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من حقوق المسلم على المسلم
عن أبي هريرة قال قال رس�ول الله صلى الله عليه وس�لم: »ال تحاسدوا، وال 
تناجش�وا، وال تباغض�وا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم عل�ى بيع بعض، وكونوا 
عباد الله إخواناً، المس�لم أخو المسلم، ال يظلمه وال يخذله وال يحقره، التقوى 
ها هنا، ويش�ير إلى صدره ثالث مرات، بحس�ب امرئ مسلم من الشّر أن يحقر 

أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه«.

حكم استثمار الوديعة
دون علم صاحبها

واستثمرتها، وعندما  النقود  هذه  فاستفدت من  نقوداً،  األشخاص  أحد  عندي  أودع   •
جاءني صاحب املال رددت له ماله كامالً، ولم أخربه بما استفدته من ماله، هل ترصيف 

جائز أم ال؟
- إذا أودع عن�دك أح�د وديع�ة، فلي�س ل�ك التصرف فيه�ا إال بإذن�ه، وعليك 
أن تحفظه�ا فيما يحف�ظ فيه مثلها، ف�إذا تصرفت فيها بغي�ر إذنه فعليك أن 
تستسمحه، فإن سمح، وإال فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو 

غيره، والصلح جائز بين المسلمين، إال صلحاً حرم حالالً أو أحل حراما

افتتاح مسجد «الرحمة» في جنوب أفريقيا  
احتفلت الندوة العالمية للش�باب اإلس�المي بتخريج الدفع�ة الرابعة من 
معه�د )إع�داد القيادات الش�ابة( في جمهوري�ة جنوب أفريقي�ا بعد أن أتم 
الط�الب دراس�ة ثالث س�نوات بالمعه�د الواقع ف�ي مدينة »بيتامينس�بير« 

بمحافظة كازولو نتال. 
وأوضح د.محمد بن عمر بادحدح األمين العام المس�اعد والمشرف العام 
للندوة بمنطقة مكة المكرمة أن برنامج إعداد القيادات الشابة يقوم بتنفيذه 
مكت�ب الندوة ف�ي جمهورية جنوب أفريقيا بالتعاون مع معهد الس�الم في 

المنطق�ة و»بنك البرك�ة« ويهدف إلى تخريج جيل من أبناء المس�لمين في 
منطقة الجنوب األفريقي يحمل علوم العصر الحديث والعلوم الدينية واللغة 

العربية مع مهارات القيادة.
وق�ال إن المعه�د يض�م 35 طالب�اً ف�ي المراح�ل الثالث، حيث يش�ترط 
التحاقهم بالمعهد أن يكونوا من المتفوقين في الثانوية وملتحقين بالتعليم 

الجامعي.
وأضاف أن الطالب يتخّرج من المعهد وقد اكتسب مهارات عدة وهو على 

وشك التخرج من الجامعة.
من جه�ٍة أخرى، افتتحت الندوة مس�جدا جديدا في مدين�ة »كيب تاون« 
بجنوب أفريقيا هو »مس�جد الرحمة« حيث تبلغ مساحته 125م2 ويستفيد 
من�ه نح�و 3 آالف مس�لم م�ن أهال�ي المنطقة س�واء في ص�الة الجماعة 
بالمس�جد أو في عقد حلقات تحفيظ القرآن الكريم وإقامة الدروس الدينية 
والمحاضرات والندوات والمناس�بات الدينية وتقدي�م الخدمات االجتماعية 

في مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الحاجة.

جابر بن عالي المري

ِة  الاَ ا ُنوِدي لِلصَّ ُن�وا إِذاَ ا الَِّذيناَ آماَ هاَ اَيُّ ق�ال تعالى » }ياَا أ
ُروا الْباَْيعاَ  ْوا إِلاَى ِذْكِر اللَّ�ِه واَذاَ اْس�عاَ ِة فاَ ِم�ن ياَ�وِْم الُْجُمعاَ

ْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم تاَْعلاَُموناَ { الجمعة9  لُِكْم خاَ ذاَ
وثب�ت ف�ي صحيح مس�لم ع�ن أبي هري�رة - عن 
رس�ول الل�ه صلى الله عليه وس�لم ق�ال : » خير يوم 
طلعت عليه الش�مس ي�وم الجمعة ، في�ه خلق آدم ، 
وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة 

إال في يوم الجمعة«
وفي هذا اليوم العظيم صالة مس�تقلة ولها أحكام 

ليس هذا محلها وهي فرض عين باتفاق األئمة .
وله�ذا اليوم آداب وأحكام نذكر بعضها حتى يتنبه 

لها المسلم ويعمل بها لينال األجر العظيم فمنها :
1. يحرم السفر يوم الجمعة بعد النداء األخير حتى 
يصليها ويجوز الس�فر يوم الجمعة قبل النداء األخير 
عل�ى الصحي�ح من أق�وال أه�ل العلم . وأفت�ت بذلك 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية . 
2. يس�تحب أن يمش�ي وال يركب في طريقة ألداء 
ص�الة الجمع�ة لقول�ه صلى الل�ه عليه وس�لم » من 
ل يوم الجمعة واغتسل ثم بّكر وابتكر ومشى ولم  غسَّ
يركب، ودنا من اإلمام فاس�تمع ولم ياَلُْغ، كان له بكل 
خطوة عمل س�نة أج�ر صيامها وقيامه�ا » رواه أبو 

داود والنسائي وغيرهم وصححه الشيخ األلباني.
3. ويس�تحب أن يك�ون علي�ه الس�كينة والوق�ار 
حال مش�يته لقول النبي صلى الله عليه وس�لم » إن 
س�معتم اإلقامة فامشوا وعليكم الس�كينة والوقار ، 
وال تسرعوا » رواه البخاري ومسلم وهذا ألن الماشي 
إلى الص�الة في صالة وهذا يخالف�ه كثير من الناس 

في عصرنا هذا والله المستعان .
4. وال يشبك بين أصابعه .

5. ويقارب بين خطاه لتكون أكثر في حسناته .
6. ويس�ن االغتس�ال للجمعة في يومه�ا واختاره 
الش�يخ اب�ن باز رحم�ه الله وق�ال : قول�ه صلى الله 
عليه وس�لم » غس�ل الجمعة واجب على كل محتلم« 
معن�اه عند أكثر أهل العلم متأك�د كما تقول العرب : 
العدة دين وحقك على واجب ،  ويدل على هذا المعنى 
اكتف�اؤه صلى الله عليه وس�لم بالوض�وء في بعض 

األحاديث .
7. ويس�ن أن يتنظ�ف ويتطي�ب ويلب�س أحس�ن 

ثيابه. 

8. ويس�ن أن يبكر إل�ى صالة الجمع�ة ويدنو من 
اإلم�ام ويس�تقبل القبلة ويش�تغل بالص�الة والذكر 

ويكثر الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم . 
9. ويس�ن أن يقرأ سورة الكهف في يومها لحديث 
أبو سعيد مرفوعاً : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
أض�اء له من النور ما بي�ن الجمعتين » رواه البيهقي 
بإس�ناد حس�ن ولحديث »من قرأ س�ورة الكهف في 
ي�وم الجمعة أو ليلتها وق�ي فتنة  الدجال »رواه أيضا 

البيهقي في السنن واآلثار.
10. ويكث�ر الدع�اء في يوم الجمع�ة رجاء إصابة 
س�اعة اإلجابة لقوله صلى الله عليه وس�لم» إن في 
يوم الجمعة س�اعة ال يوافقها عبد مس�لم يسأل الله 

تعالى ش�يئا إال أعطاه إياه »وأش�ار بيده يقلبها وفي 
لفظ »وه�و قائم يصلي« متفق علي�ه من حديث أبو 

هريرة . 
11. يك�ره تخطي رقاب الناس والتفرقة بين اثنين 
وذلك ألذية المس�لمين وهذا يحصل من بعض الناس 
هداه�م الله وق�د زجر النب�ي صلى الله عليه وس�لم 
الرجل الذي يتخط�ى رقاب الناس فقال » أجلس فقد 
آذي�ت وانيت » أخرج�ه اإلمام الحمد وأب�و داود وقال 

الشيخ األلباني صحيح.
12. يكره عن االحتباء يوم الجمعة واإلمام يخطب 
قال الش�يخ ابن عثيمين رحم�ه الله : االحتباء هو أن 
اإلنس�ان يجلس على إليتيه وينصب س�اقيه وفخذيه 
ويربط نفس�ه بس�يٍر أو ش�بهه فينض�م بعضه إلى 
بع�ض ويك�ون أكمل راح�ة وهو إذا فع�ل ذلك يكون 
الن�وم إليه س�ريعاً فينام عن الخطبة وعن اس�تغالل 
الوقت بق�راءة الق�رآن أو الصالة قبل مج�يء اإلمام 

ولهذا نهي عنه.
13. يج�ب على من دخ�ل واإلمام يخطب ال يجلس 
حتى يركع ركعتي�ن موجزتين لقوله النبي صلى الله 
علي�ه وس�لم » إذا جاء أحدكم ي�وم الجمع وقد خرج 

اإلمام فيصل ركعتين ويتجوز فيهما » رواه مسلم .
14. يح�رم الكالم ف�ي الخطبتي�ن واإلمام يخطب 
لحديث أبى هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وس�لم ق�ال : » إذا قلت لصاحبك أنص�ت يوم الجمعة 

واإلمام يخطب فقد لغوت » متفق عليه .
15. وم�ن نع�س انتقل من مكانه إل�ى غيره إن لم 
يتخ�ط في انتقاله لقوله صلى الله عليه وس�لم » إذا 
نع�س أحدكم يوم الجمعة في مجلس�ه فليتحول إلى 

غيره » أخرجه أبو داوود والترمذي . 

يوم الجمعة ..آداب وأحكام

قال رس�ول الله  صلى الله عليه وس�لم في 
الحس�ن »اللهم إن�ي أحبُه فأحب�ه وأحبب من 
أحبه« رواه البخاري ومس�لم. وقال »الحس�ن 
والحس�ين س�يدا ش�باب أه�ل الجن�ة« رواه 

الترمذي وأحمد.
هو الحس�ن ب�ن علي رض�ي الله عن�ه أبو 
محمد، جده رسول الله، وأمه فاطمة الزهراء، 
ريحانة الرس�ول صلى الله عليه وسلم وسيدة 
نس�اء العالمين. ول�د في رمضان في الس�نة 
الثالثة للهجرة. هو أول ولد ألمير المؤمنين علي 
وفاطمة الزهراء، ولما وصل الخبر لرسول الله 
أسرع الى بيت علي ليهنئه وسماه »الحسن«، 
ولقد أمضى الس�بط مع جده الرس�ول الكريم 
نحو سبع س�نوات، وكان الرس�ول ُيحبه حّباً 
جّماً وكثي�راً ما كان يحمله على كتفه. جاءت 
روايات كثيرة بأن آية التطهير نزلت في رسول 
الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وكانت 
له المنزلة الرفيعة عند الصحابة الكرام . شّب 
على مكارم األخالق وعلى الش�جاعة واإلقدام، 
فقد شارك في فتح شمال افريقيا وطبرستان، 
والدفاع عن عثمان حي�ن قتل رضي الله عنه، 
ووقف م�ع أبيه ف�ي موقعة الجم�ل وصفين 
وحروب�ه ضد الخوارج، آلت إلي�ه الخالفة بعد 
استشهاد أمير المؤمنين علي والده بنحو ستة 
أش�هر، ثم عقد الصلح مع معاوية رضي الله 
عن�ه، وتنازل عن الخالفة ل�ه حرصاً منه على 
وح�دة األم�ة وحقن�اً لدمائها، وع�دم تفرقها 
وبذل�ك تحققت فيه بش�ارة النب�ي، حيث قال 
عنه وهو صغير »ابني هذا س�يد، ولعل الله أن 
ُيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين« 

رواه البخاري. 
ي ه�ذا العام بع�ام الجماع�ة، وكان  وُس�مِّ
أش�به الناس برس�ول الل�ه في وجه�ه يقول 
علي: »الحس�ن أش�به الناس برس�ول الله ما 
بين الصدر إلى الرأس، والحس�ين أشبه الناس 

بالنبي ما كان أسفل ذلك« مسند أحمد.
كان كريماً كثير العطاء، حّيتُه جارية بباقة 
ريحان، فقال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله، 
فقيل له ف�ي ذلك فقال أّدبنا ربن�ا فقال »وإذا 
ُحيِّيتم بتحية فحيوا بأحس�ن منها أو ردوها« 
قّس�م ماله مرتين نصفين، وأنفقه في سبيل 
الله،  فقد س�مع رجالً إلى جنبه في المس�جد 
الحرام يسأل الله أن يرزقه عشرة آالف درهم، 
فانص�رف إل�ى بيت�ه وبعث إليه بعش�رة آالف 

درهم.
من أقواله: 

 � ال تعاج�ل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما 
لالعتذار طريقاً.

�  ما تشاور قوم إال هدوا الى رشدهم.
�  أحسن الحسن الُخلق الحسن.

�  العار أهون من النار.
وُدف�ن  للهج�رة،  خمس�ين  س�نة  توف�ي 

بالبقيع.  

الحسن بن علي 
«رضي الله عنه» 

هو الفس�اد األخالقي، ومحاولة نش�ره بين الشباب 
والش�ابات الذين يقعون فريس�ة س�هلة لمثل هذه 

المواقع اإلباحية.  

الحل حجب المواقع
 يكمن الحل في حجب هذه المواقع المعنية بشكل 
كام�ل، فمجتمعن�ا الخليج�ي والعربي واإلس�المي 
ال يس�مح بقي�ام الصداق�ات بين الجنس�ين - كما 
ت�روج له ه�ذه المواقع ، فهذه المواق�ع توفر كافة 
التس�هيالت لتكوين العالقات بين الجنس�ين خارج 
إط�ار العالق�ة الزوجية والعالقات بي�ن األرحام، لذا 
فالح�ل الوحيد هو حجبها لتعارضها مع ش�ريعتنا 
الغراء وقيم مجتمعنا فهي بنس�بة لنا مواقع ضارة 
وإن ذك�ر لها بعض الفائدة م�ن بعض مؤيدي هذه 
المواق�ع فهذه المواق�ع المعنية يغلب عليها الش�ر 
والس�لبيات بصورة واضحة بحيث تحجب أي كلمة 
خي�ر يمكن أن تقال في حقه�ا، أو بصيص إيجابية 
صغي�رة يلوح بها أي ش�خص في حق هذه المواقع 
المعني�ة، فهي س�لبيه حتى الثمالة عل�ى مجتمعنا 
الخليج�ي. فالحج�ب أولى لمثل ه�ذه المواقع.ولما 
كانت هذه المواقع تروج  للتعارف بين الجنسين، في 
إطار تش�جيع الغريزة الجنسية من إقامة العالقات 
المحرم�ة، وتوفير البيئ�ة الخصب�ة لالنحراف على 
أرض الواق�ع وليس م�ن خالل شاش�ات الكمبيوتر 
كالمواق�ع اإلباحي�ة الت�ي هي باألس�اس محجوبة 
بالقان�ون! فه�ذه المواق�ع هي أخطر م�ن المواقع 
اإلباحية ألنها تروج لإلباحية والفس�ق والفجور في 
مواقع غير محجوبة وبين مرتاديها بعضهم البعض 

فوجب حماية أبنائنا وبناتنا منها.

مراقبة أولياء األمور 
وم�ن الممك�ن مراقبة مرتادي ه�ذه المواقع من 
قبل أولياء األمور عن طريق معرفة اس�تخدام جهاز 
الكمبيوتر ووضع برام�ج لحجب هذه المواقع التي 
ال يرغ�ب بتع�رض أبنائه إليها. ومنهم ال يس�تطيع 

ذلك بس�بب عدم إلمامه بفنيات الكمبيوتر لذا وجب 
حجبه�ا م�ن قبل مزودي�ي خدمة االنترن�ت حتى ال 
يقوم أولي�اء األمور بحجب خدم�ة االنترنت برمتها 
عن المن�زل بحجة عدم قدرتهم على حماية أبنائهم 
م�ن مس�اوئ االنترن�ت ، ويبق�ى لالنترن�ت فوائده 

وإيجابياته.

مسؤولية الدولة

يجب على الجهات الرس�مية بالدولة منع الفساد 
بشتى صوره، خاصة الفساد األخالقي بإصدار قرار 
حجب هذه المواقع ، وأس�ماء هذه المواقع معروفة 
ومح�ددة ويمكن توفيرها ألصح�اب القرار.وحجب 
هذه المواقع ليس م�ن الصعب ولم نطالب الجهات 
المعنية بأن تذهب إلى بلدان المنشأ لهذه المواقع و 
تغلقها ألن هذا مس�تحيل ولكن ليس من المستحيل 
منع وص�ول ه�ذه المواقع إل�ى أجه�زة أبنائنا من 
خ�الل حجبها من قبل مزودي خدمة اإلنترنت بقرار 

من الجهات المعنية في الدولة.

مسؤولية مجلس األمة 

 ولمجل�س األمة دور كبير ف�ي مثل هذه الحاالت 
وللجن�ة الظواه�ر الس�لبية دور رئيس�ي ف�ي ه�ذا 
المجال، فم�ن مهامها متابعة الس�لبيات األخالقية 
الدخيلة على مجتمعنا فالس�لبيات ال تنحصر فقط 
عل�ى أرض الواق�ع إنما ه�ي موجودة على ش�بكة 
اإلنترن�ت و تؤثر ف�ي أرض الواقع، وف�ي  مجتمعنا 
المحافظ. لذا وجب عل�ى اللجنة تبني هذه القضية 

حتى يتم التخلص من مخاطرها وبشكل سريع.

مسؤولية أولياء األمور 
هن�اك دور كبير عل�ى أولياء األم�ور ، في البداية 
يجب تربية االبناء تربية إسالمية مبنية على فضائل 
األخالق وحفظ النفس وصونها عن كل ما يقلل من 
كرامته�ا، ويجب عليه�م النصح بالحس�نى واللين 
م�ع بي�ان العب�ر والقصص الت�ي تبي�ن وترفع من 
همم األبناء.وكذلك ارش�ادهم إل�ى الصحبة الطيبة.

أما بالنس�بة لش�بكة اإلنترنت فيجب مراقبة أجهزة 
الكمبيوت�ر بالبيت مع التحذير من االنس�ياق خلف 
ه�ذه المواق�ع التي توح�ي لمرتاديه�ا أو للناظرين 
إليه�ا للوهلة األول�ى بأنها مواقع عادية وال ش�يء 

فيه�ا أبدا ولكن ه�ي كاألفعى ملمس�ها ناعم ولكن 
س�مها قاتل فبعض مرتادي ه�ذه المواقع يعلمون 
جيدا كل سلبياتها ولكنهم إما مقتنعون بها أو أنهم 
ل�م يق�دروا مخاطرها خي�ر تقدير فحت�ى لو راقب 
ولي األم�ر ابنه وهو مرتاد لهذه المواقع المعنية لن 
يكتش�ف ش�يئا و الس�بب أن أغلبية هذه المواقع ال 
ت�روج لإلباحي�ة أو عمل العالقات بص�ورة صريحة 
ب�ل تكتفي ب�أن تجع�ل مرتاديها هم م�ن يفعلون 
ذلك بغط�اء وموافقة منهم من خ�الل التكنولوجيا 
الحديثة المصممة على أساسها أغلبية مواقع عمل 

الصداقات وهي تتنافس فيما بينها على ذلك.

مسؤولية العلماء الشرعيين
 وينبغ�ي عل�ى العلم�اء والدع�اة تنبي�ه الن�اس 
لخطورة مث�ل هذه المواقع وبيان الحكم الش�رعي 
فيها،والتحذي�ر مم�ا تبثه من موضوع�ات وملفات 
صوتي�ة ومرئي�ة فيها م�ن الصور المخل�ة باآلداب 
والمثي�رة للغرائز، ومن دع�وة للتعارف المحرم بين 
الجنسين وتيسير إشاعة الفاحشة، مما يتسبب في 
تدمير األس�ر المس�لمة اآلمنة، وإدخال المجتمعات 

في مشكالت أخالقية، وعالقات مريبة. 

نصيحة خالصة
من الواجب على الجهات المس�ؤولة ولكل من له 
الصالحي�ات أن يتخذ القرار المناس�ب ال�ذي يمليه 
عليه ضميره والذي سوف يسأل عنه فالدنيا واآلخرة 
بأن يتم حجب هذه المواقع الش�ائنة أوال. والحرص 
عل�ى حماي�ة األس�رة من اإلهم�ال الدين�ي واألدبي 

والثقافي ثانيا. 
وينبغي  لمرتادي ه�ذه المواقع أن يتقوا الله في 
أنفسهم وفي أهليهم وعائالتهم وبلدهم. وأن يغلقوا 
صفحاته�م وأن يفرغوه�ا م�ن محتوياتها خاصة 
الصور الش�خصية قبل أن يتم حج�ب هذه المواقع 
ب�إذن الله و بعدها لن يس�تطيعوا الدخ�ول إلى تلك 
المواقع إللغاء عضويتهم. أما الدعوة ألولياء األمور 
ب�أن يدركوا حجم المس�ؤولية الملقاة على عاتقهم 

في حفظ الجيل من الضياع.

 طريق الصداقات السريعة والسهلة محفوفة بالمخاطر واالستغالل الرخيص
 تثير الغرائز وتوفر البيئة الخصبة لالنحراف فهي أخطر من المواقع اإلباحية

 مواقع عادية في الظاهر ولكنها كاألفعى ملمسها ناعم وسمها قاتل

كنا نقول 
الوقاية خير من 

العالج ولكننا 
وصلنا إلى 

مرحلة البتر

فتوى

حديث

Al_shammi@hotmail.com

مواد وخدمات تخدش الحياء وال تتوافق مع الشريعة أو القيم. هذه المواقع أخطر من مواقع وبرامج الدردشات العامة لتحريضها على 
الممارس�ات غير الش�رعية على مدار ال�24 ساعة.وتعتبر السيطرة على مثل هذه المواقع صعبة، و يكمن الحل في قيام الدولة بحجب 
هذه المواقع بشكل كامل مع مشاركة مجلس األمة في سن التشريعات الالزمة للسيطرة عليها.والشك أن مسؤولية أولياء األمور كبيرة 

في التربية والرقابة، في حين على العلماء والدعاة ووسائل اإلعالم دور في التوجيه والتوعية.

 كالسرطان منتشرة في مجتمعاتنا الخليجية والعربية

زكريا الشايممواقــع التعـــــارف على اإلنتـرنت ال تنـــام .. خدماتها الالأخالقية على مدار الـساعة 
الدين النصيحة


