مجلة شهرية
تصدر عن خلية التسويق و االتصال
عدد جويلية 9102

الكلمــة االفتتاحيــة
”نسمات الضحى من معاني عيد األضحى“
بقلم المدير العام السيد  :حيدر ناصر

أقـالم الموظفيـن

أقـالم الموظفيـن

” تأأيرأأيأأر الأأرأأرعل الأأكأأريأ عأألأأى الأأمأأصأأا أأيأأن
اضطراب طيف التوحد“

”تكافؤ الفرص أولى قواعد ترسيخ الأعأدالأة
في المجتمع“

رل السيدة  :شيشا خيرة

رل السيد :محمد عيت الحسين

للمطالعة
”المجد و الخلود لشهدائنا األ رار“

حكمة الشهر
”ال تحزل إذا ذاقت ك الحياة“

مجلة ”السالم“ هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف مأن خأاللأهأا إلأى
تعزيــــــز التواصل الداخلي يــــــن كافــــــة موظفي المصرف ،و إمكال جميع المأوظأفأيأـأـأـأـأـأـأن الأمأشأاركأة
سواء مراالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو يفكار لمنتجات جديدة أو التعبير عن عرائه من أجــــــأل
ترسيخ يئــــــة عمل إيجا ية و متينة ،و سنخصص لكل إدراة  /خلية  /فرع صفحة خاصة في الأمأجألأـأـأـأـأـأـأة
مــــــع معــــــرض للصور و أهــــــ األحــــــداث...إلخ
ندعو جميع الموظفين إلرسال مراالته و اقتراحاتك عبر البريد اإللكتروني :
Groupe-Marketing@alsalamalgeria.com
مـــــــع التحيـــــــــة و الترديـــــــر
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الفهــرس

الكلمــة االفتتاحيــة

أقالم الموظفين

نسمات الضأحأى مأن مأعأانأي عأيأد
األضحى

تيرير الأرأرعل الأكأريأ عألأى الأمأصأا أيأن
اضطراب طيف التوحد
بقلم السيدة  :شيشا خيرة

ص 10

ص 01

بقلم المدير العام السيد  :حيدر ناصر

أقالم الموظفين

فتـــاوى الهيئـــة

مكارم األخالق عند العرب

لكل سؤال جواب

بقلم السيد  :نوفل حسان

ص 10

ص 00

جديــد المصــرف

أقالم الموظفين

وقع مصأرف السأالم الأجأزائأر اتأفأاقأيأة
تعاول و جيل منتدى رؤساء المؤسأسأات
و منتدى رؤساء المؤسسات

الرناعة
بقلم األنسة  :مريم ضياف

ص 01

ص 10

جديــد المصــرف

للمطالعة

وقع مصأرف السأالم الأجأزائأر اتأفأاقأيأة
تعاول مع المدرسة الجزائأريأة لأاعأمأال
"ام دي اي"

المجد و الخلود لشهدائنا اال رار
ص 00

ص 11

حكمة الشهر
ال تحزل إذا ذاقت ك الحياة...

ص 01
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رل المدير العام السيد  :حيـدر ناصـر
جرت العادة ان نفتتح مجلتنا كل شهرهر اهقها تها نهته امه
مههص وهها منهها م ه م هنههاد هذههات ا ه اد ات م ه ه
نستخلص منرا ف ائا عذر عسانها فهفهاهانها فها دنهنهنها
دناانا فا اافنا الشخصاة القرهنهاهةع عهاها ا ه ه
القذامك م اعظم نذه الق افقات شانا اكهثهرنها مه ه
فهفهاههأ ههر ااه نهها اهران هاههم ع هلهاههأ السه الهقهثههل فهها
التض اة افلذة كذاه ادتجااة مر هللا فهعهاله اعه ه
ال لا الذااح ام ع مثال فا طاعهة هللا الصهذهر عهله مها
تض تام ار ال الا فقك اااه م متهذهتهأ تهائه نها
اات افعل ما ِفؤمر دتجانا ن شاء هللا مه الصهااهرنه
نقها مه تهنهان مهعها اه هكهقهة عهاالهة م هقهة الهقهضهاء
الراانا كهثارا ما فتجل م قة هللا اهعهذهاده الهقهخهلهصهاه
فها اشهها مهها نهذهتهلهاهرهم اهأ مه اه نها اشها الهنهها اه ء
ا نذااء ثم ا مثل فا مثهل فهقها فهتهمهت م هقهة هللا ان
فن لت م دذص دق ات ففاي ا ا الذام اذاح عظاهم
كههذلههز نهجه ي هللا الهقه هسهنهاه ع الهنهفههر الهذهشههرنههة
فتجا ارا ا ال مقامات :الة النفر ا مهامة اهالسه ء
نعالجرا عامة القؤمنا االقجاناة الت اة النص هة
ا ل شر طرا الهنها عهله الهقهعهاوها نها هالهة الهنهفهر
الل امة التا اتسم ارا مانا ع جهل فها ده مة الهقهاهامهة
ثم نص فا هللا م عذاده ا خاام م فثقهر مهجهانهافهرهم
نفسرم مثاارفرم فا عذادفرم كر خالهقهرهم اهله هرهم
مرفذة ال قانانة التا نختص ارا الذن امن ا ف قم
تل ارم اذكر هللا ا اذكر هللا ف قمه الهقهله و ده مة
الرعا انة  )82النفر التا فنال نذه القن لة فه هافه
علارا نا التا فرجص ل مارا ما اة مر اة لتهاخهل فها
عذاده فاخل جنهتهأ تها دهال دهاهانها اهرانهاهم عهلهاهأ
الس ماأ ان نرنأ كاف ن ا الق ف ت ن قم تلذأ
فقا زال نرفقا فا منازل اإلنقان معامج الهعهرفهان هته

افخذه هللا خلا ع
نستذكر فلز الخه هذهة الهتها
م ن اءات عاا ا
ا ن ارا مد ل هللا ول هللا علاأ دلهم وه هذهأ اهقهر
ا ان الهته هاتهأ اهالهرفهاه ا عهله فها نه عهرفهة فسهقهاهت
اخ ذة اله داع مهقها ا وه اهأ عهلهاهأ الصه ة السه
امهتههأ فهاهرهها ان كههل ماهها مه ه ع لهكه لهكههم م
ام الكم فظلق ن فظلق ن تض هللا انأ ماها
ان ماا عقا الهعهذها اه عهذها الهقه هلهه مه ه ع كهلهأ
م نعم هللا علانا ن العاملا فا الهقهصهرل الهقهائهم
نشاطأ عل مذادئ الشرنعة السق هة ان عهقهلهنها نهقهكه
ا مة م فجنه الراا فا معام فرا القالاة نضهص عهله
عاف كل منا اجه السرر عل ا لت ا اا هكها الشهرع
ال ناف فا فنفاذ العقلاات القصرفاة التقاا اا لاات
العقلاة التا ف ل ا عل ا تهل فه ها مه الهقهخهالهفهات
الشرعهاهة اهاعهتهذهام لهز فهكهلهاهفها شهرعهاها تهذهل ان نهكه ن
الت اما مرهنهاهاع كهقها ان ا لهته ا الشهرعها نهقهتهصهر عهله
ا ترا الض ااط الفقراة للعقلاات لك انضها الهته هلها
اا دا الشرعاة فا س التعامل اهاه اله مه ء مهص
القتعاملا الق اطنا عق ما فست ي ال سنة
السامة ادفص االتا نا ا س فإ ا الذي اانز ااهنهأ
عاا ة كانأ لا قام ما نلقانا الذنه وهذهر ا مها
عظام و د مة فصلت انة ) 43-43
نلقانا
ان فهله الهنها فها عهقهلهز اه جهأ طهله مه الهقهعهر ل
الذي فؤجر علاأ نكلفز شاه فها اهتهسهامهة فها جهأ
اخاز واتة فا تنقهرها تها تهال الهقهصه هفه وهله هللا
علاأ دلم نكم ل فسعه ا الهنها اهامه الهكهم لهكه
نسعأ منكم اسط ال جأ س الخله كهذلهز نه ه
له نسهته هاههص فهلهذهاههة جهقهاههص اله هلهذههات تضههاء جهقهاههص
ال اجات ف قا جقاص الت لعات فلنع ض ما نهعهجه

ع ع ائأ ا تة ج ننا س انثنا اله هلهم
ا ناة مص زاائننا دماثة خلقنا الم فر كهاهف هر هللا
مث كلقة طاذة كشجرة طاذة اولرا ثهااهت فهرعهرها فها
السقهاء فهؤفها اكهلهرها كهل هاه اهإ ن ماهرها نضهر هللا
ا مثال للهنها لهعهلهرهم نهتهذكهر ن مهثهل كهلهقهة خهذهاهثهة
كشهجههرة خهذهاهثههة اجهتهثههت مه فه ا مض مهها لهرهها مه
ترام و د مة ارانام )83-83
اختم نذه ا فتتا اة ارذه القصة القعذرة التا فلخص
كهل مهها ك هتهذهت اعه ه :فههاجهران فها دكههانهاه مهتهجهها منه
ا انقا نذاص العسهل ا خهر نهذهاهص الهخهل كهان الهنها
ن د ق ن عهله وها هه الهخهل فهقهال وها هه الهعهسهل
لعل ء دعر العهسهل نه مه نهفهر الهنها مهنها اخهذ
نرخص تاقة العسل ت دا اه اهالهخهل لهم نهافهأ ا ها
فههذنههه ل ه جههامه وهها ههه ال هخههل تههال لههم ال هنهها
ن د ق ن علاز مهص نهز فهذهاهص الهخهل طهعهقهأ هامه
مائ تأ كرنرة انا اااص العسل ﻻ نافا الا ا ها فهقهال
لأ :نا اااص الخل السان م عسل انت فذاص الهعهسهل
السان م خل.
مزتنا هللا ناكم ط تة ال جأ سه الهخهله فهقه
هللا فا السر العل ما اك ا ل مهنها ا ته ة لهكه
افضل ف فا م م العالقا ع

20

السؤال:

في إطار إستفادته من خط تمويل إ إلستصناع ،تقدم إلمتتتمتامتل متن تديتد
إلى إلمصرف بطلب تمويل عملية إستصناع مقترحا للصموبات و إلتمترإلتيتل
إلقانونية إعتماد نفس إلصيغة إلتمتنتفتاب ستابتقتا و إلتمتقتررب متن لت تل تيت تة
إلفتوى و إلرلابة إلشرعية إستثناء ،و إلمتمثلة في إ إلتفالية إلتثتيةتيتة حتيت
يكون إطرإف إلمقد إلمقاول و إلمتصترف و يترد إستم إلتمتتتمتامتل فتي إلتمتقتد
كمستفيد نهائي فقط ،إما ما يرد من إلتزإمات في إلتمتقتد فتهتو متقتصتور عتلتى

طرفيه و ما إلمقاول و إلمصرف دون إلمتمامل ،إما إلتزإمات إلتمتتتمتامتل و
إلتزإمات إلمصترف تتهتا ته فتتتكتون م تمتنتة فتي عتقتد إ إلستتتصتنتاع إلتمتولت
بينهما ،و لد لدم للمصرف نموذ ا للمقد (إ إلتتفتالتيتة إلتثتيةتيتةم نتالشته مت
إلمقاول ،و طتلتب متن إلتمتصترف إلتتترإال إلتتتمتديتيت إل تروريتة متن إ تل
موإفقته للشريمة إ إلسيمية ،و لد صتيتا إلتمتقتد بتالتلتغتة إلتفترنستيتة و تتمت

إلسؤإل:
ت من لوإئح بنك إلهزإئر إلمنظمة لممليات إ إليدإع ذإت إلتطتابت
إ إلستثماري خفض نس ة مكافاب إلوديمة بقدر وإحد بالمائة كغترإمتة
إو ضري ة عن عدم إحترإم إل ل ُإلمكتتتب له .و لقد إدرج إلمتصترف
اإ إ إل رإء في نظام توزي إلرباال لصحاب إلحسابات إ إلستثمتاريتة
لديه ،فما رإي إلهي ة؟

تر مته إلى إللغة إلمربية لكن تر مة ركيكة ،و إلستتتمتهتال إلتمتتتمتامتل فتي
طل ه لم يتسن لنا مرإ مة و إعادب صياغة إلمقد ،وعتلتيته ف إتانتنتا نترفت لتكتم

وإب إلهي ة:

صح ة اه إلمرإسلة نموذج إلمقد إلمتر م ،و نر و منتكتم إفتادتتنتا بترإيتكتم
فيما عرض عليكم؟

مانص م ورل ماح ال دنعة الق ادة القهاة عهله ادها اتهل مهاة
مكهتقلة ناتص  %1م نسذة الهراهح ،نهجهه عه ن لهز فها مهكهان

وإب إلهي ة:
افقت الرامة عل العقا ا ل اا العقال القصرل كقا افقهت عهله الهعهقها
الثانا اا القصرل الققا ل عل ان نذكر العقال فا نهذا عهله انهأ كهاهل
ع القصرل ،نعال العقا فهذهعها لهذلهز كهلهفهت الهرهاهمهة الهاك هته م الهعهاهاشها
اإعادة تراءة العقا اااء م ظافأ علاأ فقرااا إلعتقاده نرائااع
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اإمز داخل الفر ع ،فا طلذات فتح سا ال دنعة اإلدتثقامنةع

تص مصرل الس الج ائر ن السذت  /17//78/10اقركه  Promosimفها نهة الهذهلهاهاة افهفهاتهاهة شهراكهة مهص
جال منتا م داء الشركات لتق نل القؤدسات الص ارة القت د ة فا طام الهتهقه نهل اإلنهجهامي  Leasingلهز
ا ض م الساا مئار القنتا م قا لقا االذشار الساا دفاان جذانلها مئهاهر الهقه هاع الهتهجهامي لهقهصهرل السه
الج ائر ،فا طام نذه ا ففاتاة نك ن مصرل الس ملت ما اساادتأ القعر فة ااعم الشذا او ها الهقهؤدهسهات
الص ارة القت د ة متااعترم ق ادترافاجاة اتتصادنة فعالة لافص عجلة ا تتصاد التنقاة القستاامةع
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تص مصرل الس الج ائر اففاتاة فعا ن مص القامدة الج ائرنة ل عقال ا دي اي القختصة فا التك ن العالها فها مهجهال الهتهسهاهاهر الهقهعهتهقهاة مه طهرل زامة
التعلام العالا الذ ث العلقا ،فم الت تاص اا الساا دفاان جذانلا مانر ت اع الت نر التجامي للقصرل الساا ارانام ا عذا الس كققثل لقامدة ا دي
اي ع
فرفك ا ففاتاة عل فق نل مختلف القؤدسات الرا ذة فا فك ن م ظفارا اطامافرا فا مجال التساار اإلدامي ف مها فهقهامهأ الهقهامدهة الهجه ائهرنهة له عهقهال ا دي
اي م خامات د مات فك نناة ع طرن الخامة الجاناة جامة خامات لقصرل الس الج ائر الهتها فهاخهل فها طهام الهتهقه نهل ا نهجهامي الهقه جهرهة لهكهافهة
القؤدسات الرا ذة فا فق نل د مات فك نناة لفائاة م ظفاراع
فاخل نذه الشراكة فا طام ا دترافاجاة التا نتذنانا مصرل الس الج ائر الراماة ال فلذاة اجاهات السه

فهقها دهتهرافهاهجهاهة فهتهقهاشه مهص مهته هلهذهات الهتهنهقهاهة

ا تتصادنة فا مختلف الق اعات القسانقة فا دفص عجلة التنقاة ف نر ا تتصاد اتقانم ل ل فق نلاة م افقة كا الشرنعة اإلد ماةع

ااههر مصههرل السه الهجه ائههر افهفههاتهاههة فهعهها ن مههص

اإلنهجههامي لهاه مهها الههذي نهعهتهقههاه مصههرل السه

مؤدسة جا فا ا القختصة فا ادتهاهراد فه زنهص

الهجه ائههر فهها فهقه نههل الهقههؤدهسههات الهتهها فهنهشههط فهها

القعاات ال ذاة؛ تا تهص عهله ا فهفهاتهاهة كهل مه

القجال الص اع

الساا دفاان جذانلا مانر ت اع الته ه نهر الهتهجهامي

نهؤكها مصهرل السه الهجه ائهر مه خه ل الشهراكهة

ال هج ه ائههر الس هاهها كههرم ها ه ع هذهها

الاائقة مص مختلف الشهركهات ا تهتهصهادنهة فها كهافهة

ل هق هصههرل الس ه

الر ل القانر التجامي لقؤدسة جا فا ا ع

الهقهجها ت؛ دهعهاههأ له هدهتهجههااهة له ههاجهاهات السه

ا هق هق هت هض ه نههذه ا ف هفههات هاههة اههإم هكههان م هخ هت هلههف

الهقهتهعههامهلهاه

القؤدسات الناش ة فا مجال الص ة اله هه مه

فتقاش مت لذات التنقاة ا تتصادنة فا مهخهتهلهف

اتتناء القعاات ال دهائهل اله هذهاهة الهقهخهتهلهفهة الهتها

الق اعاتع

ف فرنا مهؤدهسهة جها فها ا عه طهرنه الهتهقه نهل
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الهقهسهتهثهقههرنه فه ادهتهرافهاهجهاههة

مشاركة مصرف السالم الجزائر في يوم دراسيي حيول اليرةيمي ية
بالمدرسة الوط ية العليا لألشغال العمومية (فرنسيس جونسن)
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لام مصرف إلسيم إلهزإئر بالمسا مة في رعاية إليتوم إلتتتوعتوي
حول إلتخصصات إلهاممية.

شارك مصرف إلسيم إلهزإئر في يوم درإسي حول إلدف إ إل لكتتروني في إلهزإئر (رؤية
إلتصادية وإ تماعية م GIE MONITIQUE
آ
ولد مثل مصرف إلسيم إلهزإئر إلسيد رضوإن زوإتني مسؤول إلنقد إل لي للمصرف ولد ضم
إي ا اه إلدورب مهموعة من إلساتاب إلمختصين في مهال إلدف إ إل لكتتروني من مختلف
إل نوك إلهزإئرية ،دإرت فماليات اه إلدورب حول إ مية إل نوك إ إل لكتترونية وإلتط يقات
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إلرلمية إلخاصة بالخدمات إلمصرفية ودور ا إلفمال في تطوير عهلة إللتصاد.

رلـ السيـدة  :شيشا خيرة
مفهومه :

إعرإضه :

نهعهتهذهر الهته ها مه اك هثههر ا ه هرااههات الهنهقههائهاهة الهقهعههر فههة الهتهها تهها
اامادترا القختصا ال ن منا نذا نهعهرل عهله انهأ ا ه هرا نهقهائها
نتهقهاه اهته ه م هاهر طهذهاهعها خهلهل ظهاهفها فها الهتهفهاعهل ا جهتهقهاعها
القتذادل دل كاات نق اة فكرامنة م ا دة نظرر تذل الس الثالهثهة
م العقر ن نؤدي ال وع اات فا الت اول اللفظا ار اللفظها
مهص ا شهخههاو ا الهقه ه عهات ا ا شهاهاء اهاإل ههافههة اله الهعهجه فهها
فك ن الع تات التعامل مص ا خرن زاد ا نتقا ا اف الهته ها
مص ف م ال ص الص ا عالقاا ازدناد عاد ا طفال القهصهااهاه اهرهذا
ا را لز م خ ل اجراء دمادات اا ا لقعرفة ادذهااهأ
خصائصأ نجاد ارامج ع جاة ناجعة فعهتهقها عهله الهتهاخهل الهقهذهكهر
فا القعالجة التخفاف م اعرا أ لهرفهص ك هفهاءة اله هفهل دمهجهأ فها
الهقهجهتهقههص عه طههرنه فه هسهاه مهكههانهاهتهأ الهته اوهلهاهة اصهفههة عهامهة
اللفظاة اصفة خاوة ع
فالهته ها مه اإلعهاتهات الهنهقهائهاهة الهقهعهقهاة الهتها فصهاهه ا طهفهال فها
طف لترم القذكرة نا عاتة ات فاثار شامل عل كافهة جه انهه نهقه
ال فل العقلاة  ,ا جتقاعاة ,ا نفعالاة  ,ال ركاة ال ساة ان اك هثهر
جه انهه الهقهصه م ه ها فها نهاة اإلعهاتهة نه الهجهانهه الهته اوهلها
التفاعل ا جتقاعا القتذادل  ,هاهث ان اله هفهل الهته هاي هاهر تهادم
عل التفاعل ا جتقاعا فك ن عه تهات مهص ا خهرنه اهاإل هافهة اله
تلة ا نتذاه السل ك النق ا كقا ان ا نتقامات لانأ مقااة
فا دل الهله ه ي الهخهاو اهالهقهران الهكهرنهم اهتهقهاه اهقهقهاه ات نهجهعهلهأ
نهخهتهلههف عه ا دهله الهذهشهري مه فه افه فها ا وه ات الهقهقهاطههص
الص فاة التا فعتذر القادة ا داداة فا الل ة الت اول ع

م اعراض الت ا نذكر  :النشاط ال ائا  ,ن اات الهذهكهاء اله هضهه ,
عا فه اجها فه اوهل اصهري اهاه اله هفهل الهته هاي الشهخهص الهذي
نهتهكهلهم مهعهأ  ,فهكهرام الهكه  ,الهنهقه هاهة فها الهتهصهرفهات  ,فهاخهر الهنهقه
ا جهتهقهاعها ا نهفهعهالها اصهفهة عهامهة  ,ا نه ه اء الهر هذهة فها الهلهعههه
ا نفرادي كقا نجا كذلز السل ك ا نس ااا فا الق اتف ا نفعالاة ع
نه ه ان اطهفههال الهته ههانه انضهها ادهتهخههاا السهله ك الهعهها انهها
كهالهعه الهخهاي هاهرنها مه الهتهصههرفهات الهتهها نصهعهه عهله انههل
ال فل فرقرا ع
آ
و إلسؤإل إلاي يطرال نفسته تو  :متا متدى مستا تمتة ستمتاع إلتقترإن
إلتكتريتتم فتتي تتحتستيتتن إلتتتتوإصتتل ( إلتلتفتظتتي و إلتغتيتتر إلتلتفتظتتي و
إل تماعي م لدى إلطفال إلمصابين باضطرإب طيف إلتوحد ؟
تا افهفهقهت عهاة نهتهائهج دمادهات عهله ان الهذاهذاهات الهتها فهنهشها عه
و ت دقاع القران الكرنم ف نا م نشاط الخ نا اث ف نا فرددافرا
ا رنقة و ا ة م ة ان نهنهاك مه الهعهلهقهاء مه ا نهاه ان الهنهفهر
مركه م ث عناور و الجسم  ,النفر  ,الر ح ) الهعهامهل الهقهامك
لرذه العناور الث ثة ن العقل الج ء القعنها اهالهعهقهل نه الهامها
ن عذامة ع انسجة خ نا ملتصقة اذعهضهرها الهذهعه نها مهقهسهقهة
ال مجق عة كذارة م ال ظائهف فرت دلذا ا نجااا ع
تا ثذت علقاا اان كل خلاة م خ نا دما ا نسان فرهته اهعهاد مه
الذاذاات فا الثاناة الجنا عناما نذاا دمها هأ اهالهتهخهله فهذهاا خه نها
دما أ اا نت از  ,علاأ نصذح طف فتاثر خه نهاه اها هاا الهتها فهقهر
علاأ دهلهذها ا نهجهااها فها هاا السهامة فهعهال اهذاهات الهخه نها نه ه
ا فضل اما ا اا القؤلقة فجعل الهخه نها فهرهته اصه مة عشه ائهاهة
ن ا خلل فا اذاات الخلاة ع
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رلـ السيـد  :نوفل حسال
لماذإ إختار هللا إلمرب دون ستوإ تم متن إلمتم
عندما بم إلن ي محمد صلى هللا عتلتيته وستلتم
َ
منهم ولتم يتختتتر غتيتر تم متن رإمتم إلتحت تارإت
إلخرى في ذلك إلول بدل من تؤلء إلتمترب
إلغارلين في إلتخلف وإلههل
لم يتكتن إلتمترب فتي إلته تتا تلتيتة ذوي ح تتارب
كا إلغري وإلهنتود وإلفرس  ،ولم تتكتن بتيد تم
إلقاحلة إلماحلة تدإني مال إوروبا إو متا ورإء
إلتنتهتتر ،ولتتم يتكتتونتتوإ إك تثتتر عتتددإ ول عتتدب متتن
إول ك،
ل تكتن تهتتم كتتانتتوإ ي تمتل تكتتون متتا لتتم ت تم تل تكتته كتتل
إلح ارإت إلخرى ،ولمل اإ إلتاي لتال عتنته
ربنا (:هللا إعلم حي يهمل رستالته م تو إلتاي
إ ر ل إلمترب لن تظهر بينهم إلن وب ،ولتيتكتونتوإ
م َح َم َلتها ،وإلناشتريتن لنتوإر تا ،وإلتحتامتلتيتن
لهمومها وإع ائها ؛ إذ كتانتوإ يتمتلتكتون إختيلتا
وصفات وعادإت إصيلة ميزتهم ورفم لتدر تم
 ،و مل متنتهتم ختيتر إمتة إختر ت لتلتنتاس ،
فحين كتان إلتفتارستي يستتت تيتح إن يتطتا إمته إو
إبنته ،كان إلمربتي عتلتى إستتتمتدإد لن يتمتوت
دفاعتا عن عرض ارته ،إو إبنة عمته ،إو حتريتم
ر ٍل إستهار به  ،وحين كان إلرومي يستمتمتل
إلحيلة وإلكاب وإلغدر لتيتثت ت إركتان متلتكته ،
كان إلمربي يفت ر تل إلتمتوت عتلتى إن يتكتاب إو
تميب عليه إلمرب شيائمن مروءته .
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ومروءب
خيق
وشهامة
ونهدب لتم تتكتن
مكارم إ ٍ
تميها إلمم إلسابقة ول حتى إليحقة .
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فهاإ عنترب يغار على عرض اره فينشد لائي :
َوإ ُغ ُّ
ض طرفي ما َبد ْت لي َارتي
حتى ُيوإري ارتي ْماوإ ا
إني ٌ
إمرؤ َس ْم ُح إلخليقة ِ ما ٌد
ل إت ُ
َ
إلنفس َّإللهوج وإ ا

وتلك ند بن عت ة لما إت ت اي إلن ي صتلتى
هللا عتلتيته وستلتتم  ،فتقتتال لتهتتا  ( :ول يتزنتيتن م
فسالته مند شة  :إو تزني إلتحترب يتا رستول هللا
؟
وتلك إلمرإب إلخرى إلتي ذ ب لولها مثي بتيتن
إلناس :
تموت ُ
إلحرب ول تا ُكل بثدييها إي إنها ل تزني .
و اإ إبو ستفتيتان يتهتيتب ويشتهتد بتالتحت إيتام
هله وكتفره  ،حتيتن ستالته ترلتل عتن (عتدوهم
محمد صلى هللا عليه وسلم ..ولتم ُيترد إن ت َ
تؤة َتر
عنته كابة تميره بها إلمرب!!.
آ
مولف إخر لتلتكتافتر إلتهتاحتد إبتي تهتل حتيتن
ولف في و ه ش اب لريش إلاين كان و إحتد
إلاين ممهم ودفمهم لمحتاصترب بتيت إلتنت تي
ص تلتتى هللا ع تل تيتته وس تلتتم  ،ةتتم ب تمتتد إن طتتال
إلنتت تظتتار ل تختترو تته إل تتتترال إحتتد إل تمتشتتارك تيتتن
بالتحام إلمنزل وتسوره إل إن إلتفتارس إلتمتربتي
وإلكرإمة وإلمروءب تنتفض في إبي هل إلكافتر

ليرفض اإ إلتمتطتلتب إلتمتشتيتن إلتاي يتختد
إلر ولة إلمربية  ،فتيتمتقتب فترعتون تاه إلمتة
كما لتقت ته إلتنت تي صتلتى هللا عتلتيته وستلتم نتا ترإ
صاحب إلرإي لائي :
ل و(إليتم حتى ل تقتول إلتمترب  :إنتنتا ف رتزعتنتا
بنات محمد ..

ولما خر ت تنتد بتنت إبتي إمتيتة وحتيتدب مت
طفلها متهتا ترب إلتى إلتمتديتنتة لتتتلتحت بتزو تهتا
ع ت تتدهللا ووص تل ت ختتارج حتتدود إل تحتترم ع تنتتد
(إلتنميمم يصادفها (ر ل ٌم من مشتركتي لتريتش
تتو عتثتمت تتان بتتن طتلتحتتة ،إلتتاي كتتان حتتا تتب
إلتكتمت تتة فتتي إلتهتتا تلتيتتة ،فتيترإ تتا عتلتتى تمتلتهتتا
وحيدب ،ختفتيتفتة إلتزإد ،غتزيترب إلتدمتمتة ،بتاديتة
إللهفة ،فخاف على نفسها وولد ا وظتنت إنته
إلطلب اء ورإء ا .
سالها :إلى إين يا بن زإد إلرإكب  -وكان إبتو تا
من إ وإد إلمرب إلممدودين  -لال له:
إريد زو ي بالمدينة.
ممك إحد يا ند؟
 فقال  :إ َو ما ِ لال  :ل وهللا ،إل هللا ةم إبني اإ.مالك من َم ْت َرك ..ولست عتثتم َ
تان
 فقال  :وهللا َِبن طتلتح َتة إن لتم إبتلتغتك متامتنتك عتزيتزب حترب
كريمة،
ُ
في إلمروءب ،ول مة إلتر تال تترضتى إن تتتترك
إمرإ ٌب مثلك وحيدب في اه إلصحرإء إلمري ة.
وإخا عثمان بخطام إل تمتيتر فتانتطتلت بته دون
تردد ،ول تفكير ،ول موإزنات..

رلـ السيـد  :محمـد أيـت الحسيـن

م ج دة االفعل ،لكهنهرها فهرها ت
افعل ال م ا عتااد،

ان نهكه ن الهنهها مهتهسهها ن فهها
اله هقه اله اجهذههات الهفههرو،
ا نن ال هك هفههاءة ال هت هف ه ادهها
الترتا النق ن مقاا فثهذهاهت
اه ط ا نصههال الهعههال ،نههذا
اعاما دادت خ ل عهقه د هالهة
م الهته هامهل فسهتهذهعها ا ك هفها
ا ج ههام  ،ن هها ته ه اع هها ا ههات
مادخة  ،اهل نهنهاك مه نهتهقهذهل
ا مر اتلقائاة ا تة ع
اله ههص اههات نهتهاهجههة فهراكهقههات،
اث كان نناك انهتهقها إلعهادة
فهقه نههم نههذه ا ههاع لهته هقهاه

ا نصال الهعهال ،الهتها نها
م ادر الذناء التقها  ،لهم
فهذههاا نههافههأ الهظه انههر مههرة ا ههاة
نقا عل خ ات ،ااا فقهذهلهرها
عرفاا ف ل ل شاء اكهثهر مه
القان ن ،
الهقهتهعههامل ان الهقهجهتهقههص نهنههاد
االعاالة فكافؤ الفرو ،ننهاك
فصههرن ه ههات ف هع هل ه نههذا ،ل هك ه
ال اتص ات  ،لسنها فها هاجهة
لق اعا ت انا جاناة ،انهرها

النتاجة لكهل نهذا ان الهجهاامة
الكهفاءة لهم فهعها مهعهاهاما ،هاهث
ف ه ت هفههت ال هن هخ هذههة ع ه ف هجههانهها
نهفهسهرهها ،كهقهها كههان مهذههاا فهكههافههؤ
ال هفههرو مسههان هقهها ل هذ هنههاء ن هخ هذههة
دههانهقههت فهها الههرتهها  ،اههالهتههالهها
فإن فكافؤ الفرو نهعهنه فهقهط
الهعهال ،نهقهها انضهها الهقهنهافسههة
فجانا النخذة ،الافص اا ك هثهر
فقا ا معهرفهة له مها  ،نه امهر
تا نسانهم فها الهذهنهاء الهتهقها
الرتا ع

00

رلـ األنسة  :مريـ ضيـاف
إلقناعة:
القناعة م ام ع ما نقلكأ اإلنسان ،فرا كقا نصف نرا ً
دائقا اانرا كهنه ث ثهقهاه
نتذال ،نا اك ث
هتقال فا شهخهصهاهة الهفهرد لهاهكه ن هنها ًها مهتهعهفهف ًها مهتهرفهع ًها عه
الكهثار ،خص ً
وا ان القناعة ُفشعر وا ذرا اانأ ا ن الهنها اك هثهرنهم م ه ،
كقا انرا ف قر القله االسكانة فع هاهأ ا دهتهقهرام فهاهنهعهكهر لهز عهله الهر ح
الج امح ،فاإلنسان القن ع نر نفسأ ً
دائقا ما ًاا اقا تسقأ هللا لأ نهلهرهث
ماء ا طقاع الكهثارة التا فق الاناا ،كقا ان القناعة فعهلهم اإلنسهان ان نهكه ن
ً
اض اقا تسقأ هللا لأ م مز ظافة ااناء ز جة اات ار لزع
ت نا م ٍ
ن القناعة م اكهثر ا شااء التا نجه التقهسهز اهرها ،لهاهر فهقهط نهرها طهرنه ث
للشع م االرا ة ،ال نرا ا ً
نضا فجنه اإلنسان ال ت ع فا فخ ال ارة ال سها،
فالقن ع ننظر ل ما فا نا اره م نعم مختلفة ،ن ا ل ا ً
َ
ااا ان ن ساه
ٍ
ث
اض اأ ،كقا ان القناعة فجعل اإلنسان مهتهصهالهح مهص
علارا نأ تانص اقا لانأ م ٍ
نفسأ كقا نا ،نر اقا نع اأ هللا لهأ د ن ان نشهعهر اهالسهخهط ا ا لهم ا

ال ن عل ا شااء الضائهعهة ،فهلهذلهز نهقه له ن دائهق ًها :كه تهنه ع ًها فهكه ا هنه
النا ع
م القعر ل ان القناعة نا ال رن لل و ل ل ااة طاذة نادئة ،كهقها انهرها
ث
دذه فا دعادة القله نها مه ادهقه الصهفهات الهتها نهجهه ان نه ها ل كهل
شهخهص ان نهته هله اهرهها ،خصه و ًها فها نهذا اله مه الهذي فهك هثهر فهاهأ ا طهقههاع،
ااإل افة ل نذا فإن هللا فهعهاله نهقهنهح ا جهر الهكهذهاهر لهلهعهذها الهقهنه ع الهرا ها
اهق هضههاء هللا تههامه تس هقهتههأ ،عهله ع هكههر هاههر الهقهن ه عهاه الههذنه وهفهرههم
االقنافقا  ،فالشخص الذي نقنص اقا لانأ نعتذر ً
نسانا ً
جشعا ن ه اله هقهص
فذنه عانأ ل ما فها انهاي ا خهرنه مه نهعهم ،فهاإلنسهان نهجهه ان نهر ه
شاء فا النرانةع
نقتنص اقا لانأ كا نخسر كل ٍ
ً
م اكهثر ا شااء التا فاع اإلنسان ان نك ن تن عا ن نهقهاهنهأ اهان نهذه الهانهاها
زائلة ان نعاقرا نا  ،لرذا فهإن كهل مها نهجهقهعهأ اهرها ده اء اتهتهنهص اهأ ا لهم

ث
نعام مؤتت ،لذلز م نك تن ًعا داكسه الرنهان فها نهرهانهة

نقتنص ما ن
ا مر ،فا نذا
ً
ُ
فلتك القناعة شعام اافنا ،نرا فع ا لل ااة جقا مه نه ٍع خهاو فهقهنهح
سادا لر ً
ً
ائعا ن قره الر الكذار الرا ة النفساة التا فضانارا اي
النفر
ما ةع
آ
إةار إلقناعة:
مقا شز فاأ ان القناعة م السل كاات الهرائهعهة فها اله هاهاة فهلهرها الهك هثهاهر مه
ا ثام التا نشعر ارا الفهرد فها هاهافهأ الهاه مهاهة ده اء عهله الصهعهاها الهنهفهسها ا
القادي م نذه ا ثام:
 اإلنقان ااهلل -دذ انأ فعال  -اإلنقان الشع م اامته ء الهقهلهه

االثقة الر ا اقا تامه هللا تاقأع
 الشع م اال ااة ال اذة السعااة القلامة االتفا لع
 ف قا شكر هللا -دذ انأ فعال  -عل نعقأع
ا اتعاد ع القعاوا الذن التا ف صل اسذه النظر ل ما عنا
النا  ،فرذه القشاعر فق د ل ال سا ال اذة النقاقة الكذ ع
 ال ص ل عل ال ن الع الكرامة ،فق ن هقهص فهره نشهعهر اهالهذل
اإلنانةع
ف قا الق ذة ا لفة اا النا لز نتشام الصا ا نثام ا اتعاد عه
ال سا الكره الذ ضاء
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ن فامنخ الخامر ج نلاة  1018نسجل ا اة م اجقل الصف ات م فامنخ

ف ت الرانة الفرنساة مص انتشام ا فكام الت رمنةع دقح للققافلا الج ائرنا

الج ائر فا الكهفاح م اجل نال ا دتق ل ادترجاع الساادة ال طناة القسل اة اعا

اتنظام انفسرم اشكل جااع مص امفكا القجازم الشناعة للثام ماي 1033ع فان

مائة اثنان ث ث ن دنة م ا ت لع اإل راد ،ادت ل الثر ات ال ذاعاة

كل ال ظ ظ فا التس نة السااداة م اجل انراء ا دتعقام نرائاا م الج ائر لم فعا

الذشرنة للذ د م القستعقر الفرنساع ن منادذة للتر م عرفانا لمز الذن

فجاي نفعاع فا عال التقاا داعات النخذة الج ائرنة اكهثر فاكهثر عل كسه الثقة

نذ ا انفسرم دمائرم ال كاة ال انرة فااءا لل ط كقا انأ منادذة كر خذ

ا مادة لخ ض كهفاح مسلح ا اة ا دتق لع ان كهفاح الشعه الج ائري الذي انالص

العذر الام

فا ال ا ا ن فقذر 1033ع ناخل ق ال ركة ال ادعة م اجل ف رنر الشع ع افخذ

فا التض اة الفااء نكران الذاتع

دذال الق اجرة العسكرنةع ك تقاة فر ت علاأ م طرل م تل نتجا مص انة
ا كان فامنخ الخامر ج نلاة  1018ن نرانة عرا اإلدتعقامع فإنأ فا الققاال نذكرنا

داادة اتعاةع ار تادم عل فجا ز عقاة ا دتع ء ا تقام فجاه شعذناع اعا

االز الا التعار م  /3ج نلاة  124/ع اث افاح لفرنسا ال امعة ف قا ن انانا

الا  1.3ملا ن شرااع فان الثق

الت دعاة القتقثلة فا ت ل الج ائر اماة عرض ال ائط كل الق اثا

الق انا

الا لاة انذاكع

اكهثر م دذص دن ات م الكهفاح التض اات

القاف ع كان الاا جاا فذالر م م القجازم اعقال العنف التا م مدت فا
الشعهع م م الاعانة للجا ا دتعقامي ا القجانان ع فان الكهفاح القسلح فم
خ أ اشجاعة ع نقةع

م اجل م اجرة السا رة اإلدتعقامنةع فخذ الشعه الج ائري ن عا م الققا مة
ا ل مقا مة مسل ة دتقرت ت ااانة القرن العشرن ع اما ا خر فكانت مقا مة

تا فم جله انتذاه الراي العا العالقا ل عاالة القضاة الج ائرنة فا رارا م

دااداة ن لقت مذاشرة اعا دق ط ماننة الج ائرع لقا كانت الققا مة القسل ة مدا

اجل ادترجاع الساادة ال طناةع فسجلت االز الج ائر مكانترا فا لاات التامنخ

م الشعه الج ائري عل ا ت ل ا راد اإلدتعقام الفرنساع ان ت فلز

فا ا نان الشع

القت لعة لل رنةع

الققا مة القسل ة ف ت ل اء م داء القذائل انتشرت ا نتفا ة اسرعة كذارة م
من قة تسن انة ت ا د من قة نران ال ا طلر الص را يع اما الققا مة

ان الخامر ج نلاة  1018ن ثقرة لققا مة الشعه الج ائري الذي دجل فامنخنا

السااداةع فتجسات وذا ة دق ط ماننة الج ائر لتنعكر اعا لز فا اشكال

القعاور ال اخر اا نتصامات فت نجا لكهفاح ط نل دا مائة اثنان ث ث ن دنةع

عاة ،شكا ي ،عرائ التقادات ،ا تجاجات عاممة ،فت عقرا مذائاا شخصاة

الخامر ج نلاة  1018ن مدالة امل لشذاانا الذي نت جه علاأ فجقاص كل ال اتات

معر فة مئار تذالة ،فجقعات دااداة دنناة ،ا زا نة تذل ان فتشكل فا

الفكرنة الذاناة لصالح ال ط لك نأ دلال شراائنا ا ارامع

فجقعات ا ا فتق ش كهترا ف داد الق الهع فالج ائر ف اله اا دتق لع
ان مشامكة ا ل م الج ائرنا خ ل ال راا العالقاتا ا ل الثاناة فا القتال
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لماذإ تمت ر مهارإت إلتوإصل ر
مهمة في مكان إلممل؟
مرقة فا اي اامة ن
الجاا ن مرامة ن
ن الت اول ن
فتضق التفاع ت الذشهرنهة ،انهرها فها
مجال ا عقال عل الن ا القرنا امر فا انة ا نقاة ،فرا القكقل الضر مي لنجاح
ا عهقههالع فهها مهكههان الهعهقههل ،فهقهتهصهر مهرههامات الهته اوهل عهله اله ه نها مه الصهراعههات
سه ،ال فعتذر عام ً مرق ًها فها الهعه تهات مهص الهعهقه ء الهراه هاهة فهعهالهاهة الهفهرنه
القشامكة الهتهعها ن مهص الهقه ظهفهاه ع فهااهعه ا مهعهنها ا دهذها الهتها فهجهعهل مه مهرهامات
الت اول القرناة ام ًرا ً
مرقا.
 /1إلتخفيف من إلصرإعات:
ن ا دذا التا فؤدي ل ا الصراعات فا مكان العقل فعه د له ده ء الهتهفهانهم
اا ا شخاو ،اث نختلف ادل الهته اوهل اهاه فهرد اخهر مهقها نهؤدي فها اهعه
ا اان ل د ء التفانمع ا ا ا دذا ا خر نا عا ن
ففرم الشخص دهالهاهه هاهره
فا الهته نها الهته اوهل مهقها تها نهخهله مشهاكهل وهعهذهة اله هلع نهافها نهنها د م مهرهامات
الت اول التا نقك ان ن
فخفف م نانة الصراعات جقرا ا رنقة نفعالةع
 /2زيادب توإصل إلموظفين:
ن الت اول ن
نتعل فقط االت ا  ،ال نرفذط اهالهته اوهل مهص الهنها  ،هاهث ُنهعهتهذهر
مكان العقل الذي نست اص فاأ الق ظفا ا نخراط اسر لة مص ارنم فا ام م الهعهقهل
ً
مكانا مثالا ًها اهاهمهة فهعهالهة ،هاهث نهق نهكهنهرهم ا مهر مه الهته افه مهص انهاال الشهركهة
داادافرا اشكل افضلع

نل فرنا ان فذرز فا القنافسة الصعذة اا م ظفا الشركة التا فعقل لرا؟
نل فر ه فا ف سا ادل از اإلدامي مص م ظفاز؟
لاز افضل مرامات الت اول التا نر ه مسهؤ له الهته ظهاهف الهقهاماء فها م نهتهرها
ق دارفز الذافاة فا عقلز مص الشركةع كل ما علاز فعهلهأ نه ا لهته ا اهرهذه
النصائح ارازنا فا مقاا فز ال ظافاة اثناء عقلز د ل ف نق ا ن ذاع الذي
فر ه اأ النجاح الذي ف لم فا ال و ل لاأ اشكل ادرع اكهثر فعالاةع
إلستماع:

ً
مستقعا ً
جااا ن ا ا افضل ال ر التا دتجعل منز م ها ًما جها ًهااع
ان فك ن
ا ا ن نه الت اول مص شخص نرتهم ده اهالهكه  ،نهاخهذ اله تهت الهكهافها
له هدهتهقههاع له هشهخههاو ا خههرنه ع لههذا عهلهاههز ان فههاخههذ اله تههت الهكههافهها لهقهقههامدههة
ا دتقاع النشط ،اث نن ي ا دتقاع النشط عل ا نتقا الشانا اقها نهقه لهأ
الشخص ا خر ،لز مه خه ل طهرح ا دهمهلهة الهته هاه هاهة عهادة وهاها هة مها
نق لأ الشخص لضقان الفرمع نذه نا اله هرنهقهة اله هاهاة الهتها فهق نهكهنهز مه فهرهم
ن
االتالا نالرد علارم اشكل منادهع
ا خرن


إلتوإصل غير إللفظي:

اكلقات اخر  ،نا ل هة الهجهسها ا فصهال اهالهعهاهنهاه نهقهاءات الهاهانه نهذهرة
 /3تحسين عيلة إلزبائن بكادر إلممل:
الصه ت ،فهرها جهقهاهع ًها ف نهله ن الههردهالهة الهتها فه ها ل نصهالهرها له خهرنه فها مهكههان
نرفذط عقل العانا م الق ظفا فا الهقهجها ت الهقهخهتهلهفهة فها الهته اوهل الهقهذهاشهر مهص العقلع ا ل د ًما ان ن
فعذر ع ما تز م خ ل فتح الهذماعهاه ا دهتهرخهاء فها
العق ء ال اائ  ،ننا نافا د م مهرهامات الهته اوهل الهتها نهجهه ان نهقهتهلهكهرها الهقه ظهف الساتا م خ ل النذرة ال ندنةع ا فصال م خ ل العانا مرم ا ً
نضا ،عهلهاهز
لاعرل كافاة التعامل الص اح مص العقال ،لز م اجل ال ا م الصراعات اانهرهم ان فنظر ل الشخص الهذي فهته ها مهعهأ اشهكهل مهذهاشهر لهتهثهذهت انهز فها كهامهل
اا العق ء زنادة القامة عل فرم ا تااجافرم مساعافرمع
فركا ك ،انتذأ انض ًها له اإلشهامات هاهر الهلهفهظهاهة الهتها نهردهلهرها لهز ا خهرنه كها
 /4زيادب إنتا ية طالم إلممل:
فست اص فرقرم اشكل و اح ،مثل ان ففرم ان الشخص امامز ار مهرفهاح نهأ
عناما نق م ن
نق االنظر فا عاناز اثناء الت نا ع
ظفاز افرم مرامافرم م انذرم اشكل جاا ،عهنهامها نصهذه ه ن تهادمنه
ً ً
ً
ً
إلوضوال و إلتلخيص:
عل العقل الجقاعا فقا لرذه الق انه ،دتر انز فقتلز فرنقا فعا منتجا نهعهتهقها 
ن
عل اإلاااع ا فكام الخ تة مقا داؤدي االضر مة له نهتهاجهاهة افضهل لهلهشهركهة كهكهل
جعلرا شركة نهاجه هةع ن امدت اله وه ل له نهذه الهنهتهاهجهة فهانهت لسهت اه هاجهة له
العانا م ا م م ،علاز فقط ا لت ا اقرامات الت اول القنادذة ن
الفعالة كا فهتهقهكه
م ف قا لز .
مهارإت إلتوإصل في مكان إلممل:
ما ي إلمور إلتي يهب إن تاخا ا بمين إلعتتت تار لتتتحتستيتن متهتارإت تتوإصتلتك فتي
إلممل؟
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نجه علاز ان فخهتهام كهلهقهافهز اسهره لهة ه ح؛ اهقهعهنه اخهر  ،ها ل فه وهاهل
مدالتز ااتل عاد مقك م الكلقات ،تل ما فرنا اشكل ا ح مذاشر ،ده اء
كنت فت ا ل شخص ما مذاشرة ا عل الرافف ا عهذهر الهذهرنها ا لهك هتهر نهاع ن
الك ال ائا الكهثار داراز القستقص دهاهجهعهلهأ هاهر تهادم عهله فهرهقهز اشهكهل
كالع

ر
إلودية:

نقكنز ان ن
فشجص زم ئز فا العقل عل ا نخراط فا ف اول مفته ح وهاد مهعهز
م خ ل اع ال ركات الهذهسهاه هة كهالهنه هقهة اله ندنهة اثهنهاء الهته ها ا طهرح دهؤال
جاا ان فك ن ل ً
افا ن
شخصا ل طقمنان ا نت مجرد ااتسامةع م القرم ً
مرذا ًها فها
افصالز مص ا خرن ع نقكنز ان فق اذلز مث ً ع طرن مدال مدالة له جهقهاهص
زم ئز اعا الهعه هلهة مه خه ل الهذهرنها ا لهك هتهر نها فهقه ل فهاهرها امهل ان فهكه ن تها
تضات ع لة نرانة ادذ ع جااة ع
رإلثقة:

م القرم ً
جاا ان فهكه ن اثهق ًها فها فهفهاعه فهز مهص ا خهرنه  ،عهلهاهز ان فهظهرهر الهثهقهة
ل م ئز فا العقل ان فرنرم انز فؤم اقا فق لهأ دهتهتهااهعهأ فه نهذهقهأع نهقهكهنهز ان
فظرر نذه الثقة م خ ل اع ا م م الذسا ة ،ع طرن ا فصال االعانا مهثه ً
ا اادتخاا نذرة و ت ثااتةع اال ذص علاز ان ف رو فا ال تت افأ عل ا فهظهرهر
اشكل عا انا ا متعجرل اما ا خرن ع


إلتماطف:

ن التعاطف امر فا انة ا نقاة فاقا ن
نتعل اقرامات الهته اوهل الهنهاجه هة فها مهكهان
العقلع ادتخا عذامات اسا ة عناما ن
نعذر لز زمالز ع ادتهاهائهأ مه شهاء مها فها
العقل مثل افرقز ً
فقاما  ،دتظرر لأ جقلة كرذه انز كنت فستهقهتهص لهاهأ فه هتهر
اماءهع م القرم ً
جاا ان ففرم ف تر جرات نظر زم ئز نهته ن لهم فهكه ف نهتهفه
معرمع


إلنفتاال:

ن كنت فر ه فا ان فصذح مت ا م ا م جاا ان ف نا م فروز فا الهتهرتهاهات
فا عقلز ،علاز ان فاخل اي نقاي مهرهنها اهعهقهل مهرن مهنهفهتهحع كه مهنهفهته ًها عهله
ا دتقهاع له جهرهة نهظهر الشهخهص ا خهر فهرهقهرها ،اها ً مه مهجهرد نصهال فهكهرفهز
ا اتعادع علاز ان فك ن اكهثر تامة عل جراء الق ادثات الهقهنهفهته هة مهص ا شهخهاو
الذن فتف معرم كا فست اص ان فصل ل مرافه اعل فا عقلز فك ن ن عه تهات
و اة فا العقل.


إلحترإم:

ن امدت ان فكسه النا ل ن
وفز ان نصذح النا اكهثر انهفهتها ًها عهله الهته اوهل
معز علاز ان فرنرم ا تهرا الهذي فهك نهنهأ لهرهم فهكهامنهمع نهقهكهنهز ان فهنهقهل نهذا
ا ترا لق لز ع طرن اع ا م م الذسا ة ،عهله دهذهاهل الهقهثهال نهقهكهنهز
ان فهكههرم ادههم الشهخههص الههذي فهته هها مهعههأ خه ل الهقه ههادثههة ا ان فهته اوههل مههص
الشخص م خ ل العانا اال ذص فهنهسه ا دهتهقهاع الهنهشهط الهذي فه نهاثهنها عهنهأ
ً
دااقا ،كل نذه ا م م دتجعل م الشخص الققاال لز نشعر االتقانرع
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نه هكه ان نهذههت عههاوهفههة شههانههاة جه ًهاا عهله ا هها السهفه فهها عههرض الهذه ههر
فا رتهتهرها تها نهجها اهعه الهركها مه السهفهاهنهة عع مهنهرهم مجهل اخهذت ا مه اج
فت عه اأ دط الذ ر ت القت اأ عل شاطئ ج نرة مجر لة مرج مة ع
ما كاد الرجل نفا م ا قائأ نلتقط انفادأ  ،ت دجا عل مكذتأ دعه
هللا طله منأ القع نة القساعاة طله منأ ان ننقذه م نذا ال ص ا لام
الصعه ع
مر عات انا عل الرجل كان ناكهل مه ثهقهام الشهجهر مها نصه هاده مه امانهه
نشر م اركة مااه ترنذة كهان نهنها فها كه ص تها وهنهعهة اهنهفهسهة مه اعه اد
الشجر لك ن تق اأ م ارد الال ر النرام ع
ف ن اخهذ الهرجهل ه ل كه خهة تهلهاه ً كهان نضهص اهعه ا كهل عهله اعه اد
الخشه الق ت دة لكنة عناما عاد فقا جا ان النام تا الترقت كهل مها ه ل
الك ص ع
فاخا نصرص م شاة ا لم الذ ا لأ لهقها ا نها م ؟ هته الهكه ص الهذ
امتلكأ ا تر لم نذق لا شهاء فها نهذه الهانهاها انها هاها هرنهه فها نهذا
القكان ؟ الا ن تر الك ص الذ انا فاأ اعا فهاهأ ؟ لهقها ا نها ماها كهل
نذه القصائه فاف علا ؟
جاء الال نا الرجل م شهات ا لهم اله ه ن نه ة جهائهص  ،جهاء الصهذهاح
كانت القفاجاة ا ا جا دفانة فقتر م الج نرة التا نه جها اهرها نه ل مهنهرها
ً
تاماا و ا ًرا لكه نهقه اهإنهقها ه  ،فهعهنهامها وهعها الهرجهل عهله ده هح السهفهاهنهة
دالرم كاف جا ه مكانة ؟
فاجاا ه ” لقا جانا ً
دخانا  ،فعرفنا ان نناك شخص ن له القساعاة “
فذكر اخا الكرنم ” تا فذكه اهكهاء الهقهضه هر فهنها  ،هللا نهنها عه فهااهاهر
ام مك  ،ان هللا ناار لز ام م فا ال اه ل علقترا لذكات فر ًا “

بقلم إلسيد  :عادل بورويس
إللهام:
نه هها الههر ح اله الهقهلههه هها الهقهلههه اله الهعهقههل هها الهعهقههل اله
الج امح ا الج امح ال القلم م شر طأ الخل ة الصهفهاء الهفهرح ا
ال ن ااإل افة ال م ح اتة فعرل الجقالع

