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بعض األفالم تعلم 
مدمن املخدرات 

طرق تصنيعها وتعرفه 
أماكن تداولها

الصور العارية للنساء 
في الصحف تؤدي 

إلى جنوح وانحراف 
الشباب

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

تأديب املتحرش

تعويض عن إهانة

العمل في شركات االتصاالت

معنى »اجلمهور«

طاعة الزوج والوالد

العمل اإلضافي

أخذ تبرع لنشاط دعوي

الدروس اخلصوصية

البيع بالضمان

بارك اهلل فيكم ونفع بعلمكم، أنا طالب في كلية الطب ومنى 
إلى علمي من مصدر ثقة أن أحد الطلبة في كليتنا الحق 
بسيارته إحدى الطالبات امللتزمات بقصد املضايقة، ولم 

أستطع احلصول على اسمه ألن املصدر يقول أن الطالبة 
تريد أن تستر عليه لعله يتوب، واحلقيقة أن هذا األمر 

يؤرقني ويشغل تفكيري 
كليا وأريد أن ألقن هذا 

الفاجر درسا حتى يرتدع 
وأمثاله عن تكرار هذا األمر، 

خصوصا أن هناك من بدأ 
يقلده في تقصد امللتزمات 

بتحرشاتهم، وأريد أن 
أعرف من فضيلتكم واجبي 

وحدودي جتاه هذا األمر، 
وهل يليق أن أتدخل فيه 

وما مدى هذا التدخل؟ وهل 
صحيح أن نستر على أمثال 

هؤالء بناء على حديث »و 
من ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة«، شاكرين لفضيلتكم 

اهتمامكم ونشتاق لرؤيتكم على منابر النور فإنا واهلل 
نحبكم في اهلل. ينبغي لك أن تنصحه وال يجوز لك أن متد 

يدك عليه، ألن هذا ليس من اختصاصك إمنا ميكنك أن تبلغ 
عنه املسؤولني أو السلطات ملا قد يسببه من مضايقات لبنات 

الناس وما يؤدي اليه من التسبب في احلوادث.

لقد حكم القاضي لي مببلغ من املال كتعويض عن قضية 
اهانة موظف اثناء تأدية العمل، فهل هذا املال حالل؟

يجوز أن تأخذ التعويض عن االهانة ألن االهانة ضرر 
معنوي قد يكون أشد أملا من الضرر املادي، لذا أجاز الفقهاء 
للمرأة التي يهينها زوجها ولو بعدم الكالم معها حتقيرا لها 

بطلب التطليق للضرر من القاضي.

السالم عليكم يا شيخ عندي سؤال بخصوص الكسب 
احلالل: هل يجوز العمل في شركات االتصاالت؟ علما ان 
من انشطتها وعملها عمليات املسابقات التي ترسل رسالة 
نصية للمشاركة باملسابقة والبرامج التلفزيونية واالذاعية 
املختلفة من االغاني وغيرها من البرامج، اي ان انشطتها 

ليست مقتصرة فقط على اجراء املكاملات.
فإذا كان عملي بهذه الشركة في قطاع تكنولوجيا املعلومات، 

وعملي ليس متصال بشكل مباشر مع هذه اخلدمات، اي 
عملي يكون مختصا مبراقبة شبكات الهاتف واالجهزة. فهل 

يجوز العمل في الشركة؟ وجزاكم اهلل خيرا.
يجوز العمل في هذه الشركة.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. يا شيخنا الكرمي أردت 
أن أعرف الفرق بني اجلمهور واجلماهير؟ وفي بعض 

املسائل يقول اجلمهور »يجوز«، فهل هذا يعني يجوز أم 
ليس بالضرورة؟

مصطلح اجلمهور املقصود به أغلب املذاهب ثالثة الى 
واحد، وهذا ما جرت عليه املوسوعة الفقهية الكويتية. وقد 
يستخدم مصطلح اجلماهير باملعنى ذاته أو لبيان أن عليه 

أكثر املذاهب وأكثر العلماء من جميع املذاهب.

السالم عليكم، إذا امر الزوج زوجته وهي تعيش في منزل 
والدها يخالف امر والدها، فمن له االحقية في الطاعة؟

إذا كان االمر مما يتعلق باحلياة الزوجية فالطاعة للزوج، 
وإن كان مما يتعلق ببر وحاجة الوالدين فالطاعة لهما، وإن 

كان من شؤون احلياة فينبغي التفاهم فيه وحتمله.

هل يجوز استخدام عامل النظافة اثناء دوامه الرسمي في 
اعمال خاصة كغسيل سيارة او تنظيف حديقة وما شابه؟

العامل أجير خاص ال يجوز أن يشغل وقته في غير ما هو 
موكل به من عمل، وال يجوز أن تكلفه عمال آخر أثناء عمله، 
ولو قبل هو ولو كان جالسا العمل عنده إال إذا أذن صاحب 

العمل.

هل يجوز أخذ رعاية )املال مقابل اعالن وترويج للراعي( 
إلقامة نشاط امياني ودعوي؟

يجوز إال إذا كان من سيتبرع باملال جهة ربوية أو شخصا 
سيئ السمعة.

السالم عليكم يا شيخ، انا اختي مدرسة وتريد ان تسأل عن 
حكم الدروس اخلصوصية هل هي حالل ام حرام؟ وهي 
تريد وضع اسمها في الصحف التي يضع بها املدرسون 
أسماءهم ويتصل بهم الناس لطلب الدروس اخلصوصية 

أفدني جزاك اهلل خيرا، وشكرا.
إذا كانت املدرسة تعمل حلسابها ولم مينعها القانون فيجوز، 

وإذا كانت تعمل في احلكومة والنظام مينعها من إعطاء 
الدروس اخلصوصية فال يجوز.

أقوم ببيع بضائع بأسعار منافسة، والناس تسأل إن كنت 
أوفر ضمانا للسلعة، وأنا بإمكاني توفير الضمان مقابل 
مبلغ مادي أدفعه للشركة األصلية ثم أبيع السلعة للناس 

بالضمان، فهل هذا جائز؟ مثال: أشتري ساعة مببلغ 
معني، وإن طلبت الضمان دفعت مبلغا خاصا، لكن عندما 

ابيع الساعة ال أضع سعرا للضمان.
كل ذلك جائز بالضمان وبغيره مادام العميل اشترى على 

أحد األمرين.

د. عجيل النشمي

»توظيف التكنولوجيا«
في كلية الشريعة

»إصالح الرقة وهدية« 
كرمت احلافظات

أنشطة شرعية وثقافية 
في »العمل االجتماعي«

تكرمي املتفوقة أنوار العازمي

شاركت أساتذة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ 
نساء ـ في دورة استخدام الفصول الذكية وتوظيف 
التكنولوجيا من سرعة توصيل املعلومة من االستاذة 

الى طالباتها. قدمت الدورة من مجموعة العاملية 
للتكنولوجيا م.عزة احلالق واستمرت الدورة مدة 

يومني اقيمت في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.

نظم القسم النسائي في جلنة زكاة الرقة وهدية التابع 
جلمعية اإلصالح االجتماعي حفل ختام الدورة اخلريفية 

حللقات االخيار لتحفيظ كتاب اهلل في مسجد عامر بن 
الربيعة في منطقة الرقة ووزعت اجلوائز على احملافظات 

وأفادت مسؤولة اللجنة جناة اجليالن ان هذا االحتفال جاء 
تكرميا لهن على حفظ كتاب اهلل والعناية به.

استعدادا للنادي الصيفي نظمت جلنة العمل االجتماعي 
باالندلس ـ نساء ـ التابعة جلمعية االصالح االجتماعي عدة 

انشطة للفتيات وبجميع االعمار تشمل برامج ورحالت 
ونادي للمبدعات شاركت فيه الفتيات من 2 ـ 18 سنة وأما 
االوالد واملشاركون في ناد خاص بهم من 6 ـ 10 سنوات.

حتت رعاية الشيخة ميمونة الصباح احتفلت جمعية بيان 
التعاونية بتكرمي طالباتها املتفوقات وسط حضور كبير من 

أهالي الطالبات وأعضاء مجلس اإلدارة ومت تكرمي الطالبة 
املتميزة أنوار مشعل العازمي وقدمت لها شهادة تقدير 

وقد تخلل احلفل فقرات غنائية وطنية ومسرحية وقدمتها 
مجموعة من الطالبات.

جانب من الدورة

املكرمات يلتففن حول احملفظات

صالة اجلماعة تؤديها الفتيات

أنوار وحمد مشعل العازمي في احلفل

ليس هناك طريق سوى اجلنوح 
نحو اجلنس اآلخر ان لم يحفظهم 

اهلل من ذلك.
نعم، فاذا امتأل الشاب بالتعبئة 
اجلنس����ية – وهي غريزة بشرية 
طبيعي����ة – وصاح����ب اصدق����اء 
السوء، فانه لن يأمن نفسه، وكما 
قال الرسول الكرمي ژ: »ال يزني 
الزاني حني يزني وهو مؤمن« فهو 
حينها خرج من دائرة االميان الى 
احضان الشيطان، وال يأمن احد 
عاقبة الوقوع في احضان الشيطان 
فهو سيجر الرذيلة الى اهله وذريته 
وسينتشر الوباء في مجتمعه ان 

لم يحفظه اهلل من ذلك.
أما الصور الفاضحة والقصص 
اخليالية في الصحف: حيث تزخر 
بعض الصحف من باب الترويج 
العارية  باللقطات شبه  لصحفها 
للنساء، التي بال شك تثير الغرائز 
وتؤدي ال����ى جنوح التفكير لدى 

الشباب.
اضف الى ذلك بعض القصص 
الروائي����ة اخليالي����ة لعالقة بني 
ش����باب وش����ابة وما تخللها من 
ح����وادث عاطفية وجنس����ية في 
بعض االحيان، وكذلك بعض كلمات 
االغاني املترجمة اخلالية من اآلداب 

العامة في حدها االدنى.
ما س����بق ذكره امنا هي مجرد 
امثلة لبعض وسائل االعالم ودورها 
الس����لبي – املقصود احيانا وغير 
املقص����ود احيانا اخ����رى- جتاه 
الش����باب واالحداث ما يؤدي الى 

جنوحهم.

الرقابة أين هي؟

ما الشروط الواجب توافرها 
في اجهزة الرقابة االعالمية؟

٭ اما الرقابة االعالمية فمشكلتها 
هي عدم التخص����ص، فالرقيب – 
في غالب االحوال – ليس����ت لديه 
ادنى معرفة بالقضايا الش����رعية 
والقانونية والتربوية والنفسية 
وك����ذا االمر يجري عل����ى االعداد 
واالخراج، النهم في الغالب اناس 
فنيون وليس����وا فكريني، لذا جتد 
الناجح����ة لديها جلنة  االعالمية 
استشارية حتوي اعالمي وتربويا 
واجتماعي����ا ونفس����يا اضف الى 
ذلك عدم وجود اطر يسير عليها 
العاملون حتى ال يخرجوا عن جادة 
الصواب ما يستدعي االجتهاد في 
العمل، وما جناح مؤسسة االنتاج 
البرامجي املشترك لدول مجلس 
التعاون اخلليج����ي اال اكبر دليل 
على ذلك فهي تسير بتأن حتى ال 
تقع في احملظور ولديها مرجعيون 

متخصصون.

الهوية الكويتية

ما دور االعالم في تقومي 
املظاهر السلبية في 

املجتمع؟
٭ االمل ان يتم االنتباه ملثل تلك 
املخاطر على االحداث والشباب، 
والرقابة املسبقة البد منها فبتقليد 
الغرب في كل ش����يء فقد الشاب 
الش����اب  الكويتي هويته، فرأينا 
الذي يعمل ذيل حصان لش����عره 
»عنقوصة« والسالسل تتدلى من 
عنقه، والرسول الكرمي ژ يدعو 
لعدم تشبه الرجال بالنساء، وكذلك 
العكس بعدم تشبه النساء بالرجال 
ويدعونا ايضا لعدم التشبه بالكفار 

واليهود.
املارين����ز والصراخ  اما قصة 
والعويل على انغام موسيقى الروك 
الصاخبة وهم ال يفهمون ما فيها، 
ولبس ما يلفت االنظار فهي ليست 
مظاهر رجولة امنا هي مظاهر نقص 
لدى الشاب يعوض فيها شخصيته 

املهزوزة ورجولته.
اننا نريد احملافظة على هوية 
االنسان الكويتي، وخصوصا فئة 
الش����باب ولالعالم دور كبير في 
الهوي����ة او ضياعها  تثبيت هذه 
ولتفاعلنا السلبي مع ذلك االعالم 
دور ف����ي  ذلك ايض����ا فلتتضافر 
اجلهود من اجل اعالم هادف يحافظ 
على الهوية الكويتية ويحافظ على 

شباب املستقبل.

الذي أعجبته مشية احلمامة فأراد 
ان يقلد مشيتها فلم يستطع واراد 
ان يعود ملش����يته فنسيها فضيع 

مشيته ومشية احلمامة.

استهداف الشباب

ما مظاهر اإلعالم السلبي 
اجلانح التي ترونها؟

٭ حتى نكون عل����ى بينة أكثر، 
لنس����تعرض بعضا م����ن األمثلة 
لإلعالم اجلانح الذي يجنح بأفراد 
املجتمع ومنهم فئة الشباب، منها 
البرامج الرياضية: تعرض القناة 
التلفزيون وبشكل  الرياضية في 
مستمر مظاهر العنف في الرياضة 
لدى الغرب سواء من قبل اجلمهور 
أو من قبل الالعبني وخاصة مباريات 
هوكي اجللي����د، ونرى اآلن كيف 
تأثرت جماهير الرياضة في املالعب 
وهي لم تكن كذلك من قبل، وكذلك 
بعض الالعبني من خالل املناوشات 
التي حتدث بينهم واالعتداء على 
احلكم، من هم اجلماهير.. ومن هم 
الشباب  الالعبون؟ كلهم من فئة 

واالحداث.
تطور األمر ايضا الى العنف في 
املدارس وعند اجلمعيات التعاونية 
واملطاعم وذل����ك من فئة االحداث 
بالذات، وتلك البرامج الرياضية  احد 
اسبابها غير املباشرة والالشعورية 

التأثير لدى احلدث.
العنف، فكما جند  افالم  ايضا 
ان الصغي����ر يحرص على برامج 
الكرتون والكبي����ر يحرص على 
برامج املصارعة احلرة، فالشباب 
يحرصون على اف����الم العنف ملا 
فيها من إثارة وشد وقوة يرونها 
في أنفسهم ويتمنون أن يحصلوا 
عليها، فتجدهم يطبقونها في أول 

فرصة لهم.
فم����ن منا ال يود ان يكون مثل 
رامب����و مثال ذي اجلس����م القوي 
واإلجن����از اخل����ارق والتح����دي 
الس����افر؟! مع أنها ق����وى خيالية 

وغير حقيقية.
واألفالم تعرض أعمال الش����ر 
مثال وس����بل مكافحتها، وفي كلتا 
احلالتني الشاب يتقمص القوة في 
التعامل سواء من افراد العصابة 
او من الش����رطة، ويبدأ بالتقليد 
الالشعوري ملعالم القوة التي قد 

تدمره وتدمر اآلخرين.
وكذل����ك متثيلي����ات وأف����الم 
املخدرات: الهدف منها عرض مشاكل 
املخدرات وخطورتها على املجتمع، 
ولكن ما لم نحسن اإلخراج فيها 
ندخ����ل في أب����واب اخلطر، حيث 
جند ان الفيلم يعرض طرق صنع 
املخدرات وأماكن ترويجها وجتارتها 
ومكمن اخلطورة فيها ووس����ائل 
تهريبها وأماك����ن توافرها وهكذا 
ف����إن كان الش����اب تاجر مخدرات 
فسيتالفى السلبيات في التجارة 
حتى ال يقع بالفخ، وإن كان مدمن 
مخدرات فسيتعلم طرق تهريبها 
وتصنيعها وأماكن تداولها، فكيف 
سيكون مصير احلدث حينذاك؟!

أفالم وصور

وهل تعتبر جميع االفالم 
التي تعرض وبعض ما 
ينشر في الصحف من 

قصص خيالية وصور وباء 
آخر يجب التصدي له؟

٭ االفالم االجتماعية: وهي التي 
حتكي القصص االجتماعية داخل 
املن����زل الواح����د، وقصص احلب 
الغرامي����ة واصبحت  والعالقات 
كلمة احلب ولالسف ال تعني سوى 
اجلنس، وفي ذلك الفيلم تعرض 
العارية للنساء،  االجساد ش����به 
ولست مبالغا في ذلك وليس من 
سمع كمن رأى، وال يقف األمر عند 
ذلك وامنا يستمر حيث الهمسات 
ومقدمات العالقة اجلنسية، وتركيز 
الكاميرا »الزوم« على العينني ثم 
الشفتني ثم اقتراب الوجهني للقبلة 

ثم تقطع الصورة.
هنا حصلت تفاعالت داخل فكر 
الشباب واخذت معالم احلدث تدور 
في مخيلته ويستشعر لذة احلدث 

في نفسه فكيف يفرغ ذلك؟!

أك����د اإلعالمي د.عصام الفليج 
أن وس����ائل اإلعالم التي نعيشها 
لها تأثي����رات عديدة على األطفال 
والشباب والنساء مشيرا الى ان 
املفترض من وس����ائل االعالم ان 
تكون اجهزة موجهة وواعية تعالج 
قضاي����ا املجتمع احلياتية خاصة 
فئة الش����باب. واستعرض بعض 
األمثلة لإلعالم اجلانح الذي يهوي 
بالش����باب، ومنها بعض البرامج 
الرياضية وأف����الم العنف وأفالم 
املخدرات وتأس����ف مل����ا تعرضه 
أكثر األف����الم والت����ي تركز على 
العارية للنساء،  عرض األجساد 
واعتبر الصور الفاضحة والقصص 
اخليالية الت����ي تصدر في بعض 
الصحف تثير الغرائز وتؤدي إلى 
جنوح التفكير لدى الشباب، وحول 
تأثير اإلعالم في املجتمع الكويتي 

كان هذا احلوار:

رسالة هادفة

ما مدى قوة وتأثير وسائل 
اإلعالم على املجتمع؟

٭ يعتب����ر اإلع����الم م����ن أخطر 
أس����لحة هذا العصر ما لم نحسن 
استخدامه، فهو سريع االنتشار، 
سهل اإلمكانيات، مختلف األشكال، 
متعدد األغراض، وهو س����الح ذو 
حدين.. إن أحسنا استخدامه كان 
في خدمة البش����رية، وإن أس����أنا 
استخدامه.. كان فيه دمار البشرية.. 
وما أبشع تدميره.. فهو متخصص 
في اجلانب النفسي بالدرجة األولى 
ألنه يخاطب العواطف قبل القلوب 
مما يسهل معه تفاعل املستقبلني، 
فاإلعالم كما هو معروف مرس����ل 
ومستقبل وبينهما رسالة ووسيلة 
لنقل تلك الرسالة، فاألجهزة ما هي 
إال وسيلة والقائمون على اإلعالم أو 
من ميولونهم هم املرسلون، ونحن 
أفراد املجتمع أو شريحة معينة منه 
املستقبلني، والرسالة هي ما يهدف 
إليه املرسل اليصالها الى املستقبل، 
والذي من املفترض ان يتفاعل مع 
الرسالة لينتج عنه رد فعل، وكما 
هي القاعدة الفيزيائية التي تقول: 
كل فعل له رد فعل مساو له باملقدار 

ومعاكس له باالجتاه.

وما وسائل االعالم املؤثرة 
في نظركم؟

٭ وس����ائل اإلعالم التي نعيشها 
ولها تأثيرات علينا عديدة، منها: 
التلفزيون، اإلذاع����ة، الصحافة، 
الڤيديو، CD، الستاليت، الفاكس، 
الرس����ائل، اإلعالنات،  االنترنت، 
املطبوعات باختالفها، املس����رح، 
اخلطابة، احملاض����رات، الصور، 
التصامي����م واألش����كال الرمزية، 
الكمبيوت����ر.. وغيره����ا العدي����د 
من وس����ائل اإلع����الم املتنوعة.. 

واملتجددة.

دور إيجابي

ما الدور املرجو من أجهزة 
اإلعالم؟

٭ املفترض من وسائل اإلعالم في 
اجلانب املدني والسلمي أن تكون 
أجهزة موجهة وموعية للمجتمع 
في مختل����ف قضاي����اه احلياتية 
التي يعيش����ها يوميا، خصوصا 

فئة الشباب.
وال ينك����ر احد الدور اإليجابي 
الذي قام����ت ومازال����ت تقوم به 
وسائل االعالم املختلفة خصوصا 
التوعوي والتوثيقي  في اجلانب 
والتثقيفي، وهذا امر نقره ونسجله 
لإلعالم، ولكن هناك إعالما يساعد 
على اجلنوح باإلنسان السوي عن 
جادة الصواب من حيث ال يشعر، 
حتى إنك إذا س����ألت ذلك اإلنسان 
لم فعلت كذا يق����ول لك ال ادري، 
والسبب في ذلك ان القائمني على 
تلك البرامج ليست لديهم اخلبرة 
او الدراية باآلثار النفس����ية غير 
املباشرة على اإلنس����ان، وهناك 
برامج موجه����ة فعال للمجتمعات 
الشرقية بالذات لتحطيمها وتدمير 
الذات اإلنسانية فيها، حتى تفقد 
قيمها وعاداتها وتقاليدها األخالقية، 
وتصبح بالنهاية بال هوية، كالغراب 

د.عصام الفليج

الفليج: هناك برامج موجهة للمجتمعات العربية بقصد 
حتطيمها حتى تفقد قيمها وعاداتها لتصبح بال هوية

حدث في أسبوع

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل: 
Lailaelshafie@hotmail.com

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا 
حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

للتواصل

الشيخ د.نادر النوري يلقي 
كلمة املؤمتر الذي انعقد ما 

بني الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية والصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية )الفاو( في 14 
ـ 1996/12/18 في منظمة املدن 
العربية بالشويخ حتت عنوان 
»أسس إنشاء مراكز التدريب 
املهني في املجتمعات الفقيرة 
وكان برعاية وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية محمد 

ضيف اهلل شرار.

النوري في مؤمتر 
للهيئة اخليرية 

اإلسالمية

أكد أن اإلعالم الفاسد أقوى أسلحة الدمار الشامل

صورة وتعليق


