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 تأملت في قوله تعالى في سورة األحزاب
   "   ٌ َا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَليُْكْم إِْذ َجاَءْتُكْم ُجنُوو َيا َأُّيه

 ََ ََ اَّللَُّ ِِوَ  َتوْعوَموُلوو ْ َتَرْوَها  َوَكوا ا َّلَّ ًٌ َفأَْرَسْلنَا َعَليِْهْم ِرحًيا َوُجنُو

ِِ  َِِصرًيا * ن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغو إِْذ َجاُءوُكم مِّ

ََ ِِاَّللَِّ الظهنُوَنا نَاِجَر َوَتظُنهو  الُْقُلوُب اْْلَ
ِِ َلَغ َِ َِْصاُر َو ُهنَالَِك  * اْْلَ

ََ َوُزلِْزلُوا ِزلَْزاًًل َشِديًدا  ِْتُِِلَ اْلُْْؤِمنُو  . "ا

فاستشعرت علم اهلل بنفوس عباده و ما يختلج فيي 

صدورهم من ضيق وحرج و ما يصيب قلوبهم من هول 

و فزع و ما يلحق إيمانهم من اهتزاز و ارتياب وتلمست ما 

 يكنه خالقهم لهم من رحمة و رأفة وعناية ولطف 

بِريُ  "   "  َأًَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اْْلَ

قد يبتلي اهلل عباده المؤمنين بما يبتلي به غيرهيم  

من مصائب و انتكاسات و أمراض و أزمات و يتفياوتيو  

في درجة صبرهم عليها و رضائهم بقضائه فيها وقيد 

يصل األمر ببعضهم إلى سوء الظن باهلل أو التململ مما 

أصابه من ضراء فيتجاوز ربنا و يصفح وهو اليعياليم 

بضعفهم و ينزل عليهم رحمته بعد أ  استيأسوا منها و 

يتم نعمته عليهم بكشف الضر عنهم بعد أ  بليتيت 

قلوبهم الحناجر. إ  المتدبر في آيات القرآ  ال يجد ذكرا 

لعذاب إال أردفه برحمة و ال لبالء إال أتبعه بفرج قيال 

 تعالى في سورة األنعام : 
ًعا َوُخْفيًَة "   يُكْم ِمْن ُظُلَ ِت الََْبِّ َوالْبَْحِر َتْدُعوَنُه َتََضه ُقْل َمْن ُينَجِّ

اكِِرينَ  ْن َأْنَجاَنا ِمْن َهِذِه لَنَُكوَننَّ ِمَن الشَّ
ويوُكوْم  * لَئِ ُقِل اَّللَُّ ُيونَوجِّ

 ََ ُكو  " ِمنَْها َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب ُثمَّ َأْنتُْم ُتْْشِ

ن ُُيِويوُ  اْلُْْطوطَورَّ إَِذا : "  وقال جل وعال في سورة النمل  أمَّ

َع اَّللَِّ  وَء َوَُيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اْْلَْرِض َأإِله  مَّ َعاُه َوَيْكِشُف السه َقلِيًًل  ٌَ

 ََ ُرو ا َتَذكَّ  و قال عز وجل في سورة األنبياء " مَّ

َِ َأْرَ ووُم "   وو َوَأنوو ه ََ الَضه وونِوو َِّووُه َأَِّّ َمسَّ ب َر ٌَ وووَب إِْذ َنووا َوَأيه

اِِحِيَ  لَُه َفَكَشْفنَا َما ِِوِه ِمون ٍُّو َوآَتويْونَواُه َأْهوَلوُه َفاْسَتَجْبَنا  الرَّ

ْن ِعنِدَنا َوِذْكَرب لِْلَعاِِِديونَ  َعُهْم َرِْحًَة مِّ وقال فيي   " َوِمثَْلُهم مَّ

 ذات السورة عن سيدنا يونس :
ب  ِ  "  ٌَ َهَ  ُمَغاِضبًا َفظَنَّ َأَ لَّن نَّْقِدَر َعوَلويْوِه َفونَوا َِ إِذ ذَّ َوَذا النهو

ُِ ِمووَن  َِ ُسووبْووَحوواَنووَك إَِِّّ ُكوونوو الووظهووُلووَ ِت َأَ ًلَّ إِلَ ووَه إًِلَّ َأنوو

لِوَك ُنونوِجوَ  *  الظَّاْلِِيَ  يْنَاُه ِموَن الْوَغومِّ  َوَكوَذ  َفاْستََجبْنَا لَُه َو َنجَّ

 "اْلُْْؤِمنِيَ 

 و اآليات في هذا المعنى كثيرة.  

فالمحن و الباليا و اآلالم و الرزايا من سنن اهلل فيي  

الكو  بقدر ما يمن به ربنا من المنح و العطايا و النعم 

ها يبتلي بها اهلل عباده ليمتحن صبرهم و لو الهدايا وك

شكرهم و اإليما  كما قال علماء السلف نصفا  : نصفه 

شكر و نصفه صبر مصداقا لقوله تعالى فيي سيورة 

 "َإ     ذلك  آليات  لكل  صبار  شكور " لقما  : 

و لقول النبي صلى اهلل عليه و سلم في الحديث الذي 

 رواه اإلمام مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنا  : 
، َولَيَْس َذلَِك ِْلَ ٍد إًِلَّ "     ََّ َأْمَرُه ُكلَُّه لَُه َخرْي 

َعَجباً ْلْمِر اْلُْْؤِمِن إِ

َِوتْوُه  َْ َأَصوا ََ َخورْيًا لَوُه، َوإِ اُء َشَكَر َفَكا َِتُْه ََسَّ َْ َأَصا لْلُمْؤِمن: إِ

ََ خرْيًا لَُه  اُء َصََبَ َفَكا ٍََّّ" 

ومن المعاني التي استخلصتها أيضا من سياق سيورة 

األحزاب أ  العسر و الضيق ال يتبعه اهلل عيز و جيل 

باليسر و الفرج فقط بل قد يحمل في طياته بشيائير 

انقالب البالء إلى نعماء و الضراء إلى سراء و الفر إلى كر و 

االنكسار إلى انتصار و هو ما نستشفه من حديث البيراء 

  قال بن عازب 
أمرنا رسول اَّلل و صىل اَّلل عليه وسلم و ِوحوفور اْلونودل، قوال 

وعرض لنا فيه صخرة َّل تأخذ فيها اْلوعواول، فشوكوونواهوا إ  

رسول اَّلل و صىل اَّلل عليه وسلم و، فجاء فأخذ اْلعول ثم قوال: 

ِاسم اَّلل ، فَضب ٍِّة ، فكرس ثلث اْلجر، وقال : اَّلل أكَب، 

أعطيِ مفاتيح الشام، واَّلل إَّ ْلِرصو قصوورهوا اْلومور مون 

مكاَّ هذا، ثم قال : ِاسم اَّلل، وٍّب أخرب، فوكورسو ثولوث 

اْلجر، فقال : اَّلل أكَب، أعطيِ مفاتيح فارس، واَّلل إَّ ْلِرص 

اْلدائن، وأِرص قرصها اْلِيض من مكاَّ هذا، ثم قال : ِواسوم 

اَّلل، وٍّب ٍِّة أخرب، فقلع ِقية اْلجر، فقال : اَّلل أكوَب، 

أعطيِ مفاتيح اليمن، واَّلل إَّ ْلِرص أِواب صنعاء من مكاَّ 

  هذا

رواه أحمد. ففي ظلمات األزمة و قد أحيط بالمؤمنييين 

من كل جانب و ضاقت بهم األرض بما رحبت لم يبشرهم 

النبي صلى اهلل عليه وسلم بالنصير عيليى أحيزاب 

المشركين بل ساح بهم إلى ما هو أبعد و أعظم حيين 

أنبأهم يقينا بفتح فارس و الشام و اليمن وهيو ميا 

 تحقق في بضع سنين وهلل األمر من قبل ومن بعد. 

إ  خير مؤنس و مواس في أوقات اشدة و الضيييق  

اليقين في لطف اهلل بعباده و رحمته لهم وأال سبييل 

لرفع الهم و التم بعد األخذ المطيليوب بياألسيبياب 

واستفراغ الجهد في السعي سوى اإلكثار من الدعياء و 

التضرع و تفويض األمر إلى المولى عز و جل فإذا اجتمع 

ذلك كله آذ  بقرب الفرج و انجالء البالء بيإذ  اهلل. 

ولعل خير ما أختم به هذه الخواطر مما يناسب المقيال 

هذه األبيات التي استهل بها ابن النحوي قصيييدتيه 

  المشهورة بالمنفرجة : 

ََ لَوويووُلووِك ِِووالووبَووَلووِ  إ م أزَمووُة َتوونووَفووِرجووَ *** َقوود آَذ  شووتَوودَّ

ووِي  ُِووو الرُسُ ي  ***َ ووتأووَ َيووغووَشوواُه أ  َوَظووًلُم الوولَّوويووِل لَووُه َُسُ

َُ َ ووَ  ِأووا ووا َمووطَوور  *** َفووَِِذا َجوواَء اِ  َََ  َوَسووَحوواُب اَْلوورِي 

وووِو اْلَنووُفووِس واْلُووَهووِ     رُسُ
 َوَفوووائِووُد َموووًلنووا ُ*َوول  *** لِ

َِوودا *** َفوواقُصوود َيوويَووا ذاَ  اْلَرِي  ووا َأَري  ُيووَ َأ ََ  َو

َِّووَ  فوواَض اْلووحويَووا *** ِِوبِووُحوووِر اْلَوووِي ِمووَن الوولهووَجووِ    َفوَلووُر

 َواَْلوولووُق َ*وويووعوواً   َيووِدِه *** َفووَذُوو ِسووَعووٍة َوَذُوو َ ووَري

َرِي  ٌَ َرٍ  َوَعووىَل  ٌَ ووُم َوُوووُلوووُعووُهووُم *** َفووَعووىل  َُ  َونووُزو

 َوَمعائُِشُهم َوَعوواِقوبُوُهوم *** لَويوَسوِ   اْلَِعو َعوىل ِعوَوِي 

ُِ ِِاْلُنتَسِ     ِ َكم  ُنِسَجِ ِِيٍَد َ َكَمِ *** ُثمَّ انتََسَج

َربََّنا َوَلا َتْحِمْل َعَلْيَنا  َربََّنا َلا ُتَؤاِخْذَنا ِإ  نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا  

َربََّنا َوَلا ُتَحمِّْلَنا َما  ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا 

  َلا َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا
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 ىنائب رئيس هيئة الفتو 

عيةالرقابة و    الشر

 بقلم   الدكتـور :   

 عز الديـن بـن زغيبـة

0ص   

إ  زواج المسيار قد أصبح ظاهرة في كثير 

من البلدا  اإلسالمية وبخاصة الخليجية منها 

ولو تأملت شريحة المنخرطين فيه من النساء 

والرجال واستقرأت أحوالهم وظروفهم لتبينت 

لك األسباب الدافعة إليه والتي يمكن 

تلخيصها فيما يأتي: عنوسة المرأة, أو 

عدم تقبل كثير من   –طالقها, أو ترملها 

النساء لمسألة التعدد على الرغم من أنها 

كما أ  حاجة   –تشريع رباني وليس بشري 

بعض النساء للبقاء في بيوت آبائهن لحاجة 

كما   –أبويها إليها يعد واحد من تلك األسباب 

أ  رغبة الرجل في المتعة من غير مشاكل 

ومشاغل وكثير إزعاج له من تلك األسباب 

ويرتبط   –نصيب بل الحظ الكبير من المشكلة 

بهذا السبب رغبة شريحة من الرجال في عدم 

تحمل مزيد من التكاليف وأعباء الحياة بالزواج 

وقد يضاف إليها غالء المهور في   –الجديد 

بعض البلدا  اإلسالمية كذلك عدم استقرار 

الرجل في عمله يعد دافعا أيضا لمثل هذا 

النوع من الزواج كما أ  أصحاب الهيئات وذوي 

المروءات وأرباب األموال قد يفضلو  هذا 

النوع من الزواج هروبا من مالحقة ألسنة 

الناس لهم واتهامهم بالشهوانية وحب النساء 

 واالنشتال بهن عن عظائم األمور. 

ولو تفحصت صورة زواج المسيار  

لوجدته يفتقد المبيت والسكن والنفقة في 

كثير من األحيا  مع لفه في غطاء السرية 

شبه الكاملة مخافة علم الزوجة األولى أو 

ذويها أو من يدلي إليها بسبب أو خصم لهما 

 يرغب في النكاية والشماتة 

ولوعقدت مقارنة بسيطة بين نكاح السر 

الذي منعه مالك رضي اهلل عنه وجمهور 

أصحابه وقالوا بفسخه قبل الدخول وبعده إ  

لم يطول ومعاقبة الشهود الذين شهدوا عليه 

إذا كانوا على علم بسريته وتواطئوا مع 

الزوجين على ذلك  لوجدته أكثر حظا من زواج 

المسيار في الشروط واألركا  من جهة 

 الشريعة فإذا منع األول فكيف يحل الثاني . 

إ  أصل الشريعة المكين وقاعدتها العظمى 

في المناكحات هي االحتياط في الفروج وهذا 

معناه االعتناء بأركا  الزواج وشروطه 

ورعايتها أقصى ما يمكن ال إسقاط بعضها 

والتنازل عن البعض اآلخر تحت ذرائع 

 أوجدوها ثم تذرع بها . 

إ  الشريعة لما شرعت النكاح شرعته بنفس 

الشروط واألركا  للصتيرة البكر والعانس 

والمطلقة واألرملة دو  أي فرق فلو كا  

المسيار زواجا شرعيا كامال وصحيحا سالما من 

العلل لما رده األولياء عن بناتهم األبكار 

 الصتار. 

أي زواج هذا الذي يتخلى فيه الزوج عن جميع 

مسؤولياته تجاه زوجته إال عن جسدها حيث 

تنخرم معه جملة من األحكام الشرعية 

واآلداب المرعية وال يهم الزوج من تلك الحياة 

الزوجية إال الساعات القليلة التي يقضيها مع 

 زوجته . 

أي زواج هذا الذي يمنع بسريته الجمع بين 

األشقاء ويقطع األرحام ,والرحم معلقة 

بالعرش تنادي اللهم صل من وصلني واقطع 

 من قطعني . 

واألدهى من هذا كله إذا كا  الزواج مسيارا 

 وعرفيا . 

فلو تركنا هذا كله جانبا وليسأل الزوج نفسه 

لو قدر اهلل أجله وله زوجة من زواج المسيار 

في بلد ثاني غير بلد إقامته وله منها نسل ال 

يعلمو  عن إخوانهم شيئا في البلد الثاني أال 

يفكر هذا بأنه قد يقع ماال تحمد عقباه 

 بسبب فعله وسوء تقديره . 

إ  اهلل سبحانه وتعالى قد أقر التعدد في 

شرعه بنص صريح ال لبس فيه وال إخفاء 

فلماذا يترك هذا إلى المسيار فإ  كا  خوفا 

من غضب الزوجة فيما أحل اهلل, فاهلل أحق 

أ  يخاف من غضبه عندما تتجاوز حدوده 

 بذرائع واهية . 

والذي يمكن قوله في النهاية إ  زواج المسيار 

ما هو إال متعة متلفة بتطاء شرعي مصطنع 

 والبعد عنها أسلم وأحوط للدين والعرض. 

والذين يحللو  هذا الزواج بأدلة غير مقنعة 

وبراهين مسطنعة ويسمو  الحاجة بالرضى 

فإننا نرجو منهم بكل لطف وتقدير أ  يزوجوا 

بناتهم األبكار وغير األبكار مسيارا حتى 

يصدقوا فتواهم بالعمل لكي يقتدي الناس 

 بهم عن بينة. 



 

 

مصرف السييالم الجزائر ييعيزز  
 إجراءات الوقاية من فيروس كورونا 

على جميع الموظفين بتطبيق كافية إجيراءات مصرف السالم الجزائر  شدد

الوقاية، والحماية والنظافة، والتأكيد على عدم دخول أي عميل الفرع إال بعد 

فيييروس  ارتداء الكمامة الطبية للوجه للحفاظ على سالمتهم والوقاية من

جميع الموظفين بارتداء كمامة الوجة، وقفيازات    المستجد كما ألزمتكورونا 

األيدي طوال ساعات العمل داخل الفروع، مع التأكيد على موظفين الخزينية 

بتطهير النقود تجنبا النتقال العدوى باعتبار النقود أحد األدوات الينياقيلية 

 للفيروس.

ونبهت إدارة المصرف جميع الفروع بتطهير أسطح ماكينات الصراف األلي أكثر 

من مرة على مدار اليوم، مع توفير المطهرات والقفازات بجوار الماكينه، للحد 

 من انتقال العدوى بين العمالء.

بأرتداء الكمامة قبيل دخيول المصرف  إ  أغلب العمالء يلتزمو  بتعليمات

الفرع، وفي حالة عدم توفر الكمامة مع العميل ال يسمح بدخوليه اليفيرع، 

 وإرشاده إلي أقرب متجر أو صيدلية بجوار فرع البنك لشراء الكمامة.

كما قام المصرف بالتعاقد مع أحد المخابر الخاصة  إلجراء فحوص دورية على 

 جميع الموظفين للكشف عن أي إصابة  محتملة بين الموظفين . 

وقد تم التركيز على إجراءات التعامل عن بعد بالنسبة للزبائن وهيذا عين 

طريق خدمة مباشر او عبر الموبايل بواسطة خدمة السالم سمارت بانكييني  

 . e -  aminaوكذا الدفع عبر األنترنت من خالل بطاقة 

 وفي األخير ال يسعنا إال الدعاء هلل حتي يرفع عنا هذا الوباء ا  شاء اهلل
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بقلم: السيدة بن يحي فايزة مسترارة 

 الزبائن / أفراد 
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زمن القطيع

من أحّس باالختالف عن غيره لحظة حدوث لقاء بهم، فألزم نفسيه  "

حدودها كي ال يسيء لهم، و تحّمل و هو محرج ألم مهانة ممكنة منهم، 

فشعر  بقسوة غمز اإلشارات و وحشية لمز السلوكيات و مرارة هيميز 

األفعال، غير الذي آثر على نفسه فأخفى سره و لم يتدخل في عاليم 

غيره، و فّضل كتم معاناته من أجل أمل يوّده أ  يكو  يوما ما منصفا إ  

أصبح ما بينهم واضحا، فمن راجع منهم نفسه ربما سيكتشف أنه كا  

مسلوب األنا، فإ  هّذب نفسه كي ال يفسد بعدها فقد وضع رجال على 

  ".عتبة مدنية آمنة حديثة

تبدأ المدنية، باعتبارها تجربة إنسانية متميزة في ترجمة القيييم 

ج السامية ألصحابها في عالمهم لحظة تمكنهم من إحداث قطيعة خار

موضوعها مع اآلخر، و الذي قد يتحول إ  تطور إلى مشترك بينهما، لذلك 

كانت مجموع اإلشارات التي تصدرها األنا، بما فيها الهيئة الظاهريية 

لصاحبها من خالل الملمح العام، شكال تعبيريا لوجود األنا و داللة مادية 

الستعدادها تقبل االختالف، و صارت التحية عند اللقاء اعترافا بوجود 

التنوع و إعالنا صريحا بإمكانية حصول اختالف بين األنا و اآلخر عند 

التعامل و عنوانا لما قد يحمله أي تصرف من مضمو  سيعتبر قيمة 

أدبية بين األنا و اآلخر، ، فإ  حدث تقابل بين األنا و اآلخر فسيصيير 

الفعل بينهما أمرا عفويا لدى كل منهما، أو على األقل تكو  قد توفرت 

شروط انبعاث روح حياة إنسانية سوية لما يمكن أ  يحصل بينهما و 

  .فرصة لميالد مدنية تحقق المعنى

إ  األطفال دائما هم األكثر حرصا على أ  يكو  العالم الذي هم فيه  

مدنيا، ألنهم أول من يكتشف مع الميالد فكرة التعدد والتنوع واالختالف، 

ويحزنو  لما يحدث من تصرف مؤلم بعالم المجموعة البشرية التيي 

يتواجدو  بها ويميلو  إلى فكرة الدفاع التلقائي عن المجموعة التي 

ينتمو  لها مثل األسرة باعتبارها المؤسسة المصترة األولى في التنظيم 

االجتماعي لحياتهم، وينكسرو  عندما يمارس العنف أمامهم بين أطراف 

تلك المؤسسة أو يسّلط على أحد منها عندما يكو  في وضعية ضعف، 

وقد يصيبهم االنهيار لما يتلقونه من قهر ممن يدعي أنه ناضج أو جعل 

من نفسه وصيا عليهم فأساء ألناهم أو سحقها بتسّلطه عليهم، و ال 

يقبلو  أبدا عنف من جعل نفسه معلمهم و يرفضو  حيف حكمه بشدة 

و يكرهو  خلل عدله و يمقتو  شخصه إ  حصل منه تحايل أو كذب أو 

احتيال عليهم، لذلك فإ  ميالد األنا في وقت متأخر يجبر صاحبها على 

العودة إلى مراحل سابقة من عمره للحفر في ماضيه و مراجعة حيثياته 

و كشف جذور النبل فيها و تحمل معاناة التذكر ألمور مؤلمة منسية و 

إ  شخصنة األنا التي ال يمثل  .رسم مرجعية انطالق نزيهة ألنا شريفة

صاحبها بتجربته إال نفسه عندما يتمكن بجهده الذاتي وحريته المسؤولة 

من رسم حدود لها تلزمه باحترام عالم اآلخر وتحذر من أ  تصادر المشترك 

 التفاهمي هي مؤشر داللي على ضرورة ترجمة فكرة االختالف.

"من تجاهل آناه لحظة وخوفا من مواجهة هيمنة الكل فيخسر ما ناله 

منهم مجانا دو  جهد منه، أو تنازل عنها كي يضمن له اآلخرو  بخضوعه 

لسلطتهم ما طمع في نيله دو  حق، فقد أخفى أمراض نفسه ليعيش 

الالأمن الدائم بحاالت وحشية مفترسة أو بطبيعة بدوية جافية أو 

بتصرف همجي مدّمر آلناه قبل كل شيء، فإ  استجاب لصوت النيبيل 

 المنبعث من أعماقه المدفونة فقد بدأ ميالد أناه"

 بقلم السيد : كرميش زكرياء                                            

 

بقلم السيد : كرميش زكرياء   

 مندوب متعدد المهام فرع سطيف
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  حفظه اهلل؛      فضيلة الدكتور حسين حامد حسا  

 رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

  السالم عليكم ورحمة اهلل؛

 الموضوع : استشارة شرعية بشأ  منتج عمرتي 

  فضيلة الدكتور؛

تيم  سعيا الستقطاب الموارد وتحفيزا على االدخار لدى الميصيرف، 

التفكير في طرح منتج جديد في إطار حسابات االدخار، يسمى تجارييا 

"عمرتي"، ويتمثل في دفاتر ادخار استثمارية يستفيد صاحبها عقيب 

دج بها من عمرة يقسط ثمنهيا 05.555ثالثة أشهر من إيداعه مبل  

شهرا، أو من تخفيض على تكلفة العميرة ييقيدر بي  81على مدة 

دج تمنحه وكالت العمرة المتعاقدة مع المصرف، كما ييسر له 85.555

المشاركة في قرعة شهرية لعمرة مدفوعة التكاليف مقدمية مين 

عن كل  الوكاالت المذكورة، على أ  يكو  له حظ إضافي ضمن القرعة 

دج إضافية ضمن حسابه، وبالنسبة لتقسيط العمرة فيإنيه 05.555

يتم من خالل شراء المصرف واستئجاره خدماتها من وكاالت العيميرة 

المتعاقد معها ثم توكيل هذه الوكاالت في بيعها لهؤالء المتعاملين، 

ويرجع اللجوء للتوكيل للمانع القانوني اليوم من بيع المصرف هيذه 

الخدمات مباشرة للمتعاملين، وعليه نرجو من الهيئة إفادتنا برأيهيا 

 في المسألة.

 اسم المنتج: "عمرتي" 

 نوع المنتج: حساب ادخار استثماري.

  مزايا المنتج:

 شهرا. 81االستفادة من تقسيط تكاليف العمرة على مدة 

 دج لتكاليف العميرة مين 85.555أو االستفادة من تخفيض بقيمة

 وكاالت العمرة المتعاقد معها.

 المشاركة في سحب شهري لقرعة من أجل االستفادة مين عيميرة

 مدفوعة التكاليف مقدمة من وكالة عمرة متعاقدة مع المصرف.

 شروط المنتج :

  دج ضمن حساب االدخار .05.555إيداع 

 . مرور ثالثة أشهر على اإليداع 

   الحصول على حظوظ إضافية ضمن القرعة مقرو  بكل ميبيلي

دج إضافي على المبل  األصلي للوديعة المقدر أيضيا بي 05555

دج. )الحظ اإلضافي يتمثل في تكرار اسم المتعامل ضمين 05555

 دج إضافي(.05555القرعة عن كل مبل  

 إجراءات بيع العمرة بالتقسيط :

 شراء المصرف للخدمات من وكاالت العمرة المتعاقد معها.

توكيل المصرف للوكاالت في إيجار الخدمات المقتناة من قبل المصرف 

 إلى المتعاملين المتوافرة فيهم شروط االستفادة المذكورة أعاله.

 هذا؛ وتقبلوا مني أسمى عبارات التقدير واالحترام

 جواب الدكتور حسين حامد حسا  رئيس الهيئة:

 قرأت رسالتكم ويبدو لي أ  هذا المنتج مقبول شرعًا.

كما طلب الشيخ إحالة أي اتفاقيات تعقد مع الوكاالت أو نماذج عقود 

إلى اللجنة التنفيذية لعرضها على الهيئة، وبالنسبة للصيتة فيهيي 

 نفسها المعتمدة سابقا من قبل الهيئة.



 

 بقلم السيد: عمار سعودي

دارة التدقيق  رئيس مهمة في ا 

 تأّمالت في لفظة فرعون في القرآن الكريم 

 بقلم السيد : يسين خليل

 مهندس في االعالم اآللي بخلية التطوير

 فرع دالي ابراهيم

لطالما بقيت النقوش و المخطوطات التي خّلفتهيا اليحيضيارة 

المصرية القديمة كتابا متلقا يستعصي على أي باحث أ  ييفيّك 

شفرة معانيها نظرا الندثار اللتة الهيروغليفية التي بها كتيبيت 

 م . 198هذه اآلثار منذ سنة 

و ظّل األمر على حاله إلى أ  استطاع ضابط فرنسي كا  ضيمين 

مين  8999الحملة الفرنسية التي قادها بونابرت على مصر سنة 

 (la pierre de rosetteالعثور على حجر رشيد )

و كا  هذا الحجر عليه كتابة منقوشة بثالث لتات: اليونيانييية, 

الهيروغليفية و الديموطيقية , و كانت تحتوي عيليى أميجياد 

 قبل الميالد,  891بطليموس الخامس الذي كا  يحكم مصر عام 

( jean champollionو بعد جهود عالم فرنسي جو  شامبليو )

ُفّكت شفرة اللتة الهيروغليفية بعد جهد مرير و عمل مضن مين 

خالل االستعانة بالنص اليوناني و مقارنته بالنص الهيروغليفيي 

 م. 8111الموجود على حجر رشيد, كا  هذا سنة 

و من بين األسرار التي اكتشفها علماء الحضارة المصرية: لفظة 

 "فرعو ", و سنتطّرق في هذا المقال إلى أمرين اثنين:

األمر األّول هو اإلجماع الحاصل لدى علمائهم أ  لفظة فرعو  في اللتة 

 المصرية القديمة هي اسم مزجي مركب من كلمتين:

 عا+  بر

 تعني الكبير أو العظيم"عا ": يعني البيت أو البناء , و : " بر" 

 00ص   Alain Gardiner EGYPTIAN GRAMMARمن كتاب 

و األمر الثاني هو أّ  "برعا" لم تصبح اسما داال بذاته على شخص 

 الملك إال منذ عصر األسرة التاسعة عشرة أي  منذ عهد الملك

   00ص   Alain Gardiner EGYPTIAN GRAMMARمن كتاب 
20ص    



 

 بقلم السيد: عمار سعودي

دارة التدقيق  رئيس مهمة في ا 

يقول موريس بوكاي في كتابه "موسى و فرعو ": كل استعمال ليهيذه 

 اللفظة ليقصد بها ملك مصر قبل هذا العصر  تعتبر مفارقة تاريخية"

قبل أ  نتطرق لتطابق هذا االكتشاف مع القرآ  الكريم, ال بأس أ  نذّكر 

بأمر لطالما يرّدده المشّككو  في مصدر القرآ  الكريم و هو زعمهم أ  

النبي محّمدا صّلى اهلل عليه و سّلم لم يتلق القرآ  الكريم من عند اإلله و 

إنما هو من تأليف نبينا محمد صلى اهلل عليه و سلم و أنه نقل قصص 

 األنبياء من التوراة.

إ  هذا االفتراء و هذا الزعم المتهاوى كا  يمكن أ  يكو  له صدى عند 

بعض الضعفاء قبل أ  ُتفّك شفرة اللتة الهيروغليفية و ُيعرف سّر 

لفظة "فرعو ", أّما و قد ألقى العلم بظالله على البشرية فبال شّك 

 سينقلب السحر على صاحبه إال من تصامم عنها أو تتابى عن فهمها .

إّ  مما يستدعي التأّمل هو تلك الدّقة التي تمّيز بها القرآ  الكريم في 

استعمال لفظة "فرعو ", ففي حين أّ  التوراة استعملت كلمة فرعو  

و لم تخّص ذلك  -في كل المواضع التي تطّرقت إلى ذكر ملوك مصر 

بفرعو  موسى فقط و إنما عّدته إلى الملك الذي عاصر يوسف عليه 

نجد  -السالم, و أكثر من ذلك إلى الملك الذي قابل إبراهيم عليه السالم

أّ  القرآ  الكريم لم يستعمل كلمة "فرعو " ألبتة في أّي موضع من 

قصة يوسف عليه السالم, و إنما إذا أراد أ  يخبر عن ملك مصر كا  

يذكره فقط بلفظ "الملك", و لن تجد أي أثر للفظة "فرعو " في ما 

 يتعّلق بإبراهيم عليه السالم.

فلو كا  النبي محّمد صلى اهلل عليه و سّلم ناقال عن التوراة لنقل ما هو 

ال يأتيه الباطل من صحيح و ما هو خطأ, و لكن صدق قول اهلل عز و جّل "

 ".بين يديه و ال من خلفه

هذا و يرّجح الكثير من العلماء و الباحثين أ  وجود يوسف و يعقوب 

عليه السالم في مصر تزامن مع وجود الهكسوس في مصر و سيطرتهم 

على الحكم, أي في عهد األسرة الخامسة عشرة , فكيف ُيطلق على 

أمرائهم فراعنة؟, أّما فرعو  موسى عليه السالم فكا  ينتمي لألسرة 

 التاسعة عشرة.

أّما مدى تطابق معنى "فرعو " مع ما جاء به القرآ  الكريم فهو شيء 

عجيب و لطيف, و لقد أّلف أحد الباحثين وهو رؤوف أبو سعدة كتابا يبهر 

العقول سّماه العلم األعجمي في القرآ  الكريم, حيث يرى أ  كّل اسم 

أعجمي في القرآ  الكريم إال و قد فّسره اهلل عز و جل بلتة أصل تلك 

 الكلمة .

فمثال ذلك كلمة "موسى" أصلها في لتة "آل فرعو " أي الذين التقطوه 

من اليم و تعني باللتة المصرية "وليدا" و نجد تفسيرها في قوله عز و 

" و قوله عّز و جّل على ألم نرّبك فينا وليدا قالجل على لسا  فرعو  "

و قالت امرأة فرعو  قّرة عين لي و لك ال تقتلوه, لسا  امرأة فرعو  "

", و ال نقول أ ّ اهلل عز و جّل أراد أ  يفسر عسى أ  ينفعنا أو نتخذه ولدا

لنا كلمة موسى بالّلتة المصرية )فاهلل عز و جل لم يخبرنا أنه أراد ذلك( 

و لكّننا نقول: يوجد في القرآ  الكريم ما فيه إشارة إلى معنى موسى 

 باللتة األصل و هي اللتة المصرية القديمة.

و هكذا كلمة "فرعو ", فعلماء المصريات برهنوا على أ  كلمة فرعو  

تعني باللتة المصرية القديمة "البيت الكبير" أو "البيت العظيم" و نجد 

إشارة إلى هذا التفسير في قول اهلل عّز و جّل على لسا  امرأة فرعو " 

", فتأّمل رّب ابن لي عندك بيتا في الجّنة و نّجني من فرعو  و عمله

مع  -التي أصلها اللتة المصرية القديمة -كيف اجتمعت لفظة فرعو 

ما توصل إليه العلماء التربيو  من تفسير هذه الكلمة باللتة المصرية 

 القديمة, فبيٌت في الجنة ال يكو  إال بيتا عظيما.

"و قال فرعو  يا هاما  ابن و كذلك نجد هذا التفسير في قوله عّز و جّل

" فاجتمعت كلمة فرعو  مع المعنى الذي دلت عليه الكلمة و لي صرحا...

 هو الصرح , و الصرح هو القصر أو البيت العظيم.

هذا بعض ما أثاره بعض الباحثين فيما يخص لفظة "فرعو ", و 

المؤمن التيور على دينه تستدعيه هذه الدراسات للتأّمل, خاصة فيما 

 تعلق منها بالقرآ  الكريم. 
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ي القطاع الفالحي 
 
فة اإلسالمية ف  الصير

استتالل الثروات الفالحية من أنجع األساليب لتحصيل إيرادات تتطي  إ 

عجز ميزانيات الدول  ، وهي من أدبيات االقتصاد للقضاء على التيبيعييية 

التذائية  ومن الثروات المستدامة  ، وقد تعامل المسيليميو  

عن ابن ، فبالفالحة و استتلوها منذ زما  رسول اهلل 

عامل أهل خيبير  أ  النبي عمر رضي اهلل عنهما : "

وهذا لعظم شأ  قيمة    بشطٍر ما يخرج من ثمٍر أو زرع"

و قد بيقيي  الفالحة  و أهميتها في االقتصاد اإلسالمي ، 

شراء الصحابي الجليل عثما  بين أثرها  إلى يومنا هذا ، ف

عفا  رضي اهلل عنه و أرضاه  لبئر رومة  شمال غربي المسجد 

النبوي في المدينة المنورة، ال تزال حتى اليوم تروي سيكيا  

المدينة بمائها، وتسقي نخيلهم وأشجارهم وهي شاهدة إليى 

 اآل  ...،

دور المصارف اإلسالمية في هذا القطاع يكو  إما بشراء أو و 

و هذا لحل مشاكل هذا  القطاع و القضاء على  استئجار األراضي 

   البطالة و تتحرك على إثرها  الدورة االقتصادية و يعود النفع على الجمييع

بتحقيق تنمية شاملة  وخلق قطب تنافسي  يعتمد على  االستتالل األمثل 

وهذا من  االقتصاد الحقيقي  وقد دل جهور العلماء عيليى  لثروة النباتية  

صي  شرعية تم تطويرها لتمكين  المصارف اإلسالمية لتتعامل مع القطاع 

 الفالحي  و هي كاآلتي  بذكر بعض  مضامينها :

هو أ  المصرف يقدم  أرض لمن يعمل فيها و محصول الييزرع المزارعة : 

يكو  بين مالك األرض )المصرف ( و العامل الذي يزرع حسب اإلتفاق بينهما 

ابن عبياس رضيي اهلل على جنس الزرع مثل : القمح أو الشعير،  و عن 

لم يحرم المزارعة،ولكن أمر أ  يرفق بعضهم  " أ  رسول اهلل  : عنهما

 ببعض".

عندما  يكو  المصرف مالك ألرض بيضاء يتعاقد مع  الفالح المتارسة : 

) التارس ( لخدمة األرض ولترسها بالنخيل أو الزيتو  مقابل جزء معلوم من 

 صيتة مثلى إلعمار األراضي البور في البلدا  العربية واإلسالمية.الربح وهي  

هو أ  المصرف عنده شحر و ليس له القدرة أ  يسقيه و نزع المساقاة :  

الشوك عنه حتى يثمر و ينضج ،  يتعاقد مع فالح  لإلعتناء به  مقابل جزء 

 معلوم من ثمنه حسب  عدد االشجار و تكو  المدة معلومة للطرفين.

التطبيق المعاصر لتمويل هذه  الصي   يكو    بقيام المصرف االسالمي   أما

اآلالت مع تأمينها تأمينا تكافليا   ، المعدات الزراعية ، المواد األولية   : بتوفير

الالزمة لتحضير األرض و مدخالت الزراعة والعمالة  ،  بتعامله مع  شيركيات 

بيوت بالستيكية ، مخاز  لحفظ المنتجات و تقنيات    : زراعية  تقوم بإعداد

الري الزراعية  ، ويكو   االتفاق على توزيع ناتج األرض بحصص شيائيعية   

بعد الحصاد وعمليات التسويق التي  ُتخصم خاللها التكاليف التي تكبدها كل 

من الشريكين من العائد الناتج عن المشاركة  ثم  ُيوزع الباقي أرباحًا بينهما   

أما إذا كنت  خسارة  وهي مبدأ مهم في اليميالييية ، 

اإلسالمية ،  تكو  إما  بخسارة المصرف  لمنفيعية 

األرض أو بخسارة جهد و تعب السنوات إذا لم يثبت 

 تقصير من الفالح  ،

هذه إال ومضات و بعض اإليضاحات  من عالم   ما

هذه الثروة المستدامة  و عالقتها  بالصيييرفية 

اإلسالمية ، التي آ  الوقت أل  تسيتيتيليهيا 

وتعتمدها  الدول اإلسالمية خاصة بعد تيراجيع 

سعر المحروقات  ولترشيد نفقات اإلسيتيراد و 

تشجيع الفالحين على خدمة األرض  وحتى  نعتمد 

اليد التي تعطي خير مين على أيدينا المباركة ، ف

" :    اليد التي تتقبل وهذا كما قال رسول اهلل 

و إ  شاء اهلل  "     اليد العليا خير من اليد السفلى

يكو  مصرف السالم الجزائر األول الذي   يعتمد صي  المزارعة ، المتارسة و 

 المساقاة في الساحة الوطنية  ،

 بقلم السيد : ايسر عبد العزيز حجاز        
 مندوب متعدد املهام
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زيد بن خارجة األنصاري، صحابي جليل وأحد السابقين إلى اإلسيالم، 

شهد بدر وجميع التزوات مع رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم، وروى 

هي 19األحاديث عنه، توفى زيد في عهد عثما  بن عفا  في عيام 

م، حيث كا  لقصة وفاته قصة عجيبة وردت في العديد 149الموافق 

من الكتب التاريخية وأثبت صحتها اإلمام الذهبي و البخاري الذي قيال 

زيد بن خارجة الخزرجي األنصاري شهد بدًرا، ” :  التاريخ ”  عنه في كتابه 

 توفي زمن عثما ، وهو الذي تكلم بعد الموت. 

 نسبه :

زيد بن خارجة األنصاري، أبوه هو خارجة بن زيد بن أبي زهير الصحابي 

من كبار الصحابة وأعيانهم، وأمه هي الصحابية  الجليل رضي اهلل عنه، 

هزيلة بنت عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن اليحيارث، 

بني الحارث، وشهرتهم بني األغر، أخته هي حبيبة   كانت هزيلة من قوم

بنت خارجة بن زيد الصحابية الجليلة زوج أبو بكر الصديق رضي اهلل 

عنه، زوجته هي ُأنيسة بنت خبيب، أبناؤه هم عبد اهلل ومحمًدا وأم 

 كلثوم.

 زيد بن خارجة يتحدث بعد موته :

رويت هذه القصة من وجوه كثيرة وقد أشار إليها ابن حبا  في الثقات 

وأبو حاتم في مشاهير علماء األمصار، وفي ترجمة زيد بن حارثة بين 

أبي زهير بن مالك األنصاري، وقال البيهقي : وقد روى في التكلم بعيد 

 الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة.

ومن هذه الروايات ما رواه اإلمام الطبراني بسنده عن حبيب بن ساليم 

عن النعما  بن بشير قال: بينما زيد بن خارجة يمشي في بعض طرق 

المدينة إذ خر ميًتا بين الظهر والعصر، فنقل إلى أهله وسجى بييين 

بردتين وكساء، فلما كا  بين المترب والعشاء اجتمع نسيوة مين 

أنصتوا أيها “ األنصار يصرخن حوله، إذ سمعوا من تحت الكساء، يقول: 

، فحسروا عن وجهه وصدره، فقال: محمد رسول اهلل صلى اهلل ”  الناس

عليه وسلم النبي األمي خاتم النبيين، كا  ذلك في الكتاب األول، ثيم 

قيل على لسانه: صدق أبو بكر الصديق خليفة رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم القوي األمين، كا  ضعيًفا في بدنه قوًيا في أمر اهلل، كا  

ذلك في الكتاب األول، ثم قيل على لسانه : صدق صدق ثالًثا، واألوسط 

عبد اهلل عمر أمير المؤمنين الذي كا  ال يخاف في اهلل لومية الئيم، 

وكا  يمنع الناس أ  يأكل قويهم ضعيفهم، كا  ذلك في الكتاب األول، 

ثم قيل على لسانه: صدق صدق صدق ، ثم قال: عثما  أمير المؤمنين 

رحيم بالمؤمنين، خلت اثنا  وبقى أربع، ثم اختلف الناس وال نيظيام 

 لهم، وأبيحت األحماء، ودنت الساعة، وأكل الناس بعضهم بعضًا.

وفي رواية أخرى عن النعما  بن بشير قال: لما توفي زيد بن خارجية 

انتظر به خروج عثما  فقلت: أصلي ركعتين، فكشف الثوب عن وجهه 

يتكيليميو ،  الميتفقال: السالم عليكم السالم عليكم!! قال: وأهل 

فقلت وأنا في الصالة: سبحا  اهلل، فقال: أنصتوا أنصتوا محمد رسول 

 أبو بكير الصيدييق اهلل كا  ذلك في الكتاب األول صدق صدق صدق

ضعيف في جسده قوي في أمر اهلل، كا  ذلك في الكتاب األول صيدق 

صدق صدق عمر بن الخطاب قوي في جسده قوي في أمر اهلل كا  ذلك 

في الكتاب األول، صدق صدق صدق عثما  بن عفا  مضت اثينيتيا  

وبقي أربع وأبيحت األحماء بئر أريس وما بئر أريس، السالم عليك عبد 

اهلل بن رواحة هل أحسست لي خارجة وسعدًا؟ قال: شريكهميا أبيوه 

 وأخوه.

 معنى خلت ليلتا  وبقي أربع، بئر أريس :

قال البيهقي: واألمر فيها أ  النبي صلى اهلل عليه وسلم اتخذ خاتًميا، 

فكا  في يده، ثم كا  في يد أبي بكر من بعده، ثم كا  في يد عمر، ثم 

كا  في يد عثما  حتى وقع منه في بئر أريس، بعدما مضيى مين 

خالفته ست سنين، فعند ذلك تتيرت عماله، وظهرت أسباب الفتين، 

كما قيل على لسا  زيد بن خارجة. قلت: وهي المرادة من قوله: مضت 

اثنتا  وبقي أربع، أو مضت أربع وبقي اثنتا ، على اختالف اليروايية. 

 واهلل أعلم.

 www.almrsal.comمنقول عن موقع                                               

ي الذي تكلم بعد موته  قصة الصحاب 
ي هللا عنه  يرا نأل  ديرا  نب ديز
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 بقلم االنسة : امال وابل

  مندوبة متعددة المهام فرع دالي أبراهيم

كن انت ملك لنفسك ال تكن نسخة لتيرك فالتقليد يزيل أهمية 

جودته الشيء وينقص من 

وال 

له, قيمة 

نفسك فريدة اجعل 

اجعلها تتألق من نوعها 

بتميزها عن االخرين, اياك ا  تتير نفسك ألجل أحد بل  غيرها 

ألجلك انت اياك ثم اياك ا  تتير شخصيتك إلرضاء االخرين , اياك 

ا   تقار  نفسك بتيرك ألنك ستتعب حتما و ستحبط وتصبح 

مكسور النفس والخاطر لكن غيرها مقارنة بنفسك اجل تعلم 

كيف تقار  نفسك بنفسك كيف كانت نفسك في العام الماضي 

ماذا كنت تفعل بنفسك في الماضي ما هو مستوى متاعك لها 

بالمعروف  هل هو ما بين الموسع قدره والمقتر قدره او دو  

ام انك ظلمتها وكيف ذلك  هل احسنت رفقتها 

نفسك أصبحت حاضرا انها 

 عنها .فانت مسؤول 

بانك يجب ا  تؤمن 

قوي 

بانك متمكن 

بانك تستطيع صارع قاوم أسقط ثم انهض تعثر ليس المشكل 

أنك سقطت لكن المشكل أنك سقطت ولم تنهض اغلب الناس 

يرو  السقوط هو نهاية الطريق لكن انت وبتميز فكرك ونباغة 

عقلك ستجعل منه نقطة بداية وانطالقة جديدة وموفقة 

فالسهم لوال رجوعه الى الوراء لما أصاب الهدف اجل اجعل من 

الحجر الذي تعثرت به وتسبب في عرقلتك وربما اسقطك سلما 

 لتصل به الى العلى خذه كنقطة إيجابية.

ال تسمح ألي شيء يعرقل طريقك الى النجاح اجعل من نفسك 

سلطانا طورها كأنك تقول اصمدي يا نفسي تحملي تعاوني معي 

يا نفسي اجل خاطب نفسك تمكن منها احتويها فهي الشيء 

فلتحسن الوحيد الذي سيرافقك الى القبر 

معاشرتها ولتأخذها 

بالتي هي أحسن 

 فإنها ظلك.

رك ي 
 
ت ال غ  كن ان 
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 تطبيقات االعتمادات المستندية المعمول بها في البنوك اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تستخدم البنوك اإلسالمية في مجال االعتمادات المستندية صورا 

 يعرفها الفقه اإلسالمي، من بينها: المرابحة والمضاربة والمشاركة.

وهذه الصور كانت معروفة وأقرها اإلسالم، ولكنها ليست هي الصيور 

الوحيدة التي يمكن الوقوف عندها، وإال أصبحت شرييعية اإلسيالم 

قاصرة عن أ  تفي بحاجات العصور الباقية من حياة البشرية عيليى 

االرض؛ لذلك يهمنا ونحن ندرس الصور المشار إليها أ  نعرف ميا إذا 

 كا  هناك مجال للتنوع في عمليات االعتمادات المستندية.

 المرابحة 

: المرابحة ، هي في مجال البيوع ثالثة أنواع اإلسالمي يعرف الفقه 

 والوضعية ، والتولية .

والمرابحة والوضعية صورتا  متقابلتا  لكيفية تحديد الثمن في 

: في المرابحة يعرض البائع السلعة بثمنها الذي وقفت البيع عقد 

عليه به ويطلب ربخا فوقه، فيسمى ذلك مرابحة ، وني الوضعية 

يعرض السلعة بثمنها األساسي كذلك ، وينزل عن جزء منه أي أنه 

بخسارة فيسمى ذلك وضعية ، ووجه التقابل هو الربح في األولى 

 والخسارة في التالية .

أما التولية ، فيعرض فيها البائع السلعة بثمنها األصلي دو  زيادة وال 

 نقصا  ، أي أنه ال يريد ربحا وال خسارة .

والمرابحة تعرف فقها بتعريفات مختلفة قد يكو  أشملها معنى 

أنها : " بيع ما ملكه بالعقد األول بالثمن الذي قامت به السلعة وزيادة 

 ربح معلوم يتفقا  عليه".

 :هي ويشترط في عمليات المرابحة ثالثة شروط 

أوال : تملك البائع للسلعة وحيازته لها ، بحيث تكو  تبعة هالكها 

عليه ، وإذا لم يتوافر هذا الشرط كا  البيع بالمرابحة باطال ، ولكن 

يجوز إبرام عقد جديد بعد التملك والحيازة ؛ وذلك لقول النبي صلى 

 اهلل عليه وسلم  لحكيم بن حزام : "ال تبع ما ليس عندك".

ثانيا : بيا  الثمن الذي قامت به السلعة : وليس المقصود بذلك ثمن 

الحائك لتفصيله ثوبا ، وال أجرة ودفع قماش الشراء فقط ، مثل شراء 

ارتفاع الثمن ، وفي بيا  ما أو لما يحدث بعد الشراء من انخفاض تأثير 

 ال محل لتفصيله .بين المذاهب خالف يلحق بالثمن األصلي 

 



 

 

 

وإذا تخلف هذا الشرط لم ينعقد البيع ، أما إذا بين البائع مرابحة الثمن الذي 

قامت به السلعة ، ولكن خا  في ذلك فزاد في الثمن أو ضم إليه ما ال ييجيوز 

ضمه وقامت البينة على ذلك ، المشتري يخير بين أخذ السلعة أو تيركيهيا 

واسترداد ما دفعه ، وفي بعض اآلراء يجوز أ  ينقص البائع هيذه اليزييادة 

وتمضي الصفقة ويسقط الخيار ، وإذا خا  البائع في صفة الثمن كأ  اشتيرى 

إلى أجل ولم يبين ذلك ، أو اشترى ممن ال تقبل شهادته كا  ذلك تدليسا مين 

البائع مرابحة ويثبت للمشتري الخيار ؛ أل  األجل يأخذ جزءا من الثمن، فيكو  

للمشتري فسخ العقد ورد البيع ، كما أ  له أ  يجيزه ، وفي رأي بعض الفقهاء 

 يجوز أ  ينقص البائع من الثمن ما يقابل األجل ويبقى بيع المرابحة قائما .

ثالثا : بيا  الربح المضاف على الثمن الذي قامت به السلعة ، وفي هذا يختلف 

بيع المرابحة ، وهو من بيوع األمانة واالسترسال عن بيوع المزايدة وبيييوع 

 المساومة .

وإذا تخلف هذا الشرط بطل العقد ؛ ال  الربح جزء من الثمن الذي بيدونيه 

 يبطل العقد .

وفي إطار فكرة المرابحة تتم بعض عمليات االستيراد والتصدير ، وذلك بيأ  

يقدم مستورد محلي إلى أحد المصارف اإلسالمية طالبا منه أ  يستيورد ليه 

بضاعة معينة من بلد معين ، وغالبا ما يكو  متفقا مع التاجر الذي سيشتري 

منه ، ولكن عملية الشراء تتم بواسطة البنك اإلسالمي ال بواسطة المستيورد 

: عقد وعد بالشراء من العميل إلى هي المحلي ، وبذلك تكو  عالقات األطراف 

المصرف اإلسالمي ، يعقبه عقد شراء بين المصرف والمصدر االجنبي ، وعنيد 

وصول البضاعة واستالم المصرف مستنداتها ودفع قيمتها يتم بييع مين 

 المصرف إلى العميل هو بيع المرابحة .

وعقد الوعد بالشراء ينقسم الرأي في شأنه إلى رأيين: أحدهما يقيول بيأ  

الوعد هنا ملزم ؛ أل  ما كا  ملزما ديانة يجوز طلب اإللزام به قضاء ، وتيأخيذ 

بعض البنوك اإلسالمية بهذا الرأي ؛ ألنه يحقق لها مصلحة وساعيد عيليى 

 استقرار التعامل .

وعند إبرام عقد بيع المرابحة انتهاء يخطر البنك العميل بالثمن الذي قاميت 

هذا الثمن ، واحتمياالت فوق عليه به البضاعة ، وبالربح الذي سيحصل عليه 

لم تكن معدومة إ  الخيانة من جانب البنك في هذه الحاالت احتماالت ضئيلة 

جميع هذه العقود تتم كتابة وبمستندات قلما يقع في مثيليهيا أل  ؛ نظرا 

التزوير ، ومع ذلك فإ  وقعت زيادة في الثمن عن الحقيقة فالجزاء هو الخيار 

 المقرر للعميل أو إنقاص الزيادة كما تقدم .

التعامل كيا  من وإذا تأملنا صورة بيع المرابحة ، فإنا نالحظ أ  هذا النوع 

منتشرا في العصور السابقة ، وكا  يشتل حيزا مهما في الدراسات الفقهية ، 

وكانت لبيوع االمانة واالسترسال أهمية كبيرة في المعامالت اليتيجياريية 

والمدنية ، ولكننا في هذا العصر إذا نظرنا إلى طرق التعامل بأنواعها سيواء 

بالجملة أو التجزئة ، وسواء في الصفقات الكبيرة أو الصتيرة ال نلمس لبيييع 

المرابحة وجودا ظاهرا ، وإذا استعرض اإلنسا  البيع التي أجراها في حياته أو 

التي شاهدها بين الناس فإنه ال يكاد ينكر حالة عرض فيها البائيع بيييع 

سلعته مبينا بكم اشتراها ، ومقدار الربح الذي يريده فيها ، فمثل هذا البييع 

ال يكاد يحصل في عصرنا الحاضر ، ولكن عليا أيضا أ  نواجه واقع األمور الذي 

يجري بين الناس وهو استيراد السلعة باسم العميل ودخول البنك في هيذه 

العملية كمجرد وسيط بوسيلة االعتماد المستندي ، فاالعتماد المسيتينيدي 

 يكفي وحده 

كأسلوب شرعي تتم به العملية بتين األطراف الثالثة دو  حاجة إلى االلتجياء 

استخدام االعتمياد من إلى عقود المرابحة التي تبدو هنا وكأنها حيلة للخروج 

شكل في التعامل لم تعرفه المؤلفات اليفيقيهييية من المستندي أو نفور 

القديمة ؛ لذلك فإننا نريد هنا أ  نؤكد على شرعية أسيليوب االعيتيمياد 

المستندي في ذاته باعتباره اشتراكا لمصلحة التير له نظير فيي األحيكيام 

القرآ  ، وليس فيه ما يدعو إلى النفور وال ما يحيميل عيليى من امستمدة 

التحايل، بل هو شكل شرعي كاف وحده الستيعاب كل األثار المترتبة عيليى 

 العالقات ثالثية األطراف التي تظهر لنا في االستيراد والتصدير .

وال يمنع هذا من استخدام عقود المرابحة إذا وجد األطراف حاجة بهم إلى ذلك 

المرابحة عندما فكرة يأتي ذلك بصورة طبيعية وليس بإقحام أ  ، ولكن على

 ال توجد حاجة إليها .
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هذه القصة حدثت في زمن األصمعي .. يحكي أ  في يوم من االيام رأي األصمعي فتي صتير 

من فتيا  العرب وأراد أ  يمزح معه فاقترب منه وقال له : يا بني هل تحب أ  تمتلك مائة 

ألف درهم ولكن بشرط أ  تكو  أحمق ؟ هز الصبي رأسه بشدة وهو يجيب بدو  تفكير : ال 

بالطبع ال أحب  فعاد األصمعي يسأله من جديد  ولماذا  أجاب الصبي في بساطة   ألنني أخاف 

أ  يدفعني حمقي أل  أقوم بحماقة تبذر مالي وأخسره ويبقي علي الحمق وحده ،. انيهيي 

 الصبي كالمه وسار مبتعدًا تاركًا االصمعي معجبًا بفطنته وذكائه 

 

اشتهر الخليفة العباسي المأمو  بحبه للعدل بين الناس، وكا  يحرص علي إكيرام 

القضاه العادلين ويسأل دائمًا عن أحوالهم ويحرص أ  تربطه بهم عالقة طيبية، 

وفي يوم من االيام جاء إليه رجل من بلده بعيده فسأله الخليفة : كيييف حيال 

القاضي في بلدتكم ؟ فأجاب الرجل : معاذ اهلل يا أمير المؤمنين، إ  لدينا  قاض ال 

 يفهم وحاكم ال يرحم .

اشتعل المأمو  غضبًا وصاح : ويحك كيف ذلك ؟ فقال الرجل : سوف أحكي لك ييا 

أمير المؤمنين، ذات يوم أعطيت رجاًل أربعة وعشرين درهمًا سلفًا، واتفقت معه 

علي موعد الرد، ولكن الرجل اخذ يماطل في رد المال إلي عندما جاء موعيد اليرد، 

 فأخذته إلي القاضي وشكوت له ما حدث فأمر القاضي الرجل أ  يرد إلي مالي .

فقال الرجل : أصلح اهلل القاضي، إ  لدي حماًر اشتتل عليه وأكسب منه أربيعية 

دراهم يوميًا، وأخذت أوفر كل يوم درهمين حتي صار لدي اربعة وعشرو  درهميًا 

اآل  ؟ قال الرجل : لقيد  اهمبعد مرور اثني عشر يومًا، وحينما ذهبت إلي الرجل حتي أرد عليه ماله لم أجده، وظل غائبًا حتي يومنا هذا ، فسأله القاضي : وأين الدر

شرين درهمًا آخر وع صرفتها، فعاد القاضي يسأله من جديد : ومتي ستعيد إلي الرجل دراهمه ؟ فأجاب : أري أ  تحبسه مدة اثني عشر يومًا حتي أقوم بجمع اربعة

ا  قول القاضيي ا كواعطيه له، فأنا اخشي أ  اجمعها وهو حر وابحث عنه فال اجده من جديد وأصرفها مرة ثانية .. ضحك المأمو  من تفكير الرجل وسأله : وماذ

 حينها ؟ قال الرجل : لقد حبسني يا أمير المؤمنين اثني عشر يومًا حتي استرجع دراهمي .. فازداد ضحك المأمو  وأمر بعزل هذا القاضي 
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يحكى ا  جحا قام بشراء عشرة من الحمير ركب واحدا منها و ساق امامة التيسيعية 

الباقيين ثم قام بعد الحمير و نسى الحمار الذى يركبة فوجدها تسيعية فسيارع 

بالنزول من على ظهر الحمار و قام بعدها مرة ثانية فوجدها عشرة و اخذ يعيد ذلك 

مرارا و تكرارا ثم قال ا  امشى و اربح حمارا خير من ا  اركب و يذهب منيى حيميار 

 فمشى خلف الحمير حتى وصل الى بيتة



 

 

 قصة اخلشبة واأللف دينار
سمى اهلل سبحانه وتعالى نفسه الحافظ ، فهو 

يحفظ عباده المخلصين ، ويحفظ أموالهم ، 

وأهليهم ، وكل ما يخشى عليه المرء من الضياع ، 

وهذه القصة توضح العظمة اإللهية ، واإلرادة التي 

تحرك الكو  يمنة ويسارًا ، فسبحا  العلي القدير 

 صانع المعجزات .

والقصة لرجل من بني إسرائيل أراد أ  يستلف من 

أخيه في الدين مبلًتا من المال ، فقال له : 

أتقرضني ألف دينار ، فرد عليه الرجل التقي قائًلا : 

ال بأس ولكن ائتني بشهود ، فأجابه الرجل : اهلل 

شاهدي ، فهو لم يكن معه أحد سوى اهلل 

 عزوجل .

ثم قال األخر : ائتني بكفيل ، فقال صاحب الدين ، 

اهلل كفيلي ، فرد عليه الرجل : ونعم الكفيل ، 

ونعم الشهيد ، وحدد الموعد والزمن الذي ُيرد فيه 

الدين إلى صاحبه ، وقد كا  كل منهما يعيش على 

 حافة البحر في الجهة المقابلة لألخر.

وتمر األيام والسنين ، ويأتي الموعد المحدد لرد 

الدين ، ويخرج صاحب الدين لينتظر مركًبا يصله 

بالطرف األخر من البحر ، ولكن لم تأتي مركب واحدة 

على عكس كل يوم ، فلم يجد أمامه خيار سوى أ  

يرسل الدين في موعده ، ويدعو اهلل أ  يصل ، 

فأخذ خشبة ونقرها ، ووضع فيها األلف دينار 

 ومعها رسالة من الجلد كتب فيها :

هذه رسالة من فال  إلى فال  أرجع فيها الدين ، 

واستعين باهلل ، ظل الرجل الثاني ينتظر وينتظر 

على الجانب األخر من البحر ، حتى تيقن أ  صاحب 

الدين لم يأتي ، فقرر جمع بعض الحطب ؛ ليعود 

به إلى أهله ، وأخذ منه قطعة الخشب التي رماها 

اهلل على شاطئ البحر ، ولما وصل إلى المنزل ، أخذ 

يكسر الحطب واحدة تلو األخرى ، و فجأة يخرج من 

سره بها ألف دينار ، ومعها رسالة  داخل الخشبة 

 يرد فيها دينه . من الرجل المدين 

جمع صاحب الدين ألفا أخرى خوًفا من  وبعد فترة 

أ  يكو  الدين لم يصل صاحبه ، وركب مركبا 

ألخيه في الشاطئ المقابل ليرد له الدين ، وقابله 

وأخذ يلتمس منه السماح على تأخيره ، ومد يده 

باأللف دينار األخرى ، فسأله الرجل : ألم ترسل لي 

 شيء من قبل ؟

فقال األخر : بلى ولكني خفت أال يصل الدين إليك ، 

فقال الرجل : خذ مالك ، فقد وصل دينك في 

الموعد المحدد ، واستلمت رسالتك ، فسبحا  

العلي القدير الذي سخر الماء ليحمل دين لم 

يستطع صاحبه النوم ، وهو في رقبته ، ليصل إلى 

صاحبه في الوقت والمعاد الذي حدد ، وسبحا  من 

جعل الرجل يحتطب ليأخذ خشبة الدين من ضمن 

 حطبه ، فيجد ماله بعد أ  فقد األمل .

َجْعَفُر ْبُن : َحدََّثِني اللَّْيُث َقالَ َأُبو َعْبدِ اللَِّه : َوَقاَل 

َأِبي ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُهْرُمَز ، َعْن َرِبيَعَة 

َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه ُهَرْيَرَة 

إ ّ َرُجًلا ِمنْ َبِني ِإْسَراِئيلَ َسَأَل َبْعَض  » :َعَلْيهِ َوَسلَّمَ 

َبِني ِإْسَراِئيَل َأْ  ُيْسِلَفُه َأْلَف ِديَناٍر . َفَقاَل : اْئِتِني 

 ِبالشَُّهَداِء ُأْشِهُدُهْم . َفَقاَل : َكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا .

َقاَل : َفْأِتِني ِباْلَكِفيِل . َقاَل : َكَفى ِباللَِّه َكِفيًلا . 

َقاَل : َصَدْقَت . َفَدَفَعَها ِإَلْيِه ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى ، 

َفَخَرجَ ِفي اْلَبْحِر َفَقَضى َحاَجَتُه ، ُثمَّ اْلَتَمَس َمْرَكًبا 

َيْرَكُبَها َيْقَدُم َعَلْيِه ِلْلَأَجِل الَِّذي َأجََّلُه ، َفَلْم َيِجْد 

َمْرَكًبا ، َفَأَخَذ َخَشَبًة ، َفَنَقَرَها ، َفَأْدَخَل ِفيَها َأْلَف 

ِديَنارٍ َوَصِحيَفةً ِمْنهُ ِإَلى َصاِحِبهِ ، ُثمَّ َزجََّج َمْوِضَعَها 

 ، ُثمَّ َأَتى ِبَها ِإَلى اْلَبْحِر .

َفَقالَ : اللَُّهمَّ ِإنَّكَ َتْعَلمُ َأنِّي ُكْنتُ َتسلَّْفتُ ُفَلاًنا َأْلَف 

ِديَناٍر ، َفَسَأَلِني َكِفيَلا َفُقْلُت : َكَفى ِباللَِّه َكِفيًلا 

َفَرِضَي ِبَك ، َوَسَأَلِني َشِهيًدا َفُقْلُت : َكَفى ِباللَِّه 

َشِهيًدا َفَرِضيَ ِبَك ، َوَأنِّي َجَهْدتُ َأ ْ َأِجدَ َمْرَكًبا َأْبَعُث 

ِإَلْيهِ الَِّذي َلُه َفَلْم َأْقِدْر ، َوِإنِّي َأْسَتْوِد ُعَكَها ، َفَرَمى 

ِبَها ِفي اْلَبْحرِ َحتَّى َوَلَجتْ ِفيهِ ُثمَّ اْنَصَرفَ ، َوُهَو ِفي 

َذِلَك َيْلَتِمُس َمْرَكًبا َيْخُرُج ِإَلى َبَلِدِه . َفَخَرج الرَُّجُل 

الَِّذي َكاَ  َأْسَلَفُه َيْنُظُر َلَعلَّ َمْرَكًبا َقْد َجاَء ِبَماِلِه ، 

َفِإَذا ِباْلَخَشَبِة الَِّتي ِفيَها اْلَماُل ، َفَأَخَذَها ِلَأْهِلِه 

 َحَطًبا ، َفَلمَّا َنَشَرَها َوَجَد اْلَماَل َوالصَِّحيَفَة .

ُثمَّ َقِدَم الَِّذي َكاَ  َأْسَلَفُه َفَأَتى ِباْلَأْلِف ِديَناٍر ، 

َفَقالَ : َواللَِّه َما ِزْلُت َجاِهًدا ِفي َطَلِب َمْرَكٍب ِلآِتَيَك 

ِبَماِلكَ َفَما َوَجْدتُ َمْرَكًبا َقْبلَ الَِّذي َأَتْيتُ ِفيهِ . َقالَ : 

َهْل ُكْنَت َبَعْثَت ِإَليَّ ِبَشْيٍء ؟ َقاَل : ُأْخِبُرَك َأنِّي َلْم 

َأِجدْ َمْرَكًبا َقْبلَ الَِّذي ِجْئتُ ِفيهِ . َقاَل : َفِإ َّ اللََّه َقْد 

َأدَّى َعْنكَ الَِّذي َبَعْثتَ ِفي اْلَخَشَبِة َفاْنَصِرْف ِباْلَأْلِف 

 صحيح البخاري   . الدِّيَناِر َراِشًدا

القصة كمي يرويها فضيلة 

 الشيخ ابي إسحاق الحويني

   للمشاهدة الرجاء الضتط هنا

 

 

منقول عن  موقع 

www.qssas.com 
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http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=6641
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2148
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2148
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4506
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
https://www.youtube.com/watch?v=pN5gfkJnVu0
https://www.youtube.com/watch?v=pN5gfkJnVu0
https://www.youtube.com/watch?v=pN5gfkJnVu0
https://www.youtube.com/watch?v=pN5gfkJnVu0


 

 

حوار مع السيد ناصر حيدر المدير العام لمصرف السالم الجزائريوم  : الصيرفة اإلسالمية ستساهم في 

المؤسسة العمومية للتلفزيون -استيعاب أموال السوق الموازية والمدخرات وننتظر منافسة كبيرة في السوق 

-

 للمشاهدة الرجاء الضغط هنا

20ص   

 المراركة في التظاهرات و الملتقيات

 بمقره االجتماعي اتفاقية شراكة مع الرركة الجزائرية 20/26/0202وقع مصرف السالم الجزائر يوم الخميس 

 للتأمين و ضمان الصادرات. 

https://www.entv.dz/ناصر-حيدر-الصيرفة-الإسلامية-ستساهم-في/?fbclid=IwAR3HHFM_l_kaqUsnS7vs2eHdnFOLC_OtabmA4Uzb4EuPGQPs73rKZGUjbk0
https://www.entv.dz/ناصر-حيدر-الصيرفة-الإسلامية-ستساهم-في/?fbclid=IwAR3HHFM_l_kaqUsnS7vs2eHdnFOLC_OtabmA4Uzb4EuPGQPs73rKZGUjbk0
https://www.entv.dz/ناصر-حيدر-الصيرفة-الإسلامية-ستساهم-في/?fbclid=IwAR3HHFM_l_kaqUsnS7vs2eHdnFOLC_OtabmA4Uzb4EuPGQPs73rKZGUjbk0
https://www.entv.dz/ناصر-حيدر-الصيرفة-الإسلامية-ستساهم-في/?fbclid=IwAR3HHFM_l_kaqUsnS7vs2eHdnFOLC_OtabmA4Uzb4EuPGQPs73rKZGUjbk0


 

 

 :دفتر االستثمار عمرتي لمصرف السالم الجزائر بمكنكم من  

 أشهر; 51. استثمار أموالكم و الحصول على أرباح شرعية كل 

 . االستفادة من عمرة بالتقسيط مع إحدى الوكاالت المعتمدة من المصرف ;

 دج لكل عمرة مسددة نقدا ; 85 555. اإلستفادة من تخفيض بمبل  

 . المشاركة في قرعة شهرية  للفوز بعمرة مدفوعة التكاليف ;
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