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تواردت على خاطري وأنا أتأمل في ارتباط فصل الصيف واإلجازة السنوية باالابا ار
الكثير من المعاني التي تستوحى من هذه ال روف الثالثة الباء وال اء والراء .وأول ماا
جال في ذهني في هذا المضمار ان الفرق في نطق كلمة ب ر وضدها بر حرف الا ااء
فصلت بين ال رفين كما يشق الب ر البر إلى ضفتين .جاء في لسان العرب :حفر زمزم
ثم بحرها بحرا أي شقها ووسعها حتى ال تنمف ومنها إطالق العرب على الناقاة الاتاي
يشقون أذنها ب يرة وهي التي كانوا ي رمون ظهرها و ل مها فنهى اهلل عز وجل عن
وص ٍ
سائبة وال ِ
ٍ
ذلك في قوله تعالى في سورة المائدة  :ما جع َل اهللُ من ب ِ
زلزٍزة وال
ح َري ٍة وال
َ
َ َ
حا ٍ .
ومن المعاني المرتبطة بالب ر االتساع واالنبساط والعمق فيطلق عالاى الاروضاة
الكبيرة الواسعة ب رة وجمعها ب ر وب ار بكسر الباء كما قال الشاعر:
َ
ت بِ ِ
حارها
وكأهنا َد َق َرى ُُتايِ ُل َن ْبتُها
ُأنُف َيغ ُُّم َّ
الض َال َن ْب ُ
وهو المفهوم الذي نجده في مواضع كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى  " :قُل لَّاو
كَانَ الْبَ رُ ِمدَادًا لِّكَ ِلمَاتِ رَبِّي لَنَ ِفدَ الْبَ رُ قَبلَ أَن تَن َفدَ كَ ِلمَاتُ رَبِّي وَلَو جِئْنَا ِبمِثْلِهِ مَا َددًا"
وقوله في سورة لقمان” :ولو أن ما يف األرض من شجرة أقال والبحر يمده من بعده سزبزعزة

هو الب ِ
ي النَواحي َأتَل َت ُه
حر من َأ ِّ
ُ َ َ ُ
ري طالب ًّاِ
ِ
ٍخ ِ
ئت ل َ
َريم إِذا ما ِج َ
ك ٌ
َفسهِ
و َلو ََل َتكُن يف َك ِّف ِه غَري ن ِ
َ
ُ

عروف واجلود ِ
َف ٍُ َّج ُت ُه املَ
ساح ٍُه
ُ
ُ َ
باك بِام ََتوي ع ٍَ ِله َأ ِ
َح َ
نام ٍُه
َ
َجلا َد ِِبا َفٍ َلت َِّق اهللَ سائِ ٍُه

أبحر ما نفدت كٍامت اهلل إن اهلل عميم حكلزم ” داللة على سعة علم اهلل وحكمته .و نجاد

فال غرو أنك لما تضيق خواطرك وتنقبض نفسك ويكتئب وجدانك يكفي أن تاماد

مثل ذلك أيضا في سعة علم الرجل و عمقه فنقول فالن متب ر في علوم الشريعاة

بصرك في أفق الب ر و تصيخ بسمعك لهدير أمواجه وتسلم وجهك لمداعبة نسماته

ومن طريف ما يروى في إطالق هذا الوصف على العلماء تندر أحد الساسة التوانساة

العليلة وإن وجدت سبيال لذلك تخوض عبابه أو تغوص في أعماقه سباحة لينجلاي

بوصف طلبة الشيخ العالمة م مد الطاهر بن عاشور ألستاذهم بالب ر و هو سليال

همك و ينكشف غمك ويسترخي وجدانك وتصفو روحك وتستدعي ماخايالاتاك

أسرة علم أبا عن جد فقال عنه " هو الب ر بن الم يط بن الطوفان" .ويقاال عان

ذكرياتك و يسر فكرك في مشاريع مستقبلك وترجع منشر الصدر مبتهج القلب.

الرجل الكريم الواسع المعروف ب ر كقول الشاعر العباسي دعبل الخزاعي فاي ماد

دت ال َب ْح َر كي أشكو
َق َص ُ
ِ
األحشاء أحماين
ويف

معن بن زائدة :

الرميل
َف َمدَّ ردا َئ ُه َّ
قال  :اجٍِ ْس وح َّلاين
اقص ْص  ..وال َُت َْج ْل
وقال ُ :
ت آذاين
ف َقدْ َأ ْص َغ ْل ُ
ولعلكم أيها الزمالء و الزميالت لم تستشعروا ال اجة لهذا االنطالق و االنعتااق فاي
رحاب اهلل مثلما أنتم عليه اليوم وقد جثم هذا الوباء على صدورنا و ضيق علاياناا
سبلنا و استولى على تفكيرنا و حبسنا في بيوتنا و مكاتبنا ف ق لكم بعد كل هاذا
العناء أن تتفس وا و تروحوا على أنفسكم و تبثوا الب ر آالمكم و آمالكم وتغسلوا فاي
أمواجه غبار أحزانكم و تغتنموا لياليه الهادئة لمناجاة خالقكم وتسبي ه باكارة و
أصيال و ما أقرب ما يكون المرء من ربه وهو قبالة الب ر الممتد و ما أقربه منه و هاو
ساجد و ما أقربه منه وهو بين هذا و ذاك...
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الوسائل والكيفيات التي تمّ إتباعها والتزامها وآليات تنفيذهاا قاد
كشفت عن أمر عظيم يستوقف الفكر والنظر.
إنّ المتتبع لتلك األعمال يالحظ أنّ القواعد والنظريات التاي
أسَّسَت لإلدارة الناج ة والبناء التقني والفني األخّاذ ،ترجع في جااناب
منها إلى المالحظات والمشاهدات التي استفاد أص ابها مان خاالل
مراقبتهم لتصرفات الكائنات ال ية في الطبيعة ،والتعرف للكيفياات
التي تتعامل بها وتتعاون بناء عليها فيما بينها ومع غيرها ،أو إلاى
أفكار مستندة إلى مالحظات ومشاهدات وتجارب سابقة في نافاس
المجال .
إنّ االعتماد في بناء القواعد والنظريات على ما سبق بيااناه ،هاو
إن النسبه المتقدمة التي ي رزها الغرب في نجا إدارة أعماله الفنيّاة

اعتماد على القانون اإللهي ،وإن لم يؤمنوا بذلك أو يسلموا باه ألنّ

والتقنية ،ومشاريعه الصناعية ،وما نتج عن ذلك من تطور ماذهال

جميع الكائنات ال ية التي يزدحم بها البر والب ر والجو ،مما نعلمه وما

في وسائل ال ياة اليومية ،جعل العقل العربي يقتنع إلى حاد ماا

ال نعلمه ،ال تخرج في حركاتها وسكناتها عن الفطرة التي فطرها اهلل

بفكرة المست يل في الل اق بأولئك الناس ،فضالً عن التفوق عليهم،

عليها قيد أنملة ،فهي ليست كبني البشر الذين يبدلون وياغايارون

وبخاصة وأن علماء االجتماع يقدّرون الفارق الزمني بيننا وبين الغارب

وي رفون الكلم عن مواضعه.

في مجال التطور ال ضاري بن و خمسين سنة.

فالتعلم من تلك الكائنات واألخذ عنها هو أخذ وتعلم من الاقااناون

وإلن كان التفكير العربي اإلسالمي على تنوع مساارياه ،واخاتاالف

الرباني ،لذلك يكون تطبيقه واالستفادة منه يعطي نتائج جيدة جاداً

توجهاته ،مجمع على أنّ الزلزال العنيف الذي ضرب منظومة الاقايام

وتفضي إلى تجارب وأعمال ناج ة للغاية .

األخالقية ،والتربوية ،والسياسية ،نسيج السلوك االجتماعي ،وقواعد

وهذه فكرة نسوقها بين يدي الباحثين لينظروا فيها وياطاوروهاا

التعاون الجماعي لألمة ،هو الذي أحالها من دائن إلى مدين ،تابالا

بدراساتهم وأب اثهم عسى اهلل أن ينفعنا بها في حياتنا

مديونيته ال ضارية خمسين سنة من التطور المستمر ،فإن هانااك
تباين كبير في تشخيص األسباب التي أدّت إلى االزدهار المذهل فاي
ال ياة العلمية والتقنية بالغرب ،ولقد أنفقت أقالم المفكرين حاباراً
كثيراً في هذا الباب.
ولكننا في هذا المقال القصير ،نريد نقل الفكر العربي إلى زاوية أخارى
ظلت مجهولة لديه زمناً طويالً ،وت سبها واحدة من أقوى األسباب التي
ساهمت في نجا الغرب في إدارة أعماله وبناء تطوره.
إن حركة الترجمة الم تشمة من اللغات الفرنسية واإلناجالايازياة

واأللمانية واإلسبانية واإليطالية واليابانية في الفترة األخيرة لألعمال
العلمية المتعلقة بالتطور اإلداري والتقني والفني ،وإدارة األعاماال
والتجارب الناج ة في المجال اإلداري ،وتجارب اإلنقاذ لمشاريع صناعية
وخدماتية كادت أن تفلس التي رواها أص ابها وقادتها ماع باياان
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مصرف السالم اجلزائر يطلق مشروع

املسـاعد
الذكـي

أطلقت خلية التسويق واالتصال لمصرف السالم الجزائار ،خادماة Chat-Bot
المساعد الذكي الدي يقوم بالرد اآللي واآلني على الرسائل الواردة من متابعينا عالاى
صف ة الفاسبوك الخاصة بمصرفنا ،وذلك بعد اإلرتفاع الكبير لعدد الرسائل الاواردة
للصف ة حيث تم اعتماد وتفعيل الخدمة يوم  41يوليو 0202
 Chat-Botهو وكيل م ادثة يعمل بالذكاء اإلصطناعي ،أي برنامج قادر عالاى
الت دث مع مستخدم اإلنترنت ووسائل ومنصات مواقع التواصل االجتماعي على غرار
(الفاسبوك ،تويتر ،انستقرام،)..... ،
من خصائص  Chat-Botأنه يدعم الم ادثة باإلضافة إلى الت ويل عبر الارواباط
وطر اإلشهارات ،...مما يسمح بال وار عبر اإلنترنت وضمان نشر رسالة واستاهاداف
أكبر شري ة ممكنة من مستخدمي منصة الفاسبوك وتطبيق المسنجر ،األمار الاذي
ساعد في التسريع من عملية الرد على كل المتسائلين والمستفسرين عن خادماات

ومنتجات مصرفنا ،كما أن المساعد الذكي يملك قاعدة بياناات ياتام اثارا هاا
بمصطل ات وكلمات ذات عالقة بالمنتجات والخدمات المعروضة من طرف المؤسساة،
ب يث يتم الرد آليا حسب السؤال أو الطلب المطرو
طريقة عمل التطبيق :
تم برمجت  Chat-Botمصرف السالم الجزائر بعدة مصطل ات مبنية على دراسة ما
سبق من تعليقات ورسائل المعجبين بصف تنا ،وتم إدراج أجوباة ناماوذجاياة
مستنبطة ومستوحاة بناء على المصطل ات السابق برمجتها والتي تكون على صالاة
بمنتج أو خدمة معينة،
مثال ،فيما يخص منتج السالم تيسير لتمويل السيارات تم برمجت جواب نماوذجاي
يرد تلقائيا على المتسائل في حال استعمال مصطل ات ذات صلة بالمنتج (سيارة /
سيارات  /مخزون ،)...

استحداث منهجية الزبون السري لتقييم األداء
في إطار الت سين من جودة خدمات مصرف السالم الجزائر،
قامت خلية التسويق واالتصال بالتنسيق مع مسؤول الجودة بالتعاقد
مع مؤسسة رائدة من أجل تقديم خدمة الزبون السري أو الخفي ابتداء
من شهر جويلية  ، 0202و يتم ور هذا المشروع حول إرسال شخص
مجهول غير معروف ،بصفة زبون يتقدم لالستفسار عن منتجاتنا
وخدماتنا ،أين يقوم بتسجيل مالحظات بخصوص،
 مدى جودة االستقبال،
 مظهر الفرع الخارجي والداخلي (النظافة ،الترتيب،)... ،
 مدى ت كم مستشاري الزبائن والمسؤولين في تقنيات المالية
اإلسالمية .....
وقد تم ضبط مجموعة من المعايير التي يستند إلها هذا الزبون في
تقييم الفرع ويدخل هذا التقييم بنسبة م ددة من المكافأة
الفصلية والسنوية.
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 المرأة التي أعدمت رميًا من طائرة هيليكوبتر إنها الجزائرية يمينةالشايب احدى عظماء الثورة الجزائرية.
 الشهيدة الجزائرية "زوليخة عدي" (اسمها ال قيقي يمينة الشايب)ولدت سنة  4144بشرشال والية تيبازة من عائلة ثورية دوخت
المستعمر بنضالها وجهادها ،
 أعدم زوجها ,وابنها بالمقصلة (فصل الرأس عن الجسد) في نفس الشهر !! اعتقلها الجيش الفرنسي في  41أكتوبر ،4111وتم تعذيبها  42أيام متواصلةدون انقطاع قبل أن يتم إعدامها رمي ًا من الطائرة.
 في  01اكتوبر  4111هذه الصورة التقطت يوم اعتقالها في  41اكتوبر 4111تم ربطها في سيارة عسكرية كما هو في الصورة ،و تم جرها فاي الشاوارع
،وتعذيبها أمام المأل لترويع الشعب.
 وكان ينادي بأن كل من يتاماردعلى فرنسا هذا هو جازاءه وأن
فرنسا لن ترحم أحدا ولو كن نساء أو
أطفال

 إال أنها صبرت صبر أيوب ولم تبح بكلمة فكاناتأسطورة التاريخ !! فكانت تصرخ بأعلى صوتها " ياا
الخاوة أطلعوا للجبل أطلعوا للجبل" منذ أن رميت من
الهلكوبتر لم يظهر على جثتها اي خبر.


في سنة  4191تكلم احد الشيوخ الذي كان فالحا وقت اإلستعمار بأنه
في يوم من أيام سنة  4111وجد إمرأة مهشمة في طريقه ف ملاهاا
ودفنها ودلهم على مكانها فلما حفروا وجدوا بقايا عاظاام إمارأة
والعجيب أنهم وجدوا بقايا من فستانها الذي أعدمت به وتم التعرف
عليها.
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بقلم :السيدة بن يحي فايزة مسترارة
الزبائن  /أفراد

هل تعرف من هو العالم الجزائري الجليل الذي أُذيب في الزيت المغلي ،العالام

الفرنسي سنة  4111كان يدعمها وي رض الناس على الجهاد في سبايال اهلل

الذي ال قبر له ؟

ويتواصل مع المجاهدين وي ثهم على الثبات ،وقد حاول الكثير من أصادقااء

إنه األسد الشجاع ،فخر المسلمين وشعب الجزائر الذي ت مل في سبيل اهلل ماا

اإلمام رحمه اهلل إقناعه بالخروج من الجزائر بعد أن أصبح هدفا ضخما وواض ا

تنوء عن حمله الجبال.

للفرنسيين ،فكان جوابه دائما  :إذا كنا سنخرج كلنا خوفا من الموت فمن يبقى

إنه الشيخ العربى _التبسى أحد شيوخ المالكية وأعمدة اإلصال في الجازائار،

مع الشعب ؟

وأمين عام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،تخرج من جامعة الزيتاوناة

بل نقل آخرون عنه أنه قال :

بتونس سنة  4141ثم رحل إلى القاهرة عام  4102ودرس العلوم الشرعية فاي

" لو كنت في ص تي وشبابي ما زدت يوما واحدا في المدينة ،و ألسرعت إلى الجبل

الجامع األزهر.

فأحمل السال وأقاتل مع المجاهدين".

عاد الشيخ رحمه اهلل إلى الجزائر عام 4101م ليبدأ نشاطه الدعاوي ،حاياث

قد علم المستعمرون أن الشيخ العربي التبسي يتمتع بشعبية كبيارة وأناه

استطاع بث الدعوة اإلصالحية ،وعند اندالع الثورة الجزائرية ضد االساتادماار

مؤيد للجهاد وأحد م ركي القواعد الخلفية له ،فأرسلوا إليه عن طريق إدارتهام
في #الجزائر عدة مبعوثين للتفاوض معه بشأن الجهاد ومصيره  ،وبعد رفضه
المستمر للتفاوض باسم األمة وأن عليهم التفاوض مع المجاهدين فقط ،رأى
المستعمرون أنه من الضروري
التخلص منه ،ولم يست سنوا اعتقاله أو قتله علنا ألن ذلك سوف يزياد مان
حماس األمة للجهاد ومن حقدها على المستعمر ،فتم خطفه  ،و قاد ناقال
المجاهد أحمد الزمولي عن إبراهيم البوسعادي الذي كان ضمن تشكيلة القبعات
ال مر وحضر معهم يوم اختطاف الشيخ من بيته ،كما حضر مراحل إعدامه وكان
منظر اإلعدام سببا في الت اقه بالمجاهدين كما ذكر ،وجاء في هذه الرواية ماا

يلي :
وقد " تكفل بتعذيبه فرقة الجنود السنغاليون في الجيش الفرنسي والشاياخ
بين أيديهم صامت صابر م تسب ال يتكلم إلى أن نفذ صبر "القايارد" -قاائاد
فرقة القبعات ال مر الفرنسية.
وبعد عدة أيام من التعذيب جاء يوم الشهادة حيث أعد للشيخ قدر كبير مليئ
بزيت السيارات والشاحنات العسكرية واالسفلت األسود وأوقدت النيران من
ت تها إلى درجة الغليان والجنود السنغاليون يقومون بتعذيبه دون رحمة وهو
صابر م تسب  ،ثم طلب منهم القايارد حمل الشيخ العربي ف مله أربعة من
الجنود السنغاليين وأوثقوا يديه ورجليه ثم رفعوه فوق القدر المتأجج وطلبوا
منه االعتراف وقبول التفاوض وتهدئة الثوار والشعب  ،والشيخ يردد بصمت
وهدوء كلمة الشهادة " ال إله إال اهلل م مد رسول اهلل.
ثم وضع قدميه في القدر المتأججة فأغمي عليه ،ثم أنزل شيئا فشيئا إلى أن
دخل بكامله فاحترق وتبخر وتالشى.
رحم اهلل الشهيد البطل وأسكنه فسيح جناته ؟
المجد والخلود لشهدائنا األبرار !
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بقلم السيد  :ياسين خليل
سعودي
بخليةعمار
بقلم السيد:
التطوير
مهندس في االعالم اآللي
رئيس مهمة في ادارة التدقيق

فرع دالي ابراهيم

بص بتي و ألِف ،و ما إن تنكّر لي الزمان غادرني و أج ف ،و بال في
مذمّتي و أسرف ،و أسكب لي سمّا وذعف ،إن هاتفته تأفّف ،و إن كلّمته
عنّف ،و إن مرّ أمامي تعجرف ،إنّ الصديق عند الضيق يُعرف.
عجبت من االنسان إذا اشتدّ عليه الخوف والجزعُ ،و تفاقم عليه القلق و
الفزعُ ،أقبل على مواله يتض ّرعُ ،باكيا متذلال يتضعضعُ ،و ما إن هاجرته
الم ن و الوجعُ ،و أسبغت عليه األفرا بنعمها تشعُّ ،حتى فارقته
التقوى و الهيبة و الورعُ ،و بعد أن كان جوادا أصبح يمنعُ ،فال تغ ّرنّك
الدنيا فإنّك لها مو ّدعُ.
عجبت من ناهرٍ لوالدته عاقّ ،أتعب أيّامها و حمّل قلبها ما ال يطاق،
َأنَسِي كيف كان يراها كالشمس في االشراق ،ت نّ عليه بقبلة و عناق،
إذا غابت تلَهَّفَ لها و اشتاق ،و إذا حضرت تهلّل وجهه و ابتهج بل ظة
التالق ،و ما إن كبر و انقطعت دونه األعناق ،هجرها فاكتوى قلبها
عجبت من الزمان و أيامه كيف تتتالى ،تارة تقسو و طورا ت لى ،هذا

بلهيب االحتراق ،فلمّا جاء أجلُها و حانت ساعة الفراق ،ترقرقت عبرات

يفقد حبيبه األغلى ،و ذاك يستلم مولودا من المولى ،هذه عروس بأفخر

مدامعه في المآق ،حزنا على فقدانه للوجه المشراق ،فيومئذ ال تنفعه

الثياب تت لّى ،و تلك هجروها تركوها بائسة ثكلى ،يمر ال اضر منها

دمعة و ال صرخة في اآلفاق ،إال أن يعفو عليه الغفور الوهّاب الخلّاق.

كالسهم فيبلى ،فما تبقى إال الذكريات بها نتسلّى ،فال تُفوّتن اآلخرة إذا
فاتتك األولى.
عجبت من كل ظالم ظلوم ،مستكبر جبار غشوم ،مستبد من األخالق
معدوم ،أغرّه سلطانه الموهوم؟ ،أم غرّه جاهه يشري من يشاء ويسوم،
فكلٌ زائلٌ لن يدوم ،وليعدّ جوابا لل يّ القيّوم ،يوم تجتمع عنده
الخصوم ،وتستجاب فيه دعوة المظلوم.
عجبت ممّن ركب ظهري البر والب ر ،و عرف الخير والشر ،و خبر اليسر و

العسر ،و صاف ت يداه النفع و الضّر ،و ذاق طعمي ال لو و المرّ ،كيف
لعبت به األيام في الكبر ،و استهزأت به تصاريف الدهر ،و خدعه أص اب
الخيانة و المكر.
عجبت من صديق أبل في صداقتي و ألطف ،رفع قدري و أظرف ،أنِس

ص 21

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خير المرسلين
سيدنا م مد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وص باه ومان
تبعه بإحسان إلى يوم الدين  ،وددت أن أشير أن شغلي لمنصب
مستشار زبائن مؤسسات في فرع باب الزوّار لياس ماجارد
تشريف وال هو منصب للمفاخرة ،بل هو تكليف وأمانة ،وأقل
ما يقال في مثل هاته المواقف أن الشكر كل الشكر لكل عائلة
فرع باب الزوّار خاصة ومصرف السالم عامة التي ناتاشارف
بالعمل فيها ون ن ن دو قدما من أجل رفعة هذه المؤسساة

التي لوال جهود جميع عمالها لما تقدمت وال ازدهرت وال كسبت
مكانتها وازدهارها مع تمنينا لمزيد الرقي فيما هو قادم إن شاء اهلل .طبنا وطاب ممشانا ودمنا لما فيه الخير والصاال

DAT de 25 000 000.00 DZD 12 mois

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل
من هذا المنبر أود أتقدم بالشكر لكل عمال المصرف وعلى رأساهام
المدير العام وخاصة زمالئي بفرع باتنة بقيادة األخ ابراهيم أوراغ .
إن عملية استقطاب الودائع االستثمارية صعبة وأصب ت أصعب خاصاة
في هذه الظروف التي يمر بها العالم بأسره (وباء كوفيد  41عفانا اهلل منه
وإياكم) وما ترتب عنها من نتائج سلبية على اقتصاد الدول  .فن ن في

مصل ة الصندوق مجندون من أجل استقطاب ودائع أكثر

DAT de 10 000 000.00 DZD 12 mois
01

موظفون متيزوا بأدائهم

في البداية أودّ ان أغتنم هذه الفارصاة

ألعبر عن شكري وامتناني لكل فارياق
العمل بفرع دالي ابراهيم الذين يقدّمون
مجهودات جبارة من أجل إرضاء زباائان
المصرف ،وبلوغ األهداف المسطرة مان
طرف إدارته العامة ،كما أودّ أن أشاكار
كذلك جميع الزمالء والزميالت بااإلدارات

المركزية على تضافر دعمهم ومساندتهم
في ظل األزمة التي تمر بهاا الاباالد،
والمنافسة الشرسة من مختلف البنوك العاملة في الساحة الستقطاب الودائع .فالجميع يسعى من أجل الم افظة علاى
متعاملي المصرف أوّال ،واستقطاب متعاملين جدد وحثّهم على فتح حسابات ،وتوطين عملياتهم بالمصرف ،وهذه عملية
شاقة تتطلّب استخدام مهارات متعدّدة في إقناع جمهور متفاوت في مستويات الثقافة البنكية والمخاوف المسيطرة على
عقولهم ،كما تتطلّب جهدا أكبر في ال فاظ على قدر مهمّ من الرضا بالخدمات البنكية التي يوفّرها لهم مصرفنا.
ل إلى استشعار
أمّا استقطاب الودائع فهي أشدّ من سابقتها ولكنّها ليست بمست يلة ،ويعود الفضل فيها بعد اهلل عزّ وج ّ
المتعامل باألمان واحترام الخصوصية ،وإحساسه برو المسؤولية واألمانة لدى الموظّفين الذين يأتمنهم على مدّخراتاه
واستثماراته وسمعته .كما يتطلّب األمر أيضا قدرا جيّدا من الت كّم في منتجاتنا المصرفية وطريقة عارضاهاا عالاى
المتعاملين والتركيز على إيجابياتها ،واإلجابة على كلّ اإلشكاالت التي قد يطرحونها ،أو توجيههم إلى من يجيبهم عناهاا
بشكل أدقّ .كما ينبغي التركيز أيضا على خصوصية بنكنا اإلسالمي –الذي ن مد اهلل على انتمائنا إليه -الذي يقوم علاى
طريقة عادلة شرعية في اقتسام أرباحه مع المودعين وفق عقد المضاربة ،حيث يعلن عن عوائد أرباحه بكلّ شفافية،
ويقتسمها كلّ ثالثة أشهر وليس كلّ سنة كما هو شأن البنوك األخرى .وفي األخير ،نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرفع عنّا
برحمته وعفوه الوباء والبالء ،ويغيث البالد والعباد.

DAT de 74 000 000.00 DZD 12 mois
00

الخدمة بعد تلقيها في حين أن المؤسسات في الادول
المتقدمة إدارياً ترسل لك استقصاء تلو استقصاء لكي
تتعرف على رغباتك وما أعجبك وما لم يُعجباك .إن
المؤسسة التي ت اول تعظيم األرقام المالية عالاى
المدى القريب قد تُفاجئ بعد عادة أعاوام باأن
متطلبات العمالء قد تغيرت وأن مناتاجااتاهام أو
خدماتهم قد أصب ت غير مرغوب فيها .كذلك فاإن
المؤسسة التي ال تتابع طلبات العمالء واقتراحاتاهام
وشكاواهم هي مهددة بأن يذهب هاؤالء الاعاماالء
تدريجيا لمنافس ي قق رغباتهم.
 بطاقة العمليات الداخلية Internal BusinessProcess:
هذه البطاقة تجعلنا ال ننسى تطوير المؤسسة مان
الداخل والم افظة على مستوً عالٍ من األداء فاياماا
هي وسيلة لت ديد أهداف دورية (سناوياة ماثاال)

أربع بطاقات منفصلة .كل بطاقة ت وي أهدافاً لمجال

نقوم به من عمليات .هذه البطاقة قد تشمل أهدافا

للمؤسسة ب يث اليطغى جانب واحد عالاى هاذه

واحد ب يث ت قق األربع بطاقات التوازن بين األهداف

مثل :جودة التصنيع ،نسبة الفواقد في المواد الاخاام

األهداف .في كثير من األحيان يكون لألهداف المادياة

القصيرة والطويلة األجل وكذلك بين األهداف المادياة

أثناء التصنيع،وقت الاتاقادم Lead timeفاي

نصيب األسد من األهداف التي نضعها للعام أو األعوام

واألهداف الخاصة بتطوير العمل.

التصنيع ،سرعة تغيير اإلنتاج من منتج لمنتج ،جودة

القادمة وهو ما قد يؤدي إلى نتيجة سيئة على المادى

هذه البطاقات األربع تغطي المجاالت اآلتية:

التصميم ،العالقة مع الموردين ،تطور أنظمة العمال
اإلدارية ،استخدام تكنولوجيا المعلومات ،التعاون بين

البعيد .ليس ذلك بسبب قلة أهمية األهداف المادياة
ولكن لوجود أشياء أخرى يجب العناية بها وإال واجهات

 -بطاقة األهداف المالية Finanacial:

اإلدارات المختلفة … ،وغير ذلك من األهداف المتعلقاة

المؤسسة صعاب كثيرة على المستوى البعيد .فامان

هذه البطاقة ت وي أهدافا مالية بَ تة مثل العاائاد

بالعمليات الداخلية .في كثير من مؤسساتنا قد تجاد

المهم ان ن اول زيادة صافي الربح والعاائاد عالاى

على االستثمار ،تكلفة المنتجات ،الرب ية ،الاتادفاق

هناك إهمال كبير للعديد من مقاييس األداء للعمليات

االستثمار ولكننا إن فعلنا ذلك بدون أن نُ افظ علاى

النقدي .ويستخدم لقياس ذلك النسب المالية واألرقام

الداخلية وبالتالي ال يت سن مستوى األداء بل ين در.

َتمَيُزنا فيما نقوم به ون اول إرضاء العمالء ونا ااول

المالية المختلفة .من المهم اختيار األرقام الماالاياة

 -1بطاقة التعلم واإلباداع Innovation and

تطوير أنفسنا فإننا سنفاجأ بأننا غير قادرين عالاى

المهمة والمعبرة عن أداء العمل فمثال لو ركزنا فقاط

Learning

المنافسة على المدى البعيد.

على قيمة صافي الربح لما كان ذلك كافيا ألن صافاي

هذه البطاقة تتعلق بقدرة المؤسسة على تاطاويار

البطاقات األربع لألهداف المتوازنة:

الربح قد يكون كبيرا ولكن العائد على االساتاثاماار

منتجات جديدة وتعلم أو ابتكار تكنولوجيا متقادماة

قليال .كذلك قد تكون بعض األرقام المالية مهمة فاي

وتطبيق سياسات إدارية حديثة .فقد تشمال هاذه

وقت ما مثل التدفق النقدي في اوقات العُسرة .لمااذا

البطاقة أهدافا مثل تطبيق أسلوب إداري جديد ،تعلم

نستخدم مؤشرات مالية؟ ألن المؤسسات تهدف أساساا

تكنولوجيا جديدة ،تقديم عدد من المنتجات الجديدة،

للربح ووظيفتها تعظيم مست قات المساهمين .أماا

عدد االقتراحات المقدمة والمنفذة من العاامالايان،

الشركات غير الهادفة للربح فقد يختلف األمر قلاياال

ال افز لدى العالمين لالبتكار والتطوير .بدون التعلام

ولكنها في النهاية البد أن ت افظ على استمرارها فاي

واإلبتكار اليمكننا أن نستمر ألن المنافسين يتطاورون

أنشطتها بالم افظة على وجود موارد كافية.

وبالتالي سنخرج خارج المنافسة .لذلك فإن استخادام

 -بطاقة العمالء Customers:

هذه البطاقة يساعدنا على مراقبة تطورنا وقدرتاناا

هذه البطاقة ت وي أهدافا تتعلق بإرضاء الاعاماالء

االبتكارية مقارنة باآلخرين.

مثل ت قيق رغبات العمالء عن طريق منتاجاات أو

العالقة بين بطاقة األهداف األربع:

خدمات جديدة ،االستجابة لشكاوى العمالء ،ت سايان

الحظ أن البطاقات األربع تدعم بعضهاا الاباعاض

بطاقة (أو بطاقات) األهداف المتوازنة اقترحها كل من

الخدمة أو أسلوب البيع ،زيادة المعرفة بمنتجاتنا .هذه

فالتعلم والتطوير يدعم العمليات الداخلية وياؤثار

روبرت كابالن وديفيد نورتون في  4110واناتاشار

البطاقة تُساعدنا على تغطية قصور كبير في كثايار

على رضاء العمالء والعمليات الداخلية بدورها تاؤثار

استخدامها في العديد من المؤسساات .باطااقاات

من مؤسساتنا التي ال تقوم بقياس مثل هذه األهداف

على رضاء العمالء وكل هذا يؤثر على الاماؤشارات

األهداف المتوازنة -في صورتها األصلية -تتكون من

فقليال ما تجد مؤسسة تطلب منك التعلياق عالاى

المالية.
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مكونات البطاقة

تكلفة المواد الخام .أما المؤسسة التي ت اول أن تكاون

بطاقة األهداف المتوازنة .هذه البطاقات هي وسيلاة

كل بطاقة من البطاقات األربع تشتمل على أرباعاة

سبَّاقة بالمنتجات أو الخدمات الجديدة فساياكاون

لت ديد أهداف متوازنة فقط وبالتالي فإنه إن لام

أعمدة

تركيزها على القدرة على تقديم منتجات بسارعاة

يصاحبها تطبيق السياسات اإلدارية للتطوير فاإناهاا

األهداف  : Objectivesتسجل فيه األهداف الخاصة

والقدرة على خلق جو إبداع داخل المؤسسة .كاذلاك

تفشل.

بالبطاقة،

فإن المؤسسة التي تخطط للتوسع عالميا ستاهاتام

قد نستَمتِع بعملية االهداف المتوازنة حتى ناقاوم

المؤشرات  : Measuresتسجل فيه المؤشرات الاتاي

بقياس القدرة على الدخول إلى أسواق جديدة والقدرة

بوضع العشرات من مؤشرات األداء .هذا أمر يناباغاي

ستسخدم لقياس كل هدف،

على تلبية االحتياجات الخاصة بعمالء كل بلد .بهاذه

تجنبه ألنه يؤدي إلى ضياع قيمة وضع مؤشرات أداء.

المستهدف Target:تسجل فيه القيمة المستهدفاة

الطريقة تصبح بطاقة األهداف المتوازنة وسايالاة

مؤشرات األداء ينبغي أن تكون واض ة وقليلة حاتاى

للمؤشر في نهاية الفترة (سنة مثال)،

لت قيق استراتيجية المؤسسة .الحظ أن باطااقاة

تكون هدفا للعاملين .ماذا لو كانت قائمة المؤشارات

المبادرات  : Initiativesتسجل فيه الاماباادرات أو

األهداف المتوازنة ال ت توي على أهداف مالية فقاط

طويلة جدا؟ إن العاملين يفقدون التركاياز بايان

األشياء التي سنقوم بها لت قيق الهدف،

وإنما هي تربط ما بين األهداف المالية وأهداف تطوير

األهداف المختلفة ويشعرون بأن ت قيق كال هاذه

فمثال قد يكون الهدف زيادة رضاء العمالء عن مستوى

العمل وت سينه .وبالتالي يمكن القول أنها تسااعاد

االهداف أمرا مست يال .وضو األهداف وقلة عددهاا

الخدمة فيكون المؤشر هو نتيجة استقصاء ربع سنوي

على ربط األهداف قصيرة المدى باستاراتاياجاياة

يجعلها هدفا ال يُنسى للعاملين والمديرين .اختاياار

(مثال) يقيس رضاء العمالء عن الخدمة وقد تاكاون

المؤسسة بعيدة المدى

مؤشرات األداء هو من االمور الصعبة في حالة تطبياق

هناك مبادرة مثل ت سين مظهر العاملين أو تادرياب

هل هي مفيدة فعالً ؟

بطاقة األهداف المتوازنة وفي حالة عدم تطبيقاهاا.

العاملين على التعامل مع العمالء او غير ذلك .الحاظ

ماذا لوقلنا أننا سنضع أهدافا متوازنة بدون استخدام

وبالتالي فإن اختيار مؤشرات غير معبرة أو غير واض ة

أن مؤشرات األداء ال يشترط أن تكون كمية بال قاد

بطاقات األهداف المتوازنة؟ نعم قد نقوم باوضاع

يؤدي إلى الكثير من المشاكل.

تكون نوعية أو وصفية.

قائمة باألهداف ولكننا قد نَغفل عن بعض الجواناب

بطاقة األهداف المتوازنة تهدف إلى التاوازن بايان

قد يكون من المناسب أن يكون عدد المؤشرات في كل

الرئيسية وخاصة المؤثرة على المدى البعيد .تقسيام

األهداف المالية وغيرها وبين األهداف قصيرة المادى

بطاقة في حدود الخمسة أهداف ب يث يكون المجموع

األهداف إلى أربع بطاقات في المجاالت الاماذكاورة

وتلك بعيدة المدى .ولكن من المماكان أن تاجاد

أقل من عشرين هدفا .الحظ ان هذه هاي أهاداف

يساعدنا على الم افظة على التوازن ألننا ساناكاون

مؤسسات تُطبق بطاقة األهداف المتوازنة ولكنها فاي

المؤسسة العليا والتي سي اول الجميع االشتراك فاي

مضطرين لوضع أهداف لعملية التعلم واالباتاكاار

النهاية ال تُوازن بين األهداف كما ينبغي .كذلك قاد

ت قيقها .باإلضافة لذلك فإنه ينبغي بذل المجاهاود

وأهداف لتطوير العمليات وهكذا .هذه فائدة حقيقية

اليتم شر األهداف وعالقتها باالستراتيجية بالتالي ال

للوصول إلى األهداف ومؤشرات األداء الامانااساباة

لهذا األسلوب.

ي دث التفاف حول األهداف واالستراتيجية.

الستراتيجية المؤسسة وطبيعة عملها.

مشاكل في التطبيق:

أخيرا ،بطاقة األهداف المتوازنة هي وسيلة لارباط

عالقة بطاقة األهداف المتوازنة باستاراتاياجاياة

بطاقة األداء المتوازنة ليست ال ل لكل المشكالت وال

مؤشرات األداء باستراتيجية المؤسسة .ولذلك فإن لام

المؤسسة:

هي وسيلة لتطوير المؤسسات ولكنها وسيلة مساعادة

يكن هناك استراتيجية واض ة فإن استخدام بطاقاة

عند استخدام بطاقة األهداف المتوازنة فإن األهاداف

فهي ت دد مؤشرات األداء وبالتالي تساعدناا عالاى

األهداف المتوازنة لن تؤدي عملها.

التي يتم وضعها في كل بطاقة تكون ناباعاة مان

ت قيق االستراتيجية وتطوير أنفسنا .كما هي العاادة

المصدر:

استراتيجية المؤسسة .فالمؤسسة التي تا ااول أن

في كل نظام إداري فإن من يقوم بتَسويق الاناظاام

تنافس عن طريق تقليل التكلفة ستهتم بماؤشارات

ي اول تصويره على أنه أساس كل تطوير وأن كال

تكلفة المنتج وكفاءة التصنيع وقلة الفوائد وتقليال

السياسات األخرى هي جزء منه .هذا ي دث أحيانا ماع
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في القيام والدعاء حتى وقف بين يدى ال جاج ودار هذا ال وار الذى سجّالاه
التاريخ:
فقيل :ما اسمك؟ (ت قيقات أمن الدولة)
قال ابن جبير :سعيد ابن جبير؟
قال ال جاج :أنت شقي بن كسير.
ابن جبير :بل أمي كانت أعلم باسمي منك،
ال جاج :شقيت أنت وشقيت أمك.
ابن جبير :الغيب يعلمه غيرك.

ال جاج :ألبدلنّك بالدنيا نار تلظى.
ابن جبير :لو علمت أن ذلك بيدك التخذتك إلهًا( .ثبات وقوة في ال ق رغم أنه
يعلم أحكام اإلكراه ،ولكنه العالم الرباني الذى ال يترخص بل يثبت حتى يكون
رفض سعيد ابن جبير ظلم ال جاج فخرج عليه مع عبد الارحامان بان

منارة لغيره).

األشعث ولم يكن ال جاج مبدال لشرع اهلل ،وال مواليًا لليهود والاناصاارى ،وال

ال جاج :فما قولك في م مد (صلى اهلل عليه وسلم)؟

مفرطا في أراضي المسلمين ،وال تابعا للصليبين ،بل كان تابعا للخلايافاة

ابن جبير :نبي الرحمة إمام الهدى.

األموي عبد الملك بن مروان ،الذي ورث دولة متالشية أقامها وقواها ،وحققت

ال جاج :فما قولك في علي في الجنة هو أم في النار؟

فتوحات كثيرة وهزمت أعداء اهلل ونشرت العلم وأقامت دولة لإلسالم .ولكن

ابن جبير :لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت.

ال جاج أسرف في القتل وسفك الدماء ،وكان هذا كافيا للعالم التابعي الجليل

ال جاج :فما قولك في الخلفاء؟

سعيد ابن جبير ليخرج على ال جاج ويرفض حمكه ،فهذه مهمة الااعااالاام

ابن جبير :لست عليهم بوكيل.

الرباني ،أن يقوم هلل بكلمة ال ق.

ال جاج :فأيهم أعجب إليك؟

إنه اإلمام ال افظ المقرئ المفسر الشهيد ،أبو م مد ،ويقال سعيد ابن جب ير

ابن جبير :أرضاهم لخالقي.

األسدي تابعي ،كان تقياً وعالماً بالدين ،درس العلم عن عبد اهلل بن عباس

ال جاج :فأيهم أرضى للخالق.

حبر األمة وعن عبد اهلل بن عمر وعن السيدة عائشة أم المؤمنايان فاي

ابن جبير :علم ذلك عنده عز وجل.

المدينة المنورة ،روى له البخاري ومسلم وأبو دواد والترمذي وابان مااجاة.

ال جاج :أبيت أن تصدقني.

وعندما انهزم عبد الرحمن بن األشعث ومن معه أمام ال جاج لم ياتاراجاع

ابن جبير :إني لم أحب أن أكذبك.

سعيد أمام قوة عسكر ال جاج ،ولم يسارع بتقديم الوالء لل جاج ت قاياقاا

ال جاج :فما بالك لم تض ك.

للمصل ة ودرئا للمفسدة ،ولم يظهر في مؤتمر يُطالب الناس بتأييد ال جااج

ابن جبير :وكيف يض ك مخلوق خُلق من الطين ،والطين تأكله النار؟

ويصرخ في الناس أن ال يت رّجوا من تأييد ال جاج ،ولم يقل للناس أن ال جاج

ال جاج :فما بالنا نض ك؟

له نهضة وفتوحات!! ،ألن رسالته هي األمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،اختبأ

ابن جبير :لم تستو القلوب.

سعيد بن

ثم أمر ال جاج باللؤلؤ والياقوت والزبرجد وجمعه بن يدي سعياد (عارض

جبير  42سنوات في مكة يتعبد اهلل ويُعلّم أص ابه سرا حتى تم القبض عليه

الفتن والمناصب والهدايا) .

وقيّدوه وذهبوا به لل جاج فعلم أنه ميّت فاستعد لذلك بالعبادة وسهر الليل
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ابن جبير :إن كنت جمعته لتفتدي به من فزع يوم القيامة فصالح،
وإال ففزعةٌ واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت ،وال خير في شيء

ال جاج :اذهبوا به فاقتلوه .فلما خرج من الباب ض ك فأُخبر ال جاج

جُمع للدنيا إال ما طاب وزكا.

بذلك فأمر برده .فقال :ما أض كك؟

ثم دعا ال جاج بالعود والناي فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى.

ابن جبير :عجبت من جرأتك على اهلل ،وحلمه عنك

(م اولة فتنته بالشهوات)

ال جاج :اقتلوه.

ال جاج :ما يبكيك ،هو اللهو؟

ابن جبير{ :وَجََّهتُ وَجهِيَ ِللََّذِي َفطَرَ السََّمَاوَاتِ وَاألَرضَ}.

ابن جبير :بل هو ال زن أما النفخ فذكرني يوم النفخ في الصور ،وأما

ال جاج :شدوا به لغير القبلة.

العود فشجرة قطعت من غير حق ،وأما األوتار فأمعاء شاة يبعث بها

ابن جبيرَ { :فأَينَمَا ُتوَلَُّواْ فَ َثمََّ وَجهُ اللََّهِ}.

معك يوم القيامة.

ال جاج :اكفوا وجهه لألرض.

ال جاج :ويلك يا سعيد!

خلَقْنَاكُم وَفِيهَا ُنعِيدُكُم}.
ابن جبير{ :مِنهَا َ

ابن جبير :الويل لمن زحز عن الجنة وأدخل النار.

ال جاج :اذب وه.

ال جاج :اختر أي قتلة تريد أن أقتلك؟

ابن جبير :إني أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن م مدًا عبده

ابن جبير :اختر لنفسك يا حجاج فواهلل ما تقتلني قتلة إال قتلتُك بها

ورسوله ،خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة ،ثم دعا اهلل سعيدٌ وقال:

في اآلخرة؟

اللهم ال تسلطه على أحد يقتله بعدي فذُبح على النطع.

ال جاج :أتريد أن أعفو عنك؟ (عرض عليه التراجع عن كلمته ،وكان

كان قتل سعيد ابن جبير سَنة أربع وتسعين هجري وكان يومئذ ابن

ال جاج مشهورا عنه أنه من يتراجع عن قوله أمامه يصفح عنه ولكن

تسع وأربعين سنة.

سعيد لم يفعل ألنها أمانة اهلل ثم رسول اهلل ،فاصدع بما تؤمر)

قال عنه اإلمامُ أحمد بن حنبل :لقد قتل سعيد ابن جبير ،وما على

ابن جبير :إن كان العفو فمن اهلل ،وأما أنت فال براءة لك وال عذر؟

األرض أحد إال وم تاج إلى علمه.
ض على مصرع سعيد ابن جبير غير خمسة عشر يوماً ،حتى حُمَّ
فلم يم ِ
ال جاج ،واشتدت عليه وطأةُ المرض ،فكان يغفو ساعة ويفيق أخرى،
فإذا غفا غفوة ،استيقظ مذعوراً ،وهو يصيح :هذا سعيد ابن جبير
آخذٌ بخناقي ،هذا سعيد ابن جبير ،يقول :فيمَ قتلتني؟ ثم يبكي،
ويقول :مالي ولسعيد ابن جبير ،رُدّوا عني سعيد ابن جبير.
(ثبات سعيد ابن جبير ومواجهته لل جاج ثابتة في كل كتب التاريخ
بغض النظر عن بعض تفصيالت االسناد في الرواية)
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ال تيـأس !

بقلم االنسة  :امال وابل
مكلفة بتسيير سقوفات التمويل

كل هذه األشخاص الذين تثق بهم ثقة عمياء الى حد أنك تنام وانت
على متنهم سب ان اهلل!
ثق بربك فليس هناك الطف منه بك ،ف زنك يزول بسجدة وذنباك
ال تيأس يا اخي ،اهلل سب انه تعالى يقول في كتابه ال كيم والماباارك

يذهب بتوبة ودعا ك يستجاب بدعوة ،كل هذه النعم التي تنعم بهاا

في سورة يوسف اآلية  ” 91وال تيأسوا من رو اهلل انه ال ييأس من رو

دون مقابل ،ان اهلل عز وجل ال يطلب منك نقود او تشقى لتدخل فاي

اهلل اال القوم الكافرون“،

رحمته ابد ا فاهلل غني عني وعنك وعلى العالمين خزائنه مملاوءة ال

ال تيأس إذا اساءت لك ال ياة يوما ،فهذه ال ياة مجرد جسر متين نقاوم

تظمأ ابد ،اهلل عز وكريم ال تشكره ويعطيك ،ال تذكره ويعطيك ،بال

بعبوره أقول انه متين ألنه بيد اهلل عز جل فبالتالي ال يمكنك النازول

تعصيه بجرأة ويعطيك ألنه حليم ،فاين تجد إله مثله.

او السقوط منه اال بإرادته سب انه وتعالى ،فمن تكون انات حاتاى

فال تيأس و توكل و اصطبر وامضي في هذه ال ياة و تأكد ان كل شايء

تتدخل في إرادة اهلل وملكه ،يجب ان تتأدب فاستقباال قضااء اهلل

يصيبك من خير او شر لصال ك و ستستفيد منه في األولى او االخرة ,

وقدره فكل شيء مكتوب في لو م فوظ

وتأكد انه ال شك بعد كل ليل يأتي نهار و بعد كل غروب يأتي شروق و

انا ال أقول لك ال ت زن ،فال زن شعور والفر شعور ومن خلق الا ازن

بعد كل ضيق اال و يأتي الفرج فكلما اشتد البالء عظم العطاء

خلق الفر كما خلق ال ب والكره أيضا ،فهذا قلب اليوم ي ب وغدا يكره

يكفي ربك للمنكسر جابرا ** ويكفي اننا عند اهلل ال نهون واستقبلوا

اليوم ي زن وغدا يفر انه قلب يتقلب ليس ثابت
لهذا يا اخي ال تؤذي نفسك بما ليس لك ،وتأكد انه مع العسار يسارا
أقول مع وليس بعد ،فذلك المشكل الذي تسبب في حزنك وياأساك
يخفي لك شيء جميل وانت ال تدري ،ال شك أنك لست بعالم الغاياوب،
لكن عالم الغيوب الوحيد الذي يعلم ما في صدرك وما تخبؤوه نفسك
ثق بربك ،توكل عليه ،أحسن الظن به فهو حليم عزيز ،كيف ناثاق
بأمك وب نانها وعطائها وال تثق بربك ،كيف تثق بسائق الطائرة وانت
ما بين السماوات واألرض وال تثق بربك ،كيف تثق بسائق الباخرة فاي
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عرض الب ر وتقنط وتخاف من قدرك الذي هو بيد ربي وربك ورب

تطبيقات االعتمادات املستندية املعمول بها يف البنوك اإلسالمية
القطع الن رب المال قطع من ماله قطعة دفعها إلى العامل بجزء من
الربح ال اصل بسعيه ،واستخدام اصطال المضاربة كان معروفا فاي
العراق وهو مأخوذ من اآلية الكريمة
[المزمل]02 :
ويعرف بعض الفقهاء المضاربة بأنها :تمكين مال لمن يتجزر به لجزء
من رب ه ،وتختلف المضاربة عن الشركة في أن ال صص في الشركاة
كلها مال ،أما في المضاربة ف صة مال وحصة من عمل.
وتكون المضاربة بعقد بين صاحب المال والمضاارب ياتاقايادان
بشروطه ،كما يتقيدان بالعادات الجارية في التعامل ،فاالاعاادة أو
العرف كالشرط يعمل بها فيما لم يتفق االطراف على خالفه.
تستخدم البنوك اإلسالمية في مجال االعتمادات المستندياة صاورا

وللمضاربة تفريعات كثيرة ال يتسع هذا الب ث لشرحها لذلك فإناناا

يعرفها الفقه اإلسالمي ،من بينها :المراب ة والمضاربة والمشاركة.

نكتفي بالكالم عن صلة المضاربة باالعتماد المستندي.

وهذه الصور كانت معروفة وأقرها اإلسالم ،ولكنها ليست هي الصاور

تختلف صورة التعامل بالمضاربة عن المراب ة ،ففي المراب ة رأينا أن

الوحيدة التي يمكن الوقوف عندها ،وإال أصب ت شرياعاة اإلساالم

الشراء يتم إلعادة البيع مراب ة إلى عميل المصرف اإلسالمي ،أما فاي

قاصرة عن أن تفي ب اجات العصور الباقية من حياة البشرية عالاى

المضاربة فإن العملية تكون ل ساب البنك اإلسالمي وعميله ساوياا،

االرض لذلك يهمنا ون ن ندرس الصور المشار إليها أن نعرف ماا إذا

فالبنك يقدم المال الذي يشتري به السلعة ويجلبها ويسلمهاا إلاى

كان هناك مجال للتنوع في عمليات االعتمادات المستندية.

العميل ليقوم بتسويقها ،واقتسام ما ينتج من ربح مع الاماصارف

ونظرا ألن المراب ة والمشاركة والمضاربة داخل في ماجااالت داخال

بالنسبة المتفق عليها بينهما.

أب اث أخرى متخصصة ،فال حاجة بنا إلى اإلطالة في شرحها ،إناماا
نتعرض لها بتوضيح يسير مع أخذ األحكام التي تهمنا مناهاا فاي
االعتبار.

المضاربة
المضاربة أو القراض مأخوذ من القرض ،وهو ما يجازى عليه الرجل من
خير أو شر
ألن المتقارضين قصد كل منهما إلى منفعة اآلخر ،فهو ماقاارضاة
(بوزن مفاعلة) من الجانبين ،وقيل :الن القراض من القارض وهاو
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وتبدأ العالقة في المضاربة بإبرام عقد يتضمن مساهمة مالية فاي الاماصارف

وبعد إبرام عقد المضاربة يقوم المصرف اإلسالمي بفتح اعتماد مستندي لصاالاح

اإلسالمي ،ومساهمة بالعمل من جانب العميل الذي يكون شخصا يتاجر في السالاع

التاجر األجنبي الذي يقوم بتصدير السلع ،ويتم استيرادها ودفع قيمة االعاتامااد

موضوع المضاربة ،وي دد أن ضمن شروط هذا العقد النسبة التي ي صل عليها كال

للمصدر ،وتسلم البضاعة بموجب عقد المضاربة إلى المضارب وهو عميل البنك.

منهما ،وعادة ما تكون هناك نسبة خاصة لعملية إدارة المشروع يأخذها الاماضاارب،

ويمكن أن يتم ذلك في صفقة وحيدة أو في سلسلة من الصفقات يفتح لها اعتامااد

فيكون هناك مثال

مستندي دائري مجمع او غير مجمع.

(  )%01من الربح مقابل إدارة المشروع والقيام بالعمل المطلوب  ،الباقي وهو ( ) %11

واستخدام فكرة المضاربة في عمليات االعتمادات المستندين تبدو فيه مصالا اة

يوزع مناصفة بين البنك اإلسالمي والعميل أو بأية نسبة أخرى يتفقان عليها .

للمصرف اإلسالمي ألنه بدال من أن يكون بائعا يكون

في مضاربة ومن ثم فإنه

ال ينتهي دوره بعملية االستيراد  ،بل يستمر متابعا لعمليات البيع التي يقوم باهاا
المضارب حتى تتم ولذلك يشترط في تعاقده معه أن يكون له ال ق في االطالع على
دفاتره ألنه طرف في عملية المضاربة ولذلك أيضا تطول عملية المضاربة  ،وتمتاد
زمنا أكثر من ال ال في عمليات المراب ة التي ينتهي فيها دور المصرف بإتمام باياع
المراب ة إلى العميل ،ومن عيوب المضاربة أن العميل كثيرا ما تنقصه الخبارة وقاد
تنقصه األمانة  ،وهذا يسبب بعض الخسائر للمصرف اإلسالمي .
وطبقا للمقاييس ال ديثة لنشاط المصارف ،نجد المصرف اإلسالمي قد خرج عن حدود
النشاط المصرفي عندما يدخل مشتريا لبضاعة كتاجر ،وعندما يشارك مان ياقاوم
يبيعها (المضاربة أو المشاركة) ويبيعها مراب ة ،وكل هذا ال غضاضة فيه من وجهاة
نظر البنوك اإلسالمية ،وحتى لو اصطدم ذلك بنصوص قانونية في بعض البالد فاإن
الم ل هو أن ينشئ المصرف اإلسالمي شركة مضاربة يمتلك رأسمالها أو يساهم فيهاا
وتقوم هذه الشركة بعملية المضاربة ،بينما يكتفي المصرف اإلسالمي بدوره في فتح
االعتماد المستندي وتداول السندات المتعلقة به.
وتفيد عمليات المضاربة المتعلقة باالعتمادات المستندية في تجنب اساتاخادام
الفوائد بين البنك والمضارب ،وتوجد نوعا مست با من التعاون بين البنك وعميلاه،
وي س العميل المضارب بأنه ''مسنود '' من البنك وهو يباشر تجارته ،وأن الارباح
والخسارة ستكون موزعة بينهما ،فيجد اطمئنانا أكثر في عامالاه،
ويوصل ذلك إلى ت قيق نتائج أفضل في مجال التمويل والتجارة.
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صحيح
البخاري
كان في األمم السابقة أولياء صال ون  ،وعباد زاهدون  ،وكان جريج العابد أحد هاؤالء
الصال ين الذين برَّأهم اهلل عز وجل  ،وأظهر على أيديهم الكرامات  ،بعد أن تربص به
المفسدون  ،وحاولوا إيقاعه في الفاحشة  ،وتشويه سمعته بالباطل  ،وقاد قاص

شديداً  ،ودعت عليه بأن ال يميته اهلل حتى ينظر في وجوه الزانيات  ،ولو دعت علياه

علينا خبره  -نبينا صلى اهلل عالاياه وسالام – فاي الا ادياث الاذي

أن يفتن لفتن  -كما أخبر النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -فاي رواياة أخارى ،

رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة عن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم -قال  ( :لام

فاستجاب اهلل دعاء األم  ،وهيأ أسبابه  ،وعرضه للبالء .

يتكلم في المهد إال ثالثة  ،عيسى ابن مريم  ،وصاحب جريج  ،وكان جريج رجال عابدا ،

فقد تذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وزهده  ،فسمعت بذلك امرأة بغاي يضارب

فاتخذ صومعة فكان فيها ،فأتته أمُّه وهو يصلي  ،فقالت  :يا جريج  ،فقال  :يا رب

الناس المثل ب سنها وجمالها  ،فتعهدت لهم بإغوائه وفتنته  ،فلما تعرضت له لام

أمي وصالتي  ،فأقبل على صالته  ،فانصرفت  ،فلما كان من الغد أتته وهو يصلاي ،

يأبه بها  ،وأبى أن يكلمها  ،ولم يعرها أي اهتمام  ،فازدادت حنقا وغيظا  ،حاياث

فقالت  :يا جريج  ،فقال  :يا رب أمي وصالتي  ،فأقبل على صالته  ،فانصرفت  ،فلماا

فشلت في ما ندبت نفسها له من فتنة ذلك العابد  ،فعمدت إلى طريقة أخرى تشوه

كان من الغد أتته وهو يصلي  ،فقالت  :يا جريج  ،فقال  :أي رب أمي وصالتي  ،فأقبال

بها سمعته  ،ودبرت له مكيدة عظيمة  ،فرأت راعيا يأوي إلى صومعة جريج  ،فباتات

على صالته  ،فقالت  :اللهم ال تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات  ،فتذاكار باناو

معه  ،ومكنته من نفسها  ،فزنى بها  ،وحملت منه في تلك الليلة  ،فلما ولدت ادَّعات

ل ب سنها  ،فقالت  :إن شائاتام
إسرائيل جريجا وعبادته  ،وكانت امرأة بغي يُتَمثَّ ُ
ألفْتِنَنَّه لكم  ،قال  :فتعرضت له فلم يلتفت إليها ،فأتت راعيا كاان ياأوي إلاى
صومعته  ،فأمكنته من نفسها  ،فوقع عليها  ،ف ملت  ،فلما ولدت قالات  :هاو
من جريج  ،فأتوه فاستنزلوه  ،وهدموا صومعته  ،وجعلوا يضربونه  ،فقاال  :ماا
شأنكم  ،قالوا  :زنيت بهذه البغي فولدت منك  ،فقال  :أين الصبي  ،فجاءوا به  ،فقال :
دعوني حتى أصلي  ،فصلى  ،فلما انصرف أتى الصبي فطَعَنَ في بطنه  ،وقال  :ياا
غالم  ،من أبوك ؟ قال  :فالن الراعي  ،قال  :فأقبلوا على جريج يقَبِّلونه ويتمس اون
به ،وقالوا  :نبني لك صومعتك من ذهب  ،قال  :ال  ،أعيدوها من طين كما كاانات ،
ففعلوا ) .
كان جريج في أول أمره تاجرا  ،وكان يخسر مرة ويربح أخرى  ،فقال  :ماا فاي هاذه
التجارة من خير  ،أللتمسن تجارة هي خير من هذه التجارة  ،فانقطع للعبادة والزهد ،
واعتزل الناس  ،واتخذ صومعة يترهَّب فيها  ،وكانت أمه تأتي لزيارته بين الا ايان
وال ين  ،فيطل عليها من شُرفة في الصومعة فيكلمها  ،فجاءته في يوم من األياام

بأن هذا الولد من جريج  ،فتسامع الناس أن جريجا العابد قد زنى بهذه الامارأة ،
فخرجوا إليه  ،وأمروه بأن ينزل من صومعته  ،وهو مستمر في صالته وتاعاباده ،
فبد وا بهدم الصومعة بالفؤوس  ،فلما رأى ذلك منهم نزل إليهم  ،فجعلوا يضربونه
ويشتمونه ويتهمونه بالرياء والنفاق  ،ولما سألهم عن الجرم الذي اقترفه  ،أخاباروه
باتهام البغي له بهذا الصبي  ،وساقوه معهم  ،وبينما هم في الطريق  ،إذ ماروا باه
قريباً من بيوت الزانيات  ،فخرجن ينظرن إليه  ،فلما رآهن تبسم  ،ثم أمر باإحضاار
الصبي  ،فلما جاءوا به طلب منهم أن يعطوه فرصة لكي يصلي ويلجأ إلى ربه  ،ولما أتم
صالته جاء إلى الصبي  ،فطعنه في بطنه بإصبعه  ،وسأله والناس ينظرون  ،فاقاال
له  :من أبوك ؟ فأنطق اهلل الصبي  ،وتكلم بكالم يسمعه الجميع ويفهمه  ،فقال :
أبي فالن الراعي  ،فعرف الناس أنهم قد أخطؤوا في حق هذا الرجل الصالح  ،وأقبلاوا
عليه يقبلونه ويتمس ون به  ،ثم أرادوا أن يكفروا عما وقع منهم تجاهه  ،فعرضاوا
عليه أن يعيدوا بناء صومعته من ذهب  ،فرفض وأصر أن تعاد من الطين كما كانات

وهو يصلي  ،فنادته  ،فتردد بين تلبية نداء أمه وبين إكمال صالته  ،فآثار إكاماال

 ،ولما سألوه عن السبب الذي أض كه عندما مروا به على بيوت الزواني  ،قاال  :ماا

الصالة على إجابة نداء أمه  ،ثم انصرفت وجاءته في اليوم الثاني والثالث  ،فاناادتاه

ض كت إال من دعوة دعتها عليَّ أمي .

وهو يصلي كما فعلت في اليوم األول  ،فاستمر في صالته ولم يجبها  ،فغضبت غضبا
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هذه هي قصة جريج كما رواتها لنا كتب السنة وهي قصة مليئة باالاعابار

والعظات تبين خطورة عقوق الوالدين وتركِ االستجابة ألمرهما  ،وأنه سباب
ل لول المصائب على اإلنسان  ،وأن كل هذه الم ن واالبتالءات التي تعرض لها
ذلك العبد الصالح  ،كانت بسبب عدم استجابته لنداء أمه .
كما تؤكد هذه القصة على ضرورة الصلة باهلل ومعرفته في زمن الرخاء  ،وأن
يكون عند اإلنسان رصيد من عمل صالح وبر وإحسان  ،ينجيه اهلل به فاي
زمن الشدائد واألزمات  ،كما أنجى جريجاً وبرأه من التهمة بسباب صاالحاه
وتقاه .

وقصة جريج تكشف عن جزء من مخططات األعداء في استخدامهم لساال

وفيها كذلك بيان حال الصال ين واألولياء من عباد اهلل الذين ال تضاطارب

المرأة والشهوة  ،لشغل األمة وتضييع شبابها  ،ووأد رو الغيرة والتديان ،

أفئدتهم عند الم ن  ،وال تطيش عقولهم عند الفتن  ،بل يلجؤون إلى مان

وهو مخطط قديم وإن تنوعت وسائل الفتنة واإلغراء  ،وقد قال  -صلى اهلل

بيده مقاليد األمور  ،كما لجأ جريج إلى ربه وفزع إلى صالته  ،وكذلك كان نبينا

عليه وسلم ( : -فاتقوا الدنيا واتقوا النساء  ،فإن أول فتنة بني إسارائايال

 -صلى اهلل عليه وسلم -إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة .

كانت في النساء ) رواه أحمد .

وهي تكشف لنا عن مواقف أهل الفساد والفجور من الصال ين واألخيار فاي

وانظر كيف كان مجرد النظر إلى وجوه الفاجرات والعاهرات يؤذي قلوب األولياء

كل زمان ومكان  ،وم اولتهم تشويه صورتهم  ،وتلطيخ سمعتهم  ،واستخدام

والصال ين  ،ويعتبرونه نوعا من البالء والعقوبة  ،فكان أقصى ما تدعو باه

أي وسيلة إلسقاطهم من أعين الناس وفقد الثقة فيهم  ،وبالتالي ال يلولاة

المرأة على ولدها أن يرى وجوه المومسات كما فعلت أم جريج  ،وقارنه ب اال

دون وصول صوتهم ورسالتهم إلى اآلخرين .

البعض في هذا العصر الذي انفتح الناس فيه على العالم عبر وسائل االتصال

فهؤالء الساقطون في أوحال الرذيلة ال يطيقون حياة الطهر والعفاف وال يهنأ

ال ديثة  ،وعرضت المومسات صبا مساء عبر أجهزة التلفااز والاقاناوات

لهم بال  ،وال يطيب لهم عيش إال بأن يشاركهم اآلخرون في غيهم وفسادهم ،

الفضائية وشبكة اإلنترنت  ،فأصب وا بم ض اختيارهم وطاوع إرادتاهام

بل ويستنكفون أن يكون في عباد اهلل من يستعلي على الشهوات وماتاع

يتمتعون بالنظر ال رام  ،ال إلى وجوه المومسات فقط  ،بل إلى ما هو أعظام

ال ياة الزائلة  ،كما قال عثمان رضي اهلل عنه  " :ودت الزانية لو زنى النسااء

من ذلك !!  ،وال شك أن ذلك من العقوبات العامة التي تستوجب من المسلام

كلهن " .

أن يكون أشد حذرا على نفسه من الوقوع في فتنة النظر  ،فضال عن ارتكاب

كما أن هذه القصة تبين وقع المصيبة  ،وعظم الفاجعة عند الناس  ،عندما

الفاحشة والعياذ باهلل .

يفقدون ثقتهم فيمن اعتبروه م الً لألسوة والقدوة  ،وعنواناً لالاصاال

وهكذا يظهر لنا أن االبتالء فيه خير للعبد في دنياه وأخراه  ،إذا صبر وأحسن

واالستقامة  ،ولذا تعامل أهل القرية مع جريج بذلك األسلوب حين بلغتهام

واتقى اهلل في حال الشدة والرخاء فجريج كان بعد البالء أفضل عناد اهلل

الفرية  ،حتى هدموا صومعته وأهانوه وضربوه .

وعند الناس منه قبل االبتالء .

مما يوجب على كل من تصدى للناس في تعليم أو إفتاء أو دعوة أن ياكاون

عاان مااوقااع إسااالم ناات :https://www.islamweb.net/ar/

م الً لهذه الثقة  ،وعلى قدر المسؤولية  ،فالخطأ منه ليس كالخطأ من غيره ،

article/15363/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AC -%D8%A7%D9%

والناس يستنكرون منه ما ال يستنكرون من غيره  ،ألنه م ط أناظاارهام ،
ومهوى أفئدتهم .
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حفل اختتام فعاليات املوسم الثقايف االجتهادي للمجلس اإلسالمي األعلى لسنة

2020-2019
كلمة املدير العام ملصرف السالم اجلزائر باسم الضيوف الحتفالية اختتام املوسم الثقايف للمجلس اإلسالمي األعلى

حفل اختتام فعاليات الموسم الاثاقاافاي
االجتهادي للمجلس االسالمي األعلى لساناة
 0202-0241حضرها وزير الشؤون الدينية و
االوقاف يوسف بلمهدي,
و ذكر السيد بلمهدي أن الافاقاهااء و
االقتصاديين و العلماء و الشركاء سيكوناون
"عونا" لل ركية االقتصادية الجديدة للخروج
من االزمة االقتصادية.
و تم بهذه المناسبة تكريم عدد من ممثليان
عن القطاعات الص ية و االمنية و االعالمية
و خبراء و باحثين و المؤسسات البنكية ,الاى
جانب عائلة الشيخ الطاهر ايت علاجات و

الوزير السابق للشون الدينية و االوقااف
ام مد بن رضوان.

ص 02

باسم اهلل وال مد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

مالية و اقتصادية ال تنسجم معها .و لقد كان لبايااناكام الاذي

حضرة الشيخ الدكتور أبا عبد اهلل غالم اهلل رئيس الاماجالاس

أصدرتموه سنة  0241ودعوتم فيه أولي األمر لتشجيع التاعاامال

اإلسالمي األعلى

بالصي الشرعية اإلسالمية في مجال البنوك و التأمينات و أساواق

سادتي أعضاء المجلس األفاضل

المال األثر البال في تنامي الوعي بأهمية تلكم المصال ة بايان

السادة الوزراء و الضيوف و ال ضور الكرام كل بمقامه وجامايال

متطلبات عالم المال و األعمال و ضوابط الشريعة و قاواعادهاا

أوصافه

فكانت هذه االستجابة المشكورة المأجورة من السلطات العمومياة

يسعدني ويشرفني أن أعبر لمعالي رئيس المجلاس وأعضاائاه

بتشجيع المؤسسات المصرفية على تقديم خدمات ملتزمة بأحكام

وإطاراته وعماله عن صادق مشاعر الشكر والعرفان والتقدير لاماا

الشريعة عبر شبابيك مستقلة متخصصة و هي التي رخصت مان

تبذله هذه المؤسسة الدستورية الموقرة من جهود لترسيخ معاني

قبل ذلك بالعمل لمؤسستين مصرفيتين يقوم نشاطهما عالاى

و قيم شريعتنا اإلسالمية السم ة في مجتمعنا الجزائري المتمسك

أساس هذه األحكام كلية .ثم ما فتئ بنك الجزائر أن أصدر سناتاي

بعقيدته وأصالته و هويته ال ريص على معانقة ال داثة بكل ماا

 0249و  0202تنظيمات ولوائح تضفي على هذه الاماعااماالت

ينفع الناس من عطاءاتها مع ت ويطها بضوابط الشارياعاة و

اإلسالمية الصبغة القانونية وتبع ذلك تأسيس الهيئة الشرعياة

أحكامها حتى تؤتينا ثمرا طيبا ال أكال خمطا مما ضرره أكثار مان

الوطنية لإلفتاء في الصناعة المالية اإلسالمية لتكون مرجعاياة

نفعه و مفاسده تطغى على مصال ه فال يزال تاريخ الباشارياة

عليا في التوجيه والترشيد والتصديق على مشروعية هذه الخدمات

ينبينا عن وخيم ما تجنيه المجتمعات على نفسها لما تهجر هادي

و المنتجات والتي جعلها نظام بنك الجزائر شرطا ال باد ماناه

ربها و تب ث عن التقدم و الرفاهية في الرقي المادي بعيدا عان

للترخيص ألية مؤسسة لعرضها على زبائنها حرصا مناه عالاى

الصفاء الروحاني والنبراس األخالقي فتلفى نفسها أسيرة دوامة من

المصداقية الشرعية لها.

المصالح المتعارضة المتناحرة التي تنتهي بمعادالت صفرية يخسر

ولم يقتصر هذا التوجه االستراتيجي لتوسيع دائرة الماعااماالت

فيها الجميع دنياهم و آخرتهم والعياذ باهلل.

المالية اإلسالمية على مجال البنوك بل تعداها لألدوات الماالاياة

إن مجلسكم الموقر أبا عبد اهلل تبوأ مهمة ال فاظ على المصالاح

األخرى حيث أدرجت في قانون المالية لسنة  0249ماادة تاخاول

العليا ال قيقية للمجتمع بعمله على إحياء أحكام الشارياعاة

للخزينة العمومية إصدار صكوك سيادية ال تجسد اقتراضا بالفوائد

ومقاصدها من حفظ العقيدة وال ياة والمال و العرض والعقل في

الربوية بل مساهمات في مشاريع استثمارية حكومية كما تضمان

كل ما تعنيه هذه الكليات في حياة األفراد والجماعة من معاان و

قانون المالية لسنة  0202مادة تسمح لشركات التأمين باطار

تجليات وأكرم بها من رسالة و أنعم بها من مهمة ت مي األمة مان

منتجات وفق قواعد التكافل الشرعية وكل ذلك يندرج ضمن هاذا

الزلل في متاهات الضاللة و الفتن واألثرة و الفساد و الفاساوق و

المسعى النبيل إلحياء ما اندرس من معالم الشريعة في حايااة

االستالب.

الناس و مصال هم حتى يستقيم بها ما فسد من أمور ديناهام و

ولم يترك مجلسكم العامر سيدي معامالت الناس المالية بعيدة عن

دنياهم.

دائرة توجيهه وإرشاده وهو الذي يعلم يقينا ما لتلك القضايا مان

وفقكم اهلل يا أبا عبد اهلل ومن معك من علماء األمة و مفكيرهاا

تأثير على استقرار المجتمعات ومستقبلها وما ينجر عن ابتاعااد

في خدمة هذا الدين وتوطيد عرى االستمساك ب بل اهلل المتيان

عالم االقتصاد عن وحي االعتقاد من تصدعات تضعف مان ذاك

في جزائر الشهداء و المجاهدين ون ن على آثارهم و آثاركم إن شاء

بقدر ما يصطدم بهذا فتبقى تلكم المعامالت تتخبط في دواماة

اهلل لمقتدون و آخر دعوانا أن ال مد هلل رب العالمين.

هذا االنفصام الوجداني بين قناعات الناس و عقيدتهم و منظومات

مشــاركــة مصــرف الســالم
اجلزائر يف رعـايـة مسـابـقـة
التعليم االبتدائـي الـبـديـلـة
املنظمة مـ رـرف يـعـيـة
الرائد الشبـايـيـة و لـم يـوم
األحد املوافق  50يوليو .2525

”الن وي المريض و جاره“
مرض رجلٌ من اهل الن و  ،كان مولعا باللغة والسجع  ،فعاده جاره
في مرضه وسأله ما بكَ ؟فقال الن وي  :حمى جاسية ( شديدة) ،
نارها حامية  ،منها االعضاء واهية  ،والعظام بالية !
فقال له جاره وكان أمياً  :ليتها كانت القاضية !
”مائدة ال جاج“
أعد ال جاج مائدة في يوم عيد فكان من بين الجالسين اعرابي فاراد
ال جاج ان يتالطف معه فانتظر حتى شمر الناس لألكل و قال :من
أكل من هذا ضربت عنقه .فظل االعرابي ينظر لل جاج مرة وللطعام
مرة اخرى ثم قال  :اوصيك بأوالدي خيرا  ...وظل يأكل فض ك ال جاج
و امر بأن يكافأ.

اساتعار ج ا مرة آنية من جاره وعندما أعادها له أعاد معها آنية صغيرة ،فسألاه
جاره لماذا أعدت مع أنيتي آنية صغيرة يا ج ا؟ فقال له ج ا :إنّ آنيتك ولدت فاي
األمس آنية صغيرة وإنّها اآلن من حقك ،فر الرجل وأخذ الطنجرة ودخل بيته ،وبعد
فترة من الزمان ذهب ج ا إلى جاره وطلب منه أنية أخرى ،فأعطاه جاره ما طلب ،مرّ

وقت طويل ولم يُعد ج ا اآلنية ،فذهب جاره إلى بيته ليطلبها منه ،فاستقبله ج ا
باكياً منت باً ،فقال له الرجل :مالي أراك باكياً يا ج ا؟!! فقال له ج ا وهو يبكاي إنّ
آنيتك توفيت باألمس يا صاحبي ،فقال له جاره وهو غاضب :وكيف آلنيةٍ أن تموت يا
رجل؟!! فقال ج ا أتصدق أنّ إناء قد يلد وال تصدق أنّه قد يموت؟!
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