
 



 

إلال   هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف من خالاللالهالا“  السالم” مجلة 

ن الالمالرالاركالة ـالـالـالـالـالـالة موظفي المصرف، وبإمكان جميع الموظفاليالــــــن كافــــــز التواصل الداخلي بيــــــتعزي

ل ــــــسواء بمقاالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو بأفكار لمنتجات جديدة أو التعبير عن آرائهم من أج

ة ـالـالـالـالـالـالصفحة خاصة في المجاللالة عمل إيجابية و متينة، و سنخصص لكل إدراة / خلية / فرع ــــــترسيخ بيئ

 داث...إلخــــــم األحــــــرض للصور و أهــــــع معــــــم

 ندعو جميع الموظفين إلرسال مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :

 Marketing@alsalamalgeria.com-Groupe

 
 رـــــــالتقديالتحيـــــــــة و ع ـــــــم
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ل الرجـل وبقيت اآلثـار والثمـار حــلقد ر
  وذكريات الديـار

 أقالم الموظفين

 أقالم الموظفين

 منبـر هيئـة الفتـوى

عاماً من العطاء 02  
مسيرة مضيئة للدكتور حسين حامد 

 حسان )رحمه هللا(

 فضيلة الدكتور محمد عبد الحكيم زعير  بقلم

 منبـر هيئـة الفتـوى

 كلمة في حق
 الرـيخ العـالمة أستـاذي الجليـل . األستـاذ الدكتـور

-رحمه هللا -حسـين حـامد حسـان    

 أبوبكر بن لخضر لرهب فضيلة الدكتور  بقلم

 منبـر هيئـة الفتـوى

المغفور له بإذن هللا الدكتور حسين حامد حسان، معلّم 

  األجيال، ال توفّي حقه كلمة أو كلمات أو حت  مجلدات

 فضيلة الدكتور العياشي الصادق فداد    بقلم

 بقلـم الســيد : علي محـّمد بورويبـــة 
 مســـؤول التدقيق الرــرعي 

 "المصالح الررعية" كما نظّر لها
  د . حسين حامد حّسان وطبّقها

سيدي وشيخي وحبيبي وأبي كما كان يحب دوما أن يذكرني فضيلة 

  الدكتور العالمة الفقيه حسين حامد حسان.

محمد هرام قاسمي الحسني مدير   بقلم السيد

 التوجيه و التنفيذ و التدريب الررعي

 ركـن سـؤال و جـواب

 في المالية اإلسالمية

 موظفون تميزوا بأدائهم

 فرسان الرهر 

 لمصرف السالم الجزائر 

  



 

 

فقدت الصناعة المالية اإلسالمية منذ أسابيع أحد روادها و أعمدتها و فطاحلها الذي 

سخر ما يربو عن خمسين سنة من عمره في خدمتها و تأصيل معامالتها و تنزيلل 

أحكام الشريعة بجزئياتها و مقاصدها على تطبيقاتها و مستجداتها. إنه الشليل  

الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لمصرف السالم 

الجزائر رحمه اهلل تعالى و جعل مثواه الجنة مع النبيئين و الصدقين و الشلهلدا  

 بإذن اهلل و حسن أولئك رفيقا.

وأنا أكتب هذه السطور أستذكر ما كان يحدثنا به فضيلته بين الفينة والفينة ملن 

ذكريات هذا العمر المديد المبارك كيف أنه لم يسعفه بد  التعلم قبل سن الثانية 

عشر بسبب وفاة والده وهو في السادسة من عمره واضطراره للعمل إلعالة والدته و 

إخوته. وبتشجيع من هذه الوالدة الفاضلة الزاهدة العابدة بدأ تعليمه بلإحلدى 

جمعيات تحفيظ القرآن الكريم أين تعلم أصول القرا ة والكتابة مما مكنه من دخول 

معهد القاهرة الديني التابع للجامع األزهر وليتابع موازاة مع ذلك مسلا  ملقلرر 

المدرسة اإلعدادية لينال بعد سنة واحدة شهادتي التعليم االبتدائي األزهلريلة و 

األهلية بدل السنوات األربع المفروضة . ثم واصل مشواره التعليمي إلى أن استكمله 

بنيل الليسانس في كل من كلية الشريعة بجامعة األزهر و كلية الحقوق بجامعلة 

القاهرة ثم كلل مساره األكاديمي بشهادة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية من األزهر 

 الشريف و الماجستير في القانون المقارن من جامعة نيويورك األمريكية.

إنه مسار يتيم فقير من ريف مصر حباه اهلل من التصميم وعلو الهمة و العزيملة 

والنبوغ ما مكنه من التألق و التفوق ليبلغ أعلى الدرجات العلمية و المهنية سخرها 

لخدمة الشريعة اإلسالمية تعليما و تأليفا و تطبيقا في مختلف مجاالت اللحليلاة 

وساهم في إعداد العديد من الدساتير و القوانين المستلهمة من قواعد الفلقله 

اإلسالمي و واكب مسيرة المؤسسات المالية اإلسالمية من بداياتها موجها و مؤطرا و 

 باحثا و مؤلفا و رئيسا أو عضوا في هيئاتها الشرعية.

كانت لشيخنا رحمه اهلل مقاربات تجديدية أصيلة في مستجدات الفقه المصرفلي 

اإلسالمي تجمع بين نقاوة التخريج الفقهي مع النظرة المقاصدية الثاقبة وهو الذي 

ما فتئ يصرح بتأثره الكبير بفقه اإلمام الشافعي في علم األصول و فقله اإلملام 

مالك في إعمال المصالح المرسلة  و فقه شي  اإلسالم ابن تيمية و تلميذه ابن قيم 

الجوزية في التمسك بصحيح النصوص و صريحها و فقه اإلمام الشاطبي في الجمع 

بين كليات الشريعة و مقاصدها و جزئياتها و تفريعاتها فتجد اجلتلهلاداتله و 

تخريجاته الفقهية في المعامالت المالية المعاصرة حاملة لذلك النفس األصلوللي 

التجديدي الذي يزاوج بين منهجي أهل الحديث و أهل الرأي بال إفراط و ال تفريط في 

 ذا و ذاك. 

ومن طيبة معدن الشي  أن يتلحف كل هذا العطا  العلمي والمهني الزاخر بردا  من 

الخلق الدمث و التواضع الجم و الرفق الجميل و العشرة الطيبة جعله في قلللو  

 الناس موقرا محبوبا عزيزا مطلوبا وجعل فراقه رحمه اهلل أليما كئيبا.

" َأَوَلْم ال غرو أن يفسر سيدنا عبد اهلل ابن عباس قول اهلل تعالى في سورة الرعد : 

َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي اأَلْرَض َنْنُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها " بقوله : "خرابها بموت علمائها وفقهائها 

 و أهل الخير منها."

 متى يمت علم فيها يمت طرف     ***                األرض تحيا إذا ما عاش عالمها 

 وإن أبى عاد في أكنافها التلف  ***                 كاألرض تحيا إذا ما الغيث حل بها

 

اللهم اغفر لشيخنا حسين حامد حسان وارحمه و عافه واعفو عنه وأكرم نلزلله 

ووسع مدخله و اغسله من ذنوبه بالما  و البرد و الثلج و أبدله دارا خيرا من داره و 

أهال خيرا من أهله و نقه من الذنو  و الخطايا كما ينقى الثو  األبيض من الدنس. 

إن القلب ليحزن و إن العين لتدمع و ال نقول إال ما يرضي ربنا و إنا على فراقك يلا 

 شيخنا لمحزونون.

0ص   



 

 

 11الموافق:  -هل  0441محرم  10تنفس صبح يوم الخميس:       

م  1111أغسللطللس 

والصيرفة اإلسالمية تذرف 

دموع الوداع على أسلتلاذ 

أساتذتها وشمس علمائها 

من أكبر من ساهم فلي و

صناعة ساقلهلا اللذي 

استوت عليله الشليل  

العالمة الدكتور حسليلن 

حامد حسان, الذي طلوى 

كتابه في الدار الفانليلة 

ليقدمه بيمينه بإذن اهلل 

بين يدي ربه يوم لقائله 

 في الدار الباقية.

لقد أغمض عينيه والمالية اإلسالمية ال تزال في أمس الحاجة إلى 

جذوته الوقادة، وروحه المتسامحة، وقلمه السيال في أصوللهلا 

ومسائلها، ولسانه المنطلق في رحا  علمها شرحا لنصلوصلهلا 

وتفسيرا لقواعدها  وتفصيال لمختصراتها وبيانا ألدلتها، للقلد 

فارقها وهي في زهرة شبابها، كان غيورا عليها مستميتلا فلي 

الدفاع عن حياضها، وكانت تتكئ عليه وإخوانه في سيرها نحلو 

 العال.

لقد نضب اليوم ينبوع من ينابيع المعرفة اإلسالمية في عللوم 

الشريعة والمالية اإلسالمية، لقد كان درسه فيها أشهى من الجنى 

وأحلى من الروض النضير وأبهر، حيث كان دقيقا في بحثه عميقا 

في تحليله، غزيرا في علمه، صاحب رأي سديد، صبورا حليما فلي 

تعامله، عظيما في أخالقه وكان يحب الخير لكل الناس، صناعلا 

للمعروف فيهم، يصل ليله بنهاره في خدمتهم، كان صلاحلب 

 خصال جليلة.

لقد رحل وانقطع عمله وبقي علمه الذي سننتفع به وتنتفع به 

األجيال القادمة بإذن اهلل، وبره الكثير الجاري الذي كان يحرص أن 

يكون بينه وبين ربه بعيدا عن أعين الناس، كان حريصا علللى 

 مصالح العاملين معه كحرصه على مصالح أبنائه أو أشد.

لقد كان مجاهدا في طلب العلم وتعليمه والعمل به وكان قليال 

من الليل ما يهجع، كان يفر إلى اهلل في الفتن ويأوي إليه في سر 

 له وعلن، وصبورا  في الشدائد والمحن. 

كان حريصا ومتفانيا يصل ليله بنهاره من أجل نجاح تلجلربلة 

مصرف السالم في الجزائر ويرى في نجاحها المنطلق للصيلرفلة 

اإلسالمية في بالدنا وقد حقق اهلل له وإلخوانه في هيئة الفتوى 

 رجا هم وأمنياتهم.

عاما في الهيئات الشلرعليلة  01وقد شرفني اهلل بالعمل معه 

وبخاصة مصرف السالم الجزائر فقد أكرمني اهلل بصلحلبلتله 

 والجلوس بين يديه واإلفادة ملن علللومله وتلجلاربله.

اللهم يمن كتابه ويسر حسابه ووسع مدخله وثقل ميزانله         

واجعل جنة الخلد التي وعدتها المتقين داره واحشره مع األنبيا  

 والشهدا  والصديقين وحسن أولئك رفيقا.
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 بقلم الدكتـور : عزالديـن بـن زغيبـة

 الررعيةنائب رئيس هيئة الفتوي و الرقابة  



 

 

حينما نتحدث عن المغفور له بإذن اهلل تعالى فضيلة 

الدكتور حسين حامد حسان، إنما نتحدث عن قامة 

علمية كبيرة، وفقيه ذي مواصفات خاصة، وعلم من 

أعالم األمة العاملين المجتهدين المخلصين .. جمع 

بين األصالة والمعاصرة، واتسم بتعدد التخصصات 

والخبرات، فقد جمع بين الثقافة الشرعية، والثقافة 

القانونية، والثقافة االقتصادية، والثقافة المالية 

والمصرفية .. مع خبرة عميقة في األصول وفي 

 الشريعة وفي المقاصد.

مدرسة   –رحمه اهلل   –لقد كان الدكتور حسين حامد 

فقهية في ذاته، كما قال عنه العلما ، فكان ُيعِمل 

المقاصد بشكل متوازن، وكان يتسم بالجدية في 

التعامل مع أي قضية فقهية مطروحة، كما كان يجيد 

ما يسميه العلما  بل"الصنعة الفقهية"، حليم، 

متواضع، طويل النَفس، يتسع صدره لكل ناقد أو محاور 

أو طالب علم.. أظهر براعة فائقة في مسألة البنا  

القانوني للعمل المصرفي اإلسالمي، إذ استطاع أن يدمج 

بين القانون وأصول الفقه.. فاستحق بجدارة أن يكون 

 عالم عصره وفقيه زمانه.

أن يدخل إلى   –رحمه اهلل   –حينما قرر الدكتور حسين 

مجال العمل المصرفي اإلسالمي، استطاع بنك دبي 

اإلسالمي، األول في عالم الصيرفة اإلسالمية، أن يكون 

أيضًا أول من يظفر بخدمات الدكتور حسين العالم 

الفقيه المتمرس المنفتح على كل الثقافات والمدارس 

الفقهية واالقتصادية والقانونية، فكانت النقلة 

النوعية للبنك، والتي يمكن أن نسميها )مدرسة بنك 

دبي اإلسالمي الفقهية(، التي كانت ملهمة لعدد كبير من 

 البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية في العالم.

إن السيرة العلمية والعملية للمغفور له بإذن اهلل 

الدكتور حسين حامد ال يكفيها مقال أو خبر أو حتى 

مجلد، حيث كّرس حياته العملية لخدمة اإلسالم 

والمسلمين، وقضاها متنقاًل بين مدن العالم من شرقه 

إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه؛ إما بحثًا عن العلم، أو 

ملبيًا لندا  المؤسسات االقتصادية والمالية اإلسالمية؛ 

 وظل هكذا حتى وفاته.

فمسيرة الدكتور حسين، الممتدة من أواخر الخمسينيات 

حافلة باإلنجازات، على المستويات  1111وحتى عام 

الشخصية والمجتمعية والرسمية، فقد كان خبيرًا 

قانونيًا واقتصاديًا ومصرفيًا قّل أن تجود الدنيا بمثله، 

خاصة أنه كان يتمتع بعقلية فذة، وحضور ذهني 

مفتوح على كل ما يمكن أن يعرض عليه من خطط أو 

معامالت أو فتاوى في كل ما يتعلق بالمال واالقتصاد 

والقانون، فضاًل عن دوره الملموس في التدريس بعدد 

 –من الجامعات اإلسالمية.. وفي هذا اإلطار نذكر له 

دوره في تأسيس الجامعة اإلسالمية   –رحمه اهلل 

العالمية بباكستان، حين دعاه الرئيس الباكستاني 

لتأسيس الجامعة، وبعدها ترأس نفس الجامعة لمدة 

 عامًا. 04

وحتى يتسنى لنا الحديث عن إنجازات الراحل الدكتور 

حسين حامد حسان، البد أن نتناول جانبًا من سيرته 

الذاتية؛ العلمية والعملية، لنقف على حياته التعليمية 

التي كانت مليئة بالطموح، يظهر ذلك جليًا في حصوله 

سنوات، فقد ولد  5على عدة شهادات عليا خالل أقل من 

، وحصل 0391في محافظة بني سويف المصرية عام 

على ليسانس في القانون واالقتصاد من كلية الحقوق 

، كما حصل على ليسانس في 0353بجامعة القاهرة عام 

، 0391الشريعة من كلية الشريعة جامعة األزهر عام 

بعدها حصل على ماجستير في الشريعة اإلسالمية من 

، ثم على 0391كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 

ماجستير في القانون المدني من كلية الحقوق جامعة 

، وعلى دبلوم في القانون المقارن من 0390القاهرة عام 

جامعة نيويورك من المعهد الدولي للقانون المقارن 

، ثم حصل على الماجستير في القانون 0399عام 

م، وحصل على الدكتوراة في الفقه 0395المقارن عام 

وأصول الفقه من كلية الشريعة جامعة األزهر عام 

0395. 

 

 وظائف مهمة

 -رحمه اهلل   –ُعّين فضيلة الدكتور حسين حامد   –

م، ثم 0353عام  -مصر   –محاميًا بإدارة قضايا الحكومة 

معيدًا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فمدرسًا فأستاذًا 

مساعدًا فأستاذًا فرئيسًا لقسم الشريعة بالكلية، ثم 

أعير رئيسًا للدراسات العليا بجامعة اإلمام محمد بن 

علي السنوسي الكبير في ليبيا، ثم أعير رئيسًا للدراسات 

العليا الشرعية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة 

المكرمة، ومديرًا لمركز البحث العلمي وإحيا  التراث 

اإلسالمي بكلية الشريعة بالجامعة، ومستشارًا لمدير 

الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتعاون بين 

الجامعة والجامعات األخرى، ورئيسًا للجنة الدائمة 

لترقية أعضا  هيئة التدريس في جامعة الملك عبد 

 العزيز وجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

أعير إلنشا  الجامعة اإلسالمية العالمية  0393في عام 

بإسالم آباد، عقب إعالن باكستان تطبيق الشريعة 

اإلسالمية، وعين عضوًا في مجلس أمنا  هذه الجامعة، 

 ثم تولي رئاستها لمدة أربعة عشر عامًا.

عمل فضيلة الدكتور حسين مستشارًا قانونيًا 

واقتصاديًا لرئيس جمهورية كازاخستان، ومستشارا 

اقتصاديًا لرئيس وزرا  قيرغزستان، وكلف بعمل 

خريطة استثمارية للدولة، كما عمل مستشارًا لرئيس 

جمهورية باكستان اإلسالمية لشئون الجامعة اإلسالمية 

العالمية، ومستشارًا ألمين عام رابطة العالم اإلسالمي 

بمكة المكرمة، ثم مستشارًا لرئيس مؤتمر العالم 

اإلسالمي بجدة، ومستشارًا لهيئة إحيا  التراث باإلمارات 

العربية المتحدة، كما عين مستشارًا لرئيس جامعة 

 القاهرة.

وباإلضافة إلى ذلك تولى العديد من المناصب 

االستشارية األخرى في عدد من المجامع الفقهية 

والمؤسسات الدينية الرسمية في الدول العربية 

 واألوروبية.

عدد كبير من المؤلفات   –رحمه اهلل  –وللدكتور حسين 

كتا  وبحث ومقال في عدة مجاالت  411تزيد على 

كالصيرفة والتمويل والتأمين اإلسالمي، كما شارك في 

مئات المؤتمرات العالمية والندوات المعنية باالقتصاد 

والتمويل اإلسالمي، قدم فيها العديد من البحوث 

 والدراسات الفقهية التي كان لها أثر كبير في إثرا  

فضيلة الدكتور محمد عبد الحكيم زعير :  

عضو و أمين سر هيئة الفتوى والرقابة 

 الشرعية لمصرف السالم الجزائر   
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 الصناعة.

هذا جانب من المسيرة العلمية والعملية التي عاشها 

الدكتور حسين حامد حسان، الخبير الحقوقي والمالي 

واالقتصادي، الذي ترك إرثًا اقتصاديًا كبيرًا تستفيد منه 

األجيال القادمة، خاصة في الصناعة المصرفية والمالية 

 اإلسالمية.

 

 االقتصاد والبنوك اإلسالمية

مسيرة   –رحمه اهلل   –بدأ الدكتور حسين حامد حسان 

العمل في البنوك اإلسالمية، ثم أصبح في وقت قصير 

جدًا واحدًا من أشهر فقها  المعامالت اإلسالمية في 

العالم، فقد ظل لسنوات طويلة يصل الليل بالنهار بحثًا 

في أمهات الكتب عن كل ما هو جديد في مجال 

المعامالت اإلسالمية، وألنه كان خبيرًا قانونيًا وعالم 

شريعة وخبير اقتصادي في نفس الوقت، استطاع في 

فترة وجيزة أن يطور العقود الشرعية للمعامالت 

والصيغ المصرفية لعدد كبير من البنوك اإلسالمية 

وشركات التأمين التكافلي، واستحداث عدد من الصيغ 

الشرعية المبتكرة التي سارت عليها تلك المؤسسات 

 حتى اآلن.

ولقد أسهم الدكتور حسين بدور كبير في خدمة الصناعة 

المصرفية اإلسالمية منذ إنشائها، كما حرص على 

تدريب الكوادر المصرفية العاملة في هذا المجال، 

واختير رئيسًا للعديد من هيئات الرقابة الشرعية في 

البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية في العالم، وعلى 

 رأسها بنك دبي اإلسالمي.

 

 بنك دبي اإلسالمي

رئاسة هيئة   –رحمه اهلل   –تولى الدكتور حسين 

الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي اإلسالمي لفترة 

طويلة، وبرز دوره المتميز والنشط خاصة وأنه قام 

باستحداث عدد من العقود الشرعية التي كان لها دور 

متميز في نشاطات البنك وتميزه بين أقرانه، وجعلته 

في مقدمة البنوك اإلسالمية في المنطقة، بل وفي 

العالم كله، بنظامه الرقابي الراقي والصارم، ومعامالته 

التي حرصت الهيئة الشرعية على اتخاذ كافة اإلجرا ات 

التي من شأنها مطابقتها لمبادى  وأحكام الشريعة 

اإلسالمية، والبعد عن المعامالت التي تثير الشبهات في 

العمل المصرفي اإلسالمي، ومن هنا اكتسب البنك ثقة 

عمالئه، كما اكتسب سمعة طيبة في الصناعة 

 المصرفية اإلسالمية وفي العالم أجمع.

وقد كان للدور المتميز الذي قام به الدكتور حسين خالل 

رئاسته لهيئة الفتوى في بنك دبي اإلسالمي ردود فعل 

إيجابية تجاه البنك، حيث سعت معظم البنوك 

اإلسالمية في المنطقة والعالم إلى االستفادة من خبرات 

البنك في مجال صياغة العقود الجديدة، بينما عملت 

معظم المؤسسات المالية اإلسالمية األخرى في محاكاة 

األنشطة والعقود التي يعمل بنك دبي اإلسالمي من 

 خاللها.

وسعيًا لتعزيز دور الرقابة الشرعية في بنك دبي 

على   –رحمه اهلل  –اإلسالمي عمل الدكتور حسين حامد 

تأسيس "دار الشريعة"، وهي شركة شرعية قانونية 

متخصصة في صياغة العقود الشرعية المستجدة، 

ومراجعة العقود األخرى المعمول بها فعليًا في 

المؤسسات المالية اإلسالمية وشركات التأمين التكافلي، 

ولتكون هذه الشركة بمثابة المرجع الشرعي والقانوني 

لعمليات بنك دبي اإلسالمي والبنوك اإلسالمية األخرى 

في العالم، حيث نفذت "دار الشريعة عددًا كبيرًا من 

العقود الشرعية لصالح عدد كبير من البنوك 

والمؤسسات المالية اإلسالمية داخل دولة اإلمارات 

العربية المتحدة وخارجها، وحصلت هذه العقود على 

اإلشادة من أساتذة الشريعة وفقها  المعامالت 

 اإلسالمية.

 

 "هندسة" التحول

 –رحمه اهلل  –كان لفضيلة الدكتور حسين حامد حسان 

الدور الرئيس في تنفيذ عمليات تحول العديد من 

البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية، بعد التوجه الذي 

اتخذته هذه البنوك لتحويل أنشطتها ومعامالتها إلى 

إسالمية، فقد اختير من قبل إدارة بنك الشارقة ليتولى 

تنفيذ عملية تحويل كافة أنشطته التقليدية إلى 

معامالت وأنشطة إسالمية وليصبح اسمه "مصرف 

الشارقة اإلسالمي"، كما قاد عملية تحويل بنك اإلمارات 

إلى "مصرف اإلمارات اإلسالمي"، باإلضافة إلى سوق دبي 

المالي الذي تولى الدكتور حسين عملية تحويله إلى 

سوق مالي إسالمي، وظل رئيسًا لهيئته الشرعية حتى 

وفاته، وما تبع ذلك من إعادة صياغة كافة العقود إلى 

 –رحمه اهلل   –عقود إسالمية بشكل كامل، كما حرص 

على تدريب الكوادر البشرية العاملة على تنفيذ 

المعامالت اإلسالمية بعد عمليات التحول، وكذلك إعادة 

هيكلة كافة العمليات واألنشطة وحقوق المساهمين 

 والمتعاملين حسب النظام المصرفي اإلسالمي. 

وفي هذا اإلطار، ومما يؤكد الدور المتميز للدكتور حسين 

حامد في تحويل العديد من البنوك التقليدية إلى بنوك 

إسالمية، أطلق عليه المصرفيون لقب "مهندس 

عمليات التحول" حيث طلب منه أكثر من بنك تقليدي 

إجرا  عملية التحويل إلى النشاط المالي اإلسالمي، وقد 

 تكللت كل هذه الجهود بالنجاح والحمد هلل.

 

 مساهمات قانونية وشرعية

في إعداد القانون  -رحمه اهلل   –أسهم الدكتور حسين 

المدني المصري وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وأعد 

مذكرته التفسيرية، كما أسهم في إعداد قوانين تطبيق 

الشريعة اإلسالمية في باكستان، وشارك في تحويل 

نظامها المصرفي التقليدي إلى العمل طبقًا لمبادى  

الشريعة اإلسالمية، وكذلك في جهود تطبيق الشريعة 

بالكويت، وراجع مشروع قانون شركات التأمين اإلسالمي 

بها، كما أعد مشروع قانون األحوال الشخصية بليبيا، 

وفي إعداد دستور جمهورية كازخستان والقوانين 

 المكملة للدستور.

 وفاته

بعد مسيرة حافلة بالعطا  والتميز والنجاح، استمرت 

عامًا، غيب الموت الدكتور حسين حامد حسان،  91نحو 

الخبير االقتصادي والحقوقي والمالي، وأبرز خبرا  

 11الصناعة المصرفية اإلسالمية في العالم، في 

، ووقع خبر وفاته كالصاعقة على 1111أغسطس 

تالمذته ومحبيه، وكذلك على الفقها  واالقتصاديين 

والمصرفيين، الذين كانوا يرون فيه مدرسة فقهية 

متنوعة الثقافات، وخبيرًا في فقه الواقع، وعالمًا 

منزهًا عن مغريات الدنيا، منقطعًا لالجتهاد والبحث في 

كل ما هو مستجد في عالم االقتصاد والمعامالت 

 اإلسالمية.

وستظل بصماته واضحة لدى كل من يعمل في هذا 

المجال، وسيذكره التاري  دائمًا بالخير مادامت البنوك 

 اإلسالمية.

رحم اهلل الدكتور حسين حامد حسان، وجزاه خير الجزا  

 عما قدمه لإلسالم والمسلمين.
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 الحمد هلل الذي يرفع صفوة عباده بالعلم والعمل...

العلما  ورثة األنبيا ، ومصابيح هداية في األملم،     

 ُأْوَللِئَك الَِّذيَن َهَدى الّلُه َفِبُهَدقال سبحانه وتعالى: [

اُهُم اْقَتِدْه ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكلَرى 

  ٠٩األنعام:  ِلْلَعاَلِميَن ]

َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة لُِّأْوِلي اأَلْلَباِ  َما َكلاَن  ”   

َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَللِكن َتْصِديَق الَِّذي َبلْيلَن َيلَدْيلِه 

 ” َّ  َوَتْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍ  َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِملُنلوَن

 ١١١يوسف: 

والصالة والسالم على الرحمة المهداة إمام العلملا    

العاملين وخاتم األنبيا  والمرسلين سيدنا محمد بن 

 -صلى اهلل عليه وسلم-عبد اهلل

 أما بعد:

َواَل َتْكُتلُملوْا ”  فإن اهلل يقول في محكم تنزيله:       

الشََّهاَدةَ َوَمن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه َوالّلهُ ِبَما َتْعَمُلوَن 

َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة ”ويقول تعالى :    189البقرة: ” َعِليمٌ 

ِللَِّه َذِلُكْم ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخلِر 

  1الطالق ” َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا 

امتثاال ومصداقا لعموم ما جا  في اآليتيلن أقلول 

 وباهلل التوفيق:

قد ورث العلم والحكمة عن الرسل عللما  مخلصون ،  

فأصبحوا مصادر معرفة وقوار  نجاة في مجتمعاتهم 

َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسلطلًا ”  قال سبحانه وتعالى: 

لَِّتُكوُنوْا ُشَهَدا  َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيلُكلْم 

َشِهيداً َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلةَ الَِّتي ُكنَت َعَلْيَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمن 

َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َوِإن َكلاَنلْت 

َلَكِبيَرًة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى الّلُه َوَما َكاَن الّلُه ِلُيِضيلَع 

سلورة ”   ِإيَماَنُكْم ِإنَّ الّلَه ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحليلٌم  

 049البقرة :

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَينِفُروْا َكآفًَّة ”  وقال عز من قائل:  

َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّيَتَفقَُّهوْا ِفلي 

الدِّيِن َوِلُينِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْيِهْم َللَعللَّلُهلْم 

 .011سورة التوبة:  ”َيْحَذُروَن  

َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْهَوا ُهْم َلَفَسَدِت السََّملاَواُت ”   وقال  

َواْلَأْرُض َوَمن ِفيِهنَّ َبْل َأَتْيَناُهم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعلن 

 .90سورة المؤمنون: ”  ِذْكِرِهم مُّْعِرُضوَن  

والشي  حسين حامد حسان رحمه اهلل، له حضور في 

نفوس الكبار، وتقدير واحترام بين األقران والخالن، 

 واعتراف بالفضل بين الباحثين والدارسين.

من نعم اهلل تعالى علَي أن حباني بالعملل ملع  

الشي  حسين حامد حسان رحمه اهلل تعالى، ضمن 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصلرف السلالم 

 م.1118بالجزائر منذ نشأة المصرف عام 

فاكتشفت فيه العالم الرباني الفذ، صاحب المعارف   

المتعددة، الخبير بالمناهج والقوانين، الحكيم فلي 

 –تصرفاته، الملم بكّل ما يتعلق بالمالية االسالمية 

عندملا -وبصدق-قلت له مرة:   –وهو أحد ُصّناعها 

أجلس أمامكم سيدي أشعر بأنني تلميذ أتلعلللم. 

 فابتسم وقال: كّلنا نتعلم.

كلان يغمرنا بتواضعه، ويثرينا بعلمه وتوجيهاته. 

 رحمه اهلل

وجدت فيه سّرا ربانيا حباه اهلل به نسأل اهلل  

تعالى لنا وله القبول والفوز بالفردوس األعلى ملع 

 الصديقين والشهدا  وحسن أولئك رفيقا.   

تعلمت من توجيهاته السديدة، كما تعللت ملن   

 اشاراته وصمته أيضا.

استفدت من كتاباته، وكنت أرى فيها التميز، األملر  

ذي جعلني أنصح الباحثين من طلبة اللملاسلتلر ال

والدكتوراه بالرجوع إليها، وأتحدت كلمتهم: للشيل  

 تميز في كتاباته ومحاضراته.

 –تعلمت منه رحمه اهلل أيضا، أن البحث عن الحلول  

بدعوى  –أولى من المنع  –في المسائل المستعصية 

االحتياط ولسان حاله يقول: الفقه رخصة من ثقلة 

 أما التشّدد فيحسنه الجميع.

تعلمت منه رحمه اهلل كيف نتعامل مع المخاللف  

 مهما كان مستواه ومشربه.

 كان نعم الرئيس للهيئة الشرعية. 

أما المالية اإلسالمية عنده فهي أحد الوسائل الداللة  

على خلود هذه الشريعة الغرا ، وصالحيتها لكل زمان 

 ومكان، فكان اسمه علما عليها.

 لقد حظي الشي  رحمه اهلل بخشية ووقار ... 

 مما عرفته فيه أيضا  

 الحكمة : ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.  0

 االخالص في العمل.  1

 الصرامة والحرص على المواعيد.  9

 الحيوية والنشاط : وقد تجاوز الثمانين من العمر.  4

ذي ومعلمي على عطائك، على عطفك، فشكرا أستا

 على لطفك...

عليك من اهلل رحمات أيها األ  الحنون، والملوجله 

 الملهم، والعالم المؤسس.

أسأل اهلل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 

الُعال كما جمعنا في الدنيا على الخير والطاعلة أن 

يجمعنا في مستقر رحمته، مع األنبيا  والصديقيلن 

 والشهدا  والصالحين والحمد هلل ر  العالمين.

 أبوبكر بن لخضر لشهب فضيلة الدكتور   

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. 

 مصرف السالم الجزائر
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المغفور له بإذن اهلل الدكتور حسين حامد 

حسان، معّلم األجيال، ال توّفي حقه كلمة أو 

كلمات أو حتى مجلدات، لكنها مجرد مشاركة 

للتذكير بقيمته العلمية الشامخة، وما تركه لنا 

من علم وتجار  عملية ينهل منها طلبة 

العلم، وُينتفع بها في العمل، وأساتذة وعلما  

يقتفون أثره ونهجه في الذ  عن المالية 

 اإلسالمية أين ما كانت.

َعرفت الدكتور حسن منذ أن التحقت بجامعة 

أم القرى بمكة المكرمة في بداية الثمانينيات 

القرن الماضي)جامعة الملك عبد العزيز فرع 

مكة آنذاك(، مؤطرا فذا لقسم الدراسات العليا 

الشرعية، حيث أضاف إليها البعد االقتصادي 

والمالي اإلسالمي، وموجها للطال  خاصة 

لموضوعات االقتصاد والمالية اإلسالمية فنتج 

عن ذلك اول رسالة دكتوراه على مستوى 

المملكة تناولت اإلجارة الواردة على عمل 

اإلنساف تحت إشرافه )الرسالة مطبوعة: 

للدكتور شرف بن علي الشريف( لتكون تلك 

األطروحات العلمية على مستوى الماجستير 

والدكتوراه أرضا خصبة ليبني عليها العمل 

-المصرفي اإلسالمي تنظيرا وتطبيقا. كان  

عالما جامعا بين الشريعة  -رحمه اهلل

والقانون. وقد أكرمني المولى عز وجل فيما 

بعد بمالزمته لسنين طويلة في المجلس 

الشرعي أليوفي، وحينما التحق بالهيئة 

الشرعية للبنك اإلسالمي للتنمية وفي غيرها 

من المنابر والمنتديات العلمية األخرى. 

استفدت من أخالقه العالية التي أكرمه اهلل 

بها قبل علمه، كريما متواضعا، ودودا طيب 

النفس كريم المعشر يسالني أحيانا أن أزوده 

ببحث أعددته في مكان ما ليطلع عليه مع أني 

 أعلم بأن الموضوع أشبعه بحثا ودرسا.

ال تفي هذه الكلمة حق شيخنا رحمه اهلل، 

ويكفيه أنه ترك مؤسسات مالية أقامها أو 

أسهم في قيامها لترفع الحرج عن األمة في 

التعامل المالي باالبتعاد عن الربا، كما قام 

بتحويل العديد من المؤسسات التقليدية إلى 

رحا  االلتزام بأحكام الشريعة، ناهيك عن 

المساهمة الفاعلة في إصدار القوانين 

الملتزمة بأحكام الشريعة على مستوى الدول 

أو المؤسسات وكان له دور بارز في تطوير 

صناعة الصكوك لتكون أداة مالية بديلة 

للسندات الربوية، واألسواق المالية اإلسالمية 

 لتداول تلك األدوات.

رحم اهلل الفقيد وأخلف األمة من يسير على 

دربه في الحفاظ على تطبيق الشريعة في 

المال واألعمال، وتطوير المالية اإلسالمية 

والسعي بها نحو مزيد من االمتثال للضوابط 

الشرعية وتحقيق مقاصد الشريعة، لتكون 

 نافعة للبالد والعباد بإذن اهلل. 

فضيلة الدكتور العياشي   بقلم 

الصادق فداد  : عضو هيئة الفتوى 

 و الرقابة الشرعية 
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محمد هشام قاسمي الحسني مدير   بقلم السيد

 التوجيه و التنفيذ و التدريب الشرعي

دعيت من قبل أخينا الكريم نوفل حسان إلى خط كلملات 

في شيخنا وسيدنا وموالنا العالمة حسين حامد حسلان، 

والعبد الضعيف أحقر من أن يكتب في الشي  فما لقريحته 

أن تجود بكلمات توفي الشي  حقه وحتى إن جادت عليله 

فلن توفي حقه، فما بالك ولوعة الفراق حائلة بينه وبين 

ذاك، عرفت فضيلة الدكتور قبل لقائه، عرفته بما كلنلت 

أطالع له من مقاالت وبحوث عند بلدايلة اهلتلملاملي 

بالمصرفية اإلسالمية، وقد كنت شديد التأثر بكتلابلاتله، 

وكان يقع في نفسي أثر عجيب عند مطالعتها ومشاهلدة 

صورته، فإذ هي األرواح جنود مجندة، تنبئني بما سيكون لي 

معه، فكان قدر اهلل أن اجتمع به في مصلرف السلالم 

 الجزائر وأعمل تحت إشرافه مدة تزيد عن االثني عشر عاما.

اثني عشر عاما كانت تهتز نفسي فيها طربا وبهجة وسرورا 

باجتماعات الهيئة لما تيسره لي من لقا  الشي  والجللوس 

إليه وخدمته والتربية على يديه، انتفعت فيها من علمه، 

تعلمت من سمته، سمعت فيها وشهدت كراماته، تعلملت 

من سيرته التي خصني بسردها علي، بتفاصيلها الكثيلرة، 

حتى بشرني مرات برغبته زيارة الجزائر مدة أطول، والمكوث 

عندنا بالزاوية، واغتنام تلك األيام ألنقل عنه هذه السيرة 

العطرة التي تستحق فعال أن تكون مقررا من ملقلررات 

التدريس، ولوال المرض الذي أدرك الشي  لتحققت هلذه 

األمنية الغالية على نفسي، فكيف بي واذكر هذه المحطات 

 منها أن ال تكون كذلك؛

 الشي  حسين وفقدان األ  في الطفولة؛

 الشي  حسين الصبي الذي يرعى إبل أهله؛ 

الشي  حسين الصبي الذي بدأ تعليمه في سن الثلانليلة 

 عشرة؛ 

الشي  حسيلن 

الصبي الذي رده 

شي  جمعيلة 

تحفيظ القرآن 

 ليأسه من سنه؛

الشي  حسيلن 

الصبي ذو الهمة 

والتوفيق ملن 

اهلل وتعللمله 

القرا ة والكتابة 

وحفظه القرآن 

 في ستة أشهر؛ 

 الشي  حسين وامتحان اإلعدادية وااللتحاق باألزهر الشريف؛

الشي  حسين الصبي الزاهد في عطلته الصيفية وتحلدي 

 تعلم اللغة اإلنجليزية؛ 

 الشي  حسين وأمه الفاضلة؛

الشي  حسين الصبي الذي كان يقتصد قيمة النقل إللى 

مدرسة تعليم اإلنجليزية ويقطع الكلوملتلرات مشليلا 

 مستظهرا مقررات تعلم اللغة؛

الشي  حسين الصبي المختزل السنوات الثالث للتلعلللم 

 اإلنجليزية في سنة واحدة؛

 الشي  حسين الجامع بين التخصصين الدراسيين؛ 

الشي  حسين وتعلم ركو  الدراجة النارية )الموتوسيكلل( 

لحضور االمتحانات المتوافقة في الزمن بين كلية الحقلوق 

 واألزهر الشريف؛

الشي  حسين ورحلة حجه األولى وقصتله ملع حسلن 

 وفتاجو؛ 

 الشي  حسين وزوجته المجاهدة معه؛

 الشي  حسين ودراسته بأمريكا؛ 

 الشي  حسين وتأسيسه قسم الدراسات العليا بليبيا؛ 

 الشي  حسين والملك السنوسي؛ 

 الشي  الحسين والقانون المدني المصري؛

 الشي  الحسين والقذافي والسادات؛ 

الشي  الحسين وتأسيس ورئاسة قسم الدراسات العلليلا 

 بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة؛ 

 الشي  الحسين وكرسي الشافعية بالحرم المكي؛ 

الشي  حسين وتأسيس الجامعة اإلسالمية العلاللمليلة 

 بإسالم آباد ورئاسته لها؛

 الشي  حسين مستشارا للرؤسا ؛ 

 الشي  حسين والترجمة؛ 

 الشي  حسين والتأليف؛ 

 الشي  حسين والمصرفية اإلسالمية؛

الشي  حسين ورئاسة المجالس والهيئلات الشلرعليلة 

 وعضوية المجامع الفقهية؛ 

 الشي  حسين والشي  حسين ...

إن مصابنا في شيخنا لم يكن مصابا لنا وحدنا أو كان ألهله 

دون سواهم، إنما هو مصا  لألمة جمعا  حيث فلقلدت 

عالما عامال جليال ربانيا قل مثيله في هذا الزمان نسلأل 

اهلل أن ال يحرمنا أجره وأن ال يفتننا بعده، وأن ال يحرم األمة 

من أن يخرج لها مجددا مثله، وكما كان وجداني يهتز للقلا  

الشي ، فقد اهتز لفراقه، وال أجد وال أملك كلمات تعبر عن 

شدة ما شعرت به إال أن أقول الحمد هلل أوال وآخرا، الحلملد 

هلل على كل حال، هلل ما أخذ وهلل ما أعطى والحمد هلل ر  

    العالمين.

02ص   



 

 

"الحمد هلل الذي أكمل الدين وأتّم النعمة ورضي لعباده اإلسالم 

دينا، سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحّق ليظهره علللى 

الدين كّله، وبعث في األمّيين رسوال منهم يتلو عليهم آياتله 

ويزّكيهم ويعّلمهم الكتا  والحكمة، وأشهد أّن سّيدنا وموالنلا 

محّمدا عبده ورسوله، وصفّيه من خلقه وحبيبه، بّلغ الرساللة 

وأّدى األمانة، ونصح األمة، وتركها على المحّجة البيضا  ليلهلا 

كنهارها، لم يترك شيئا يقّربنا إلى اهلل إاّل وقد أمرنا بله، وال 

شيئا يبعدنا عن اهلل إاّل وقد نهانا عنه. فاللهم صّل وسلّللم 

وبارك على سّيدنا محّمد وعلى آله وأصحابه اللذيلن علّزروه 

ونصروه واّتبعوا النور الذي أنزل معه، حملوا مشعل اللّنلور 

والهداية، ونشروا مبادئ الحقّ والعدل والحرية واإلخا  والمساواة 

في ربوع األرض، حتى كانت كلمة اهلل هي العليا، وكلمة الذين 

 كفروا السفلى، وكان الدين كّله هلل".

كانت هذه المقّدمة بقلم فقيد األّمة اإلسالمية العالم الجليل 

الشي  البروفيسور حسين حامد حّسان، أحد مجتهدي هذا 

العصر المناضلين من أجل إعال  الشريعة وتجسيد أحكامها 

في شّتى مناحي الحياة؛ إليمانه العميق والّراس  بصالحية 

 الشرعية لكّل زمان ومكان وإنسان.

العلما  ورثة األنبيا ، واألنبيا  لم يوّرثوا المال، وإّنما وّرثوا 

العلم، وبما أّن نبّينا محّمد صّلى اهلل عليه وسّلم خاتمهم، 

ورسالته خالدة ومحفوظة بحفظ اهلل وعنايته، فطوبى 

 لعلما  اإلسالم بخلود الّذكر، ووافر األجر.

 تعش حيلا ً به أبللدا *** بعلم فلفلز  

 وأهل العلم أحيا  الناس موتى                                                  

لقد ترك الشي  حسين حامد حّسان؛ علما نافعا، وأثرا واسعا، 

سيخّلد ذكره عند الباحثين وطلبة العلم وعموم المسلمين 

 على مّر السنين، فل"الّذكر لإلنسان عمر ثان".

اختار الشي  عنوان أطروحته للدكتوراه "نظرية المصلحة في 

الفقه اإلسالمي" بجامعة األزهر، ونالت تقدير: امتياز مع مرتبة 

 .0395الشرف األولى وتبادلها مع الجامعات األجنبية سنة 

 -رحمه اهلل–وللعلم، فقد ناقش شيخنا حسين حامد حّسان 

هذا البحث في نفس السنة ونفس الجامعة والكلية التي 

رحمه –ناقش فيها شيخنا الراحل محمد سعيد رمضان البوطي 

بحثه للدكتوراه الموسوم: "ضوابط المصلحة في الفقه  -اهلل

 اإلسالمي"، ونال هو اآلخر: نفس التقدير والتوصية.

لقد نّظر الشي  حسين حامد لموضوع المصالح بشكل متقن 

ومتكامل، ونحا في بحثه منحى شموليا واسعا، فأبدع فيه أّيما 

إبداع، وفتح آفاقا للباحثين والعلما  جعلت بحثه مرجع 

أساسيا في فقه المصالح الشرعية، قال رحمه اهلل: "إّن 

عظمة اإلسالم، وسمّو شريعته، ووفا  نظامه بتلبية حاجات 

األمم ومصالح الشعو ، أضحت حقيقة ال جدال فيها. جا ت 

نصوص هذه الشريعة نفسها مقّررة لها، ثّم كان تاري  

المسلمين األّول أكبر شاهد، وأقوى دليل على صدقها، وأخيرا 

 اعترف بذلك أساتذة الغر  وفقهاؤه.

فبفضل إيمان المسلمين بهذا الدين، واتباعهم لتعاليمه، 

وتطبيقهم لنظمه، عّزوا وسادوا، وكانوا قادة الدنيا، وأساتذة 

العالم، حملوا مشعل النور والهداية فأضا وا للبشرية طريق 

الخير، ولّقنوها مبادئ الحّق والعدل والحرية والمساواة، فكانوا 

 بذلك خير أّمة أخرجت للّناس".

وقال رحمه مبّينا إطار نظريته: "وهذه النظرية تقوم على 

أساسين؛ أّولهما: كمال الشريعة، ووفا  نصوصها بحاجات 

الجماعة ومصالح األّمة. وثانيهما: أّن الشارع قاصد بشريعته 

مصالح العباد، فكّل نّص أنزله، وكّل حكم شرعه يحّصل 

 مصلحة أو مصالح".

وبّين أهّمية رعاية المصالح في إيجاد الحلول الفقهية 

للمعضالت العصرية ضمن ميزان علمّي معتدل، فقال: "وعلى 

الفقيه أن يسلك طرق االجتهاد المختلفة للتعرف على هذه 

المصالح، حّتى يتمّكن من إعطا  النوازل التي ليس فيها نصُّ 

ُحكٍم؛ حكمًا يحّقق مصلحة من نوع أو من جنس هذه المصالح. 

وبنا  على هذين األساسين تقّرر هذه النظرية أّن العقول ال 

تستقّل بإدراك المصالح والمفاسد؛ ألّن النظر فيها نظر في أمر 

 شرعي، والعقل ليس بشارع".

خلص الشي  في نهاية بحثه إلى جملة من النتائج المهّمة 

التي التزم بها وتمّيز بها في عطائه العلمي والعملي طيلة 

 حياته، ألّخص منها:

الشريعة اإلسالمية وافية بحاجات الناس، ونصوصها قادرة  -0

على تحقيق مصالحهم في كّل واقعة َتِعنُّ، أو نازلة تحدث = 

فليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إاّل وفي كتا  اهلل 

 الدليل على سبيل الهدى فيها.

الحكم الذي جا  به الّنص يحّقق المصلحة، وال مصلحة في  -1

غيره = ومن ثمَّ بطل القول بتقديم المصلحة على الّنص 

 الشرعي.

ما لم يرد فيه بعينه نّص حكم من الوقائع يعطى حكما  -9

يحّقق مصلحة من نوع المصالح التي نّص الشارع على أحكام 

 تحّققها، أو مصلحة من جنس هذه المصالح.

كّل ضرو  االجتهاد المستندة إلى أصل اعتبار المصالح في  -4

األحكام = تعتبر استدالال بالنصوص الشرعية، وليس فيها 

 عمل بمصلحة مجّردة، وال ترك لنّص من نصوص الشريعة.

أثبتنا أّن جميع طرق االجتهاد التي تّتخذ من أصل اعتبار  -5

المصالح في األحكام نقطة بداية لها = محّل اّتفاق بين 

 المجتهدين على األخذ بها في الجملة.

أثبتنا أنّ المصلحة التي ال تشهد النصوص الشرعية لنوعها  -9

 وال لجنسها باالعتبار = مصلحة مردودة باّتفاق.

؛ 0395ومع انطالق مسيرة المؤّسسات المالية اإلسالمية سنة 

كاّن للشي  أثره البارز في اإلشراف والتوجيه واالبتكار 

واالجتهاد، وفق منهجه اإلصالحي الملتزم الذي ال يتصادم مع 

 الّنصوص وال توقفه عقبات الطريق.

وقد تشّرف مصرفنا بوجوده في طليعة الهيئة الشرعية منذ 

انطالقه، فاستفاد من فيض علمه، وخالص نصحه، وسديد 

توجيهاته طيلة اثنتي عشرة سنة، نسأل اهلل تعالى أن 

 يجعلها في ميزان أعماله الجليلة األخرى.

( كتا  إسالمي من اللغة 111أشرف على مشروع ترجمة ) كما 

العربية واإلنجليزية إلى اللغة الروسية، وقام بطبع وتوزيع 

هذه الكتب داخل جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق، وهو 

المشروع الذي مولته جمعية اقرأ الخيرية لصاحبها الشي  

 صالح كامل رحمه اهلل تعالى.

كما شارك في مشاريع أسلمة القوانين الوضعية؛ كمشروع 

تقنين الشريعة اإلسالمية في مجلس الشعب المصري سنة 

عندما شغل منصب رئيس قسم الشريعة بجامعة  0393

األزهر، واستطاع رفقة زمالئه من مشاي  األزهر ودكاترة 

القانون إلى صياغة تقنين إسالمي شامل لكّل مناحي الحياة؛ 

القوانين المدنية، والتجارية، والجنائية، واالجتماعية، وحّتى 

 التجارة البحرية.

كما عمل وعاون على أسلمة القوانين الباكستانية، وتحويل 

 .النظام االقتصادي والمصرفي للعمل بالشريعة اإلسالمية

كما ساهم في جهود تطبيق الشريعة بالكويت، وراجع مشروع 

قانون شركات التأمين اإلسالمي بها، وساهم في إعداد دستور 

 .جمهورية كازاخستان والقوانين المكملة للدستور

لقد ناضل الشي  حسين حامد رحمه اهلل من خالل ذلك كّله 

وأثبت بالبراهين العملية الساطعة على صالحية الشريعة 

 لكّل زمان ومكان، ومراعاتها لمصالح اإلنسان.

نختم حديثنا بما ختم به شيخنا الّراحل دراسته القّيمة عن 

"المصالح" منذ خمسة وأربعين سنة، يستشعر فيها القارئ 

مدى صدقه وإخالصه فل"العبرة بالخواتيم"، و"من كان مستّنا؛ 

 فليستّن بمن قد مات":

"وأنهي بحثي هذا كما بدأته بحمد اهلل تعالى، وأسأله أن 

يوّفقني دائما إلى الصوا ، وأن يختم حياتي بصالح العمل، إّنه 

 سميع الّدعا ".

اللهم اغفر له، وارحمه واجزه خيًرا عن اإلسالم والمسلمين، ف

واجعل ما قّدمه في ميزان عمله يوم القيامة، واخلفه في 

 عقبه بخير.
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كشف بحث طبي صدر حديثا، أن األشخاص الذين أصيبوا بفيروس 

كورونا المستجد وظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، يتمتعلون 

بمناعة طويلة األمد، بعد التماثل للشفا  بشكل تام. وتلتلواللى 

األبحاث حول فيروس كورونا المستجد وتحاول بعضها الرد علللى 

تساؤل أعداد كبيرة حول مدى تمتع المتعافين من كورونا بمناعة 

 طويلة.

وتثير مناعة المتعافين جدال واسعا، منذ أشهر، وسط دعوات إللى 

إفساح المجال بشكل أكبر لمن أصيبوا وتعافوا ألنهم صاروا فلي 

 مأمن من اإلصابة.

لكن هذه "الطمأنة" ال تحظى باإلجماع في الوسط الطبي، ألن الوبا  

ما يزال جديدا، بحسب الباحثين، ومن الصعب أن يكون ثمة جلزم 

بشأن المناعة الموجودة لدى المتعافين، وما إذا كلانلت تلدوم 

 طويال.

وذكر الباحثون أن األجسام المضادة الموجودة في جسم الشلخلص 

المتعافي تستطيع التعرف على الفيروس بعد أشهر من التماثل 

 للشفا .

وجرى الحديث هنا عن أشهر فقط، ألن الفيروس ظهر في أواخلر 

، أي أقل من عام، ومن المحتمل أن تدوم هذه المناعة وقتلا 1103

أطول. ومن شأن هذه الخالصات العلمية أن تبدد مخاوف صحليلة 

سابقة، بشأن احتمال إصابة بعض المتعافين مجددا، بلحلسلب 

 موقع "فوكس نيوز".

وقال الباحث المختص في علم المناعة بجامعة واشنطن، 

ماريون بيبر، وهو المشرف على إحدى الدراسات، أن ملن 

يتعافون من الفيروس يتمتعون بمناعة واقية. وأكلد 

الباحثون أنهم درسوا تفاعل الجهاز المناعي فلي جسلم 

اإلنسان مع فيروس كورونا المستجد الذي يسبب ملرض 

" فوقفوا على نتائج مشجعة. ووصفت الباحثة 03"كوفيد 

في علم المناعة بجامعة كاليفورنيا، سميثا أيلر، هلذه 

النتائج بالواعدة، قائلة إنها تدعو إلى التفلاؤل بشلأن 

 المناعة الجماعية أو ما يعرف بل"مناعة القطيع".

ويقوم مبدأ "المناعة الجماعية" على ترك الناس يصاُبون 

بالفيروس حتى ينقلوه إلى بعضهم البعض على نطلاق واسلع، 

والهدف هو أن يتماثلوا للشفا  منه ويصبحوا محصنين مناعيا ضد 

العدوى بحيث ال يصابوا مرة أخرى. وبما أن الفيروس يؤثر بشلدة 

على بعض الفئات مثل كبار السن ومن يعانون اضطرابات صحية 

مزمنة، يحث أصحا  هذه النظرية على حماية الفئات األكثر عرضة 

 لإلصابة.

 المصدر : 
https://www.elkhabar.com/press/article/171696/%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%

D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%

D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%

A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%

A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF/?s=09 
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https://www.elkhabar.com/press/article/171696/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%
https://www.elkhabar.com/press/article/171696/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%
https://www.elkhabar.com/press/article/171696/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%


 

 نص المعيار

 . نطاق المعيار:0

يتناول هذا المعيار القبض في العقود وما يقوم مقامه حكما )القيض 

 الحكمي(،

مع بيان كيفية تحققه في العقار والمنقول، وفيما هو معين بذاتله 

أو موصوف في الذمة، مع بيان من تقع عليه أعبا  القبض )نفقاتله 

 ومصروفاته( في العقود المختلفة، وأهم تطبيقاته المعاصرة.

وال يتناول هذا المعيار القبض في غير العقود، مثل قبض الغلاصلب 

ونحوه، وال صفة اليد القابضة من حيث الضمان وعدمه، وال القبض في 

 المقاصة التي لها معيار خاص بها.

 . تعريف القبض :1

 القبض حيازة الشي  وما في حكمها بمقتضى العرف.

 . ما يتحقق به القبض:9

األصل في تحديد كيفية قبض األشيا  العرف، ولهذا اخلتلللف 0.9  

القبض في األشيا  بحسب اختالفها في نفسها، وبحسب اخلتلالف 

 أعراف الناس فيها.

يتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكيلن ملن  1.9   

 التصرف.

لتسلم الحسي. ويلتلم بايتحقق القبض الحقيقي في المنقول  9.9  

 -القبض الحكمي في المنقول المعين والمنقول الموصوف في الذمة 

بالتخلية بينه  -بعد تعيينه بإحدى الطرق المتعارف عليها للتعيين 

وبين المستحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غير مانع ولوللم 

يحصل النقل والتحويل، سوا  ًاكان مما يتناول باليد عادة، أم كاف مملا 

يشترط فيه التوفية )اإلفراز( بإحدى الوحدات القياسية العلرفليلة: 

الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد ونحوها، أم كان من السلع التي ال يعتبر 

فيها شي  من ذلك لعدم إمكانه، أو مع إمكانه لكنه لم يرع فليلهلا 

 التقدير، مثل بيع الجزاف.

يعد من القبض الحكمي تسجيل رهن العقار والمنقول المتحرك،    4.9 

مثل السيارات والقطارات والبواخر والطائرات، في السجل المعلتلبلر 

 قانونا،

 ويقوم التسجيل مقام القبض الحقيقي في أحكامه وآثاره.

يعتبر قبض المستندات الصادرة باسم القابض أو الملظلهلرة 5.9     

لصالحه قبضا حكميا لما تمثله إذا كان يحصل بها التعيين لللسلللع 

و|لبضائع والمعدات وتمكين القابض من التصرف بها، مثل بوليصلة 

 الشحن وشهادات المخازن العمومية.

يقوم القبض السابق لعين من األعيان مقام القبض اللالحلق     9.9

المستحق بسبب معتبر شرعا، سوا  أكانت يد القابض السابلق يلد 

صمان أم يد أمانة، وسوا  أكان القبض الالحق المستحق قبض ضملان 

 أم قبض أمانة.

التقابض المشترط في عقد الصرف )التعامل بالذهب والفضلة 9.9   

والنقود( هو التسليم والتسلم في مجلس العقد )يدا بيد(. ويلنلظلر 

  (.1/ 9( بشأن المتاجرة في العمالت البند ) 0المعيار الشرعي رقم ) 
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 نص المعيار

 مصروفات القبض؛ .

 مصروفات القبض في عقود المعاوضات المالية: 0/ 4

مصروفات تسليم المبيع إلحضاره إن كان غائبا، ومصروفات  0/  0/  4

 توفيته بإحدى الوحدات القياسية العرفية إن كان فيه حق توفية،

 مثل أجرة الكيل والوزن والذرع والعد، تكون على البائع.

تكون على المشتري، ما  -إن وجدت-أما مصروفات تسليم الثمن فإنها 

 لم يكن هناك شرط أو عرف على خالف ذلك فإنه يلزم مراعاته.

تكون مصروفات كتابة السندات والحجج والصكوك اللنلي   1/  0/  4

 توثق العقود ورسوم التسجيل حسبما يشترطه العاقدان، فإن لم

 يكن بينهما شرط يرجع إلى العرف.

إذا اشترط المشتري على البائع أن يكون تسليم المبيع في   9/  0/  4

مكان معين غير المكان الموجود فيه وقت العقد وأن يكون ذلك على 

نفقة البائع فيلزم البائع تسليمه فيه، وتكون مصروفات إيصاله إلى 

 مكان التسليم على البائع.

 0/  0/ 4تسري أحكام مصروفات القبض المبينة في البند   4/  0/ 4

على جميع عقود اللملعلاوضلات   9/ 0/ 4واليند    1/ 0/ 4والبند 

المالية، مثل السلم واإلجارة واالستصناع وغيرها، وعلى ذلك تلكلون 

 مصروفات قبض المسلم فيه على المسلم إليه،

ومصروفات قبض رأس مال السلم على ر  السلم، ومصروفات قلبلض 

 العين المؤجرة على المؤجر، ومصروفات قبض األجرة

على المستأجر، ومصروفات قبض المعقود عليه في االستصناع عللى 

الصانع، ومصروفات قبض الثمن على المستصنع، ما لم يكن هلنلاك 

 عرف أو شرط على خالف ذلك فيلزم مراعاته.

 مصروفات القبض في القرض:  1   /  4    

مصروفات التسليم واالستيفا  في عقد القرض التي تتعلق   0/  1/ 4

بتوفيته بإحدى الوحدات القياسية العرفية ونحو ذلك تكون علللى 

 المقترض.

مصروفات كتابة السندات والصكوك والحجج ونحو ذلك مما   1/  1/  4

يحتاج إليه إلجرا  عقد القرض أو تنفيذه أو توثيقه تلكلون علللى 

 (.8( بشأن القرض الفقرة )03المقترض. و ينظر المعيار الشرعي رقم )

 مصروفات القبض في الوديعة: 9 / 4

مصروفات اإليداع واالسترداد في عقد الوديعة تكون على اللملودع 

 )صاحب الوديعة(.

 : . أهم تطبيقات القبض المعاصرة5

 يعد من القبض الحكمي قبض المستفيد للشريك  المصرفي 0/ 5

أو الشخصي المضمون السداد من البنك المسحو  عليه، ويعد ذللك 

قبضا لمضمونه ولو تأخر التحصيل الفعلي لمبلغه. مع مراعاة ما جلا  

9/ 1( بشأن المتاجرة في العمالت البند )  0في المعيار الشرعي رقم ) 

( بشأن األوراق التجاريلة 09 ( وما جا  في المعيار الشرعي رقم )  5/  

 .1/ 8والبند  0/ 8البند 

يعد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة االئتمان. و ينظر المعيار  1/ 5

 (.4/4( بشأن بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان البند )1الشرعي رقم )

يعد من القبض الحكمي الدفع شخص مبلغا من المال في الصا   9/ 5

المصرفي للدائن بطلبه أو رضاه، سوا  تم نقدا أم بحوالة مصرفية أم 

بشيك مضمون السداد من البنك المسحو  عليه، وتبرأ به ذمة المودع 

 إذا كان مدينا بذلك المبلغ.

 تاري  إصدار المعيار: .9

 أيار )مايو( 03ه الموافق  0415رييع األول    91صدر هذا المعيار بتاري  
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 :  0السؤال  

 ما هي صيغة البيع اآلجل لدى المصرف؟

 : 0الجوا  

هي صيغة يقوم من خاللها المصرف بشرا  سلع أو بضائع أو آالت أو معدات بنا  على 

طلب المتعامل، ويقوم بعد تملكه لها وقبضها القبض الناقل للضمان ببيعها 

 للمتعامل باألجل.

 :  1السؤال 

 ما هو بيع األجل؟

 :1الجوا 

هو البيع الذي يتفق فيه العاقدان على تأجيل دفع الثمن إلى موعد محدد في 

 المستقبل وقد يكون الدفع جملة واحدة أو على أقساط.

 :  9السؤال  

 هل صيغة البيع ألجل لدى المصرف من قبيل بيع ما ال تملك؟

 :9الجوا 

ليس في العملية بيع لما ال يملكه المصرف، ألن المصرف ال يبيع حتى يملك ما هو 

 مطلو  من المتعامل ويعرضه عليه ليرى إذا كان مطابقا لما وصف.

 :   4السؤال  

 هل في صيغة بيع األجل لدى المصرف ربح ما لم يضمن؟

 : 4الجوا   

ألن المصرف قد قبض ما اشتراه فأصبح ال تنطوي العملية على ربح ما لم يضمن، 

 قابضا وضامنا يتحمل تبعة الهالك.

 :  5السؤال 

 هل صيغة بيع األجل لدى المصرف هي نفسها صيغة بيع المرابحة؟

 :  5الجوا   

صيغة بيع األجل المعتمدة لدى المصرف البيع فيها بيع مساومة وليس مرابحة، 

وإن كانت المرابحة أيضا تنفذ باألجل، إال أن اعتماد هذه التسمية كان من با  ابراز 

 مصطلح البيع من قبل المصرف.

 : 9السؤال 

 ما هو بيع المساومة؟

 : 9الجوا   

هو البيع بالثمن المتفق عليه، سوا  الذي يعرضه البائع أو المتفاوض عليه بين 

البائع والمشتري، وال اعتبار فيه للثمن األول فال يشترط فيه على البائع بيان رأس 

 ماله. 

 : 9السؤال 

هل يجوز أن يكون المتعامل نفسه أو وكيله المالك األصلي للسلعة محل المعاملة أو 

 تكون الجهة البائعة للسلعة مالكة أو مملوكة للمتعامل؟

 : 9الجوا  

ال يصح أن يكون المتعامل هو نفسه أو وكيله المالك األصلي للسلعة، أو أن تكون 

، فإن تحقق ذلك %51الجهة البائعة للسلعة مالكة أو مملوكة للمتعامل بما يزيد عن 

 امتنع تنفيذ العملية.

 : 8سؤال 

هل يجوز شرا  المصرف لسلعة ممن بينهم وبين المتعامل صلة قرابة أو نسب أو 

 عالقة زوجية ثم بيعها له؟

 : 8جوا  

قرابة نسب أو عالقة زوجية  المتعامليجوز للمصرف شرا  السلعة ممن بينهم وبين 

 ثم بيعها إليه، ما لم يكن ذلك حيلة لبيع العينة، ويتحرى في ذلك من خالل:

 التأكد من الحاجة الفعلية للمتعامل في اقتنا  )العقار/السلعة/البضاعة(.

التأكد من تناسب هذا )العقار/السلعة/البضاعة( مع الحاجة الفعلية لهذا األخير.

 )من حيث نوعه وموقعه، النشاط التجاري للمتعامل، حاجياته الشخصية مثال(.

 التأكد من أن المصرف يشتري بسعر السوق ويبيع بسعر السوق.

وترفع )مثل هذه الحاالت( إلى الهيئة )العضو التنفيذي( للتأكد من توافر هذه 

 .الضوابط

 :  13سؤال  

 هل يجوز أن تصدر الفاتورة الشكلية باسم المتعامل أو من غير توجيه؟

 :   13الجوا  

وجب الحرص على أن تكون الفاتورة الشكلية صادرة باسم المصرف، غير أن ذلك ال 

بأسعار السلعة موجهة  اتقديم المتعامل فواتير شكلية أو عروضيعني عدم جواز  

باسمه الخاص أو خالية من التوجيه، حيث تعتبر في هذه الحالة إرشادية وليس لها 

صفة اإليجا ، وعليه كان األفضل أن تكون الفاتورة الشكلية أو عروض األسعار باسم 

المصرف لتعتبر إيجابا من البائع يظل قائما إلى انتها  المدة المحددة فيه، فإذا صدر 

 جوا  بالقبول من المصرف انعقد البيع تلقائيا بينه وبين البائع.

 :  01سؤال 

في حال كانت الفاتورة الشكلية أو عرض األسعار صادرا باسم المتعامل أو خاليا من 

 التوجيه ورد المتعامل عليه بالقبول فهل يجوز تنفيذ العملية من قبل المصرف؟. 

 : 01الجوا  

إذا صدر من المتعامل جوا  بالقبول على إيجا  البائع الموجه إليه خاصة أو الخالي 

 من أي توجيه، ففي هذه الحالة ال يجوز للمصرف إجرا  عملية البيع اآلجل.

01ص   



 

 

 

 من طرائف اجلاحظ يف كتاب البخالء
 ما شبه أباه :

يحكى أن أحدهم نزل ضيفًا على صديق له 

من البخال  وما أن وصل الضيف حتى نادى 

 البخيل ابنه

وقال له : يا ولد عندنا ضيف عزيز علللى 

قلبي فاذهب واشترى لنا نصف كيلو لحلم 

 من أحسن لحم

ذهب الولد وبعد مدة عاد ولم يشلتلرى 

 شيئًا

 فسأله أبوه : أين اللحم !!

فقال الولد : ذهبت إلى الجزار وقلت لله : 

 أعطنا أحسن ما عندك من لحم

 فقال الجزار : سأعطيك لحمًا كأنه الزبد

قلت لنفسي إذا كان كذلك فلماذا الأشتري 

 الزبد بدل اللحم .. فذهبت إلى البقال

 وقلت له : أعطنا أحسن ما عندك من الزبد

 فقال: أعطيك زبدًا كأنه الدبس

فقلت : إذا كان األمر كذلك فاألفضلل أن 

 أشتري الدبس .. فذهبت إلى بائع الدبس

 وقلت: أعطنا أحسن ما عندك من الدبس

فقال الرجل: أعطيك دبسًا كأنه اللملا  

 الصافي

فقلت لنفسي : إذا كان األمر كلذللك .. 

 فعندنا ما  صاٍف في البيت

 وهكذا عدت دون أن أشتري شيئًا

قال األ  : يالك من صبي شاطر .. وللكلن 

 فاتك شي 

لقد استهلكت حذا ك بالجري من دكاٍن إلى 

 دكان

فأجا  االبن ال يا أبي .. أنا لبست حلذا  

 الضيف

 البخيل وأوالده : 
قال رجل من البخال  ألوالده : اشتروا للي 

لحمًا ، فاشتروا ، فأمر بطبخة ، فلللملا 

استوى أكله جميعه حتى لم يبق في يلده 

إال عظمة وعيون أوالده ترمقه ، قال : للن 

ً  منكم هذه العظمة حلتلى  أعطي أحدا

يحسن وصف أكلها ، فقال ولده األكبلر : 

أشمها يا أبت وأمصها حتى ال ادع للذر فيها 

مقيالً  ، قال : لست بصاحبها ، فلقلال 

األوسط : ألوكها يا أبت وألحسها حتلى ال 

يدرى أحد لعام هي أم لعامين ، قال لست 

بصاحبها ! فقال األصغر : أنا يا أبت أمصها 

ثم أدقها وأسفها فقال األ  صاحبها وهلي 

 لك زادك اهلل معرفة وحزماً  !!

 القاضي البخيل :

كان جحا في نزهة مع أصحابه ، وبلعلد 

الطعام انصرفوا إلى بركة كبيرة يغسلون 

بها أيديهم فصادف أن زلقت رجل القاضي 

فوقع في البركة ، فتسلابلق اللرفلاق 

النتشاله قائلين : هات يلدك .. هلات 

يدك .. فلم يمد القاضي يده .. فصاح بهم 

جحا : ال تقولوا له هات فإنه لم يتلعلود 

سماعها ، ثم تقدم منه وقال : خذ .. خلذ 

  يدي ، فأخذ  القاضي  يده  وأمسك  بيد جحا و نجا ! 

  بخيل

قال رجل لبعض البخال  : لم ال تدعوني إلى طعامك ؟! قال البخيلل : 

ألنك جيد المضغ سريع البلع ،إذا أكلت لقمه هيأت ألخرى ، قال الرجل : 

  يا أخي أتريد إذا كنت عندك أن أصلى ركعتين بعد كل لقمتين ؟!

00ص   
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الملتقى االقتصادي الدولي الموسوم بل : كورونا والتحول االقتصادي، من تنظيم المركز 

 العربي االفريقي لالستثمار والتطوير

00ص   

شارك مصرف السالم الجزائر في رعاية الملتلقلى 

االقتصادي الدولي الموسوم بل: كورونا والتلحلول 

االقتصادي، من تنظيم المركز العربي االفريلقلي 

 18و 19/15/14لالستثمار والتطوير، وذلك أيام 

 ،1111أوت 

بمشاركة عدة شخصيات على غرار السيد نلاصلر 

حيدر المدير العام لمصرف السالم الجزائلر اللذي 

ألقى بدوره مداخلة عبر اللنلت علن طلريلق 

أوت اللفلارط،  19يوم  ZoomViewer  تطبيق

، سلعلادة CAAID السيد أمين بوطالبي رئيس

سفير أوكرانا، سعادة سفير باكستان، السيد عبلد 

الحكيم حجو المدير العام لشركة ترست للتأمينات، 

 وعدة شخصيات وطنية وأجنبية



 
00ص   


