حمراء مثل بةضة الحمامةب

 -81ح نا ابو مصعب الم ني انا يوسف بن الماعشون عن ابةه عرن عراصرم برن عرمرر برن قرترادة
عن ع ته رمةثة قالت :بسمعت رسول هللا صلى هللا علةه وسلم ولو ا راء ان اقربرل الرخراترم الرذي
بةن كرتفةه من قربه لفعلت ،يقول لسع بن معاذ يو مات :اهتز له عرش الرحمنب
 - 82ح نا احم بن عب ة الضبي وعلي بن ح ر وغةر واح قالوا :انا عیسی بن يون عرن عرمرر
بن عب هللا مولى غفرة قال :ني براهةم بن محم من ول علي بن ابي الرب لره قرال :بكران عرلري
ذا وصف رسول هللا فذكر الح يث بطوله وقال :بةن كرتفةه خاتم النبوة ،وهو خاتم النبةةنب
 - 90ح نا محم بن بشار انا ابو عاصم انا عزرة بن ابت قال :نري عرلربراء برن احرمرر الرةرشركرري
قال :ح ني ابو زي عمر بن اخرطرب اتنصراري قرال :ب قرال لري رسرول هللا  :يرا ابرا زیر ادن مرنري
فامسح ظهري ،فمسحت ظهره ،فوقعت اصابعي على الخاترم قرلرت :ومرا الرخراترم؟ قرال :رعررات
م تمعاتب
 - 98ح نا ابو عمار الحسةن بن حريث الخزاعي ،انا علي بن الحسةن بن واق ني ابري
 ،ني عب هللا بن بري ة قال :سمعت ابي بري ة يقول :بعاء سلمان الفارسي لى رسرول
هللا صلى هللا علةه وسلم حةن قر الرمر يرنرة برمرائر ة عرلرةرهرا رب فرو رعرهرا برةرن ير ي
رسول هللا صلى هللا علةه وسلم فقال یا سلمان ما هذا؟ فقرال صر قرة عرلرةرك وعرلرى
اصحابك ،فقال ارفعها فإنا ت ناكل الص قة ،قال فرفعها ف اء الو بمثلره،
فو عه بةن ي ي رسول هللا صلى هللا علةه وسلم فرقرال :مرا هرذا
يررا سرلرمرران؟ فرقررال :هر يررة لررك فرقررال رسررول هللا
تصحابه ابسطوا۔
ر
م نظر لى الخاتم على ظهر رسول هللا فامن به ،وكان للةهود فا تراه رسرول هللا صرلرى هللا عرلرةره
وسلم بكذا وكذا درهما على ان يورس لهم نخال فةعمل سلةمان فةه حتى تطعم فوررس رسرول هللا
صلي هللا علةه وسلم النخةل ت نخلة واح ة غرسها عمر  ،فحملت النخةل من عرامرهرا ولرم ترحرمرل
نخلة ،فقال رسول هللا ما ان هذه النخلة؟ فقال عمر یا رسول هللا انا غرستها فنزعرهرا رسرول هللا
صلى هللا علةه وسلم فورسها فحملت من عامهاب |
 - 99ح نا محم بن بشار انا بشر بن الو اح انا ابو عقةل ال ورقي عن ابي نضرة قال :بسالت
ابا سعة الخ ري عن خاتم رسول هللا صلى هللا علةه وسرلرم عيرعرنري خراترم الرنربروة) فرقرال كران فري
ظهرة بضعة نا زةب
 - 93ح نا احم بن المق ا ابو ات عث الع لي ،اخبرنا حماد بن زی عن عراصرم اتحرول عرن
عب هللا بن سرعی قال :باتةت رسول هللا رسول هللا صلى هللا علةه وسلم له وهو في نراس مرن
اصحابه ف رت هكذا من خلفه فعرف الذي اري  ،فالقى الررداء عرن ظرهرره ،فررايرت مرو رع الرخراترم
على كرتفةه مثل ال مع حولها خةالن كانها الةل فرععرت حرترى اسرترقربرلرتره فرقرلرت غرفرر هللا لرك يرا
ر
رسول هللا فقال ولك فقال القو استوفر لك رسول هللا فرقرال نرعرم ولركرم ،رم ترال هرذه اتيرة
واستوفر لذنبك وللمؤمنةن والمؤمنات)
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المراركة في التظاهرات و الملتقيات

للمشاهدة الرجاء الضغط هنا
المدير العام لمصرف السالم الجزائر السيد ناصر حيدر في لقائه الصحفي عل قناة النهار اإلخبارية حول الصيرفة اإلسالمية و
قرار السيد رئيس الجمهورية بضروررة تمويل البنوض للمراريع المصنعة محليا ال  12بالمئة

للمشاهدة الرجاء الضغط هنا
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من طرادف الح ر:
فالةو ق منع الت ول فاعلمي
يا دار عبلة في الفناء تكلمي
ن البقا في البةت اصبح واعبا ت تخرعي يا عبلتي كي تسلمي
من رائرف العرب
كوفة ت ي ري بانك عبلة
وبان عنتر فارس لم يهزِ
ً
دخل اح النحويةن السوق لةشتري حمارا فقال للبائع  :اري حمارا ت بالصوةر المحتقر وت بالكبةر المشتهر  ،ن اقللت

ق كنت قبل الةو اهز عحفال ن قةل عبلة في المخا ر
علفه صبر  ،و ن اكرثرت علفه كر ت ي خل تحت البواري وت يزاحم بي السواري  ،ذا خال في الطريق ت فق و ذا اكرثر الزحا
ترتمي
ً
ترفق فقال له البائع  :دعني ذا مسخ هللا القا ي حمارا بعته لك
والةو ها انا ماكث في غرفتي وبمفردي مثل البعةر اتعذ ِ
اصحو فا بخ وعبتي متثاقال لة الطبةخ على الفتى بمحرِ
ر
ً
فوت وكاس الشاي يسكب في فمي  -كان اح اتمراء يصلي خلف ما يطةل في القراءة ,فنهره اتمةر اما الناس ,وقال له  :ت تقرا في الركعة الواح ة ت باية واح ة
ولق ذكرتك والصحون ملةئة
فصلى بهم المورب ,وبع ان قرا الفاتحة قرا قوله تعالى ع وقالوا ربنا نا ا عنا سادتنا وكبراءنا فا لونا السبةال ) ,وبع ان قرا
المتبسم
وودت توسةل الصحون تنها لمعت كبارق ورك
ِ
الفاتحة في الركعة الثانةة قرا قوله تعالى ع ربنا ءاتهم عفةن من العذاب والعنهم ً
لعنا كبةرا )  ,فقال له اتمةر يا هذا  :ول ما
ت تع بي من حالتي ولتسالي ن كنت عاهلة بما لم تعلمي
ر
ئت واقرا ما ئت ,غةر هاتةن اتيتةن
هال سالت الورب ياابنة مالك كم مات منهم كم بوةر تك ِرتم
تكلم
فلكم اذاقهم كرونا ذلة
ويسومهم قتال بوةر ِ
سمكا وقال تهله :ا بخوه ! م نا فاكل عةاله السمك ّ
يوما ً
 ا ترل اح الموفلةن ًولطخوا ي ه بزيته فلما صحا من نومه
عنترة بن اد 9090
قال :ق ّ موا ّلي السمك قالوا :ق اكلت قال :ت قالواّ ُ :م ي ك ! ففعل فقال :ص قتم ولكنني ما بعت
منقول

جل القران :
نزل عبريل
ر
بالقران
فاصبح عبريل
افضل المالئكة؟
ر
نزل القران على
محم ﷺ
فصار محم سة
الخلق؟
ر
وعاء القران لى امة محم فاصبحت امة محم خةر امة؟ نزل
ر
ر
القران في هر رمضان فاصبح رمضان خةر الشهور؟ نزل القران
في لةلة الق ر فاصبحت لةلة الق ر خةر اللةالي؟ فماذا لو نزل
ر
القران في قلوبنا ؟

من تواضع العلمأء !
ّ
َ
ُ
اإلما الحافظ الذهبي لم ُيترعم لنفسه ت في كرتابه ُ
بالمع م ُالمختص بالمح ِ ةنب فقال فةه عن نفسه :
ّ
الذهبي ُ ،الم َص ِّنف  ،محم بن احم بن ُعثمان بن قايماز  ،ابن الشةخ عب هللا التركماني الشافعي ،
بُ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
الم ِقرئ  ،المح ِ  ،صاحب هذا المع م  ،ول سنة  913ه وعمع توا ِلةف يقال  -نها مفة ة -
ُ
وال َ ُ
ماعة ّ
والعمل  ،وهللا ُالم َ
قصه في ِالعلم َ
يتفضلون ُوي ُثنون علةه ُ ،وهو ا ُ
ستعان وت قوة
بنفسه َون ِ
خبر ِ
ّ
ت به و ذا َس ِل َم لي يماني فةا َف ِوزي ب!
 وا َّلف ك َرتاب  :بذيل ديوان الضعفاءب
والوريب ا ّنه ا َ
ُ
والع ُ
درج َ
نفس ُه ِفةهم  ،فقال [ رقم  : ] ) ٣٥ / ١ ) ٥٤٣ب محم بن احم بن عثمان
ةب
سيء الحفظ لة بالمتقن وت َّ
الفارقي ّ :
بالمتقي  ،سامحه هللا  -تعالى  -ب !
هلل در اإلما الذهبي وتوا عه الع ةب !
اين ادعةاء العلم من هذا اإلما ال لةل ؟ واين اصحاب ب انا ب و ب نحن ب وب قلنا ب وب لنا ب!؟
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أتخذ مصرف السلام الجزائر كل التدابير الوقائية من أجل حماية المتعاملين والموظفينن لنلن

حد سواء من فيروس كورونا و هذا بتوفير الكمامات و القفزات خاصة في الأماكن التي تنكن نر
فيها الحركة بالإضافة الي توفير السائل الكحولي في جميع المكاتب و في كنافنة النفنرو

لن

تقتصر التدابير الوقائية للي ذلك بل و ت إقرار إمنكناننينة الناجنتنمنا لنن بنعند لنلنمنسن ولنينن
وللموظفين وهذا حت
وقد ت التركيز لل

يت احترام إجراءات السلامة و مسافة الأمان لكل الموظفين .

إجراءات التعامل لن بعد بالنسبة للزبائن وهذا لن طريف خدمنة منبنا نر

او لبر الموبايل بواسطة خدمة السلام سمارت بانكينغ وكذا الدفع لنبنر النأننتنرننل منن خنلنا
بطاقة . e - amina
كما ت فتح حسابات بنكية خاصة لاستقبا تبرلات المواطنين الراغبين في النمنسناهنمنة فني
الحملة الوطنية للتضامن ضد انتشار فيروس كورونا في الجزائر .وفي النأخنينر لنا يسنعنننا إلنا
الدلاء هلل حتي يرفع لنا هذا الوباء ان شاء هللا
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