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  : الفكر اإلسالمي األستاذ الدكتور عادل قوته  كلمة مقرر منتدى
 خلفـه مث هـدى       احلمد هللا رب العاملني الذي أعطى كل شيء        بسم اهللا الرمحن الرحيم    

متان األكمالن على معلم الناس اخلري سيدنا ونبينا حممد وعلـى آلـه             والصالة والسالم األ  
  . وصحبه أمجعني 

 ابن اخلوجة األمني العام مع      بليل الشيخ الدكتور حممد احلبي     اجل احة العالمة مس  
 ،  سالمي الفكر اإل  منتدىواملشرف العام على هذا املنتدى املبارك األغر        ،  الفقه اإلسالمي   

أصحاب املعايل والفضيلة والسعادة من ضيوفنا الكرام السالم عليكم مجيعـاً ورمحـة اهللا              
 بكم يف لقاء متجدد ضمن سلسلة حماضرات منتداكم هذا          وبركاته ، وبعد فأهالً ومرحباً    

منتدى الفكر اإلسالمي الذي غدا قائماً على سوقه يعجب الـزراع مـستقطباً إلقـاءاً               
ختصني ذلـك بفـضل اهللا      املفكرين وصفوة العلماء امل    األساتذة   بةخنومشاركة  وحضوراً  

 يل معكم أيها األفاضل  .عاىلهود وعزمات مشرفه العام حفظه اهللا ت    جبمث  ،  سبحانه ونعمته   
رة ، والثانية يف التعريف بسعادة احملاضر ، اخلـرب          احملاضوقفتان األوىل يف التقدمة ملوضوع      

واإلعالن واالتصال مبعنامها العام كانتا دائماً يف طليعة القوى الريادية لكـل التحـوالت              
وقد أصبح العـامل    ،    ملتعددة  ويف بقاعه ا  ،  ارية اليت شهدها العامل يف عصوره املتتابعة        ضاحل

 واهلجمـات   اليوم قرية صغرية تعيش حتت مساء مفتوحة لكل االجتياحـات اإلعالميـة           
وعصر ثورة االتصاالت األمم    ر الذي مسى حبق عصر املعلوماتية       ويف هذا العص  ،  االتصالية  

قين ستجد نفـسها ملقـاة      تجز عن مواكبة هذا االنقالب احلضاري وال      ـوالبالد اليت تع  
ه وال بـد    منوفان االتصايل العايت أنه قدر الفكاك       طارج إطار العصر ، لقد أثبت هذا ال       خ

وجاته وحتويلها إىل طاقة دفع متجددة ألنه لن يـرحم          ممل معه حىت ميكن تطويع      عامن الت 
لقـد انـصهرت كـل أجهـزة        ،  املترددين أو املتقاعسني عندما يغمرهم يف يوم قريب         

 جمموعها إىل كتائـب     يفوحتولت  ،  ومل تعد هناك حواجز      ، االتصاالت يف بوتقة واحدة   
 هذلك أن أسلحة هذ   ،  زاحفة على كل العقول واألفئدة البشرية سواء بالسلب أو اإلجياب           
، ويف احلوار معهـا  ، الكتائب ذات حدين إذ ميكن أن تستخدم يف تنوير العقول وتثقيفها    

غسيل هذه العقـول واألفئـدة وتغييبـها        أو يف   ،  ويف تعميق قدراا وتبادل املنافع بينها       
منظومة أنشأت واقعاً غـري      .وحتويلها إىل جمرد أجهزة لالستقبال مث احملاكاة هلا أو التقليد           

مسبوق يف تاريخ البشرية إا نقطة حتول حضاري متارس تأثريهـا الفعـال والعميـق يف              
افية والفكرية ، حول هـذه      يكلوجية والثق ثااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وال    
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وم وهذه االهتمامات وحول ثورة االتصاالت وآثارها حياضرنا يف هذه الليلة النديـة             ماهل
رفـع  أمـن   وعلم  ،  يدة  تاملباركة رمز من أجل رموز امع الفقهي التابع هلذه املنظمة الع          

د الكـرمي بـن   أعالم الفقه اإلسالمي اليوم هو أستاذنا األستاذ الدكتور عبد الستار بن عب         
والـدين  ،  والكرم  ،  سليل أسرة نبيلة معروفة بالفضل      ،  حممد بن بشري بن حسن أيب غدة        

 سيدنا خالد بن الوليد رضى      ىلإمن أهل مدينة حلب بالبالد السورية ينتمي نسبها الكرمي          
خمزومي ، ومن أعالم هذه األسرة املباركة شيخنا اجلليل العالمة ي   فهو إذا خالد   –اهللا عنه   

.  عليني الضليع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا تعاىل وأعلى درجته يف              هاحملدث الفقي 
م ،  ١٩٦٤من مؤهالت حماضرنا العلمية الرمسية ليسانس الشريعة من جامعة دمشق سـنة             

، جـستري يف الـشريعة      م ، ما  ١٩٦٥وق من جامعة دمشق سـنة       وليسانس آخر يف احلق   
م ، دكتوراه يف الـشريعة      ١٩٦٧ من جامعة األزهر سنة      وماجستري آخر يف علوم احلديث    

الفقه اإلسـالمي   : م  من ختصصاته واهتماماته      ١٩٧٥يف الفقه املقارن جامعة األزهر سنة       
دراسات الزكـاة   ،  وخباصة فقه املعامالت املالية والدراسات املصرفية اإلسالمية        ،  املقارن  

 ، والدراسـات التربويـة ، وحتقيـق         اسبة والدراسات القانونيـة   حملوفقه ا ،   واألوقاف
املخطوطات ، من خرباته العلمية ، وأعد منها وال أعددها ، باحث مث خبري باملوسـوعة                

م  أستاذ بكلية الـشريعة      ١٩٩٠ –م  ١٩٦٧  سنة الفقهية بوزارة األوقاف بدولة الكويت    
م ١٩٩١م ، مستشار موعة دلة الربكة       ١٩٨٦ –م  ١٩٨٣وكلية احلقوق بالكويت من     

، مث األمني العـام     م  ١٩٩٢  سنة ، ومدير إدارة تطوير االدوات املالية والبحوث الشرعية       
لألمانة العامة للهيئة الشرعية موعة دلة الربكة حىت اآلن ، عضو جممع الفقه اإلسـالمي               
الدويل جبدة منذ إنشائه ، وهو املقرر العام للمجمع يف أغلب دوراته ومؤمتراته حنـو مـن          

و ـ عض  ،    ، خبري بامع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة          عشرين عاماً 
م ، عضو   ١٩٩٠ –م  ١٩٨٢ للفتوى بوزارة األوقاف بدولة الكويت من سنة         ةاهليئة العام 

  : يف عدد من هيئات الرقابة الشرعية ملؤسسات مالية إسالمية ، من أعماله وآثاره العلمية 

اخليار وأثره يف العقود رسالة دكتوراه طبعت مرتني ، حبوث يف           : ف   يف جمال التألي   :أوالً  
اسبة الزكاة ، بيع األجل ، دليل       حمالفقه الطيب والصحة النفسية من منظور إسالمي ، فقه          

االلفاظ واملصطلحات الفقهية يف املعامالت باالشـتراك ، حبـوث يف فقـه املعـامالت               
ألجوبة الشرعية يف التطبيقات املصرفية ، مراجعة       واالساليب املصرفية اإلسالمية جزءان ، ا     
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، عدد من البحوث املقدمة للمؤمترات والندوات واهليئـات         فتاوى وقرارات ندوة الربكة     
  . الشرعية ، ومنها ما نشر ضمن املوسوعة الفقهية الكويتية 

جملدات  يف حتقيق احملطوطات البحر احمليط يف أصول الفقه لإلمام الزركشي يف ست              :ثانياً  
يف جيد األسئلة الكويتية للعالمة بن بدران احلنبلي ، اهلداية من باالشتراك ، العقود الياقوتية 

احتاف األخالف يف أحكام    ،    يب للفقيه القليو  .ة  الضاللة يف معرفة الوقت والقبلة من غري آل       
عتيـق  األوقاف لعمر حلمي ، الفالقة واملفلقون للدجلي ، التشويق إىل حـج بيـت اهللا ال    

ل اهللا تعاىل مجيع آثاره وأعمالـه مـن الباقيـات           ـغري ذلك ، جع   و،  جمال الطربي   لل
وعند كل من عرفه أجـل مـن أن         ،  الصاحلات ، وهو عندي حفظه اهللا تعاىل وأمتع به          

صحابنا من أهل علم القواعـد      أيعرف ببعض االسطر يف تقدمة حماضرته ، فهو كما قال           
حاضـر   -حفظه اهللا تعاىل     - ويف الغائب معترب ، وهو       الوصف يف احلاضر لغو   ،  الفقهية  
 أظن أننا نتوق إىل حماضرنا وإىل حماضرته االتصالية فليتفضل مشكوراً مـأجوراً              ، حاضر

   . إنشاء اهللا تعاىل 

   . أبو غدة الدكتور عبد الستار فضيلة األستاذ 
   :معايل األمني العام الشيخ الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة 

. م اهللا الرمحن الرحيم ، صلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسـلم     بس
أين :  جـداً ألسـباب      ةعظيملألستاذ الدكتور عبد الستار أبو غدة عندي مكانة            

  ،  واألسـاتذة املفكـرين   ،  اعتربه من أول من لقيت يف هذه اململكة الطيبة من العلمـاء             
 الـيت قـضيتها بـني     نـسبيا هذه املدة الطويلة     ولكين بعد    واملشتغلني بالفقه اإلسالمي ،   

ويتصف جبوانب علمية خمتلفـة  مد اهللا جيمع كماالت كثرية ، حب وجدت رجالً   ظهرانيكم
ـ فقه ، ويف االقتصاد ، ويف احلـديث ، و         ـيف األدب ، ويف ال    : استطيع أن أخلصها     ذا ه

ص يوحي بأنه ال بـد مـن        التلخيص ال يعين غض النظر عن بقية اجلوانب ، ولكنه تلخي          
ل هذه الدراسة وغريها من الدراسات اليت صـدرت عنـه           مث ما ذكرناه يف     علىاإللتفات  

، وكتب فيها ، وأنا حني أقول هذا أقوله ال مشيداً جبهوده ولكن معتزاً ـذه اجلهـود                  
 ولذلك فإن ما استعرضه يف    ،  واحلديث معه كله فائدة حبمد اهللا       ،  ن االتصال به    أوشاعراً ب 
هو أول من حتدث يف هذا املوضوع أي        : اضرة مشل جوانب خمتلفة اجلانب األول       هذه احمل 

من حـني إىل    و،   منا كان يسمع بثورة االتصاالت       فكثرياالتصاالت ثورة االتصاالت ،     
فهذا التوزيـع والتفـصيل     ،   ال يستطيع أن يفهم حقيقتها       هآخر يرى شاهداً عليها ولكن    
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ين اليت ترمز هلا كلها تفيدنا وتفيدين أنا خصوصاً ملعرفة أشـياء            لقضية االتصاالت والعناو  
ما كل واحد منا يستطيع أن ينساق وراء هذه االجتاهات املختلفة إال أن يكون              ،  أجهلها  

رجالً عملياً ومسامها يف هذه ااالت ، وهو الذي خص اهللا به األستاذ الكرمي الـدكتور                
لمية هذه أنا أردت أن تكون حمصورة بشكل آخـر ،           عبد الستار أبو غدة ، فاجلوانب الع      

أو يف الوسائل حىت ، أو يف اآلالت ، ليت أستاذنا وضع آخر البحث قائمة يف املوضوعات         
ة من ذتمكن من ترتيبها ، ومن معرفة ترمجتها يف كتب العلوم إىل آخره ، ونستطيع االستا           ن

هو أن املوضوعات اليت تطرق إليها بعد الدراسة هلا لنكون قريبني من مستواه ، األمر الثاين     
أو أربع قضايا كربى ، شاء بفضله أن ينبه إليها          ،  موضوعات  أن كنت أحصرها يف أربع      

وذلك بالتقدمي هلا دائماً بقوله ومما ذكرت ومما قلت ومما أردت احلديث            ،  واحدة واحدة   
القيمة ليـستفيد   ة  وأن توضع مع هذه الدراس    ،  فهذه مجلة قضايا ال بد وأن تفهرس        ،  عنه  
فهو يتمثل  : عليها بعد ذلك ، أما اجلانب الثاين        ويعرفون املصادر واملراجع ليقفون      الناس

فإن هذه الوسـائل قـد      ،  وهو قضية الفقه    ،  يف أمر ال بد من احلديث عنه واالشارة إليه          
ساعدت على دراسات فقهية كثرية أو أنتجت من الدراسات املستجدة يف هـذا العـصر         

ها إىل قرار جممع الفقـه      ثرولذلك كان يرجع فيها أو يف أك      ،  ة متعددة حتتاج إىل نظر      أمثل
اليت تقدم ـا    وإن كان قد ركز على قرارين فقط مها من أوسع الدراسات            ،  اإلسالمي  

اجلانب الفقهـي العملـي املتـصل    فأنا أشكره على هذا اجلمع بني     ،  أصحاا إىل امع    
عبـارة عـن    ،  ع يف حد ذاته الذي قد يكون من أحد آخر           وبني املوضو ،  باملستجدات  

وأرجو أن يـساعدنا  ،  التقنية الفنية من غري أن يتصل ذا اجلانب التطبيقي    العلميةالناحية  
باملكان الذي نستطيع أن نلجأ إليه ، رجل أو باحث           -واحلمد هللا    -ذه املعرفة الواسعة    

ها ، ويف الوسط الذي أعيش فيه ابنائي يعرفون         مثلي ال يستعمل هذه األشياء ألين ال أعرف       
هذا بغاية الدقة لكين أنا ال أعيش معهم ، مث ينبغي أن أعرف طريقة الوصول إليها الستفيد             

فنحن بعيدون عن جمال العمـل الـتقين        . من وراء املراجعة أو الدراسة وكلنا هذا الرجل         
 الـذي نـشغله     ييدان االختصاص ات وما إىل ذلك ألا يف ميدان آخر غري امل         عتراخواال
وأن ،   وحبسن توجهه وإكمال هذه اجلوانب أن يشفع لنا يف هذا التقصري             عسانا بإذن اهللا  ف

ق ومتكننا من الوقوف علـى الطـر      ،  السبل احلقيقية اليت ختتصر جهودنا      ميكننا من معرفة    
وعلى كونـه   لية إلدراك هذه احلقائق وشكراً له مرة ثانية على استجابته للدعوة ،             مـالع
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ما نظن وكما نعتقد وكما نريد ، واهللا يؤيده ويعينه وميده بتوفيقه وتسديده             ـماً ك ـدائ
  .  إنه مسيع جميب 

  
  :الدكتور عادل قوته األستاذ 

  .  ورد من األستاذ حممد خضر الشريف :السؤال األول 
 التام علـى  ليكترونياً مع حرص اإلسالم احلرصإهل جيوز التعاقد على النكاح بني طرفني     

  . ؟ حفظ الفروج بالتوثيق والشهادة 
  

   :أبو غدة الدكتور عبد الستار 
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلقيقة أن قرار امع استثىن الزواج ، وقضايا الصرف أو أحكام الـصرف مـن                 
قراره يف استخدام وسائل االتصال احلديثة فقام على أنه ال يستخدم هذا اليف الصرف ألنه               

واليف الزواج ألنه حيتاج إىل الشهود ، هذا قرار امع الذي حيتاط يف         ،  تاج إىل التقابض    حي
هذه ااالت ، وبعض الباحثني ممن كتبوا وأشاروا إىل قرار امع كانت هلم اجتـهادات               
  له  أخرى قد تكون فيها رخصة يف ذلك ، ولكن هذه حتتاج إىل حتوط ألن أحق ما حيتاط                

شهار الزواج وحتقق شخصية املتعاقدين ، فلذلك إغالق هذا    إل الفروج مثل    املؤمن استحال 
الباب فيه مصلحة ، وهو ما جاء يف قرار امع لكن لألمانة العلمية الكتب اليت اطلعـت                 

، كما أرشد فـضيلة األمـني العـام         ،  وإنشاء اهللا سوف أشري إىل هذه املراجع         -عليها  
وهناك ندوات عقدت يف ، تابات يف هذا املوضوع ـ كهناكف -املشرف على هذا املنتدى 

 وندوات عقدت يف اإلمارات ، وصدر عنها جملدات ، وتناول أحد الباحثني              ، اململكة هنا 
استخدام وسائل االتصال احلديثـة يف قـضايا األحـوال           -وضوع بالذات   ـذا امل ـه

  . ظل قرار امع ، لكن طبعاً هذه األمور حتتاج إىل مثل هذا التحوط يف  -الشخصية 
  

  : األستاذ محزة عجالن احلازمي 
 يسأل هل يعتقد األستاذ احملاضر أن يكون هناك وقت يأيت فيه اتصال بني مـن هـم يف                  

حياة الربزخ ، أو على األقل مساع أصوات مـن هـم يف             يف   من هم    وبني،  احلياة الدنيا   
  . الربزخ عرب وسائل االتصال 
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  :الدكتور عبد الستار 
وعامل الربزخ عامل آخر تتغري فيه كل األمور والقضايا         ،  اآلن أمام احلياة الدنيا     حنن    
لكـن  ،  والكثري من قضايا اخليال العلمي حتققت       ،  وهذا نوع من اخليال العلمي      ،  املادية  

حنن ال نرجم بالغيب وال نستطيع أن نستشرف املستقبل ألن هذا من علم الغيب إذا أراد                
 هذا اال كما فتح ااالت القائمة ، لكن الفائدة من هـذا ألن              تحف - عز وجل    -اهللا  

هناك حاجزاً بني األحياء واألموات وهو الربزخ ، ولذلك ما فائدة هذا االتصال ، فهـو                
  . نوع من اخليال العلمي ، وهو نوع من استكناه الغيب وعلمه عند اهللا عز وجل 

  
   : الدكتور عادل قوته األستاذ 

   . األفاضل مل يذكر امسه سؤال من أحد
  . وهناك سؤال ، هناك توجيه 

ويوجه للتعليق حول ثقافـة     ،  جية التوقيع اإللكتروين ، والتوقيع الرقمي       حيسأل أوالً عن    
  . االستهالك بالنسبة لوسائل االتصال احلديثة 

  

  : الدكتور عبد الستار 
ـ  اًتستخدم رموز آلية تقنية   عن  بالنسبة للتوقيع اإللكتروين قلت هو عبارة           اً وارقام
وتوثق هذه أحياناً بشهادة جهـات      ،   حمددة حبيث ال يكون هناك جمال لكشفها         اًوحروف

  . خمتصة عن طريق املفاتيح العمومية 
وإمنا حينمـا   لثقافة االستهالك حقيقة ليست يف وسائل االتصال فقط ،          وبالنسبة    

ذكـرت ، واملـشكالت أن      ظهرت بطاقات األئتمان كان من العيوب واملصائب الـيت          
اإلنسان يتوسع يف االستهالك ألنه جيد هذه الوسيلة ، ولو مل يكن حامالً للنقود ، فكـل                 

جيابياته وسلبياته ، وال ميكن التوقف عن استخدام هذه التقنيات بسبب           إأمر من األمور له     
علـى  والتنبية  ،  جيب أن تستخدم طرق التوعية ، وطرق اإلرشاد         . وجود تلك السلبيات    

 يف هذا اـال     ستلة االستهالك لي  أفمس،  اس حىت حيسنوا استعمال هذه املعطيات       ـلنا
كات حتقق هذا األمر وليـست مـن وسـائل          ي، الش وإمنا يف جمال وسائل أخرى      ،  فقط  
ذلك ال بد من أن يكون اإلنسان متحكماً يف عواطفه ويف رغباتـه ويف              ـصال ، ل  ـاالت

ده يف حديث نبوي نشهارج طاقته وخارج إمكانياته ، وهذا آماله ، فدائماً أمل اإلنسان خ



  ٨

خط خطاً وقال هذا اإلنـسان ، وخـط          � معروف يف كتب الصحاح ، وهو أن النيب       
رة وقال هذا أجله حميط به ، وخط خطوطاً وقال هذه االعراض واألمـراض الـيت                ـدائ

جب على اإلنسان   في،  وخارج إطار إمكانياته    ،  ل اإلنسان خارج إطار حياته      مأ. تصيبه  

والَ تَبسطْها كُلَّ الْبـسط فَتَقْعـد ملُومـا          ����: تصد كما جاء يف اآلية الكرمية       ـأن يق 
  . تر اإلنسان على نفسه وال يق،  ����محسورا 

  

   :األستاذ الدكتور حسن سفر 
د أشرف وصلى اهللا وسلم على سيدنا حمم  ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني         

  . املخلوقني وعلى آله وأصحابه أمجعني 
أصحاب الفضيلة ، السالم علـيكم ورمحـة اهللا          سيدي الوالد ، معايل الرئيس ،       
  . وبركاته 
 عندي مداخلة تتعلق بالقول بأنه عل الرغم من أن ثورة االتصاالت وما تولد عنها               

 تقرب االبعـاد وختتـصر اإلجـراءات        اائد م فريضاً من ال  أو،  وائد  من وسائل هلا من الف    
الروتينية إال أا ولألسف قد أسيئ استخدامها وتولدت عنها اجلرائم األخالقية والسلوكية            

والتشهري باآلخر ، وكذلك التجسس على قباب الربملانـات ،          ،  يف حميط األسرة واتمع     
رغم من أا هي شريان      املالية ، والوعود الكاذبة ، وعلى ال       ناهيك عن التدليس يف العقود    

إال أن دور القضاء اإلسالمي أصبح ينظر يف قضايا جرائم االتـصاالت ،  ، احلياة املعاصرة  
  ،  )تذكري الناس بضوابط وأخالقيات هذه النعمة        (واملقتضى الشرعي يستوجب التذكري     

وحبذا لو تعقد ندوة حول أخالقيات مهنة االتصاالت من املنظور الفقهـي ، وشـكراً               
والتنقيب على ما عند فقهاء املسلمني من تأصـيالت         ،  فضيلة احملاضر على هذا اإلسراء      ل

  .لألحكام وشكراً 
  

    :سالمبويلالدكتور أمحد اإل
احلمد هللا وأصلى وأسلم على حممد قامع االباطيل واهلـادي إىل        ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم     

  سواء السبيل ، مث أما بعد ؛ 
ع الفقه اإلسالمي ممثالً يف أمينه العام مساحة الشيخ حممـد           توجه بالشكر إىل جمم   أف  

وجه بالشكر إىل منظمة املرمتر اإلسالمي اليت احتضنت هـذا          ـاحلبيب ابن اخلوجة ، وأت    
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  ،   وأتوجه بالشكر إىل حماضرنا الفاضل الذي يطالعنا باجلديد ويتبعد عن التقليـد             ، اللقاء
لدكتور عادل قوته الذي أحـسن إدارة احلـوار         وأشكر أيضاً مقدم هذا املنتدى االستاذ ا      

  يد احملاضر فيما ذهب إليه مـن أمهيـة        ا فجزاه اهللا خرياً ، بعد ذلك أؤ       ونظم األسئلة وبو
صبح أبكمـاً   أوهو أن من ولد أصماً      ،  هذا األمر   موضوع االتصاالت وأذكر شيئاً يؤكد      

 بسبب عجـزه عـن      وهذا،  ألنه بفقده وسيلة مساع الصوت فقد وسيلة إرسال الصوت          

ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُـلُّ       ����احملاكاة والتقليد وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي          
بدالً من أن يقف املـسلمون  ف.  أود أن أؤكد على أمر هام ����ُأولـِئك كَان عنْه مسُؤوال   

وفهم هـذه   ،  ذ باألسباب    األخ ىلإعلى مشارف استعمال هذه التقنيات احلديثة أدعوهم        
والعمل على تطويرها حىت ينعم العامل بإضافة املسلمني بـدالً مـن            ،  قاا  ـاألدوات وإت 
ولعل مما تسبب للفقه اإلسالمي يف اخللود أن فقهاء املسلمني القـدامى كـانوا              ،  أخذهم  

أخـرياً   ستنفع يف املستقبل ،      ايبحثون يف أمور يعتقدون أ    وكانوا  ،  يستشرفون املستقبل   
فإن هناك مساوئ هلا ، أذكر من هذه املساوئ ،  أدعو إىل عدم اإلسراف يف هذه األدوات        

أسـتار  (ما حدث يف برنـامج      : مى باملسابقات اليت يسرف فيها الشباب مثل        ـما يس 
ب من هذه األجهزة بصورة مستمرة يؤدي إىل ما يسمى بتداخل           ارتق، أيضاً اال  ) أكادميي  

 اإلنسان باإلرهاق والتعب ، ولعل املستقبل يطالعنا بـأن اجلـسم            مسارات الطاقة فيشعر  
يتضرر يف خالياه من كثرة استعمال هذه األشياء ، أخرياً هناك وسيلة تليفون خلوي على               
شكل ساعة يلبس يف اليد ويوضع اإلصبع يف األذن حىت يستمع الشخص إعتماداً على نقل         

  . ون خطرية يف املستقبل وأشكركم الصوت من خالل عظام األصابع ، ولعل هذه تك
  

  :الدكتور عادل قوته األستاذ 
وال ،  بلد حمتل ال جيد املاء      . أحب إذا مسحتم يل أن أشري إىل إشارة نعرفها مجيعاً             

  .القوت الضروري تطوف يف مسائه حنو من عشرين قناة تلفزيونية فضائية موجهة إليه 
   

  :مدير جملة املنار األستاذ هيثم 
  . هللا الرمحن الرحيم بسم ا
 بداية نشكر اإلخوة القائمني على هذا املنتدى ، كما نشكر شـيخنا الفاضـل                

يف احلقيقة أن اإلعالم اليوم بوسائله املختلفة عبـارة عـن           . الدكتور عبد الستار أبو غدة      
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جد ، وشبيهة بدور املـدرس يف املدرسـة ، والـصحفي يف             ابيهة مبنابر املس  ـنابر ش ـم
ال العلماء أفتوا ، مبن هو اإلعالمي أو من هو الذي ، فلكن ال توجد له ضوابط ، صحيفته  

كلم يف الشأن العام وال اإلعالم قام بإيصال رأي العلماء إىل العامة حـىت              ـحيق له أن يت   
ويف غريه أصبح   ،  يعرفوا احلالل واحلرام يف هذه القضايا ، احلقيقة أن ما ينشر يف اإلنترنت              

فنتج عنه  ،  أصبح أحد املكونات الرئيسية بالفعل    و،  رئيسية للفكر املعاصر    أحد املكونات ال  
في الوقت الذي كان اإلعالم يف الغرب سـبباً     فإرهاب ، ونتج عنه عدم إحترام للعلماء ،         

والكل أصبح يتجـرأ    ،  يف وضهم أصبح سبباً يف انتكاستنا ألن الكل يتجرأ على الفتوى            
، والكل أصبح يتجرأ على احلـديث يف الـسياسة      ،  ة العامة   على الكالم يف األمور الثقافي    

واملطلوب مـن   ،   احلالل واحلرام يف هذا      يبينوا فاملطلوب من العلماء أن       ، وهذه فتنه اآلن  
  .  أن يوصلوا هذا للعامة وبسرعة وشكراً ينياإلعالم

  
  . األستاذ الدكتور عبد اللطيف الصباغ 

وعلى آله  ،  والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا       ،   بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا      
  وبعد ؛ . ومن وااله ، وصحبه 
فليس من التكرار اململ أن أثين على جهود هذا امع الكرمي ، وعلـى متابعـة                  

أستاذنا الشيخ احلبيب ابن اخلوجة يف هذه احملاضرات املثقفة املفيدة بشكل عام ، وأثـين               
وإضـاءات  ، زيز األستاذ الدكتور عادل قوته اليت فيها إشراقات  أيضاً على مقدمة األخ الع    

واثين بالدرجة األساس على أخينا األستاذ الدكتور عبد الستار أبـو غـدة             ،  مفيدة جداً   
، ظه اهللا ونفع به على هذه احملاضرة القيمة اليت مسعنا من خالهلـا عرضـاً تارخييـاً         ـحف

تصاالت احلديثة ، ومبا أن املنتدى الذي حنن يف رحابه          وفنيا لوسائل اال  ،  وتقنينا  ،  وتثقيفياً  
وأخالقياً عن  ،  فكنت أتوقع أن أمسع تصوراً إسالمياً شرعياً        ،  هو منتدى الفكر اإلسالمي     

ونفعي هلذه الوسائل ؟ ويبدو يل أن       وسائل االتصال احلديثة أكثر من وصف فين وتفصيلي         
ومترسه الطويل يف مـسائل     ،  ة الفقهي    األستاذ الدكتور عبد الستار أبو غد      األخختصص  

الفقه جعله ينحاز إىل الناحية الفقهية أكثر مما ينبغي أن ينحاز إىل الناحية الفكرية ، وبودي      
من ضرورة وضـع    خوة األعزاء   أؤكد على ما ذكره قبلي األخ الدكتور حسن سفر واأل         

ة الستخدام هـذه    وأخالقي،  وضوابط شرعية   ،  سياسة إسالمية لوسائل االتصال احلديثة      
وعلى ثقافتنـا   ،  وال شك أن من أخطار هذه الوسائل على جمتمعنا اإلسالمي           ،  الوسائل  
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وكثري من التحريفات وكـثري مـن     ،  اإلسالمية احلديثة ما يتعلق بنشر كثري من الشبهات         
وديننا حبيث أصبحت وسائل االتصال احلديثة وسائل للغزو        ،  األفكار الدخيلة على ثقافتنا     

ووسائل لتحقيق أهداف هذا الغزو ، ولتحريف كـثري مـن           ،  والثقايف بامتياز   ،  ري  الفك
. ويف بعـض اـاالت   ، عض املواقع   بوال أنسى اجلانب اإلجيايب يف      ،  املفاهيم اإلسالمية   

واألغرار جسيمة كمـا هـو      ،  واألطفال  ،  كذلك فإن خماطر هذه الوسائل على الناشئة        
وكيف ميكننا أن حنمي أطفالنا وناشئتنا مـن خماطرهـا       ،   فكيف ميكننا أن نتوقع   ،  معلوم  
، واألخالقية لقد أصبحت هذه الوسائل وسائل لنشر الفواحش ونشر اإلباحية           ،  الفكرية  

تاط أيضاً للجانب حنينبغي أن  ،  ال جيوز أن نؤكد فقط على اجلانب اإلجيايب هلذه الوسائل           ف
 - د ذكرها األخ الدكتور عبد الـستار      وق،  وهذه نقطة مهمة     -السليب ، وال شك أيضاً      

فوائد تعليمية ، وأنا أضيف إىل ذلك فوائد حبثية تتعلق بالبحث العلمـي وهـي               أن هناك   
مهمة ومفيدة إىل حد كبري ، كما أن فوائد هذه الوسائل ملحوظـة يف نـشر الـدعوة                  

ـ  ، اإلسالمية واملفاهيم الصحيحة والرد على افتراءات أعداء اإلسالم   إن هـذه  وأخـرياً ف
 يف كل بيت مسلم مع االحتياط يف ضوابط هذه الفتوى ،            فتياالوسائل تصلح أن تكون م    

ضرورة وضع تصور إسالمي شرعي وأخالقي عن هذه        من  إذا أعود إىل ما بدأت مما أراه        
وهي قضية مهمة وخطرية إىل حد كبري ، وشكر اهللا للباحث           ،  الوسائل احلديثة لالتصال    
عه وأدام نفع فضيلة أستاذنا الشيخ احلبيب ، وأدام ظل هذا امع ،             وأدام فضله وعلمه ونف   

وهذه املنظمة العامرة اليت نرجوا هلا مزيداً من التوفيق واالزدهـار يف خدمـة اإلسـالم                
  .واملسلمني واحلمد هللا رب العاملني 

   
  . عبد الستار أبو غدة الدكتور 

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ،  ت كثرياً من توجيهات أستاذنا وشيخنا احلبيب ابن اخلوجـة         احلقيقة إنين استفد    

وسوف استكمل هذا فيما بعد ، كما أن هذه املداخالت القيمة فيها إضـافات نافعـة                
وأريد أن أشري إىل مسألة اإلعالم وأنه منابر ، ولكن هذه املنابر ليست كمنـابر               ،  ومهمة  

ا وفيها الغث وفيه  ،  قد يكون فيها اجليد     وإمنا هي منابر مفتوحة     ،  ة  ناملساجد مرتهة ومصو  
تنهض بـه   مني ، ولذلك هناك مطالبة بإجياد ميثاق إسالمي لإلعالميني ، وهذا سوف             الس

ندوة تقيمها جمموعة الربكة كل عام يف رمضان مع الندوة االقتصادية ، وتتناول قـضايا               
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ـ    وهناك أيضاً يف ال   ،  اإلعالم الشائكة وجتمع اإلعالميني والشرعيني       ضري ندوة القادمـة حت
وجيعل هذا اإلعـالم    ،   شوك هذا املوضوع     ذا امليثاق ميثاق إعالمي حىت خيضض     إلجياد ه 

سائغاً بعيداً عن الشوائب ، بالنسبة للتصور اإلسالمي ، هذا مطلب مهم جـداً ، وقـد                 
واالشـتراطات الـيت    ،  واإلرشادات  ،  أشرت يف ورقيت إىل قرار جملس الوزراء السعودي         

وفيهـا الكـثري مـن    ، واملراكز اليت تقدم هذه اخلـدمات  ،  مقاهي اإلنترنت طلبت من 
ومع هـذا فاـال مفتـوح       ،  يم اإلسالمية اليت جيب مراعاا      ـوبيان الق ،  التوجيهات  

الستكمال هذا اجلانب بعون اهللا ، بالنسبة الستخدام هذه الوسائل للبحث العلمي هـذا              
ألن هنـاك تقنيـة     ،   أتوسع يف حقل املعلومات      أالحقل مهم ، ولكين حاولت يف الورقة        

ـ               اتاالتصاالت ، وتقنية املعلومات ، تقنية املعلومات هي عبارة عن مراكز أحباث ومكتب
  ، ولكن االتصاالت شيء آخر ، وهو هذا التواصل    ،   يدخل إليها اإلنسان وخيرج مبا يريد     

وهذا ما نشهده يف تقنيـة      ،  بار  واألخ،  وهذه احلركة واحليوية اليت تتم من تبادل األفكار         
هذا استخدم قبل تطـويره     ف،  االتصاالت أما استخدام هذه األدوات من الكمبيوتر وغريه         

مجرد وجود الكمبيوتر املغلق الذي مل يكن متصالً بكمبيوترات العامل          ف،  بشبكة اإلنترنت   
وهو أيـضاً  ،  باب واسع جداً هكان فيه خدمة املعلومات لذلك أنا حتاشيت أن أتوسع ألن   

ولكين ركزت على ما يتعلق باالتصاالت ، وسـوف         ،  جدير بأن يهتم به يف هذا املنتدى        
شاء اهللا من هذه املداخالت القيمة ، شاكراً تفاعل أصـحاا مـع هـذا               ـتفيد إن ـاس

  . واحلمد هللا رب العاملني ، املوضوع 
  

  . معايل األمني العام 
 .على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم         بسم اهللا الرمحن الرحيم ، وصلى اهللا        

ين أعيد تقدير هذه اجلهود اليت قام ا األستاذ الدكتور عبد الستار أبـو              إعد ف ـوب   
وأكـدوا  ،   بعض اإلخـوة  م صويت إىل أصواتكم يف جتليات متعددة أثارها         ـوأض،  غدة  
ومواصلة النظر ،   ،  حث  حبول اهللا عن طريق الب    وهي جتليات ال بد أن نصل إليها        ،  عليها  

وهذه الندوة اليت أشار إليها الدكتور احملاضر عساها أن تكون خرياً إنـشاء اهللا يف مجـع                 
 واجلوانب املتعددة للموضوع حىت نكون على بينة ونعرف الطريق اليت نسري عليها             األفكار

ـ   ،  والوان املكر اليت تأيت عن طريق االتـصاالت         ،  يف مواجهة التحديات     ورة وهـذه الث
اإلعالمية ، وقبل هذا وذاك أريد أن أشكر ملنظمة املؤمتر اإلسالمي دعمها ورعايتها مع              
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 املنتسبني  إخوانناوص على حرص ثلة من      صوهلذا املنتدى وأشكرها باخل   ،  الفقه اإلسالمي   
 مدير املعلوماتية الذي كنا نود وهو مـن         املإىل هذه املنظمة وعلى رأسها األستاذ حممد س       

ختصاص يف هذا اال أن يعطينا شيئاً من أرائه أو مالحظاته ، فإن كان الوقت قد                أهل اال 
  .    ه أن يأخذ الكلمة اآلن ويأتينا بعد ذلك بشيء مكتوب نستفيد منه منضاق فنحن نرجو 

  

  . الدكتور حممد سامل 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد ، 

وأن أهدي تشكراته   ،  باسم معايل األمني العام أن أرحب بضيوفنا الكرام         يسعدين    
 على جهوده القيمة اليت يبذهلا يف خدمة اإلسـالم واملـسلمني ،       جممع الفقه اإلسالمي   ىلإ
احملاضرة السادسة اليت ينظمها جممع الفقه اإلسالمي يف إطار منتـدى           ،  عترب هذه الليلة    تو

ة يت هذه احملاضرات جمموعة من املوضوعات املختلفة السياس       وقد تناول ،  الفكر اإلسالمي   
واليوم يتناول ضيفنا الكرمي موضوعا مهما أصبح هو الشغل الشاغل          ،  والثقافية والفكرية   

ومنظمة املؤمتر اإلسالمي مهتمة جداً ذا      ،  واتمعات املدنية يف العامل كله      ،  للحكومات  
 املرحلة الثانيـة   – اجلارية لعقد جمتمع املعلومات      املوضوع وتشارك بفاعلية يف التحضريات    

 ويعتـرب هـذا   –إنشاء اهللا من جمتمع املعومات الذي سيعقد يف تونس يف آخر هذه السنة        
الذي ستحدد فيه مسارات هذا العلم يف املـستقبل         مع هو اإلطار الفكري والسياسي      تا

تها وتكون شريكاً فعاالً يف إعداد املنظور ، وبالتايل فإن املنظمة حترص على أن تقدم مسامه    

هـي يف  "  ثورة االتصاالت واملعلومات" ومن اجلدير بالذكر التنبيه هنا بأن  ،  هذا املؤمتر   
التعبري املستخدم فأصبح هناك ربط بني االتصاالت واملعلومات ، قطعيات           أغلب األحيان 
ة تساعد يف نشر ثقافـات       االقتصادية والثقافية ، وجتمعها بوسائل مهم      مكثرية من املفاهي  

خمتلفة وبأقل التكاليف ، وهلذا فعلى عاملنا اإلسالمي أن يبذل قصارى جهده لإلستفادة من          
هذه الوسائل لنشر الثقافة اإلسالمية من جهته ، والتصدي للحملة الشرسة اليت يقوم ـا               

 هـذه   واملسلمني باستخدام  الصورة الصحيحة عن اإلسالم   أعداء اإلسالم ، وذلك بنشر      
وال يفوتين هنا أن أشيد جبهود جممع الفقه اإلسالمي إلصدار جملتـه بـصورة              ،  الوسائل  

وكذلك اجلهود اليت يقوم ا من أجل       ،  ألكترونية وهذا يعترب عمالً رائداً وجديداً ومهماً        
م يف  هسا ، وهذا أيضاً مشروع مهم جداً سي       إنشاء قاعدة بيانات موعة القواعد الفقهية     

مخـسة  حوايل  ن ما يعادل    إلنقص املوجود يف املكتبة االلكترونية اإلسالمية حيث        تقليص ا 
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 هي املنشورة على شبكة اإلنترنت بينما اللغـات األخـرى تعـد             تقريباًاب  ـآالف كت 
 ين اجلهود من أجـل    يبذل مجيع اخلري  وبالتايل فإن اجلهود مطلوبة ، وجيب أن        ،  باملاليني  

إلسالمي ، والثقافة العربية واإلسـالمية علـى شـبكة          اعدة يف نشر الفكر ا    ـاملسو نشر
اإلنترنت ، ويف اخلتام أجدد شكري ملعايل الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة ، كما أجدد               
شكري للمحاضرة القيمة اليت ألقاها الدكتور عبد الستار ، واليت يف احلقيقة خلـص ـا                

ـ            الـدات    مـن  ا آالف اآلالف  جمموعة كبرية من الفكر العاملي ، احلقيقة هو خلص لن
بأسلوب سهل وشيق وبسطها للناس املتخصصني ، ومن بـاب أحـرى للنـاس غـري                

وايف مات معايل األمني العام حممد احلبيب ابن اخلوجة ، سـأ          ياملتخصصني ، وبناء على تعل    
م جممع الفقه اإلسالمي مبنظورات األمانة العامة ، ومبسامهاا يف هذا اإلطار وشكراً والسال            

  . عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته 
  

  . معايل األمني العام 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 فيها من تنوية بشيء من اجلهود اليت يقوم         ماوعلى  ،   نشكركم على هذه املداخلة       
ا امع ، واليت تقومون أنتم ا ألن هذا املنتدى هو لسان امـع ولـسان املفكـرين                  

 أن حناول شيئاً فشيئاً حىت نكون يف املستوى الذي يوجه بقية املـسلمني              املسلمني ، ينبغي  
وهو أنه ما من مداخلة استمعت إليها       ،  وأريد أن أضيف إىل هذا شيئاً قليالً        ،  أينما كانوا   

هذا املساء إال كانت بناءه ينظر فيها املالحظ أو املفكر إىل اجلوانب اليت عاشها وأسـهم                
واهللا يهـدينا   ،   هذا ، فهذا من معىن التكامل والتعاون على اخلري           فيها ويقول مل مل يذكر    

ولدرء ،  مجيعاً ويوفقنا إىل ما نرجوه من حتقيق هذه الرسالة بني إخواننا املسلمني يف العامل               
طار واملواجهات اليت نلقاها من أعداء اإلسالم ، وشكراً لكم وإىل جلسة قادمـة              ـاألخ

                     .    إنشاء اهللا 
          
  
 


