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بقلم المدير العام

السيد  :حيـدر ناصـر

كنا ونحن صغار ننتظر مناسبة ذكرى مولند سنيند النخنلنق صنلن هللا

قالوا وما رسموا وماذا يخسرون باجترائهم عل من بعثه هللا رحنمنة

عليه وسلم ألنه يوم بهجة وفرصة لعب و لهو بالمفرقعات واأللنعناب

للعالمين و ختاما لرسالة النبيين و حجة هللا البالغة للخلق أجمعين.

النارية تماما مثلما ينتظر أطفال النصارى يوم ميالد النمنسنيني عنلنينه

لما هجا أبو سفيان ابن حرب النبي عليه الصالة و السالم ندب

الصالة و السالم ليفرحوا بالهدايا التي يجدونها في فردات أحنيينتنهنم
عندما يستيقظون .ولما شببنا ونلنا حظا يسيرا من الفقه أو ما تنبندى
لنا أنه كيلك صرنا نتناقش عن مرروعية االحتفال بهيه اليكرى بينن
محبي لها و كاره و محرم ودخلننا فني مسناجنالت لنكنل وجنهنة هنو

رسول هللا شاعره حسان ابن ثابت للرد علنينه قنائنال :ج اهنجنهنم و
جبريل معك ج وفي رواية ج وروح النقندس منعنك ج فنأنرند حسنان
قصيدته العصماء التي قال فيها:

موليها دون أن يؤثر ذلك في مواصلة معظم النمنسنلنمنينن احنتنفنالنهنم

أال أبلغ أبا سفيان عني

بالمولد كل عل طرينقنتنه غنينر آبنه بنالصنخنب النفنقنهني النيي ظنل

بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها اإلماء

يصاحب ذلك بين أهل العلم و العرفان.

مغلغلة فقد برح الخفاء

هجوت محمدا وأجبت عنه وعند هللا في ذاك الجزاء

أما هيا العام وقد تزامن عيد ميالده عليه الصنالة والسنالم منع هنيه

أتهجوه ولست له بكفء

فرركما لخيركما فداء

اليمينية المتطرفة عل مقامه الرريف أضحن إحنيناء هنيه النيكنرى

هجوت مباركا برا حفيا

أمين هللا شيمته الوفاء

بكل مظاهر التوقير و التعظيم و الغيرة عل ننبنينننا صنلن هللا عنلنينه

فمن يهجو رسول هللا منكم ويمدحه وينصره سواء

الحملة المقززة الهابطة التي تطاولت فيها بعض األوساط اإلفرنجنينة

وسلنم أحند أوجنه
الرد عنلن هنؤالء
األقننزام الننجننهننلننة

لساني صارم ال عيب فيه

وبحري ال تكدره الدالء

عديمني النمنروءة

لم يكن الرد لحاجته عليه الصالة و السنالم لنمنن يندافنع عنننه و هنو

ال مجاراة لهم فني

اليي خاطبه المول عز وجل لما ضاق صدره يوما باستهزاء قرينش

غيهم أو تنننفنينسنا

برخصه الكريم قائال ج واصدع بما تؤمر و أعرض عن النمنرنركنينن

عننن تننأذينننننا مننن

إنا كفيناك المستهزئين ج (سورة الحجر) .لم يكن له حناجنة لنيلنك و

صفناقنتنهنم ولنكنن

العرب تعرف أنه عليه الصالة و السالم أطنينبنهنا أرومنة و أشنرفنهنا

لينفنهنمنوا كنم هنم

نسننننبننننا و حسننننبننننا و أحسنننننننننهننننا خننننلننننقننننا وسننننجننننيننننة.

بنؤسنناء مسنناكنيننن
بنمنا فنعننلنوا و مننا
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فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء

الكلمــة االفتتاحيــة

تعرف ذلك علم اليقين حت أن أبا سفيان نفسه عل عنداوتنه لنلنننبني

ب َبنيْننَننَنا
قَات َ ْلت ُ ُمو ُه؟ قُ ْلتُ  :نَ َع ْم .قَالَ :فَ َكي َ
ْف كَانَ قِتَالُ ُك ْم ِإ ليا ُه؟ قُ ْلتُ  :ا ْل َح ْنر ُ

صل هللا عليه وسلم لم يملك إال أن يصدق هنرقنل منلنك النروم حنينن

س َجالٌ ،يَنَا ُل ِمنلا َونَنَا ُل ِم ْنهُ .قَنالََ :مناذَا ينأ ْ ُم ُنركُن ْم؟ قُن ْلنتُ  :يَنقُنو ُل
َوبَ ْينَهُ ِ

سأله عنه في الحديث اليي جاء في صحيي البخاري :جكَنانَ أ َ لو َل َمنا

ش ْيئ ًاَ ،واتْ ُنركُنوا َمنا يَنقُنو ُل آبَنا ُُكُن ْم،
َّللاَ َوحْ َدهَُ ،والَ تُر ِْركُوا بِ ِه َ
ا ْعبُدُوا ل

سنب .قَنالَ:
سألَنِي َ
سبُهُ فِي ُك ْم؟ قُ ْلتُ  :ه َُو فِيننَنا ذُو نَ َ
ْف نَ َ
َ
ع ْنهُ أن قَالََ :كي َ

الصنلَن ِةج كنلنمنة حنق وقند كنان
َويَأ ْ ُم ُرنَا بِال ل
ْق َوا ْلعَفَ ِ
اف َو ِ
صالَ ِة َو ِ
الصد ِ

فَ َه ْل قَا َل َهيَا ا ْلقَ ْو َل ِم ْن ُك ْم أ َح ٌد قَ ُّط قَ ْبلَهُ؟ قُ ْلتُ  :الَ .قَنالَ :فَن َهن ْل كَنانَ ِم ْ
نن

أشراف العرب و أبو سفيان منهم يستنكفنون عنن النكنيب حنتن فني

اس يَت ل ِبعُونَهُ أ ْم ضُنعَنفَنا ُُهُن ْم؟
اف النل ِ
آبَائِ ِه ِم ْن َم ِلك؟ قُ ْلتُ  :الَ .قَالَ :فَأش َْر ُ

جنب عدوهم.

فَقُ ْلتُ  :بَ ْل ُ
صونَ ؟ قُن ْلنتُ  :بَن ْل يَ ِنزين ُدونَ .
ضعَفَا ُُ ُه ْم .قَالَ :أيَ ِزي ُدونَ أ ْم يَ ْنقُ ُ

أمر النبي صل هللا عليه وسلم شناعنره بنالنرد عنلن هنجناء قنرينش

س ْخ َطةً ِلدِينِ ِه بَ ْع َد أ َ ْن يَن ْد ُخن َل فِنين ِه؟ قُن ْلنتُ  :الَ.
قَالَ :فَ َه ْل يَ ْرت َ ُّد أ َح ٌد ِم ْن ُه ْم َ

لعلمه بتأثير الرعر في مراعر النعنرب فنأراد أن ينيكني روح النعنزة

ب قَ ْب َل أ َ ْن يَقُو َل َما قَنالَ؟ قُن ْلنتُ  :الَ .قَنالَ:
قَالَ :فَ َه ْل ُك ْنت ُ ْم تَت ل ِه ُمونَهُ بِا ْل َك ِي ِ

واالستعالء بالحق في نفوس أصحابه وال يترك الساحة لكفار قنرينش

فَ َه ْل َي ْغد ُِر؟ قُ ْلتُ  :الََ ،و َنحْ نُ ِم ْنهُ ِفي ُمدلة الَ نَد ِْري َما ه َُو فَنا ِعن ٌل ِفنين َهنا.

فيستفردوا بقبائل العرب تسير بهجائهم الركبان فجاء رد حسنان بنن

ش ْيئ ًا َ
غي ُْر َهن ِي ِه ا ْلنكَن ِلن َمن ِة .قَنالَ :فَن َهن ْل
قَالََ :ولَ ْم ت ُْم ِكنِي َك ِل َمةٌ أُد ِْخ ُل فِي َها َ

ثابت مجلجال مزلزال لم يبق أثرا لهجاء أبي سفيان.
وهكيا يجب أن يكون حالنا مع منن ينتنجنرأ عنلن منقنام ننبنينننا أينهنا
الزمالء! ولإلعالم في عصرنا ما للرعر في صندر اإلسنالم منن وقنع
في عواطف الناس وعقولهم فال بد أن نبين لنمنن ال ينعنرفنه عنظنمنة
قدر هيا النبي وسمو شريعته و سناء سنته و ننبنل سنينرتنه وهندينه

ومدى محبة المسلمين له و غيرتهم علن شنرينف عنرضنه و كنرينم
مقامه.
َٰ
ُنل نَن ِبني عَندُوا ِمننَ
قال تعال في سورة الفرقان  :ج َكيَ ِلنكَ َجنعَن ْلننَنا ِلنك ِ
يراج
ا ْل ُمجْ ِر ِمينَ ۗ َو َكفَ َٰ ِب َر ِبكَ َها ِديًا َونَ ِص ً
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بقلم فضيلة الدكتور

السيد  :عزالدين بن زغيبة

في ذكرى مولد النبي المصطف
عليه أفضل الصالة و أزك التسليم
الحمند

النيي صنفناه منن أكندارهنا الننخننلننق سننمننومننه رسننمننا ونرننرا فنني عننلننيننك هللا يننا مننن واله ربننه أعننل ن

فصننفنني وزاده رفننعننة مننن فننوق كننل معاقله حالما بالنيل منك بمعوله وهللا الرتب ,وزاده رفعة في العلنم واألدب,
صننفنني وإن منندحننه الننمننادحننون بننمننا واعدك بكفايتك منننه بنرد النكنيند فني وعاش في دنيانا قليل المال والنرنب,
شنننناُوا فننننإن الننننفننننضننننل غننننيننننر نحره واسنتنخنراص نصنرة دينننك منن ولو رام الكنوز لنالها من غينر تنعنب,
خفي فلينسبوا ماشاُوا إل ذاته منن فجوره هللا أكرمك فالبر طاعتك أتنينت هللا زينك بالحسن فأنت حسنن ,وأننت
شرف ولينسبوا ما شناُوا إلن قندره بخير فنالته أمتك وفي القيامة تنالنهنم من لمواله في كل األمور ركن ,أوينت
مننننننننننننننننننن

عننننننننننننننننننظننننننننننننننننننم شفاعتك فا خيرك فنالنخنينر خنينرتنه إل هللا في سر لك وعلنن ,ولنم تنبنتنغ

فقد ملكك هللا أعل خزائنه فنأخنرجنت والننعنندل والننبننيل واألحسننان سننيننرتننك من ديار النمنوت مننني كنان لنك فنينهنا
الندر ينزهننو مننن مننعنادنننه وزعننزعننت والعفو والصفني واإلنصناف مسنلنكنك سكن سوى الحالل لنقنوتنك أو لسنتنر
الررك من مساكننه ودحضنت النكنفنر ولي

تصبوا لدنيانا سرينرتنك صنلن

بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندن.

في أقص أماكنه فنننرنرت ننورا

هللا رب العل بالنحنكنم منننفنرد

أضاء لفاقنده وبسنطنت بنالنوحني

أوح إلن النرسنل آينات لنهنا

علما أنار لطالبه فناننفنجنر النحنق

مدد تفيض منها عنلنوم كنلنهنا

والعدل منن ينننابنينعنه واننبنجن

رشد وكلهم برسول هللا معتمد

اإلنصاف من مكامننه لنقند جنئنت

وجلنا علن غنينر هللا مسنتننند

والناس فني شنبنه فنقنمنت فنينهنم

فنننهنننيا حنننالنننننننا فنننال عنننجنننب

بدين غير مرتبه صافي النمنورد
عن األباطينل منننزه فناننقنيت بنه

صل هللا عليك يا سنيندي فني

الزائغين عن طريق هللا والنغنارق

األولين والآلخرين وفي المن

في دنياه غير منننتنبنه فناغنتناض

األعل إل يوم الدين

الحاقد بداخنلنه فنراح ينننفنث فني
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يؤكد مندينر فنرع بناب النزوار لنمنصنرف
السالم الجزائر ،بنراهنينم بنن عنزي ،فني
الحوار اليي أجرته معنه منجنلنة جالسنالم
لالقتصاد اإلسنالمنيج أن وكنالنتنه تنحنتنل
موقعا مهما فني شنبنكنة النمنصنرف كنون
موقعها ينتنواجند شنرق مندينننة النجنزائنر
فاستقطبنت مننني افنتنتناحنهنا سنننة 0676
زبائن وعمالء قادمين من الجزائر شرق.
إنكم تررفون عل تسيير فرع باب النزوار لنمنصنرف
السالم –الجزائر هل يمكنكم التعريف بوكالتكم؟
الوكالة تعتبر الفرع الثاني ضمن شبكة مصرف السالم
الجزائر من حيث النشأة ،كونها شرعت في عممماميمااالستغالل والنمشماش شمهمر فميمفمر  .0202كممما تمعم
الوكالة من أهم الفروع من حيث حجمم المعممماميما ممن
مجمل ما تحتويه محفظة شبكة وكاال المصرف.
وتطابقا مع الهيكل التنظيمي المصادق عايه من شمرف
اإلدارة العامة فمنمجم أربمعمة اوسمام وتمتمممثمل فمي وسمم
الصن وق ووسمم مسمتمشمار المزبمائمن ووسمم المتمجمارة
الخارجية وخاية التمويال  ،حيمث أ ممهمام المتمسميميمر
موكاة إلى م ير الفرع ونائبه.

بالنظر إل األرقام من هم زبائن الوكالة؟
تمثل عمايا تمويل األفراد القسم األكبر من الحسابا
المصرفية الزبائن عاى اعتبار أ عم دهما بمام 8206
حسابا في حين أ ع د حسابا المؤسسا يصمل إلمى
 350حسابا ليصبح مجموع الحسابا  8330حسمابما.
هذه المعطيا متأتية من حصيمامة المثمالألمي األول ممن
السنة الجارية.
ماهني ننوعنينة النخندمنات النمنطنلنوبنة عنلن مسنتنوى
الوكالة؟
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العمايا المطاوبة من الطرف زبائن الوكمالمة ممتمعم دة
وتشمل كل ما يوفره مصمرف السمالم –المجمزائمر ممن
خ ما مصرفية تتماشى مع متطابا ممخمتماما فم ما
المجتمع كالحسابا وممزايماهما لمدفمراد والمممؤسمسما
وكذا التمويال حسم الصميم الشمرعميمة والمخم مما
البنكية عن بع وعمايا التجارة الخارجية بما في ذلك
وسائل ال فع المختافة .

بمتعاماين المصرف وزبمائمنمه خماصمة ممنمهما ممبماشمرة
العاميا عن بع عبر منتوج سالم مباشر او ال فع عن
شريق الموبايل إضافة الى وسائل الم فمع اإللمكمتمرونمي
ونسته ف رومنة العمايا البنكية عبر تطمويمر المنمظمام
المعاوماتي لمصرف.

هل يمكن معرفة النربنحنينة النمنحنقنقنة عنلن مسنتنوى
الوكالة؟
وماهي اإلمكانيات المتوفرة لدى الوكالة البنكية لتلبية
هيه الطلبات من الناحية المادية ،أي األغلفة النمنالنينة
المتوفرة والموارد البررية الموجهة لخدمة العمالء؟
لاوكالة اإلمكانيا الماديمة المالزممة لمتمامبميمة المطمامبما
ويتعاق األمر بنظام معاوماتي عالي المجمودة بمممعمايميمر
امنية دولية إضافة الى التجهيمزا اإللمكمتمرونميمة وكمذا
الموارد البشرية التي تتميز بالتجربة والمممهمنميمة حميمث
تشغل الوكالة  03مموفمفما بماإلضمافمة إلمى أ اإلدارة
العامة وفر جميع الوسائل الالزمة لتحقميمق األهم اف
المنوشة لفرع باب الزوار شبقا لمخمع عمممل مم روسمة
محورها األساسي توفير أحسن خم ممة لمزبمائمن المفمرع
ومرافقة المتعاماين االوتصاديين في نشاشاتهم التجارية
المختافة كل حس وطاعه.
هل يمكن الكرف عن الودائع المتوفرة لدى الوكالة؟
أصبح لافرع موارد بفضل المخم مما المممتممميمزة المتمي
يق مها إشاراته لازبائن والمعممماله وهمو مما ممكمن ممن
استقطاب الع ي من المتعاماين من داخل وخارج والية
الجزائر األمر الذ رفع مسمتموا االدخمار لم ا فمرع
باب الزوار إلى  02مايار دينار جزائر .

ماهي أهم النننرناطنات النقنابنلنة لنلنتنطنوينر منن حنينث
االستثمارات عل مستوى االختصاص اإلقليمي؟
مب ئيا سياسة المممصمرف المممحم دة فمي خمطمة المعمممل
واستراتيجياته المعتم ة هو تطوير وتمحمسميمن خم مماتمه
ومممنممتممجمماتممه المممممصممرفمميممة والممتممكمميمما مممع األوضمماع
والمستج ا ليكو األداه فمي المممسمتموا المذ يماميمق

أصبح الفرع من خالل عمالئه وزبائمنمه يمحمقمق نمتمائم
إيمجممابميممة إلمى درجممة ارتممفممعمت حصمتممه ممن الممتممممويممل
اإلجمالي لابنك ومحفظته إلى  00بالمائة .أما من حيث
موارد الفرع فهي تمثل  02بالمائة من الموارد المالميمة
المتوفرة ل ا مصرف السالم-الجزائر .وبمفمضمل نمممو
نشاش الوكالة فإ العاميا المتعاقة بالتجارة الخارجميمة
و ارتفعت ،عاى مستوا الفرع بنسبة  03بالممائمة ممن
مجمل العمايما ذاتمهما لم ا المممصمرف أمما المنمتميمجمة
الصافية فهي تبا  02بالمائة.

بِسْم هللا الرحمان الرحيم والصالة و السالم عل أشرف المرسلين أما بعد
أ حم هللا تعالى عاى نعمه التي ال تع و ال تحصى و من بين هذه النعم أ وفقني سبحانه في استقطماب كمل همذه المودائمع
التي ستساهم بال شك في منح المزي من التمويال و بذلك تحقيق المزي من األرباح لباوغ األه اف الممسمطمرة وتمجماوز
هذه المرحاة الصعبة ،والتي تحتاج الى تضافر الجهود و الصبر كما تقول الحكمة (اصبر ! كرم هللا ال يتأخر وانما يمأتمي
في الووت المناس " و ما كا ربك نسيا") كما أري ا أذكر زمالئي و زميالتي في المصرف بأخذ المزي من الحيمطمة
و الحذر اتجاه وباه الكورونا  COVID 03الذ عاد بقوة في هذه اآلونة االخيرة و في األخير نسأل هللا تعالى أ يمرفمع
عنا الباله و الوباه وأ يوفقنا لما يحبه و يرضاه .

بعد بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم عل سيدنا محمد أشرف األنبياء،
ال يسعني في هذا المقام إال أ أحيي الجهود المبذولة من وبل اإلدارة العامة لمصرف السالم لتمكين الموففميمن فمي كمافمة
الفروع من آداه عماهم وتوفير كل الظروف واإلمكانيا المالئمة لهم لتق يم األفضل لازبو والمنافسة في السوق.
وال يفوتني في السياق ذاته أ أتق م بالشكر الجزيل لكل زمالئي بمصرف السالم الذين تمقماسمممت ممعمهمم شميمامة ألمممانمي
سنوا روح العمل والمبادرة لاروي بالمصرف وتطويره وتحسين آداهه خ مة لازبائن الكرام وتجسي ا لشعار " المزبمو
الوفي" الذ به يصل البنك مرحاة االزدهار وتحقيق األه اف المرجوة  .ويطي لمي فمي همذا المممقمام أ أوم م نصميمحمة
لزمالئي التجاريين لالهتمام بالزبو أكثر ورفع التح وزيادة الطموح لتق يم أفضل الخ مما والمعمروا والمممرافمقمة
من أجل استقطاب محفظة زبائن مهمة  ،فه فنا هو رفع الريادة واالجتهاد وتعزيز الشعور بروح االنتماه عاى أسما أ
" المصرف ماكنا " وليس فقع مكانا لاعمل ألننا سنكبر به ويكبر بنا نحن الموففين ،فما يفصل العمل الجي عمن المعمممل
الممتاز ليس فقع الخ ما والعروا بل هم أنتم زمالئي زميالتي ....فالموارد البشرية هي حجر األسا أل ممؤسمسمة
كانت وخاصة في وطاع البنوك ،وإذا لم يشعر الموفا بانتمائه ولم يمتاك كل التحفيزا والمؤهال لن يفامح فمي تمقم يمم
األفضل ..تقباوا تحياتي ودمتم أيقونة لانجاح والمثابرة.

الحمد رب العالمين والصالة والسالم عل أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا مح لمد وعل آله وصحبنه ومنن تنبنعنهنم
بإحسان إل يوم الدين ،وبعد  ..فإني أشكر هللا تعال عل فضله  ،فله الحمد أوالً وآخراً.
أشكر أول ك األخيار الذين م وا لي ي َ المساع ة ،فق تكو كاما الشكر في غاية الصعوبة عن صياغتها ،ألنها تشعرنما
دوما بقصورها وع م ايفائها حق من يستحقها فإني اشي في مق متهم السي إبراهيم اوراغ الذ يمممامك ممن سمعمة الصم ر
والقا الطي في مساع تي ،وما مشاركتي في استقطاب الودائع اال ألمرة من الجهود المبذولة من شمرفمه ،فمقم ممنمحمنمي
ألقته وتق يره واهتمامه ونصحه وارشاده كما هي عادته مع كل زميل أو زمياة بفرعنا وانا اوما الميموم ألعمبمر عمن بمالم
شكر وامتناني لما إلتمسته منه من تجاوب وتعاو  ،وهذا إ دل فانه ي ل عاى إيمانه وحمرصمه الم ائمم بمالمعمممل عمامى
المضي بالفرع و ما  ،فاه من هللا األجر ومني كل تق ير حفظه هللا ومتعه بالصحة والعافية.

بسم هللا والصالة والسالم عل أفضل خلق هللا سيدنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
يطي لي أ أتق م أوال بتحياتي األخوية إلى زمالئي :موففي وموففا المصرف ،كل باسمه.

شه فرعنا بباتنة ،منذ انطالوته نهاية سنة  ،0206نسقا تصاع يا في نشاشه ،وأولينا اهتماما بالغا لوفيفة استقطاب
الودائع ،ال سيما المستقرة منها ،وذلك لقناعتنا بال ور الحيو الذ ياعبه حجم الودائع المستقرة في تطوير المحفظة
التموياية لافرع ،إذ تشكل هذه األخيرة ،كما يعام الجميع ،العص الرئيسي لانشاش المصرفي فبفضاه تتحقق العوائ
المالية المسته فة .كما أ جميع زمالئي بالفرع يعماو جاه ين ،كل عاى مستواه ،لتق يم أفضل استقبال لامتعاماين،
واالرتقاه بمستوا الخ ما وتحسين فروف التكفل بانشغاالتهم ،بطريقة فعالة تأخذ في الحسبا عاماي السرعة
واإلتقا  ،وهم مشكورو عاى ذلك وم عوو لمواصاة المهمة باوت ار واحترافية.
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”الطـــريق إلـ االبتكـــار“
الجزء الرابع
بقلم :السيدة بن يحي فايزة
مسترارة الزبائن  /أفراد
بسم هللا الرحمنن النرحنينم والصنالة والسنالم
عل أشرف المرسلينن وعنلن آلنه وصنحنبنه
أجمعين أما بعد:
عسى أ تكو مقماالتمي ممحماكمممة إلمى المممنمطمق
السايم و العقل الصحيح ،ال ممن المظمامم المحمكمم
المسبق عاى الشيه وبل تصوره و تذووه و شممه،
كذلك المعرفة من الظام إص ار فتوا مسبقة ومبمل
االشالع و التأمل ،و سممماع الم عموا و
رؤية المحمجمة و ومراهة المبمرهما  ،لمهمذا
فالتجربة لميمسمت فمي المذهمن خسمارة و
التج ي و التغيميمر لميمس بماألممر السميه
عامى االشمالق ،إذ نمؤكم أنمه ال تموجم
هناك شركا ناجحة دوما ،و الشمركما
الناجحة اليوم ليس بالضرورة شمركما
ناجحة في الغ  ،فال يوجم شميه ألمابمت،
الثبا هو التغيير ،ف خول شركة جم يم ة
مي ا المنافسة أول شميه تمقموم بمه همو
لفت انتباه العمميمل ممن خمالل إبمهمارهمم
بمنتجاتها ،لماذا ال يكو هذا االبهار ممن
نصيبنا ؟ لماذا ال نمقموم نمحمن بماحمتمالل
المرتبة األولى وهذا عن شريق االبتكمار
المتج د والتنويع المستمر.
إ اله ف من كل هذا هو الوصول إلى مجممموعمة
من القوانين والمبادئ الموصاة إلى تحقيق االب اع
واألداه المتميز ،فإ كنا من الشركا الناجحمة ال
يعني أ مهممتمنما انمتمهمت أو أ نمبمقمى ممكمتموفمي
االي  ،إنمما المتمغميميمر يمفمرا عماميمنما عممماميما
التحسين المستمر ،وخاصة في مجال المتمممويمال
مهما كانت صيغة التمويل عاينا دائما
بتحسينها ففكرة (القانو يطبق عمامى
الجميع) يمكن التمغميميمر فميمهما بمعم
الشيه بحيث يصبح لاطبقا المثمال
حق االستفادة من المتمممويمال ممهممما
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كا نوعها.
فمن وجهة نمظمر فمي كميمفميمة اومتمنماه سمكمن و
مشاركة األصول و الفروع في هذا المتمممويمل ،أال
يحق لدخ أو األخت المشاركة أو الممسماهمممة فمي
االوتناه لقوله عز و جل في كتابه الكريم ( سمنمشم
عض ك بأخيك ) ص ق هللا المعمظميمم ،ألميمس األخ
بمثابة أصل من األصول ،أكي مع دراسة مي انميمة

لاطرفين و عالوتهما مع بع في الحياة اليمومميمة
و ال ننسى بالذكر الكفالة الشخصية تكو بمرهما
عاى ذلك و بهذا يمكن لنا تمويل نسبمة مما يمقمارب
 %02من المجتمع الذ يعاني في هذه الظمروف
و نكو و حسنا من صيغة المتمممويمل أو بمأحمرا

أضفنا لمسا إلى التمويل و حصانا عاى عممماله
ج د و بنسبة كبيرة و كل بما يرضي هللا عمز و
جل.
هذه ليست بفكرة سي ة  ،فقع يمكمن دراسمتمهما ممن
كل الجموانم و تمطمبميمقمهما عمامى أرا المواومع
فالتجربة دائما خير برها  ،كما يمجم ا تمكمو
السرعة في التفكير و التحرك وبل المممنمافسميمن ،
فام تع الشركا الكبيرة تاتهم الشركما
الصغيرة ،إنما الشركا السمريمعمة همي
من تاتهم الشركا البطي ة فمممثمال عمن
ذلك شركة  leanleaseالمممتمخمصمصمة
في التنمية العقارية و تمقم يمم المخم مما
الممالميمة فمي أسمتمرالميما تمقموم بمأعمممال
التطوير و المبمنماه فمي مشماريمع كمثميمرة
ومتنوعة بما فيها المممشماريمع المعمممالومة
كممممراكممز الممتممسمموق  MALLSاألكممثممر
نجاحا فمي المعمالمم و همي المتمي شميم
القرية األولمبية عام  ،0222تمنمفم هم ه
الشركة أعمممال المبمنماه بسمرعمة تمعمادل
ضعا سرعمة الشمركما األخمرا ،و
بهذا دائما ما تحتل المرتبة األولمى فمي
كل مرة من خالل التج ي و المتمنمويمع و
األداه المتميز .
وهذا كاه ينطبق عاى اإلدارة االستراتيجيمة المتمي
تتبعها الشركة وهذا ما سنتكام عنه في ممقمال أخمر
ونحماول تمطمبميمق كمل خمطموة ممن إعم اد أفضمل
استراتيجية التي تفي حمتمى فمي المحميماة الميمومميمة
والمهنية.

دمتم في رعاية هللا وحفظه

حفل تكريمي للمتحصلة عل أعل معدل في
شهادة البكالوريا عل مستوى الجزائر العاصمة
ابنة زميلنا السيـد ”بريكسي ناصـر“
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بقلــــم :
الريخ عبد الستار علي القطـــان
رابطة العاماه السوريين

فور انضمامي لبيت التمويل الكويتي عام

وعملت معه من مكتب واحد ،ورافقته سفرا

الراحل ومكانته تجف في وصفها األقالم.

 7003عُقدت الندوة الفقهية الثالثة لبيت

وحضرا فلزمت غرسه ،ونهلت من علمه

كان شيخي رحمنه هللا عنالنمنا عنلنمنا فنقنهنينا

التمويل الكويتي .وفي أروقة تلك الندوة

وخبرته وأدبه ،وأفاض هو علي بحنانه

التقيته مع والدي رحمه هللا ،فلما سلم عليه

ومحبته ،وارتبطت به ارتباط المريد بريخه

محقنقنا مندقنقنا منوسنوعنينا بنارعنا ومنبنرزا،
صاحب همة عالية ونف

الوالد  -وكانت بينهما عالقة ود ومحبة مني

والطالب بأستاذه واالبن بوالده ،وكان رحمه

أن كان الريخ أبو غدة مقيما في الكويت في

هللا ييكرني بين الفينة واألخرى بيلك

وفقه عميق وذكاء حاد وفكر ثناقنب ومنننهن
متميز ،اسنتنوعنب النفنقنه وأقنوال النفنقنهناء،

الثمانينيات  -قال له والدي رحمه هللا :جهيا

الموقف مع الوالد رحمه هللا ،وكأنه يجدد

وتعمق في مناهجهم وحنقنق مسنالنكنهنم ومنا

سامية ونظر دقينق

ابني عبد الستار اسمه عل اسمك ،ونريده

يصدرون عنه في اجنتنهناداتنهنم* ،فناننتنخنب

أن يصبي مثلك إن شاء هللا يا دكتور عبد

منها ما كان ينجنده أصنلني لنلنعنصنر وأوفنق

الستارج ..فتبسم الريخ عبد الستار أبو غدة

بحاجنة الننناس دون أن ينخنرص عنن أقنوال

ونظر إلي بمحبة ومودة وأبرقت عيناه لي

المياهب أو أن يري عنها* ،فلم ينخنالنف منا

تساُال عن االستعداد والجاهزية ،فالتقطت

أجمعوا عليه ،ولنم ينفنت بنمنا اتنفنقنوا عنلن

الرسالة وشعرت  -وربما أشعرني هو  -أني

إنكاره .ترهد بيلك آثاره العلمية ومساجالتنه

أمسكت طرف الخيط.

الفقهية التي أثرى بها المؤتمرات والننندوات

لقد بقيت كلمات والدي ونظرة الريخ في ذلك

والمجامع والمجال

والنهنينئنات والنلنجنان،

اللقاء العابر مطبوعة في ذاكرتي ونفسي ال

فأصبي نتاجه العلمي منارا لكل طالب النعنلنم

أنساها ما حييت فقد *حددتا لي الهدف

ومرجنعنا أسناسنينا ومنوئنال ثنابنتنا ومصندرا

والقدوة.

رئيسيا لكل باحث ،فصاروا عياال عنلنينه فني

ودارت األيام وتعددت اللقاءات بريخي

فقه المعامالت المالية المعناصنرة ،يسننندون

وجمعتنا

المجال

واللجان

والهيئات

إليه التكييفات والتخنرينجنات ،ويسنتنرنهندون

والمؤتمرات والندوات بل المنصات ،وكم

العهد ويؤكد الرسالة ويحفزني للمزيد.

مال علي قبل بدء بعض الجلسات هامسا

ولما بلغني نبأ وفاة شيخي رحمه هللا عنزمنت

المنصة عبدا

أال أكتب عنه ،فال طناقنة لني بنيلنك ،ومنهنمنا

الستار ،فأرد خجالن قائال :بل الريخ عبد

كننتننبننت عننن شننيننخنني فننلننن أوفننيننه حننقننه، ،

الستار وعبيد الستار.

*والصمت في رحيل أمثاله أبلغ منن النكنالم،

اقتربت من شيخي فزرته وشرفني بزياراته،

ومهابنة النمنوقنف تنلنجنم النلنسنان ،ومنننزلنة

فيقول مداعبا :يجل
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عل

بترجيحاته واجتهاداته التي سطرهافي كنتنبنه
وأبحاثه ودراساته ومناظراته

كما لَهُ عَه ُد ِصدق ال أُضَيِعُهُ
ع َقلبي ذِكرهُ َو ِإذا
ص ِد ُ
َو َمن يُ َ

عم أكتب في شيخي؟!
أأكتب عن تواضعه اليي قل أن تجده بين
كثير ممن بلغ شيئا من شهرته ومكانته ،أم

عهُ
ص ِد ُ
َجرى عَل قَلبِ ِه ذِكري يُ َ
َألَصبِ َرنل عل دهر ال يُ َمتِعُ ِني

ممن وسع هللا عليهم ،أم أكتب عن تقواه

بِ ِه َوال بِ َي ِفي حال يُ َمتِعُهُ
َوإِن تنل أ َ َح َدا ً ِمنا َمن ليتُهُ

والمنصب ،أم أكتب عن علمه الغزير اليي

َّللاِ يَصنَعُهُ!
فَما الليي ِب َق ِ
ضاء َ

أكتب عن زهده اليي يندر أن يتصف به كثير
في مواطن فتنة الدينا والمال

وخريته

بز به كثيرا من أقرانه وشهد بفضله القاصي

ثبت مختصر باإلنتاص العلمي
لفضيلة الريخ د .عبد الستار أبو غدة رحمه

والداني والمخالف والموافق ،أم أكتب عن

رحل شيخي وأستاذي ومعلمي ولم أبلغ

هللا

همته العالية التي كانت مضرب المثل بين

معرار ما كنت أروم منه

الكتب التي ألفها:

الناس ومثار تعجب وإعجاب ،أم أكتب عن

رحل ولما أرتوي من فيض علمه وفضله

 .0الخيار وأألره في العقود .شباعة دلة البركة

ذكائه الوقاد وذاكرته الحاضرة ونفسه

وأدبه

 .0بحو في المعامال واألسالي

الزكية وروحه المحببة ،وعطائه الثري اليي

رحل ونحن ما زلنا بحاجة إليه

المصرفية اإلسالمية ( 02جزها) ،شباعة دلة

ال ينقطع  ..؟!

رحل عنا وبرحيله غابت شم

بوفاة الريخ عبد الستار أبو غدة فقدت األمة

الفقه عن عيوننا

من شموس

جبال من جبال العلم ،وركنا من أركان الفقه،

البركة
 .0دور الفقه اإلسالمي في العصر الحاضر.
 .2بحو في الفقه الطبي والصحة النفسية

وعمودا من أعمدة االجتهاد .لقد فقدت عالما

اللهم ارحم شيخي عبد الستار أبو غدة

من منظور إسالمي ،شباعة دار األوصى.

قل بين العلماء نظيره ،وفقيها ندر بين

واغفر له وأسكنه الفردوس األعل واجزه

 .5ال ليل إلى األلفاف والمصطاحا الفقهية.

الفقهاء مثيله.

عن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء

 .8األجوبة الشرعية في التطبيقا

فقد شيخنا مصيبة من مصائب الزمان،

اللهم آجر األمة في مصيبتها واخلفها خيرا ً

المصرفية ،شباعة دلة البركة

وفجيعة تنوء بالصبر عليها قلوب الرجال.
ب أَنل
الدهر يَف َج ُع ِني
ما كُنتُ أَح َ
س ُ
َ

واجبر كسرها ومصابها ،وال نقول إال ما

 .7ورارا وتوصيا ن وا البركة في

يرضي ربنا

االوتصاد اإلسالمي ( باالشتراك مع د .احم

ِب ِه َوال أَنل ِبي األَيام تَفجعُهُ
جازعا ً فَ ِرقا ً
قَد كُنتُ ِمن َري ِ
دهري ِ
ب ِ
فَلَم أَوقل الليي قَد كُنتُ أ َ َ
عهُ
جز ُ
يش الليي د ََرست
نز َل ال َع ِ
َ
باَللِ يا َم ِ
ع َفت ُمي بنت أَربُعُهُ
آثارهُ َو َ
ُ
َهل َ
الزمانُ م ِعيد ِفيكَ لَيلتنا
ُرجعُهُ
أَم اللَيا ِلي اللتي أَمضَتهُ ت ِ
َّللاِ ِمن أَصبَحت َمنزلهُ
فِي ِذ لم ِة َ
َوجا َد َ
غ ٌ
عهُ
مر ُ
يث عَل َمغناكَ يُ ِ
َمن ِعن َدهُ ِلي عَهد ال يُضيعُهُ
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محي ال ين) ،شباعة دلة البركة.
إنا

وإنا إليه راجعون

 .6مسؤولية المراجع وساوكياته في ضوه
القواع الفقهية ،شباعة دلة البركة.
 .3تجارة عن تراا مبادئ وممارسا ،
شباعة دلة البركة.
 .02تعريا بالموسوعة الفقهية.
 .00االجارة ،شباعة دلة البركة
 .00اوفوا بالعقود ،شباعة دلة البركة
 .00دور الفقه االسالمي في الووت الحاضر.

 .02البيع المؤجل (مطبوعا البنك

البقرة ،تأليا :ابن ابي شريا المق سي،

اإلسالمي لاتنمية)

وتحقيق د .عب الستار أبو غ ة ،دار البشائر

 .05منهجية العام في اإلسالم ،الطبعة

0200

 - 0220ال ار المصرية الابنانية

 .00تحرير االووال في صوم الست من
 :واسم بن

 .08ابن النفيس الطبي والفقيه والفياسوف.

شوال ،تأليا  /الشيخ المح

 .07دليل المحاسبين لازكاة ( باالشتراك مع

وطاوبغا ،تحقيق :د .عب الستار أبو غ ة

د .حسين شحاته)

الكت التي راجعها:

 .06فقه ومحاسبة الزكاة لدفراد والشركا

 .0صناديق االستثمار اإلسالمية – د .عز

( باالشتراك مع د .حسين شحاته)

ال ين خوجة

 .03أجوبة تالوة القرآ  ،شباعة دلة البركة

 .0المضاربة الشرعية ( القراا) – د .عز

 .02رب زدني عاما -منهجية العام في

ال ين خوجة

اإلسالم  ،شباعة ال ار المصرية الابنانية.

 .0نظرية العق في الفقه اإلسالمي – د .عز

 .00اساسيا المعامال المالية والمصرفية

 .5سعادة ال ارين في أخالق سي الكونين،

ال ين خوجة

( باالشتراك مع آخرين)

تأليا :فاضل بك فاهر بن عاي الزي اني

 .2زكاة المشاركا في الصناديق

 .00البيا في معاني القرآ (مختصر محرر

الصف

لتفسير العايمي) باالشتراك مع الشيخ ولي

الطبعة - 0200 :مكتبة روائع المماكة

 .5ال ليل الشرعي لامرابحة – د .عز ال ين

هاد  ،شبع دار الصالحية ببيرو .

 .8العقود الياووتية في جي األس اة الكويتية :

خوجة

الكت التي حققها:

تأليا ابن ب را ال ومي ال مشقي ،تحقيق :د.

 .8ال ليل الشرعي لإلجارة – د .عز ال ين

 .0تمييز الخالف في مسألة مشكاة األوواف،

عب الستار أبو غ ة  ،مكتبة الس او لانشر

خوجة

تأليا :االمام الكرمي الحنباي ،تحقيق :د.

والتوزيع0330 ،

 .7المستخاص الح يث في عام المواريث –

عب الستار أبو غ ة  ،شبع دار البشائر

 .7األربعين في ارشاد السائرين (األربعين

د .عز ال ين خوجة

اإلسالمية.

الطائية) ،تأليا :الطائي الهمذاني ،تحقيق :د.

 .6فتاوا وتوصيا الهي ا الشرعية

 .0اتحاف األخالف في أحكام األوواف،

عب الستار أبو غ ة ،دار البشائر0333 ،

لمجموعة وح ا البركة المصرفية – د .عب

تأليا :العالمة الشيخ عمر حامي ،تحقيق :د.

 .6أربعو ح يثا من جوامع الكام  ،لالمام

هللا عجبنا

عب الستار أبو غ ة  ،شبع مجموعة دلة البركة

عاي بن ساطا الهرو  ،تحقيق وشرح د.

 .0الفصول القواشع عن انقراا حماة

عب الستار أبو غ ة  ،مطبوعا البنك األول

الشريعة  ،تأليا :امام الحرمين الجويني،

لالستثمار

تحقيق :د .عب الستار أبو غ ة  ،شباعة مكتبة

 .3شرح القواع الفقهية ،تأليا :العالمة

روائع المماكة.

احم الزروا ،تنسيق ومراجعة وتصحيح:

 .2أحكام المعامال الشرعية ،تأليا :الشيخ

د.عب الستار أبو غ ة ،دار الغرب اإلسالمي

عاي الخفيا ،تحرير وتصحيح :د .عب الستار

0360

أبو غ ة ،شباعة دلة البركة

 .02المواه الم خرة في خواتيم سورة
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تحقيق :د .عب الستار أبو غ ة ،

واالص ارا – د .عز ال ين خوجة

العقد لغة :الربع والش  ،والعه  .عمقم
وربع بيمنمهممما
عاى
الحبل :جمع أح
والعق اصطالحا :همو اتمفماق
اإليجاب والقبول .واركا العق  :عاو  ،ومعمقمود
(محل) ،وصبغة (إيجاب ووبول) .
واإليجاب عن الحنفيمة همو مما يصم ر
أوال ،والقبول ما يص ر ألانبا.
وعن الجمهور ،اإليجاب ما يص ر من الممامك،
والقبول ما يص ر من المتماك فالبمائمع مموجم ،
والمشتر وابل .ويشترش النعقاد العق ا يكو
اإليجاب والقبول مجاس واح .
هل المعتبمر فمي المعمقم همو المامفم أم
المعنى؟ فيه خالف ،فبع المفمقمهماه يمرو أ
المعممبممرة لممدلممفمماف ،وآخمرو يممرو أ الممعممبممرة
لمعاني .فالمضاربة إذا اشترش فيها المربمح كمامه
لامضارب فهي ورا ،وإذا اشتمرش كمامه لمرب
المال فهي إبضاع .والهبة بشرش الثواب هي في
معنى البيع واإلعارة بشمرش المعموا همي فمي
معنى اإلجارة.
ويشمتممرش فممي الممعمماوم أ يممكمو أهممال
لاتصرف ،با ً يكو بالغا راش ا.
أما الصبي المميز ( 7سنوا ) فتجوز عقوده إذا
كانت نافعة له نفعا محضا ،كمقمبمول المهمبمة ،وال
تحتماج إلمى إذ المولمي .وال تمجموز إذا كمانمت
ضارة به ضررا محضا ،كإعطماه المهمبمة ،ولمو
أجازها ولميمه .اًمما المعمقمود الم ائمرة بميمن المنمفمع
والضرر ،كالبيع ،نتجوز بإذ وليه.
كما يشترش العاو الرضا .عيوب
الرضا :اإلكراه ،والجهل ،والغاع...إلخ.
ويشترش في محل المعمقم أ يمكمو
موجودا ال مع وما ،ومعاوما ال مجهموال ،وال
سميممممما فممي عممقممود المممممعمماوضمما  .أممما عممقممود
التبرعا فميمغمتمفمر فميمهما المجمهمالمة والمغمرر،
لتوسعة االحسا وتكثيره ،وألنهما ال يضرا
في التبرعا كما يضرا في المعاوضا .

كما يشترش في محل المعمقم ا ً يمكمو
مق ورا عاى تسايمه .فمال يمجموز بميمع المحميموا
الضائع ،وال ال ار المممغمصموبمة .وأجماز بمعم
الفقهاه هبتهما ،أل الهبة تبرع ،ال معاوضة
العق الالزم والعق العجائز:
العقد الالزم :هو ما لميمس أل ممن
عاو يه حق الفسخ ،دو رضا العماوم اآلخمر.
وو يكو الزما من الطرفين كالبيمع ،أو ممن
أح هما كالكفالة.
والعقد الجائز (غير الالزم) :هو مما
يجوز فيه ألح المعماوم يمن حمق المفمسمخ .ووم
يكو جائزا من الطرفين كالشركة.
وو يختاا الفقهاه في بع
هل هي جائزة أم الزمة؟

المعمقمود:

كممالسممابممقممة ،فمممممنممهممم مممن يممرا أنممهمما الزمممة
كمماإلجممارة ،ومممنممهممم مممن يممرا أنممهمما جممائممزة
كالجعالة٠
العقد الصحيي والعقد الباطل والعقد الفاسد:
العقد الصحيي :هنو النعنقند النمنرنرع :اصنال
ووصفا.
والننعننقنند الننبنناطننل :هممر الممعممق م غمميممر
المشرع ،اًصال وال وصفا ،أو همو المعمقم المذ
حصل خال في ركنه أو في محاه.
والعقد الفاسد ،عند الحنفية :هر العق
المشرع أصال ،وغير المشمرع وصمفما أ همو
الذ لم يحصل خال ركنه وال ممحمامه ،بمل
في وصفه ،مثل بيع المممجمهمول جمهمالمة فماحشمة
تؤذ الى النزاع :دار ممن داريمن ،سميمارة ممن
سيارتين ...إلخ
العقد النافي والعقد الموقوف:
العقد النافي :هو العق الصمحميمح المذ
يص ر ممن له أهاية التصرف ووالية التصرف
(أصالة أو وكالة) ،أو هو العق الذ ال يمتمعمامق
به حق الغير ،وال يحتاج إلى إجازة.
والعقد الموقوف :هو العق الذ
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والية

يص ر ممن له أهايمة المتمصمرف ،دو

إذنمه
التصرف ،كبيع ممال المغميمر
(بيع الفضولي) ،فيتووا عاى إجازة ممن يمممامك
واليممة الممتممصممرف ،فممتممكممو اإلجممازة الممالحممقممة
كالوكالة السابقة.
العقد المنجز والعقند النمنعنلنق والنعنقند
المضاف إل المستقبل:
العقد المنجز :هو العقم المذ تمتمرتم
عايه آألاره في الحال ،كقول المبمائمع :بمعمتمك همذا
الشيه ،ووول المشتر  :وبات.
وجموده

والعقد المعلق :هو مما تمرتم
عاى وجود شيه آخر ،كقوله:
أنت وكياي إذا لم يحضر وكياي فال من السفمر
وبل نهمايمة همذا الشمهمر .وإذا كما همذا الشميه
اآلخر مستحيمل المحمصمول كما المعمقم بماشمال،
كقوله :إذا شاب الغراب ضمممنمت لمك مما عمامى
فال  .وإذا كا واجم المحمصمول ،أو جمائمزه،
كا فاسم ا ،كمقمولمه :إذا اًشمرومت الشمممس غم ا
أجرتك أرضي.
والعق المضاف إلى المستقبمل كمقمولمه:
أجرتك دار هذه من أول الشهر المقبل.

اإلجارة و اإلجارة

المنتهية بالتمليك
 .7نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار إجمارة األعميما إجمارة تشمغميماميمة أو إجمارة
منتهية بالتمايك،
سواه كانت المؤسسة مؤجرة أم مستأجرة.
وال يمتمنماول صمكموك اإلجمارة ألنمهما ضمممن ممعمايميمر صمكمموك
االستثمار ،وال إجارة األشخاص (عق العمل) أل لها معيارا خاصا بها.

 .0الوعد باالستئجار:
 7/ 0األصل أ تقمع اإلجمارة عمامى عميمن أو ممنمفمعمة مممماموكمة
لامؤجر ،ويجوز أ يطا العميل من المممؤسمسمة أ تشمتمر المعميمن أو
تحصل عاى منفعة اًح الموجودا مما يرغم المعممميمل فمي اسمتم مجماره
ويع بذلك.
 0/0األصل أ تتم عماية التأجير ممن دو أ يسمبمقمهما تمنم
إشار عام حيث يقع إبرام اإلجارة مباشرة ،ويجوز تنمظميمم
إشار عام لالتفاوميمة المتمي تمنمظمم عممماميما اإلجمارة بميمن
المؤسسة والعميل متضمنة الشروش العامة لامتمعماممل بميمن
الطرفين ،وفي هذه الحمالمة يمجم أ يموجم عمقم إيمجمار
خاص لكل عماية في مستن مستقل يووع عايمه المطمرفما ،
أو بتبادل إشعارين لمإليمجماب والمقمبمول ممع اإلحمالمة إلمى
الشروش العامة المبنية في اإلشار.
 3/0يجوز لامؤسسة أ تطا من الواع باالستم مجمار أ يم فمع
مباغا مح دا إلى المؤسسة تحجمزه لم يمهما لضممما جم يمة
العميل في تنفيذ وع ه باالست جار وما يمتمرتم عماميمه ممن
التزاما  ،بشمرش أال يسمتمقمطمع ممنمه إال ممقم ار الضمرر
الفعاي بحيث يتم  -عن نكول العميل  -تحميل الواعم فمي
حال اإلجارة مع الوع بالتمايك الفرق بين تمكمامفمة المعميمن
المراد تأجيرها ومجموع األجرة الفعاية التي يمتمم تمأجميمر
العين عاى أساسها لاغير إجارة منتهية بالتماميمك ،أمما فمي
حال اإلجارة التشغياية فيتحمل الواع عن نمكمولمه المفمرق
بين تكافة شراه المعميمن وألمممن بميمعمهما لمامغميمر إ اخمتمار
الموعود له البيع ،فإ لم يبع فال يستحق التعوي .

ص 71

 3 /0المبا المق م لضما الج ية إما أ يكو أمانة لاحف لم ا
المؤسسة فال يجوز لها التصرف فيه ،أو أ يمكمو أممانمة
لالستثمار بأ يأذ العميل لمامممؤسمسمة بماسمتمثممماره عمامى
أسا المضاربمة الشمرعميمة بميمن المعممميمل والمممؤسمسمة،
ويجوز االتفاق مع العميل عن إبرام عمقم اإلجمارة عمامى
اعتبار هذا المبا من أوساش اإلجارة.

 .0تماك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تماك منفعتها
 0/0يشترش لصحة عق اإلجارة التي تقع عمامى شميه
معين أ يسبق العق تماك العين المراد إجارتها ،أو تمامك
منفعتها:
 /0/0 0فإذا كانت العين أو منفعتها مماوكة لامؤسسة
فهو األصل ،فيجوز عق اإلجارة عن اتفاق إرادة
الطرفين.
 0 /0 /0أما إذا كانت العين ستتماكها المؤسسة بمالشمراه
من الواع باالست جار (ينطر المبمنم ) 0 /0أوممن غميمره،
فال تنعق اإلجارة إال بع تماك المؤسسة المعميمن .و يصمح
التماك بعق البيع ولو لمم يمتمم تسمجميمامه بماسمم المممشمتمر
(المؤسسة) ،و يحق لامشتر أ يحصل عاى (سن ض )
لتقرير الماكية الحقيقية له.

اإلجارة و اإلجارة

المنتهية بالتمليك
 5 /3يجوز أن تقع اإلجرر على ماوصاوف فاي الاذماة وصا ار
مهضبطر ،ولو لم يكن مملوكر للمؤجر واإلجرر الاماوصاوفاة فاي
الذمة) حيث يت ق على ت ليم العين الموصوفة في موعة اريارن
العقة ،ويراعى في ذلك إمكرن تملك المؤجر لهر أو صهعاهار ،وال
يشترط فيهر تعجيل األجر مر لم تكن بل ظ ال لم أو ال لاف .وإذا
لم المؤجر غير مر تم وص ه فارلاما اتاأجار رفضاه وطالا

مار

تتحقق فيه المواص رت.
 6 /3يجوز للعميل أن يشررك المؤ
 2 /3يجوز تملك العين من شخص أو جهة ثم إجاررتاهار ها ا اهار
إلى من تملكتهر المؤ

ة مهه ،وال يجوز اشتراط اإلجارر

في البيع الذي حصل به تملك المؤ

ة للعين.

 3 /3يجوز لمن ا تأجر عيهر أن يؤجرهار لارايار الامارلاك باماثال
األجر أو بأقل أو بأكثر بأجر حرلة أو مؤجلاة ووهاو مار

يرغ

ة في شاراء الاعايان الاتاي

في ا تئجررهر ثم ي تأجر حصة المؤ

األجر المقرر للمؤ

ة ،فتكاون

ة مقربل حصتهر في ملكية الاعايان

فقط؛ فيصبح الم تأجر مارلاكار لاحاصاة مان الاعايان ،وال
ت تحق عليه إال أجر مر ليس مملوكر له.
 7 /3يجوز للمؤ

ة توكيل اًحة عمالئهر بأن يشتري لاحا ارباهار

ي مى التأجير من البرطن) مر لام يشاتارط عالاياه الامارلاك

مر يحترجه ذلك العميل من معةات وآليارت وهاحاوهار مامار

االمتهرع عن االيجرر للرير أو الحصول على موافقة مهه

هو محةة األوصرف والثمن ،برية أن تاؤجارا الاماؤ ا اة
تلك األشيرء بعة حيرز المؤ ا اة لاهار حاقاياقاة أو حاكامار

 4 /يجوز للم تأجر إجرر العين لمرلكهر ه ه في ماة اإلجارر
األولى بأقل من األجر األولى أو بمثلهر أو بأكثر مههر إذا
كرهت األجرترن معجلتين وال يجوز ذلك إذا كارن ياتارتا
عليهر عقة عيهة :بتريير في األجر أو في األجل ،مثل أن
تقع اإلجرر األولى بمرئة ةيهرر حرلة،
ثم يؤجرهر الم تأجر إلى ه س المؤجر بمرئة وعشر مؤجلة ،أو
أن تقع اإلجرر األولى بمرئة وعشار ماؤجالاة ثام تاقاع اإلجارر
الثرهية بمرئة هقةا ،أو أن تكون األجر في اإلجررتين واحة  ،غير
أههر في األولى مؤجلة بشهر ،وفي الثرهية بشهرين.
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واألفضل أن يكون الوكيل برلشراء غير العميل إذا تايا ار
ذلك.

السؤال:7

السؤال:0

هل يشترش عاى الوكيل بيا صفته كوكيل عن المصرف عن عممماميمة الشمراه ممن
البائع األصاي (المورد)؟

هل يشترش تسام المصرف الساعة بنفسه من مخاز البائع األصاي (المورد)؟

الجواب:7
يجوز أ يتفق الطرفا عن توكيل المصرف غميمره فمي شمراه السمامعمة أ تمكمو
الوكالة غير معانة ،فيتصرف الوكيل كاألصيل أممام األشمراف األخمرا ،ويمتمولمى
الشراه مباشرة باسمه ولكن لصالح المصرف (الموكل) غميمر أ إفصماح الموكميمل
بصفته الحقيقية أولى.
السؤال:0
هل يج تحقق وب المصرف لاساعة وبل بيعها لامتعامل ،وهل يشترش أ يمكمو
القب حقيقيا ،أم يكفي أ يكو حكميا؟
الجواب:0
يج التحقق من وب

المصرف لاساعة وبضا ً حقيقيا ً أو حكميا ً وبل بيعها لامتعامل.

السؤال:3
ما الغرا من اشتراش القب

؟

الجواب:3
الغرا من اشتراش وب الساعة هو تحمل المصرف تبعة هالكها ،وذلك يعنمي أ
تخرج الساعة من ذمة البائع وت خل في ذمة المصمرف .ويمجم أ تمتمضمح نمقمطمة
الفصل التي ينتقل فيها ضما الساعة من المصرف إلى المتعامل المممشمتمر وذلمك
من خالل مراحل انتقال الساعة من شرف آلخر.
السؤال:1
هل كيفية القب

نفسها في جميع الحاال ؟

الجواب:1
إ كيفية وب األشياه تختاا بحس حالها واختالف األعراف فيما يمكمو ومبمضما
لها ،فكما يكو القب حسيا في حالة األخذ بالي أو النقل أو المتمحمويمل إلمى حموزة
القاب أو وكياه يتحقق أيضا اعتبارا وحكما بالتخاية مع التمكين من التصرف ولمو
لم يوج القب حسا .فقب العقار يكو بالتخاية وتمكين الي من التصرف ،فإ لم
يتمكن المشتر من المبيع فال تعتبر التخاية وبضا ،أما المممنمقمول فمقمبمضمه بمحمسم
شبيعته.
الحكمي؟

الجواب:1
يعتبر وبضا ً حكميا ً تسام المصرف أو وكياه لمستن ا الشحن عن شمراه المبمضمائمع
في إشار التجارة الخارجية ،وكذلك تسامه لشهادا التخزين التي تعميمن المبمضماعمة
من المخاز التي ت ار بطرق مناسبة موألوق بها.
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األصل أ يتسام المصرف الساعة بنفسه من مخاز البائع أو من المكا المح د في
شروش التسايم ،وتنتقل مسؤولية ضما المبيع إلى المصرف بتحقق حيازته لاساعة،
ويجوز لامصرف توكيل غيره لاقيام بذلك نيابة عنه.
السؤال:1
عاى من يقع التأمين عاى الساعة في مرحمامة تمممامك المممصمرف لمهما وومبمل بميمعمهما
لامتعامل؟
الجواب:1
التأمين عاى ساعة البيع اآلجل مسؤولية المصرف في مرحاة التممامك ،ويمقموم بمهمذا
اإلجراه عاى حسابه باعتباره مالكا لاساعة ويتحمل المخاشر المتمرتمبمة عمامى ذلمك،
ويكو التعوي من حقه وح ه وليس لامتعامل حق فيه إ ح موج التعويم
وبل انتقال الماكية إلى المتعامل .ويحق لامصرف أ يضيا المصروفا بعم ذلمك
إلى تكافة المبيع.
السؤال:0
هل يجوز لامصرف توكيل الغير في التأمين عاى الساعة في مرحاة تماكه لها؟
الجواب:0
يجوز التوكيل بتنفيذ إجراها التأمين عاى الساعمة فمي ممرحمامة تمممامك المممصمرف
لاساعة ،ولكن يج أ يتحمل هو تكاليفها.
السؤال:0
هل ينعق البيع تاقائيا لامتعامل بمجرد شراه المصرف وتماكه لابضاعة؟
الجواب:0
ال يمكن اعتبار عق البيع اآلجل مبرما تاقائيا بمجرد تماك المصرف لاساعة ،كما ال
يجوز إلزام المتعامل بتسام الساعة وس اد ألمن البيع اآلجل في حالة امتناعه عن إبرام
عق البيع اآلجل.
السؤال:76
هل يج تح ي ألمن البيع اآلجل عن توويع عق البيع؟

الجواب:76

السؤال:1
ما هي أمثاة القب

الجواب:0

يج أ يكو ألمن البيع اآلجل مح دا ومعاوما لاطرفين عمنم المتمووميمع عمامى عمقم
البيع.
وال يجوز بأ حال أ يترك تح ي الثمن لمتغيرا مجهولة أو وابامة لمامتمحم يم فمي
المستقبل.

متنـــزه الفقـــراء :
 من غريب األوقاف وأجملها قصر الفقراء ،اليي عمره في ربوعالرام دمرق نور الدين محمود زنكي ،فإنه لما رأى ذلك المنتزه
مقصور عل األغنياء ،عز عليه أال يستمتع الفقراء مثلهم بالحياة،
فعمر القصر ووقف عليه قرية (داريا) وهي أعظم ضياع الغوطة
وأغناها

مؤنـــ

المرضـــ :

 وهو وقف اإليحاء إل المريض بالرفاء ،ووظيفة من جملةوظائف المعالجة في المسترفيات ،وهي تكليف اثنين من
الممرضين يقفان قريبًا من المريض ،بحيث يسمعهما وال يراهما،
ِ
فيقول أحدهما لصاحبه :ماذا قال الطبيب عن هيا المريض؟ فير ُّد
عليه اآلخر :إن الطبيب يقول :إنه عل خير ،فهو مرجو البُرء ،وال
يوجد في ِعللته ما يُقلق أو يزع  ،وهيا مما يساعد المريض عل
النهوض من فراشه ل ثر النفسي اليي تتركه تلك الكلمات التي
سمعها عل المريض !

الطيـــور المهاجـــرة:
 وخصص وقف في مدينة فاس عل نوع من الطير يأتي في موسمويسهل له
معيلن ،فوقف له بعض الخيِرين ما يعينه عل البقاء،
ِ
العيش في تلك المدلة من الزمن ؛ وكأن هيا الطير المهاجر الغريب
له عل أهل البلد حقل الضيافة واإليواء!! وغيرها الكثير.

وفي دمرق ال تزال المدرسة النورية التي أنرأها البطل العظيم نور
الدين الرهيد ,وهي الواقعة اآلن في سوق الخياطين ,وال تزال قائمة
تعطينا نموذجا حيا لهندسة المدارس في عصور الحضارة
اإلسالمية ,لقد زارها الرحالة ابن جبير في أوائل القرن السابع
الهجري ,فأعجب بها وكتب عنها.

العصـــا لمـــن ال يصلـــي:
 رجل لم يجد ما يوقفه قبل مماته إال شجرة في صحن البيت ،فجمعأبناءه وأشهدهم بأنه أوقف تلك الرجرة ،لتؤخي أغصانها ،ويعمل
منها العصي ،ليضرب بها من ال يصلي .

ال شك أنها أوقاف ساهمت في نهضة األمة وبناء
اقتصادها لخصائص الوقف اإلسالمي فهو نظام محكم
بغلـــة شيـــخ األزهـــر:
متعدد الجوانب متجدد العطاء ،وموقظ للقدرات ففيه أبداع
 كان هناك وقفا ً خاصا ً لمركب شيخ األزهر عرف بمسم  :جوقف وتجديد ،يحفظ عز األمة ومكانتها بدوام فوائده وبقاءبغلة شيخ األزهرج ،ليوفر الدابة التي يركبها شيخ األزهر ونفقاتها عوائده
وعلفها ورعايتها.
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بـاب الطرائف
و
النـــوادر

فضــــــل القــــــرآن :
* نزل جبريل بالقرآ فأصبح
جبريل أفضل المالئكة؟
* نزل القرآ عاى محم ﷺ
فصار محم سي الخاق؟
* جاه القرآ إلى أمة محم
فأصبحت أمة محم خير أمة؟
* نزل القرآ في شهر رمضا
فأصبح رمضا خير الشهور؟
* نزل القرآ في لياة الق ر

مــن طرائــف العـــرب
 دخل أح النحويين السوق ليشتر حمارا فقال لابائع  :أري حمارا ً ال بالصغير المحتقمروال بالكبير المشتهر ،إ أواات عافه صبر  ،وإ أكمثمر عمامفمه شمكمر ال يم خمل تمحمت
البوار وال يزاحم بي السوار  ،إذا خال في الطريق ت فق وإذا أكثر الزحام ترفق .فمقمال
لممممه الممممبممممائممممع  :دعممممنممممي إذا مسممممخ هللا الممممقمممماضممممي حمممممممممارا ً بممممعممممتممممه لممممك

 كا أح األمراه يصاي خاا إمام يطيل في القراهة ,فنهره األمميمر أممام المنما  ,وومالله  :ال تقرأ في الركعة الواح ة إال بآية واح ة  .فصاى بهم المغرب ,وبع أ ورأ الفماتمحمة
ورأ ووله تعالى ( ووالوا ربنا إنا أشعنا سادتنا وكبراهنا فأضاونا السبيمال ) ,وبمعم أ ومرأ
الفاتحة في الركعة الثانية ورأ ووله تعالى ( ربنا هاتهم ضعفين من العذاب والمعمنمهمم لمعمنما ً
كبيرا ) ,فقال له األمير يا هذا  :شول ما ش ت واورأ ما ش ت ,غير هاتين اآليتين .
 اشترا أح المغفاين يوما ً سمكا ً  ..ووال ألهاه :اشبخوه ! ألم نام  .فمأكمل عميمالمه السمممكولطخوا ي ه بزيته .فاما صحا من نومه  ..وال :و موا إلي السمك .والوا :و أكامت.
وال :ال .والواُ :
شم ي ك ! ففعل ..فقال :ص وتم  ..ولكنني ما شبعت.

فأصبحت لياة الق ر خير الايالي؟
مــــــن تــــــواضع العلمــــــاء !
اإلمام الحاف الذهبي لم يُترجم لنفسه إال في كتابه "ال ُمعجم ال ُمختص بال ُم َح ِّألين"
فقال فيه عن نفسه :
عثما بن وايماز  ،ابن الشيخ عب هللا التركماني
صنِّا  ،محم بن أحم بن ُ
" الذهبي  ،ال ُم َتوالِّيا يُقا ُل
الشافعي  ،ال ُم ِّ
قرئ  ،ال ُمح ِّ  ،صاح هذا المعجم ُ ،ول سنة  870ه  ..و َجم َع َ
َقصه في العِّام وال َعمل ،
 إنها ُمفي ة  -وال َجماعةُ يتفضاو ويُثنُو عايه  ،وهُوُ
أخبر بنفس ِّه ون ِّ
وز !" ..
وهللا ال ُمست َعا وال وُوة إال به  ..وإذا َسا َِّم لي إيماني فيا فَ ِّ
كتاب " :ذيل ديوا الضعفاه"
 وألَّاَ

فمــــاذا لـو نــزل القــرآن
في قلوبنـــــــا ؟

والعجي ُ والغري ُ أنه أدر َج نف َسهُ فِّيهم  ،فقال [ روم  " : ] ) ٣٥ / ١ ) ٥٤٣محم بن أحم
بن عثما الفاروي  :سيه الحف ليس بالمتقن وال بالمتَّقي  ،سامحه هللا  -تعالى ! " -
هلل در اإلمام الذهبي وتواضعه العجي !
أين أدعياه العام من هذا اإلمام الجايل ؟ وأين أصحاب " أنا " و " نحن " و" وانا " و" لنا "!؟
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