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 يقول اإلمام الشافعي رحمه هللا

ْب َعن األَْوَطاِن في َطلَِب اْلعُلُى ****   تَغَرَّ

 َوَسافِْر فَِفي األَْسفَاِر َخْمُس فََوائِدِ                                        

، َواْكتِساُب َمِعيَشة ٍ ****  ُج َهٍمٍّ  تَفَرُّ

 َوِعْلٌم، َوآَداٌب، َوُصْحبَة ُ َماِجد                                           

السياحة في األرض متنفس  لسساسساح لسهسالستسج السقسود  مس   سيس   

المعتا  م  العيش إلى آفاق أرحب في أرض هللا ال اسعة تسفساسوا فسي 

آيات الوحماح أد اعتبارا فيم  سلف م  القودح عبو األزمساح   سا  

يسَ  تعالى : "  َِ أََدلَْم يَِسيُودا فِي األَْرِض فَيَنُظُودا َكْيَف َكاَح َعسا ِسبَسةُ اليس

سا  ََسا أَْكسََسَو ِمسمي ةً َدأَثَاُردا األَْرَض َدَعَمسُود ِمْ   َْبِلِهْم َكااُ ا أََشدي ِمْنُهْم  ُ ي

ُ ِليَْظِلَمُهْم َدلَسِاسْ  َكسااُس ا  ََا َدَلاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَي ِنَاِت فََما َكاَح َّللاي َعَمُود

 أَافَُسُهْم يَْظِلُم َح" 

لها ا أد َجوة في سبيل هللا بهَا ع  األم  د األماح للسديس  د السفو 

د النف  دالعوض دالما  د العقل مأم ر بج شوعا لق لج عز دلل : 

َُُم اْلَمََلئَِاةُ َظاِلِمي أَْافُِسِهْم  َالُ ا فِيَم ُكسْنستُسْم  َسالُس ا ُكسنيسا  يَ  تََ فيا َِ " إِحي الي

ِ َداِسسعَسةً فَستُسَهساِلسُودا  ُمْستَْضعَِفيَ  فِي اأْلَْرِض  َالُ ا أَلَْم تَُاْ  أَْرُض َّللاي

َُْم َلَهنيُم َدَساَءْت َمِصيًوا"  فِيَها فَأُدلَئَِك َمأَْدا

دالوحلة  د تا ح للعسبسا ة حسجسا أد عسمسوة أد زيسارة أا أد عسيسا ة  

مويض أد سعيا على األرملة د اليتيم أد في  ضاء ح ائج المسلسمسيس  

أبسي  دكلها م  القوبات التي يؤلو عليها المؤم  بقدر المشقسة  فسعس 

أح رلسًَل »َويوة رضي هللا عنج ع  النبي صلى هللا عسلسيسج دسسلسم: 

زار أًخا لج في  وية أخوى، فأرصد هللا تعالى على َمسْدَرَلستِسِج مسلَسًاسا، 

فلما أتى عليج  ا : أي  تويد؟  ا : أريد أًخا لي في ََه القويسة،  سا : 

َل لك عليج م  اعمٍة تَُوبُّها عليج؟  ا : ال، غيَو أاي أحبَسبستُسج فسي هللا 

تعالى،  ا  فإاي رسس   هللا إلسيسك بسأح هللا  سد أَحسبيسك كسمسا أحسبسبستَسج 

  رداه مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم «فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسج

دم  أابل مقاصد السفو الوحلة فسي لسلسب السعسلسم لسمسا فسي  لسك مس  

الفضل داأللو العظيم د القيو العميم  دلقد ضوب سلف َسَه األمسة 

في ََا الصنف م  التوحا  أردع األمَلة فتجد الولسل فسيسهسم يسسيسو 

م   طو إلى  طو لسماع حديث داحد لوس   هللا ردي بسسنسد غسيسو 

ردى البقاري في "األ ب المفو ": أح لابو ب  عسبسد هللا الَي عنده  

 ا : بلغني حديث ع  رلل م  أصهاب النبي صلى هللا عليج دسلسم، 

فابتعت بعيواً، فشد ت إليج رحلي شهواً، حتى  دمت الشام، فإ ا عسبسد 

هللا ب  أا ، فبعَت إليج أح لابواً بالباب، فولع الوس   فقا : لابسو 

ب  عبد هلل ؟ فقلت: اعم، فقو  فاعتنقنسي،  سلست: حسديسث بسلسغسنسي لسم 

دََا اإلمام أحمسد  أسمعج خشيت أح أم ت أد تم ت، فَكو الهديث" 

اب  حنبل يهاي ما تجشمج م  السفو في للب السهسديسث فسيسقس   : " 

سافرت فِي طلب العلم والسنة إلىى الىوىغىور والشىامىات والسىواحى  

والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والىحىجىاز والىيىمىن والىعىراقىيىن 

جميعًا وأرض حوران وفارس وخراسان والىجىبىال واألطىراف،  ىم 

"  د د صنف في ََا الباب القطيب البغدا ي كستسابسج عدت إلى بغداد

 الشهيو " الوحلة في للب العلم" 

دأ ب الوحلة م  أمتع أب اب األ ب لما يجمعج م  السفس ائسد السعسلسمسيسة 

دالملح الظويفة د معوفة حا  البلداح في أل ار د أدضاع د أزمسنسة 

مقتلفة مما يصفج الوحالة رأي العي  دلي  القبسو كسالسعسيساح  دلسعسل 

الاَيو منام اللع على كتاب رحلة ابس  بسطس لسة السمس سس م بستسهسفسة 

النظار في غوائب األمصار دعجائب األسفار التي دصف فسيسهسا مسا 

سسنسة ااسطسَل سا مس  لسنسجسة  72شاَده دعايشج في سسفسوه السَي  ام 

دالشسام دالسهسجساز دالسعسواق ه مسودرا بسمسصسو  277المغوب سنسة 

دفارس داليم  دالسبسهسويس  دتسوكسستساح دمسا دراء السنسهسو د السهسنسد 

د تس لسى السقسضساء د  دالصي  دأاددايسيا دبَل  التتو ثم بَل  الس  اح

التعليم د تزد  د أاجب في أكَو م  بلد دتولم الاتاب إلى أكَو مس  
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لغة  دكتب الوحلة في أ بنا العوبي أكَو م  أح تعد أد تهصسى  

يافي أح اَكو منها كتاب رحسلسة ابس  لسبسيسو أحسمسد ابس  أحسمسد 

ه ( د كتساب اسزَسة السمسشستساق فسي اخستسواق  787الانااي  ) ت 

ه( د كتاب رحلسة  775اآلفاق لمهمد اب  إ ري  الهم  ي ) ت 

ه(  015اب  فضَلح إلى بَل  التوك دالودس د الصقالبة ) ت 

ه( د   707د كتاب المسالك د الممالك الب  خو ابة     ) ت 

ه( دآخسو أيضسا  062كتاب آخو بنف  العن اح الب  ح  ل ) ت 

ه ( دكتساب أحسس  الستسقساسسيسم فسي   782ألبي عبيد الالبي ) ت 

ه ( دلسعسل أ سوبسهسا إلسيسنسا مس  ة  085معوفة األ اليم للمقدسي  ) 

داسبا كتاب ازَة األاظار في فضل عسلسم الستساريسأل د األخسبسار 

)الوحلة ال رتَلاية( لبلدينا الشيأل الهسي  ب  مهمد الس رتسَلاسي 

 ه( دََا غيض م  فيض  1101) ت 

دلعل ألمل ما دصف بج التوحسا  تسلسك السمسقسدمسات الستسي كساح 

فطاحل شعواء الجاَلية يستهل ح بها  صائدَم العصسمساء بساساء 

على ألَل  مهب باتهم ددصفا لوحَلت عشائوَم على مسنس ا  

 فا ابك اموئ القي  أد أم  أم أدفى زَيو ب  أبي سلمى أد يسا 

 ار مية النابغة الَبيااي أد أال َبي بصهنك عمود ب  كلَ م أد 

َل غا ر الشعواء عنتوة ب  شدا  أد لق لة ألسَل  لسوفسة بس  

العبد أد آ ااتنا ببينها الهارث ب  حلزة أد د ع َويسوة األعشسى 

أد عفت الديار لبيد ب  ربيعة أد أفقو م  أَلج عبيد ب  األبوص 

دَي تلام األشعار التي علقت على الاعبة د تغنت بها الوكسبساح 

د بقيت خالدة عبو األزماح دلم يستطع أح يسنسا  مس  شسهسوتسهسا 

دمقامها دتو يد األليا  لها أب  ا اس حامل ل اء الستسجسديسد فسي 

الشعو د الساخو م  بااء َؤالء الفه   عسلسى ألسَل   س مسهسم 

 مغو ا بمج اج المعودف : 

 ِلــتِــْلــَك أَْبــِكــي َواَل أَْبــِكــي ِلــَمــْنــِزلَـٍة        

 َكـــانَــْت تَــُحــ ُّ بِــَهــا ِهــْنــٌد َوأَْســَمــاء                           

ةَ أَْن تُــْبــنَـى اْلـِخـيَـاُم لَـَهـا          َحــاَشــا ِلــُدرَّ

ْبــُ  َوالــشَّــاءُ                             َوأَْن تَـــُروَح َعــلَــْيــَهــا اإْلِ

الوحلة كاات مصدر إلهام للفقهاء دالمهدثي  دالدعاة إلسى هللا    

دالاتاب دالمفاوي  داأل باء دالشعواء دالباحَسيس  دَسي كسَلسك 

أيضا لولا  الما  دالمستَموي  ليستبين ا البيئة التي تتسيسح لسهسم 

أفضل الفوص دالظودف لتَميو أم الهم مقاراة بغيوَسا د دال 

يتأتى لهم إ راك  لك حقيقة إال بسالستسنسقسل لسلسبسَل  الستسي يسوتسأدح 

االستَمار فيها دمعاشوة أَلها داالحتااك بمسؤدليها دمَلحظسة 

لويقة تعامل اإل ارة مع   ااينها داظمها حتى تستسشساسل لسديسهسم 

فاوة أ وب ما تا ح لل ا ع عما يسمى بمناا االستَمار  بسل أح 

 يلج ا فيج 

دالوحلة أخيوا دليس  آخسوا أحسد أبس اب االسستسوزاق لسمس       

يضوب ح في األرض يبتغ ح م  فضل هللا دلام اغتنى   م فسي 

غيو بَل َم بقدر ما افتقو الماكَ ح مس  إخس ااسهسم فسي  يسارَسم 

دالوزق مقدر لم  سعى إليج مت كَل على هللا في اكتسسابسج   سا  

ي َلعََل لَُاسُم اأْلَْرَض  َلُس اًل هللا تعالى في س رة الملك :"  َِ ََُ  الي

" د ا  في س رة الجمعة: " فَاْمُش ا فِي َمنَاِكبَِها َدُكلُ ا ِمْ  ِرْز ِجِ 

 فإ ا  ضيت الصَلة فااتشودا في األرض دابتغ ا م  فضلج"  

دالوحلة  د تا ح للتدادي مَلما َ  أمو صساحسبساسم دأدحسى لسج 

سفوه  اك بهَه الق الو التي استهضوَا الساعة عس  مسعسااسي 

دف ائد دمقاصد السفو دالستسوحسا  دالستسي  سد يسجسدَسا السمستسأمسل 

أَفَسلَسْم يَِسسيسُودا المتمع  مجملة في   لج تعالى في س رة الهج " 

فِي اأْلَْرِض فَتَُا َح لَُهْم  ُلُ ٌب يَْعِقلُ َح بَِها أَْد آ َاٌح يَْسَمعُ َح بِسَهسا   

دُدِر"  ِا  تَْعَمى اْلقُلُ ُب اليتِي فِي الصُّ  فَإِايَها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َدلََٰ

2ص   



 

 

سوق يه  ي  رع علي ب  أبي لالب رضي هللا عسنسج 

د َب يبيعها في الس ق فجاء أميو المؤمني  يتفقد الس ق ف لسد 

اليه  ي يبيع الدرع فقا  لج ََه  رعي فقا  السيسهس  ي بسل َسي 

 رعي  دَي في ح زتي أم ااك تويد أخََسا مسنسي ألاسك أمسيسو 

المؤمني  دأاا  مي بسيط فقا  علي رضي هللا عنج اََب سس يسا 

إلى القاضي ليهام بيننا  فََبا إلى القاضسي دلسلسسسا عسنسده فسي 

مجل  القضاء دكاح القاضي ي زع اظواتج بي  أميو المؤمنسيس  

داليه  ي بالتسادي دََا م  أحاام السقسضساء فسي  يسنسنسا ال بسد 

 للقاضي أح يعد  حتى في اظواتج للقصمي  

فسأ  القاضي اليه  ي َل َي  رعك دما َي حجستسك 

فقا  اليه  ي اعم  رعي دَي في ح زتي دلم آخََسا مس  أحسد 

فقا  علي رضي هللا عنج بل َي  رعي أعطااي أيها رس   هللا 

صلى هللا عليج دسلم بعد غزدة خيسبسو دفسقسدتسج بسعسد  لسك فسقسا  

القاضي دما َي حجتك ألح على المدعسي السبسيسنسة فسالسدرع فسي 

ح زتج فهل لك شه    ا  علي رضي هللا عنج اعم ابني الهسسس  

دخا مي فقا  القاضي فشها ة ابنك دخا مسك ال تسنسفسعسك ألاسهسم 

أَلك  ا  علي رضي هللا عنج للقاضي أد تاَبني  سا  السقساضسي 

معا  هللا دلانج القضاء يأميو المؤمني  ثم  سا  لسج َسل لسك مس  

 ليل آخو فسات أميو المؤمني  فقا  القاضي لسلساستسبسة أحساسمس ا 

بالدرع لليه  ي فقا  اليهس  ي يسعسنسي أاصسوف مس  السمسجسلس  

دالدرع لي  ا  القاضي اعم الدرع لك د ا  لج علي رضسي هللا 

عنج امضي َي لك فقا  اليه  ي أمد  يدك يا أمسيسو السمسؤمسنسيس   

فمد يده اه  اليه  ي فقا  اليه  ي أشهد أح ال إهلل إال هللا دأح 

مهمد رس   هللا دأشهد أح السديس  السَي يسجسعسلسك تسجسلس  َسَا 

المجل  له  الدي  الهق دبعد ااصواف اليه  ي التفت القاضسي 

ألميو المؤمني  عليا د ا  َل رأيت مني شيئا خَلف السعسد  يسا 

أميو المؤمني   ا  اعم لقد كنت تنسا يسج بساسسمسج دكسنست تسنسا يس  

بأميو المؤمنسيس  دأاسا فسي َسَا السمسجسلس  خصسم دلسست أمسيسو 

 المؤمني  

ربيت يارس   هللا بسديس  أاست حسامسلسج رلساال فساسااس ا 

شم س الدايا دأ مارَا, بسل كسااس ا كسالسنسجسم ال  لسنساظسو عسلسى 

 صفهات الماء دَ  رفيع  

دلا  ياسيدي يا رس   هللا لدينا الي م رلاال كالدخاح يعل ا 

 بنفسج في لبقات الج  دَ  دضيع 

ربنا هب لنا رجاال صادقين يأخذون بيد البالد والىعىبىاد 

 إلى بر األمان والعدل واحترام اإلنسان.
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تعتبو الضوائب المصدر الوئيسي لتمس يسل السددلسة السهسديسَسة دَسي عسلسى 

ا عي  , الضوائب غيو المباشوة دَي الضويبة علسى السقسيسمسة السمسضسافسة 

دضويبة المبيعات   دالفوق بينهما أح الضويبة عسلسى السقسيسمسة السمسضسافسة 

تفوض على الزيا ات التي تتهقق في  يمة اإلاستسا  فسي كسل مسوحسلسة مس  

 مواحل اإلاتا  ، فتا ح ضم  تااليف السلعة دال يشعو بها المالف   

أما الضويبة العامة على المبيعات فهي تفوض على القيمة النهائية للسسسلسع 

دالقدمات عنسد بسيسعسهسا دعسا ة تسفسوض بسمسعسدالت مس حسدة عسلسى السسلسع 

االستهَلكية لميعها كما أاها تفوض موة داحدة في إحدى مواحل تس زيسع 

السلع ، إما على مبيعات الجملة ، أد على مبسيسعسات الستسجسزئسة ، أد عسلسى 

المبيعات إلى المستهلك النهائي  دَي بَلك تا ح داضسهسة بسالسنسسسبسة إلسى 

المالف دلا  على الوغم م  االَتمام البالغ بها فسي السنسظسم اال ستسصسا يسة 

المعاصوة ، فالقَلف ح    درَا دأسعارَا دلسوق لسبسايستسهسا دأثسارَسا 

اال تصا ية دااللتماعية ما زا  على أشده فإاج ال يس لسد أي اتسفساق بسيس  

علمائنا القدامى دالمعاصوي  حس   لسبسيسعستسهسا دالسظسودف الستسي تسسمسح 

 بفوضها داألدعية التي تؤخَ منها دمقا يوَا دكيفية لبايتها دإافا ها 

دالضوائب لم تا  معودفة في اإلسَلم، دأدَ  ما عوفت فسي سسنسة ثسَلث 

مئة دعشو م  الهجوة في أيام المنتقي العباسي فسوضست السمساس س عسلسى 

أس اق العواق د د تدمو الناس بَلك د الَمْا  في الشويعة َس  الضسويسبسة 

سار( ( التي تفوض على الناس ، ديُسمى آخََا )ماك ( أد ماياس( أد )َعشي

 ألاج كاح يأخَ عشو أم ا  الناس  

لم يعوف المسلم ح  لك، ال في العهد النب ي حسيسث أاسج لسم يسأخسَ السنسبسي 

صلى هللا عليج د سلم أية ضويبة م  المسلمي ، دال أحد خلفائج الواشدي ، 

دال أحد مل ك بني أمية دال بني العباس إلى سنسة ثسَلث مسئسة دعشسو مس  

الهجوة دمع  لك إ ا أفل  بيت الما  فلم ي لد فيج ما يؤ ي حسقس ق األمسة 

دكاات أح ا  الوعية ستقتل فاحتا  الناس إلى مدارس للتعليم، داحتال ا 

إلى مستشفيات، داحتال ا إلى تعبيد لوق، داحتال ا إلى دسسائسل إعسَلم، 

داحستسالس ا إلسى اسستسغسَل  خسسيسواتسهسم، داحستسسالس ا إلسى إزالسسة السقسمسامسسات 

فهالة الناس إلى  لك إ ا لم يسد َا بيت الما  دلم ت لسد فسي     دالنفايات

القزينة العامة كفاية لها فإح دلي المسلمي  يسألهم التط ع دالتبوع فإ ا لم 

يفعل ا دلم يجد مسا يساسفسي فسإاسج يسبسدأ أدالً بسالسطسبسقسة السغسنسيسة مس  السنساس 

دالمستفيدي  األدائل م  ََه القدمات فيضع عليهم  لك السهسد السَي يسسد 

  در الضودرة فقط دال يتعداه 

لقد  كو العلماء للما  عدة ص ر مسنسهسا مسا كساح يسفسعسلسج أَسل              

الجاَلية ، دَي  راَم كاات تؤخَ م  البائع في األس اق دمنسهسا   راَسم 

كاح يأخََا عامل الزكاة لنفسج ، بعد أح يأخَ الزكاة دمنها   راَسم كسااست 

تؤخَ م  التجار إ ا مودا ، دكاا ا يقدرداها عسلسى األحسمسا  أد السو دس 

المساس س السمسأخس  ة  دهاً بالجمارك  يداه   لك ، دََا أ وب ما يا ح شب

م  المسلمي  مهل اظو م  الناحية الشسوعسيسة د األصسل حسظسو تسعسشسيسو 

التسي ضسوبسهسا  -أي الضوائب-دالُالَف  -أي أخَ عشوَا-أم ا  المسلمي  

المشوع على الناس بغيو لويق شوعي إلمساعسا بسهسجسة اتسساع حسالسات 

الددلة رغم أح َاتج الهاليات سببها اإلسواف في اإلافاق ، دالت سسع فسي 

األعما  اإل ارية ، داضطَلع الددلة بسالستسنسمسيسة ، دتس سسعسهسا فسي إاشساء 

المشودعات العامة ، التي م  المما  لألفوا  أح ينشئ َا بأافسهم، دتافل 

الددلة بَلك لي  شوعا يتبع، بل األدلى للددلة أح تهصو افقاتها فسي أ سل 

ما يما  دتاتفي بالت ليج ، كما يما  االستعاضة عس  فسوض الضسوائسب 

 غيو المباشوة بفوض رس م القدمات دَي لائزة شوعا 

اآليات ال ار ة في كتاب هللا تعالى د د َنا يتعي  سو    

السنة المطهوة د ا س ا  السعسلسمساء لضسبسط السمسولسعسيسة الستسشسويسعسيسة لسهسَا 

الم ض ع الهساس إل امة الهجة د تهقيق مظنة السعسلسم ، حسيسث  سا  هللا 

تعالى في كتابج )يا أيها الَي  آمن ا ال تأكل ا أمس الساسم بسيسنساسم بسالسبسالسل (   

د  ا  رس   هللا صلى هللا عليج دسلم : ) ال يسهسل مسا  امسوئ  71النساء/

رداه أحمد دصهسهسج األلسبسااسي فسي اإلرداء ) مسلم إال بطيب اف  منج (

(  د حديث أبي َويوة رضي هللا عنج  ا  :  ا  رسس   هللا صسلسى 1771

هللا عليج دسلم : "كل المسلم على المسلم حوام :  مج ، دمالج ، دعسوضسج 

" د   لج صلى هللا عليج دسلم في الموأة التي زات ، ثم أتت النبسي صسلسى 

ي اَْفِسي بِيَِدِه ، لَقَدْ تَسابَسْت تَسْ بَسةً لَسْ   َِ هللا عليج دسلم ليقيم عليها الهد : ) َدالي

( د   لج صلى هللا عسلسيسج 0758تَابََها َصاِحُب َمْاٍ  لَغُِفَو لَجُ ( رداه مسلم )

في حجة ال  اع ) إح  مائام دأم الام دأعواضام عليساسم حسوام كسهسومسة 

ي مام ََا في شهوكم ََا في بلدكم ََا ( د   لج صلسى هللا عسلسيسج دسسلسم 

يق   : ) ال يَدُْخُل اْلَجنيةَ َصاِحُب َمْاٍ  ( د   لج صلى هللا عليج دسسلسم فسي 

يسا رسس   هللا ،  : الهديث الصهـــــــــيح : ) أتدردح م  المفل  ؟  سالس ا

المفل  فينا م  ال  رَم لج دال متاع    ا  : إح المفل  م  أمتي م  يأتسي 

، دأخسَ ي م القيامة بصَلة دزكاة دصيام ، د د شتم ََا ، دضسوب َسَا 

 ، فيأخَ ََا م  حسناتج ، دََا م  حسناتج ، فإح فنيت حسناتج  ما  ََا
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 رئيس خلية التسويق واالتصال 



 

 بل أح يقضي ما عليج أخَ م  سيئاتهم فطو  عليج ثم لو  في السنسار(  د  سا  

إح الَمْا  م  أ بح المعاصي دالَا ب السمس بسقسات ، د لسك  " الن دي رحمج هللا

لاَوة مطالبات الناس لج دظَلماتهم عنده ، دتاور  لك منج ، دااستسهساكسج لسلسنساس 

دأخَ أم الهم بغيو حقها ، دصوفها في غيو دلهها " د  ا  الن دي رحسمسج هللا 

ِ  ) أَحي اْلسسَمسْاسس  ِمسْ  أَْ سبَسح اْلسَمسعَسساِصسي ، َدالسَُّاُسس ب  فسي شسسو  صسهسسيسح مسسسلسم

د  ا  الش كااي في "ايل األدلار ) صاحب الما  َ  م  يستس لسى   اْلُم بِقَات (

الضوائب التي تؤخَ م  الناس بغيو حق ( د  ا  اب  حجو الماي في "الزدالو 

ع  ا تواف الابائو الابيوة الََلث ح بعد المائة " لباية الما س , دالسدخس   فسي 

شيء م  ت ابعها كالاتابة عليها ، ال بقصد حفظ حق ق الناس إلى أح تو  إلسيسهسم 

يَ  يَْظِلُم َح النياَس َديَْبغُ َح فِسي  َِ دَ   اخل في   لج تعالى : ) إِايَما السيبِيُل َعلَى الي

ِ أُدلَئَِك لَُهْم َعََاٌب أَِليٌم( الش رى/ د  ا  اإلمام السبسغس ي "  77األَْرِض بِغَْيِو اْلَهق 

يوا  بصاحب الما  الَي يأخَ م  التجار إ ا مودا عليج ماسا باسم العشسو أي 

الزكاة" د  ا  الهافظ المنَري " أما اآلح فإاهم يأخَدح مساسسسا بساسسم السعسشسو ، 

دماسا آخو لي  لج اسم ، بل شيء يأخسَداسج حسوامسا دسسهستسا ، ديسأكسلس اسج فسي 

حجتهم فيج  احضة عند ربهم ، دعلسيسهسم غضسب ، دلسهسم عسَاب  , بط اهم اارا

شديد " د  ا  شيأل اإلسَلم اب  تيمية رحمج هللا في كتابج السياسة الشوعيسة بسيس  

" أما م  كاح ال يقطع الطويق , دلانج يأخَ َخفَسارة  117الواعي د الوعية  ص 

) أي : يأخَ ماالً مقابل الهماية ( أد ضويبة م  أبسنساء السسبسيسل عسلسى السو دس 

دالدداب داألحما  داه   لك , فهَا َماياس , عليج عق بة المااسي        دلسيس  

َ  م   ُطياع الطويق , فإح الطويق ال ينقطع بج , مع أاج أشد الناس عسَابسا يس م 

القيامة , حتى  ا  النبي صلى هللا عليج دسلم في الغامدية : " لقد تابست تس بسة لس  

تابها صاحب ما  لغفو لج " د  ا  العز اب  عبد السَلم"  فالضوائب التي تأخَ 

 م  غيو رضى الناس حواٌم 

د عليج م  خَل  م  اشواا اليج م  ا لة م  الاتاب د السسنسة د ا س ا  لسهسابسَة 

العلم الَي  عَل كعبهم في علم الشويعة د الفقج د شو  السنسصس ص الستسشسويسعسيسة 

لديو بالَكو اإلشارة الى ا  ا  بعض العلمساء تساسيسفسا د الستسهسا ا مسنسهسم بسهساسم 

الظودف الطارئة د كيفية التأ سلسم مسعسهسا ، حسيسث  كسو ابس  السعسوبسي السمسالساسي 

دالقولبي اتفاق العلماء على أاج إ ا ازلت بالمسلمي  حالة بعد أ اء الزكاة فسإاسج 

يجب صوف ما  اضافي لسد ََه الهالات على اح تا ح مس  الضسودريسات د 

ليست م  الاماليات ، كما  اص اإلمام الغزالي دالشالبي على أاج إ ا خلى بيست 

أح يفوض على األغسنسيساء مسا  -دلي األمو  -ما  المسلمي  م  الما  لاز لسمام 

يواه كافيا ، د يق   اب  حزم في كتابج المهلى: "إاج يجب على أغنياء كسل بسلسدة 

أح يق م ا بفقوائهم، ديجبوَم السلطاح على  لك إح لم تقم الزك ات بهم ، فسيسقسام 

لهم بما يأكل ح م  الق ت الَي ال بد منج ، دم  اللباس للشتساء دالصسيسف بسمسَسل 

يقس   األسستسا   لك ، دبمسا  يان هم م  المطو، دالصيف، دعي ح المارة"  ، د 

أب  األعلى الم  د ي مََبًا آخو في التعليل، فيوى أح معظم المسلمي  فسي  لسك 

الزماح كاا ا منتظمي  بالدفاع ع  ال ل  اإلسَلمي، فأصبسهست الستسجسارة كسلسهسا 

بأيدي الَميي ، فوأى الفقهاء أح ينقص ا م  الضويبة على التسجسار السمسسسلسمسيس ، 

يسقس    السدكستس ر  د حفًزا لهم على التسجسارة، دحسفسًظسا لسمسصسالسهسهسم الستسجساريسة 

القوضادى  للضوائب في المجتمع اإلسَلمسي " أمسا الضسويسبسة الستسجساريسة فسقسد 

فوضها عمو ب  القطاب على أَل الَمة بمقدار اصف العشو فسي السمسا  السَي 

يَتيجودح بج موة في السنة إ ا ااتقل ا بج م  بلد إلى بلد آخو، فهي أشبج بالضويبة 

الجموكية في عصواا َاَا ردى عنج أا  ب  مالك رضى هللا عنسج، دزيسا  بس  

حديو" أاج كاح يأخَ م  تجار المسلمي  ربع العشو، دم  تجار أَل الَمة مَسلسي 

   ما يأخَ م  تجار المسلمي ، أي اصف العشو، دم  تجار أَل الهوب العشو"

م  خَل  م   كوااه مس  مصسا ر تشسويسعسيسة حسوي اح اسؤكسد السوأي األرلسح 

لجمه ر الفقهاء الَي مفا ه ل از فوض الضوائب بشودل مهد ة د على سبسيسل 

 الَكو ال الهصو  دل   الهالة  

العامة للما  ، عدم كفاية الم ار  الجائزة ) كالزكاة ، دالسجسزيسة ، دالسقسوا  ،  

دالعش ر ) الوس م الجموكية ( مع ضسودرة إلسغساء السنسفسقسات الستسبسَيسويسة الستسي 

 تصوف في غيو مهلها م  كماليات على  

اه  المهولااات د كوة القدم د كل ما لج صلة بالتوف على أح تا ح الضويبسة  

بقدر الهالة التي فوضت ألللها د أح تفوض بالعسد  د تسنسفسق حصسيسلستسهسا فسي 

 مصالح األمة التي لمعت م    

أللها  مع التفويق بي  السلع الضودرية التي يهتالها الناس فقسيسوَسم دغسنسيسهسم  

دبي  السلع التي ال يهتالها إال األغنياء د م  المعاييو د الشسودل السهسامسة بسمسا 

 كاح ضودرة ت زيع الضوائب غيو   

المباشوة التي تفوض على المبيعات داالستهَلك كي ال يقع عبؤَا على الفسقسواء 

أكَو م  غيوَم ، كما ااج يتعي  إعفاء م  ال يسمسلسك اصسابسا  دال يستسهسقسق فسيسج 

 المَلءمة الجبائية على اه   

الم ظفي  د العما  د المستقدمي   ليلي الدخل مع مواعاة الس  ست السَي يسسهسل 

فيج ا تطاع  الضويبة  د م  اصل شودل ا تطاع الضويبسة السجسائسزة  فسوضسهسا  

 على األغنياء  دح الفقواء على أح  

تا ح  لتهقيق افع عام  ضودري د حالة عامة لألمسة تسلسبسيسة لسنسفسقسات السددلسة   

) التعليم , الصهة , السطسوق دالسمسيساه , السمسجساري , االتصساالت , الساسهسوبساء 

 ،        الأل( اما  النفقات التهسينية 

على اه   ) الهدائق, ت سيع د توميم المسالد , المسواكسز السَسقسافسيسة , السمسوافسق 

الوياضية كالمسابح   الأل( فهي تعد م  الاماليات كما اح الضويسبسة  ال تسفسوض 

 بصفة  درية دمطلقة د البد اح 

تنتهي بااتهاء الهالة التي فوضت م  اللها أما  أح ال تا ح النفقات السمسأخس  ة  

م  أم ا  المسلمي  بفوض الضوائب لتم يل اسفسقسات السهساسام دأعس ااسهسم عسلسى 

 ملَات الدايا م  مساك  فاخوة د 

سيارات افعية ضقمة د تشييد القص ر     الأل  فسهسَا مسا َس  مسنسبس   د مسهسوم 

شوعا ااَيك ع  فوض الضوائب الغيو المباشوة إلى المستهلاسيس  الستسي تسؤ ي 

 إلى زيا ة التضقم د تقليص القدرة  الشوائية 

في األخيو حوي اح اشيو الى بعض الميااايزمات التي تستعملها الدد  العظمى 

للضغط على الدد  المستضعفة بهام سيطوتها على النظام السمسالسي السعسالسمسي د 

الس ق العالمية باستعما     مؤسسات الضبطية التي ااشأتها للتهام في  سوارات 

د ت لهات بعض الدد  النامية د تنهصو ََه المؤسسسسات فسي صسنسددق السنسقسد 

الددلي دالبنك الددلي د المنظمة الددلية للتجارة م  خَل  ت صياتها السمسجسهسفسة   

حيث تفوض تقفيض الضوائب المباشوة على أربا  الشوكات داالسستسَسمسارات 

األلنبية، مما يقفف العبئ على األغسنسيساء  دفسي الس  ست اسفسسسج فسوض  زيسا ة 

الضوائب غيو المباشوة  دمنها الضسويسبسة عسلسى السقسيسمسة السمسضسافسة دضسويسبسة 

المبيعات  مع أح عبأَما األكبو يقع على الفقواء ، دََا يقالف شودل السعسد  د 

اإلاصاف التي اشواا اليها د الق اعد الشوعية التي تقضع لها امتنا  د عليج ان ه 

د اؤكد في مقالنا أح ضويبة المبيعات  المعم   بها حاليا مهل اعسا ة السنسظسو د 

اسقالها على أحاام الشويعة ألح آثارَا مدموة لسلسمسجستسمسع، دَسدم لسَل ستسصسا ، 

دارتهاح للبَل  د مقالفة لود  التشويع اإلسَلمي ، د اإلصَل  اال تصا ي، بل  

سنت تنفيَاً لت ليهات   ى االستابار لاي تبقى امتنا خساضسعسة لسسيسطسوة السدد  

االستعمارية د تجسيد معالة الفقو الَي  ا  فيج السفساردق كسا  السفسقسو اح يساس ح 

 كفوا   
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اخيرا النظام االقتصادي اإلسالمي شام  و متكام  و البىد مىن نىفى  

الغبار على المكتبة الفقهية الخاصة بالقطاعات المكملة للقطاع المالىي 

لتحقيق النظرة الشاملة لفلسفة االقتصىاد اإلسىالمىي مىن خىالل نىبىعىه 

الصافي الرباني لتحقيق معادلة االستىحىالف الىتىي ارتضىاهىا الىمىولىى 

 تبارك و تعالى لعباده الصالحين   . 
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في ظروف انىتىشىر خىاللىهىا  0270رغم افتتاح فرع المسيلة نهاية 

فيروس كورونا عبر العالم، إال أن مسيري الوكالة تمكنوا فىي مىدة 

وجيزة من إيجاد موقع ريادي في المنطقة بعرض خدمات مصرفية 

تتوافق مع احتياجات سكانها والمتعاملين االقتصاديىيىن الىنىشىطىيىن 

فيها وحققوا نتائج فاقت ما كان متوقعا حسب ما أكده مديىر الىفىرع 

 إبراهيم بن صديق في حوار لمجلة "السالم لالقتصاد األسالمي".

 

 ه  باإلمكان التعريف بفرع المسيلة لمصرف السالم الجزائر؟ 

، بسغسيسة عسوض 57/17/7511لقد تم افتتا  فوع المسيسلسة بستساريسأل 

خدمات مصوفية لالما ااستسظسوتسهسا سساكسنسة َسَه الس اليسة السداخسلسيسة 

المهافظة لما دصلهم ع  سمعتج الطيبة في سطيف المسجسادرة دكسَا 

عبو دسائل اإلشهار المتعد ة للعمل الَي يقس م بسج مصسوف السسَلم 

 الجزائو 

د د ااطلق استغَل  فوع المسيلة بَمااية م ظفي  م  أبناء المنطسقسة  

المعودفي  في أدسالها د د تميز الفسوع بستس السد مسقسوه فسي مس  سع 

 تجاري لَاب يت سط أحد المهادر األربعة الابوى لمدينة المسيلة 

للسفسوع بسالسوغسم  كل ََه الع امل ساعدت على إحداث ااطَل ة   ية 

م  الظودف اال تصا ية غيو المستقوة التي موت بسهسا السبسَل  سسنسة 

7511      

  ماهي الميزة الذي يتصف بها الفرع؟ 

المسيلة التي تعتبو َمزة دصل بي  الشوق السبسَل   بهام م  ع دالية

دغوبج، دما بي  الشمسا  دلسنس ب الس لس ، فسالسغسالسب فسي السنسشسال 

 اال تصا ي بال الية َي التجارة بجميع أا اعها 

كما أح الطابع السهبي لل الية لعل منسهسا داليسة مسنستسجسة لسلسمس اشسي 

بامتياز، يضاف إلى  لك بعض األاشطسة الصسنساعسيسة الستسي عسوفست 

ت سعا مله ظا ال سيما المتعلقة بم ا  السبسنساء اسظسوا لس فسوة الس اليسة 

 على الم ا  األدلية 

إح ََه المؤََلت التي تزخو بها ال الية دالنسي يضساف إلسيسهسا عسد  
ملي ح اسمة، ساعدت عسلسى تس س سع  7 1ساااها الابيو الَي يتجادز 
 فوع المسيلة في مدة دليزة 

0ص   
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 ما نوع الخدمات التي يعرضها الفرع لألفراد وللمؤسسات؟

فبالنسبة لألفوا ، في الشق بالقدمات التسمس يسلسيسة داسظسوا لستسزامس  

افتتا  الفوع مع عدم دفوة السيارات الم لهة للبيع بالتقسيط، فإح 

الفوع  د ااصب لهده في تع يض ََا الن ع م  النشال بمنتجسات 

التم يل العقاري دكَا البيع بالتقسيط للدرالات النارية التي تسمسيسز 

فيها الفوع  أما بقص ص ال  ائع، فقد  ام الفوع بهمَلت تجاريسة 

أ ت إلى استقطاب فئة كبيوة م  الم  عي  الَي  يهوص ح عسلسى 

 الطابع الشوعي لألربا  التي يتلق اها في حساباتهم االستَمارية 

أما بالنسبة للمتعاملي  "مؤسسات" فقد تميز الفوع بتقديم مسقستسلسف 

القدمات التي يطلب اها بج  ة دسوعة كبيوة مقاراة مسع السبسنس ك 

المنافسة بالمنطسقسة دَس  مسا أ ى السستسقسطساب عسد  مسعستسبسو مس  

 المتعاملي  المعودفي  بمَلءتهم األ بية دالمالية 

د د دفقنا هللا لبل غ دتجادز األَداف المسطسوة مس   سبسل اإل ارة  

العامة في فتوة دليزة إح م  حيث استقطاب ال  ائع أد في مجا  

 التم يَلت 

 ه  يمكن الكشف باألرقام عن النتائج والحصيلة المحققة؟ 

يما  الهديث ع  النتائج المهققة دأخص الَكو بالتم يَلت الستسي 

منهها الفوع إلى غاية اهاية شهو سسبستسمسبسو السمساضسي مس  خسَل  

 زاديتي  

بتم يل المؤسسات الَي يعتبو السقسالسوة السوئسيسسسيسة  ديتعلق األد 

لمداخيل الفوع حيث بلغ حجم التم يَلت لهَه السفسئسة  سيسمسة فسا ست 

مسلسيس ح  707د د تجادز المستهدف المقدر ب   مليار  ينار  8 7

 بالمائة  233  ينار لزائوي أي بنسبة

أما الزادية الَااية فهي موتبطة بتم يل األفوا   دبقص صها، فقد 

تم تجادز المستهدف بأربعة أضعاف حيث تجادز ما تسم تسهسقسيسقسج 

ملي ح  ينار  د د كاح لسلستسمس يسَلت السعسقساريسة اصسيسب  180مبلغ 

 األسد حيث تمي ز الفوع كَيوا في ََا الجااب 

كما اشيو إلى أح الفوع سجل أعلسى السمسبسيسعسات السمسهسقسقسة عسلسى  

مست ى فودع المصوف م  السدرالسات السنساريسة بصسيسغسة السبسيسع 

  7571 رالة خَل  سنة  055 بالتقسيط حيث  منا ببيع أكَو م 

دبشأح التجارة القارلية، فقد حقق الفوع اتائج لسيسبسة ب تسجسادز 

مسلسيسار  0 1بهجم إلسمسالسي يسقسَسار  بالمائة 178المستهدف بنسبة 

   ينار  

 هذا بخصوص التمويالت وماذا عن الودائع؟

تماشيا دتط ر المهفظة التم يلية للفوع، فسقسد تسم حشسد السمس ار   

دَس  مسا  مسلسيسار  يسنسار 6 0 الَلزمة، حسيسث بسلسغ حسجسم الس  ائسع

 .مما كاح مستهدفا   بالمائة 172 يمَل

د د اعتمد الفوع على مقاربة ل ارية في مجا  ال  ائع، حيث تسم  

التوكيز على الهمَلت التهسيسسيسة دالسقسولسات السمسيسدااسيسة عسلسى 

 غوار المواكز التجارية دالساحات العم مية دليواح الفوع 

كما أح تجند الزمَلء في مصلهة الصنددق كاح لج األثو المسهسفسز  

للم  عي ، حيث دلددا استقباال حارا د عمسَل  ا لس  ة دسسوعسة 

في التنفيَ دَ  ما أ ى لنصح الم  عي  بسقسدمساتسنسا لسمسعسارفسهسم د 

  أ وبائهم

0فريق مصلحة الصندوق لفرع وهران   
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 كيف كان نشاط الفرع خالل أزمة كورونا؟

عوف الفوع خَل  ََه األزمة توالعا في النشال على غوار  

با ي فودع المصوف، إال أح فوعنا كاح متميزا فسيسمسا يسقسص 

ال  ائع، حيث حوصنا على ت فيو السي لة الَلزمة فسي السفسوع 

دكَا في الم زع اآللي بهيث أصبهنا مسَل  أصسهساب سساكسنسة 

 المدينة الَي  لم يجددا السي لة في المصارف المنافسة 

كما تم استغَل  اقص ت افد المتعامسلسيس  دمساس ث السنساس فسي  

منازلهم فتوات الهجو الصهي، للقيام بالتوديج لمنتجاتنسا عس  

د سد عسوفسنسا تسزايسدا فسي الس  ائسع  لويق الماالمسات السهساتسفسيسة

االستَمارية خَل  تلك القتوة خصس صسا مس  لسوف األفسوا ، 

لقناعتهم بأاهم في حالة االحتيا  للسي لة سيجددح ما يطسلسبس ح 

 في ألا   ياسية 

ديما  الق   بأح ََه األزمة بالوغم مسمسا حسمسلستسج مس  مسهس  

دأثار سلبية، فإاها للبت في لياتها منها مس  بسيسنسهسا تسطس يسو 

 درة الفويق على سوعة التأ لم دالعمل الجماعي بشاسل فسعسا  

 لم الهة الصعاب 

 كيف تنظرون إلى التطور الممكن تحقيقه لنشاط الفرع؟ 

بالم ازاة مع تعزيز المااسسب السمسهسقسقسة عس  لسويسق تسقسديسم  

خدمات  ات ل  ة اهفظ بها المتعاملي  الهاليي  للفسوع ، فسإح 

سينصب على استقطاب كبار المؤسسسسات  7577ت لهنا لسنة 

د استهداف المسدخسوات لسألفسوا  أيسنسمسا  المت الدة في المنطقة 

 دلدت ع  لويق تاَيف الهمَلت الدعائية المهلية  

دفي القتام يجب التأكيد على أح لمسيسع السزمسَلء فسي السفسوع  

مجنددح لللمساَمة في بل غ المصوف  الماااة السعسالسيسة  فسي 

 منطقة الهضنة  
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أشسوفست  بال غبطة دسودردبهض ر اإل ارة العامة للمسصسوف ، 

،السَي لسطسالسمسا  57/17/7511على افتتا  فوع المسيسلسة بستساريسأل 

كسم عس   775)  ااتظوتج ساكنة ََه ال الية الداخلسيسة السمسهسافسظسة 

لما دصلهم ع  سمعتج الطيبة في سطيسف السمسجسادرة د  العاصمة( 

 كَا عبو دسائل اإلشهار المتعد ة  

د د ااطلق استغَل  فوع المسيلة بَمااي م ظفي  م  أبناء المنسطسقسة 

المعودفي  في أدسالها د د تميز الفوع بستس السد مسقسوه فسي مس  سع 

يتس سسط أحسد السمسهسادر األربسعسة الساسبسوى لسمسديسنسة  تجاري لَاب 

 المسيلة  

للفوع بالسوغسم مس   كل ََه الع امل ساعدت إلحداث إاطَل ة   ية 

الغيو مستقسوة الستسي مسوت بسهسا السبسَل  سسنسة  الظودف اال تصا ية 

7511       

المسيلة التي تعستسبسو َسمسزة دصسل بسيس  الشسوق  بهام م  ع دالية 

البَل  دغوبج، دما بي  الشما  دلن ب ال ل ، فالغالب في النسشسال 

 اال تصا ي بال الية َي التجارة بجميع أا اعها  

كما أح الطابع السهبي لل الية لعل منها داليسة مسنستسجسة لسلسمس اشسي 

بامتياز ، يضاف إلى  لك بعض األاشطة الصناعسيسة الستسي عسوفست 

ت سعا مله ظا ال سيما المتعلقة بم ا  البنساء اسظسوا لس فسوة الس اليسة 

 على الم ا  األدلية  

إح ََه المؤََلت التي تزخو بها ال الية دالني يضساف إلسيسهسا عسد  

اسمة ، سساعسدت عسلسى   1  755  661 ساااها الابيو الَي  يقوب ح 

 ت سع فوع المسيلة في مدة دليزة  

 لألفوا  د للمؤسسات    فوع المسيلة يقدم خدماتج بال ل  ة 

فبالنسبة لألفوا  ، في الشق بالقدمات الستسمس يسلسيسة داسظسوا لستسزامس  

افتتا  الفوع مع عدم دفوة السيارات الم لهة للبيع بالتقسيط ، فسإح 

الفوع  د ااصب لهده في تع يض ََا الن ع م  النشال بمسنستسجسات 

التم يل العقاري دكَا البيع بالتقسيط للدرالات النارية الستسي تسمسيسز 

فيها الفوع  أما بقص ص ال  ائع ، فقد  ام الفوع بهمَلت تسجساريسة 

أ ت إلى استقطاب فئة كبيوة م  الم  عي  الَي  يسهسوصس ح عسلسى 

 الطابع الشوعي لألربا  التي يتلق اها في حساباتهم اإلستَمارية   

أما بالنسبة للمتعاملي  "مؤسسات" فقد تميز الفوع بتسقسديسم مسقستسلسف 

القدمات التي يطلب اها بج  ة د سوعة كبيوة مقساراسة مسع السبسنس ك 

المنافسة بالمنسطسقسة د َس  مسا أ ى السستسقسطساب عسد  مسعستسبسو مس  

 المتعاملي  المعودفي  بمَلئتهم األ بية دالمالية  

د د دفقنا هللا لبل غ دتجادز األَسداف السمسسسطسوة مس   سبسل اإل ارة 

العامة في فتوة دليزة إح م  حيث استقطاب ال  ائع أد فسي مسجسا  

 التم يَلت  

 ( :05/51/7571النتائج المهققة م  لوف الفوع ) 
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 :  التمويالت

يعتبو تم يل المؤسسات القالوة الوئيسية لمداخيل الفوع حيث بسلسغ 

د سد  مسلسيس ح     877 7 حجم التم يَلت لهاتج الفئة مبلسغسا  سدره 

ملي ح  ينا لسزائسوي أي بسنسسسبسة  707تجادز المستهدف المقدر ب 

233%   

دفي ََا المقام ال يف تني إال أح أا ه بسالسمسجسهس  ات السمسبسَدلسة مس  

لوف منددبة التم يَلت بالفوع السيدة لميلة خوخاش د مسستسشسار 

المتعاملي  "مؤسسات" اظيو المجسهس  ات الساسبسيسوة السمسبسَدلسة مس  

 لوفهم في تسييو ََه المهفظة 

أما بقص ص األفوا  ، فقد تم بهمد هللا تجادز المستسهسدف بسأربسعسة 

ملي ح    د سد كساح لسلستسمس يسَلت  180أضعاف حيث تجادز مبلغ 

العقارية اصيب األسد حيث تميز الفوع كَيوا في ََا الجااب ، كما 

ان ه أيضا إلى أح فوعنا المعم ر  د سجل أعلى اسبة مبيعات عسلسى 

مست ى فودع المصسوف مس  السدرالسات السنساريسة بصسيسغسة السبسيسع 

،  7571 رالة خَل  سنسة  055بالتقسيط حيث  منا ببيع أكَو م  

دفي ََا المقام أا ه أيضا بمجه  ات كل م  السيدة ر يق بوة م اة 

د السيد عبد الاويم غالب "مسستسشساري مستسعسامسلسيس  أفسوا  " عسلسى 

 المجه  ات المقدمة م  ألل تهقيق ََه األر ام المشوفة  

 الودائع :

تماشيا د تط ر المهفظة التم يلية للفسوع ، فسقسد تسم حشسد السمس ار  

 %172د َ  مايمَل       672 0الَلزمة ، حيث بلغ حجم ال  ئع 

 .   م  المستهدف  

د د اعتمد الفوع على مقاربة ل ارية في مجا  ال  ائع ، حسيسث تسم 

التوكيز على الهمَلت التهسيسية دالقولات الميدااية علسى غسوار 

    المواكز التجارية د الساحات العم مية دليواح الفوع 

كما أح تجند الزمَلء في مصلهة الصسنسددق ) السسا ة : بس  دلسهسة 

مصطفى /ب باوية مهس  / ب  الَيب علي( كاح لج األثو الطيسب د 

المهفز للم  عي  ، حيث دلددا استقبساال حسارا د عسمسَل  ا لس  ة 

بقدماتنا لمعوفهسم  دسوعة في التنفيَ د َ  ماأ ى لنصح الم  عي  

 د أ وبائهم   

 التجارة الخارجية :

حقق الفوع اتائج ليبسة فسيسمسا يسقسص َسَا الشسق ،فسقسد تسم تسجسادز 

  ملي ح       1787بهجم إلمالي  دره  %178المستهدف بنسبة 

 نشاط الفرع خالل أزمة كورونا : 

عوف الفوع خَل  ََه األزمة توالعا في اتلنشال على غوار با ي 

فودع المصوف ، إال أح فوعنا تميز فسي مسجسا  الس  ائسع ، حسيسث 

حوصنا على ت فيو السي لة الَلزمة في الفوع د كسَا فسي السمس زع 

األلي بهيث أصبهنا مَل  أصهاب ساكنة المدينة السَيس  لسم يسجسددا 

 السي لة في المصارف المنافسة  

كما تم استغَل  اقص ت افد المتعاملي  دما ث الناس في مسنسازلسهسم 

فتوات الهجو الصهي ، للقيام بسالستسوديسج لسمسنستسجساتسنسا عس  لسويسق 

د  د عوفنا تزايدا في ال  ائع اإلستَمارية خسَل   الماالمات الهاتفية 

تلك القتوة خص صا م  لوف األفوا  ، لقناعتهم بسأاسهسم فسي حسالسة 

 اإلحتيا  للسي لة سيجددح ما يطلب ح في ألا   ياسية  

األزمة بالوغم ما حسمسلستسج مس  مسهس  د أثسار  يما  الق   بأح ََه 

سلبية ، فإاها حملت في لياتها منها م  بينها تط يو  سدرة السفسويسق 

على سوعة التأ لسم د السعسمسل السجسمساعسي بشساسل فسعسا  لسمس السهسة 

 الصعاب   

 نظرتنا من أج  تطوير نشاط الفرع : 

بالم ازاة مع تعزيز المااسب المهققة عس  لسويسق تسقسديسم خسدمسات 

 ات ل  ة اهفظ بها المتعاملي  الهاليي  للفوع ، فإح ت لهسنسا لسسنسة 

سينصب على استقطاب كبسار السمسؤسسسسات السمستس السدة فسي  7577

د استهداف المدخوات لألفوا  أينسمسا دلسدت عس  لسويسق  المنطقة 

 تاَيف الهمَلت الدعائية المهلية  

 كلمة الختام : 

إح لميع الزمَلء في الفوع مجنددح إلعَلء راية المصوف عسالسيسة 

    في منطقة الهضنة 

 السيد : جميلة خرخاش

 منددبة التم يَلت بالفوع 
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اهمد هللا عز دلل أدال أح م  على أَل منطقة السهسضسنسة 

بافتتا  فوع لمصوف إسَلمسي يسوفسع السهسو  ديسقسدم لسهسم السبسديسل 

الهضاري للمعامَلت الوب ية التي اهت عنها الشويعة اإلسسَلمسيسة، 

َم لم يف ت ا فوصة االستفا ة داستغَل  مهاسس  ردَ دأَل المنطقة بِدُ 

ََا الصو  القيمي، فقد لقي فسوعسنسا إ سبساال داسسعسا دمس  مسقستسلسف 

شوائح المجتمع شيبا دشباباً، د لك ما تجسد في األر سام السمسعستسبسوة 

المسجلة على مست ى الفوع س اء على مست ى استقسطساب الس  ائسع 

بمقتلف أا اعها دَنا ال يفس تسنسي أح أاس ه إلسى أح فسوع السمسسسيسلسة 

يسستسسصسسدر الئسسهسسة فسسودع مصسسوفسسنسسا فسسي اسسستسسقسسطسساب السس  ائسسع 

"عموتي"، دكَلك األمو على مست ى األر سام السمسسسجسلسة   بهساب

للتم يَلت الممن حة لألفوا  بن عيسهسا االسستسهسَلكسي درغسم تس  سف 

س ق السيارات إال أح السفسوع  سد تسمساس  مس  االسستسعساضسة بسبسيسع 

قا فيج اتائج لد معتبسوة، دكسَلسك الستسمس يسَلت قالدرالات النارية مه

العقارية بمقتلف صيغها حيث أح الفوع يسعستسبسو مس  بسيس  السفسودع 

الوائدة في منح التم يَلت العقارية، ََا األمو الَي ااعا  إيسجسابسا 

مساَما بدفع عجلسة دأَلها أفوا ا دمهنيي  دمؤسسات على المنطقة 

 التنمية بها 

دََه النتائج  د تهققت بفضل هللا عز دلسل أدال دبسفسضسل 

الهوص الشديد على مست ى الفوع للتافل األمَل بالعسمسَلء دإيسَلء 

أَمية  ص ى لتلبية للباتهم كماً دكيفاً، دحس  الستسعسامسل َس  أدلسى 

األدل يات، د د  ا  الشاعو أبسي السفستسح السبسسستسي فسي  صسيسدة مس  

 فضائل النف :

فلطالمىا اسىتىعىبىد اإلنسىان   أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ***

 إحساُن.

وقد دل العق  والىنىقى  عليج رحمة هللا "–د د  ا  اب  القيم             

والفطرة وتجارب األمم على أن التقرب إلى رب الىعىالىمىيىن والىبىر 

واإلحسان إلى خلقه من أعظم األسباب الىجىالىبىة لىكى  خىيىر، وأن 

أضدادها من أكبر األسباب الجالبة لك  شر، فما اُْستِْجِلبَْت نعم هللا، 

، مسع السهسوص " واُْستُْدفِعَْت نقمه بمو  طاعته واإلحسان إلى خلقه

على ااتقاء المتعاملي  الَي  لهم سمعة ليبة دمسَلءة مسالسيسة لسيسدة، 

في اآلداة األخيوة مع اشتدا  المنافسة مع البنس ك السزمسيسلسة غيو أاج 

دافتتا  عد  م  الفودع المقصصة للتعامل بالصيسوفسة اإلسسَلمسيسة 

دأخوى فتهت شبابيك إسسَلمسيسة بسفسودعسهسا، حسوي بسنسا مضساعسفسة 

الجه   أكَو فأكَو دتن يع السمسنستسجسات لسمس السهسة َسَه الستسهسديسات 

المتمَلة أساسا في المنافسة الق ية خاصة مع االمتيازات الممسنس حسة 

 للبن ك العم مية  دح غيوَا 

في الو ي بفوعنا دفي فتوة   دهلل الهمد دالمنة أح  د  دفقنا

دليزة ال تتجادز عامي  اثني  مههقا فوع المسيلة استسائسج مسمستسازة 

بفضل المجه  ات الجبارة السمسبسَدلسة مس   سبسل لسا سم السفسوع، مسع 

صع بة ال ضع العام الَي اعيشسج بسسبسب تسأثسيسوات دبساء كس رداسا 

سائلي  هللا عز  دلل  أح يوفعج عنا دعس  سسائسو بسَل  السمسسسلسمسيس ، 

درغم  لة عد  م ظفي الفوع دحجم المعامَلت الابيو الَي يسسجسل 

آملي  أح ينعا  باإليجاب كَلسك عسلسى    دريا على مست ى الفوع،

المسار المهني لم ظسفسي السفسوع بسالسو سي دالستسطس ر فسي مسسارَسم 

 المهني  

سائلي  هللا عز  دلل  المزيد م  الستس فسيسق لسفسوع السمسسسيسلسة خساصسة 

دلمصوفنا عامة لتهقيق الوسالة التي يق م عليسهسا السمسصسوف، دأح 

  ينفع بهَا الصو  القيمي البَل  دالعبا  إح شاء هللا 

السيد : عبد الكريم غالب مستشار زبائن    
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د صسهسبسج   جبسم هللا د الصَلة د السَلم على رس   هللا د آل

 د مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  داله

با ئا  ي بدء يسعداي اح اك ح عض ا في مصوف السَلم د 

يسعداي ما اسمعج م  المتعاملسيس  مسع السمسصسوف أفسوا ا د 

مؤسسات م  شها تهم د تصويهاتهم فيما يقص المعاملة د 

حس  االستقبا  الَي يلق اسج فسي لسمسيسع فسودع السسَلم دال 

يجددح أي ف ارق د ال غوابة فمصسوف السسَلم كسلسج داحسد 

،فهم يق م ح بمعامَلتهم البناية بال اريسهسيسة ، لسهسَا فسإاسي 

فسي مصسوف السسَلم ر سساء د   اتقدم بالشاو لال العاملي 

مو دسي  د احييهم على مهنيتهم د أح ََا يد  عسلسى حسس  

 تطبيقهم لتعاليم  ينهم ؛م  إتقاح في العمل د حس  مسعسامسلسة؛

اما فيما يتعلق بفوعنا هللف الهسمسد دالسمسنسة، فسوغسم مصسا فسة 

( مع ااستسشسار لسائسهسة 7511  17  57افتتاحنا الفوع)االفتتا 

ك رداا د ما عوفتج الجزائو م  صع بات ا تصا ية اال اانسا 

حققنا ما َ  مسطسلس ب مس  اسستسقسطساب لسلسمسدخسويس  د مسنسح 

تم يَلت د  د ساعد في ََا السياسة التي ينتهجها المصوف 

)معامَلت شوعية(،د منا بساسستسقسطساب مسؤسسسسات د أفسوا  

ليدي  س اءا م  لااب سسمسعستسهسم أد مساسااستسهسم السمسالسيسة د 

د كسبنا ثقتهسم د رضساَسم ،د  سد   عَل ة دليدة معهم  ا منا

تعمداا استقطاب متعاملي  متنس عسيس  حستسى تساس ح السمس ار  

 متن عة 

للزبائ  د سماع  كما اوكز على حس  االستقبا  د االستماع 

ا تواحاتهم ،د إيجا  اقال التسقسالسع الستسي مس  خسَللسهسا اسقسدم 

القدمة التي يصب  اليها المتعامل د الستس فسيسق مسع السقس ااسيس  

 البناية السارية المفع   المعم   بها في ََا االلار 

في األخيو ال يسعنا اال اح اول  م  العزيز القديو اح يهفسظ 

مصوفنا د العاملي  فيج د لزائواا الهبيبة م  كل شو ،د اح 

 يوفع عنا البَلء د الغَلء د يمنهنا االم  د األماح  

 مزيدا م  التألق د النجا  لمصوفنا 

السيد : مصطفى بن ولحة    

 أمين صندوق رئيسي 

السيد : مصطفى قريشي    

 مستشار زبائن 
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مؤسسة ربهية تسعى إلى السنسمس  دالستس سسع دزيسا ة  أية 

في مسهس ر اَستسمسامساتسهسا  أرباحها ال بد أح تضع زبائنها 

دتسعى  ائما لي  فقط لنيل رضاَم دإاما لجعلهم أدفيساء 

لهَه المؤسسة، دََا ما اعمل عليج على مسستس ى السفسوع 

حسسيسسث أاسسنسسا اسس لسسي أَسسمسسيسسة  صسس ى لسسمسسا يسسطسسلسسبسسج 

دالعمل على تلبيسة حسالسيساتسج دفسي أ سل د ست  المتعامل 

بسسسالسسستسسسمسسس يسسسل ،  مسسسمسسساسسس  خسسساصسسسة بسسسمسسسا يسسستسسسعسسسلسسسق 

الصنددق     دالتي الاَيو م  األحياح تستدعي  عمليات 

االستعجالية ، دالهمد هلل فقد دفقنا إلى حد بعيسد فسي اسيسل 

رضا زبائسنسنسا دالسمسهسافسظسة عسلسى الصس رة السمسومس  سة 

 لمصوفنا 

             

حيث أح ايل رضا عمَلئنا دارضاءَم دخسلسق             

عَل ة دليدة بيننا ، دلويقسة مسبسسسطسة لسلستسهسادر لسعسل 

، دََا الَي ماننا م   التزاماتج  المتعامل مسؤد  اتجاه 

استقطاب العديد م  المتعاملي  ، فته   ََا الوضا إلسى 

أ اة تس يقية لمصوفنا، دالهمد هلل أانا  د دفقنا في تهقيق 

اتائج ممتازة بفوع المسسسيسلسة رغسم كس ح السفسوع حسديسث 

النشأة ، آملي  الت سع أكَو دتهقيق اتائج أكَو، سسائسلسيس  

هللا عز دلل الو ي أكَو دأكَو للفوع دللمصوف بهس   

 هللا 

 

 

راضسيس  ايل رضا العمسَلء دالسعسمسل عسلسى أح يساس اس ا 

دمسودري  بمست ى القدمات التي يسقسدمسهسا السمسصسوف 

تعزيزا للص رة الموم  ة الستسي يسهسظسى بسهسا مصسوفسنسا 

دكَلك للميزة التنافسية َ  أَدلى اَتماماتنا دأَم أَدافنا، 

دبصفتي مستشارة زبائ  أفوا  أسعى  دما ألكس ح عسنسد 

المست ى الَلئق دالَلزم لتقديم القدمات التي يتهقق بسهسا 

رضا دتقديو السعسمسَلء، د لسك رغسم الصسعس بسات الستسي 

ت الهنا أحيااا في سبيل ال ص   إلى القدمة التي تسقس م 

علي اإلتقاح دالد ة درضا العمسَلء مس  لسهسة دمستسابسعسة 

  يقسة د ائسمسة تسهست إشسواف مسديسواسا مس  ألسل لسعسل 

المعامَلت خط ة سهلة دفعالة دكاملة في مصوفنا الستسي 

دالشاو لزمَلئي لسود  السعسمسل   أاا فق رة بااتمائي إليج

الجماعية د العزيمة د اإلرا ة لساجازات التي حسقسقسنساَسا 

داستسمسنسى  في فتوة دليزة بهام اح الفسوع ال يسزا  فستسيسا

    الت فيق د النجا  للقا م بأ ح هللا 

السيدة : جميلة خرخاش    

 مندوبة تمويالت

السيدة  : مني رقية بارا    

 مستشارة زبائن
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 La Direction Des Financements  إدارة التمويالت

فسي لسلسب إح النشال الوئيسي ألي مصوف اد بنك بصفة عامة يامس  

ال  ائع بال أا اعها داستقدامها في تم يل مقتلف النشالات التجاريسة 

دالصناعية القاصة بالشوكات )القاصة اد العم ميسة( داالفسوا  دَسَا 

بغية المساَمة في التنمية اال تصا ية للبَل  م  لهة دتهقسيسق عسائسدات 

 دَ امش ربح كبيوة م  لهة أخوى تساعد على تط يو مهامها 

للعمسل لقلب النابض إ ارة التم يَلت، م  خَل  دظائفها، ادمنج تعتبو  

 درَا كعنصو أسساسسي فسي السهسيساسل الستسنسظسيسمسي المصوفي ديتجلى  

للمصوف، حيث تساَم بشال كبيو في تهقيق اَدافسج دمسبستسغسيساه فسهسي 

موآة د دالهة أساسية لجلب د ت سيسع شسبساسة السزبسائس  السمس  عسيس  د 

 الطالبي  للتسهيَلت  

 ما هي مهامها وتقسيماتها؟

تشوف إ ارة التم يَلت على كافة عمليات التمس يسل السمسبساشسوة دغسيسو 

المباشوة للمؤسسات، أدال بتقييم الجدارة االئتمااية للسعسمسَلء لسلسمس افسقسة 

عسلسسى لسسلسسبسسات السسقسسودض أد رفضسسهسا، دمسس  ثسسم بسساسسستسسيسسفسساء الشسسودل 

 دالضمااات الَلزمة لتفعيل التم يل

إلسار مستسقسصسصسيس  فسي السمسالسيسة  18دتعتمد في أ اء مهامهسا عسلسى 

دالشؤدح القاا اية، يسع ح  ائما للسقسيسام بس السبسهسم فسي أحسس  اآللسا  

إرضاءا للمتعاملي  م  لهة دالمساَمة في إاجا  اشسال السفسودع مس  

 لهة أخوى، تهت اشواف مديوة التم يَلت السيدة دارث سامية 

 دتنقسم  المديوية إلى  ائوتي  أساسيتي :

 ائوة التهليل االئتمااي: دالتي يدخل اطاق اشالهسا فسي السدراسسة   –  1

التهليلية للتم يَلت الم لهة للمؤسسسات دالستسي بسددرَسا تسنسقسسسم إلسى 

  سمي :

 قسم التحلي  االئتماني لكبريات المؤسسات ، أ.

 قسم التحلي  االئتماني للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة  ب.

تعتبو  ائوة التهليل المالي د راسة الملفات م  أَم الددائو في السبسنسك، 

مهمتها الوئيسة تسهيل عملية اتقا  القوارات الوشيدة دالعقَلاية عسلسى 

أعضاء لجنة التسهيَلت، عس  لسويسق تشسقسيسص الس ضسعسيسة السمسالسيسة 

داال تصا ية للمؤسسة المقدمة لطلب التم يل م  الل تسهسديسد السفسوص 

 دالتهديدات دالاشف ع  اقال الق ة دالضعف 

أشسقساص، تستسمسَسل مسهسامسهسم  2تتا ح  ائوة التهليل د السدراسسة مس  

 الوئيسية في ما يلي : 

  استقبا  ملفات التم يَلت المباشوة د غيو المباشوة 

   بغوض تاملة الملفات  الت اصل مع الفودع د المتعاملي  

  التهسلسيسل اال ستسصسا ي د   د إعدا  تقاريو االئتماح  راسة الملفات(

 المالي ( 

 بغوض تسنسقسيسط السمسلسف د   إرسا  الملفات لال م  إ ارة المقالو

 اإل ارة التجارية بغوض إبداء ت صيتها 

 عوض الملفات على لجنة التسهيَلت 

  متابعة الملفات الموسلة إلى لجنة التم يَلت د مجل  اإل ارة  

 ارسا  الملفات الى  ائوة إ ارة التم يَلت م  الل التبليغ 

 إعدا  ملقص ع  الملفات المعودضة على اللجنة 

 إعدا  التقاريو القاصة بالنشال د اإلحصائيات السن ية
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 السيدة : سامية وارث 

 مديرية إدارة التمويالت
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عوفت مهفظة الزبائ  ت سعا مله ظا خَل  السن ات األخيوة لسيسصسل 

مسلسف بسقسيسمسة صسافسيسة  771السى  7575عد  الملفات المدردسسة فسي 

ملف بقيمة صسافسيسة مسمسنس حسة  757مليار    مقابل  88ممن حة بلغت 

  7571مليار    لغاية شهو سبتمبو م  سنة  18

د التي يدخل اطاق اشالها في السجسااسب دائرة إدارة التمويالت :   –  7

التنظيمي د االئتمااي د التي تهوص على متابعة استيسفساء الضسمسااسات 

 باافة أا اعها  د َي بددرَا تنقسم إلى  سمي  :

   اشسقساص  7 سم التسييو اإل اري للتم يَلت، دالسَي يستساس ح مس

دَ  يق م بمتابعة التبليغات القاصة بسالسمس افسقسة عسلسى الستسمس يسَلت 

دكَلك تهويو رخص التم يل بعد التأكد م  اسستسيسفساء الضسمسااسات 

 دالشودل ال الب تقديمها م  لوف أعضاء اللجنة المؤَلة،

    7 سم المصسا  سة دالسقسبسض عسلسى الضسمسااسات دالسَي يستساس مس 

اشقاص يسهودح على متابعة استيفاء الضمااات باسافسة أاس اعسهسا، 

دالتي تعسد األ اة السفسعسالسة فسي حسالسة اشس ب اسزاع لسدى السجسهسات 

 القضائية المقتصة، دمهامهم مفصل ة كتالي :

  االلَلع دموالعة الملفات القاا اية الموسلة 

   المصا  ة على مشاريع عق   الوَ  العقساريسة دلسداد   سيسد السوَس

 القاا اية 

  متابعة تهصيل الوَ ح العقارية تنسيقا مع الم ثقي  دالفودع 

   اصدار مَكوة المصا  ة على الضمااات 

  77تسجيل الضمااات القاا اية دالعقارية في اظام ت 

  متابعة تعيي  القبواء العقاريي  دمتابعة تهصيسل تسقساريسو السقسبسوات

 العقارية  

  توتيب الملفات دتصنيفها 

 ارشفة الملفات دحفظها 

   الموا بة البعدية لملفات التم يل الموسسلسة لسبسنسك السجسزائسو ) مسهسمسة

 مسندة الى االاسة سمية لم زة(

 تلام َي د باختصار المهام المن لة بإ ارة التم يَلت
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 السيدة : نور الهدي علاللي

 قسم التحلي  االئتماني للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة  رئيسة

 السيدة : يسمينة حيونة

 محللة ائتمان للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة   

 السيدة : منال ابراهيمي

 محللة ائتمان للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة   

 السيدة : مني دبشي

 محللة ائتمان للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة   



70ص    
70ص    

 

 السيد : بن علي زروقي  سبع 

 رئيس دائرة إدارة التمويالت 

 السيد : سيد أحمد مجذوب 

 مكلف بالتحقق من صحة الضمانات

 السيد : سفيان سعدو

 مندوب متعدد المهام

 السيد : سيدعلي جنوحات 

 مندوب متعدد المهام
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 السيد : رفيق الناي 

 رئيس مجلس اإلدارة

 السيد : إيهاب أحمد

 عضو مجلس اإلدارة

 السيد : فؤاد الوزاني 

 عضو مجلس اإلدارة

 السيد : أحمد سيف 

 عضو مجلس اإلدارة

 تغطية إعالمية 

 أول لقاء بين مجلس اإلدارة الجديد للمصرف و المدراء المركزيين 
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 CICبع  الصور المؤخوذة بمناسبة مأدبة العشاء المنظمة بمركز 
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 احتفاء المدراء المركزيين بعودة المدير العام بصحة و عافية 



 

 

03ص   

التحضير لحصة  تلفزيونية خاصة بالصيرفة اإلسالمية  في قناة القرأن الكريم  ساهم فيها من جانب المصرف السيد :  

 سفيان جبايلي نائب المدير العام و السيد محمد هشام القاسمي الحسني مدير التوجيه و التنفيذ و التدريب الشرعي
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مشاركة خلية التسويق و اإلتصال في الدعم اللوجستيكي لفرع باتنة لتنظيم معرض المنتجات المحلية 

 القابلة للتصدير/ المنظم من طرف مديرية التجارة لوالية باتنة 
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مَا  العالمية ع  الفضل د لج أَمية كبيوة دتأثيو َ  م  األ

عظيم في  حياة األمم د الشع ب ، د متولم بعدة لغات منها 

 اإلاجليزية كما يلي :

)Merit belongs to the beginner, should even 

the successor do better(     

د مفه مج أدال  يع    إلى اعم هللا تعالى  التي ال تعد          

دال تهصى  على اإلاساح  ، د التي   تجعل العبد    يشاو 

هللا ديهمده على ما دَب  لج  ، أما  معناه  الضمني 

دالتفسيوي َ  أح  الفضل يا ح لم   ام بتأسي  مشودع أد 

اختواع شيء أد لاء بالفاوة، حتى دإح أضاف إليج م  

لاء بعده أد عمل على تط يوَا، فإح الفضل يبقى ينسب 

إلى م  بدأ ََا األمو، فعلى سبيل المَا   أب  القاسم 

الزَوادي رحمج هللا  َ  لبيب لوا  م  األادل  لقب 

، فم  شدة حوصج  على موضاه د " أبو الجراحة "بــ : 

رحمتج بهم د عمَل بالوحمة اإللهية   ام  بإختواع مشول لج 

شفوة مقفية في العمليات الجواحية حتى ال يفزع المويض 

فبالوغم م  التط ر في األ دات الجواحية   التي اواَا  ،

الي م  م  ل  ة د تقنية عالية  ، لا  الناس لم يَكودا م  

أسهم في تط يوَا  بقدر   كوَم للعالم )أب  القاسم 

 ِ َمْن “ الزَوادي رحمة هللا عليج( ،   َاَ  َرُس ُ  َّللاي

ْسالَِم ُسنَّةً َحَسنَةً فَلَهُ أَْجُرَها َوأَْجُر َمْن َعِمَ  بَِها  َسنَّ فِى اإْلِ

بَْعَدهُ ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقَُص ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيٌء َوَمْن َسنَّ فِى 

ْسالَِم ُسنَّةً َسيٍِّئَةً َكاَن َعلَْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَ  بَِها  اإْلِ

 ”.ِمْن بَْعِدِه ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقَُص ِمْن أَْوَزاِرِهْم َشْيءٌ 

دإ ا أرا ت امة أح تتو ى في مدار  العز دالتماي          

فأد  ما ينبغي عليها أح تعلي م  شأح العلم دالعلماء 

دمعلمي الناس القيو؛ فَل ينبغي أح يقدم على العلماء 

دالمعلمي  أحد، كما ينبغي بَ  ما يجب لهم م  االحتوام 

دالت  يو دالتأ ب  د الهوص على اال تداء بهم  في 

األعما  الصالهة دالهسنة د التماس العَر فيما د ع ا فيج 

م  خطأ د لعل اصيبا لهم م  الدعاء ، فقد  كاح اإلمام 

الشافعي رحمج هللا إ ا لل  في مجل  اإلمام مالك رحمج 

هللا يقلب األدراق بوفق شديد حتى ال ينزعج معلمج اإلمام 

ْعِدِهْم يَقُولُوَن مالك ،  ا  هللا تعالى :  " َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمۢن بَ

ِن َواَل تَْجعَْ  فِى  يَمَٰ نِنَا ٱلَِّذيَن َسبَقُونَا بِٱإْلِ ْخَوَٰ َربَّنَا ٱْغِفْر لَنَا َوإِلِ

ِحيٌم " اآلية   72قُلُوبِنَا ِغالا لٍِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِنََّك َرُءوٌف رَّ

 د الهمد هلل في االدلى د اآلخوة   سورة الحشر ،
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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****************************************************************** 

 

 خلت اموأة على َاردح السوشسيسد دعسنسده لسمساعسة مس  أصسهسابسج،  

فقالت: يا أميو المؤمني ، أ و هللا عسيسنسك، دفسوحسك بسمسا اتساك، دأتسم 

سعدك لقد حامت فقسطت، فقا  لها: م  تا اي  أيتها الموأة، فقالت: 

م  آ  بومك مم   تلت رلالهم، دأخَت ام الهسم دسسلسبست اس السهسم، 

فقا : أما الولا  فقد مضى فيهم أمسو هللا، داسفسَ فسيسهسم  سدره، دأمسا 

الما  فمو د  اليك، ثم التفت الى الهاضويس  مس  اصسهسابسج، فسقسا : 

اتدردح ما  الت ََه الموأة، فقال ا : ما اواَا إال  سالست خسيسوا،  سا : 

ما أظنام فهمتم  لك، أما  س لسهسا ا سو هللا عسيسنسك، أي أسساسنسهسا عس  

الهوكة، دإ ا سانت العي  ع  الهوكة عميت، دأما   لها: دفسوحسك 

بما اتاك، فأخَتج م   س لسج تسعسا  : ) حستسى ا ا فسوحس ا بسمسا ادتس ا 

اخَااَم بغتة ( دأمسا  س لسهسا: دأتسم هللا سسعسدك ، فسأخسَتسج مس   س   

  الشاعو : ) ا ا تم امو بدا اقصج تو ب زداال ا ا  يل تم (

***************************************************************** 
 

 رمضان وأشعب

كاح أشعب أشد الناس لمعاً، فدخل على أحد ال الة في أد  ي م مس  

رمضاح يطلب اإلفطار دلاءت المائدة دعليهسا لسدي، فسأمسعس  فسيسج 

أشعب حتى ضاق ال الي دأرا  االاتقام م   لك الطامع الشسوه فسقسا  

لج: اسمع يا أشعب إح أَل السج  سأل اي أح أرسل إليهم م  يصلسي 

داغنم الَس اب فسي  بهم في شهو رمضاح، فامضي إليهم دصل بهم، 

ََا الشهو، فقا  أشعب د د فط  إلى غوض ال الي منج: أيها ال الي 

ل  أعفيتني م  ََا اظيو أح أحلف لك بالطَلق دالعتاق إاسي ال أكسل 

  لهم الجدي ما عشت أبداً فضهك ال الي

**************************************************************** 

 يوم القيامة

روى صاحب طبقات الحنابلة: أن عبد الغني المقدسي المحدد  الهدرد در  

ً مد     كان مسجوناً في ب ت المقدس في فلسط ن   فقام من الل ل صادقا

مخلصاً  فأخذ  صلي  ومعه في السجن قوم من ال رود والنصارى  فدأخدذ 

 بكي حتى الصباح  فلما أصبح الصباح  ورأى أولئك النفر هذا الصداد  

العابد المخلص  ذهبوا إلى السجان  وقالوا: أطلقنا فإنا قد أسلمنا  ودخلدندا 

في د ن هذا الرجل  قال: وِلَم؟ أدعاكم لإلسالم؟ قالوا: ما دعانا لدإلدسدالم  

 ولكن بتنا معه في ل لة ذكرنا ب وم الق امة..!

 

 إعالن

نهر أحد التجار إعالناً في الصحف  طلب ف ه كاتباً أم ناً  دمدسدك دفداتدر  

بالدقة والضبط و ستط   العمل ثالثة عهر ساعة في كل  دوم   فدحدضدر 

فسأله التداجدر وهدل تسدتدطد د  أن  إل ه هخص  لتمس قبوله لرذ  المرنة، 

فأجابه الكاتب: كد دف و وقدد  تبقى محبوساً في المخزن كل هذا الوقت، 

 سجنت بترمة اوختالس سب  سنوات متتال ات

************************************************************ 

 أختبأت خجال منك

هعر جحا بوجود لص في دار  ل ال  فقام الى خزانة الفراش واختبأ برا   

وبح  اللص عن هيء  سرقه فلم  جد فرأى الخزانة فقال: لنر ف را ه ئدا 

ففتحرا واذا باله خ ف را  فاختلج اللص ولكنه تهج  وقال: ماذا تفعل هدندا 

 اه خ؟فقال : وتؤاخذني  اس دي فاني عدارف بدأندك لدن تدجدد مداتسدرقده 

 ولرذا أستح ت واختبأت خجال منك
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