مجلة ”السالم“ هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف منن خناللنهنا إلن
تعزيــــــز التواصل الداخلي بيــــــن كافــــــة موظفي المصرف ،وبإمكان جميع المنوظنفنينـنـنـنـنـنـنن النمنرناركنة
سواء بمقاالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو بأفكار لمنتجات جديدة أو التعبير عن آرائهم من أجــــــنل
ترسيخ بيئــــــة عمل إيجابية و متينة ،و سنخصص لكل إدراة  /خلية  /فرع صفحة خاصة في النمنجنلنـنـنـنـنـنـنة
مــــــع معــــــرض للصور و أهــــــم األحــــــداث...إلخ
ندعو جميع الموظفين إلرسال مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :
Groupe-Marketing@alsalamalgeria.com
مـــــــع التحيـــــــــة و التقديـــــــر

20

الفهــرس

الكلمــة االفتتاحيــة

جديــد المصــرف

تننعننمننيننم اسننتننخنندام الننعننربننيننة فنني
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منبـر هيئـة الفتـوى

أقالم الموظفين

نحن و العلم في المعايير الدولية...
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ص 40

فتـــاوى الهيئـــة

أقالم الموظفين
يوم عاشوراء...يوم من أيم هللا

لكل سؤال جواب
ص 40

بقلم السيد  :عبد النور سعودي

ص 31

جديــد المصــرف

للمطالعة

حفل توزينع النجنوائنز عنلن أبننناء
موظفي مصرف السالم
ص 40

قصة و عبرة...

جديــد المصــرف
مصرف السنالم ينمنننع منتنعنامنلنين
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ص 40
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حكمة الرهر
الدنيا سلف و دين
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قال حافظ إبراهيم يركوا هجران اللغة العربية
من أهلها:
َر َجعْتُ لن ْفسِي فاتَّهمتُ َحصاتِي
سبْتُ حياتِي
وناديْتُ قَ ْومِ ي فاحْ ت َ َ
ب وليت َني
َر َموني بعُ ٍ
قم في الرَّبا ِ
عقِمتُ فلم َ
أجز ْع لقَو ِل عِداتي
َ

أج ْد لعرائسي
َولَدتُ ول َّما لم ِ

بين األمرين .وهكذا هيمنت لغة المستعمر على
المؤسسات اإلدارية واالقتصادية والتعليمية في
جزائر ما بعد االستقالل وفشلت عملية تعريب
التعليم في رد االعتبار للغة القرآن كلغة إدارة
وتسيير وبحث وتطوير وتواصل اجتماعي
وأضحت كلمة "معرب" وصمة يسعى كل من
"ابتلي " بها للتنصل منها عبر هجرانها واللهج
بالفرنسية عساه ينال بها منصبا أو منزلة
اجتماعية أو مرتبة علمية.

ِرجاالً وأَكفا ًء َوأَدْتُ بناتِي
ِتاب هللاِ لَفظا ً وغاية ً
وسِعتُ ك َ
ت
وما ِض ْقتُ عن آك ٍ ب وعِظا ِ
صف آلة ٍ
أضي ُ
ق اليو َم عن َو ِ
فكيف ِ
ت
ترعا ِ
ِيق أسماءٍ ل ُم ْخ َ
وت َ ْنس ِ

في نظم واحد أكثر من علم حسب قراءة الشعر
أفقيا أو عموديا أو قطريا .اللغة التي تتوفر على
أكثر من إثنى عشر مليون مفردة مقابل ستمائة
ألف لإلنجليزية ومائة وخمسين ألفا للفرنسية و
مائة و ثالثين ألفا للروسية .اللغة التي يتحدث بها
ثالثمائة مليون إنسان ويقدسها مليار مسلم في
أصقاع العالم .اللغة التي قال فيها المستشرق
اإلسباني فيال سبازا " :اللغة العربية هي من
ت أوروبا
ت العالم ،بل هي أرقى من لغا ِ
أغنى لغا ِ
َّ
ت التعبير في أصولها ،في حين
لتض ُّمنها كل أدوا ِ
َّ
أن الفرنسيةَ واإلنجليزية واإليطالية وسواها قد
ت ميتة ،وال تزال حتى اآلن
تحدرت من لغا ٍ
ج
تعا ِل ُج ِر َم َم تلك اللغا ِ
ت لتأخذَ من دمائِها ما تحتا ُ
إليه .وإني ألعجب لفئة كبيرة من أبناء الشرق
العربي يتظاهر أفرادها بتفهم الثقافات الغربية
ويخدعون أنفسهم ليقال عنهم إنهم متمدنون".

أنا البحر في أحرائ الدر كامن
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي

مما ابتليت به أمتنا وقوعها في عقدة ولوع
المغلوب باتباع الغالب التي أفرد لها ابن خلدون
فصال في مقدمته يبين فيه ما تخلفه الهزيمة لدى
ضعاف النفوس من نزوع للتشبه بمن هزمهم
خوفا وطمعا وتنكرا لذاتهم و شخصيتهم هروبا
من واقع الهزيمة األليم وهو ما حدث ببالدنا حيث
ما انفكت اإلدارة االستعمارية عن التضييق على
اللغة العربية و حصر استخدامها في أمور
العبادات الدينية و القضاء الشرعي فقط بينما
جعلت من إتقان اللغة الفرنسية شرطا لولوج
المهن النبيلة و الترقي في المناصب اإلدارية و
الوظائف المالية والتقنية مما حدى بالكثير من
أبناء وطننا من استطاع منهم إلى ذلك سبيال
لتفضيل تعلم الفرنسية على حساب العربية و إن
كان بعضهم ممن أسعفه الحظ قد استطاع الجمع

اللغة العربية أيها األعزاء لغة القرآن والسنة ولغة
العلماء الفطاحل .لغة أبي عبد هللا البخاري ومسلم
النيسابوري وسيبويه و ابن معطي الزواوي و
الخوارزمي و البيروني و ابن رشد و ابن سينا و
ابن زهر والزهراوي ابن البيطار و جلهم من
لمسلمين غير العرب ممن اقتبس الغرب منهم
العلوم التي أخرجتهم من عصر الظلمات إلى
عصر األنوار .اللغة التي درس بها فيبوناتشي
الرياضيات على مشايخ بجاية الناصرية وكان
ملوك أوروبا القرون الوسطى يفاخر بعضهم
بعضا بإتقان التحدث بها .اللغة التي ألف بها
علماؤنا متونا شعرية في علوم القرآن والحديث
والفقه والفرائض والسياسة الشرعية والنحو
والرياضيات والفيزياء والفلك والطب بل جمعوا

نحن مع إتقان اللغة الفرنسية – وأنا شخصيا من
عشاق لغة فولتير  -و كذا اإلنجليزية و اإلسبانية
و كل لغة عالمية تساعدنا على التواصل مع
اآلخر ولكن آن األوان أيها اإلخوة و األخوات
لننفض الغبار عن لغتنا و نتخلص من عجمة
ألسنتنا و رطانة كتاباتنا و نعيد ما انقطع من
وصل مع هذا المعدن النفيس و الجوهر الحبيس
ونشرع في تعريب محرراتنا بدأ بالورقية
ووصوال إلى اإللكترونية بإذن هللا.
العربية من صميم هويتنا و ترجمان شريعتنا و
البد أن تكون لسان حالنا و أداة تخاطبنا وال أرانا
نجحنا في أداء رسالة مصرفنا في إحياء ما
اندرس من معدننا إال باستكمال هذف الفريضة
الغائبة في معامالتنا فهلموا لنعلي راية الضاد
ليعلو بها شأننا و ترتفع هاماتنا فخرا واعتزازا
بأصالتنا.
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إنّ ما نقصدف بالمعايير الدولية هني تنلنل الضنوابنم والنمن شنرات

ونسبتها من الدخل الوطني العام ،وكذا عدد التجتوائتز التتتشتجتيتعتيتة

والقيم التي يرتكز عليها خبراء المنظمة العالمية للتربية والثقافنة

والتقديرية التي تمنحها الدولة والقطتاع التختات لتتتشتجتيتع التبتحتث

والعلوم في تحديد المستوى التعليمي ,والعلنمني ,ألك منجنتنمنع أو

العلمي وتطويره.

دولة أو أ ّمة ,فهوالء يعتمدون عل منعناينينر عنديندة منننهنا :عندد

ولو سأل أي مواطن عربي نفسه أين نحن من هذه التمتعتايتيتر ومتا

الجامعات والمعاهد ومنراكنز النبنحنا فني الندولنة ,ونسنبنتنهنا منع
السكان .وكذا عدد العلماء والحناصنلنينن عنلن الرنهنادات النعنلنينا,
والحائزين منهم عل الجوائز العالمية ,مثل جائزة نوبل وغنينرهنا،
ومدى مساهمة ه الء في االكترافات واالختراعات العلمنيّنة النتني
ينردها العالم ،ويتم تحديد نسبة ه الء مع عندد السنكنان ،والنتني
يفترض أن تكون  3034444شخص.

حظنا منها وهل فينا من يسعى إلى تحقيق بعتضتهتا أو متعتظتمتهتا
وهل تفكيرنا االستراتيتجتي متتتجته نتحتوهتا أو متجتافٍ لتهتا وهتل
مفهومنا للثقافة وتفسيرنا لعناصرها منسجم معها
وهل نبوئها مكان الريادة في مخططاتنا وميزانيتاتتنتا

وهتل لتديتنتا

االستعداد الكافي لإلنفاق على البحث العلتمتي بتمتا يتلتزم وبتختاصتة
الدول العربية ذات القدرة المالية المعتبرة ،مع األخذ فتي االعتتتبتار
أن أعماله قد تنجح وقد تخفق ،مع استغراقها لزمن يبدوا طويال فتي
بعض األحيان قبل الحصول على النتائج المرجوةو ,لوجتد اإلجتابتة

أننا وهذه المعايير على خطين متوازيين ،ال يعلم التتتقتاءهتمتا إال هللا
سبحانه وتعالى.
ولعل من أكبر المشكالت ،وأكثرها تتعتقتيتدا فتي هتذا التمتجتال فتي
بالدنا العربية ،التفكك الرهيب الحاصل بيتن التمتؤستستات التعتلتمتيتة
ومراكز البحث من جهة ،والمؤسسات الصنتاعتيتة واإلنتتتاجتيتة متن
جهة أخرى.
ومما يأخذه هؤالء الخبراء في االعتتتبتار عتدد التدوريتات التعتلتمتيتة

وهنا ال ننسى القطاع الخات ،الذي ال يوجد في قاموسته متفتردات

المعتبرة التي تصدر عن تلك الدولتة ،وعتدد اإلصتدارات التعتلتمتيتة

تشجيع البحث العلمي ،أو التتطتويتر التتتكتنتولتوجتي ،اعتتتمتادا عتلتى

التي تصدر عنها سنويا ،و عدد األبحاث التعتلتمتيتة التتتي يتقتوم بتهتا

الكفاءات الوطنية والمؤسسات العلمية المحلية.

علماء تلك الدولة والدوريات العلمية العالمية ،التي تنشر فيها ,كتمتا
يتم النظر في مدى عناية الحكومة بالناحية التتتعتلتيتمتيتة والتبتحتثتيتة،
وموقع ذلك من أولوياتها وقيتمتة التمتختصتصتات لتلتبتحتث التعتلتمتي

20

بقلم الدكتـور  :عزالديـن بـن زغيبـة
ويتتظتتهتتر هتتذا األمتتر جتتلتتيتتا فتتي االرتتتبتتاك

الصناعية ،حكومية كانت أو ختاصتة ،هتو

نبحث في أسباب ذلتك ألن هتذا بتاب آختر

التتواضتتح والتتتتتردد التتكتتبتتيتتر التتذي يتتطتتبتتع

القاعدة األستاس التذي تترتتكتز عتلتيته تتلتك

تحتاج دراستتته إلتى التبتحتث فتي عتنتاصتر

تصرفات المؤسسات الحكتومتيتة تتجتاه هتذه

التتدول فتتي تتتقتتدمتتهتتا التتعتتلتتمتتي ،وتتتطتتورهتتا

أخرى مرتبطة به أو مؤثرة فيه.

المسألة ،حيث إنها لم تبد حتتتى اآلن رغتبتة

التكنولوجي ،وازدهارها الصناعي ونمتوهتا

والذي يمكن قولـه في خاتمة هذا الكلمة أنتنتا

أكيدة وشجاعة كافية في احتضان البتاحتثتيتن

االقتصادي.

على يقين من أن الخطين سيلتقيان إذا أحتكتم

وتبني مشاريعهم العلمية ،وتحتمتل أعتبتائتهتا

أمر أربعة من الناس ,واجتتتمتعتت كتلتمتتتهتم

المالية ،نظريتا ومتختبتريتا ،أو عتلتى األقتل

على التمكين لهذه األمتة ،والتنتهتوا بتهتا,

التنسيق مع التجتامتعتات ،ومتراكتز التبتحتث

وهؤالء هم:

ومساعدتها ماديا ومعنويا إلنتجتاز األعتمتال

.1

الممكنة ,وال الحكتومتات هتي األخترى فتال

رجل مكتنتاه متن زمتامتنتا وستلتمتنتاه
مقاليد أمورنا.

يتوجتتد فتتي بترامتتجتتهتتا شتتيء متتن التتحتتوافتتز
.2

والمشجعات لتلتقتطتاع التختات لتدفتعته إلتى

رجتتل وكتتلتتنتتاه بتتثتتغتتر متتن ثتتغتتورنتتا،
وفوضناه بإدارة بعض مصالحنا.

التمتتستتاهتتمتة فتتي أعتتمتال التتبتتحتتث التتعتتلتتمتتي,

كتتالتتتتتختتفتتيتتف متتن الضتترائتتب عتتلتتى كتتل

وإلى جانب هذا التعاون المحكم األوصتال،

المؤسسات التي تساهم في تشتجتيتع التبتحتث

القائم بين المؤسسات العلمية والصناعية في

فسلمناه عقول أبنائنا ،وعلتقتنتا عتلتيته

العلمي وتمويله ,بينما نجد فتي التمتقتابتل أن

الغرب ،يوجد لديهم ما يعبر عنته بتمتجتالتس

آمالنا.

تلك الحكومات تبذل جهودا كبيرة من ختالل

التفكير ,التي يضم كل واحد منها مجتمتوعتة

مؤسساتها وهيئاتها تتجتاه التقتطتاع التختات

من العلتمتاء فتي اختتتصتات واحتد ،حتيتث

وتقديم بعض التمتحتفتزات بتل تتمتكتيتنته متن

متتن فضتتلتته ،جتتعتتلتتنتتا فتتيتته بتتعتتد هللا

تدرس المسائل العلتمتيتة التمتتتعتلتقتة بتمتجتال

بعض الصفقات الحكومية من أجتل تتمتويتل

رجاءنا.

بحثهتم وعتلتمتهتم.ومتا التمتشتاريتع التمتمتكتن

بعض الحمالت االنتختابتيتة والتمتهترجتانتات

تقديمها للبالد من أجل تطويرها ،وتمكتيتنتهتا

الدعائيتة لتختدمتة أهتداف زيتد أو عتمتر أو

من المنافسة ،ومثل هذه اإلرادة تكتاد تتكتون

جماعة معينة أو حزب ما.

مفقودة لدى علمائنا.

بينما نجد في الغرب أن التعاون القائم بتيتن

واآلثار السلبية لهتذه التظتاهترة بتدايتة عتلتى

الجامعات ،ومراكتز التبتحتث والتمتؤستستات

األداء العلمي لمؤسساتنا ،وال نريتد هتنتا أن

.3

.4

رجتتل زاده هللا بستتطتتة فتتي التتعتتلتتم

رجل زاده هللا بسطة في المال ،وآتاه

وهللا الموفق لما فيه الخير والصواب

د .عـزالديـن بـن زغيبـة
نائب رئيس الهيئة
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الس ال:
في إطار اإلعداد لمرروع التمويل االستهالكي (تمويل األفراد) المزعم انطالق قريبا بالمصرف تم اقتراة اشتنراط النتنأمنينن عنلن
الدين و التأمين عل الحياة و العتبار غياب شركات تأمين إسالمية فإن اقترة التعامل مع شركات تأمين تقليندينة ،و عنلنين و إذ
قدمت الهيئة رأيها استثنائيا للمصرف سابقا برأن اللجوء إل التأمين لدى شركة تأمين تقليدية فإن اإلدارة العامة تسنتنفنسنر عنن
إمكانية تطبيق مثل هذا الرأك في هذف الحالة.
و في نفس اإلطار و العتبار أن موظفي الدولة و هم الفئة الرئيسية المستهدفة موطن أجورهم في مستوى حسابنتنهنم لندى بنريند
الجزائر ،فقد ارتأت اإلدارة العامة توقيع اتفاقية مع بريد الجزائر من أجل اقتطاع و تحويل المستنحنقنات الرنهنرينة عنلن مندينننين
الموطنين لدى البريد ،و تقضي االتفاقية بتحديد يوم لعملية االقتطاع فإن لم يتوفر في حساب المعني قيمة القسم الرنهنرك تنكنفنل
بريد الجزائر بإجراء مسع شهرك لكافة الحسابات المدينة للمصرف مقابل استفادت من عمولة تقدر بـ  % --منن قنينمنة النمنبنلن
اإلجمالي المحصل ،فهل يكون للمصرف اعتبار هذف العمولة من قبيل مصاريف استحقاق للدين و من ثم الرجوع بها عل مديني .

جواب الهيئة:
" ال مانع شرعا أن يقوم المصرف اإلسالمي بالتأمين على ديونه لدى عمالئه شريطة أن يدفع االشتراك لشركة التأميتن و أن يتكتون
التأمين لدى شركة تأمين إسالمية.
وإذا لم توجد شركة تأمين إسالمية تعطي هذا النوع من التأمين في الجزائر فال مانع من التأمين لدى شركة تأمين تتقتلتيتديتة عتلتى أن
يعاد العرا على الهيئة بعد سنة.
ال مانع شرعا من أن يطلب المصرف من عميله طالب التمويل أن يقدم من ضمن الضمانات وثيقة تأمين على حساب التعتمتيتل لتدى
شركة تأمين إسالمية مظهرة لصالح المصرف ،و ال مانع أيضا من توكيله المصرف ليتولى ذلك عنه بأجر معلوم.
ال مانع من إتفاق المصرف مع إدارة البريد على أن تقدم له خدمة تتمثل في خصم أقساط التمتويتل التذي يتقتدمته التمتصترف لتهتؤالء
العمالء في حالة وجود رصيد لهؤالء المتعاملين في حساباتهم دون أن يدفع البريد من ماله و في هذه الحالة ال مانع من أختذ عتمتولتة
أو أجر على هذه الخدمة ألنها خدمة حقيقية ال تتضمن قرضا و ال إقراضا إنما ينظر في أجرة المثل أو سعر المثل في السوق و هتذا
يقوم به المصرف.

و إذا كان األجر " "%--مثال عن الحاالت المتخلفة و التي يلتزم البريد بتتبع الحساب و الخصم من أول مبتلتي يتدختل إلتيته فتإن هتذا
يعني أنه لو وجد رصيد لجميع عمالء المصرف في مواعيد أقساطهم فإن البريد يقدم الخدمة مجانية.
يجوز للمصرف اعتبار هذه العمولة من قبيل االلتزام بالتبرع".
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أقام مصرف السالم الجزائر يوم السبت  13أوت  1430؛ بفندق نسيب بيتش – براطئ النخيل حفل
تكريمي لتوزيع الجوائز عل أبناء الموظفين الناجحين في االمتحانات النرسنمنينة لنهنذف السنننة فني
مختلف االطوار الدراسية الثالثة ( ابتدائي ،متوسم و ثانوك)؛ و ذلل من أجل ترجيعهم و تحفيزهم
عل المواصلة في هذا النجاة و التألق .و هذا بحضور السيد المدير العام لمصرف السالم النجنزائنر
األستاذ ناصر حيدر و عدد من الموظفين من أجل خلق محيم عنمنل أكنثنر سنعنادة و تضنامنننا بنينن
الموظفين.
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وزع مصننرف السننالم الننجننزائننر
عننلننن

منننتننعنننامننلنننينن أصننحننناب

اإليداعنات االسنتنثنمنارينة أعنلن
نسبة أرباة فصلية يتم توزيعنهنا
فني السننوق حننيننا بننلننغننت %1
سنويا من مبل اإليداع

واستتتتتفتتاد متتتتتعتتامتتلتتو التتمتتصتترف
أصتتحتتاب حستتابتتات االستتتتتثتتمتتار
وسندات االستثمار خالل الثالثتي
الثاني من سنة  2112متن عتائتد
على استثماراتهم قدر بـ  %6على  5سنوات و %5على ثتالث
سنوات و %4على اإلستثمار لمدة سنة واحدة حيث يتم اقتتستام

المستثمر كبيرا ومدة االستثمار طويلة كلما زادت قيمة األربتاح

األرباح بين التمتصترف والتمتتتعتامتل بتنتستبتة تتبتدأ متن %45

الموزعة عليه

للمصرف و  %55للمتعامل لتصل إلى  %5للمصرف و%25
للمتعامل حسب مدة إيداع المبالي المستثمرة

أما سندات االستثمار "إستثمرلي" فهي سندات تجتاريتة متحتددة

ويقوم المصرف باستثمار األموال التي يودعها المتعاملتون فتي

التتقتتيتتمتتة مستتبتتقتتا حتتيتتث هتتنتتاك أربتتع أنتتواع 111.111دج-

حسابات وسندات االستثمار ضمن مشاريع مدروسة بعناية وفق

511.111دج1.111.111-دج5.111.111-دج) ويتتم تتحتديتد

صيغة المضاربة الشرعية المتعتتتمتدة متن قتبتل هتيتئتة الترقتابتة

مدة اإلستثمار تبدأ من  3أشهر لغاية  5سنوات وفق نفتس متبتدأ

الشرعية للمصرف ويتتتم اقتتتستام األربتاح التنتاتتجتة عتن هتذه

تقاسم األرباح.

االستثمارات مع المتعامل كل ثالثة أشهر.

ويواصل مصرف الستالم-التجتزائتر تتقتديتم ختدمتات مصترفتيتة
عصرية تنبع من المبادئ و القيم األصيلة الراسخة لدى الشعتب

وحساب االستثمار "إستثماري" هو حساب بنكي يتم إيداع مبلي

الجزائري ،بغية تلبيتة حتاجتيتات الستوق ،و التمتتتعتامتلتيتن ،و

أدنى فيه بقيمة 111.111دج لمدة معينة تبدأ من  3أشهر لغتايتة

المستثمرين ،و تضبط معامالته هيئة شرعية تتكتون متن كتبتار

 5سنوات ليقوم المتصترف بتاستتتثتمتار هتذه األمتوال واقتتتستام

العلماء في الشريعة و االقتصاد.

األرباح الناتجة عنها كل ثالث أشهر ،حيث كلتمتا كتان التمتبتلتي
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رعايـــة فعاليـــات ”تيـــل رايـــس“
ساهم مصرف السالم الجزائر في رعاية النحنفنل النتنكنرينمني

الذك خص تكريم نجباء النتنربنينة النمنتنمنينزينن فني األطنوار
الدراسية الثالث و الذك تم تنظيم ببنلندينة بنجناينة ينوم 40
أوت  1430بدار الثقافة

شارك مصرف السالم الجزائر في رعاية فعنالنينات  Tech Race 1430فني طنبنعنتن
األول بالجزائر وافريقيا ،حيا أقيمت المراسيم بفنندق New Dayبنحنسنينن داك –
الجزائر العاصمة ،ضمت المسابقة مجموعة من المبندعنينن النذينن شناركنوا فني عندة
مناسبات وطنية ودولية أكسبتهم خبرة في الميدان.
تمحور الحدث حول طرة إشكالنينات منتنعنلنقنة بنمنخنتنلنف النمنجناالت :النمنعنلنومناتنينة،
اإللكترونية ،التصميم  ،..اين تم تقييم أداء المراركين عبنر لنجنننة النتنحنكنينم الندولنينة
المتكونة من فنلنديين ،وتم انتقاء الفريق الفائز اوتوماتيكيا للمراركة في Junction
Xوالذك يعد مسابقة دولية.
وهكذا اليزال مصرف السالم الجزائر ثابتا عل مبدأف المتمثل في ترجيع البحا العلمي
و دعم فئة الرباب المبدع ودفع عجلة التنمية نحو األمام.

شارك مصرف السالم النجنزائنر ينوم  1430040040فني فنعنالنيناتC-
 TECHحول التكنولوجيا والدفع االلكتروني في النجنزائنر ،النمنننظنم

من قبل ننادك  CELECلنطنالب جنامنعنة هنوارك بنومندينن لنلنعنلنوم
والتكنولوجيا.
هذا بحضور ممثلة  Microsoftبإفريقيا السيدة "وافنا بنن تنرينكني"
وعدة رسميين ومحاضرين.
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بقلـم السيـد  :ياسـر عبـد العزيـز حجـاز
مندوب متعدد المهام
اختلف الفقهاء وعلمائنننا األفناضنل رحنمنة هللا

سيدنا ذا الكفل عليه السالم أنتا قتادم و ستنتلتتتقتي فتي

صبرك ينفذ ،حتى ال تفي بما تكفلت به لكنك أعييتني

عليهم في ذا النكنفنل عنلنين السنالم منن حنينا

مجلس القضاء  ,فذهب سيدنا ذا الكفل عتلتيته الستالم

في كل شيء ولم أقدر ثم اختفى .فشتكتره هللا تتعتالتى

النَسب الذك ينتنمني إلنين  ،والنمنكنان والنزمنان

و لم يجده و انتظره و لم يأت وسأل الناس عنه لتكتن

على ذلك ونبأه ،فسمي ب ":ذا النكنفنل" ,ألنته تتكتفتل

فنينهنمنا ،وهنل هنو ننبني أم رجنل

لم يعرفه أحد  ,حتى فاتته قيلولتته وواصتل قضتائته

بأمر فوفى به.

الذك عنا

صالع؟ ولم يتعرض القرآن الكريم إلن قصنتن

بين الناس و قام ليلته بالصالة و لم ينم  ,و فتي التيتوم

من قريب أو بعيد ،بل غاينة منا فنعنل أن ذكنرف

الثاني عاد إليه إبليس في نفس الصورة التي جاء بتهتا

ضمن عدد من األنبياء وصفهم بنالصنابنرينن و

عند الوقت الذي يرتاح فيه وبدأ بالبكاء و الصترا و

األخيار في اآليتين النكنرينمنتنينن بنعند بسنم هللا

أنه مظلوم وال أحد ينصره  ,فقال له سيدنا ذا التكتفتل

ينس َوذَا
الرحمن النرحنينمَ » :و ِإ ْ
سن َمناعِنين َل َو ِإد ِْر َ
ا ْل ِك ْف ِل ۖ ُك ٌّل ِ ّمنَ الصَّا ِب ِرينَ « في اآلينة( )00منن

عليه السالم انتظرني في مجتلتستي وستوتتي وعتنتدمتا
ذهب سيدنا ذا الكفل عليه السالم لم يتجتده و انتتتظتره

سورة األنبياء في اآلية ( )00من سورة ص :

وسأل القوم عنه إال أن أحدا لم يعرفه ثم واصل عمله

س َع َوذَا ا ْل ِك ْف ِل ۖ َو ُك ٌّل ِ ّمننَ
» َوا ْذك ُْر إِ ْ
س َماعِي َل َوا ْليَ َ
ْاأل َ ْخيَ ِار «صدق هللا العظيم  ,إال أن مضنمنون

و قيامه في الليل و لم ينم ليومين ,وفي اليوم التثتالتث

رسول هللا صل هللا علي وسنلنم  :ال تنغنضنب ولنل

أمر أهله أن ال يدعو الشيخ يوقظه ألنته كتان يتكتذب

الجنة .

القصة بصفة عامة واحند كنمنا ورد فني األثنر

عليه بعدها جاء إبليس عند الظهيرة و بتدأ بتالشتكتاء

والخبر وهللا أعلم ,وهو كاآلتي :

والعويل فأخبروه أنه وقت قيلولته وراحتته و أنته لتم

وفقنا هللا وإياكم لما يحب و يرضاف و نسألنل النلنهنم

يروى أن ذا الكفل عليه السالم كان الوحيد من بتنتي

ينم منذ يومين وعنده وقتت التذي يتقتضتي فتيته بتيتن

أن نكون من أهل الصبر والخينر ومنن أهنل النوفناء

قومه الذي تكفل بهم بشرط صيام النهار و قيام التلتيتل

الناس ,وعندما منعوه حاول إبليس بشتى التطترق أن

بالوعود والعقود ,ومن أهل العمنل الصنالنع ,النلنهنم

و يقضي بين الناس وال يغضب ,وقد كان عنتد وعتده

يدخل إليه فنظر متفحصا حتول التبتيتت فتوجتد ثتقتبتا

أحرننننرنننننا مننننع النننننننننبننننيّننننيننننن والصنننندّيننننقننننيننننن

فكل قومه أعجزهم هذا الشرط إال هو ,فتكتان يصتلتي

صغيرا تحت النافذة فدخل منه ثم أيقضه وعندمتا قتام

في اليوم مائة صالة و يقتضتي بتيتن التنتاس دون أن

سيدنا ذا الكفل عليه السالم تحدث مع أهله وقتال  :لتم

يغضب في ساعات الصباح في متجتلتس التقتضتاء ثتم

تركتموه يدخل إلي فأخبروه أنهم منعوه ولتم يتدختل

ينام عند الظهيرة ليتم القضاء بين التنتاس بتعتدهتا فتي

من الباب فحتارو كتيتف دختلت فتتتفتحتص ستيتدنتا ذا

أخطأت فمن ننفنسني و منن الرنينطنان ،ومنا أبنر

المساء ثم يقوم الليل كله بالصالة و الذكر و التدعتاء,

الكفل عليه السالم فوجد كل شيء مغلق بإحتكتام كتمتا

نننفننسنني إن النننننفننس ألمننارة بننالسننوء إال مننا رحننم

وكانت الشياطين تحاول جادة أن تصده عن سبيل هللا

تركه ولم يجد أي منفذ يستتتطتيتع التدختول متنته وإذا

ربي ,سبحانل اللهم وبحمدك أشهد أن ال إل إال أننت

و عن فعل الخير إال أنها لم توفق ,حتى أتاه إبتلتيتس

بالشيخ معه في البيت  ,فقال له سيدنا ذا الكتفتل عتلتيته

أستغفرك وأتوب إليل.

لعنة هللا عليه في أحد األيام في صورة شيخ ضتعتيتف

السالم عرفتك اآلن يا عدو هللا ! ولم تفعل كتل هتذا ،

فتتي وقتتت نتتومتته ونتتاداه عتتنتتد بتتابتته وقتتال أن التتقتتوم

فظهر إبليس اللتعتيتن بصتورتته التحتقتيتقتيتة وقتال لته

ظلموني و أنا ال أقوى على الدفاع عن نفسي فقال لته

حسدتك على عصمة هللا إياك وألثير غضبك وأجعتل

و أستخلص من هتذه التقتصتة بتعتض أحتاديتث ستيتد

المرسلين محمد صلى هللا عتلتيته وستلتم حتيتن قتال :
" أحب األعمال إل هللا أدومها وإن قل " ,وقال أيضتا
صلوات ربي وسالمه عتلتيته " :إن خنينار عنبناد هللا
الموفون المطيبون " ,وصح عنته صتلتى هللا عتلتيته
وسلم حين قال له أبتا التدرداء رضتي هللا عتنته  :ينا
رسول هللا دلني عل عمل يدخلني الجنة  ,فنقنال لن

والرهداء والصالحين وحسنن أولنئنل رفنينقنا ,ربنننا
أعنننننا عننلنن

ذكننرك وشننكننرك وحسننن عننبننادتننل

آمين...آمين..آمين..
والحمد هلل رب العالمين .إن أصنبنت فنمنن هللا و إن
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بقلـم السيـد  :زهير غولي
رئيس مصلحة المحاسبة
فضال اقرأ وتمعن لتعرف من أنت
ومن تشبه :
* روي أن األحنف بن قيس ) :
كان جالسا يوما فجال في خاطره قوله
تعالى:
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم )
ي بالمصحف أللتمس ذكري حتي
فقال :عل َّ
أعلم من أنا ومن أشبه
* فمر بقوم ..
كانوا قليالُ من الليل ما يهجعون وباألسحار
هم يستغفرون وفي أموالهم ٌ
حق للسائل
والمحروم)
بقوم ..
* َّ
ومر ٍ
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
الغيظ والعافين عن الناس )
ومر بقوم ..
* َّ
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة ومن يوق ُ
ش َّح نفسه فأولئك هم
المفلحون )
ومر بقوم ..
* َّ
يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش وإذا ما
غضبوا هم يغفرون )
فقال تواضعا ُ منه :اللهم لست أعرف نفسي
في هؤالء...
ثم أخذ يقرأ
* فمر بقوم إذا قيل لهم ال إله إال هللا
يستكبرون)
ومر بقوم يقال لهم :
* َّ
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من
المصلين ولم نك نطعم المسكين )
فقال  :اللهم إني أبرأ إليك من هؤالء ..
*حتى وقع على قوله تعالي :
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمال
صالحا وآخر سيئا عسى هللا أن يتوب عليهم
إن هللا غفور رحيم )
فقال  :اللهم أنا من هؤالء)
سبحان هللا العظيم وبحمده..
َيقو َل إبليـَس للـہ عـزَ ْو َجـ َل :
{وعزتك وجاللك ت ألغوينهم ما دامت
أرواحهم في أجسادهم } ت
فيقول هللا عز وجل :
لہم ما داموا
{وعزتي وجاللي
ألغفرنَ
َ
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ستغفرونني  }..ت
ي َ
أكثروا من األستغفور ..
اللهم أجعل تذكيري صدقة جارية عني
وعن وآلدي وجميع المسلمين )
إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ولم يجدوا
أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في
الدنيا
فإنهم يسائلون عنهم رب العزة ،ويقولون:
” يارب لنا إخوان كانوا يصلون معنا
ويصومون معنا لم نرهم “
فيقول هللا جل و عال :
اذهبوا للنار وأخرجوا من كان في قلبه
مثقال ذرة من إيمان ..

صلَّى َّ
سو ُل َّ
ضت ُل
َر ُ
سلَّ َم :أ َ ْف َ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللاِ َ
ش ْه ُر َّ
َّللاِ ْال ُم َح َّر ُم.
ضانَ َ
الصيَ ِام بَ ْعدَ َر َم َ
ِ
صيام عاشوراء :
مننحننرم هننو الرننهننر األول مننن السنننننة
الهجرك ،وهو شهنر
القمرية أو التقويم
ّ

يوم عاشوراء هو اليوم التذي نتجتى هللا
حرم :
أسماء شهر ُم ّ

كننانننون ثنناننني أو ينننننايننر فنني الننتننقننويننم

تعالى فيه النبي موسى عليه الستالم متن
الغرق ،وهتو التيتوم التعتاشتر متن شتهتر

الميالدك ،وكان اسم ُمنحنرم يُنطنلنق فني
الجاهلية عل شنهنر َر َجنب ،وهنو أحند

كان العرب قديما يطلقون أستمتاء عتديتدة

محرم في التقويم الهجري ،ويسمى عتنتد

على شهر محرم ومنها :ناتق ،والمؤتمتر

األشهر ال ُح ُنرم األربنعنة وهني :منحنرم،

أي :الذي يُعقد فيه جلسة أو مؤتمر بُتغتيتة

ورجب ،وذو القعدة ،وذو الحجة ،وحرم

التشاور ،واألخذ برأي الناس بخصتوت

المسلمين بيوم عتاشتوراء ،وبتختصتوت
صتلَّتى َّ
َّللاُ
ي َ
صيام هذا اليوم ورد أ َ َّن النَّبِ َّ
ستلَّ َتم لَت َّمتا قَتد َِم ْالت َمتدِيتنَتةَ َو َجتدَ ُهت ْم
َ
علَيْت ِه َو َ

هللا تعال بنفس هذا الرهر وليس ألحند

حسم أمر الخوا في الحترب أو التنتأي

من عبادف تحليل  ،قنال هللا تنعنالن ( :إِنَّ
ْنرا
َّللاِ اثْنَنا َ
ِع َّدةَ ال ُّ
ور ِع ْن َد َّ
عر ََنر شَنه ً
ر ُه ِ

عنها ،وكان ُمحرم فتي بتعتض التتتقتاويتم
القديمة يُسمى بالموجب.

َّللاِ يَن ْنو َم َخ نلَننقَ السننمنناوات
ب َّ
فِنني ِك نتَننا ِ
ض ِم ْن َها أ َ ْر َب َعةٌ ُح ُر ٌم) [التوبة]11:
َو ْاأل َ ْر َ

عتا ُ
تورا َء فَتقَتالُتوا:
يَ ُ
صو ُمونَ يَ ْوما يَ ْعنِي َ
ش َ
ع ِظي ٌم َو ُه َو َي ْو ٌم نَت َّجتى َّ
َّللاُ فِتيت ِه
" َهذَا َي ْو ٌم َ
ستى
سى َوأ َ ْغ َرقَ آ َل فِ ْر َ
ام ُمتو َ
ُمو َ
ع ْونَ فَ َ
ص َ

محرم :
فضل الصيام في
ّ

ُ
سى ِمت ْنت ُهت ْم
ش ْكرا ِ ََّلِلِ" َف َقالَ :أَنَا أ َ ْولَى ِب ُمو َ
امت ِه) ،ويُتذكتر أنته لتم
صيَ ِ
صا َمهُ َوأ َ َم َر بِ ِ
فَ َ

نحنرم
 ،وقد ر ّجع بنعنا النعنلنمناء أنّ ُم ّ

تثبت في السنة النبوية أو القرآن الكريتم،

أفضل األشهر الحرم األربعة ،وفني هنذا

إن أفضل الصيام خالل أيتام الستنتة بتعتد

المقال سنتنحندّث عنن سنبنب تسنمنينتن ،

عتتبتتادة ختتاصتتة فتتي يتتوم عتتاشتتوراء إال

صيام شهر رمضان المبارك ،هو صيتام

وأسمائ األخرى ،وفضل صيام .

الصيام.

النوافل في شهتر ُمتحترم ،فتاإلكتثتار متن
الصوم في شهر هللا المحرم متن فضتائتل

أسباب التسمية :

األعمال ،ويقال من صام عشرة أيام فقط

اختلفت اآلراء حول أسباب تسمية شتهتر

من شهر محرم فتهتو متأجتور بتإذن هللا،
ي َّ
ع ْنهُ قَالَ :قَتا َل
َّللاُ َ
ع ْن أَبِي ُه َري َْرة َ َر ِ
َ
ض َ

ي
محرم بهذا االسم ووردت كما يلي ُ :
سم َّ
ُمحرم بتهتذا االستم ألن التعترب كتانتت
تُحرم فيه الحرب والقتال .اقتتتل التعترب
فيما بينهم قتاال كتبتيترا فتي هتذا الشتهتر،
فحرموا القتال عتلتى إثتر ذلتك ،وقتامتوا
َّ
بتسمية هذا الشهر بمحرم

00

بقلــم  :عــادل بورويــس

دخل القاعة لحضور حفل تكريم اثر زيارت للعراق بعد غياب دام
اكثر من  30عام٠٠٠

انه كبير استشاري امراا القلب في المستشفى الملكي بلندن طبتيتب
القلب الدكتور ضياء كمال الدين.
وعند مدخل القاعة استوقفه منظر بائع جرائد كتبتيتر الستن متفتتترشتا
جرائده على الترصتيتف ،اغتلتق التطتبتيتب عتيتنتيته ثتم سترعتان متا
فتحهما ...تذكر مالمح هذا الرجل العجوز المحفورة في ذهنه...

حارس و محروس ,مهلل و منجي,
حالل و حرام  ,طيب و خبيا
شجاع و جبان ,زكاة و رب
قليل و كثير ,طالب و مطلوب
رافع و خافا  ,معز و مذل
مدخل الجنة و مورد النار
الناس في أصناف ,ممسل نادم
ومعتدل يرجو رحمة هللا
وسابق في الخيرات بإذن هللا فذلل
هو الراض المرضي

”أعقل النّاس أعذرهم للناس ،وأغن الننّناس
من قنع بما تيسر ل  ،وأقوى النّاس من قوك
عل غضب  ،وأكثر الننّناس كنذبنا ً منن ينكنثنر
الحديا عن نفس “.
00

جرجر نفسه ودخل القاعة ثم جتلتس غتيتر ان ذهتنته بتقتي متع بتائتع
الجرائد وعندما نودي على استمته لتدى حتلتول فتقترة تتقتلتيتده وستام
االبداع قام من مكانه بيد انه لم يتوجه الى المتنتصتة بتل تتوجته التى
خارج القاعة ...راح الكل ينظر اليه في ذهول اما هو فقد اقترب متن
بائع الصحف وتناول يتده فستحتب التبتائتع يتده وقتد فتوجت وقتال :
” عوفني يا ابني ماراح افرش هنتا مترة اخترى ،رد عتلتيته بصتوت
مخنوق“ ” :انت اصآل ماراح تفرش مرة اخرى ،أرجوك بس تتعتال
معي شوي“  ...ظل البائع يقاوم والدكتور يمسك بيده وهو يقوده الى
داخل القاعة ...تخلى البائع عن المقاومة وهو يترى عتيتنتا التدكتتتور
تفيضان بالدموع وقال ” :مابك يا ابني“
لم يتكلم الدكتور وواصل طريقه الى المنصة وهو ممسك بتيتد بتائتع
الجرائد والكل ينظر اليه في دهشة ثم انخرط في موجتة بتكتاء حتارة
واخذ يعانق الرجل ويقبل راسه ويده ويقول ” :انت ما عترفتتتنتي يتا
استاذ خليل“
قال  ” :ال وهللا يا ابني العتب على النظر“ فرد الدكتور وهو يكفتكتف
دموعه ” :انا تلميذك ضياء كمال الدين في االعدادية المركزية لقتد
كنت االول دائمو وكنت انت من يشجتعتنتي ويتتتابتعتنتي ستنته 1266
ونظر الرجل الى الدكتور واحتضنه
تناول الدكتور الوسام وقلده لألستاذ وقال للحتضتور ” :هن الء هنم
من يستحقون التكريم وهللا ما ضعنا وتخلفنا وجهلنا إال بعد إذاللنننا
لهم وإضاعة حقوقهم وعدم احترامهم وتقديرهم بما يليق بمقامهم
وبرسالتهم السامية ان االستاذ خليل علي استاذ اللغة العربينة فني
االعدادية المركزية ببغداد“.
...قصة حقيقية فيها عبرة وفيها رد اعتبار لمن نذر نفسه لخلق جيتل
من العلماء واالطباء لخدمة المجتمع...

خرج موس علي السالم يوما لمناجاة رب سبحان ؛ ثنم سنأل
رب قائال ” :يارب كيف يأخذ الضعيف حق من القوك ؟“
قال ل رب سبحان ” :اذهب بعد العصر إل مكان كذا ...
في يوم كذا “...
”لترى وتعلم كيف يأخذ الضعيف حق من القوك“
ذهب موس إل المكان فرأى شالالً من الماء يخرج من جبل.

أثار الرئيس التنفيذك لرركة  ،Euro Exim Bank Ltdتفكير
االقتصاديين عندما قال:

جلس موس ينظر متفحصا متأمال فنإذا بنفنارس ينأتني راكنبنا
ناقة ل يريد الماء ،نزل الرجل عن ركوبت وخلع حزام الذك
كان يعيق حركت أثناء ورودف للماء ووضع عل جانب قريب
من  ،شرب الفارس واغتسل ثم انصرف ناسنينا حنزامن النذك
وضع في مكان .

الدراج (سائق الدراجة) هو كارثة بالنسبة القتصاد البالد

جاء غالم صغير راكنبنا حنمنارا إلن شنالل النمناء ،واغنتنسنل
وشرب أيضا ،ثم حمند هللا تنعنالن  ،وعننندمنا أراد االنصنراف
وقعت عين عل حزام الفنارس النذك كنان قند نسنين بنجنوار
شالل الماء  ،فتع الغالم الحزام  ،فنإذا هنو منمنتنلنئ بنالنذهنب
واألموال والمجوهرات النفيسة ،أخذف وانصرف .

 -ال يرسل سيارت للصيانة واإلصالة؛

وبعد ذهاب بقليل  ،أقبل عل الماء أيضا شيخ عجوز لينرنرب
ويغتسل ،وبينما هو كذلنل  ،جناء إلنين النفنارس النذك نسني
حزام عند شالل الماء مسرعا  ،يبحا عن حزام فلنم ينجندف
 ،سأل الفارس الريخ العجوز  :أين الحزام الذك تركت هنننا ؟
أجاب الريخ ال أعلم ولم أر هنا حزاما .

 ال يرترك السيارة وال يأخذ قرض السيارة؛ ال يرترك تأمين السيارة؛ ال يرترك الوقود؛ ال يستخدم مواقف مدفوعة األجر؛ لن يصبع بدين؛حسنا  ،اللعنة!
نعم ال يحتاج األشخاص األصحاء لالقتصاد .إنهم ال يرترون
االدوية .ال يذهبون إل المسترفيات واألطباء.
وال يضيف شيئا إل الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.
عل العكس من ذلل  ،فإن كل محل لماكدونالد جديد يخلق ما ال
يقل عن  14وظيفة  34 -أطباء قلب 34 ،أطباء أسنان 34 ،خبراء
لفقدان الوزن بصرف النظر عن األشخاص الذين يعملون في
محالت ماكدونالد.

اختر بحكمة:
الدراج أو ماكدونالد؟

00

أشهر الفارس سيف وقطع رأس الريخ العجوز.
كان موس علي السالم ينظر ويتأمل ويفكر ،قال يا رب  :إن
هذا الفارس ظلم عبدك الريخ العجوز .
قال ل رب  :يا موس :
الريخ العجوز كان قد قتل أبا الفارس منننذ زمنن ،أمنا النغنالم
فكان أبوف قد عمل عند والد الفارس عررين سنة ولنم ينعنطن
حق .
فالفارس أخذ بحق أبي من الريخ العجوز ،والغالم أخذ بنحنق
ق وال تضنينع
أبي من الفارس ،وسبحان من س ّم نفس النحن ّ
عندف المظالم.

إذا ألق الزمانُ عليل شرا
فال تجزع لحالل بل تذكر

وصار العيش في دنياك مرا

*
*

كم أمضيت في الخيرات عمرا

وإن ضاقت عليل األرض يوما ً

وبِتَّ تَأِنُّ ِمن دُنياكَ قهرا ً

*

الكون ما أبكاكَ إال
ب
فَ َر ُّ
ِ

*

وإن جار الزمانُ عليل فاصبر
لعل هللا أن يجزيل خيرا
وإن شنَّ البغاةُ عليل حربا ً
انتقام
فال تحزن فربل ذو
ٍ

س ْل موالك توفيقا ً وأجرا
و َ

*
*

ويَملئ قلبل المكسور صبرا

*

سيصن ُع من دم األبطال نصرا
*

فال تخضع وعش دنياك ُحرا

*

وإن جار الصديق عليل ظلما ً

وقابلل الوفا ُبعدا ً و َهجرا

*

صفَت الحياة عليل فاحذر
وإن َ

الوفي وكفاك فخرا
فقد كنت
َّ
*

ب بلي ٍة تأتيل غدرا
فَ ُر َّ

فكم من مترفٍ بالمال فيها

*

فأصبع يرتدك ذُالً وفقرا

عظيم
وكم في الناس ذا ُملل
ٍ

*

وقد َملل الدنيا برا ً وبحرا

فبع َد العز وافت المنايا

*

دخ َل في ظالم الليل قبرا
وأ ُ ِ

هي الدنيا فال تركن إليها

*

وال تجعل لها في القلب قَدْرا

*

فربٌل لن َي ُر َّد يداك صفرا

و ُم َّد يداك للرحمن دوما ً

فقال ل الخليفة  :اذهب واقعد أمام دكان العطار ،وال تكلمن ،
وافعل ذلل ثالثة أيام ،وفي الينوم النرابنع سنأمنر عنلنينل أننا

وبعا رجالي ،وسأنزل عن فرسي ،وأسلم عليل ،فرد علي
السالم وأنت جالس ،وإذا سألتل س اال أجنب عنلني وال تنزد
شيئا ،وإذا انصرفت ذكر العطار بالعقد .
وفي اليوم الرابع مر الخليفة عل الرجل ،ونزل عن فرسن ،
وسلم علي  ،وقال ل  :لنم أرك منن مندة ؟! فنقنال النرجنل:
سأمر عليل قريبا .

سيسلخ من ظالم الليل فجرا
*

فال تحزن علي و ِعش عزيزاً

العطار ،فركاف الرجل إل الخليفة النعنبناسني عضند الندولنة،

وأجروا من دم األحرار نهرا

*

وإن فرض الطغاةُ عليل ذُالً
رب كري ٌم
وقل يا نفس لي ٌ

لتعلم أنَّ بعد العسر يسرا

أودع رجل عقدا ثمينا أمانة عند عطار ،فلما طلب من أننكنر

فلما انصرف الخليفة ،نادى العطار الرجل ،وقنال لن  :صنف
لي العقد الذك تتحدث عن  ،فنوصنفن النرجنل فنقنام النعنطنار
وفتش دكان  ،وأحضر النعنقند ،فنأخنذف النرجنل ،وذهنب إلن
الخليفة ،فأحضر الخليفة العطار ،وعاقب عل خيانت .

أكبـر عائق أمام النّجاة
هـو خـوف الفرـل
00

