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

العمـل المصرفـي أمانـة فلنحفظهـا

عالقـة األحفـاد بالجـد و الجـدة
بقلم السيدة  :خيرة شيشة

بقلم المدير العام السيد  :حيدر ناصر

ص 14

ص 40

منبـر هيئـة الفتـوى

أقــالم الموظفيــن

نزيــف الذاكــرة

االبـــداع فـــي التسويـــق
بقلم السيد  :مبني عبد الكريم

ص 11

بقلم الدكتور  :عزالدين بن زغيبة

ص 40

فتـــاوى الهيئـــة

مقتطفــات من كتــاب
التحكــم فــي الــذات

لكل سؤال جواب
ص 40

بقلم السيد  :عبد الغني تلمساني

ص 11

موظفــون تميــزوا

رعاية التظاهرات و الملتقيات

موظفون تميزوا بأدائهم و تفانيهنم
في العمل
ص 40

من مصرف السالم الجزائر

أقــالم الموظفيــن

متفرقــات

كــف لسانــك عــن المسلميــن

مــن كــل بستــان زهــرة

ص 10

بقلم السيد  :عبد النور سعودي

ص 40

ص 10
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بقلم المدير العام السيد  :حيـدر ناصـر
إذا كننانن كننل األعننمننال أمننانننة يسننأل عنننننهننا
اإلنسان في الدنيا و اآلخرة ال أعتقد أن هننا
عننمننال أشنند ارتننبننا ننا بنناألمننانننة مننن الننعننمننل
المصرفي .فالمصرفني منمتنمنن عنلن أمنوال
المساهمين و المودعين والنمنتنمنولنينن وكنذا
بعض األموال المستحقة للخزينة العمومية و
صناديق الضمان االجتماعي.

نحن معشر الصيارفة مؤتمنننوع عنلنو لمنوال
المساهمين و المنودعنينن بنالنحنينا عنلنين نا و
تأمين ا و استثمارها فني عنمنلنيناف مصنرفنينة
ذاف عوائد مجزية و مخاطر منعنقنولنة وننحنن
مؤتمنوع علو لموال الدولة بتسديد مستحقات نا
علو نشاطاف المصرف و ما يجب اقنتنعناعن
من العنوائند النمنوزعنة عنلنو النمنسناهنمنينن و
المودعين من رسوم و ضرائنب و بنالنتنعناوع
مع اإلداراف بموافات ا بالمعلوماف المنعنلنوبنة
في إطار حق االطالع و باألموال المنحنجنوزة
ضمن حنق االمنتنيناز منع االحنتنرام الصنارم
للسرية المصرفية المنكنينولنة لنلنزبنائنن بننن
القانوع.

ومن األمانة ليضا ترشيد اإلنياق و االقنتنصناد
في المصارف و الحرص علو النتنألنينن بنينن
الكلية و النوعية في المشترياف و اإلنشناااف
ألع التبذير إضاعة للمال كما لع التقتير النذي
في غير محل تيويت لتثمينر النمنال قند ينؤدي
إلو اضمحالل مستقبال وقد قال هللا عنز وجنل
فننني سنننورة اإلسنننراا اعينننة النننتننناسنننعنننة و
" وال تجعنل يندم منغنلنولنة إلنو
العشرين
عنقك وال تبسع ا كنل النبنسنق فنتنقنعند منلنومنا

محسورا"
األمانة ال تقتصر علو الجوانب النمنادينة فنقنق
من المحافظة علو لموال الناس منن الضنيناع
لو الخسارة لو تيويت الربح ولكن بتحصنيننن نا
من التلوث بالحرام بما يدخل في ا لو تسنتنخندم
في والحرص علو احنتنرام قنواعند الشنرينعنة
اإلسالمية في تنييذ المعامالف المالية واننتنقناا
مجاالف تمويل ا فكل ذلك لمانة عنلنو عناتنقنننا
استأمننا المساهموع و المودعوع والمتمولنوع
علي ا بل المو يين الذين اختاروا النعنمنل فني
المصرف الملتزم بقنواعند الشنرينعنة النتنمناسنا
لننلننرزق الننحننالل .إع السن ننر عننلننو شننرعننيننة
معامالتنا ال تخ إداراف التوجي لو التدقينق
الشرعي لو ال يئة الشرعينة فنقنق بنل تنعنننينننا
جميعا كل في موقع فاعال لو مراقبا لو منبن نا
او ناصحا.

إتقاع العمل و حسن التنكنينل بنالنمنتنعنامنلنينن و
الس ر علو تحسين الخدماف كذلك من األمانة
من ج ة المحافظة علو سنمنعنة النمنصنرف و
من ج ة استحقاق ما يدفع المتعامل من لجنرة
مقابل ما نقدم ل من لعمال وكل تقصينر فني
ذلك قد يؤول إلو لكل لموال الناس بالباطنل و
العياذ باهلل .نحن تجار لي ا اإلخوة و األخنواف
و التجارة المشروعنة تنقنوم عنلنو النتنراضني
حتو في عقود اإلذعاع التي ييصح فنين نا لحند
العرفين عن شروط وللعرف اعخر قبنولن نا
لو ترم المعاملة وفق ا ولكن إذا قبل النتنعنامنل
بتلك الشروط فمن حق وواجبنا ديانة و قضناا
لع نقندم لن النخندمنة كنامنلنة غنينر منننقنوصنة
بالجودة المعلوبة واالبتسامة و الكلمة العنينبنة

عمال بقول النبي صنلنو هللا عنلنين وسنلنم فني
الحديث الصحيح  " :رحم هللا عبدا سنمنحنا إذا
باع سمحنا إذا اشنتنرم سنمنحنا إذا اقنتنضنو"
ولدنو السماحة طالقة الوج ودماثة اللساع.
واألمننانننة لع يننعننامننل الننمننسننؤول مننن تننحننت
مسؤوليت بنمنينزاع النعندل و اإلنصناف دوع
مجاملة لو تحيز لو تنعنسنن فنكنمنا لنلنمنو نن
حقوق علو المصرف للمصرف ليضا حنقنوق
علو المو يين وال يجوز لع تكوع هنذ عنلنو
حساب تلك و األمانة لع يتعامل المو نن منع
الزبائن بنيس القسعاس المستقنينم فنال ينحنابني
بعض م علو بعض منن منننعنلنق النقنربنو لو
الصحبة لو المصلحة الشخصنينة وال ينتنننافنو
ذلك مع إنزال المتعاملين مننازلن نم منن حنينث
لهمية لعمال م مع المصرف دوع االسنتن ناننة
بمن دون م فيي كل خير.
األمانة تعني األمن و األمنان أ أن ينطنمنئنن
كننل مننن لننهننم صننلننة بنننننرننا الننمننصننرف مننن
مساهمين و مودعين و متمولين و موظنفنينن
و ممسسات الدولة و المجتمنع بنرمنتنى عنلن
مصالحهم و حقوقهم فلنحفظ األمانة ولنمدهنا
ألصحابها استجابة لقولى تعال  " :فنإذا أمنن
بعضكم بعضا فليمد الذ اؤتمن أمانتى وليتق
هللا ربى" – سورة لبقرة آية 102
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بقلم الدكتـور  :عزالديـن بـن زغيبـة
ما من شيء يخلق في الوجود إال و

والمدر لن من عمل ا ،حتو تكوع

فيعمد هؤالا تحت غعاا إعادة

يمر في دورة حياتى بأحداث و

كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق

ال يكلة ،لو التنظيم ،لو العصرنة ،لو

أحداث ،مفرحة ،ومحزنة ،مفيدة،

األرض ما ل ا من قرار ،وهكذا األمر

التحديث،

من

وضارة ،متتالية ،ومتقطعة ،فردية،

في مؤسسات ا التي تحمل معنو

المصعلحاف ،إقالة ماضي المؤسسة

وديواع

ومسح ذاكرت ا كليا ،لو جزئيا ،وكأع

لو

ما

شئت

وجماعية.

هويت ا،

وهذ األحداث ،بغض النظر عن

تاريخ ا وتراث ا.

العمل بدل من هذ اللحظة ،وهكذا كلما

صغرها وكبرها ،من ا ما يلي

فأما المقصود من ا :فيكوع بيد عادية،

جااف فرقة لعنت لخت ا ،وتلعن

النسياع ،ومن ا ما يبقو ماثال للعياع،

يدفع ا إلي االنتقام التاريخي ،والعداا

المؤسسة نقعة الصير التي كلما

شاهدا علو ما مضو ،وما وقع.

لل وية ،لو بيد من ا يدفع ا إلي الحقد

خرجت من ا لعيدف في ا بيعل هؤالا

ولسنا نعني بالذاكرة هنا ذاكرة

علو إخوان ا ،ف ي ال تعرف

وهؤالا.

اإلنساع اليرد ،التي تحيظ ل ذكريات ،

للمواطنة معنو إال في لوراق تحمل ا،

ويبق

ولفراح  ،ولحزان  ،مما علم الناس،

وال لل وية طعما إال اسماا تتحلو ب ا،

ننطلق؟

ومما ال يعلم لحد إال هللا عز وجل.

وقد يكوع بتعاون ما معا ،وهو

ولكننا نقصد الذاكرة الجماعية لألمة،

ورمز

لسان ا،

األخعر ما في المقصود.

وكذا ذاكرة مؤسسات ا ،وبخاصة ذاف

ولما غير المقصود؛ فيكوع

التأثير الواسع من ا.

في عمل المؤسساف عندما يوسد

ف ذ الذاكرة تشكو من نزين حاد

مقصود ،وغير مقصود ،يست دف
تخليت ا

من

تاريخ ا،

وهويت ا،

وتراث ا ،وإنجازات ا ،وبعوالت ا،
وليام ا ،ومن كل صنيع يش د الحجر
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اهرا

لمرها إلو غير لهل ا ،ويلقو الزمام
بيد من ال دراية ل بحال ا ،بحجة
االنتماا المذهبي ،لو الحزبي ،لو باسم
المصلحة العليا ،لو باسم المصلحة
العامة للمؤسسة.

السمال

المطروح

مت

مسترار المتعاملين للرركات
فرع قسنعينة
” دائما تكون كلمات الركر في غاية الصعوبة عنند صنيناغنتنهنا ،ألننهنا ترنعنرننا دومنا
بقصورها وعدم إيفائها حق من يستحقها ،وأنا اليوم أقدم كلمة الركر ،لنمنن منننحننني
ثقتى وتقديره واهتمامى ونصحى ،أود أن أشكر مديرتنا الفاضلة السيدة  :إيناس منينلني
لجهودها التي تبذلها من أجل المصرف – فرع قسنطينة – وتطور العمل ،وقد أسعدني
كثيرا أنني كن مساهما في ارتقاء هذا المنتوج – هديتي – و باقي منتجات المصرف،
وأسأل هللا الكريم أن يبار لكم دائما وهو القادر عل كل شيء”

مسترارة المتعاملين للرركات

فرع البليدة
قدومي ال مصرف السالم كان نتيجة اعتبارات عقائدية بحتة ،و اليوم و بعد أكثر منن سنننة عنلن النتنحناقني
بمنصبي الجديد أجدني أحمد هللا الذ ألهمني هذا االختيار الصائب ،كيف ال و مصرفنا قد حقق منا عنجنز عنن
تحقيقى غيره من المصارف التقليدية و هو الجمع بين األصالة و المعاصرة ،أضف ال ذلك ظروف العمل التي
ما فتئ تتحسن بفضل تظافر مجهودات مدير فرع البليدة السيد كريم درويش و اال نارات النمنسنينرة و عنلن
رأسها السيد المدير العام.
استراتيجية االدارة العامة هو استقطاب الودائع آلجل و انى لعمر هدف يستحق بذل الجهد و المثابرة في ذلك
فهو السبيل ال وضع آلية تمويل مناسبة و دائمة.

بالنسبة لي هو تحد شخصي فأنا مولعة بمقارنة الصعاب و النيل منها ،و هللا الموفق.

عــداد نقــود

فرع باب الزوار
” لي عظيم الررف أن أتقدم بركر لكم و لجمينع منوظنفني مصنرف السنالم و عنلن
رأسهم السيد المدير العام عل الكلمة الطيبة والثقة التي منحتموني إياها كنمنا ننعنلنكنم
أنى و من واجبي الحفاظ عل مكانة المصرف والتي ارتق بفضل هللا تعال ثم بنفنضنل
السيد المدير العام عل جهده المبذول و عل دعمى الدائم لنا فنمنن واجنبنننا أن ننحنذو
حذوه و أن نعمل بجد للرقي بالمصرف إل أعل مستوياتى و المزيد منن النننجناح إن
شاء هللا جل جاللى“
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السمال:
تقدم أحد أهم المتعاملين إل المصرف بطلب تنمنوينل منن أجنل إننجناز
مرروع محطة تفريغ و تخزين و توزيع الحبوب بنأحند أهنم النمنوانن
بالجزائر ،و نظرا الستفادتى من عديد المزايا االستثمارينة النمنمنننوحنة
من الدولة في إ ار دعم اإلستثمار ،فإنى نلنب أن ينتنم تنمنوينلنى وفنق
صيغ تتناسب و تراعي هذا المعط  ،و عليى يستفسر من الهنينئنة عنن
بيعة التمويل المناسب ،و عن مندى إمنكناننينة اإلسنتننناد إلن تنوكنينل
المتعامل في مثل هذه العملية.

كمياف ألع هذا هو محل العقدين (عنقند اسنتنصننناع بنينن النمنصنرف و
المتعامل ثم عقد المقاولة (استصناع مواز).
إذا كاع المتعامل مصرا علو هذ الشركة فقد ذكرنا لن يكيل ا و إال فيي
الحاالف العامة يمكن للمنصنرف لع ينتنعناقند منع لي شنركنة منقناوالف
لخرم.

السمال:
في إ ار إجراءات تحصيل الندينن عنلن أحند النمنتنعنامنلنينن تنم
االتفاق معى عل تسديد نصفى ،و فني منقنابنل النننصنف اآلخنر

جواب الهيئة:
 حتو يمكن االحتيا بالمزايا الجبائنينة واالسنتنثنمنارينة فن نن ينمنكنن
دخول المتعامل مع المصرف في عقد استصناع يكوع العمنينل فنين
مستصنعا (مشتريا) باسم و لحساب و يكوع المصنرف صناننعنا و
يتم االتياق علو المشروع المصنع مبانو لو منعنداف لو لجن نزة لو
آالف.
 يتم االتياق علو ثمن تصنيع المشروع و علو طريقة دفع .
 يتم االتياق علو زمن تسليم المشروع.
 يدخل المصرف في عقد مقاول مع الشركة المذكورة بنمنقنتنضنا و
تقوم الشركة بتنييذ لعمال المشروع بنالنثنمنن لو النقنينمنة النتني ينتنم
اإلتياق علي ا بين المصرف و شنركنة النمنقناوالف عنلنو لع تسنلنم
الشركة المشروع في وقت سابق إللتزام المصرف بتسليم .
 يؤخذ من العميل كيال ( عقد كيال ) يكيل بمنقنتنضنا هنذ الشنركنة
في:
تنييذ األعمال حسب المواصياف.
ل.
ب .االلتزام بالمواعيد و ذلك حتو يتحوط المنصنرف لنمنخناطنر عندم
التزام شركة المقاوالف بالمواصياف لو بمدة التنسنلنينم ألنن إذا تنأخنرف
الشركة في هذ الحالة كاع العميل مسنؤوال عنن تنأخنرهنا بندال منن لع
يكوع المصرف هو المسؤول عن ذلك.
لخيرا :يجب قبل الدخول في عقد اإلستصناع النحنصنول عنلنو عنرض
لسعار من شركة المقاوالف يتم تحديد إلتزام المصرف لي المبنلنا النذي
يدفع لشركة المقاوالف حتو يقوم المصرف بعد ذلنك بن ضنافنة هنامن
الربح الذي يريد آخذا في االعتبار مدة سداد المتعامل لنمنبنلنا النتنمنوينل
ف ذا لراد المصرف مثال لع يأخذ  %5تضنرب هنذ النننسنبنة فني منبنلنا
التمويل في مدة السداد حسب العريقة المتبعة في دراساف الجدوم.
علو المتعامل لع يقدم رسوما معتمدة للمشروع و جداول منواصنيناف و
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يرتر المصرف بقنينمنتنى كنمنينة منن السنلنع النمنوجنودة فني
مخازنى (المنتظر تسويقها قريبا) و يوكلى من أجل بيعها نينابنة
عنى ،فهل يجوز ذلك؟ ،و في حال عندم النجنواز منا هنو النحنل
الررعي المقترح؟
جواب الهيئة:
"حيث إع المتعامل مدين للمصرف و ينرغنب فني لع يسندد نصنن
الدين نقدا ،ف ع هذا السداد جائز ،و لما عن النصن الثاني منن الندينن
ف ع للمصرف لع يقبل سداد عينا ،و شراا الدين بالعين جنائنز عننند
المالكية بشروط الشنرعنينة ،و ينعند منن بناب األداا ،ال منن بناب
التأجيل ،ألع المصرف قد استوفو دين فعال بالعين النتني تنمنلنكن نا و
تحمل مخاطر هالك ا ،و تلي ا ،و نق قيمت ا ،و ال مانع شرعنا منن
تعيين المتعامل وكيال في البيع لحساب المصرف ،و علو مسؤوليتن ،
فالغنم ل  ،و الغرم علي  ،و الشرط هنا لع يشتري البضاعة في الندينن
بسعر السوق ،منعا لشب ة تأجيل الدين مقابل زيادت  ،و ال يئة تشنجنع
المصرف علو تيسير سداد ما علو عمنالئن منن دينوع ،بنمنثنل هنذ
العريقة ،بل إن يجوز لع يسدد العميل دين كل بعين.

لما مسألة القبض ف ع المصرف قد قبض البضاعة حنكنمنا بنوضنعن نا
تحت تصرف الوكيل ،والوكيل يحوز البضاعة لحسناب النمنصنرف،
ويكيي االتياق علو نقل اليد ،لي إع العمنينل إننمنا ينحنوز النبنضناعنة
بصيت وكيال في بيع ا وليس مالكا ل ا"

بقلـم السيـد  :عبـد النـور سعـود
مندوب متعدد الم ام
رو عن عبد الملك بن حبيب رحمى هللا تعنالن
بإسناده ع ّمن حدّثى أنى قال لمعاذ بنن جنبنل :ينا
معاذ حدّثني حديثا سمعتى من رسول هللا صَنلىن
سلى َم .قال :قال لي رسنول هللا صَنلىن
هللاُ َ
علَ ْي ِى َو َ
ى
َ
سل َم" :يا معاذ إني منحندثنك حندينثنا،
هللاُ َ
عل ْي ِى َو َ
إن أن حفظتنى ننفنعنك هللا ،وإن ضنيّنعنتنى ولنم
تحفظى ،انقطع حجتك عند هللا يوم القيامة.
يا معاذ :هللا خنلنق سنبنع لمنالم قنبنل لع ينخنلنق
بنوابنا
السمواف واألرض ،فجعل لكل سماا ملكا ا
علي ا ،فتصعد الحيظة بنعنمنل النعنبند منن حنينن
يصبح إلو حين يمسي ،ل نور كنننور الشنمنس،
حتو إذا بلغت بن إلنو سنمناا الندننينا ،فنتنزكنين
وتكثر  ،فيقول النمنلنك النمنوكنل بن نا لنلنحنينظنة:
اضربوا ب ذا العمل وج صاحبن  ،لننا صناحنب
الغيبة لمرني ربي لع ال لدع عنمنل منن اغنتناب
الننننننننننناس ينننننجننننناوزنننننني إلنننننو غنننننينننننري.
ثم تأتي الحيظة بعمل صالح من العبد ،فنتنزكنين
وتكثر  ،حتو تبلا ب إلو السماا الثانية ،فنينقنول
ل م الملك الموكل ب ا :قيوا واضربوا ب ذا العمل
وج صاحب  ،ان لراد ب ذا العمل عرض الدنيا،
لمرني ربني لع ال لدع عنمنلن ينجناوزنني إلنو
غيري ،إن كاع ييتخر علو الناس في مجالس م.
قال :وتصعد الحيظة بعمل العبد يبت ج نورا منن
صدقة وصيام ،وقد لعجب الحيظة ،فينجناوزوع
ب إلو السماا الثالثة ،فيقول ل م الملنك النمنوكنل
ب ا :قيوا واضربوا ب ذا العمل وج صاحب  ،لننا
ملك الكبر ،لمرني ربي إال لدع عمل يجناوزنني
إلننو غننيننري ،انن كنناع يننتننكنباننر عننلننو الننننناس.

قال :وتصعد الحيظة بعمل العنبند ينزهنر
ي منن
كما يزهر الكوكب الدري ول دو ا
صننالة وتسننبننيننح وحننج وعننمننرة ،حننتننو
يجاوزوا ب إلو السماا الرابعة فيقول ل م الملنك
الموكل ب ا ،قيوا واضنربنوا بن نذا النعنمنل وجن
صاحب اهر وباطن  ،لننا صناحنب النعنجنب،
لمرني ربني لع ال لدع عنمنلن ينجناوزنني إلنو
غيري ،إن كاع إذا عمل عنمنال لدخنل النعنجنب
في .

قال :وتصعد الحيظنة بنعنمنل النعنبند منن صنالة
وصنوم وصندقننة وزكناة وحنج وعنمننرة ،حنتننو
يجاوزوا ب ا إلو السماا الخامسة كأن النعنروس
المزفوفة ،فيقول ل م الملك النمنوكنل بن نا :قنينوا
واضربوا ب ذا العمل وج صناحنبن  ،واحنمنلنو
علو عاتق  ،لنا ملك الحسد ،ان كاع ينحنسند منن
يتعلم ،وال يعمل بمثل عمل  ،وكل من كاع ينأخنذ
فضال من العبادة كاع يحسد  ،لمرني ربي لع ال
لدع عنننمنننلننن ينننجننناوزنننني إلنننو غنننينننري.
قال :وتصعد الحيظنة بنعنمنل النعنبند منن صنالة
وزكاة وحج وعمرة وصيام ،فيجاوزوع بن إلنو
السننمنناا السننادسننة ،فننيننقننول لن ننم الننمننلننك ،قننيننوا
واضربوا ب ذا العمل وج صاحب  ،انن كناع ال
يرحم إنسانا وال مسكينا من عباد هللا تنعنالنو قنق
ضر ،بل كاع يشمنت بن  ،لننا
إذا لصاب بالا لو ا
ملك الرحنمنة ،لمنرنني ربني لع ال لدع عنمنلن
يجاوزني إلو غيري.
قال :وتصعد الحيظنة بنعنمنل النعنبند منن صنالة
ي النننحنل،
ي كندو ا
وصوم وج اد وورع ،ل دو ا
وضوا كضوا الشمس ،ومع ثالث آالف ملنك،

فيجاوزوع ب السماا السابعة :فيقول ل م النمنلنك
الموكل ب ا :قيوا واضنربنوا بن نذا النعنمنل وجن
صاحب  ،واقيلوا علو قلب  ،إني لحجب عن ربي
كل عمل لم يرد ب ربي ،إنما لراد بعملن رفنعنة
عند اليق اا ،وذكرا عند النعنلنمناا ،وصنينتنا فني
المدائن ،لمرني ربي لع ال لدع عمل ينجناوزنني
إلو غيري ،وكل عمل لم يكن لوج هللا خالصا،
ف ن ننو رينناا وال يننقننبننل هللا عننمننل الننمننرائنني.
قال :وتصعد الحيظنة بنعنمنل النعنبند منن صنالة
وزكاة وعمرة وخلق وحسن وصمت ،وذكر هللا
تعالو ،فتشياع مالئكة السنمنواف السنبنع ،حنتنو
يقععوا الحجب كل ا ،ويقيوا بين يدي هللا تعالو،
ويش دوا ل بالعمل الصالنح هلل تنعنالنو ،فنينقنول
ل م :لنتم الحيظة علو عبدي ،ولنا الرقيب عنلنو
قلب  ،ان لم يردني ب ذا العمل ،ولراد ب غيري،
فعلي لعنتني ولنعنننة لهنل السنمنواف واألرض،
فتقول المالئكة كل ا :علي لعنتك ولعنتنا ،وتقنول
السمواف كل ا :علي لعنة هللا ولعنننتنننا ،وتنلنعننن
السمواف السبع ومن في ان".
قال معاذ :قلت :يا رسول هللا ،لننت رسنول هللا،
ولنا معاذ .قال" :اقتد بي ،وإع كناع فني عنمنلنك
نق  ،يا معاذ ،احيظ لساننك منن النوقنينعنة فني
لسانك من إخوانك من حنمنلنة النقنرآع ،واحنمنل
ذنوبك ،وال تحمل ا عن م ،وال ترما نيسك بذ ام نم
وال توقع نيسك علي م ،وال تدخل الدنيا في عمنل
اعخرة ،وال تتكبار في مجلسك لكي يحذر النناس
من سوا خلقك ،وال تمازح رجال وعندم آخنر،
وال تتعا م علو الناس ،فنتنقنعنع عنننك خنينراف
الدنيا واعخرة ،وال تمزق لحوم الناس بلنسناننك،
فتمزقك كالب النار يوم القيامة بالنننار ،قنال هللا
{والنَّا ِش َ
ف نَ ْشعاً} النازعاف .2
عا ِ
تعالوَ :
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هن يا معاذ؟ " قلت :ما ا
هل تدري ما ا
هنن بنأبني
ولمي يا رسول هللا؟ قال" :كالب من نار تنننشنق
العظم واللحم" .قنال :قنلنت :ينا رسنول هللا منن
يعيق هذ الخصال ،ومن ينجو من ا؟ قنال" :ينا
معاذ ،إن يسير علو من يسار هللا تعالو علين ".
قال :فما رليت لحدا لكثر تالوة للقرآع من منعناذ
ل ذا الحديث ()1
سر
سلَّ َم" :من ا
صلَّو هللاُ َعلَ ْي ِ َو َ
وقال رسول هللا َ
لع يسنننننلنننننم فنننننلنننننينننننلنننننزم الصنننننمنننننت".
صنلَّنو هللاُ
وقال معاذ رضي هللا عن لرسول هللا َ
سلَّ َم :يا رسنول هللا ،لننؤاخنذ بنمنا ننقنول؟
َعلَ ْي ِ َو َ
فقال" :ثكلتك لمك يا ابن جبل ،وهل يكبا النناس
في النار علو مناخرهم إال حصنائند للسنننتن نم؟
.


"
وقيل لعيسو علي السالم :دلنا علو عمل نندخنل
بننن النننجنننننننة ،قنننال :فنننال تنننننننعنننقنننوا لبننندا.
قالوا :ال بدا لنا من ذلنك .قنال :فنال تنننعنقنوا إال
بنننننننننننننننننننننننننننننننننخنننننننننننننننننننننننننننننننننينننننننننننننننننننننننننننننننننر.
سلَّ َنم" :اخنزع لسناننك إال
صلَّو هللاُ َعلَ ْي ِ َو َ
وقال َ
مننن خننيننر ،فننانننك بننذلننك تننغننلننب الشننيننعنناع".
سلَّ َم" :إع هللا تعنالنو عننند
صلَّو هللاُ َعلَ ْي ِ َو َ
وقال َ
كننل لسنناع ننناطننق ،فننلننيننتننق هللا امننر عننلننم مننا
سنلَّ َنم" :منن كناع
صلَّو هللاُ َعلَيْن ِ َو َ
يقول" (وقال َ
يننؤمننن بنناهلل والننيننوم اعخننر فننلننيننقننل خننيننرا لو
لننننننننننننننننننننننيننننننننننننننننننننننصننننننننننننننننننننننمنننننننننننننننننننننننت".
سلَّ َم" :رحم هللا عنبندا قنال
صلَّو هللاُ َعلَ ْي ِ َو َ
وقال َ
صننننننننننننمننننننننننننت".
لو
خننننننننننننيننننننننننننرا
َّ
َ
سل َم" :إع الرجنل لنينتنكنلنم
صلَّو هللاُ َعل ْي ِ َو َ
وقال َ
بالكلمة ما يلقي ل ا باال ي وي ب ا في نار ج ننم،
وإع الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي ل ا باال يرفعن
.
هللا بنننننن ننننننا إلننننننو الننننننجنننننننننننننة"
وإياام يا لخي ،والعجب ،فان مذموم كين كناع:
تغتر بيعلك وال
بالنيس لو باليعل لو بالقول ،وال ا
َ
ُ
ُّ
سنكن ْمُ
ْ
بقولك ،ف ع هللا تعالو يقول{ :فَال تُزَ كوا لنين َ
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ننن اتَّنننقَنننو}  .النننننننجنننم .22
ننو لَ ْعنننلَننن ُم بِننن َمن ِ
ُهن َ
سلَّ َم" :ثالث م لكاف :ش اح
صلَّو هللاُ َعلَ ْي ِ َو َ
وقال َ
معاع ،وهوم متبع ،وإعجاب النمنرا بنننينسن ".
سنلَّ َنم" :لنو لنم تنذننبنوا،
صلَّو هللاُ َعنلَنيْن ِ َو َ
وقال َ
لخشيت علينكنم منا هنو لشند منن النذننب ،وهنو
.
النننننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننننننجنننننننننننننننننننننننب"
وقيل لعائشة رضي هللا عن ا :متو يكوع الرجنل
مسنننينننئنننا؟ قنننالنننت :إذا ن ا
ننن لنننن منننحنننسنننن.
وقال ابن عباس رضي هللا تعالو عن ما :ال الم
فنننني اثنننننننننتننننيننننن الننننقنننننننننوط والننننعننننجننننب.
وإنما جمع بين ما ،ألع القانق ال يعلنب السنعنادة
لقنوط  ،وإع المعجب ال يعلب ا لظن لنن نينر
ب ا.
روي لع رجنال ننظنر إلنو بشنر بنن منننصنور
السليمي رضني هللا تنعنالنو عننن وهنو ينعنينل
الصالة ،ويحسن العبادة ،فلما فنر قنال لن  :ال
يغرنك ما رليت مني ،فاع إبليس ،لعن هللا ،عبند
ا
هللا آالفا من السنين ثم صار إلو ما صنار إلنين .
يقر عنلنو ننينسن بنالنعنجنز
فمن سعادة المرا لع ا
والننتننقننصننيننر فنني جننمننيننع لفننعننال ن ولقننوال ن .
قيل الم نلنكناف لربنع هني :لننا ،وننحنن ،ولني،
وعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندي.
سنلَّ َنم" :النننادم
صلَّو هللاُ َعنلَنيْن ِ َو َ
قال رسول هللا َ
عننننلننننو الننننذنننننب كننننمننننن ال ذنننننب لنننن "
" النادم ينتظر الرحمة ،والمعجب ينتظر المنقنت
تننننننننننننننعننننننننننننننالننننننننننننننو"
هللا
مننننننننننننننن
قال لبو الدرادا رضي هللا عن  :إع ناقدف الناس
ناقدوم ،وإع تركت م لم ينتنركنوم ،وإع هنربنت
من م لدركوم ،فالعاقل من وهب نيس وعرضن
تجرع مؤمن لحنب إلنو هللا عنز
ليوم فقر  ،وما ا
وجل من غيظ كظم  ،فاعيوا يعزكم هللا ،وإياكنم
ودمعة اليتيم ،ودعوة النمنظنلنوم ،فن نن نا تسنري
بنننننننالنننننننلنننننننينننننننل والننننننننننننننناس ننننننننينننننننام.
وقال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عن  :لعنظنم
الخعايا الكذب ،وسب المنؤمنن فسنوق ،وقنتنالن

كير ،وحرمة مال كحرمة دم  ،ومن يعن يعن
هللا عن  ،ومن يكظم الغيظ يأجر هللا ومن يغير،
يغير هللا ل  ،ومن يصبر علو الرزياة يعنقنبن هللا
خيرا من ا
وعن عبد هللا بن عباس رضني هللا عننن نمنا لنن
قال :لما لخذ موسو علي السالم األلنواح ،ننظنر
في ا ،وقال :ال ي ،لكرمتني بكرامة لم تكرم بن نا
لحدا من قبلي ،فأوحو هللا تعالو إلي  :لتدري لما
فعلت ذلك بك؟ قال :ال .قال :نظرف إلنو قنلنوب
عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننادي،
فلم لجد قلبا لشد تواضعا من قلبك ،فلذلك{ :إِناِني
َالمني فَن ُخنذْ
ص َ
ساالتِي َوبِك ِ
ا ْ
عيَ ْيتُكَ َعلَو النَّ ِ
اس بِ ِر َ
ُ
ُ
َّ
َما آت َ ْيتكَ َوك ْن ِمنَ الشا ِك ِنريننَ } األعنراف .111
يا موسو :إنما لقبل من تواضعي لعظمتني ،ولنم
يتعا م علو خلقي ،وللزم قلنبن خنوفني ،وقنعنع
نن لسننانن عننن الشن ننواف
نن ننار بننذكننري ،وكن ا
ألجلي.
سلَّ َنم" :منا منن
صلَّو هللاُ َعلَ ْي ِ َو َ
وقال رسول هللا َ
جرعة لحب إلو هللا تنعنالنو منن جنرعنة غنينظ
كظم ا رجل ،ومن كظم غيظنا هنو قنادر عنلنو
إننننيننناذ  ،منننأل هللا قنننلنننبننن لمنننننننا وإينننمننناننننا".
وحكي لع غالما لجعير الصادق رضي هللا عنن
سكب علو يد الماا في العشنت ،فنعنار النمناا
علو ثوب  ،فنظر إلي جعير نظرة منكنرة ،فنقنال
{و ْالنكَنا ِ ِنمنيننَ ْالنغَنيْن َ
ظ} قنال:
العبد :يا منواليَ :
نن
{و ْالن َعنافِنيننَ َع ِ
كظمت غينظني .قنال النغنالمَ :
{و َّ ُ
النَّ ِ
اس} قال عنينوف عنننك .قنال النغنالمَ :
ي ُِحبُّ ْال ُمحْ ِسنِينَ } آل عمراع  ،121قنال اذهنب،
حر لوج هللا تعالو ،ولنك منن منالني للنن
لنت ا
دينار.

بقلـم السيـدة  :خيــرة شيرــة
مندوبـة قانونيـة
يعتبر األ فال اللذين ينتنم تنربنينتنهنم وسن
الجد والجدة أكثر حظنا منن غنينرهنم ألننهنم
يكتسبنون أمنورا ال ينقندمنهنا لنهنم األهنل
صحيح ان الجدين أحيانا يفر ون في تدلينل
أحفادهم و لكن يكنون ذلنك ننتنينجنة منعنانناة
األسرة من مراكل مختلفة.

لع تربية األحياد بجانب جدي م تعتبر لعنظنم
هدية و لهم ا فني حنيناتن نم حنينث ينعنتنبنر
الجدين مصدر حناع ودعم معنوي كبير لن نم
يمنحوع بدوع مقابل و دوع تذمر ينحنبنوع
لحيادهم من دوع المياخرة بذلنك و حنبن نم
هننذا ألحننيننادهننم غننيننر مننقننينند بشننروط و لننو
امضينا الدهر كل نتحدث عنن منزايناهنم ال
نستعيع منح م حق م .
يعتبر الجدين عامل لساسي لصحة لحنينادهنم
النيسية فوجودهم في حياة لحيادهم ينتنخنعنو

مسألة مداهم بالنعناطنينة و الشنعنور بناألمناع
ليؤثر بشكل مباشر عنلنو الصنحنة النننينسنينة
الخاصة ب م في صغرهم و خاصة فني سنن
منتننقنندمنة مننن عننمننرهننم .حننيننث لع تننرعننرع
األحياد وسق جدي م يمنعوع منن اإلصنابنة
باالضعراباف النيسية و الحيا علو صنحنة
وسالمة هات األخيرة قد تؤثر بشكل منبناشنر
علو خيارات م ومسارهم في حيات م .

اع األطيال اللذين يمضوع وقنتنا كنبنينرا منع
جدي م يعيشوع ننينسنينة سنلنينمنة خنالنينة منن
االضعراباف و المشاكل حتنو فني منراحنل
متقدمة من عمرهم و يكوع التوتر و االج اد
لقل تأثيرا عنلنين نم منن لقنرانن نم النلنذينن لنم
يترعرعوا بجانب جدي م .
لع وجود االحياد فني حنيناة جندين نم ينجنعنل
الجدين لكثر صحة ويمنح م العمر النعنوينل
لضاقة الو ذلك اع الجدين يزودوع احينادهنم

بنالنتنجننارب و النمننالحنظنة و النخنبننرة النتنني
اكتسبوها عبر سنين حيات م كما ننجندهنم فني
بعض األحياع يتشاركوع في جلساف نقنا
مع بعض م البعض و هم مستمتعين بذلك

و مع مرور الوقت يكتسب االحيناد النقنينم و
فلسية الحياة فليس كل منا هنو جنديند جنيند
بالضرورة و لحيانا بعض القيم القديمة يجنب
زرع ا في م .و في هات الحالة يقوم النجندينن
بدور تقليدي فني تنكنوينن هناتن النقنينم عننند
لحيادهم .
وعالوة علو ما سنبنق ذكنر نسنتنخنلن لع
عالقة الجدين بأحيادهم ال يين نمن نا اعبناا و
األم اف فصراع األجينال ينخنن األجنداد و
األحياد و يبرز بين األجداد و اعبناا بشنكنل
اكبر و ذلك نتيجة فارق السنن حنينث يندرم
الجدين لن من العبيعي لع يكوع تنبناعند فني
القراراف و األفكار و األذواق ومن هنا فنأع
قاعدة التربية الصحيحة تكمن في ف م اعبناا
ألبنائ م بعيدا عنن تنلنك الصنورة النننمنعنينة
التي يحاولوع اسقناطن نا عنلنين نم و بنالنتنالني
علي م ادرام عالقة ابنااهم منع اجندادهنم و
عدم التيرقة و ابعادهم عن بعض نم النبنعنض
فحقا عنالقنة االحنيناد بناألجنداد ال ينين نمن نا
اعباا.
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 )7عد للحاضر  ...افح عينيك  ...تنيس بنعنمنق
ثالث مراف.

ثالثا :عملية تغيير االعتقاد نفسها:

اعــداد السيــد :

بقلـم السيـد  :عبـد النـور سعـود
عبـد الغنـي تلمسانـي
مندوب متعدد الم ام

 )1دوع علو األقل خمسة مصادر ينمنكننن نا لع
تساعدم علو إحنداث النتنغنينينر واالحنتنينا
باعتقادم الجديد منثنل :منا هني امنكناننيناتنك
وقدراتك ،من يمكن اًع يساعدم في النغنينام
بالتغيير ...إلخ.
 )2دوع علو األقل خمس مراكل منن النمنمنكنن
اًع تواج ك واًنت تقوم بالتغيير.
 )2دوع علو األقل ثالثة حلول لكل مشكلة.

اًقدم لك خطة قوية يمنكنننهنا أن تسناعند عنلن
تحويل االعتقادات السلبية إل أخرى إيجابية.
احرص علو لع تكوع بميردم في منكناع هناد
ال يزعجك في لحد لمدة  23دقيقنة عنلنو األقنل،
ولنجاح هنذ النخنعنة ينلنزمنك اتنبناع خنعنواتن نا
بالترتيب ولع تكوع مندمجا منع إحسناسناتنك فني
كل خعوة.

أوال :االعتقاد السلبي:
 )1دوع اعتقاداسلبيا يحد من قدراتنك وينحنول
بينك وبين استخدام إمكانياتك الحقيقية.
 )2دوع خمسة أشياء سلبية تنحندث لنك بسنبنب
هذا االعتقاد.
 )2لغمض عينيك وتخيل لنك قد انتنقنلنت لنمندة
عام في المستقبل ولنت ما زلنت بناعنتنقنادم
لنك هنذا
السلبي...الحنظ األلنم النذي
االعتقاد واشعر ب والحظ كين لن يحد من
حياتك الشخصية وحياتك العملنينة وحنيناتنك
الصحية والعائلية.
 )1استمر في السير في خنق إطنارم النزمننني
وتخيل اًنك قد وصلت إلنو خنمنس سنننواف
في المستقبل ،ومازال معك ننينس االعنتنقناد
السلبي...الحظ األلم واشعر ب والحظ كينن
اًع هذا االعتقاد يقيد تنقندمنك واشنعنر تنمناتنا
ب حساساتك في ذلك الوقت ...قم بنربنق كنل
هذ األحاسيس بذلك األلم.
 )5استمر في السير في خنق إطنارم النزمننني
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لمدة عشر سنواف في المستقبل ولنت تحمنل
نيس هذا االعتقاد السلبي معك ...الحظ األلم
واشعر ب والحنظ كنينن لع هنذا االعنتنقناد
السلبي يقيدم ويسبب الكثير من األلم
 )6ارجع إلو النوقنت النحنالني وافنتنح عنينننينك
وتنيس بعمق ثالث مراف.

ثانيا :االعتقاد المرغوب فيى:
 )1دوع اعتقادا إيجابيا ترغب في .
 )2دوع خمس فوائد لالعتقاد النجنديند ،واشنعنر
بالبهجة التني سنتنحنصنل عنلنين نا منن هنذا
االعتقاد اإليجابي.
 )2لغمض عينيك وتخيل لنك قد انتنقنلنت عنامنا
في المستقبل باعتقادم الجديد.
 )1اشعر بب جت والحظ الفوائد النتني حصنلنت
علي ا بسبب االعتقاد النجنديند فنينمنا ينتنعنلنق
بحياتنك الشنخنصنينة والنعنمنلنينة والصنحنينة
والعائلية.
 )5استمر في السير في خنق إطنارم النزمننني
لمدة خمس سنواف في النمنسنتنقنبنل واشنعنر
بالسعادة التي ستحصل علي ا والحظ فوائند
اعتقادم الجديد.
 )6استمر لكنثنر فني سنينرم فني خنق إطنارم
النننزمننننننني لنننمننندة عشنننر سنننننننواف فننني
المستقبل ...اشعر بالبهنجنة تسنري فني كنل
بدنك والحظ كين لع حياتك ستتحسن بن نذا
االعتقاد القوي الجديد.

 )1اًغمض عينيك وتخيل نيسك في النمنسنتنقنبنل
بننناعنننتنننقنننادم النننجنننديننند ،الحنننظ سنننلنننوكنننك
واالحساساف التي تشعر ب ا...افتح عينيك.

 )0تنفس بعمق وردد خمس منرات (أننا قنادر
عل التغيير)(...أنا واثق فني ننفنسني وفني
قدرتي عل النجاح).
 )6اليعل :ابدا ً فورا ،وقم بالتنييذ اآلن ...ابنتنداا
من اليوم قم ببناا ثقتك بنيسك وبقدرتك...ثق
اًن يمكنك تغيير لي اعتنقناد سنلنبني وإبندالن
بآخنر إينجنابني ينزيند منن قنوتنك...ثنق لننك
تستعع تغيير لي ضعن وتحويل إلو قوة...
ثق في اًن يمكنك اًع تكوع وتنمنلنك وتنعنمنل
اًي شيا ترغب في .

وكما قال د .روبنرف شنولنر فني كنتنابن (النقنوة
اإليجابية) (يمكنك اًن تعمل فق منا تنعنتنقند اًننك
تستطيع عملى...يمكن اًن تكون فق منن تنعنتنقند
أنك تكونى...يمكنك اًن تحصل فق عل ما تعتقد
أنك قادر عل الحصول عليى...ويتوقف كل ذلنك
عل ما تعتقد).
وتذكر دائما ان عننند حنيناة واحندة تنعنينرنهنا
فأجعلها رائعة.
عش كل لحظة كأنها آخنر لنحنظنة فني حنيناتنك،
عش باإليمان ،عش باألمل ،عش بالحب ،عنش
بالكفاح ،وقدر قيمة الحياة.

المرجــع :
https://ktaab.com/books

نرى الكثير من الحمالت اإلعالنية لمخنتنلنف
الرركات في الروارع و المرافق العمومية؛
نجد معظنمنهنا بسنينطنة و تنقنلنيندينة ،ولنكنن
بإضافة القليل من اإلبداع ينمنكنن النحنصنول
عل لوحات دعائية مبتكرة للغاية.
بقلـم السيـد  :مبنـي عبـد الكريـم
رئيس مصلحة االتصال و التصميم

نستعرض في هذا المقال أبرز أربع أفكار لحمالت تسويقية رائعة لبنعنض النعنالمنات النتنجنارينة
المعروفة؛ والتي تستحق أن تسم بأفكار خارج الصندوق امتزج فيها اإلبداع بفنيات التسويق

حملــة كوكاكــوال

حملة بنك تي د – كندا (بنك  TDيركر )

في بداية يونيو  1410أ لق شركة كوكاكوال حملة تسويقينة بنعنننوان
" "Share a Cokeأو مراركنة النكنوال وتنهندف هنذه النحنمنلنة الن
باعة أكثر من  104أسنمناء مرنهنورة لنكنل دولنة عنلن عنبنوات أو
زجاجات الكوكا كوال مثال ( نبناعنة اسنم منحنمند أو عنثنمنان بنالنو نن
العربي) وكان للمستهلكين فرصة للحصول عل أسمائهم النمنطنبنوعنة
وشجعتهم لتبادلها مع األهل واألصدقاء.

قام بنك تي د في كندا بحملة تسويقية تمثنلن فني حنمنلنة لنتنقندينم
الركر لعمالئى بطريقة فريدة من نوعها حيث قام البنك بتوزيع فنئنة
 14دوالر لعدد  244ألف عميل.

وكان هذه الحملة "مراركة الكوكا" واحدة منن أفضنل أداء حنمنالت
التسويق في تاريخ شركة كوكا كوال؛ هذه اإلستراتنينجنينة النتنسنوينقنينة
التي زادت من تداول شعار الرركة الرهير.
هذه الحملة التسويقية قد نجح نجاحا باهرا ونتائجها كان كالتالي :
 .1زادت منن حنجنم النمنبننينعننات  %1وألول منرة خننالل عرننرات
السنين.
 .1تم تداول  044ألف صورة عبر هاشتاق # ShareaCoke

وليس هذا وحسب بل قاموا بتحديد صرافنات النينة منبنرمنجنة تنقنوم
برنكنر النعننمنيننل لننمنجنمننوعنة منحننددة مننن النعننمنالء وهنذا النمننلنفن
باإلعالن فعندما يتوجى العميل ال الصنراف ينتنم تنقندينم عنبنارات
الركر لى أوال وثم يقوم بوضع هدية مختلفة (البعض منننهنا ننقندينة
تذاكر سفر منحة دراسة أو تذكرة حضور مباراة)
و قد حقق الفيدينو الندعنائني لنهنذه النحنمنلنة نسنبنة مرناهندة عنلن
اليوتيوب تعدت  10مليون مراهدة.
راب الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=bUkN7g_bEAI

 .2تم بيع  0مليون عبوة.
 .0كسب  10مليون متنابنع عنبنر صنفنحنة
الرركة في الفيسبو .

حملة شركة فولكس واجن – (نظرية المرح)

استخدام البيئة المحيطة إلنراء اإلعالنات ثالثية األبعاد

في عام  ،1445شرع فولكس واجن في حملة تسويقنينة أسنمنتنهنا
"نظرية المرح" لتعزيز فكرة السيارات الصديقة للبيئة.

شركة ”بروكتر أند غامبل“ اغتنم من وضعية انترار خنطنو النهناتنف
المترابكة في الروارع لعرض رسالة عالماتهم التجارية.

قام وكالة  DDBستوكهولم المتخصصة باإلعالن؛ بتصنمنينم هنذا
اإلعالن ،حيث قام برسمة مفاتيح البيانو عل الندرج فني منحنطنة
مترو األنفاق بحيث عند الضغ بالقندم عنلن الندرج ينخنرج صنوت
مفاتيح البيانو وهذا العمل شجع األشخاص باستخدام الدرج بدال منن
السلم اإللكتروني بنسبة  %00والعجيب أن هذا الفيديو حقنق أكنثنر
من  11مليون نسبة مراهدة عل اليوتيوب حت االن.
راب الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=SByymar2bds

حيث قام بتثبي مر أخضنر عنمنالق عنلن
خطو الهاتف باألعل  ،وهي كعبارة عنن قنوة
المر في تسريح أصعب أنواع الرعر.
كما قام بعض الرركات بمثل هذه اإلعالنات المبتكرة والتي تلف المارة
بالرارع أو بجوار الرا وبعض هذه الرركات التي أوردت صنور لنهنا
(مصحح األخطاء ،اعالن لرركة قهوة ،لرركة معكرونة...وغيرها)
وكثيرا ما يستخدم رسم الروارع ثالثي األبعاد في الحنمنالت النتنسنوينقنينة
ألنى لديى القدرة عل جلب التجمهر حول اإلعالن ولف االننتنبناه لنبنعنض
الوق إضافة إلن ذلنك أن تنكنالنينف اإلعنالن
بسيطة مقارنة بالوسائل األخرى
حيث أنى بالمملكة المتحدة  %50بنالنمنئنة منن
المعلنين يستخدمون هذه الوسيلة بسبب العائد
عل االستثمار حيث أن التاجر يصنرف 1.00
دوالر والعائد يكون  1.14دوالر.

شارم مصرف السالم الجزائر في رعاية فعالياف TechRace2319في طبعت األولو بالجزائر وافريقيا ،حيث لقيمنت النمنراسنينم
بيندق NewDayبحسين داي – الجزائر العاصمة ،ضمت المسابقة مجموعة من المبدعين الذين شاركوا في عدة مناسنبناف وطنننينة
ودولية لكسبت م خبرة في الميداع.
و قد تمحور الحدث حول طرح إشكالياف متعلقة بمختلن المجاالف :المعلوماتية ،اإللنكنتنروننينة ،النتنصنمنينم  ،..اينن تنم تنقنينينم لداا
المشاركين عبر لجنة التحكيم الدولية المتكونة من فنلنديين ،وتم انتقاا اليريق اليائز اوتوماتيكيا للنمنشناركنة فنيJunctionXوالنذي
يعد مسابقة دولية.

ملتقى "الكفاءات الجزائرية في خدمة الوطن" المنظم من طرف
منتدى الكفاءات الجزائرية ،يوم السبت  82سبتمبر 8102
بفندق األوراسي-الجزائر العاصمة؛ عرف مساهمة مصرف
السالم كراعي لهده الطبعة والمشاركة فيها.
و قد حضر الملتقى العديد من اإلطارات من مختلف ربوع
الوطن جمع كفاءات جزائرية مقيمة بالمهجر كألمانيا؛ أمريكا
الالتينية؛ فرنسا؛ والواليات المتحدة األمريكية
تم افتتاح الملتقى بكلمة ألقاها السيد عادل غبولي رئيس منتدى

الكفاءات الجزائرية ،ليليها ورشات عمل تطرق من خاللها
لطرح عدة إشكاليات تعاني منها الجزائر في ظل الوقت الراهن،
مع تقديم حلول منهجية علمية بحتة في مختلف المجاالت.
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ما هي المفاتيح العررة للنجاح التي وضعها
خبير التنمية البررية الدكتور إبراهيم الفقي؟
 -1الدوافع:هنا تقسم الدوافع إلو ثالثة لنواع
وهي:
دافع معيري  :وهو يظ ر عند ت ديد حياتك
مما يدفعك بقوة للعمل الجاد.
دافع خارجي  :وهي مشكلة خارجية تواج
اليرد تدفع للبحث عن حل؛ "الحاجة لم
االختراع".
دافع داخلي  :وهو دافع ذاتي ،رغبة في لمر
ما.
 -1الطاقة :ولنواع العاقة هي:
* طاقة روحانية؛
* طاقة جسمانية؛
* طاقة عاطيية؛
* طاقة ذهنية.
وأما مستويات الطاقة فهي:
* طاقة مرتيعة ايجابية
* طاقة منخيضة ايجابية
* طاقة مرتيعة سلبية
* طاقة منخيضة سلبية " إحباط"
 -2المهارة:عند استخدام  %2من م اراتك
الذهنية ،ستصبح من لقوم  %5علو وج
األرض!
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* كين لنمي م اراتي؟
* احرص علو تنمية م اراتك عن طريق:
* القرااة لمدة ال تقل عن  23دقيقة يوميا ً.
* استمع لألشرطة السمعية لثناا قيادة سيارتك
لالستيادة من األوقاف البينية.
* شاهد األشرطة البصرية.
* اشترم في دوراف التنمية البشرية.
* تميز في مجالك.
* ال تضع الوقت في التيكير السلبي.
* وتذكر دائما ً لع المعرفة هي القوة.

 -0التصور:التخيل االبتكاري ،تخيل
الموقن ونتائج اليعل.
 -0الفعل:اليعل هو اليرق بين النجاح
واليشل.
 -0التوقع :
* تياالوا بالخير تجدون .
* التيكير السلبي يضر ال ينيع.
* من قانوع التركيز :التوقع يعني التيكير،
والتيكير في اتجا يعني التركيز في  ،وهو ما
يؤدي إلو االنجذاب في هذا االتجا .
إذا كاع التيكير سلبيا ً لدم في الن اية إلو اتجا
سلبي باليعل ،والعكس صحيح.
* ممن تتوقع الخير؟ تتوقع الخير من هللا،
ومن نيسك  ،ومن عائلتك  ،ومن الحياة.

 -0االلتزام :
وهو االلتزام الديني ،وااللتزام الصحي"
االهتمام بصحتك" ،وااللتزام الشخصي بتنمية
الم اراف ،وااللتزام العائلي ،وااللتزام
االجتماعي ،وااللتزام الم ني ،وااللتزام
المادي بتسديد الديوع.
 -0المرونة:
يجب لع يكوع طبعك االلتزام بال دف
والمرونة في األسلوب ،في حال تبين لك
قصور فكرة ما ،عليك تغييرها فورا ً.
الشخ األكثر مرونة هو لكثر قدرة علو
حل المشاكل وتحقيق األهداف.
 -5الصبر :
فليكن لديك نموذج للصبر ،وال يوجد لفضل
من األنبياا في ذلك ،فاجعل م قدوة لك!
 -14االنضبا :
عليك االستمرار في السعي لتحقيق لهدافك
دائما ً.

المرجــع :
https://ktaab.com/books/2329195/

وتشجيعا ً علو محو األمنينة فنقند جنعنل النرسنول
صلو هللا علي وسلم فداا لسرم بدر لع يعلم كنل
لسير عشرة من لصحاب النبي القرااة والكتنابنة،
وبذلنك بنددف لننوار اإلسنالم نلنمناف النجن نالنة
واألمية.

اعداد األنسة  :مريـم ضيـاف
األميّة منن النمنرناكنل النخنطنينرة النتني ال زالن
صا فني
تعصف في العديد من المجتمعات ،خصو ً
ُ
المجتمعات الفقينرة فني الندول النننامنينة واألقنل
ح ًظا ،واألم ّيى بمفهومها الدقيق قد ال ترمل فق
من يعجزون عن النقنراءة والنكنتنابنة ،بنل أيضًنا
ترننمننل مننن ال يننعننرفننون الننحننسنناب والننلننغننات
والبرمجيّات ،ففي الوق الحاضر يمكن اعنتنبنار
األشخاص الذين يجهلون النتنعنامنل منع النلنغنات
صا أ ّميين ،وهذا ينطبق أيضًا عل
الحديثة أشخا ً
من يجهلون التعامل مع األجنهنزة االلنكنتنروننينة
صا الكومبيوتر والهاتف المحنمنول ،ألنّ
وخصو ً
التعامل مع هذه األجهزة أصنبنح منن بندينهنينات
الحياة ،ومتطل ًبا أساس ًيا في الحياة االجنتنمناعنينة
والعلمية  ،لنذلنك فنإنّ مصنطنلنح األمنينة أصنبنح
مصطل ًحا فضفاضًا يحتمل الكثير من التعريفات.
محو األمياة م ام جدًا بالنننسنبنة لنلندول وبنالنننسنبنة
لألشخاص لنيس م والمجتمعاف بشك ٍل عنا ام؛ ألع
قادرا علو التنقنل بسن نولنة
اإلنساع القار يكوع ً
لكبر ،كما تكوع النقنرااة والنكنتنابنة بنالنننسنبنة لن
صمام األماع كي يعرف إلو لين يذهب ومن لين
ضا عند تناول األدوية ،وم م عننند
يأتي ،وم م لي ً
الننتننعننامننل مننع النننننقننود والننمننعننامننالف الننتننجنناريننة
والحكومية وغير ذلك الكثير ،لن نذا فن ع النقنرااة
مجرد شياٍ عنابنر ،بنل منن لهن ام
والكتابة ليست
ا
ضروراف الحياة ،وهذا منا جنعنل منحنو األمنينة

علو رلس لولنويناف الندول والنحنكنومناف؛ ا
ألع
ي هو مجتمع جاهل ال يعرف كنينن
المجتم َع األم ا
يقرل لفراد وال ينتنثنقنينوع وينمنارسنوع حنيناتن نم
بعريقة بدائية ،وال يعرفوع التمييز بين الحروف
ومعاني الكلماف ،وهذ مشكلة كبيرة جدًا ،وخينر
دلي ٍل علو هذا ا
لع الرسول -علي الصالة والسنالم
 دعا إلو طلنب النعنلنم والنتنخنلن منن النجن نلواألمية ،إذ ا
إع لول كلمة نزلت من القرآع الكريم
هي" :اقرل"؛ ا
ألع القنرااة َ حنيناة ،واألمنينة جن نل
ي لليكر والثقافة
وتخلان وموف معنو ا
كاع النبي صلو هللا علي وسلم لمينا ً ال ينقنرل وال
يكتب ودليل ذلك قول هللا عنز وجنل (ومنا كنننت
تتلوا من قبل من كتاب وال تنخنعن بنينمنينننك إذا
الرتاب المبعلوع).
فلم يكن يعرف القرااة والنكنتنابنة منن قنرين إال
لفراد قالئل تعلموا الخق ودرسو قنبنينل اإلسنالم
لما لهل المدينة فنكناع بنيننن نم لهنل النكنتناب منن
الي ود وقد دخل النبي المدينة وفي ا ي ودي ينعنلنم
الصبياع الكتابة وكاع في نا بضنعنة عشنر رجنالً
يحذقوع الكتابة فأمر النبي صلو هللا علين وسنلنم
زيد بن ثابت لع يتعلنم النكنتنابنة ذلنك لع الندعنوة
اإلسالمية تنحنث عنلنو منحناربنة األمنينة وعنلنو
التعليم وقد قال تعالو ”اقرل باسم ربك“ وقد لقسم
هللا عز وجل بالقلم في قول سبحان وتنعنالنو (ع
والننقننلننم ومننا يسننعننروع مننا لنننت بنننننعننمننة ربننك
بمجنوع)

ولقد كاع النبي صنلنو هللا عنلنين وسنلنم ينتنحنمنل
القرآع من الملك حيظا ً ثم يأمر كناتنبنا ً لع ينكنتنبن
بين يدي ولع يقنرل عنلنين وكناع كنتناب النوحني
يكتبوع ما ينزل عنلنو النننبني منن النقنرآع عنلنو
عسيب (وهو جريد النخل) لو عنلنو لنخنن (لي
الحجارة الرقيقة لو صينائنح النحنجنارة) لو عنلنو
رقعة وكاع ل كتاب معروفوع قيل كناع عنددهنم
ست وعشروع وقيل اثناع ولربعوع وقنينل غنينر
ذلك ومن لش ر كتاب النوحني النخنلنيناا األربنعنة
وعامر بن ف يرة وزيد بن ثابت ومعاوية بن لبني
سيياع وعمرو بن النعناص والنزبنينر بنن النعنوام
كذلك كانوا يكتبوع الوحي بعد ساعة منن النننبني
ابتداا من لنيس م دوع تكلين مننن حنتنو ينقنرلو
ألنيس م.
وكاع هذا المكنتنوب ينوضنع فني بنينت النرسنول
صلو هللا علي وسلم ويكتب الكتناب نسنخنة مننن
ألنيس م وكاع النرسنول صنلنو هللا عنلنين وسنلنم
يدل م علو موضع اعياف من كنل سنورة كنذلنك
كاع النبني صنلنو هللا عنلنين وسنلنم ينتنلنو عنلنو
المسلمين فيحيظو علو ر قلب فكانت حافظة
المسلمين وكتب الكاتبين والصحن التي في بينت
الرسول تتعاوع كل ا علو حيظ ما لننزل هللا ولنم
يجمع القرآع في مصحن في هذا الع د وإع كاع
من الصحابة من جمع القرآع كل حيظا ً كعبد هللا
بن مسعود وسالم بن منعنقنل منولنو بننني حنذينينة
ومعاذ بن جبل ولبي بنن كنعنب وزيند بنن ثنابنت
رضي هللا عن م لجمعين.
ويركز اليوم العالمي لمحنو األمنينة لنعنام 2319
علو مسألة "محو األمية وتعدد اللنغناف" ،فنعنلنو
الرغم من التقدم المحرز ،إال لن توجند تنحنديناف
ماثلة للعياع فيما يتصل بمحنو األمنينة وتنيناوتن نا
بين البلداع وسكان ا .ويُعد تبنو النتنعندد النلنغنوي
في تعوير التعليم ومحو األمنينة مسنألنة لسناسنينة
في مواج ة تحدياف محو األمية وتحقيق لهنداف
السنة المستدامة
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تقدم رجل لرركة مايكروسوفن لنلنعنمنل بنوظنينفنة -فنرا  -وبنعند إجنراء
المقابلة واالختبار (تنظيف أرضية المكتب)  ،أخبره مدير التوظيف بأننى قند
تم الموافقة عليى وسيتم إرسال قائمة بنالنمنهنام وتنارينخ النمنبناشنرة فني
العمل عبر البريد اإللكتروني.
أجاب الرجل :ولكنني ال أملك جهاز كمبيوتر وال أملك بنريند إلنكنتنرونني!!!
رد عليى المدير (باستغراب) :من ال يملك بريد إلكتروني فهو غير منوجنود
أصال ،ومن ال وجود لى فال يحق لى العمل!
خننرج النننرجنننل وهنننو فننناقننند األمنننل فنني النننحنننصنننول عننلننن وظنننينننفنننة،
فنكننر كننثننيننرا ً منناذا عسنناه أن يننعننمننل وهننو ال يننمننلننك سننوى  14دوالرات.
بعد تفكير عميق ذهب الرجل إل محل الخضار وقام برنراء صننندوق منن
الطما م ثم أخذ يتنقل في األحياء السكنية ويمر عل المنازل ويبينع حنبنات
الطما م.
نجح في مضاعفة رأس المال وكرر نفس العملية ثالث مرات إلن أن عناد
إلننن منننننننزلنننى فننني ننننفنننس النننينننوم وهنننو ينننحنننمنننل  04دوالر.
أدر الرجل أن بإمكانى العيش بهذه الطريقة فأخذ يقوم بنفس العمل يومنينا
يخرج في الصباح الباكر ويرجع ليال.
أرباح الرجل بدأت تتضاعف  ،فقام برراء عربة ثم شناحنننة حنتن أصنبنح
لدية أسطول من الراحنات لتوصيل الطلبات للزبائن.
بعد خمس سنوات أصبح الرجل من كبار الموردين لألغنذينة فني النوالينات
الننننننننننننننننننننننننننننننننننننمننننننننننننننننننننننننننننننننننننتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننحننننننننننننننننننننننننننننننننننننندة! ! !
ولضمان مستقبل أسرتى فكر الرجل في شراء بوليصة تأمين عنلن النحنيناة
فاتصل بأكبر شركات التامين ،
وبعد مفاوضات استقر رأيى عل بوليصة تننناسنبنى ،فنطنلنب منننى منوظنف
شننننركننننة الننننتننننأمننننيننننن أن يننننعننننطننننيننننى بننننريننننده اإللننننكننننتننننروننننني!!!
أجننناب النننرجنننل :ولنننكننننننننننني ال أمنننلنننك بنننريننند إلنننكنننتنننرونننني!!!!
رد عليى الموظف (باستغراب) :ال تملك بريدا ً إلكترونيا ونجح ببنناء هنذه
اإلمبرا ورية الضخمة!!
تخيل لو أن لديك بريدا ً إلكترونيا! فأين ستكون اليوم؟؟؟
أجاب الرجل بعد تفكير:

فرا
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في مايكروسوف ؟؟؟

هل تعلم أنى بينن النقنرن النتناسنع والنحناد عرنر ،اخنتنرع
الصينيون البوصلة ،وكان مصنوعة من النحنجنر النجنينر
في ذلك الوق .
هل تعلم أن في العام 1004م ،اخنتنرع األلنمنانني ينوهناننس
جوتبرغ آلة الطباعة ،وبنحنلنول النعنام 1044م تنم نبناعنة
عررين مليون مجلد في أروربا النغنربنينة ،منمنا سناهنم فني
زيادة نرر المعرفة.
هل تنعنلنم أن فني النعنام  000قنبنل النمنينالد بَندأت األلنعناب
األولمبينبنة ،وشنمنلن عنلن عندة ألنعناب ،منننهنا :النجنر ،
والمصارعة ،والقفز ،ورمي الرمح ،والقرص ،وغيرها.
هل تعنلنم أن وزن جسنم اإلنسنان عنلن النكنواكنب األُخنرى
يَختلف عن وزنى عل األرض ،فنينصنبنح النوزن أقنل عنلن
سندس جناذبنينة
سطح القمر ،وذلك ألن جاذبينة النقنمنر هني ُ
األرض ،وكذلك يُصبح الوزن أكثر من الضعف عنلن سنطنح
ال ُمرتر

الصم عن جاهل أو أحمق شرف
و فيى أيضا لصون العرض اصالح
أما ترى األسد تُخر و هي صامتة
و الكلب يخس لعمر و هو نباح
 -االمام الشافعي -

بقلــم  :أمــال وابــل

لماذا ال يحدثونا عن نعيم القبر ؟؟؟
لماذا ال لحد يحدثنا عن لع لجمل يوم سوف يكوع يوم لقاا ربنا؟

مالك يا ابن ادم ضجرا
على مستقبلك حاضرك وماضيك
فكل ما فات قد فات
اعمل اليوم بجد وال تسأل على غداك
احمد هللا على ما أعطاك

فكل ما أعطيت يتمناه غيرك
ولم نخلق لنعش ملوكا
فلو كان ذاك لعاش محمد ملكا
اعلم أن الدنيا فانية
فال تجعلها هما لك وعبئا ألخراك
وتطلع ليمينك وشمالك
لعل ما ترى قد يشفيك
وارفع رأسك الى العال
سبح احمد و استغفر موالك
فاذا رضيت وثنيت
أدهشك بعطائه ثم أرضاك

وال تجعل نفسك جبارة شقية
فيدوم شقاك ما دمت حيا

لماذا ال يقولوع لنا بأننا حين نموف سنبقو بين يدي لرحم الراحمين؟ بين يدي منن هنو
لرحم بالمرا من لم ..
رلم النبي دابة تبعد حافرها عن ابن ا حتو ال تؤذي  ..فقال للصحابة ( :إع ربانا لرحنم
بنا من األم علو ابن ا)..
لماذا يكون الحديث دائما ً عن عذاب القبر؟
يكرهونا بالموف ويخوفوننا من ؟
لماذا ا
حتو صرنا نحس بأع ربنا سوف يعذبنا عذابا ً ال يخعر علو عقل بشر؟
لماذا نيكر لع ربنا سيعذب فقق؟ لماذا ال نيكر بأع ربنا سوف يرحم؟
لماذا ال يحدثوننا عن لحوال الصالحين في قبورهم؟ حتو نسعو لنكوع من م..
لماذا ال يقولوع لنا إع اإلنساع المؤمن الحسن الخلق عندما يجيب عنلنو لسنئنلنة منننكنر
شو ُ ِمنَ ال َجنَّة ْ
صدَقَ َعبْدي فَأ ْف ِر ُ
ولطن ِعن ُمنو ُ ِمننَ الن َجننَّنة
ونكير في القبر سيقول ربنا َ :
ور ْي َحانِ ا وي ْن ُ
ظ ُر إلو منقنعند منن الن َجننَّنة..
وا ْفت َ ُحوا لَ ُ بابًا إلو ال َجنَّة فَيَأتِي من َر ْو ِح ا َ
ب لقِ ْم السَّا َعة حتو يعمئن ويذهب إلو جنت ..
ب لقِ ْم الساعة ،ر ا ِ
فيبدل يل اح علو ربانا :ر ا ِ
لماذا ال يقولوع إع عملنا الصالح لن ييارقنا وسيبقو معنا يؤنس وحدتنا ..
وحين يتوفو لحد الصالحين تتقابل روح مع من ماف من لهنلن ولصنحنابن حنتنو لع
الصالحين من م ي رولوع إلي ليسلموا علي ..
قال النبي عن هذا الموقن ( :ف م لشد فرحا ً ب من لحدكم بغائب يقدم علي )..
ويسألون عن لحوال األحياا ويأتي واحد من م يقول  :دعو ف ن كاع في غم الدنيا..
الموف "راحة" من غم وتعب الدنيا فالموف للصالحين إنما هو راحة..
ل ذا نحن معالبوع بالدعاا " ..الل م اجعل الموف راحة لنا من كل شر".
قال صلو هللا علي و سلم  ( :والذي نيسي بيد ليغيرع هللا يوم القيامة مغينرة ينتنعناول
ل ا إبليس لع تصيب )..
لي ا
لع ربانا سيغير مغيرة كبيرة لدرجة لع إبليس يعمع لع يُغير ل

ربنا ما خلقنا ألجل لع يعذبنا
الل م اجعل خير لعمالنا خواتم ا وخير لعمارنا لواخرها وخير ليامنا يوم لع نلقام.
صلوا علو رسول هللا صلو هللا علي و سلم...
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* من أراد النجاح في هذا العالم عنلنينى أن ينتنغنلّنـنب

عل أسس و مفاتيح الفقنر السنتنة  :النننوم  -النمنال
الحرام  -الخوف  -الغضب  -االتنكنال عنلن النغنينر -
كاع سعد بن ابي وقاص من لبعنال النمنسنلنمنينن وشنجنعنانن نم فني منكنة
المكرمة قبل ال جرة وفي المدينة المنورة بعد ال جرة
قال ابن إسحاق (كاع لصحاب رسول هللا صلو هللا علي وسلم إذا صلنوا
ذهبوا إلو الشعاب فاستخيوا بصالت م عن قوم م  ،فبينننا سنعند بنن لبني
وقاص في نير من لصحاب الرسول صلو هللا علي وسلم في شعب منن
شعاب مكة  ،إذ ر علي م نير من المشركين وهم يصلوع  ،فناكروهنم
وعابوا علي م ما يصنعوع حتو قاتلوهم  ،فضرب سعد بن لبني وقناص
يومئذ رجالً من المشركين بلحي (لي فك بعير) فشجن  ،فنكناع اول دم
لريق في اإلسالم
وبعد لع هاجر الرسول صلو هللا علي وسنلنم ومنن منعن إلنو النمندينننة
المنورة  ،ولقام الدولة اإلسالمية ولنشأ المنسنجند وصنارف لنلنمنسنلنمنينن
صولة وجولة  ،برز سعد بن لبي وقاص فكاع من القادة واألمراا الذينن
لس موا في بناا الدولة وخاصة في المجال العسكنري والنغنزو والندفناع
عن اإلسالم
وقد اختار النبي صلو هللا علي وسلم سعدا ً لميرا ً علو بعنض السنراينا ،
كما لن قد رافق رسول هللا صلو هللا علي وسلم في كل غزوات دوع لع
يتأخر عن لي من ا  ،وكاع سعد لول من رمو بس م فني سنبنينل هللا فني
اول سرية لرسل ا رسول هللا صلو هللا علي وسلم بعد ال جرة النبنوينة ،
فقد استعاع سعد لع يحمي المسلمين بنبال ولع يجنب م ال زيمة  ،فنرجنع
المشركوع بذلك مق ورين
وقاتل سعد بن لبي وقاص في غزوة بدر الكبرم قتال األبنعنال ،وروم
سيي من دماا المشركين ،فقد روي لن كاع يقاتل يوم بدر قتال النينارس
بالرجال ،ف و بشجاعت كأن ينركنب فنرسنا ً تنجنوس خنالل الصنينوف،
ويغير علو لبعال المشركين فيحصد ر وس القوم حصدا
وفي غزوة لحد لبلو بال ًا حسناً ،فقد ش د ل النرسنول صنلنو هللا عنلنين
وسلم وش د ل الصحابة رضواع هللا علي م جميعاً ،فقد كناع رسنول هللا
صلو هللا علي وسلم يناول سعدا ً الس ام ويرمي ب ا األعداا ويقول :ارم
سعد فدام لبي ولمي ،وقد كاع ماهرا ً في رمي دقيقا ً في إصابت
وفي غزوة اليتح األعظم ،فتح مكة اختار الرسول صلو هللا علي وسلم
ليحمل راية من راياف الم اجرين ليدخل ب ا فاتحاً ،وقد كانت ثالثا ً
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المما لة!"

* قال رجل لصاحبى وهو يتأمل في النقنصنور  :أينن
ننحنن حنينن قسننمن

هنذه االمنوال؟ فنأخنذه صناحنبننى

للمسترف وقال لى  :وأين ننحنن حنينن قسنمن

هنذه

األمراض ؟ إذا ً فناحنمند هللا عنلن كنل حنال وفني كنل
وق .

* كل الطرق منراقنبنة بنأجنهنزة ضنبن السنرعنة إال
"الطريق إل هللا فإنّى مكتوب علينى (وسنارعنوا إلن
مغفرة من ربكم) ،فأسرع فيى كما شئ  ،فإن مننتنهناه
الجنة بإذن هللا ..

* سأل بن أباها  :يآأبتي مآذآ أسنتنر منن جسند
ندر مننآ
ومننآذآ أذَر فننأجنناب  :اكرننفنني مننن َج َ
سنند ِ قن َ
تتحملين من ل ِفح جهنّم

* الطيور تأكل النمل ،وعننندمنا تنمنوت فنإن النننمنل
يأكلها  ..الظروف قد تتغير  ..فال تقلل من شأن أحد.

