مجلة ”السالم“ هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف منن خناللنهنا إلن
تعزيــــــز التواصل الداخلي بيــــــن كافــــــة موظفي المصرف ،وبإمكان جميع المنوظنفنينـنـنـنـنـنـنن النمنرناركنة
سواء بمقاالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو بأفكار لمنتجات جديدة أو التعبير عن آرائهم من أجــــــنل
ترسيخ بيئــــــة عمل إيجابية و متينة ،و سنخصص لكل إدراة  /خلية  /فرع صفحة خاصة في النمنجنلنـنـنـنـنـنـنة
مــــــع معــــــرض للصور و أهــــــم األحــــــداث...إلخ
ندعو جميع الموظفين إلرسال مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :
Groupe-Marketing@alsalamalgeria.com
مـــــــع التحيـــــــــة و التقديـــــــر
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الفهــرس

الكلمــة االفتتاحيــة

أقــالم الموظفيــن

بقلم المدير العام السيد  :حيدر ناصر

ما سبب كفاءة األداء عند الموظف؟

” نفحات إيمانية من رحــاب الزاوية القــاسمية
الرحـــمانية “

بقلم السيد بشير زنداح  :مسؤول خلية
ص 00
تثمين الممتلكات العقارية

ص 40

منبـر هيئـة الفتـوى

أقــالم الموظفيــن
النجاشي قصة الملك العادل

بقلم الدكتور  :عزالدين بن زغيبة

اإلمام مالك وتأسيس المصطلح الفقهي

ص 40

بقلـم السيـد  :ياسر عبد العزيز حجاز.
مندوب متعدد المهام ص 01
مقتطفــات من كتــاب

فتـــاوى الهيئـــة

” الخدمات المصرفية ،والضمانات في
المصارف اإلسالمية اإلطار النظري “

لكل سؤال جواب
ص 04

موظفــون تميــزوا
فرسان المصرف لهذا الرهر

بقلم السيد  :عبد الغني تلمساني ص 00

المراركة في التظاهرات و
الملتقيات
من مصرف السالم الجزائر

ص  40و ص  40و ص40

أقــالم الموظفيــن

المعايير الررعية ( آيوفي ) :

رجل مسلم جاءته رؤية بأن يذهب
للكنيسة ليحضر درس من قسيس

المتاجرة في العمــــالت

من إعداد السيد  :عمار سعودي مسؤول خلية
ص 00
التدقيق

ص 00
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بقلم المدير العام السيد  :حيـدر ناصـر
رجعنا منذ قليل من صالة الفجر أديتها في مسجند
الزاوية القاسمية بالهامل الرريف أين استضافننا
ليلتها فضيلة الرينخ النمنبنارم منحنمند النمنأمنون
القاسمي الحسني حفظه هللا رفقنة ابنننه النفنا نل
زميلنا محمد هرام والقائم عل أعمالنا التجنارينة
سفيان وسائقنا الهمام مصطف ونحن في طريقنا
إل المسيلة الفتتاح فرعنا الجديد هنام.

وكعادة الشيخ وأهل هذا المممقمام الشمريمن وجمدنما
عندهم من كرم الضيافمة ولم من المعمشمرة وبسم
الوجه ما شرح صدورنا وأزاح بعض همومنا وما
ذلك عن أهل هذه المديمار الشمريمغمة بمغمريم وهمم
أصحاب الدين والعلم والخلق والمجمود والمممرو ة
والشهامة وحسن السيرة جزاهم هللا خيرا.
إن المر ليجد في همذه المتمكمايما مما يمجمده فمي
غيرها من دور العبادة من صغا نغم و همهمارة
قملم و نممقمما سممريممرة و إقممبممال عمملم ا خممرة و
إعراض عن الدنيا وقد أفاض هللا علينا شيئا يسيرا
من هذه األنوار الروحانية ما عسانا نستنير به فمي
ظلمات حالنا الحنظلية الغالبمة ولمو قمولمه عملميمه
الصالة والسالم فيها  " :والذي نغسي بميمده إن لمو
تدوممون عملم مما تمكمونمون عمنمدي وفمي المذكمر
لصافحتكم المالئكة عملم فمرشمكمم وفمي همرقمكمم
ولكن يا حنظلة ساعة و ساعة" ليئسنا من أمرنا و

جغا نغوسنا و قساوة قلوبنا و انهماكنا فمي دنميمانما
بل انشغالنا بدنيا غيرنا فالحمد هلل الذي جمعمل ممن
هذه النغحات السماوية العابرة ههارة لممما تمتملمو
به أرواحنا من نغخات هبيعتنا الترابية الدائمة.
عزاؤنا في كل ذلك أيها اإلخوة واألخوات أن ممن
هللا علينا بالعممل فمي ممؤسمسمة مصمرفميمة تسمعم
إلحيا ما اندرس من معالم شريعتنا المستمدة ممن
كتاب ربنا وسنة نبينا واجتهاد فقهائنا بعد أن عمغم
عليها هول األمد و صولة المسمتمعمممر و نضموب
الغكر حت قيض هللا لهذه األمة ممن المعملممما فمي
الغقه و ا قتصاد معززين ب ائغة من المصرفميميمن
المؤمنين من أس لت بميمقمات مصمرفميمة أصميملمة
وحديثة خالية من شوائم المربما و المغمرر وهممما
أصل التحريم في الممعماممالت كممما قمال ابمن قميمم
الجوزية رحمه هللا .عن بالل بمن المحمار قمال :
قال النبي صل هللا عليه و سلم  " :من أحيما سمنمة
من سنتي قد أميتت بعدي فإن له ممن األجمر ممثمل
من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيم
و من ابتدع بدعة ضاللة يرضاها هللا ورسمولمه
كان عليه مثل آثام من عمل بها ينقص ذلك ممن
أوزار الناس شيئا " رواه الترمذي و ابن ماجه.
إنه فضل من هللا تعال أن جعلنا من القائمين علم
هذا المشروع النهضوي الكبير لتمكين المسملممميمن
من الرزق الحالل وتقديم أنموذج لمعامالت مالميمة
خادمة لالقتصاد الحقيقي وقائمة عل مبمدأ المعمدل
في توزيع المثمروات والمممسمؤولميمات والمممخماهمر
وجامعة بين الدين والدنيا و العادة والعبادة و يا لمه
من فضل كبير وحظ عظيم لمن ألق السمع و همو
شهيد .روى مسلم عن أن بمن ممالمك رضمي هللا
عنه أن النبي صل هللا عليه و سلم قال " :مما ممن
مسلم يغرس غرسا أو يمزرع زرعما فميممكمل ممنمه
هير أو إنسان أو بهيمة إ كان له به صدقة ".ممن
أراد أن يتلم ما لعملنا فمي همذا المممصمر ممن

فضل علينا وعل الناس فليغكر في كم من عماهمل
شغلنا وكم من مؤسسة أنشمنا أو هورنا أو أنمقمذنما
وكم من أموال شغلنا وأثمرنا وكم من عقد شرعي
م مور بعثنا وفعلنا وكم من المغاهيم الخاهئة عمن
ديننا وعقيدتنا صححنا وكم من نافر عمن اإلسمالم
وشريعته من بني ملتنا أو الملل األخرى همداه هللا
بميدينا وكل ذلك بغضل ربنا وبركة عممملمنما بمهمدي
نبينا.
فلنحرص أيها الزمال الكرام أن نع ي لهذا األمر
حقه ولهذه األمانة قدرها وليمقمم كمل ممنما بممما همو
منوه به من أعمال بضمير حي وإتقمان وبصميمرة
ومسؤولية مستشعرا أنه تحت عين ممن تمخمغم
عنه خافية وهو القائل في كتابه العزيز من سمورة
يون ا ية الواحدة و الستون " :ومما تمكمون فمي
شمن وما تتلوا منه من قرآن و تعملون من عمممل
إ كنا عليكم شهودا إذ تغيضون فميمه ومما يمعمزب
عن ربمك ممن ممثمقمال ذرة فمي األرض و فمي
السما و أصغر من ذلك و أكبر إ في كمتماب
مبين".
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعمون أحسمنمه
ويتوخون من العمل أصموبمه وصمل الملمهمم عملم
حبيبنا و قدوتنا و شغيعنا محمد وسلم تسليما.
كت في المزاويمة المقماسممميمة المحمسمنميمة الشمريمغمة
صبيحة الخمي التاسع من ربيمع األنموار المثمانمي
 1441الموافق للخام من ديسمبر .9112
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بقلم الدكتـور  :عزالديـن بـن زغيبـة
نائب رئيس هيئة الفتوي و الرقابة الررعية

مما تميّز به دور التمصيل في المذه المالكي -والذي أشر عليه مالك بمنمغمسمه -
تمسي مالك – رضي هللا عنه  -للمص لح الغقهي الخاص بالمذه  ،وقد سلك فميمه
هريقتين:
الطريقة األول  :وهي ال ريقة العامة التي اشتمر فميمهما ممع إخموانمه ممن أئمممة
المذاه األخرى ،وترجع إل جملة المعاني التي وضعت بلسان القرآن الكريم ،أو
بلسان السنة الشريغة ،فهذه لي ألي كان تغييرها وتمبمديمل د لمتمهما عملم غميمر مما
أهلقت فيه ،أو جملة األلغاظ والمسميات المبنية عل األوضماع المتمي صمارت ممن
الحقائق العرفية؛ حيث يستوي الناس في استعمالها والغهوم في إدرا مدلو تها.
أما الطريقة الثانية :وهي الخاصة ،والتي اعتمد فيهما عملم عمبمقمريمتمه الملمغمويمة
وأسالي التعبير الجارية عند أهل الحجاز ،وتتجل لنا مظاهر هذا المعمممل الملمغموي
في بنا المص لح الغقهي الخاص بالمذه في كتاب الموهم من خالل سبعة أنحا ؛
هي:
 - 0القصد إل الحقائق الشرعية وتنزيلها عل محالها بحس ما يؤدي إليه اجتهماده
في ضب المعن المقصود من ذلك اللغظ الشرعي ،وذلك مثل لغظ " العرية " ،فمقمد
فسرها مالك ،وبين وجه الرخصة فيها في الموهم بما جا مخالغًا لبعمض المممذاهم
وموافقًا للبعض ا خر ،وقد بس هذا األمر ابن رشد الحغيد في كتابه بداية المجتهد،
ومن هذا الباب أيضًا :النهي عن " المالمسة " " والمنابذة " ،وما فسر بمه ممالمك –
رضي هللا عنه  -ماهيتها وتحقق معن الضرر فيها والغرق بين معناها ،ومعن بيمع
األعدال عل " البرنامج " ،ويدخل في هذا الباب أيضًا تغسيره " للركاز"؛ بمنه دفن
الجاهلية خالفًا لمن يغسره بالمعادن ،ومنه تغسير " النجش " الذي ورد في الحمديمث
أنه – صل هللا عليه وسلم  -نه عنه ،قال مالك – :رضي هللا عمنمه  -المنمجمش أن
تع يه بسلعته أكثر من ثمنها ،ولي في نغسك اشتراؤها ،فيقتدي بك غير  ،وممثمل
هذا النحو من تقرير الحقائق الشرعية كثير في الموهم.
 - 2التعبير عن صورة من األحمكمام أو بماب ممنمهما بمعمبمارة لمم تمرد لمذلمك المبماب
بخصوصه في لسان الشرع ،ولكنها استمدت من تعبير شرعي فيما يختملمن عمن
المعن المقصود ،فانتزعت المعن المقصود ،وخصصت بمه ،وأصمبمحمت حمقميمقمة
عرفية فيه؛ مثل تعبير اإلمام في الموهم عن ميرا األو د من والدهم أو والمدتمهمم
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باسم ميرا الصل  ،وهو التعبير الذي شاع بعد ذلك بين الغرضيين؛ قال المقماضمي
أبوبكر بن العربي إن مال ًكا – رضي هللا عنه  -هـو أول مـن عير بهـذه العبارة آخذًا
إياها من قوله تعال :ﭐ ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ ال ارق.٧ :
 - 3تعبير تقرر عند فقها المدينة من قبل ،فاعتمده مالك وعميمر بمه وهمبمقمه عملم
محله ،وفصل صوره كما في لغظ العهدة ،وتقسيمها إل عهدة الثال وعهدة السمنمة
وتخصيصها بالرقيق.
 - 0التصر با ختيار بين لغظين وردا مترادفين في استعمال الحمقمائمق الشمرعميمة
وا قتصار عل أحدهما حت أصبح تخصصه بذلك مص ل ًحا عرفميًما ،وذلمك ممثمل
اختيار لغظ " القراض " عل لغظ " المضاربة " ،قال ابن رشد الجمد :المقمراض:
هذا اسمه عند أهل الحجاز ،وأما أهل العراق فال يقولون قراض البتة ،و عمنمدهمم
كتاب القراض ،وإنما يقولون مضاربة وعندهم كتاب المضاربة ) ،ومن هذا القمبميمل
" الحب " في مقابلة " الوقن " ،وقد قال ابن رشد فمي همذا :المحمبم والموقمن
معناها واحد يختلغان في وجه من الوجوه) ،ومن ذلك اختيار " الصداق " عل "
المهر " ،وهما مترادفان ،وقد استعمل الغقها من المالكية وغيرهمم الملمغمظميمن مم ًعما
بمعن واحد إ أن اإلمام مال ًكا في الموهم أكثر ما استعمل لغظ الصداق ،وإن عمبمر
بالمهر أحيانًا.
 - 0أسما راجت عل ألسنة الناس تب ًعا لرواج مسمياتها فعبر بها في ممقمام تمقمريمر
الحكم الشرعي المن بق عليها ،ومثال ذلك بيع " العينة " ،وهو البيع بثمن إل أجمل
ثم اشترا نغ المبيع بمقل من ذلك الثمن كما فسرها في القاموس ،وقد عمنمون بمهما
مالك – رضي هللا عنه  -تصور بيع ال عام قبمل قمبمضمه ،وممن ممثمل همذا أيضًما "
الرقب " ،وهي تحبي رجلين دار بينهما عل أن من مات منهما فحظه حب عل
ا خر ،وقد قال ابن القاسم لم يعر مالك الرقب  ،فغسرت له فملمم يمجميمزهما ،وممن
مثله أيضًا استعمال ال عام بمعن البر كما هو الجاري في تعبير أهل الحمجماز كممما
صرح به الشيخ أبو الحسن في شرح الرسالة.
 - 1معاني فقهية قال بها اإلمام مالك – رضي هللا عنه  -وارتمجمل المتمعمبميمر عمنمهما
بملغاظ تصلح للوفا بمعناها ولكنها لم تستعمل عند غيره في خصوص ذلك المعن ؛
مثل " ا عتصار" للرجوع في الع ية ،وهو أصل اللغمة مم ملمق الم ملم واألخمذ،
ومثل البيع عل البرنامج الذي جعله عنوانًا للبيع عل الصغة والمقادير الضمابم مة،
وهذا راجع محالة إل ما عر به مالك – رضي هللا عنه  -من ممتمانمة السملميمقمة
وقوة ا رتجال في اللغة بتعبير فصيح.
 - 0ما يرجع إل مجرد الذوق في اختيار التعبير أو اختيار المناسبة والترتي مممما
يخترع له اإلمام مالك – رضي هللا عنه  -ما انغرد به ،ولم يسبق إليه ممثمل اخمتمراع
كتاب الجامع في ختام الموهم للمعاني المغردة التي لم يتمت لمه جمممعمهما فمي كمتماب
فجمعها أشتاتًا في كتاب الجامع ،وهو اختراع نبه إليه أبو بكر بن العمربمي .ويمدخمل
في هذا المعن الجوامع التي ختم بها كتبًا من الموهم يجمع فيها المممسمائمل المممغمردة
التي لم تغصل عل تراجم مثل :جامع الصيام وجامع الحج وجامع ال مالق وجماممع
بيع الثمار وجامع ال عام وجامع البيوع وجامع القضا وغيرها.

2400
أطلق الموقع االلكنتنرونني النتنابنع لنمنجنلنة ا
بننانننكننر  The bankerالننمننتننخننصننصننة فنني
الرؤون المالينة النعنالنمنينة تصنننينفنه ألفضنل
المؤسسات المالية اإلسنالمنينة لنعنام 2400؛
فمن ناحية نمو األصول ،تناول التقرير قائمنة
المؤسسات العرر األسرع نمنوا النتني تنعنمنل
وفق مبادئ الرريعة اإلسالمية (بأصول تزيند
عن  044مليون دوالر) وقد عنرف تصنننينف
هذا العام مجموعة أكنثنر تنننوعنا منمنا كنانن
عليه في عام 2400؛
فتصدرت القائمة "زيرات كاتيلميمم بمانمكماسمي"
التركية ،التي شهدت نمو أصولها بنسبمة تمزيمد
قليال عن  ،٪ 01وقد فاق معدل نممو األصمول
بنسبة  ٪ 91المسجلة للمبمنمو اإلسمالمميمة فمي
الممبممالد فممي عممام  9112ومممع ذلممك ،تممزال
أصول البنو اإلسالمية في تركيا منمخمغمضمة،
حيث تقل قليالً عن  ٪ 5ممن إجمممالمي المنمظمام
المصرفي من قبمل نمهمايمة عمام  ،9112وفمقًما
للتاريخ الصادر عن جمعية بمنمو المممشماركمة

السوق؛ التي يسع من خاللها ال الريادة فمي
السوق المالية الممصمرفميمة تملمبميمة لمممتم ملمبمات
التنمية ا قتصماديمة فمي ممخمتملمن المقم ماعمات
والمساهمة في دفع عجلة ا قتصاد الجمزائمري
بتقديم منمتمجمات وخمدممات مصمرفميمة مموافمقمة
ألحكام الشريعة اإلسالمية.

الممتممركمميممة ،بمملممغممت حصممة "زيممرات كمماتمميمملمميممم
بانكاسي" من السوق المممصمرفميمة اإلسمالمميمة
حوالي  ٪2في الربع الرابع ممن عمام ،9112
وفقًا للمصدر نغسه.
واحتل المركز الثاني مصر السالم الجزائمر
فممي تصممنمميممن أفضممل المممممؤسممسممات المممممالمميممة
اإلسالمية من حيث نمو األصمول ،فمقمد نمممت
بقنلنم السنيند  :عنبند النكنرينم منبننني مسنؤول
أصوله المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بنسمبمة
التصميم خلية التسويق
 ٪51.5لتبلغ  242ملميمون دو ر ،يممتمي ذلمك
في الوقت الذي تسع فيه السل ات الجزائريمة
جاهدة لت وير سوق المتمممويمل اإلسمالممي فمي
نظرا لحالة ا قتصاد المجمزائمري المذي
البالدً ،
يواجه العديد من الضغوه وأشدها تمحمديًما همو
انخغاض عائدات ال اقة؛ مما جمعمل المحمكموممة
تممل في ا ستغادة من ا قتصاد غير المرسمممي
بجمذب مصمادر جمديمدة لملمتمممويمل ممن خمالل
ألف مبروك امصرف السالم الجزائر و
القنوات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
وقد أعلنت العديد من البنو الجزائرية عن
وضع خ لتقديم منتجات وخدمات إسالمية مزيدا من التـألق و النجاح
تماشيا مع رغبة الحكومة في إنشا هيئة
شرعية لإلشرا عل الق اع ،وعل ضو
هذه الت ورات ذكر نغ التقرير أن بإمكان
المؤسسات الجزائرية أن تصبح واحدة من
قائمة البنو األسرع نمواً والمتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية في السنوات المقبلة.
ويبق مصمر السمالم المجمزائمر فمي إهمار
استراتميمجميمتمه المرامميمة الم تملمبميمة حماجميمات
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يشرفني ويسعدني كثيرا ان أتقدم بالشكر الجزيل لكل عمال المصر وعل رأسهم المممديمر المعمام
الذي دائما يغيدنا بنصائحه وتوجيهاته وتشجيعاته بهد إتقان العمل والشعار الذي يتبناه مصمرفمنما
التميز وا لتزام والتواصل).
واألنس كذلك الشكر الخاص لزمالئي في وكالة باتنة وعل رأسهم مدير الغرع السيد
" أوراغ إبراهيم "  .والذي دائما ما نستغيد من توجيهاته ونصائحه وتعليممماتمه نمظمرا لمخمبمرتمه
الواسعة وإلمامه الكبير بكل ما هو متعلق بالمصر .
فغي فرعنا بو ية باتنة يمكن أن يمر علينا زبون إ وذكرناه بمنتجاتنا والخمدممات المتمي نسمعم
لتوفيرها مهما كانت الظرو وبشكل خاص الودائع ا ستثمارية والتي تعتبر الهد األبمرز المذي
نسع لتحقيقه من خالل استق اب أكبر عدد ممكن منها.
نظرا للدور الذي تلعبه الودائع المصرفية في التمويل بإعتبارها من أهمم المممصمادر المتمي
تعتمد عليها المصار التجارية في تمويل الق اعات اإلقتصادية المختلقة.
وكلما زادت الودائع بالمصار
يتمت

كلما تمكنت المصار

من منح المزيد من التمويل وهمذا

إ بإعتماد التحليل للبيانات وتنمية الجهاز المصرفي.
وهلل الحمد مصر السالم الجزائر من أهم نقاه قوته هو اإلنتشار علم مسمتموى الموهمن
هذا وإن لم يكن بشكل كبير و يشمل جميع الو يمات إ أن المممصمر وتمحمت المقميمادة
الرشيدة للسيد المدير العام * ناصر حيدر* والذي همو بمممثمابمة أب لمجممميمع الممموظمغميمن
يهدفون إل التوسع في جميع المناهق وإثبات الحضور القوي وهذا لملمتمرويمج لمممنمتمجمات
المصر إلستق اب أكبر عدد من العمال .
إذ أن الوعي المصرفي الذي يقوم به مصر السالم الجزائر قد عاد بغائمدة كمبميمرة عملم
المصر عن هريق اإلعالم واإلعالنات المممصمرفميمة دون أن نمقململ ممن دور سميماسمة
اإلدخار وتعبئة الموارد من خالل نشر الوعي المصرفي واإلدخار في المجتمع قد زاد من
مواردها خاصة الودائع اإلستثمارية مما يزيد من قدرة المصر عل منح التميل ال ويل
األجل.
وهو ما تجل في إفتكا المصر للمرتبة الثانية عالمميما ممن حميمث إسمتمقم ماب المودائمع
اإلستثمارية فهذا لم يمتي من فراغ بل بتظافر جهود المممصمر بمجممميمع الممموظمغميمن فمي
مختلن الوكا ت عل مستوى الوهن .

أما فيما يخص فرع المصر بو ية باتنة فنحن موظغوه مجندون كل المتمجمنميمد ممن أجمل
إقناع الزبائن بشت األسالي وال رق بإيداع أموالهم سوا بغتح حسمابمات إدخمار أو عمن
هريق سندات إستثمار .فمي زبون يجدنا بالمرصاد بإنتظاره فيقع عل عاتقنا اإلقناع.
فشعارنا هو إن دخل الزبون إلينا غاضبا وغير راض فعند خروجه يج أن تكمون أعملم
درجات الرضا وهي بادية عل محياه مبتسما.
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إن في القلب شعث  :ال يلمه إال اإلقبال عل هللا ،وعلنينه وحرنة :ال ينزينلنهنا إال
األنس به في خلوته ،وفيه حزن :ال يذهبه إال السرور بمعرفته وصدق معاملتنه،
وفيه قلق :ال يسكنه إال االجتماع عليه والفرار منه إليه ،وفيه ننينران حسنرات:
ال يطفئها إال الر ا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبنر عنلن

لنك إلن وقن

لقائه ،وفيه طلب شديد :ال يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب ،وفنينه فناقنة:
ال يسدها إال محبته ودوام كره واإلخالص له ،ولو أعط الندننينا ومنا فنينهنا لنم
تسد تلك الفاقة أبدا .ال يجتمع اإلخالص
ينطنب فني حنيناتِنننا
كل ما في البال ِد من أموا ِل ..لينس إِال ننتنينجنةم األعنمنا ِل ..إِن
ِ
االجتماعية..
ٌ
عيش فالفض ُل للعما ِل ..وإِ ا كانم في البال ِد ثرا ٌء ..فنبنفنضن ِل ِ
اإلننتنا ِ
قدر النفنتن
والبذال ..نحنُ خل ُ
ق المقدرات وفيها ..ال حياة للعاط ِل المكسا ِل ..ليس ُ
س ِع ِيه المتوالي
قدر ِإنتا ِ م
من العيش ِإال ..م

ل ي عظيم الررف أن أتقدم بأسم آيات التقدير والركر لكم وجميع منوظنفني مصنرف
السالم وعل رأسهم المدير العام السيد ناصر حيدر؛ ومدير فرع باتنة السيد إبراهيم
أوراغ وكل زمالئي بالوكالة؛ حيث نعمل بروح النفنرينق النواحند منن أجنل االرتنقناء
بمصرفنا ال أسم المراتب.

جميل ان يضع االنسان هدفا في حياته و االجمل ان ينثنمنر هنذا
الهدف طموحا تعلمنا االن للناجح اسرار و تعلمنا ان لمستحينل

يتحقق تعلمنا الن ألفكار الملهمة تحتا الي من ينرنرسنهنا فني
عقولنا وللنجاح أناس يقدرون معناه و شكرا
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الحمد هلل وكف والصالة والسالم عل المصطف وبعد .
أتقدم بالركر العام والجزيل لكنل عنمنال النمنصنرف وعنلن رأسنهنم
المدير العام ,كما أقدم شكري الخاص لزمالئي فني وكنالنة حسنينبنة
عل ما قدموه لي من دعم وتحفيز وما قم به من عمل ما هو إال
واجب يقوم به الموظف فالعمل مع الجمناعنة وبنروح النفنرينق هنو
أساس األداء األفضل لنا جميعا فاقبلوا منا عبارات الثناء البنسنينطنة
التي ال توفيكم حقكم لكنها تعبر لكم عن مدى اعنتنزازننا بنكنم وكنمنا
قيل  :ا ا كن ُ قد استطع أن أرى أبعد من غنينري فنينننني وقنفن

عل أكثاف عدد كبير من العمالقة .
فنسأل هللا أن يوفق الجميع لما يحب وير

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
إن عملية استق اب الودائع ا دخارية لميمسمت بمالمممهمممة السمهملمة
وليست من مهام مستشاري الزبائن فق بل هي مهمممة المجممميمع،
وكما

يخغ علينا أن جل الودائع من ا عمال المربحة للعميل

وللمصر

في نغ

الوقت فعلينا ان نمعمممل جماهمديمن ممن أجمل

إستق اب المزيد من الودائع .
ومن هذا المنبر أود أن اشكر كل زممالئمي فمي المممصمر
المساعدة الدائمة كمممل

عملم

أنسم مموظمغمي فمرع المقمبمة وخماصمة

مصلحة الصندوق فهم يقدمون لي يد العون دائما وابدا
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السؤال:

ليمثله في قبول اإليجاب أن يمرد بمالممموافمقمه فميمنمعمقمد

تقدم أحد المتعاملين المستفيدين من سقف تمويلي بنالنمنرابنحنة بنطنلنب
تمويل إلقتناء أنواع من الوقود من خالل صيرنة 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 مو وع التمويل يتم تزويد المتعامل بنه منبناشنرة منن قنبنل
المورد في خزانات محطة البنزين التي يملكها ،و عنلنينه فنإننننا ننرجنو
منكم بناء عل ما كر إفادتنا برأيكم حول المسألة ،و نرفق لكم صحبنة
المراسلة طلب المتعامل الموجه إل المصرف ،و نسخة عن النفناتنورة
الركلية كما وردت إلينا.
جواب الهيئة :نمظمرا ً لمرفمض المممورد تموريمد الموقمود إلم المممصمر
مباشرة ،فإن الهيئة ترى تنغيذ المعاملة عل الوجه التالي:
أو ً :يوكل المتعامل في شرا البضاعة و قبضها نيابة عن المصر
ذلك بعقد وكالة أساس.
ثانياً :إذا رغ المتعامل في إبرام صغقة معينة مرابحة فإنمه يمتمقمدم إلم
المصر هالبا ً منه توكيله في تلك الصغمقمة بمعميمنمهما ممع بميمان نموع و
مواصغات و كمية الوقود الذي يمرغم فمي شمرائمه ،و يمذكمر فمي همذا
ال ل أنه يعد بشرا نغ الكمية مرابحة بالتكلغة و هامش ربح ممحمدد،
و أنه يدفع الثمن حس جدول معين.
ثالثاً :يرسل المصر إل المتعامل موافقة عل توكيله في تلك الصغمقمة
بعينها و بالشروه المذكورة فيها.
رابعاً :يقوم المتعامل بشرا الوقود و إستالمه نيابة عن المصر و قبل
أن يتصر في هذه الكمية بالبيع أو اإلستهال يرسل إيجابا ً أي عرضما ً
للمصر لشرا الكمية منه لنغسه و يرد المصر بالموافمقمة ،و بمذلمك
يتحقق تملك المصر و قبضه عن هريق وكميملمه كممما يمتمحمقمق شمرا
العميل من المصر باإليجاب و القبول و أما القبض فهمو واقمع حمكممما ً
ألن ما بيد األمين الوكيل) مقبوض له حكما ً فال داعي إلعادة القبمض و
اإلقباض.
و

و أما ما يتعلق بقبض العميل للوقود في خزاناته) و عدم إستخدامه قبمل
أن يشتريه فيعالج عل النحو التالي:
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يتم اإلتغاق عل أنه بمجرد تغريغ الوقود فمي خمزانمات المعممميمل
يرسل العميل أو من تسلم الوقود رسمالمة بمالمغماكم أو اإليممميمل
لشخص يعينه المصر لذلك ،و عل ذلك الشخص الذي عميمنمه

المصر
العقد.
أن يخصص المصر موظغا ً صغيرا ً يحضر تسلمم الموقمود فمي

المواعيد التي يخ ر العميل بها المصر و في همذه المحمالمة و
عق تغريغ الوقود أمام مندوب المصر فإنه يقدم لملمعممميمل أو
من يوجد في الموقع مغوضا ً من قبل العميل فمي أن يموقمع عمقمد
المرابحة.
يتم التدقيق عل هذه المعامالت بنسبة ".%111
السؤال:
تبعا للفتوى المقدمة من الهيئة برأن اإلستنرنارة النمنرفنوعنة إلنينهنا و
المتعلقة بتسديد الحقوق اإليجارية المدين بها أحد متعامنلني النمنصنرف
لفائدة مؤسسة الميناء بناء عل عقند اإلمنتنيناز النذي ينربنطنهنمنا ،فنإن
المتعامل المذكور تحفظ حول قبول الرأي الوارد في الفتوى تخنوفنا منن
اإلشكاالت القانونية التي قند ينقنع فنينهنا منع النوكنالنة النوطنننينة لندعنم
اإلستثمار ،نظرا لتصرفه في آالت و معدات إقتناها تح غنطناء الندعنم
المقدم من الوكالة و االمتيازات الجبائبة الممنوح إيّاها ،مما يمنعه منن
التصرف فيها إال بعد مدة محددة ،و عليه قد قدم مقترح تم مناقرته منع
المتعامل و هو تمويله بالمضاربة أو المراركة ،فنرجو منكم بناء علنينه
إفادتنا برأيكم في المسألة .جواب الهيئة:
"أو ً :كان ينبغي أن تزود الهيئة بالعقد الذي يرب و ينظم المعمالقمة بميمن
المتعامل و مؤسسة المينا .
ثانياً :و إذا افترضنا أن العقد هو عقد إيجار فإن للمممصمر أن يسمتممجمر
العين ثم يؤجرها من الباهن للمتعامل بمعن أن المصر يمدفمع األجمرة
مقدما ً هذا هو الظاهر من هل التمويل) و يستوفيها من المتعامل عملم
أقساه أو قس واحد مؤجل ،و يكون آثار هذا العقد ممن تماريمخ المدخمول
فيه و قد ذكرتم عدم إمكانية تعاقد المصر ممع المممؤسمسمة) فمغمي همذه
الحالة يمكن توكيل المتعامل في أن يتعاقد بإسمه هو بمإسمم المممصمر
ثم يرسل إيجابا ً إلستئجارها من الباهن.
أما عن تمويل األجرة التي صارت دينا ً في ذمة المتعامل فإنه يمجموز أن
يشتري المصر أصمالً ممن أصمول الشمركمة كمالمممعمدات و ا ت و
المباني و غيرها بثمن يدفع للشركة فمتمدفمع ديمونمهما ثمم يمؤجمرهما إجمارة
منتهية بالتمليك.".

نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار قضايا القبض الحقيقي والقبض الحكمي فمي المعمممالت،
واستخدام وسائل ا تصال الحديثة في التعامل بالعمالت ،وصمر مما فمي
الذمة ،والتعامل في العمالت فمي األسمواق المممالميمة ،والمممواعمدة فمي بميمع
العمالت ،واشتمراه األجمل أو إرجما تسملميمم أحمد المبمدلميمن فمي المتمعماممل
بالعمالت ،وبعض الحا ت الم بقة في المؤسسات.
و يتناول هذا المعيار غير المتاجرة في العمالت ،و تمثير الصيماغمة فمي
بيع الذه والغضة ،و الحوا ت الممجمردة عمن عممملميمات الصمر  ،و
حسم الكمبيا ت.
الحكم الررعي للمتاجرة في العمالت:
تجوز المتاجرة في العمالت شري ة مراعاة األحكام والضموابم الشمرعميمة
تية:
 1.1.9أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين ،سوا أكان المقمبمض حمقميمقميما أم
حكميا.
 2.0.2أن يتم التماثل في البدلين الملمذيمن هممما ممن جمنم واحمد ولمو كمان
أحدهما عملة ورقية وا خر عملة معدنية؛ مثل المجمنميمه المورقمي والمجمنميمه
المعدني للدولة نغسها.
 3.0.2اًال يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسلسلسيسد ألسد السأسدلسيس أو
كليهما.
 0.0.2أال تكو عملية المتاجرة أالعمالت أقصد االلتكار ،أو أما يستسرتس
عليه ضرر أاألفراد أو المجتمعات.
 0.0.2أال يكو التعامل أالعمالت في اللوق اآلجلة.
 2.2يحرم التعامل في سوق الصر ا جل سموا تمم بمتمبمادل حموا ت
آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.
 3.2يلرد الصرف اآلجل أيضا ولوكا لتوقي انخفاض رح العملية الستسي
تتد أعملة يتوقع انخفاض قيمتها.
 0.2يلق للمؤللة لتوقي انخفاض العملة في الملتسقسأسل السلسجسوم لسى مسا
يأتي:
 0.0.2جرام قروض متأادلة أعمالت مختلفة أدو أخذ فائدة أو عطسائسهسا
شريطة عدد الرأط أي القرضي .
 2.0.2شرا بضائع ،أو إبرام عمليات مرابحة بنغ العملة.
 0.2يجوز أن تتغق المؤسسة والعمميمل عمنمد الموفما بممقممماه المعممملميمات
المؤجلة مثل المرابحة) عل سدادها بعملة أخرى بسعر يومالوفام.
 1.2القبض في بيع العمالت:
 0.1.2ذا تد التعاقد على أيع مألغ م العمالت فال أد م تلسلسيسد وقسأسض
جميع المأالغ موضوع المتاجرة قأل التفرق.
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 2.1.2ال يكفي لجواز المتاجرة أالعمالت قأض ألد الأدلسيس دو اآلخسر،
وال قأض جزم م ألد الأدلي  ،فإ قأض أعض الأدل صح فيما تد قأضسه
دو الأاقي.
 3.1.2يتلقق القأض ألصوله لقيقسة أولسكسمسا ،وتسخستسلسف كسيسفسيسة قسأسض
األشيام ألل لالها واختالف األعراف فيما يكو قأضا لها.
 0.1.2يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة باأليدي.
 0.1.2يتحقق القبض الحكمي اعتبارا وحكما بالمتمخملميمة ممع المتمممكميمن ممن
التصر ولو لم يوجد القبض حسا ،ومن صور القبض الحكمي المممعمتمبمرة
شرعا وعرفا ما يمتي:
أ ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في
الحاالت اآلتية:
- 0إذ أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
 -2إذا عقد العميل عقد صر ناجز بينه وبين المممؤسمسمة فمي حمال شمرا
عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
 -3إذا اقت عت المؤسسة — بممر العميل — مبلغا ممن حسماب لمه
لتضمه إل حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة
نغسها أو غيرها لصالح العميل أو لمستغيد آخمر ،وعملم المممؤسمسمة
مراعاة قواعد عقد الصر في الشريعة اإلسالمية.
ويغتغر تمخير القيد المصرفي -بالصورة التي يتمكن الممسمتمغميمد بمهما
من التسلم الغعلي -إل المدة المتعار عليها
في أسواق التعامل ،عل أنه يجوز للمممسمتمغميمد أن يمتمصمر فمي
العملة خالل المدة المغتغرة إ بعد اًن يحصل أثر القميمد المممصمرفمي
بإمكان التيم الغعلي.
ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسح بالعملة االمكتوب بها عند (
استيغائه ،وتم حجز المؤسسة له.
ج) تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل ب اقة ا ئتمان المشتري)
في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للب اقة أن تدفع المبلغ إل
قابل الب اقة بدون أجل.
 0.2التوكيل في المتاجرة بالعمالت:
0.0.2يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيمع عمممالت ،ممع تموكميملمه بمالمقمبمض
والتسليم.
 2.0.2يجوز توكيل الغير ببيع عمالت بدون توكيله بالقبض ،شري ة قميمام
الموكل أو وكيل آخر بالقبض قبل تغرق العاقدين.
 3.0.2يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصر عل أ يمغمتمرق
الموكالن قبل تمام القبض من الوكيلين.

الحوالة ،وتتكون تلك العملية من صر بقبض حقميمقمي أو حمكمممي
بتسليم المبلغ إلثباته بالقيد المصرفي ،ثم حموالمة تمحمويمل) لملمممبملمغ
بالعملة المشتراة من هال الحوالة .ويجوز للمؤسسة أن تمتمقماضم
من العميل أجرة التحويل.
02.2صور من المتاجرة بالعمالت عن هريق المؤسسات:
 0.02.2من الصور الممنوعة شرعا متماجمرة المعممميمل بمالمعمممالت
بمبالغ أكثر مما يملكه ،وذلك من خالل منح الممؤسمسمة المتمي
تدير المتاجرة تسهيالت مالية للعميل ليتاجر بمكثر من المبلمغ
المقدم منه.
 2.02.2يجوز للمؤسسة إقراض العميل مبالغ تشتره عليه فميمهما
التعامل بالمتاجرة بمالمعمممالت ممعمهما دون غميمرهما ،فمإن لمم
تشتره ذلك فال مانع منه شرعا.

 0.2التخداد ولائل االتصال اللديثة في المتاجرة في العمالت:
 0.0.2التعاقد بوسائل ا تصال الحديثة بين همرفميمن فمي ممكمانميمن
مت اعدين تنشم عنه نغ ا ثار المتمرتمبمة عملم إجمرا المعمقمد فمي
مكان واحد.
 2.0.2اإليجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها
يظل ملزما لمن أصدره خالل تلك المدة .و يتم العقد إ عند
القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي.
 0.2المواعدة في المتاجرة في العمالت:
 0.0.2تحرم المواعدة في المتاجرة في العمالت إذا كانت ملزمة
لل رفين ولوكان ذلك لمعالجة مخاهر هبوه العملة .أما الوعد من
هر واحد فيجوز ولوكان ملزما.
 2.0.2يجوز ما يسم في المجا ت المصرفية  ٠الشرا والبيمع
الموازي للعمالت وذلك لوجود أحد أسبماب المغمسماد
 3تاريخ إصدار المعيار:
ا تية:
صدر هذا المعيار بتاريخ  20صفر 0020هـ الموافق  30ماي
أ) عدد تلليد وتللد العملتي (المشتراة اوالمأيعة) ،فيكو
 2404م.
لينئذ م أيع العملة أاألجل.
ب) اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر.
من إعداد  :عبد الرني تلمساني مكلف بالعالقات العامة خلية التسويق
ج) المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف.
 3.0.2يجوز أن يقدم أحد هرفي المشاركة أو المضاربة التزامما
لل ر ا خر بحمايته من مخاهر المتاجرة فمي المعمممالت ،ولمكمن
يجوز أن يتبرع هر ثالث بذلك من غير أن يمنمص فمي عمقمدهممما
عل ذلك الضمان.
04.2المبادلة في العمالت الثابتة ديئا في الذمة:
تصح المبادلة في العمالت الثابتة دينا في الذمة إذا أدت إل الوفا
بسقوه الدينين محل المصارفة وتغريغ الذمتين منهما .ومن
صورها ما يأتي:
 0.04.2ت ارح إهغا ) الدينين ،بمن يكون في ذمة شخص دنمانميمر
خر ،و خر في ذمة األول دراهم ،فيتغقان عملم سمعمر المممبمادلمة
إلهغا الدين كله أو بعضه تبعا للمبالغ؛ وي لق عل همذه المعممملميمة
أيضا المقاصة).
 2.04.2استيغا الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخمرى ،عملم
أن يتم الوفا فورا بسعر صرفها يوم السداد.
اجتماع الصر والحوالة المصرفية11.9 :
يجوز إجرا حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم ممن همالم
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من إعداد  :عبد الغني تلمساني مكلف بالعالقات العامة خلية التسويق

مقولة قديمة ومتداولة كثيرا عل األلسن وفي اإلعالم بركل
عام .وربما تعتبر هذه المقولة في اعتقادي الرخصي من أهم
المقوالت في تاريخ البررية قاطبة ،وهي كلمة السر في نجاح
دولة أو شركة أو مؤسسة ،ومراكلنا وتأخرنا الحضاري
يرجع إل نظرتنا السطحية لهذه المقولة ،ولم تتقدم الدول
الحضارية إال عندما طبق حرفيا هذه المقولة.
عدم ت بيق هذه المقولة يؤدي إل فقدان أصحاب الموهبة
والكغا ة مكانتهم ،ويؤدي إل تبذير في الوقت والمال ،وإهدار
اإلمكانيات والخبرات وسو استغالل ال اقات وفقدان القدرة
التنافسية وانخغاض اإلنتاجية ،وهذا يمتي نتيجة المحاباة
والعالقات الشخصية التي تتسب في اختيار بعض األشخاص
ليشغلوا مسؤوليات أكبر من قدراتهم.
لقد سادت كثيرا من مواقع العمل وخصوصا الحكومية في
معظم بلداننا هذه الظاهرة فمدت إل تح يم ب ي وتبديد
لثروات وضياع لكغا ات كثيرة يمكن أن تكون سببا في التقدم
والت ور خالل مدة أقصر بكثير من سنوات تضييع اإلمكانيات
بواس ة األشخاص غير المناسبين في األمكنة غير المناسبة.
لو أخذنا دولة متقدمة مثل كندا وحللنا أسباب تقدمها سنخرج
بمسباب كثيرة ،وكان ت بيق مقولة الرجل المناس جز ا مهما
وجوهريا في تقدمهم والعك صحيح ،ألن الحقيقة أن الغجوة
الحضارية والتكنولوجية والغارق الهائل بين الدول المتقدمة
والدول المتخلغة يعود في جز منه إل ت بيق هذه المقولة.
في كندا وزير الزراعة مزارع ،وزير الهجرة ج  ،وزير
الثروة السمكية صياد سمك ،وزير العلوم عالم ،وزير النقل
رائد فضا  ،وزير الرياضة ب ل رياضي ،وزير الشباب شاب،
وزير الصحة هبي وزير ا قتصاد رجل أعمال ناجح ،وزير
األمن محارب قديم.
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ت بيق عادل لمقولة "الرجل المناسب في المكان المناسب"،
لهذا أجمع العلما عل أن قضية عدم وضع الرجل المناس
في المكان المناس هي من أهم عوامل تخلن األمة اإلسالمية،
وحثوا عل البد بت بيق مبدأ الرجل المناس عل ذاتها أو ،
والحرص عل ت بيقه في عالم السياسة واإلدارة ،تحقيقا ً
للعدالة ،وتلبية ل موحات اإلنسان العربي.
فغي بلدان العالم الثالث تظل الجهة والقبيلة والغئة من الحقائق
التي يتعامل معها و ة األمور ،حيث إن المناص تتوزع
حس مصالح آنية للرئي أو الملك من أجل توهيد حكمه
وضمان استمرار سل انه.
لقد حث الرسول -عليه الصالة والسالم-في العديد من األحاديث
النبوية عل ضرورة وضع الرجل المناس في المكان
المناس لدر الكثير من المغاسد عن األمة والمجتمع
اإلسالمي ،مستشهدا ً في قوله -صلوات هللا وسالمه عليه"-إ ا
ُ ّيع األمانة فانتظر الساعة ،قال :كيف إ اعتها يا رسول
هللا؟ قال :إ ا أسند األمر إل غير أهله ".
قال الراعر:
وراعي الراة يحمي الذئب عنها
فكيف إ ا الرعاة لها الذئاب

من إعداد السيد  :عمار سعودي مسؤول خلية التدقيق
و هب فعال فعرفه القسيس وقال يوجد بينكم محمدي أي (مسلم)
فوقن المسلم فقال :كين عرفت
فقال القسي  :سيماهم في وجوههم.
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فبتسم المسلم وقال له القسي  :أريد أن أسملك واحد وعشرون سؤال؟
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)0
)2
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ما هو الواحد الذي ال ثاني له؟
.0
 .2ما هما األثنان اللذان ال ثالث لهما؟
 .3ما هم الثالثة الذين ال رابع لهم؟
 .0ما هم األربعة الذين ال خامس لهم؟
 .0ما هم الخمسة الذين ال سادس لهم؟
 .1ما هم الستة الذين ال سابع لهم؟
 .0ما هم السبعة الذين ال ثامن لهم؟
 .0ما هم الثمانية الذين ال تاسع لهم؟
 .0ما هم التسعة الذين ال عاشرة لهم؟
 .04ما هي العررة التي تقبل الزيادة؟
 .00ماهي اإلحدى عرر الذين ال ثاني عررة لهم؟
 .02ماهي ألثنا عرر الذين ال ثالث عرر لهم؟
 .03ماهي الثالثة عرر الذين ال رابع عرر لهم؟
 .00ما هو الريء الذي يتنفس وال روحفيه؟
 .00ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟
 .01من هم الذين كذبوا ودخلو الجنة؟
 .00ما هو الريء الذي خلقه هللا وأنكره؟
 .00وماهي األشياء التي خلقه هللا بدون أب وأم؟
 .00من هو المخلوق الذي من نار ومن هلك بالنار ومن حنفنظ منن
النار؟
 .24ومن الذي خلق من حجر وهلك بالحجر وحفظ بالحجر؟
 .20وماهي الرجرة التي لها اثني عرنر غصنننا وفني كنل غصنن
ثالثين ورقة وفي كل ورقة خمس ثمرات ثنالث منننهنا بنالنظنل
واثنتان بالرمس؟
فمبتسم المسلم ابتسامة الواثق باهلل ,وسما باهلل بسم هللا الرحمن الرحيم
هللا سبحانه وتعال الواحد ثاني له.
واألثنان اللذان ثالث لهما :الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار أيتين.
والثالثة التي رابع لها هي :أعذار موس مع الخضر إع اب السغينة
وقتل الغالم وإقامة الجدار.
واألربعة الذين خمامم لمهمم :المقمرآن المكمريمم واإلنمجميمل والمتموراة
والزبور.
والخمسة التي سادس لهم :الصلوات الخم المغروضة.
والستة التي سابع لها :األيام التي خلق هللا تعال فيها الكون.
والسبعة التي ثامن لهم :السماوات السبع الذي خملمق سمبمع سممماوات
هباقا ما ترى في خلق الرحمن من تغاوت
والثمانية الذين تاسع لهم :هم حملة عرش المرحمممن ويمحمممل عمرش
ربك يوئد فوقهم ثمانية
والتسعة الالتي عاشمر لمهما :همي ممعمجمزات مموسم عملميمه السمالم.
العصا ....اليد...ال وفان...السنون...الضمغمادع...المقمممل...المجمراد....شمق
البحر.
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وأما العشرة التي تقبل الزيادة هي :الحسنات من جا بالحسنة فله عشرة
أمثالها وهللا يضاعن األجر لمن يشا .
واألحد عشر الذين ثاني عشر لهم :هم أخوة يوسن عليه السالم.
وا ثنا عشر التي ثاني عشرة لها :هي ممعمجمزة سميمدنما مموسم وإدا
استسق موس لقومه فقلنا اضرب بعصا الحجر فانغجرت ممنمه اثمنمتما
عشر عينا.
والثالثة عشرة الذين رابع عشر لهم :هم إخوة يوسن وأبيه وأمه.
وأما الذي يتنغ و روح فيه :فهو الصبح "والصبح إذا تنغ "
وأما القبر الذي سار بصاحبه هو الحوت عندما التقم سيدنا يون عملميمه
السالم.
وأما الذين كذبوا ودخلوا الجنة هم :أخوة يوسن عليه السالم.
والشي الذي خلقه هللا وأنكره :هو صوت الحمير إن أنمكمر األصموات
لصوت الحمير.
وأما ما خلق ولي له أب وأم  :فهم أدم عليه السالم وناقة صالح وكبش
الغدا والمالئكة وحية موس .
وأما ما خلق من النار :فهو إبلي ومن هلك بالنار فهو أبمو لمهم وممن
حغظ من النار فهو إبراهيم عليه السالم.
وأما من خلق من الحجر :فهي ناقة صالح عليه السالم ومن هملمك ممن
الحجر فهم أصحاب الغيل وأما من حغظ بالحجر فهم أصحاب الكهن.
والشجرة  :هي السنة التي لها أثن عشر شمهمرا ”غصمنما“ والمثمالثميمن
ورقة هي األيام في كل شهر والخمسة تمرات همي الصملموات المخممم
والثال التي بالظل هي صالة الغجر والمغرب والعشا وا ثنتمان المتمي
بالشم هي الظهر والعصر
هدا كان رد المسلم فاستعج القسي والحضور ولكن فوج القسي
بسؤال واحد موجه من الشاب المسلم وهو
ما هو مغتاح الجنة؟
هنا لم يقدر القسي عل اإلجابة لكنمه اضم مر لمإلجمابمة بمعمد إلمحماح
الوجود.
ولكنه هل األمان ............................أتتوقعون لماذا
ألن اإلجابة هي:
أشهد أن إله إ هللا وأن محمد رسول هللا
فمسلم القسي ومن معه وهم في قل الكنيسة أترون مما أعمظمم المثمقمة
باهلل
سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم .

ان راتب الموظف وحب العمل وطبيعة النعنمنل والنحنوافنز النتني
يحصل عليها سواء كان مادية أو معنوية فهما مرتبنطنينن ارتنبناط
وثيق في لزيادة الكفاءة واألداء و يعتبران من العوامل االسناسنينة
و المهمة لرفع الكفاءة و القدرات العملية و الذهنية و الندافنع و
الحافز الكبير لبذل مجهودات ا افية ان تنوفنرت هنننالنك منعناينينر
التقييم الفعلية ليداء ويقابنلنهنا دورات تندرينبنينة وحنوافنز منالنينة
ومعنوية وترقيات تناسب كل معيار تقييم لزيادة النجنهند والنكنفناءة
اإلنتاجية للموظف .

أما الضغ علي الموظن ب ريقة خاهئة تمعمتمبمر سمالح ذو حمديمن
ممكن ان يمتي بنتيجة عكسية ولكن ا هم من كل ما سبق ذكمرة همو
عدة عوامل منها استعداد الموظن نغسه ورغبته في التقدم وت ويمر
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نغسه وان ليكون لدية امكانيات وقدرات تساعده عملمي ذلمك  ،وأن
يعمل في بيئة عمل مثالية للعمل بشكل عام ,و المتمي همي ممجممموع
العوامل التي تجعل العامل أو الموظن في اسرة فمريمق المعمممل همذا
يجعله يشعر بال ممنينة و ا رتياح للمكان الذى يمعمممل فميمه وتموفميمر
المناخ المالئم ل بيعة النشاه و تموفميمر ادوات المنمجماح ممن وسمائمل
مساعده للعمل و خاصة عند وجمود بميمئمة عمممل صمحميمة ،ممغمريمة
وجذابة يسودها الشعور باإلخالص والتعاون و روح الغريق المواحمد
و العمل الجماعي و الغرح بين الموظغميمن ،بمحميمث ممن خمالل همذه
العوامل يست يع الموظن أن بنا مناخ من الثقة يمعمتمبمر خملمق بميمئمة
عمل إيجابية يسودها جو التعاون والمنافسة الشريمغمة  ،بماإلضمافمة
أن يكون لدى الموظن مدير يقدر و يثمن المجهودات المبذولمة ممن
هر الموظغين و يشجعهم برفع معنوياتهم من خالل تحغميمزهمم و
مكافئتهم عل بذل المزيد وهو الذي يلع دورا بارزا فمي المتممثميمر
عل نغسيتهم فيجعل منهم موظغون محبون لعملهم متغانون في ادا
الواجبات الم لوبة منه  ،و يكون مح لهم ومتعاون ممعمهمم  ،مممما
يساهم عل القدرة علي رفمع كمغما ة مموظمغميمه  ،كممما أن بمالمنمسمبمة
للشركة يج ان تنتقي موظغيها عند توظيغهم وان توقمر لمهمم بميمئمة
عمل يسودها التعاون المشتر وان يكمون لمديمهما سميماسمة واضمحمة
ت بق علي الجميع وتعمل دائما علي تحغميمز مموظمغميمهما واعم مائمهمم
الحوافز ،والمكافآت اإلضافية  ،باإلضافمة الم المدورات تمدريمبميمة
بصورة منتظمة عل إنها وسيلة جذب ممممتمازة لملممموظمغميمن المذيمن
سيبذلون بالمقابل مزيدا ً من الجهد ويكنون و مضاعن للعمل .
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أصحمة بن أبجر النجاشي ملك الحبنرنة أول
ملوم األرض من آمن بالنرسنول صنلن هللا
عليه و سلم وبرسالته ملك الحبرة فنمنلنئنهنا
عدال و قسطا ,و إسم النجاشني ينطنلنق عنلن
كل ملك يملك الحبرة  ,و كناننوا أهنل كنتناب
يتبعون اإلنجيل ,
كان أبوه ملكا عاد للحبشة و عمنمدمما تموفمي
استخلغه عمه الذي رباه مع أبنائه عنده وفمي
هاته الغترة زادت المغمتمن فمي المحمبمشمة فمكمان
يتعرض أصحمة للظلم في صمغمره و قسموة
المعميمش ,و عمنمد وفمماة عمممه رفمض سمكممان
الحبشة كل أبنائه لعدم ا قتناع بهم و تشا مموا
منهم و للوضعية التي آلت إليها المحمبمشمة فمي
فترة أبيهم  ,فماجمتمممع المنماس عملم أصمحمممة
بالرغم من أنه كان هغال وتذكروا حقمبمة أبميمه
و تغا لوا به خيرا  ,فكان عند حسن ظمنمهمم و
بعد سنوات من حكمه ،انتشر عدلمه ،وذهمبمت
سيرته ال يبة إل كل مكمان ,وتملمك المقمسموة
التي تعرض لها أصحمة في صغره همي ممن
بين األسباب المتمي جمعملمتمه يُمظملمم عمنمده
أحد ,عاد في حكمه و كريما ً في خملمقمة  ،و
عند فجر اإلسالم و الضيق و الحصمار المذي

تعرض له المسلممون فمي ممكمة و حمتم فمي
شعابها  ,أمر رسول هللا صل هللا عليه و سلمم
أصحابه و أهلهم أن يذهبوا إل المحمبمشمة  ,و
قال لهم هاته العبارة الشمهميمرة  :اذهمبموا إلم
الحبشة فإن فيهما مملمكما يمظملمم عمنمده أحمد,
فهاجروا في بضع و ثمانين فمردا ممن خميمرة
رجال و نسا ذلك الزمان رضي هللا عنهمم و
أرضاهم و عند و صمولمهمم إلم المحمبمشمة ،
سمعت قريشا فضاق بهم الحال فمرسملموا إلم
النجاشي داهية العمرب وصمديمقمه عمممرو بمن
العاص بمالمكمنموز و همدايما يمحمبمهما لميمعمتمقمل
المسلمين هنا و يسلمهم إياهم لكن النمجماشمي
بحكمته أراد أن يستمع من الغريقيمن ,فمعمنمدمما
دخلوا إل مجلسه لم يمنمحمنموا لمه المممسملمممون
وقال لهم النجاشي لمذا لم تسجدوا لي ؟ فمقمال
له جعغر بن أبي هال رضي هللا عمنمه نمحمن
نسجد هلل تعال الذي خلقنا فق وقد أمرنا نبينما
محمد صل هللا علميمه و سملمم بـمـم " :السمالم
عليمكمم" وهمي تمحميمة أهمل المجمنمة  ,فمعمر
النجاشي عمنمدهما أنمهمم عملم حمق كممما همو
مذكور في التوراة و اإلنمجميمل  ,ثمم قمال لمه
عمر بن العاص أننا كنا عل دين واحمد وهمو
دين آبائنا فتركوا ذالك و أتبعوا غيمره  ,فمقمال
النجاشي للمسلمين ما الذي كنمتمم عملميمه و مما
الذي اتبعتموه ؟ فقال له جعغر بن أبمي همالم
كنا نمتمبمع ديمن الشميم مان نمكمغمر بماهلل ونمعمبمد
الحجارة و يمكل القوي منا الضمعميمن ,و أمما
الذي تحولنا إليه فهو دين هللا اإلسمالم جما نما
به رسول من عند هللا و كتاب مثل كتاب الذي
أنممزل عمملم عمميممسم ابممن مممريممم فممقممال لممه
النجاشي  :تكلمت بممر عظيم فعل رسلك .ثمم
أمممر بضممرب الممنمماقمموس .فمماجممتمممممعمموا إلمميممه
القساوسة و الرهبان  .فقال لهم :همل ممذكمور
في كتبنا أن بين :عيسم وبميمن يموم المقميماممة

نبيا؟ قالوا  :نعم.و قد بشرنا به عيمسم  ،وقمال
من آمن به فقد آمن بي ،ومن كغر به فقد كمغمر
بي .فقال النجاشي لجعغر بن أبي هال  :ماذا
يقول لكم هذا الرجل؟ ومما يممممركمم بمه؟ ومما
ينهاكم عنمه؟ .فمقمال :يمقمرأ عملميمنما كمتماب هللا
ويممرنما بمالمممعمرو ويمنمهمانما عمن المممنمكمر
ويممرنا بحسمن المجموار وصملمة المرحمم وبمر
اليتيم ،وأن نعبد هللا وحده و نشر به شيئا.
فقال :اقرأ مما يقرأ عليكم.فقرأ عليمهمم جمعمغمر
بن أبي هال سمورتمي المعمنمكمبموت والمروم .
فغاضت عينا النجاشي من الدمع .وقمال :زدنما
مممن هممذا الممحممديممث ال م ممي م  .فممقممرأ عمملمميممهممم
سورة الكهن  ،بعدها أراد عممر بمن المعماص
أن يغض النجاشي فقل إنهم يشتمون عميمسم
و أمه مريم  ,فقال لهم النجاشي  :مذا تمقمولمون
في عيس وأمه؟ فقرأ عليهم جمعمغمر بمن أبمي
هال قول هللا تعال من سورة مريم بعد بسمم
هللا المرحمممان المرحميمم " موا ِ ك ُِنر فِني ا ِلن ِكنتمنابِ
مم ِريممم إِ ِ انتمبمذمتِ ِم ِن أ م ِه ِل مها ممكمانا ش ِمرقِنيانا" إلم
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رضي هللا عنه و أرضاه ,وفي األخميمر نسممل
هللا سبحانه و تعال أن يرق بهذا الممصمر
ال مصا المبمنمو المكمبمرى عملم السماحمة
الوهنية و العالمية و أن يوفق المشرفين عليمه
و يسدد خ اهم ال ما ينغع البالد و المعمبماد و
عل رأسهم سيادة المدير العمام المممحمتمرم و
رئميم المقم ماع المتمجماري و كمل المعمامملميمن
بالمصر دون استثنا أن يوفقهم لما يحمبمه
ويرضاه وكن لهم عونا و نصيرا.

ق
قوله تعال " ذَلِكَ ِعيسَ ابْنُ َم ْريَمَ َق ْو َل ْالم َحم ّ ِ
ا َّلذِي فِي ِه َي ْمت َُرونَ " ,فتمثمر المنمجماشمي و بمكم
عندها ثم قال لهم وهللا ما زاد المسيح عل مما
تقولون نقيرا .ثم قال لعمرو بن العاص و هللا
لو أع يتم لي جبمال ممن ذهم مما سملمممتمكمم
إياهم ,ثم قال للمسملممميمن انم ملمقموا و عميمشموا
بمرضي بسالم و أكرمهم وأحسن إستقبالهمم و
ضيافتهم  ,فكان حينها النجاشمي حملميمغما قمويما
لرسول هللا صلم هللا عملميمه و سملمم و أممتمه
ومعول خير لشروق اإلسالم ,و كانمت خميمبمة
كبيرة بالنسبة لكغار قريش و للمشركين حينهما
بغقدانهم لحلين لهم  ,وعل الرغمم ممن هماتمه
الصداقة المتينة بين النجاشي و الرسول علميمه
الصممالة و السممالم إ أنممه لممم يممره و ذلممك
باشتغاله بممور المحمبمشمة ,فمقمد وقمعمت حمرب

كبيرة مع رجل خرج عليه وجميمشمه يمنمازعمه
فممي حممكمممممه وكممان ذلممك فممي فممتممرة مممكممث
المسلمين فمي المحمبمشمة و قمد خمافموا عملميمه
المسلمين ،منهم الزبير بن المعموام رضمي هللا
عنه و دعوا هللا له بالنصر و المتمممكميمن و قمد
انتصر حينمهما بمإذن هللا و فمرح المممسملمممون
يومها ’ وكمانمت ممدة ممكمث المممسملممميمن فمي
الحبشة مختلغا فكمان رجموعمهمم إلم ديمارهمم
متغاوتا و آخر رجوع كمان عمنمد فمتمح خميمبمر
وكان منهم جعغر بن أبي هال وقال حميمنمهما
الرسول صل هللا عليمه و سملمم " :مما أدري
بميهما أنا أفرح بغتح خيمبمر أم بمقمدوم جمعمغمر"
أي حوالي  15سنة بعد الهجرة إل الحبمشمة .
وتوفي أصحمة بن أبجر النجماشمي فمي المعمام
التاسع للهجرة بدون أن يرى النبي صلم هللا
ألصحابه :
عليه و سلم وقال رسول هللا
"اخرجوا فصلموا عملم أخك لمكمم ممات بمغميْمر
أرضكم" ،فخرج بهم إل الصحرا وصمغمهمم
صغوفًا ثم صل عليه صالة المغمائم  ،وكمان
الوحيد الذي صل علميمه المرسمول صملم هللا
عليه و سلم صالة الغائ لما علم بوفاته

كما نختم مقالنا هذا بالدعا ال المول عمز
و جل  " :اللهمم أرنما المحمق حمقما و ارزقمنما
اتممبمماعممه و أرنمما الممبمماهممل بمماهممال و ارزقممنمما
اجتنابه ,اللهم ولي أمورنا خيارنا و تمولمي
أمورنا شرارنا وهي لهم المبم مانمة الصمالمحمة
التي تدلهم عل الخير و تعينهم عليه , ,الملمهمم
من أراد باإلسالم و المسلمين خيرا فخمذ بميمده
و من أرد باإلسالم و المسلمين شمرا فممشمغملمه
في نغسه  ,اللهم ردنا إليك ردا جميال  ,الملمهمم
حرر بيت المقدس و المسجد األقصم و كمل
بالد مظلومة يما رب المعمالممميمن ,ربمنما أفمرغ
علينا صبرا و ثبت أقمداممنما و انصمرنما عملم
القوم المكمافمريمن ,الملمهمم إنما نسمملمك األممن و
اإليمان و السكينة و ا همممئمنمان و السملمم و
اإلسالم  ,الملمهمم بمار لمنما فمي ودنما و فمي
صاعنا ,اللهم إنا نسملك البركة فمي كمل شمي
و ربممنمما يسممر أمممورنمما و اخممتممم بممالممبمماقمميممات
الصالحات أعمالنا  ,الملمهمم سمهمل إ مما
جعلته سهال و أنت تمجمعمل المحمزن إذا شمئمت
سممهممال.و آخممر دعمموانمما أن الممحمممممد هلل رب
العلمين .
و بارم هللا فيكم....
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اعــداد السيــد :
عبـد الرنـي تلمسانـي

الفرع األول :الخدمات المصرفينة ،ومنوقنع الضنمنان
بينها:
تسع المصمار اإلسمالمميمة لمتمقمديمم المخمدممات
المصرفية التي تقدمها البنو التقليدية ،ولكن بمسملموب
يتضمن أية مخالغمة شمرعميمة؛ حميمث تمعمتمممد عملم
استبعاد التعامل باألسالي القائمة عملم نمظمام المغمائمدة
أخذا ،أو ع ا  ،واتباع قاعدة الحمالل ،والمحمرام ،فمي
مجال المعامالت عامة.
ويمكن تقسيم هذه الخدمات إل نوعين رئيسميميمن:
أولهما :مجموعة الخدمات المصرفية التي تتمضمممن
تقديم تسهميمالت مصمرفميمة "أي :تمممويمل ممالمي " ،
والنوع الثاني  :مجموعة الخدممات المممصمرفميمة المتمي
تتضمن تقديم تسهيالت مصرفية .
وسو ينم -إن شا هللا -خالل هذا الغرع بصورة
مختصرة ،بيان هبيعة هذه األعممال ،وممدى شمرعميمة
قيام المصار اإلسالمية بها ،لتحديد أي منمهما يمدخمل
في مغهوم عملية الضمان.
ومن حيث الخدمات المصرفميمة المتمي تضمممن
تقديم تسهيالت مصرفية ،فمن أهمها :قمبمول المودائمع،
وتحصيل األوراق التجارية ،إجرا التحاويل المحليمة،
والخارجية ،والخدمات المصرفية المتعملمقمة بماألوراق
المممالميمة ويمع وشمرا المعمممالت األجمنمبميمة ،وتممجميممر
الخزائن.
ومن حيث قبول الودائع بمختلن أنواعها ،فقمد تمم
بيان هبيعة كل منها ،ومدى شرعية قميمام المممصمار
اإلسالمية بها ،والتكيين الشرعي ،واتضح أن أيا منها
يندرج تحت هبيعة عملية الضمان.
أما بالنسبة لتحصيل األوراق التجارية ،فالمقصود
بها توكيل البنك في جمع األموال
الممثلمة فمي همذه األوراق المتمجماريمة ،وهمي الشميمك،
والكمبيالة ،والد اإلذني من المدينين بها لصالح عممميمل
البنك " صاح الحق في قيمة الورقة ". ،
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والتكيين الشرعي لمهمذه المعممملميمة ،أنمهما تموكميمل
بمجر ،وهي جائزة شرغا ،ويمكن للمصر اإلسالمي
القيام بها.
أممما بممالممنممسممبممة إلجممرا الممتممحمماويممل الممداخمملمميممة،
والخارجية ،فهي عبارة عن عممملميمة نمقمل المنمقمود ،أو
أرصدة الحسابات من حساب إل حساب ،أوممن بمنمك
إل بنك ،أو من بلد إل بلد ،وما يلي ذلك ممن تمحمويمل
العملة المحلية إل العملة األجنبية ،أو األجنبية بمجنبية
أخرى.
والتكيين الشرعي لعمليمة تمحمويمل المنمقمود ،أنمهما
وكالة بمجمر ،وهمي جمائمزة شمرغما وأن كمان قمد ثمار
خال بالنسبة للتحويالت الخارجية يتمعملمق بضمرورة
التقابض في مجل ا تغاق ،أو العقد ،كشمره لمجمواز
التبادل مع التغاضل " أي اختال المعممملمتميمن همنما ".
وهنا يظهر أيضا أن عملية تحويل النقود عالقة لمهما
بقضية الضمان.

أما بالنسبة للتعامل في األوراق الممالميمة "األسمهمم
والسندات" ،فإن محمغمظمة األوراق المممالميمة بمالمبمنمو
اإلسالمية ،تتضمن السندات تحت أي مسم ؛ ألنمهما
بمثابة قرض ربوي بغائدة ثابتة ،أما بالنسبمة لمهمسمهمم،
فهي بمثابة مشاركة في رأس مال الشركة بقميمممة همذه
األسهم ،بشره أن تكون معامالت ،وعمليات الشمركمة
جائزة شرعا ،هذا فيما يتعلق بجان ا ستثمار.
أما بالنسبة لحغظ األوراق المالية ،فهو يمخذ حمكمم
الوديعة بمجر داخمل المبمو اإلسمالمميمة ،وهمو جمائمز
شرغا.

أما بالنسبة لبيع ،وشمرا األوراق المممالميمة ،فمهمو
جائز شرعا بالنسبة لهسهم ،وممنوع
بالنسبة للسندات ،ويمخذ حكم الوكالة بمجر؛ إذ يصمبمح
البنك اإلسالممي وكميمال عمن عمممالئمه  ،وبمنما عنلن
أوامرهم في بيع وشرا األوراق المالميمة " األممهمم "
الخاصة بهم .

أما بالنسبة لعملية تمجير الخزائن الحديدية؛ حميمث
يقوم البنمك بمإعمداد خمزائمن حمديمديمة لمحمغمظ الموثمائمق
المهمة ،والمممسمتمنمدات السمريمة ،واألشميما المثممميمنمة،
والنقود ،وتمجيرها للعمال  ،همذه المممعمامملمة أجمازهما
الغقها أيضا  ،و إن اختلن في تخريجها  ،فهنما ممن
قال بإنها عقد وديعة  ،وقال آخرون  :إنها عقد إيجار .
هممذه الممخممدمممة هممي
وعل الرغم من أن غاية
الحغظ ،والصيانة ا ستئجار  -وهو
ما جعل البعض يكين همذه المعمالقمة عملم أنمهما عمقمد
وديعة -إ أنه من الواضح ،أن
العميل له الحق في أن يودع في هذه الخزينة ما يريمد،
دون علم البنك – أو تركها فارغة  -ومن غير المجمائمز
في عقد الوديعة جهالة نوع وكم ومواصغمات الموديمعمة
بصورة محددة  ،ولذلك فماألرجمح أن عممملميمة تممجميمر
الخزائن الحديدية يحكمها عقد اإليجار عقد الوديعة،
وهذا يتغق مع هبيعة ا لتزام المرئميمسمي لملمبمنمك تمجماه
العميل ،وهو الحق في ا نتغاع بالخمزيمنمة  -وحمراسمة
البنك لها  -مقابل ا جر .
أما بالنسبة لعمليات بيع وشرا العمالت األجنبية،
فقد أجازها الغقها في حالة
اختال الجن  ،شره المناجزة أي التقابض "حا "
يدا بيد ،عل أنها نوع من البيع
والشرا  ،أمما فمي حمالمة المممواعمدة فمي بميمع وشمرا
العمالت األجنبية ،فقد اختلن الغقمهما بشممنمهما؛ حميمث
رأى البعض أن المواعدة في الصمر لميمسمت بميمعما،
وإنما مجرد ممواعمدة واتمغماق يسمبمقمان عممملميمة المبميمع
الحقيقية ،والتي ينم فيها التقابض فوزا بمجرد ا نتمهما
من إع ا الوعد ،وا تغاق عل السعر.
أما النوع الثاني من الخدمات المممصمرفميمة ،فمهمي
مجموعة الخدمات التي تتضمن تقديم البنك من خاللهما
لتسهيالت مصرفية ،أي تمويل بصورة غير مبماشمرة،
وتتمممثمل همذه المخمدممات بصمغمة خماصمة فمي إصمدار

مستندات الشحن م ابقة لشروه ا عمتممماد  ،حميمث
يقوم البنك بغتح هذا ا عتماد بنا عل هل عميله "
المستورد " .وعل العمميمل أن يسمدد لملمبمنمك قميمممة
ا عتماد  ،والنغقات  ،والعمولة المستحقة له ،
وإ استول البنك عل السملمعمة المممسمتموردة لسمداد
حقه.

خ ابات الضمان ،وفتمح ا عمتمممادات المممسمتمنمديمة،
حيث تعتبر عمليات إصدار خ ابات الضمان ،ومتح
ا عتمادات  -إن لم تكن مغ ماة بمالمكماممل  -بمممثمابمة
تسهيالت مصرفية  ،وهي الصورة األكثر انتشارا ،
أما إذا كانت مغ اة بالكماممل  ،اعمتمبمرت ممن قمبميمل
الخدمات المصرفية التي تتضمممن تمقمديمم تسمهميمالت
مصرفية .
و خطاب الضمان هو :تعهد كتابني منن المبمنمك
إل شخص ،أو جهة ما  ،بدبع مبلغ من المال إلميمه
نيابة عن هال الضمان "عميل البنننك " فمي حمالمة
عدم وفا ا خير بمالمتمزامماتمه تمجماه الم مر األول
المستغيد ،والغرض األساس من خ ماب الضمممان ،
هو تمكد "ضمان" الجهة المستغيدة من جدية العممميمل
في القيام بالعمليات التي بتعهد بالقيام بها .
و يشتره البنك ضرورة قيام المعممميمل بمإيمداع
كامل قيمة خ اب الضمان " غ ما كماممل %111
" ،فقد يكون المبلمغ المممودع " أو المغم ما " أقمل،
وتتوقن نسبة المغم ما عنلن ممدى ثمقمة المبمنمك فمي
المركز المالي للعميل ،ويمكن أن يكون الغ ا نقديما
أو متمثال في صورة بضائع ،أو أوراق مالية .
وأما عن التكيين الشرعي لمخم ماب الضمممان،
فإنه يمكن رده إل نوعين من العقمود المتمي همرقمهما
الغقها ؛ هما :المكمغمالمة ،والموكمالمة.وهمكمذا يضمح أن
عمليات إصدار خ مابمات الضمممان ،هني نموع ممن
أنواع الكغالة،
أو الضمان في الغقه اإلسالمي.
أما بالنسبة لغتح ا عتمادات المسمتمنمديمة  ،فمهمي
عبارة عن تعهد من البنك لبنك آخر  ،بالوفا بمقمدار
معين ض المال للمستمغميمد "المممصمدر" عمنمد تملمقميمه
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والتكيين القانمونمي لمالعمتممماد المممسمتمنمدي فمي
البنو التقليدية  ،هي عملية قمرض بمغمائمدة  ،حميمث
البنك المممراسمل يمقمرض المبمنمك المممحملمي صماحم
ا عتماد قيمة ا عتماد " قيمة البضاعة "  ،ويحس
عليها فوائد عن المدة  ،حت تصله قيمة ا عتماد .
وهذه الصورة الم بقة فمي المبمنمو المتمقملميمديمة
مرفوضة من الناحية الغقهية في البنو اإلسالمميمة ،
ولذلك يتم تكييغه في صورة أخرى  ،في إهار نمظمام
المشاركة  ،أو الوكالة مع العميل " المممسمتمورد " ،
وإن كان هنا من يرى أن عممملميمة فمتمح ا عمتممماد
المستندي  -باعتبارها وسيلة إل تنغيذ الوفا بالمثمممن
 تعك ثال صور إسالمية واحدة هي  :الوكالمة ،والحوالة  ،والضمان .

مناقصات ،أو مزايدات معميمنمة ،إلم ضمممان جمديمة
الشخص المتقدم بتنغيذ التزاماته ،وتعهداته تجاه همذه
الجهة ،وحتم يمكمون همذا الضمممان وسميملمة لمجمبمر
الخسائر التي يمكن أن تتحقق ،إذا تمخملمن الشمخمص
عن الوفا بالتزاماته.
ولذلك ت ال هذه الجهة بتممينات نقدية معنينننة،
يقوم الشخص بإيداعها لدى هذه الجهمة  ،ولممما كمان
هذا ا مر يترت عليه حجز جزء كبير ممن المنمقمديمة
دون استثمار ممن قمبمل األشمخماص  ،كمان خم ماب
الضمان األداة التي تقوم مقام هذه التممينات  ،وتحقق
نغ الغمرض الممم ملموب؛ حميمث تسمتم ميمع المجمهمة
الحصول عل قيمته من البنك ،عند عدم قيام العميمل
بالوفا بالتزاماته .وتوجد عمدة أنمواع ممن خم مابمات
الضمممممان :فممهممنمما خم ممابممات الضمممممان ا بممتممدائمميممة،
وخ ابات الضمان النهائية ،وخ ابات الضمان عمن
دفعات مقدمة ،وخ ابمات الضمممان المممالحميمة.وفني
ضو المغهوم السابق  ،نجد أن قيام المبمنمك بمإصمدار

الفرع الثاني  :خطابات الضمان في المصنارف
اإلسالمية :
من ا ستعمراض السنرينع لم مبميمعمة المخمدممات
المصرفية التقليدية  ،ومدى إمكانية قيام المممصمار
اإلسالمية بها في إهار أحكام الشريعة اإلسمالمميمة ،
والتكيين الشرعي لكمل حمالمة  ،اتضمح أن ممغمهموم
الضمان من حيث هبيمعمتمه المتمي سنبنق بميمانمهما فمي
الغصل األول ،نجمدهما إ فمي عممملميمة خم مابمات
الضممان فمقم  ،وإن كمان المبمعمض يمرى أن فمتمح
ا عتمادات المستندية يعك أيضا صورة من صور
الضمان ؛ ولذلك سيتم التعرض بشي من التغمصميمل
لإلهار النظري لمموضموع خم مابمات الضمممان فمي
المصار اإلسالمية  -مع إشارة سريعة لعملية فمتمح
ا عتمادات المستندية  -كصورة ت بيمقميمة لملمممغمهموم
الغقهي للضمان في الممصمار اإلسمالمميمة .سمبمقمت
اإلشارة إل أن خ اب الضمان هو تعهد من البنك ،
يقدمه بنا عل هل أحد عمالئه إل شمخمص  ،أو
جهة يحددها تسم المستغيد  ،يتعهد فيه  -أي المبمنمك
 بدفع مبلغ معين إل ذلك المممسمتمغميمد  ،نميمابمة عمنهال الضمان عند عمدم قميماممه بمالمتمزامماتمه تمجماه
المستغيد .
وخ اب الضمان بهذا عبارة عن تمعمهمد المبمنمك
كتابيا بكغالة أحمد عمممالئمه  -وهمو همالم إصمدار
خ اب الضمان  -ل ر ثمالمث فمي حمدود ممقمدار
معين من المال ضمانا لوفا هذا العمميمل بمالمتمزاممه
تمجماه ذلمك الم مر  ،خممالل ممدة ممعميمنمة.والمعملممة
الرئيسية في ممنمشمم خم ماب الضمممان ،همي حماجمة
الممجممهممة الممتممي تممجممرى اتممغمماقممات ممما،أو تممعمملممن عننن

خ اب الضمان  ،يترتب عليه نشمة عالقين جديدتيمن
بخال العالقة األساسية بيمن المجمهمة المممسمتمغميمدة ،
وعميل البنك هال خ اب الضمان .العالقة األول :
بين البنك  ،والجهة المستغيدة من خ اب الضمممان ،
والتي تتضمن تعهد البنك بدفع مبلمغ الضمممان  -فمي
حالة عدم التزام العميمل بمالموفما تمعمهمداتمه  -حميمث
تحصل هذه الجهة عل هذا الحق  ،دون تمحمممل أي
التزامات لصالح البنك .العالقة الثانية  :بميمن المبمنمك
وعميله — المضمون — هال خ اب الضمان ،
وبموج هذه العالقة  ،يترتنب عنلن المبمنمك بمعمض
ا لتزامات  ،كما تتنرتنب لمه بمعمض المحمقموق .فمهمو
يلتزم بدفع قيممة الضمممان المممحمددة فمي المخم ماب
للمستغيد ،في حالة قوع شروه ذلك ،وبمقتض ذلمك
يتحمل مخاهر الوفا بمبلغ الضمان لملمممسمتمغميمد.فمي
مقابل ذلك ،يحصل البنك عل أجرة ،أو عمولمة ممن
عميله ،مقابل قيامه بهذه الخدمة.كما أنه يحصمل ممن
العميل أيضا عل غ ا يمثل  ) %111من قميمممة
خ اب الضمان ا جل تودع لديه  ،لضمان حقه فمي
حالة قيامه بدفع قيمة خ اب الضمان للمستغيد .وفمي
حالة عمدم وجمود غم ما  ، )%111وقمام المبمنمك
بتسديد قيمة خ اب الضمان للمستغيد  ،فإنه يمحمصمل
عل فوائد اإلقراض التقلميمدي  -أي ممن المعممميمل -
عل قيمة الغرق بين مقدار الغ ا  ،وممقمدار قميمممة

خ اب الضمان  ،التي تم تسديدها للمستغيد .همذا
هو المتبع في البنو التقليدية .فهمل تصملمح همذه
الصورة لتطبنينقنهنا -عملم المنمحمو السمابمق -فمي
المصمار اإلسنالمنينة؟ إن اإلجمابمة عملم همذا
السؤال تمتم ملم بميمان األممور المتمالميمة :أوال :
الممتممكمميمميممن الشممرعممي لممعممممملمميممة إصممدار خم مماب
الضمان .ثانيا  :مشروعية  ،وهمبميمعمة األجمرة
العمولة ) في ضو هذا التكيين  .ثالثا  :حمكمم
غم مما خم ماب الضممممان  ،والمحممال فممي حممالممة
انكشافه  .بالنسبة أو للحكم الشمرعمي إلصمدار
خ اب الضمان " ،فإنه بالنظر إل همذا المنموع
من التعامل المصرفي  ،وإحالته للعقود الشرعية
الواردة في كت المغمقمه  ،فمإنمه يمممكمن رده إلم
نوعين من العقود التي هرقها الغمقمهما ؛ هممما :
"الكغالة والوكالة "  .هذا ما قال به غالبية الغقها
المعاصرين.والكغالة في الغقه اإلسالمي ،قسمممهما
الغقها إل عدة أقام :كمغمالمة بمالمنمغم  ،وكمغمالمة
بالمال  ،والكغالة بمتمسملميمم األعميمان  ،والمكمغمالمة
بالدر  ،وقد سبق بيان مغهوم كل نوع ممن همذه
األنواع .ومن دراسة الحا ت التي يستعمل فيمهما
خ ابات الضمان  ،يبدو أن معظم هذه المحما ت
 ،هي نوع من كغالة الدين  ،كصورة " لملمكمغمالمة
بالمال " .والكغالة بالمال عن الجمهور ،هي ضمم
ذمة الكغيل إل ذمة األصيل في وجوب المديمن ،
والم البة به .ومعن هذا  :أن الكغالمة تملمغمي
التزام العميل ادا الدين ،وإنممما تمعمنمي أن عملم
الكغيل أدا الدين عمنمد حملمول األجمل  ،وعمجمز
المكغول عن أدائه في الموقمت المممحمدد .أمما عمن
تضمن خ ابات الضمان لعقد الوكالة ،فمقمد رأى
البعض أن عملية خ اب الضمممان ،مما همي إ
توكيل من العميل للمصر بإقرار حق قد ثبمت،
أو يثبت مستقبال للمستغيد عل العميل ،وتموكميمل
باألدا عنه لملمممسمتمغميمد ،وإن لمم يمقمل المعممميمل:
وكلتك ،فان ذلك حاصل — ضمنا — من واقمع
الحال لعملية خ اب الضمان المصرفي هذا عمن
التكيين الشرعي لخ اب الضمان ،وأنهما دائمرة
بين عقد الكغالة وعقد الموكمالمة.فمإذا انمتمقملمنما إلم
موضوع األجرة أو العمولة) ،ظننا نجد
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أنها مرتب ة بالتكيين السابق  ،فمقمد رأى كمثميمر
من الغقها جواز أخمذ األجمرة عملم الموكمالمة ،
وعدم جواز أخذها عل الكغالة ؛ ألنمه يمجموز
أن ي ال الكغيل بمجر مقابل ضمانه للمكمغمول ؛
ألن الضمان  ،والجاه  ،والقمرض ،يمغمعمل إ
لوجه هللا تعال بغير عوض ،وإن كمان المبمعمض
جموز أخممذ األجممر  ،عمملم أسمماس أن الضمممممان
يترتم عملميمه اسمتمخمدام جمهمد  ،وبمذل وقمت ،
وتكاليمن إداريمة ممن المبمنمك .وقمد قمرر ممؤتمممر
المصر اإلسالمي بدبي  ،أن خ اب الضمممان
يضمن أمرين  :وكالة  ،وكغالة  ،و يجوز أخمذ
أجر عل الكغالة  ،ويجوز أخذ أجر عل الوكالة
 ،ويراع في حجم المتمكمالميمن المتمي يمتمحممملمهما
المصر في سبيل أدائمه لمهعمممال المممخمتمصمة
بخ اب الضمممان  ،ومما يمقموم بمإعمادتمه حسم
العر المممصمرفمي  ،وتشمممل األعمممال بموجمه
خاص تجميع الم مويمات  ،ودراسمة المممشمروع
الذي من أجلمه أصمدر خم ماب الضمممان  ،لممما
يشتمل عل الخدمات المصرفية الممتمعملمقمة بمهمذا
المشروع كتحصيل الممسمتمحمقمات ممن أصمحماب
المشروع  ،وتقدير األجر مترو لملمممصمر ،
بحيث ييسر عل الناس شؤون معاممالتمهمم وفمقما
للعر التجاري  .أما بمالمنمسمبمة لمغم ما خم ماب
الضمان  ،فقد يكون بنسبة  )%111من خ اب
الضمان  ،والغال أن يكون أقل ؛ حيث تمتموقمن

نسبة الغ ا عل درجة الثقة في المركز الممالمي
للعميل  ،فمإذا قمام المبمنمك بمدفمع قميمممة الضمممان
للمستغيد عند عمدم المتمزام المعممميمل بمالشمروه ،
وكان المغم ما كماممال أي  )%111ممن قميمممة
خ اب الضمان  ،فملميم همنما مشمكملمة ؛ ألنمه
يكون قد دفعها كاملة ممن قميمممة أمموال المعممميمل
المودعة لديمه  ،كمغم ما  ،أو تمممميمن لمخم ماب
الضمان  ،ولكن المشكلة تظهر في حمالمة مما إذا
كان الغ ا غير كامل  ،وقام البنمك بمدفمع قميمممة
خ اب الضمان للمممسمتمغميمد  ،همنما يمقموم المبمنمك
التقليدي باعتبار الفرق  ،بمثابة عنمنلنينة إقنراض
بننننظننام الممغمائممدة لننعننمنيننلننه  .وهممنما يسممتم مميممع
المصر اإلسالمي اتباع نغ األسملموب ؛ ألن
نمظممام الممعمممممل بممه  ،يممحممظمر الممتممعممامممل بممالممغممائممدة
باعتبارها ربا محرما .ولمذلمك تمخمضمع هملمبمات
إصدار خ ابات الضمان لدراسات دقيقة ،تشممل
المركز المالي ل ال خ اب الضمان ،وسمعته،
ومدى حرصه عملم الموفما بمالمتمزامماتمه ...إلمخ
وذلك لما ين وي عليه هذا النوع من التسهميمالت
ا ئتمانية من تعريض المصر لتحممل المقميمممة
المضمونة  ،وذلك إذا تحول ا لتزام  ،والعرض
للبنك إل دين فمعملمي  ،فميممما لمو أخمل المعممميمل
بالتزامه المكغول من البمنمك  ،وهمالمبمتمه المجمهمة
المسي رة بالوفا بقيمة خ اب الضمان .أما عن
حكم غ ا خ اب الضمان " التمممميمن " ؛ فمقمد
أجاز الغقها الرهن في الدين الموعود ،أو الديمن
المستقبلي  .والحماصمل أنمه يمجموز لملمممصمار
اإلسالمية إصدار خ ابات الضمان التي تعد ممن
قبيل الكغا ت المممقميمدة فمي المغمقمه اإلسمالممي،
ويجوز لمهمذه المممصمار أن تمتمقماض عمممولمة
ال ال للضمان ،لقا ما تبذله من جهد ،ويمجموز
لها كذلك أن تتلق من ال ال تممينا نقديا ،بقيمممة
المضمون كله ،أو بعضمه عملم وجمه المتموثميمق
للدين ،ويملكه المصر ملكا صحميمحما ،بمحميمث
يباح له استثماره ،وي ي له ربمحمه ،و يمممنمع
ذلك األصيل من الوفا بالدين بمنمغمسمه ،ويمرجمع
عندئذ عل الكغيل بما أع اه له.
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تم تنظيم الصالون الدولي لنلنتنمنور فني طنبنعنتنه النخنامسنة
بوالية بسكرة تنحن اشنراف النرنرفنة النتنجنارينة ،اينن تنم
االفننتننتنناح يننوم  00نننوفننمننبننر  2400بننحننضننور السننينند وزيننر الننفننالحننة والسننينند والنني واليننة بسننكننرة والننطنناقننم الننمننرافننق لننهننمننا.
حيث دام الصالون لثالثة أيام متتالية ،شار فيها مصر السالم الجزائر بجناح عرض ،اين شهمد حضمور كمل ممن السميمد حميمدر نماصمر
المدير العام والسيد سغيان جبايلي مدير ق اع الت وير التجاري والسيد مدير فرع بسكرة ،حيث عر جناح عرض المصر اقبا كمبميمرا
من هر رواد الصالمون ممن ممهمنميميمن وتمجمار ،هملمبما لمخمدممة اإليمجمار المممعمتمممدة ممن همر هميمئمة المرقمابمة الشمرعميمة لملمممصمر .
كما تم منح شهادة مشاركة لمصر السالم الجزائر.مصرفكم أقرب إليكم

شارم مصرف السالم في الطبعة الرابعة للملتقي الدولي للصناعة المالية تح عنوان تحديات الصناعة المالية اإلسالمنينة فني النجنزائنر
بين طموحات السياسة المالية و الممارسات البنكية تح رعاية وزارة التعليم العالي و النبنحنث النعنلنمني بنجنامنعنة النقنلنينعنة – تنينبنازة
يومي األحد و اإلثنين  00و  00نوفمبر. 2400
و قد افتتح الجلسة السيد مدير المدرسة العليا للتجارة كمال بوصافي ثم كلمة مدير المعهد اإلسالمي لملمبمحمو و المتمدريم األسمتماذ سماممي
السممويمملممم ثممم كمملمممممة مممديممر مممعممهممد إسمممرا فممي أنممدونسمميمما تممالهمما كمملمممممة رئمميمم الممملممجممنممة الممعمملممممميممة الممدكممتممور مممغممرحمممي
وقد تناولت مداخلة المدير العام لمصر السالم الجزائر السيد ناصر حيدر موضوع األهر التنظيمية للصمنماعمة المممالميمة اإلسمالمميمة كممما
عرفت الندوة مشاركة مجموعة كبيرة من األساتذة المختصين في الصيرفة اإلسالمية من ضمنهم الدكتور بوجالل محمد و الدكتور نماصمر
سيمان و الدكتور محمد قيراه كما نوه جميع المختصين بالدور الريادي الذي لعبه مصر السالم الجزائر في ت وير الصيرفة اإلسمالمميمة
علي مستوي الوهني و الدولي و أنها البديل األمثل للمالية التقليدية مبرزة تعاليم الدين اإلسالمي الحنين في المعمالت المالية.
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مكانة الصيرفة اإلسالمميمة
فمممي المممنمممظمممام المممممممالمممي
الجزائري ومدى مسامتمهما
فمممي إنمممعممماش ا قمممتمممصممماد
الجزائري.
شارم مصرف السالم الجزائر في رعاية الملتق المنظم من قبل مؤسسة صابر افنتس والموسوم بـ" :مكناننة الصنينرفنة اإلسنالمنينة فني
النظام المالي الجزائري ومدى مسامتها في إنعاش االقتصاد الجزائري"

وذلك بغندق أزول-بشاه النخيل الجزائريوم  11نوفمبر .9112حيث تم القا محاضرة من هر السيد المممديمر المعمام لمممصمر السمالم
الجزائر ناصر حيدر ،هذا بحضور د .فارس مسدور ،المدير العام لسالمة للتممينات ،الشيخ المغتي والداعية أبو عمبمد السمالم ،السميمد يمونم
صوالحي دكتور بماليزيا ،البروفيسور محمد بوجالل والعديد من األساتذة والدكاترة.

منصة المحجبة و
ريادة ا عمال
بساحل العاج
VOILEE ET
ENTREPRENANTE
شار مصر السالم الجزائر بتاريخ  19نوفمبر  9112في أبيجان عاصمة كوت ديغوار ساحل العاج) في ان الق منصمة المممحمجمبمة و
ريادة ا عمال « » VOILEE ET ENTREPRENANTEو هو مشروع هموح تم تمسيسه من هر منظمة نوبا " NOBALA
" اإليغوارية بهد ترقية مبادرات النسا المحجبات النش ات في مجال المقاو تية و كذا ا عترا بجهودهن اليومية في تنمية الممجمتمممع.
وقممممد شممممار فممممي إنمممم ممممالقممممة هممممذا المممممممممنممممتممممدى عممممدد كممممبمممميممممر مممممن رواد ا عممممممممما ل األفممممارقممممة و الممممغمممميممممر أفممممارقممممه.
و تمحورت مشاركة مصر السالم الجزائر حول التعرين باإلهار القانوني لحماية و ترقية المرأة في الجزائر و سيماسمة المممصمر فمي
التشغيل و تقلد المهام و الوظائن دون تمييز بين الرجال و النسا و كذا تمكين المرأة من خالل تمممويمل المممشماريمع و اقمتمراح جممملمة ممن
الخدمات المناسبة.
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أبو موس اإلشعري رضي هللا عنه
ا
جميال أهلللل للتلصلدم قلا لملة
صحابي جليل وصاحب صوت عذب
أحسن الصحابة في تالوة القمآن الكميم..بحم فلي علللوم اللقلمآن
والسنة  ..أسهم بعد إسالمل وعودتل إلي اليمن في اعتناق مل لات
مللن أبللنللاا الللقللبللا للل الللقللحللاللانلليللة وم ل لللللهللم مللن ا حللبللا
اإلسالم بعدالحصول علي إذن المسول بذلك .
وغداة قدود األشعري وأعض م قومه م السلسأسشسة لسي السمسديسنسة
صلي هللا عليه وللد أهد المثل في التعاو والسأسر
ضر الر لول ّ
فقال  :األشعريي ذا أرملوا في الغزو  ،أو قسل طسعساد عسيسالسهسد
أالمدينة جمعوا ما كا عندهد في ثو والد  ،ثسد اقلسمسوي أسيسنسهسد
صلسي
أاللوية  ،فهد م ِّنّي وأنا منهد .وفي ليلة م الليالي كا النأي ّ
هللا عليه وللد واقفًا مع خادمه أريدة على أا الملجد  ،فوجد أأسو
مولى يصلي في خشوع فقال لخادمه أريدة  :يا أريدة أتراي يرائ؟
فقال أريدة  :هللا ورلوله أعلد  ،فقال  :أل هو مؤم مسنسيس  ،لسقسد
مزمارا م مزامير آل داود  ،فذه أريدة ليراي عس قسر
أعطى
ً
فوجدي أأو مولى األشعري وأخأر الرلول أذلك .
صسلسي هللا
أأو مولى األشعري ظل مصالأًا للرلول لتسى تسوفسي ّ
عليه وللد  ،فأكمل مليرته في الغزوات ولرو الردة فسي عسهسد
أأو أكر الصديق رضي هللا عنسه  ،وقسد والي عسمسر أس السخسطسا
رضي هللا عنه مارة الأصرة وذلسك لستسواضسعسه وقسال أأسو مسولسى
األشعري ملدثًا أهل الأصرة  :أعثني ليكد أمير المؤمني أعسلسمسكسد
كتا رأكد عزوجل ولنة نأيكد  ،وأنظف لكد طرقسكسد  ،فستسعسجس
وقتها أهل السأسصسرة  ،فسكسيسف يسنسظسف األمسيسر طسرق السمسديسنسة؟ .
وأسلسرا فسي
الصلاأي الجليل كا متعمقا في أمور الدي اإللالمى
ً
الفقه والشريعة لتى قال عنه اإلماد علي أ أأي طالس أنسه صسأسغ
في العلد صأغة  ،وقد قاد أفتسح األهسواز وفستسح السرهسا ولسمسيسلساط
وغيرهد الكثير وظل في واليته على الأصسرة لسى أ طسلس أهسل
الكوفة م أمير المؤمني عسثسمسا أس عسفسا رضسي هللا عسنسه أ
يسسولسسيسسهسسد عسسلسسيسسهسسد فسسأقسسري رضسسي هللا عسسنسسه أمسسيس ًسرا لسسلسسأسسصسسرة.
صلاأي رلول هللا رضي هللا عنه لقي رأه أمكة في لنه  24مس
الهجرة أعد ما عاني م الفتنة التي عاني منها المللمو منسذ وفساة
ليدنا عثما أ عفا وتولي ليدنا علي والتشهادي وتنازل لسيسدنسا
اللل أمير المؤمني ع خالفة المللمي لمعاوية أ اأي لسفسيسا
لقنا للدمام وتوليدا للصف .
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هل تعلم أن أنبياء العرب هنم شنعنينب ومنحنمند وصنالنح وهنود
عليهم الصالة والسالم .
هل تعلم أول من قدّر الساعات االتني عررة هو نوح عليه السنالم
في السفينة ليعرف موقي الصالة
هل تعلم هل تعلم أن المذهبات هي المعلقات أو القصائند النقندينمنة
في الرعر الجاهلي و كان تكتب بماء الذهب.
هل تعلم هل تعلم أن األظافر إ ا أزيل جراحيا أو فقدت ألي سنبنب
فإنها تأخذ مائة يوم لكي تعود كما كان مرة أخرى.
هل تعلم أن سورة الرحمن تسم عروس القرآن.
حس موقع المعرفة اإللكتروني

www.marefa.org

 االشخاص الفاشلون في حياتهم يبحثون عن اخطاء الناجحينالنتقادهم او محاولة التقليل من شانهم ليظهرو انهم احسن منهم .
 ا ا اراد احدكم الكالم فعليه ان يفكر في كالمه فان ظهرتالمصالح تكلم وان شك لم يتكلم .
-ا

ا ابتسم في وجه احدهم فاعلم بانك ترقط باب قلبه.

