
 



 

إلال   هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف من خالاللالهالا“  السالم” مجلة 

ن الالمالشالاركالة ـالـالـالـالـالـالة موظفي المصرف، وبإمكان جميع الموظفاليالــــــن كافــــــز التواصل الداخلي بيــــــتعزي

سواء بمقاالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو بأفكار لمنتجالات جالديالدو أو الالتالعالباليالر عالن  را الهالم مالن 

صالفالحالة خالاصالة فالي ة عمل إيجابية و متينة، و سنخصص لكل إدراو / خليالة / فالر  ــــــل ترسيخ بي ــــــأج

 داث...إلخــــــم األحــــــرض للصور و أهــــــع معــــــة مــــــالمجل

 ندعو جميع الموظفين إلرسال مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :

 Marketing@alsalamalgeria.com-Groupe 

 

 رـــــــالتقديالتحيـــــــــة و ع ـــــــم

20 

mailto:Groupe-Marketing@alsalamalgeria.com


 

20 

 الفهــرس

 الكلمــة االفتتاحيــة 

 أخطـاء شرعية يمكـن تفاديهـا

 
 بقلم المدير العام السيد : حيدر ناصر   

 40ص 

 منبـر هيئـة الفتـوى

معالجة مسألة الديون في الشرريرعرة 

 اإلسالمية
 بقلم الدكتور : عزالدين بن زغيبة

 40ص 

 فتـــاوى الهيئـــة 

 لكل سؤال جواب

 40ص 

 جديــد المصــرف

توقيع اتفاقية شراكة بين مصرف 

 السالم و مؤسسة بيتروجال

 40ص 

 أقالم الموظفين

 فضل العشر األواخر من رمضان

 

 31ص 

 للمطالعة

 مـاي...عيد العمــــال 43

 قصــة كفــاح مستمــر

 30ص 

 للمطالعة

 ليلــة القــدر المباركــة

 ليلة... خير من ألف شهر

 30ص 

 للمطالعة

 مهــارات العمــل ضمــن فريــق

 

 04ص 

 جديــد المصــرف

 “هديتي”اطالق دفتر االستثمار 

 

 40ص 

 أقالم الموظفين

 طلب الحالل فريضة على كل مسلم

 

 33ص 



 

كثيرا ما يرتكب الزمالء الميدانيون برالرفررو  

أخطاء شرعية في تنفيذ بعر  الرعرقرود لرعردم 

تمكنرهرم مرن الرجرمرع بهرنريرا بريرن الرترطربريرق 

المعلوماتي للمعاملة الذي يعالجها كمرديرونريرة 

على المرترمرول وبريرن مرقرترضريرات الرتركريريرف 

الشرعي للعقد المستخردم بريرعرا أو ةجرار  أو 

سلما أو استصناعا أو وكالرة أو مشراركرة أو 

مضاربة. وقديما قال فقهاؤنا أن الحركرم عرلرى 

الشيئ فر  عن تصوره وهو ما ينطبق عرلرى 

التصرفات أيضا فإبا كان التصور خاطئا صرار 

 التصرف الذي بني عليه خاطئا.

ومن بين األخطاء التي كشف عنهن نا النتند نين  

الشرعي في أحد الفروع إبرام عقود بين  ججنل 

مستقلة لتسديد حقوق جمنركنينة لسنلنعنة كنانن  

محال لعقود مماثلة أو منطنطنان منن النمنتنعنامنل 

كاملة بدال من دمج كلفة هذه الحقوق فني ثنمنن 

الشراء ولو علن  أسنات دنقندينرت واحنتنسناب 

هامش الربح عل  الثمن الكلي مخصومنا منهن  

الدفعة المسبقة لآلمر بالشراء علما أن  بإمنكنا  

المتعامل دقدير مبلطن نا ابنتنداء منن النتنعنرينف 

الجمركي السارت المفعول. ومرد هذا النخنطن  

كما أسلف  هو االنفصام الذههي فني منعنالنجنة 

المعاملة معلوماديا ودنعنا ندينا وكنا  بنا منكنا  

دفادت الخط  لو استحضر مهفذ العملية المف وم 

البسيط لعقد البي  ليعي اسنتنحنالنة بنين  حنقنوق 

 جمركية سواء نقدا أو باألجل.

ونجد نفس المالحظة في عقد السلم مثال حنينن 

يستخدم لتمويل أشطال إنجاز لنتنمنكنينن شنركنة 

الننمننقنناوالل مننن السننيننولننة الننالزمننة لننتننهننفننيننذ 

التزاماد ا. فالخط  نادج عن ف م  ناصنر منؤداه 

ا  البديل الوحيد لبي  المرابحة هو بنين  السنلنم 

وإغفال  اعدن جوهرية أ  المصرف في السلنم 

مشتر لسل  دقبل الوصف في الذمة )منثنلنينال  

ثم يوكل البائ  بعد دسلم ا ببينعن نا ننينابنة عنهن  

وهو ما ال يهطب  في منجنال أشنطنال ا ننجناز 

التي يمكن دمويل موادها وحدها بالمرابحة أمنا 

المصاريف األخرى فبالمضاربة أو المشاركنة 

 ال السلم.

ومما صححهاه من أخطاء شرعية أيضا دو ين  

الفروع لعقود مشاركة أو مضاربة جديدن عنهند 

دمديد ججال هنذه النتنسن نينالل لنعندم اننقنضناء 

العمليال المهوطة ب ا في دلن  اججنال وكن ننهنا 

بصدد مشاركال أو مضاربال جديدن في حين 

أ  التمديد يخص ذال المعامالل التي لم دقفنل 

بعد. وسبب الخط  دقييد المعاملة علن  النهنظنام 

المعلومادي كمديونية شكال بناحنتنسناب هنامنش 

ربح محدد مسنبنقنا ينخنصنم منن النحنسناب أو 

يضاف لرأسمال المشاركة أو المضاربة مؤ تا 

)دح  الحساب  و دقييد عملية جديندن بن نامنش 

ربح ثا  حسب المدن فيعتقد المهفذ للعملنينة أنن  

بصدد دمويل جخر في حين أ  المطلوب دعديل 

مدن العقد فقط م  إبقاء ننفنس الشنروط  نائنمنة 

علما أ  هامش الربح المنحنتنسنب فني النهنظنام 

المعلنومنادني ال ينمنكنن أ  ينتنجناوز النحنصنة 

المحددن في عقد المشاركة أو المضناربنة عنهند 

إ فال العملية بحيث يرد للمتعامل ما زاد عنلن  

ذل  إذا حصل وإ  كا  المصرف يعنفنو عنمنا 

نقص عنن حصنتن  طنواعنينة إذا كنا  النربنح 

 الفعلي أكثر مما ا تط  دح  الحساب.

هذه بعض األمثلة التي دنجنسند هنذا االننفنصنام 

الذههي بين ما هو عنمنلني دنطنبنينقني ومنا هنو 

شرعي وعالج  التركيز فني النتندرينب عنلن  

إيالء األهمية لف م طبيعة المنعنامنلنة الشنرعنينة 

 بل كيفية معالجت ا معلوماديا حنتن  ال ينطنطن  

الجانب التطنبنينقني النمنصنرفني النبنحن  عنلن  

 المضمو  العقدت الشرعي. 

عل  الزمالء في الفنروع وأيضنا فني إدارال 

التمويل المركزية استحضار المفاهيم البسيطنة 

للبي  وا جارن والشنركنة النتني درسنوهنا فني 

الجامعة بل ينعناينهنونن نا فني النحنينان النينومنينة 

ويستخدموا عقول م وال يهسابوا فقط في رودين 

التطبيقال اجلية للعمليال وسيستوعبو  حيهئنذ 

بكل س ولة هنذه النبندين نينال الشنرعنينة النتني 

ستحول دو  دكرار مثنل هنذه األخنطناء غنينر 

المقبولة بعد عشر سهوال كنامنلنة منن النعنمنل 

 المصرفي الشرعي. 

وفقنا هللا جميعا للفهرم الصرحريرل والرترطربريرق 

 السليم ورب مبلغ أوعى من سامع.
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ةن هللا تعالى لما خلق اإلنسان و استخلفه 

في األرض و استعمره فيها لم يجعل كل فرد 

من نوعه قائما بذاته مستقال بحياته، بل 

جعل بعضهم محتاجا ةلى بع  ليتخذ 

بعضهم بعضا سخريا، وجعل بقاء نوعه  

واستمراره في الوجود مبنيا على تعاونهم 

فيما بينهم، ةال أن هذا التعاون قد يكون في 

الشر، وقد يكون في الخير، فنهى هللا عما 

هو شر ورهب منه، وأمر بما هو خير 

 ورغب فيه.

ولما كا  دحقي  ضرورال حيان ا نسا  

وحاجاد ا ودحسيهاد ا ال يتم إال بتعاو  غيره 

مع ،   امت ا ف و محتاج لما في يد غيره من 

المواد، والوصول إلي ا ال يكو  إال 

بالمقايضة أو بالتبرع أو بالمبادلة بواسطة، 

وهو الطالب األعم، وهذه الواسطة هي المال، 

وهذا المال لما خلق  هللا سبحان  ودعال  

و سم  بين الهات لم يجعل  في ايدي م عل  

ميزا  واحد، ف و غزير وفير عهد بعض م، 

و ليل معدوم عهد جخرين، وحت  يستطي  

هؤالء الوصول إل  ضروراد م وحاجاد م ال 

بد ل م من مال، وهو غير موجود لدي م، 

 لذل  ُجعل  الشريعة المدايهال سبيال ل م.

والتداين من أعظم أسباب رواج المعامالل 

ودورا  المال، أل  ههاك من الهات من ل  

 درن عل  دهمية المال وإصالح  ودسييره، 

لكه  ال يمل  من مادد  ما يمكه  من إظ ار 

دل  المواهب في دجارن أو صهاعة أو فالحة، 

فيضطر إل  التداين لتحقي  رغبت  وبلوغ 

غايت ، كما أ  من يوجد بيده المال  د يكو  

فا دا لحسن الهظر والتصرف في ، فيحول 

ذل  بيه  وبين إصالح مال ، فيكو  عرضة 

للتآكل والهفاذ عل  مر األيام، فيجد مالك  

 نفس  مظطرا للتداين حت  ال يختل نظام مال .

 

ولما كان  المدايهال أكثر عرضة 

للخصومال والمهازعال، بسبب إنكار 

الحقوق وبخس األشياء، أو عدم القدرن عل  

استفياء شروط ا لتزام، أو عدم القدرن عل  

أداء الح  الواجب دجاه الطير، عمدل 

الشريعة إل  حفظ هذا األصل العظيم في 

المعامالل بجملة من الشروط والضوابط 

واجليال، لتوثيق  وحفظ الحقوق في  

ألصحاب ا، وذل  في أطول جية في القرج  

الكريم، وهي جية المدايهة، حيث أمر بكتابة 

الدين وا ش اد علي ، و بض الرهن عهد 

دعذر ذل  في حالة السفر، مفصال كل ذل ، 

"يا أيها الذين آمنوا ةبا حيث  ال دعال  

تداينتم بدين ةلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب 

بينكم كاتب بالعدل، وال يأب كاتب أن يكتب 

  ، 282-282)البقرن: كما علمه هللا"

 بقلم الدكتـور : عزالديـن بـن زغيبـة



 

20 

و د عل  الظاهر ابن عاشور عل  هذه 

اجية فقال:" فشرع هللا دعال  للهات بقاء 

التداين المتعارف بيه م كي ال يظهوا أ  

دحريم الربا والرجوع بالمتدايهين إل  

رؤوت أموال م إبطال للتداين كل . 

وأفاد ذل  التشري  بوضع  في دشري  

جخرمكمل ل  وهو التوثي  بالكتابة 

 ، 2888وا ش اد" )التحرير والتهوير: 

كما أ  الشريعة  د أحاط  المدايهال 

بوازع سلطاني ردعي يردع 

المست ترين والعابثين ب موال الهات، 

وطلب  من ولي األمر الضرب عل  

أيدي م، وفوضت  في كثير من األحيا  

دقدير العقوبة أو ا جراء المهاسب، 

لمه  هؤالء من االستمرار في 

 ممارساد م.

وإ  لجوء الشريعة إل  الوازع  

السلطاني في دشري  المدايهال، ليس 

رغبة مه ا في إيالم الهات وإيذائ م في 

األموال واألديا ، بل هو سعي مه ا 

لحفظ سبيل الخير من االنقطاع 

واالردفاع من جملة المعامالل، حت  ال 

دتعسر حيان الهات ودهقط  عه م أسباب 

دورا  المال ورواج ، و يتعذر  ضاء 

حاجاد م ومصالح م، أل  أصحاب 

الثراء واألموال إذا لم يتوافر ل م من 

التشري  ما يحفظ عودن أموال م إلي م 

بعد إخراج ا من أيدي م، فإن م سيكفو  

عن بذل ا للطير، ويفضلو  بقاءها في 

أيدي م م  كسادها عل  بذل ا م  

ضياع ا، وهذا مضر بحيان المجتم  و 

 مسار الدولة.

وفي الو   نفس  نظرل الشريعة إل  

الذين يطلبو  األموال من أيدت الهات 

 صالح ا في دجارن، أو صهاعة، أو 

فالحة، أو لقضاء ضروراد م 

وحاجاد م، ثم يعرض ل م ما لم يكن في 

حسبان م، فيقعد ب م عن أداء ديون م 

بسبب عسرهم، فمثل هؤالء طلب  

الشريعة إنظارهم إل  حالة اليسر، بل 

جعل  ل م س ما في أموال الزكان، و 

هو س م الطارمين، حت  ال دبق  ر اب م 

أسيرن لتل  الديو  وأرباب ا، وحت  ال 

دضي  عل  أرباب األموال حقو  م التي 

 د ددفع م إل  الكف عن مثل هذا 

 الخير. وهللا أعلم بالصواب.

 

 زالديـن بـن زغيبـةـد. ع

 نا ب ر يس الهي ة 

 بقلم الدكتـور : عزالديـن بـن زغيبـة



 

 ؤال:ــالس

في إطار ا عداد لمشروع التمويل ا ست الكي )دمويل األفراد  المزعنم 

إنطال    ريبا بالمصرف دم إ تراح إشتراط الت مين عل  الدين و الت مينن 

عل  الحيان و  عتبار غياب شركال د مين إسالمية فإن  إ ترح التنعنامنل 

م  شركال د مين دقليدية، و علي  و إذ  دم  الن نينئنة رأين نا إسنتنثنهنائنينا 

للمصرف سابقا بش   اللجوء إل  الت مين لدى شركة د مين دقلنيندينة فنإ  

 ا دارن العامة دستفسر عن إمكانية دطبي  مثل هذا الرأت في هذه الحالة.

و في نفس ا طار و  عتبار أ  موظفي الدولة و هنم النفنئنة النرئنينسنينة 

المست دفة موطهة أجورهم في مستوى حسابت م لدى بريد الجزائر، فنقند 

إرد ل ا دارن العامة دو ي  إدفا ية م  بريد الجزائر من أجل ا نتنطناع و 

دحويل المستحقال الش رية عل  مديهي  الموطهين لدى البريد، و دقضني 

ا دفا ية بتحديد يوم لعملية ا  تطاع فإ  لم يتوفنر فني حسناب النمنعنهني 

 يمة القسط الش رت دكفل بريد الجنزائنر بنإجنراء مسنح شن نرت لنكنافنة 

من  % --الحسابال المديهة للمصرف مقابل إستفادد  من عمولة دقدر بـ 

 يمة المبلغ ا جمالي المحصنل، فن نل ينكنو  لنلنمنصنرف إعنتنبنار هنذه 

العمولة من  بيل مصاريف إستحقا   للدين و من ثم الرجنوع بن نا عنلن  

 مديهي .

 جــواب الهيئــة:

ال مان  شرعا أ  يقوم المصرف ا سالمي بالت مين عنلن  دينونن  لندى "

عمالئ  شريطة أ  يدف  ا شتراك لشركة الت مين و أ  ينكنو  النتن منينن 

 لدى شركة د مين إسالمية.

وإذا لم دوجد شركة د مين إسالمية دعطي هنذا النهنوع منن النتن منينن فني 

الجزائر فال مان  من الت مين لدى شركة د مين دنقنلنيندينة عنلن  أ  ينعناد 

 العرض عل  ال يئة بعد سهة.

ال مان  شرعا من أ  يطلب المصرف من عميل  طالب التمويل أ  ينقندم 

من ضمن الضمانال وثيقة د مين عل  حساب العميل لدى شركة دن منينن 

إسالمية منظن نرن لصنالنح النمنصنرف، و ال منانن  أيضنا منن دنوكنينلن  

 المصرف ليتول  ذل  عه  ب جر معلوم.

ال مان  من إدفاق المصرف م  إدارن البريد عل  أ  دقدم ل  خدمة دتمثل 

في خصم أ ساط التمويل الذت يقدم  المصرف ل ؤالء العمالء في حنالنة 

وجود رصيد ل ؤالء المتعاملين في حساباد م دو  أ  يندفن  النبنريند منن 

مال  و في هذه الحالة ال مان  من أخذ عمولة أو أجر عل  هنذه النخندمنة 

ألن ا خدمة حقيقية ال دتضمن  رضا و ال إ راضا إنما ينهنظنر فني أجنرن 

 المثل أو سعر المثل في السوق و هذا يقوم ب  المصرف.

" مثال عن الحاالل المتخلفة و التي يلتزم البنريند %--و إذا كا  األجر "

بتتب  الحساب و الخصم من أول مبلغ يدخل إلي  فإ  هذا ينعنهني أنن  لنو 

وجد رصيد لجمي  عمالء المصرف في مواعيد أ سناطن نم فنإ  النبنريند 

 يقدم الخدمة مجانية.

 يجوز للمصرف إعتبار هذه العمولة من  بيل ا لتزام بالتبرع."

 السؤال:

لما بادر المصرف بتهفيذ عملية مرابحة محلية منن أجنل إ نتنهناء عنتناد و 

أج زن لفائدن متعامل متعا د م  مجموعة من المستشفيال من أجل دنوريند 

عتاد و أج زن طبية، دبيّن ل  أ  العتاد موضوع المرابحة  د سلّم و رّكنب 

بالمستشف  المتعا د مع ، و  د برر المتعامل ذل  با ستنعنجنال النمنتنعنلن  

بتهفيذ هذه العملية و الذت دف  النمنورد إلن  النتنركنينب النمنبناشنر لنلنعنتناد 

بالمستشف  دو  إنتظار دهقل مهدوب المصرف إلي ، و إذ يطلب المتعامنل 

ل  فإنها نرجو من ال يئة إفاددها برأين نا  من المصرف إيجاد الحل المهاسب

 في هذه المس لة.

 جواب الهيئة:

إذا كا  العميل  د دقدم بطلب شراء أج زن و وعد بشرائ ا و لنمنا ذهنب "

مهدوب المصرف لشرائ ا أخبره المورد )البائ   ب ن ا  د ركب  فعال فني 

مكا  عميل المصرف فإ  المعاملة دكو  باطلة إال إذا كان  األج زن مما 

يهفصل كج از دكييف أو ثالجة فإن  يمكن لمنهندوب النبنهن  منعناينهنتن نا و 

 بض ا و دكفي المعايهة السابقة و بيع نا منرابنحنة و  شراؤها من البائ  ثم

دسليم ا للمشترت مرابحة و أما إ  كان  منمنا يسنتن نلن  عنينهن  كنخنلنطنة 

االسمه  دوض  في السقف مثال أو يختلط بطيره كالبترول فإ  النمنعنامنلنة 

 ال دصح.

و إذا كان  المعاملة  د دم  فإ  كان  من الهوع الثاني جهب  أرباحن نا و 

 إال فال."
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الجرزائرر، فري ةطرار -أطلق مصرف السالم

تنويع خدماته لفرائرد  الرمرترعرامرلريرن، ألول 

مر  في الجزائر منتجا مبتكرا وهرو دفرترر 

 ،”هديتي“االستثمار 

موج  للمتعاملين الراغبين فني دنقندينم أت  

ام، أب، بنهن ، ابنن، ) مبلغ لشخص عزيز 

دو  علم هذا األخير حيث ينتنم  ( .…زوجة

فتح الحساب وإيداع المبلغ النمنرغنوب فني 

إهدائ  ويتم مهح  علبة دفتر يقدم ا كن ندينة 

، ”هندينتني“للم ندى لن  دفنتنر االسنتنثنمنار 

وسيلة إدخار س لة وجمهة فني منتنهناول كنل 

دمهح إمكانية استثمار األمنوال  أفراد العائلة

م  إمكانية التصرف ب ا بكنل حنرينة وفني 

 .أت و  

ويمكن للمتعامل االستفادن منن عندن منزاينا 

، دفنتنر منّجنانني، حسناب ”هندينتني“للدفتر 

بدو  دنحنمنل مصنارينف النتنسنينينر، وكنذا 

عملية السحب وا يداع مجانية، بنا ضنافنة 

إل  أرباح دضاف إل  حساب  علن  أسنات 

ربن  سننهنوت، وحننرينة ا يننداع والسننحننب، 

ويستفيد أيضا من الخدمال عبر األننتنرنن  

دنطنبنين   -السالم مباشر عنبنر النكنمنبنينودنر

ال وادف النهنقنالنة السنالم سنمنارل بنهنكنهنغ 

وبطا ة الدف  عبر األنترن  إضافة ال  كنل 

هذه المزايا فإ  المستفيد يدخل دنلنقنائنينا فني 

القرعة التي دهظم كل ثنالثنة أشن نر لنلنفنوز 

بننعننمننرن منندفننوعننة الننتننكننالننيننف النن  الننبننقنناع 

 .المقدسة

ويؤكد مصرف السالم الجزائر بان  ينمنكنن 

ألت شخص التقدم حامال بطا نة النتنعنرينف 

والمبلغ المراد إيداع  لفنائندن شنخنص جخنر 

من مستشار المتعاملنينن النذت ينقنوم بنفنتنح 

حساب للم دى إلي  ويقوم النمن ندت بنإينداع 

 .المبلغ

ويتوجب عل  الم دى إلي  التقدم للمصنرف 

بنطنا ننة  الحنقنا  كنمنال الننوثنائن  النثنبننودنينة

حنينث ينتنم دن كنيند  دعرينف وشن نادن إ نامنة

 .الحساب

ويسع  مصرف السالم الجزائر لنتنحنسنينن 

حيث يعزز بذلن  منكناننتن   ودطوير خدماد 

كمصرف شامنل ينقندم منهنتنجنال منبنتنكنرن 

 .دتواف  ودعاليم الشريعة ا سالمية



 

 

الجزائر ومؤسسة بيتروجال اتفاقية شراكة في ةطار التعاون االقتصادي؛ وقد وقع على االتفاقية كل مرن السريرد -أبرم مصرف السالم

لمؤسسة بريرترروجرال وجررت مرراسريرم  المدير العامسفيان جبايلي مدير قطا  التطوير التجاري لمصرف السالم والسيد قطاي حمز  

 الجزائر بدالي ابراهيم.-التوقيع على مستوى المقر الرئيسي لمصرف السالم

المؤسسال اال تصادية الهاشطة في مجال الطنا نة منن  لمختلفدسمح هذه االدفا ية 

مؤسسة بنينتنروجنال  التي دوفرهامعدال دوزي  الو ود والمهتجال البترولية  ا تهاء

النجنزائنر -الذت يعتمده مصنرف السنالم” الليزيهغ” عن طري  التمويل االيجارت 

 في دمويل الشركال عبر كافة فروع  المهتشرن في ربوع الوطن.

الجزائر من خالل الشراكة الدائمة م  مخنتنلنف الشنركنال -ويؤكد مصرف السالم

االسنتنجنابنة لنحناجنينال السنوق والنمنتنعنامنلنينن  اال تصادية في كافة المجاالل ارادد  الكاملة للتمو   في السوق الجزائرت والعمل علن 

 والمستثمرين وف  استراديجية دتماش  ومتطلبال التهمية اال تصادية في مختلف القطاعال.
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بباب الزوار، و الرتري كرانرت مرن ترنرشرير  “  جاردي” لرجال األعمال بفندق “  آفاق” فعاليات الندو  الشهرية لجمعية  تةنطلق

 0430ماي  00يوم السبت و التي جرت  “ناصر حيدر”السيد المدير العام لمصرف السالم الجزائر األستاب 

وبحضور وفد وزارت وجم  غفير من المنشناركنينن  

الحافظين لكتاب هللا، حيث دم االفتنتناح بنقنراءن جينال 

بيهال من الذكر الحكينم والنقناء كنلنمنة االفنتنتناح منن 

طرف معالي وزير الشؤو  الديهية دلت ا أنشودن ديهية أدد ا فر ة األشواق  ادمة من والية بشنار، بنعندهنا دنم 

دكريم العالمين الجليلين )الشيخ محمد الصالح الصدي  والشيخ جلول بلقاسمي المدعو أحمد  اينن دنم عنرض 

 فيلم وثا ي عن العالمين، ودم االختتام بتالون حسهة من القرج  الكريم.

مة، أشرف  علي  رئاسة عاصو جرل الفعاليال في فهدق السوفيتال وبحضور لجهة متعددن الجهسيال من )لبها  و ...  االختتام كا  من المسجد الكبير بساحة الش داء ال

  الجم ورية

شارك مصرف السالم الجزائر في فعاليات 

افتتاح الرطربرعرة السرادسرة عشرر لرجرائرز  

الجزائر الدوليرة لرحرفرق الرقررآن وإلحريراء 

التراث اإلسالمي المنظمة من قربرل وزار  

 04الشؤون الدينية واألوقاف برمرشراركرة 

 دولة أجنبية،



 

الحرمرد و والصرال  والسرالم عرلرى 

رسول هللا وآله وصحبه ومن تبع هرداه، 

 وبعد:

 

أخرج مسلم في صحيحن : عنن أبني 

هريرن رضي هللا عهن   نال:  نال رسنول 

أَيَُّها النَّاُس ةِنَّ » هللا صل  هللا علي  وسلم: 

َ َطي ِ  َ أََمرَر ٌب ال يَْقبَُل ةِالَّ َطري ِرب،را، َّللاَّ َوةِنَّ َّللاَّ

 :  فَرقَرالَ   اْلُمْؤِمنِيَن بَِما أََمَر بِِه اْلرُمرْرَسرِلريرنَ 

يِّبَاِل َواْعَملُنوا  ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّ }يَاأَيَُّ ا الرُّ

َصنناِلننِحننا إِنِّنني بِننَمننا دَننْعننَمننلُننوَ  َعننِلننيننم   

[ َو َناَل : }يَناأَيُّنَ نا الَّنِذينَن 15]المؤمهو : 

جَمهُوا ُكنلُنوا ِمنْن َطنيِّنبَناِل َمنا َرَزْ نهَناُكنْم  

ِطريرُل [، 572]البقرن:  َل يُر ُجر َر الررَّ ثُرمَّ بََكر

رَمراِء  السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر يَُمدُّ يََدْيِه ةِلَى السَّ

ِ َوَمْطرعَرُمرهُ َحرَراٌم َوَمْشرَربُرهُ  ِ يَا َرب  يَا َرب 

َحَراٌم َوَمْلبَُسهُ َحَراٌم َوُغِذَي بِاْلَحَراِم فَأَنَّى 

 .3“يُْستََجاُب ِلذَِلكَ 

 

وهنذا النحندينث ”  ال ا مام الهووت: 

أحد األحاديث التني هني  نواعند ا سنالم 

ومبانني األحنكنام. وفنين : أ  النمنشنروب 

والم كول والملبوت ونحو ذل  يهبطي أ  

وأ  من  ،يكو  حالال خالصا ال شب ة في 

أراد الدعاء كا  أول  باالعتهاء بذل  منن 

 .0“غيره

لذل  أوجب العلماء التفقّ  في أحكام البين  

والشننراء، وبننخنناّصننة لننمننن جننلننس فنني 

األسواق من التّجار، وحثّوا عل  حضور 

 -رحنمن  هللا-مجالس العلم، فنعنن عنطناء 

مجالس الذّكر هي مجالس النحنالل ” ال: 

والحرام كيف دشنتنرت ودنبنين ، ودصنلني 

ودصوم، ودهكح ودطلّ ، ودحنّج، وأشنبناه 

 “هذا

و د اعته  فق اء المالكية والمطاربة مه نم 

عل  وج  الخصوص بالتن لنينف فني هنذا 

 المجال، نذكر مه م:

  ،عبد الرحمن بن النقناسنم النمنصنرت

ا مام المش ور أنجب دالمينذ منالن ، 

وأعلم م بقواعد مذهبن  حنتّن  كناننوا 

يفّضلون  عل  جمي  أصحاب  في علم 

كتاب المسائل في بينوع ” البيوع، ل : 

 “.اججال

   أبو العنبنات األبنينانني النتنونسني، لن

مسننائننل السننمنناسننرن فنني ” كننتنناب: 

 “.البيوع

  أبننو يننحننينن  أبننو بننكننر بننن جننمنناعننة

 “مسائل البيوع”التونسي، ل  كتاب : 

  : أبو العبات القبّاب الفاسي، ل  كتاب

شننرح مسننائننل ابننن جننمنناعننة فنني ” 

 “.البيوع

  : أبو العبات أحمد البجائي، ل  كتاب

دننعننلننينن  عننلنن  بننيننوع اججننال مننن ” 

 “.مختصر بن الحاجب

كنفناينة ” عبد هللا بنن فنودت، لن  كنتناب: 

 “.العوام في البيوع

 

وغينرهنم كنثنينر، منّمنا ينوجند فني كنتنب 

 التراجم و الف ارت.

 بقلم السيـد : علـي محمـد بورويبـة

00 



 

00 

 كتاب مسائل البيو  البن جماعة التونسي:

وبمهاسبة هذا العدد من المجلّة اخترل أ  أ ندّم 

إلنن  الننقننّراء األعننّزاء أحنند الننكننتننب الننطننريننفننة 

والهادرن التي عهنين  بن حنكنام النبنينوع، وهنو: 

" ألّف  ا منام أبنو ينحنين  مسائل البيو كتاب "

ابن جماعة التنونسني، ودنولّن  شنرحن  وبسنط 

معاني  ا مام أبو العبات ابن القبّناب النفناسني، 

و نند وفّننقننهنني هللا لننالعننتننهنناء بنن ننذا الشننرح 

 .1وإخراج 

 

 موضو  الكتاب:

يتهاول هذا الكنتناب عندّن مسنائنل منن النبنينوع 

الشائعة في عصره، وينبنيّنن النحنكنم الشنرعني 

في ا وف  مذهب ا مام مال  بنن أننس رضني 

هللا عهن . ويشنمنل النكنتناب األبنواب النفنقن نينة 

التالية: ]أحكام بي  الطنعنام، أحنكنام الّصنرف، 

أحكام السلَّم، المزابهة، فسخ الدين فني الندينن، 

بي  النخنينار، بنين  النطنرر، ا جنارن، مسنائنل 

 مختلفة[.

و د حظي هذا النكنتناب بن هنمنينة كنبنينرن لندى 

حنتّن   نالنوا عنهن :  0العلماء بين شارح وناظنم

"يتعيّن عل  كل متديّن في معامنالدن  النو نوف 

 علي ".

 

ة الكتاب وسر  تأليفه:  قص 

يرج  سّر د ليف هذا الكتاب إل   ّصة عجيبة، 

وهو: أّ  بعنض دنالمنينذ ومنحنبّني ا منام ابنن 

جماعة التونسي لج وا إلي   مامتن  فني النعنلنم 

وصالح سيرد ، طالبينن منهن  أ  ينؤلّنف لن نم 

كتاباِ في التصّوف والّزهد، يدلّ م عل  الطري  

الننمننوصننل إلنن  دننقننوى هللا، وبننلننوغ رضنناه 

ومحبّت ، ف جاب طلب م وعنكنف عنلن  دن لنينف 

كتاب، ثّم ناول م إيّاه فإذا هو كتاب في مسنائنل 

الننبننيننوع والننتننجننارن، فننتننعننّجننبننوا مننن صننهننيننعنن  

ف، ألن واستهكروا، فقنال:  "هرذا هرو الرت رصرو 

ف عرلرى أكرل الرحرالل، ومرن ال  مدار الرترصرو 

يعرف أحركرام الرمرعرامرالت ال يسرلرم مرن أكرل 

فنن  الرحررام برالرربرا والربرريرو  الرفراسرد ".  فن لّن

للتوّصل ألكل الحالل، ومن أكل الحنالل فنعنل 

 الحالل.

 

وصدق الشيخ فنينمنا  نال  إذ ال يسنتنقنينم أمنر 

المسلم وال يصلح دنديّنهن  إالّ بنتنحنّرت النحنالل 

واجتهاب الحرام، وال يتحقّن  ذلن  إالّ بنطنلنب 

فنرض عنلن   -العلم والحالل -العلم، وكالهما 

المسلم دحصيل ، فعن أنس بن مال  رضي هللا 

عه ، عن الهّبي صنلن  هللا عنلنين  وسنلنم  نال: 

 .0“َطلَُب اْلَحاَلِل َواِجٌب َعلَى ُكل ِ ُمْسِلم  ”

وأختم ب بينال جنمنينلنة لنبمنام عنبند النرحنمنن 

من مقدّمة نظم  لكنتناب  -رحم  هللا–السهوسي 

هندينة ” "مسائل البيوع البن جماعة" المسّم : 

)والنذت منا  “ المسكين لمن أراد من علم الدينن

  يزال مخطوطا :

 ( .0101باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها : )–صحيح مسلم : كتاب الزكاة ( 0)

 اختصاراً . 00011شرح النووي لصحيح مسلم : ( 0)

 بدار ابن حزم، بيروت، لبنان. 7110طبع الكتاب سنة ( 0)

معونة المكتسبب وببةبيبة البتباجبر « ، أبو سالم العياشي «هدية المسكين لمن أراد من علم الدين»، عبد الرحمن السنوسي، «نظم مسائل ابن جماعة في البيوع»مّمن نظمه: أبو العباس الحباك (  0) 

 ».المحتسب

 رواه الطبراني في المعجم األوسط، وحّسنه المنذري والسخاوي والهيثمي.( 0)

 أي: تعمى وتصدأ.( 0)

 أي: كل من الحالل الطيّب.( 0)

ر القلوب بالحالل  الحمد للواحد بي الجالل     *     منو 

اَن على القلوب وجعَل الر 
با مع الذ نوب     6  *     ألكلَة الر 

 ولم يِجي في سائر الذنوب     *     ما جاء في الربا من الحروب

 وَمن يُطيق َحرب العزيز القاهر     *     مع نبي ه الكريم الط اهر

 وأَمر هللا بأْكل الطي ب     *     وهو الحالل عندنا في المْذَهب

 وجاء أيضا في الحديث الواضل     *     عن سي د الخلق الش فيع الن اصل

قال لَسعد  َطي ِبَن لُقَمتَك
 *     مهما أردت تُستجاُب دعوتُك     0

ا أطا  رب ه يَقينا  من أَكل الحالل أربعين     *     يوم،

با وحق ِق الن َظر  وهكذا في العكس جاءنا الخبر     *     فابعَد عن الر 

 فإن ه يُذِهب أنوار الِفَكر    *     حتى يصير القلُب أقسى من َحَجر

ت األوطانا     *     وات بَعوا في فِعِلهم شيطان،ا  مصيبةٌ قد َعمَّ

 فال أميٌر ينهى عن َهتْك الُحَرم     *     وال القضا ُ فاحذَر البالَء وَكم

من قرية وبَلَد  قد َهلَكت     *     بالِفسق والسُّكوت ثم  ُشت ِتَتْ 
0 

 فانظر أخي لنفِسك المسكينَة     *     َواْسع ةلى الخالص بالسَِّكينة



 

 السالم عليكم ورحمة هللا؛ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

: } وربرك يرخرلرق مرا يقول هللا تبارك وتعالى 

 يشاء ويختار ما كان لهم الِخيَر  {

تعرالرى الرعرشرر األواخرر   قد اختار سبحانه وف

من شهر رمضان ، من بين سائر أيام الشرهرر 

 . ، وخصها بمزيد من الفضل وعرظريرم األجرر

فكان صل هللا عليه وسلم يجتهد بالعمل فريرهرا 

أكثر مرن غريررهرا ،ترقرول عرائشرة رضري هللا 

عنها: )كان رسول هللا صل هللا عرلريره وسرلرم 

يجتهد في العشر األواخرر مرا ال يرجرترهرد فري 

  غيره( رواه مسلم

 

وكا  يحيي في ا الليل كل  ب نواع النعنبنادن منن 

صالن وذكنر و نراءن النقنرج  ،دنقنول عنائشنة 

رضي هللا عه ا : ) كنا  رسنول هللا صنل هللا 

علي  وسلم إذا دخل العشر أحيا النلنينل، وأينقنظ 

 أهل ، وَجدَّ وشد المئزر  رواه مسلم

 

فكا  يو ظ أهل  في هذه الليالي للصالن والذكر 

، حرصا عل  اغتهام ا بما هي جديرن بن  منن 

ولم يكن الهبي صنل  " : العبادن ، ال ابن رجب

هللا علي  وسلم إذا بقي من رمضا  عشرن أينام 

 .. "يدع أحدا من أهل  يطي  النقنينام إال أ نامن 

وداوم صل هللا علي  وسلم عل  االعتكاف في ا 

حت   بنض ،فنفني الصنحنينحنينن عنن عنائشنة 

رضي هللا عه ا : ) أ  النهنبني صنل هللا عنلنين  

وسلم كا  يعنتنكنف فني النعنشنر األواخنر منن 

رمضا  حت  دوفاه هللا ، ثم اعنتنكنف أزواجن  

 من بعده

 

ِ لنلنشنواغنل  وما ذل  إال دفرغاِ للعبادن ، و طعنا

والصوارف ، ودحرياِ لليلة القدر ، هذه النلنينلنة 

الشريفة المبناركنة النتني هني درن النلنينالني و 

أفضل ا ، التي جعل هللا العمل في نا خنينراِ منن 

العمل في ألف ش ر ،فقنال سنبنحنانن : } لنينلنة 

  (2القدر خير من ألف ش ر  )القدر 

 

في هذه الليلة دقدر مقادير الخالئ  علن  مندار 

النعننام ، فننينكننتنب فننين ننا األحننينناء واألمننوال ، 

والسعداء واألشقياء ، واججال واألرزاق ، نال 

 .4الدخا   دعال :} في ا يفرق كل أمر حكيم  

 

و د أخف  هللا عز وجنل عنلنمن نا عنن النعنبناد، 

ليكثروا من العبادن ، ولنينجنتن ندوا فني النعنمنل 

فيظ ر من كنا  جناداِ فني طنلنبن نا حنريصناِ  ،

علي ا ، من العاجز المفرط ، فإ  منن حنرص 

عل  شيء جد في طلب  ، وها  علي  ما ينلنقناه 

 . مننن دننعننب فنني سننبننيننل الننوصننول إلننينن 

هذه الليلة العظيمة يستحب دحري ا في النعنشنر 

األواخننر مننن رمضننا  ، وهنني فنني األودننار 

أرج  وجكد ،فقد ثب  في الصحيحين أ  الهنبني 

صل هللا علي  وسلم  ال : )التمسوها في العشر 

األواخر من رمضا ، ليلة النقندر فني دناسنعنة 

وهني  دبق ، في سابعة دبق ، في خامسة دبقن ،

في السب  األواخر أرجن  منن غنينرهنا، فنفني 

حديث ابن عمر رضي هللا عنهن نمنا أ  رجناال 

من أصحاب الهبي صل هللا عنلنين  وسنلنم أروا 

فنقنال  ليلة القدر في المهام في السبن  األواخنر،

رسول هللا صل هللا علي  وسلم : )أرى رؤياكنم 

 د دنواطن ل فني السنبن  األواخنر، فنمنن كنا  

متحري ا فليتحرها فني السنبن  األواخنر  رواه 

  البخارت

 

وهي في ليلة سب  وعشرين أرجن  منا دنكنو  

،لحديث ابن عمر رضي هللا عه منا أ  النهنبني 

صل هللا علي  وسلم  ال : )ليلة القدر ليلة سنبن  

  وعشرين  رواه أبو داود

 

فاحرص أخي المسلم عل  اال تداء بهبي  صنل 

هللا علي  وسلم ، واجت د في هذه األيام والليالي 

، ودعرض لهفحال الرب الكريم النمنتنفنضنل ، 

عس  أ  دصيب  نفحة منن ننفنحنادن  ال دشنقن  

 بعدها أبداِ ، وأكنثنر منن الندعناء والنتنضنرع،

 

وخصوصاِ الدعاء الذت علم  الهنبني صنل هللا 

علي  وسلم لعائشة رضي هللا عه ا حين  ال  : 

يا رسول هللا ، أرأي  إ  علم  أت ليلة النقندر 

، ما أ ول في ا ؟  ال : )  ولي : الل م إن  عفنو 

 دحب العفو فاعف عهي   رواه أحمد وغير

و نوجه تحية خاصرة لروخروات الرزمريرالت و 

لكل نساء المسلمين على ما يبذلونه من جهرد 

في هذا الشهر الرمربرارك و نردعرو هللا الرعرلري 

القدير أن يجازيهرم خريرر الرجرزاء عرنرا و أن 

 يجعل تعبهم في ميزان حسناتهم. 

 بقلم السيد : محمــد بونيــل
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عيد العمال يوم يتوقف فيه مالييرن الرعرمرال فري الرعرالرم عرن 

العمل لمراجعة أوضاعهم وظروفهم، والنظر فيما تحقق لهرم 

ومالم يتحقق، ورفع مرطرالربرهرم بصروت عرال فري مسريررات 

 وتظاهرات احتفالية.

 

، ثنم أسنتنرالنينافني  5811أبريل/نيسنا   25كان  بداية عيد العمال يوم 

، حيث طالنب النعنمنال فني والينة الواليال المتحدن األميركيةانتقل  إل  

بتخفيض ساعال العمل اليومي إل  ثماني سناعنال،  5881عام  شيكاغو

 .كاليفورنياودكرر الطلب في والية 

 

وفي دورونتو الكهدية حضر زعيم العمنال األمنينركني بنينتنر مناكنطنواينر 

احتفاال بعيد العمال، فهقل النفنكنرن ودنم أول احنتنفنال بنعنيند النعنمنال فني 

 .نيويوركبمديهة  5882سبتمبر/أيلول عام  1الواليال المتحدن بتاريخ 

 انو  االدحاد التجارت الذت أعنطن  الصنفنة  كهداأثمر نضال العمال في 

 .5872القانونية للعمال ووفر الحماية لهشاط االدحاد عام 

 

وبعد وفان عمال عل  أيدت النجنينش األمنينركني فنينمنا عنرف بنإضنراب 

األميركي غروفر كليفالند لمصالنحنة   ، سع  الرئيس5884بولما  عام 

م  حزب العمل، دم عل  إثرها بستة أيام دشري  عنيند النعنمنال وإعنالنن  

 إجازن رسمية.

 

بقي غروفر  لقا من دقارب اليوم الدولي للعمال من  ذكنرى هناينمناركن  

شنخنصنا فني دنظناهنرن  52حيث  تل أكنثنر منن  5881مايو/أيار  4في 

احتجاجية بساحة هايمناركن  عنلن  منقنتنل أربنعنة عنمنال فني إضنراب 

بشيكاغو للمطالبة بتخفيض ساعال العمل اليومني إلن  ثنمنانني سناعنال 

دح  شعار "ثماني ساعال للعمل، ثماني ساعال راحة، ثماني سناعنال 

 للهوم".

وجاء إضراب شيكاغو ضمن سلسلة إضنرابنال ننظنمن  فني عندد منن 

دح  شعار "من النينوم لنينس  5881المد  األميركية يوم األول من مايو

عل  أت عامل أ  يعمل أكثر منن ثنمنانني سناعنال"، و بنلنغ عندد دنلن  

 ألف. 243ا ضرابال خمسة جالف إضراب و شارك في ا نحو 

  

وبنلنغ صنداهنا عنمنال النعنالنم،  دجاوزل  ضية هايمارك  أسوار أميركا

ذكراها في العاصمة النفنرنسنينة  االشتراكيةوأحيا المؤدمر األول لألممية 

، ودم  الندعنون لنمنظناهنرال دولنينة  حنيناء ذكنرى 5888عام  باريس

، وفنني الننعننام الننمننوالنني اعننتننرفنن  األمننمننيننة 5883هننايننمنناركنن  عننام 

 في مؤدمرها الثاني بعيد العمال حدثا سهويا. االشتراكية
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دعا اجتماع مؤدمر االشتراكية الندولنينة فني أمسنتنردام  5834وفي عام 

مه نا فني جنمنين   جمي  المهظمال والهقابال العمالية وخاصة االشتراكية

أنحاء العالم إل  عدم العمل في األول من مايو/أينار منن كنل عنام، ودنم 

 السعي لجعل  يوم إجازن رسمية في عشرال الدول.

 

بارك  الكهيسة الكاثوليكية األول من مايو عيدا للعمال،  5811وفي عام 

واعتبنرل النقندينس ينوسنف بنارا أو ينوسنف النهنجنار شنفنينعنا لنلنعنمنال 

واعنتنبنرل  والحرفيين، فيما سارل الواليال المتحدن عل  دقليدها القديم،

أول يوم اثهين من ش ر سبتمبر من كل عام عيدا للعنمنل، وكنذلن  األمنر 

 في كهدا.

 

دمس  االشتراكيو  والشيوعيو  األميركيو  ومن وصفوا بالفوضويين، 

بإحياء يوم األول من مايو ودهظيم مظاهنرال ومسنينرال فني شنينكناغنو 

 النكنوننطنرتاعنتنبنر  5818ونيويورك وسنينادنل وغنينرهنا. وفني عنام 

األميركي هذا اليوم، يوم وفاء )لذكرى هايمارك   خاصة بعدمنا حنظن  

 .االدحاد السوفياديبالتقدير من دول عديدن وعل  رأس ا 

األول منن مناينو ينوم  دواي  أيزن ناور و أعلن الرئيس األميركي حيه ا

إجازن رسمية، وكان  مهاسبة للتعبينر فني دنظناهنرال و مسنينرال عنن 

موا ف دتعل  بقضايا سياسية واجتماعية، من  بيل مسنينرن دعنم حنقنوق 

العمال الذين ال يحملو  وثائ  في الواليال المتحدن، ورفنض اسنتنمنرار 

وعندم  اال نتنصناد األمنينركني، واالحتجاج عل  حالة العراقالحرب في 

عنهندمنا دنم  2352المساوان اال تصادية كما حصل في األول منن مناينو 

 .وول ستري احتالل ساحة 

يعد يوم األول من مايو يوم ةجاز  رسمية في نحو مائة دولة، وتعتربرره 

الررحررركررات والررنررقررابررات الررعررمررالرريررة فرررصررة لررترردارس أحرروال الررطرربررقررة 

وتقييم ةنجازاتها، ورفرع مرطرالربرهرا فري مسريررات وترظراهررات  العاملة

عامة، و ال يخلو هذا اليوم من السياسة باالحرترجرال عرلرى الرحركرومرات 

وسياستها االجتماعية واالقترصراديرة، خراصرة فري الردول الرتري تركرون 

 النقابات فيها درعا من أدر  األحزاب السياسية.
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 االحرداث  أبررز  و  أهمبعض   نستعرض  المبارك  رمضان  شهر  حلول  مع

 الفضيل الشهر هذا خالل احداثها جرت التي التاريخية

  األنررررررررررررررردلرررررررررررررررس فررررررررررررررري األمرررررررررررررررويرررررررررررررررة  الررررررررررررررردولرررررررررررررررة

 71  النمنوافن   هـن031 رمضا  01في

 الننرحننمننن  عننبنند  عننبَننرَ  م  017  فننبننرايننر

(  نريننش  صنقنر)   بـنن  النمنعنروف  النداخنل

 دولننة  لننيننؤسننس  األننندلننس  إلنن   الننبننحننر

 األمننويننة  النندولننة  وهنني   ننويننة  إسننالمننيننة

 .األندلس في

  الرررررررررررررررررررررررركررررررررررررررررررررررررربررررررررررررررررررررررررررى  بررررررررررررررررررررررررردر  غررررررررررررررررررررررررزو 

 رمضنا   شن نر  من  عشر  الساب   في

 و نعنن   لنلنن نجنرن  النثنناننينة  السنهنة  فني

 أطننلنن   الننتنني  الننكننبننرى،  بنندر  غننزون

 ،” الفر نا   يوم“   الكريم  القرج   علي ا

 فنني  الننمنن ننمننة  الننمننعننارك  أولنن   وهنني

 عندد  كنا   حنينث  ا سالمي،  التاريخ

 عشنر  وثالثة  ثالثمائة  في ا  المسلمين

 و  دسعنمنائنة  المشركين  وعدد  رجالِ،

  رجالِ  خمسين

  مرررررررررررررررررررررررررررررررررررركررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  فررررررررررررررررررررررررررررررررررررتررررررررررررررررررررررررررررررررررررل

 النمنبنارك  رمضنا   شن نر  منن  العشرين  في

  مكة فتح كا  لل جرن الثامهة السهة في

 

  حرررررررررررررررررررررررطررررررررررررررررررررررريرررررررررررررررررررررررن  مرررررررررررررررررررررررعرررررررررررررررررررررررركرررررررررررررررررررررررة

 النننُمنننبنننارك  رمضنننا   شننن نننر  منننن  77  فننني 

 دشنريننن  شن ننر  منن  عشننر  لنلنسننابن   النمنوافنن 

 مو عنة  كان  ،0011 الميالدت للعام  الثاني

 الدين  صالح  الهاصر  السلطا   بقيادن  حطين

  المشرق في الصليبي الوجود أن   والتي األيوبي،

 أنرررررررررررررررررررررررطرررررررررررررررررررررررراكررررررررررررررررررررررريررررررررررررررررررررررررة  فرررررررررررررررررررررررترررررررررررررررررررررررل

 ننجنح ( مينالدت  0771)    لل جرن  777 عام من رمضا  من الراب   في

 يند  منن  إننطناكنينة  مندينهنة  اسنتنرداد  فني  بنينبنرت  الظناهنر  بقيادن  المسلمين

   عاِما 001 أيدي م في أسيرن ظل  أ  بعد الصليبيين

  الشرررررررررررررررررررهرررررررررررررررررررداء  برررررررررررررررررررالط  مرررررررررررررررررررعرررررررررررررررررررركرررررررررررررررررررة

 رمضنا   منن  الثانني  اليوم  في 

 حننندثننن   هنننجنننرينننة  001  عنننام

 الش يرن،  الش داء بالط  معركة

 بنينن  المعركة  هذه  اشتعل   و د

 الرحنمنن  عبد“   بقيادن  المسلمين

 بوادنينين   مهطقة  في و ع  و د ،”ماردل شارل“ بقيادن والفرنجة” الطافقي

 كنل  إلن   االسنالمني  النمند  أو نفن   انن نا  نتائجن نا  اهم  من  وكا   الفرنسية،

  .اوروبا

  جرررررررررررررررررالررررررررررررررررروت  عررررررررررررررررريرررررررررررررررررن  مرررررررررررررررررعرررررررررررررررررركرررررررررررررررررة

 خننرج هـنن711  رمضننا  71  فنني 

  نطنز  الندينن  سنينف  مصنر  سلطنا 

 الننجننيننو   رأت  عننلنن   مصننر  مننن

 جننيننش  لننمننال ننان  وذلنن   الننمننصننريننة

 عنينن  منعنركنة  في  الرهيب  المطول

 فننننينننن ننننا  انننننتننننصننننر و  جننننالننننول

ِ   انتصاراِ  المسلمو   فني  النمنطنول  ننفنوذ  النحسنار  المعركة  أدل و  ساحقا

ِ  مه ا وخروج م الشام بالد   المطولي المد وإيقاف ن ائيا

 عررررررررررررررررررررررمرررررررررررررررررررررروريررررررررررررررررررررررة مررررررررررررررررررررررعررررررررررررررررررررررركررررررررررررررررررررررة

 سنهنة  رمضا   ش ر  من  السادت  في

 النعنبناسني  النخنلنينفنة  ج ز  هـ،  773

ِ   الننمننعننتننصننم  الننروم  لننحننرب  جننيننشننا

  حندى  الشن نينرن  للصرخة  استجابة

 الننننننمننننننسننننننلننننننمننننننال  الننننننهننننننسنننننناء

 المسلمو   دخل ا  و  سقط   أ   ال  عمورية  حاصر  حيث (  وامعتصماه) 

  رمضا  من عشر الساب  في

 



 

  رمضررررررران  مرررررررن  الرررررررعررررررراشرررررررر  حررررررررب  أو  أكرررررررتررررررروبرررررررر  حررررررررب

 الننمننبننارك  رمضننا   مننن  الننعنناشننر  فنني 

 األول  دشننريننن  مننن  لننلننسننادت  الننمننوافنن 

 وسننوريننا  مصننر  مننن  كننل  شننهنن  0703

 النجنينش  عنبنر  و   إسرائنينل  عل   الحرب

  بارليف خط محطما السويس  هان المصرت

 الرررررمرررررترررررحررررررد   الرررررواليرررررات  الرررررى  الررررربرررررتررررررول  تصرررررديرررررر  وقرررررف

 70  الموافن   هـ0373 رمضا  من 71  في

 النكنوين   منن  كنل   ام   م0703  أكتوبر  من

 دصدينر  و ف  باعال  ودبي والبحرين  و طر

 الننمننتننحنندن  الننواليننال  إلنن   ننن ننائنني ننا  بننتننرولنن ننم

 ضند  معركت ما  في  وسوريا  مصر  م   دضامهِا  وذل   وهولهدا،  األمريكية

 شن نر  منن  السنادت  رمضنا   منن  النعناشنر  حنربِ   فني  المنحنتنلنينن  الي ود

  دشرين0أكتوبر

نزل  سورن الهجم وهني أول سنورن م 000للبعثة   0في رمضان سنة 

نزل  في ا سجدن وسجد الهبي صل  هللا علي  وسلم وسجد مع  المؤمهنو  

والمشركو  إال رجالِ من  ريش أخذ حنفنهنة دنراب ورفنعن نا إلن  رأسن  

  يكفيهي هذه.: و ال

اعتنكنف النهنبني صنلن  هللا عنلنين  م 000للهجر   02في رمضان سنة 

  .وسلم عشرين يوماِ في المسجد وددارت القرج  م  جبريل مردين 

افتتح عنمنرو بنن النعناص حصنن م 002للهجر    02في رمضان سنة 

 نابليو  بعد أ  اكتسح في طريق  جهود الروم. 

فنة عنلني بنن أبني م 002للهجر    02في رمضان سنة  استش اد الخلين

 طالب  

سنن بنالنخنالفنة بنعند م 002للهرجرر    02في رمضان سنة  بنوين  لنلنحن

 .استش اد أبي 

 

دوفي عمرو بن العاص في مصنر  م000للهجر    00في رمضان سنة 

 . ول  ما يقارب مائة سهة

دوفي  أم المؤمهين عائشة رضني م 000للهجر    00في رمضان سنة 

 سهة. 77هللا عه ا ول ا 

قنائند م 002للهجر   00في رمضان سنة  فتحن  األنندلنس عنلن  يند الن

 .طارق بن زياد

دنم بنهناء مندينهنة فنات وجنامن  م 000للهجر    000في رمضان سنة 

  .القرويين عل  يد يحي  بن محمد ا دريسي

فتح المسلمو  مديهة سر نوسنة م 000للهجر    000في رمضان سنة 

  .في جزيرن صقلية

دنم بنهناء جنامن  األزهنر فني م 000لرلرهرجرر    000في رمضان سنة 

  .القاهرن

دم د سيس الدولنة النمنوحندينة م 0000للهجر    000في رمضان سنة 

  .في المطرب عل  يد عبد المؤمن بن علي

دنوفني جنهنكنينز خنا  طناغنينة م 0000للهجر   000في رمضان سنة 

  .التتار وسلطا  المطول الذت أباد األمم

سنجند النهنبنوت م 0000لرلرهرجرر    000في رمضان سنة  احنتنرق النمن

  .الشريف

استول  الظاهر بينبنرت عنلن  م 0000للهجر   000في رمضان سنة 

 انطاكية بعد القضاء عل  التتار 

قنادر م 0000للهجر    0000في رمضان سنة  أعنلنن األمنينر عنبند الن

  .الجزائرت الحرب عل  القوال الفرنسية

 

 

00 



 

00 

 

ليلة القدر من أفضل النعم التي وهبنا هللا ةياها وهي فضل ال يوازيه 

ليلة قدرها جليل وليس لها مثيل و فهي فضل ومنة ال يقابلها شكر؛ 

 يضاعف هللا فيها العمل القليل

 

 لمابا سميت ب)ليلة القدر(؟ *

 لعظيم  درها وشرف ا  -5

 أل  من فعل الطاعال في ا صار ذا شرف و در -2

أ  هللا أنزل في ا كتابا ذا  در عل  رسول ذت  در واختص ب ا أمة  -2

 ذال  در

أل  هللا يقدر في ا ما شاء من أمره إل  السهة القابلة )في ا يفرق كل  -4

 أمر حكيم 

 

 فضائلها وخصائصها: *

 أنزل هللا في ا القرج  -5

 جعل العمل في ا خيرا من ألف ش ر -2

يهزل في هذه الليلة جبريل ومع  المالئكة إل  األرض يؤمهو  عل   -2

 دعاء الهات إل  و   طلوع الفجر

 ليلة أمن وسالم فاليقدر هللا في ا إال السالمة -4

 من حرم خيرها فقد حرم -1

 من  ام ا إيمانا واحتسابا غفر ل  مادقدم من ذنب  -1

يقول العالمة عبدالطهي الهابلسي )وذل  يشمل الصطائر والكبائر وفضل 

 هللا أوس  من ذل  

 أنزل هللا في فضل ا سورن كاملة دتل  إل  يوم القيامة -7

 ليلة يحدد في ا مصير مستقبل  لعام  ادم ففي ا دهسخ اججال -8

 

 ليلة القدر خاصة لهذه األمة لم تشاركها أمة من األمم فيها *

 

 السبب في هبتها لومة : *

 فضل من هللا ومهة -5

لقصر أعمار أمة محمد صل  هللا علي  وسلم مقارنة ب عمار من  -2

 سبق م من األمم

 

 معنى خيرية ليلة القدر: *

عن أنس  ال: " العمل في ليلة القدر والصد ة والصالن والزكان أفضل 

 (273: 1من ألف ش ر"الدر المهثور )

 سهة وأربعة أش ر 82وألف ش ر =

 

وانتب  لخط  بعض الهات عهدما يقولو :العمل في ليلة القدر يعادل  *

 سهة وأربعة أش ر 82

 سهة وأربعة أش ر 82بل الصحيح العمل في ا خير من العمل في 

 ليلة القدر با ية إل   يام الساعة ولم درف  كما يقول  البعض *

 ليلة القدر هي أفضل ليالي السهة عل  ا طالق *

 

الصحيل في مسألة تحديد ليلة القدر )وقد وصل الخالف فيها ةلى  *

 قوال( 60

 أن ا في العشر األواخر من رمضا  -5

 و أن ا متهقلة -2

 و أ  أرجاها أودار العشر -2

 27و أرج  األودار ليلة  -4



 

00 

 عالمات ليلة القدر *

 تطلع الشمس صبيحتها ال شعا  لها - 3

 ال صل  هللا علي  وسلم )صبيحة ليلة القدر دطل  الشمس ال شعاع ل ا 

 ك ن ا طس  حت  دردف   مسلم.

وذل  لكثرن نزول وصعود وحركة المالئكة في ا فتستر ب جهحت ا 

 وأجسام ا اللطيفة ضوء الشمس وشعاع ا

 يطلع القمر فيها مثل شق جفنة - 0

عن أبي هرير رضي هللا عه   ال: دذاكرنا ليلة القدر عهد رسول هللا 

صل  هللا علي  وسلم فقال )أيكم يذكر حين طل  القمر وهو مثل ش  

 جفهة  مسلم

 والش : هو الهصف ش  الشيء نصف 

 والجفهة: القصعة.

 تكون الليلة معتدلة ال حار  وال بارد  - 1

 ال صل  هللا علي  وسلم )ليلة طلقة ال حارن وال باردن دصبح الشمس 

 يوم ا حمراء ضعيفة  رواه ابن خزيمة وصحح  األلباني.

 ال يرمى فيها بنجم -0

والدليل ما ثب  عهد الطبراني بسهد حسن، من حديث واثلة بن األسق ، 

مضيئة،  -أت: مهيرن-أ  الهبي صل  هللا علي  وسلم  ال: }إن ا ليلة بلجة 

ال حارن وال باردن، ال يرم  في ا بهجم  أت: ال درى في ا الش ب التي 

 درسل عل  الشياطين

 تنبيه: *

ال يشترط أ  دخرج كل هذه العالمال في هذه الليلة بل  د يخرج بعض ا 

 أو أكثرها

 

 عالمات ال تصل: *

 أ  األشجار دسقط حت  دصل األرض ثم دعود إل  أوضاع ا. - 5

 أ  ماء البحر ليلت ا يصبح عذبا. - 2

 أ  الكالب ال دهبح في ا - 2

 أ  المالئكة دهزل ودسلم عل  المسلمين. - 4

 الحمير ال ده   في ا-1

فكل هذا وغيره مما ال أصل ل  ولم يثب  عن الهبي صل  هللا علي  

 وسلم , حت  وإ  ذكره بعض أهل العلم.

 

 ليلة القدر ترى بـ: *

 بالعيا  -5

 وذل  برؤية عالماد ا

 بالمهام -2

 و د دل  عل  ذل  األخبار الصحيحة واجثار المتوادرن

 بالشعور وا حسات الصادق -2

-5وفي ذل  يقول شيخ ا سالم ابن ديمية)و د يكشف ا هللا لبعض الهات 

أو اليقظة فيرى أنوارها أو يرى من يقول ل  هذه ليلة القدر -2في المهام 

_و د يفتح هللا عل   لب  من المشاهدن مايتبين ب  األمر  مجموع 2

 218281الفتاوى 

 الشعور وا حسات القلبي_:-ويقول العالمة األلباني عن الهوع الثالث

)ذل  أمر وجداني يشعر ب  كل من أنعم هللا دبارك ودعال  علي  برؤية 

ليلة القدر  أل  ا نسا  في هذه الليلة يكو  مقبالِ عل  عبادن هللا عز 

وجل، وعل  ذكره والصالن ل ، فيتجل  هللا عز وجل عل  بعض عباده 

بشعور ليس يعتاده حت  الصالحو ، ال يعتادون  في سائر أو اد م، ف ذا 

الشعور هو الذت يمكن االعتماد علي   ب   صاحب  يرى ليلة القدر  

 من دروت العالمة األلباني 21الشريط 

 

 الحكمة من ةخفائها : *

ليجت د المسلم في العبادن والطاعة في جمي  ليالي العشر بخالف ما لو 

 عيه  ل  ليلة ال تصر علي ا ودكاسل عن البا ية

 

 لمابا سميت ب)ليلة القدر(؟ *

 لعظيم  درها وشرف ا -5

 أل  من فعل الطاعال في ا صار ذا شرف و در -2

أ  هللا أنزل في ا كتابا ذا  در عل  رسول ذت  در واختص ب ا أمة  -2

 ذال  در

أل  هللا يقدر في ا ما شاء من أمره إل  السهة القابلة )في ا يفرق كل  -4

 أمر حكيم 

 

 فضائلها وخصائصها: *

 أنزل هللا في ا القرج  -5

 جعل العمل في ا خيرا من ألف ش ر -2

يهزل في هذه الليلة جبريل ومع  المالئكة إل  األرض يؤمهو  عل   -2

 دعاء الهات إل  و   طلوع الفجر

 ليلة أمن وسالم فاليقدر هللا في ا إال السالمة -4

 من حرم خيرها فقد حرم -1

 من  ام ا إيمانا واحتسابا غفر ل  مادقدم من ذنب  -1

يقول العالمة عبدالطهي الهابلسي )وذل  يشمل الصطائر والكبائر وفضل 

 هللا أوس  من ذل  

 أنزل هللا في فضل ا سورن كاملة دتل  إل  يوم القيامة -7

 ليلة يحدد في ا مصير مستقبل  لعام  ادم ففي ا دهسخ اججال -8



 

02 

جميعنا نعلم أهّمية العمل الجماعي، وال أحد ينالكالر حالقاليالقالة أن الالعالمالل 

ومن  .بروح الفريق هو مفتاح النجاح في أغلب مجاالت الحياو والعمل

خالله فقط نتمّكن من دمج مختلف وجهات النظر التي تالكالّمالل بالعال الهالا 

ومالع للال ،  .البعض، ونتغلّب عل  العوا ق ونحقّق األهالداف الصالعالبالة

ويتطلّب مجهوًدا كالباليالًرا حالتال   .فالعمل بروح الفريق هو تحّد بحّد لاته

والالتالواصالل  "األنالا"يتحقّق، يشمل التحّكم في اللات والساليالطالرو عاللال  

الفعّال، والقدرو عل  حّل المشكالت واالختالفات، واألهّم من هاللا كاللّاله 

 التزام كّل فرد اتجاه اآلخر وتحديد هدف مشتر 

باختصار، يجب على كّل فرد من الفريق أن يحاول تطوير نفسه ليكون 

أفضل ما يكون، األمر الذي يؤّدي إلى تطوير الفبريبق كبامبالً ومبن ثبّم 

وحتى تصبح أّي مجموعة من األشخاص فبريباًبا ذا  .تطوير المجتمعات

أداء عاٍل، البّد أن يمّر أفرادها بخمس مراحل تحّولية أسباسبيبة تبعبر  

حسبببمبا وّضبحبهبا كبّل مبن جبون كباتبزيبنبببا   "منحنى أداء الفريق"بـ

وهذه المراحبل البخبمبس   ."حكمة الفرق"ودوغالس سميث في كتابهما 

 : هي

   :مجموعــة عاملــة - 0

وهي ليست سوى مجموعة من األشخاص البذيبن يبابّدمبون مسباهبمبات 

فردية لتحايق هد  جماعي مشترك، وهي بالتالي ال تتطلّب الكثير مبن 

قد تاّدم المجموعات العاملة أداًء جبيّبًدا فبي ببعب   .التكامل أو التنسيق

الحاالت التي ال تكون معاّدة أو تلك التي تكون فيها األهبدا  واضبحبة 

إالّ أّن أداءها يتراجع بمجّرد أن تصبح بيئة العمل أكثر تعايًدا  .ومباشرة

لبذا يبتبعبيّبن عبلبى  .وتزداد صعبوببة األهبدا  البتبي يبنبببةبي تبحبابيبابهبا

 المجموعات العاملة أن تتطّور إلى فرق حاياية وإالّ فستنتهي بالفشل

  :الفريــق الزا ــف - 0

عندما ياّرر أفراد المجموعة العاملة أن يصبحوا فرياًا حايايًا، يبتبراجبع 

أداءهم العام، وقد يبدو هذا األمر مخالفًا للمتبوقّبع، لبكبنّبه أمبر مبنبطبابي 

المجموعة العاملة ال تلزم أفرادها بالعمل البمبتبنباسبق أو بباتببباع  .تماًما

فكما سبق أن ذكرنا، يعمل أعضاؤهبا بشبكبل فبردي  .استراتيجية معيّنة

ببجبمبع نبتبائبك عبمبل كبّل فبرد  )مبنبّسبق(ويتكفّل شخص آخر فيما بعبد 

لذلك، عندما يحاول أفراد مجمبوعبة البعبمبل أن يبعبمبلبوا  .وتنسياها معًا

كفريق حاياي سبيبواجبهبون حبتبًمبا البعبديبد مبن حباالت سبوء البتبفباهبم 

وعلى  .واالحتكاكات نتيجة االختالفات الطبيعية في شخصيّات كّل منهم

الرغم من هذه العابات يتعيّن على كّل فرد من الفريق وخاصة الاائد أن 

يكون صبوًرا ويتابّل مرور هذه المرحلة كاملة، مع عبدم السبمباح لبهبا 

وهنا تظهر أهميبة مبهبارات البابيبادة البحبابيبابيبة  .بتحديد مستابل الفريق

 والفعّالة

 : فريــق محتمــل - 0

بمجّرد أن يصبح هنالك درجة من األلفة والزمالة ببيبن أفبراد البفبريبق، 

سببيبببببدأوون ببباالتببفبباق عببلببى األهببدا  األّولببيببة، وأسببالببيببب الببعببمببل، 

ليس هذا وحسب، سيبدأوون بتبحبابيبق اتبفباقبات  .وبرتوكوالت التواصل

األمر الذي يجعلهم يشعرون ببالبراحبة  .جماعية وببناء ثاافة خاّصة بهم

مع بعضهبم البببعب ، ويبتبوقّبعبون ردود فبعبل ببعبضبهبم البببعب  ببل 

وهذا بدوره يعّزز لديهم قدرات مهّمة  .ويتنبّأوون بما يمكنهم تحاياه معًا

وأّما التكامل الناشيء بينهم ورغبة كبّل واحبد مبنبهبم  .الثاة واألمل :هي

في التعلّم من اآلخرين فستمضي بهم لتحايق مستويبات أداء عبالبيبة مبا 

 .كانوا ليصلوا إليها حينما كانوا مجّرد مجموعة عمل
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  :فريــق حقيقــي  - 0

بعد إنشاء أهدا  مشتركة، وأساليب عبمبل وتبواصبل مبوحبدة، يبطبّور 

أصبببح  .أفراد الفريق ثاافة خاّصة بهم ويباشرون العمل كبوحبدة واحبدة

اآلن باستطاعتهم تخيّل مستابل مشتبرك، وتبحبفبيبز ببعبضبهبم البببعب ، 

إنهم اآلن قادرون على حّل الخالفات بينهبم  .والتعلّم من بعضهم البع 

ومبن خبالل هبذا  .وأداء وظائفهم بشكل يدعم نظام البمبؤسبسبة ويبابّويبه

 .األداء سيتمّكنون من اقتناص فرص جديدة لم تكن ظباهبرة لبهبم قبببالً 

 وهذه داللة على الفريق الحاياي

  :فريــق مميــّز - 0

عندما يطّور أعضاء الفريق ثاافة مبنية على التواضع، البعبمبل البجباّد، 

التميّز والتعلّم، سيصبح بوسعهم ترجمة نجاحاتهم وفشبلبهبم إلبى أدوات 

كبّل عضبو فبي تبطبويبر  ليس هبذا وحسبب، سبيبببدأ  .للتطّور المستمرّ 

وجبمبيبع هبذه  .مهارات خاّصة تسهم في التاّدم ببالبفبريبق أجبمبع لب مبام

العوامل مجتمعة ستاود الفريق لتحايق أهدا  مميّزة وكبيرة مّما يجعلبه 

  .يصل إلى مرحلة الفريق المتميّز

إّن االنتاال من المرحلة األولى)مجموعة عبمبلإ إلبى مبرحبلبة البفبريبق 

المتميّز، أمر شاّق يحتاج لبجبهبد عبظبيبم وقبلبيبلبون مبن يبنبجبحبون فبي 

الوصول، لكّن إدراك أهمية العمل الجماعي وممبيّبزات اكبتبسباب روح 

فما هي أهميّة   .الفريق قد يسهم في المثابرة للوصول إلى هذه المرحلة

 مهارات العمل  من الفريق؟

فالبيئة البتبي تبتبمبيّبز  :روح الفريق تحفّز تحايق الوحدة في مكان العمل 

بروح الفريق تشّجع علبى ببنباء الصبداقبات والبوالء، وهبذه البعبالقبات 

بدورها تحفّز الموظفين على العمل بانسجام و تدفعهم لبذل جبهبد أكبثبر 

روح الفريق توفّر وجهات نظر مختلفة وتبةبذيبة  .ودعم بعضهم البع 

فالعمل الجماعي الجبيّبد يبوفّبر لبلبمبؤسبسبة البتبنبّوع فبي  :راجعة إيجابية

 .التفكير، اإلبداعية، وجهات النظر، الفرص وفي طرق حّل المشكالت

فالبيئة الجماعية السليمة تتيح ل فراد الايام ببالبعبصب  البذهبنبي بشبكبل 

جماعي األمر الذي بدوره يزيد من نسب النجباح فبي حبّل البمبشبكبالت 

 :العمل كفريق يبزيبد مبن اإلنبتباجبيبة .وفي إيجاد الحلول األكثر فاعلية

حيث أّن إدخال استراتيجيات العمل الجماعي وتطوير روح الفريق فبي 

الشركة يعمل على توزيع ضةط العمل على الجميع، مّما يحّد من توتّبر 

األفراد ويالّل الضةط عليهم بل ويضمن إنبجباز البمبهباّم خبالل اإلطبار 

  .الزمني المحّدد

البعبمبل  .كذلك يسمح بتحايق المزيبد مبن األهبدا  ورفبع جبودة األداء

فبالبعبمبل ضبمبن فبريبق يبمبّكبن  :الجماعي ياّدم فرًصبا مبمبيّبزة لبلبتبعبلّبم

األشخاص من التعلّم من أخطاء ببعبضبهبم البببعب ، وتبجبنّبب ارتبكباب 

ليس هذا وحسب بل يسهم أيًضا في اكبتبسباب  .المزيد منها في المستابل

روح الفريق تعّزز  .مهارات ومعلومات جديدة من الزمالء األكثر خبرة

حيث أّن الدعم المتبادل واألهبدا  البمبشبتبركبة  :التآزر في مكان العمل

والتعاون والتشجيع المستمّر كلّها تؤدي إلى تحابيبق البتبآزر فبي مبكبان 

العمل، ومن خالل ذلك يصبح أفراد الفريق أكثبر قبدرة عبلبى اإلنبجباز 

كما سببق  .مّما يرفع األداء في العمل .وعلى تحّمل المسؤولية المشتركة

أن ذكرنا، الوصول إلى مرحلة الفريق المتميّز ليس أمبًرا سبهبالً والببّد 

ما هي المهارات التي تحتاجالهالا  لكنمن بذل الكثير من الجهد لتحاياها، 

 لتمتل  روح الفريق؟

إليك خمس نصائح أساسية يجب أن تأخبذ ببهبا لبتبطبّور روح البفبريبق  

  :لديك

 ،ومن الطبيعي أن يتّم  تقبّل النقد تلّكر دا ًما أنّه ما من إنسان كامل

توجيه بع  المالحظات إليك إّما من قبل مديرك أو أحد زمبالئبك، 

لذا استمع لهذه المالحظات وتابّل الناد بصدر رحب واحرص علبى 

جعله سببًا لتحّسن من نفسك وتطورها بدالً من السماح له بإحبباطبك 

  .وإرجاعك للوراء

  ابديبم  عالج غرور فالفريق الناجح يتميّز أعضاؤه ببالبتبواضبع وتب

ومن الجدير بالذكر أّن  .المصالح الجماعية على المصالح الشخصية

األولبى  ...هناك خّطا رفيعًا يفصل ما بين الثابة ببالبنبفبس والبةبرور

 ضرورية لنجاح الفريق بينما تؤّدي الثانية إلى تدميره

   يتطلّب العمل ضمن الفريق التعامل مبع جبمبيبع ال مكان للعواطف

 .أفراده باحترام ومهنية بةّ  النظر عّما إذا كنت تتفق معهم أم ال

لذا احرص على وضع عواطفك الخاّصة جانبًا وحافظ على مستوى 

 من االحترام بينك وبينهم

    وتبجباهبل األهبدا   ع دا ًما الهدف الالجالمالاعالي نصالب عاليالناليال

 الشخصية

   ما يميّبز البفبريبق البنباجبح الشخص المناسب في المكان المناسب

هو أّن لكّل فرد فيه دور محّدد وكّل شخص يتميّز بمهارات معيّبنبة، 

لذا قم بدورك على أكمل وجه، واعتمد على زمالئك اآلخبريبن فبي 

ال تعتاد أنّك الوحيد الاادر على الايام  .أداء المهاّم التي ال تبرع فيها

كن مستمعًا جيًّدا مّرة أخرى ضع مصالحك الشبخبصبيبة  .بكّل شيء

جانبًا ورّكز على مصلحة الفريق العامة، استمع آلراء ببابيبة أفبراد 

الفريق، فاالستماع يُشعرهم بايمتهم، ويتيح فرًصا للتعلّم منهم ويالّبل 

وتذّكر دوًما، أنت لسبت وحبدك  .من احتمالية حدوث أّي سوء تفاهم

 بل ضمن فريق.
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وقف أعرابي مرعرول الرفرم أمرام 

أحد الوال  فألقرى عرلريره قصريرد  

، لمركرافرأ    في الثناء عليه التماسا

 ، ولركرن الروالري لرم يرعرطره شريرئرا

، فررد  وسأله: ما بال فمك معروجرا

هللا  مرنالشاعر: لرعرلره عرقروبرة 

لكثر  الثناء بالباطل على برعر  

  الناس.

 

مات أحد المجوس وكران عرلريره 

ديٌن كثير، فقال برعر  غررمرائره 

لولده : لرو برعرت دارك ووفريرت 

بها دين والدك ..فقال الرولرد: ةبا 

أنا بعت داري وقضيت برهرا عرن 

أبي دينره فرهرل يردخرل الرجرنرة ؟ 

فقالوا : ال ..قال الرولرد : فردعره 

 في النار وأنا في الدار !

أكرردت الررمرروسرروعررة الررذهرربرريررة 

للعلوم اإلسالمية أن الكمبيروترر 

هو في األصرل ابرتركرار عرربري 

ةسررالمرري يرررجررع ترراريررخرره ةلررى 

القرن الرابع عشر المريرالدي ، 

وأن الررعررلررمرراء الررمررسررلررمرريررن 

اخرررتررررعـررروا هرررذا الرررجرررهررراز 

واسرررترررخررردمررروه فررري أصرررعرررب 

القياسات والعمليات برأسرالريرب 

علمية دقيقة و واقعية قربرل أن 

يعرف األوربيون الرجريرل األول 

 . من الكومبيروترر برعرد  قررون

وأشررارت الررمرروسرروعررة الررترري 

أعرردتررهررا الرردكررتررور  فرراطررمررة 

مررحررجرروب أن الررعررالررم الررعررربرري 

جمشريرد برن مسرعرود الرمرلرقرب 

) بررالرركرراشرري( قررد وضررع فرري 

سررمرررقررنررد فرري عررهررد أولررغ بررك 

الكثير من الكتب الرعرلرمريرة فري 

الررريرراضرريررات والررفررلررك وعررلرروم 

الميكانيكا ومن بينها مرخرطروط 

مؤلف باللغة العربريرة ويرحرمرل 

 عررنرروان "نررزهـررة الررحررـرردائررق"

يصف فريره اخرترراعره لرجرهراز 

عررلررمرري يررمرركررن برراسررتررخرردامرره 

َف على تقرويرم الركرواكرب  التعَـرُّ

وعروضها وأبرعرادهرا وترحرديرد 

الكسوف الشمسي والرخرسروف 

القمري برأسرهرل اطررق ، وقرد 

انررتررقررل هررذا الررمررخررطرروط مررن 

سمرقند ةلى لندن ضمن الكثريرر 

مما تم نقله من التراث العرربري 

اإلسالمي ةلى العواصم الغربيرة 

فرري برردايررات الررعررصررر الررحررديررث 

وهي محفوظة بالمكتب الهندي 

 . 034تحت رقم 

وتضمن المخطوط وصفا لرهرذا 

الجهاز الذي أطلق عرلريره اسرم 

)جرهرراز االتصرراالت( أو جررهرراز 

حسررابررات الررمررنرراطررق الررفررلرركرريررة 

وكيفية تشغيله واآللة الملحرقرة 

 به والمسما  بلوح االتصاالت 

 حدث في عرهرد عرمرر برن الرخرطراب 

 جرراء أشررخرراص مررمررسرركرريررن بشرراب 

وقالوا: يا أمير المؤمنين نريد مرنرك 

أن تقتص لنا من هذا الرجل فقد قترل 

 والررررررررررررررررررررررررررررررررررررردنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 قال عمر بن الخطاب: لمابا قرترلرتره؟ 

قال الرجل : ةنري راعرى ابرل وأعرز 

جمالي أكل شجر  من أرض أبريرهرم 

فضربه أبوهم بحجر فمات فامسركرت 

 نفرس الرحرجرر وضرربرتره بره فرمرات 

قال عمر بن الخطاب : سأقيم عرلريرك 

 الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 

قال الرجل : أمهلني ثالثرة أيرام فرقرد 

مات أبي وترك لي كرنرزا، أنرا وأخري 

الصغير فرإبا قرترلرترنري ضرا  الركرنرز 

 وضرررررا  أخررررري مرررررن برررررعررررردي 

 فقال عمر بن الخطاب: ومن يضمنك

فنظر الرجل في وجوه الناس فقال : 

 هررررررررررررررررذا الرررررررررررررررررجررررررررررررررررل

 

فقال عمر بن الخطاب : يا أبا بر هل 

تضمن هذا الرجل فقال أبو بر : نعرم 

 يرررررا أمررررريرررررر الرررررمرررررؤمرررررنررررريرررررن 

فرقرال عرمرر برن الرخرطراب : ةنرك ال 

 تعرفه وأن هرب أقمت عرلريرك الرحرد 

فقرال أبرو بر أنرا أضرمرنره يرا أمريرر 

 الرررررررررررررمرررررررررررررؤمرررررررررررررنررررررررررررريرررررررررررررن 

ورحررل الرررجررل ومررر الرريرروم األول 

والثاني والثالث وكرل الرنراس كرانرت 

قلقله على أبي بر حتى ال يقام علريره 

الحد وقبل صال  المغرب بقليرل جراء 

الرجل وهو يلهث وقرد أشرترد عرلريره 

التعب واإلرهراق ووقرف بريرن يردي 

 أمير المؤمنريرن عرمرر برن الرخرطراب 

 

قال الرجل : لقد سلمت الكنرز وأخري 

ألخواله وأنا تحت يدك لرترقريرم عرلري 

 الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 

فاستغرب عمر بن الخرطراب وقرال : 

ما الذي أرجعك وقد أمكنك الرهرروب 

 ؟؟

،،ـليس الفخـر أن تقه”  ر قويا

، ـبل الفخـر أن تنصـف ضعيف  “ا

فقال الرجل : خشيت أن يرقرال لرقرد 

 بهب الروفراء برالرعرهرد مرن الرنراس 

 

فسأل عرمرر برن الرخرطراب أبرو بر 

 لرررررررمرررررررابا ضرررررررمرررررررنرررررررتررررررره؟؟؟ 

 

فقال أبو بر : خشيت أن يرقرال لرقرد 

 بهررررب الررررخرررريررررر مررررن الررررنرررراس 

 فرررررترررررأثرررررر أوالد الرررررقرررررتررررريرررررل 

 

 فرررقرررالررروا لرررقرررد عرررفرررونرررا عرررنررره 

 فقال عمر بن الرخرطراب : لرمرابا ؟

 

فقالوا نخشرى أن يرقرال لرقرد بهرب 

 العفو من الناس

http://www.hayah.cc/forum/t16001.html
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