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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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WHAT ARRAFI'I AND ANNUWAWI HAS AGREED ON WEIGHTING IN 

THE BOOK OF ALJINAYAT, WALHUDUD, WAL'AQDAYA, 

WALSHAHADAT, WAL'IQRAR 

 ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب اجلناايت واحلدود واألقضية والشهادات واإلقرار
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ABSTRACT 

This research paper is concerned with investigating the issues that Arrafi'i and Annuwawi has 

agreed on weighting in the book of Aljinayat, Walhudud, Wal'aqdaya, Walshahadat, Wal'iqrar. In 

the introduction of his paper, the researcher emphasized the the importance of the subject, its topic, 

goal, methodology, scope of work, structure, and previous literature. The researcher has showed 

the impact that Arrafi'i and Annuwawi have on the Shafi'i school of thought and the issues that they 

have agreed on weighting; which amounts to one hundred and fifty six issues. The researcher then 

concludes his paper with findings, conclusion, and presented all used references.                                                       

Keywords : Agreement, Arrafi'i, Annuwawi, Jurisprudential Topics. 
 

 لخص امل

 أما بعد:   وعلى آله وأصحابه أمجعني,  والصالة والسالم على حممد خامت النبيني, احلمد هلل رب العاملني,
وقد قيضَّ هللا هلذا ,  ا شــــــتعال  لعلوم الشــــــرعية :فإنَّ أوىل ما صــــــرفن فيه األائ, اأعم, وأعلى ما خ  مبزيد ا هتمام

:  , وفقهم خلــدمــة هــذا الــدين, ومكنهم من علومــه أنــا  كني, و نَّ من أوللــس العلمــا  الرا ــــــــــــــخنينيمؤمن رجــا ا الــدين 
ــافعي؛  الرافعي والنووي ــبعة ال  من عليهما مدار املعتمد لدى متأخري املذهب الشــ , وحيث  نَّ من أغراض التأليف الســ

على فرجيحـه   الرافعي والنووي مج  ـما افأل ـين  يف هـذا البحـث: ؛ ـلذـلس هـله: فـقد ارأ(1)  يؤلف    فيهـا: مج  متألر 
 . ائالا املوىل القدير السداد, والرشاد, والتوفي ,  من مسائل يف هتاب اجلناعت واحلدود واأقضية والشهادات واإلقرار

 , الرافعي, النووي, مسائل فقهية.افألا   الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة:
 أما بعد:   وعلى آله وأصحابه أمجعني,  والصالة والسالم على حممد خامت النبيني, احلمد هلل رب العاملني,

وقد قيضَّ هللا هلذا ,  ا شــــــتعال  لعلوم الشــــــرعية :فإنَّ أوىل ما صــــــرفن فيه األائ, اأعم, وأعلى ما خ  مبزيد ا هتمام
:  دين, ومكنهم من علومــه أنــا  كني, و نَّ من أوللــس العلمــا  الرا ــــــــــــــخني, وفقهم خلــدمــة هــذا الــ نيمؤمن الــدين رجــا ا 

ــافعي؛  الرافعي والنووي ــبعة ال  من عليهما مدار املعتمد لدى متأخري املذهب الشــ , وحيث  نَّ من أغراض التأليف الســ
على فرجيحـه   الرافعي والنووي مج  ـما افأل ؛ ـلذـلس هـله: فـقد ارأـين  يف هـذا البحـث: (2)  يؤلف    فيهـا: مج  متألر 

 . ائالا املوىل القدير السداد, والرشاد, والتوفي ,  من مسائل يف هتاب اجلناعت واحلدود واأقضية والشهادات واإلقرار
 أمهية البحث 

اجلناعت واحلدود ى لدى متأخري املذهب الشــــــافعي يف فقه فربز أمهية هذا البحث يف فعلقه  ملعتمد يف القضــــــا  والألتو 
 .واأقضية والشهادات واإلقرار

 مشكلة البحث وأسئلته
 فتلخ  مشكلة البحث يف التساؤ ت التالية

 ما أثر الرافعي والنووي يف املذهب الشافعي ؟ .1
 ؟  يف هتاب اجلناعت واحلدود واأقضية والشهادات واإلقرارما املسائل ال  افأل  الرافعي والنووي على فرجيحها  .2

 أهداف البحث
 يهدف هذا البحث للمشارهة يف خدمة الألقه اإل المية, من خالل العناية  ملذهب الشافعي, من خالل ما يلي:

  براز فقه الرافعي والنووي.  .1
  , والشـــــــــــهادات  ,واأقضـــــــــــية ,واحلدود  ,يف هتاب اجلناعتمج  ما افأل  الرافعي والنووي على فرجيحه من مســـــــــــائل  .2

 .واإلقرار
 منهج البحث 

 اعتمدت يف هذا البحث على املنهج الوصألي؛ القائم على ا  تقرا  واملقاراة.
 حدود البحث

 .واإلقرار  ,والشهادات  ,واأقضية ,واحلدود ,يف هتاب اجلناعتفعي والنووي الواردة اأقوال الألقهية للشيخني الرا
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 هيكل البحث
 مة, وفصلني, وخا ة, وثبن املصادر                      يف مقد    البحثااتظمن خطة هذا 

 .وهيكله, والدرا ات السابقة, ومشكلته وأ للته, وأهدافه, ومنهجه, وحدوده, البحث  أمهية وفشتمل على ,املقدمة
 وفيه ثالثة مباحث  الألصل اأول: فرمجة الشيخني الرافعي والنووي

 املبحث اأول: فرمجة الرافعي
 املطلب اأول: امسه وهنيته ولقبه واسبته ومولده ووفافه

 املطلب الثاين: شيوخه وفالمذفه
 املطلب الثالث: ثنا  العلما  عليه

 ميةاملطلب الراب : آاثره العل
 املبحث الثاين: فرمجة النووي وفيه أربعة مطالب

 وهنيته ولقبه واسبته ومولده ووفافه  املطلب اأول: امسه
 املطلب الثاين: شيوخه وفالمذفه

 املطلب الثالث: ثنا  العلما  عليه
 املطلب الراب : آاثره العلمية

 املذهب الشافعي يفاملبحث الثالث: أثر الرافعي والنووي  
الألصل الثاين: ما افأل  الرافعي والنووي على فرجيحه من مسائل يف هتاب اجلناعت واحلدود و اأقضية والشهادات 

 وفيه مخسة مباحث  واإلقرار
 املبحث اأول: ما افأل  عليه الشيخان يف هتاب اجلناعت

 عليه الشيخان يف هتاب احلدوداملبحث الثاين: ما افأل   
 املبحث الثالث: ما افأل  عليه الشيخان يف هتاب اأقضية
 املبحث الراب : ما افأل  عليه الشيخان يف هتاب الشهادات
 املبحث اخلام,: ما افأل  عليه الشيخان يف هتاب اإلقرار
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 اخلا ة
 ثبن املصادر

 الدراسات السابقة
ــي  املســــجلة يف اجلامعات  ,يف مظان   البحوث العلمية  والتتب   بعد البحث , مل أجد  احمللية والعامليةوقوائم البياانت للمواضــ

  ب  حبثه, أو فسجيله لبحثه.قد  هذا املوضوع أنَّ 
 الفصل األول: ترمجة الشيخني الرافعي والنووي وفيه ثالثة مباحث

 املبحث األول: ترمجة الرافعي 
 (3)يته ولقبه ونسبته ومولده ووفاتهاملطلب األول: امسه وكن

 عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الألضل بن احلسني الرافعي. امسه:
 أبو القا م. كنيته:
 شيخ الشافعية, عامل العجم والعرب, حجة اإل الم واملسليمن.لقبه: 

 الرافعي اسباا, القزويين مولداا, الشافعي مذهباا.نسبته: 
 (.هـ557بقزوين  نة )ولد مولده: 
 .هـ(623فويف رمحه هللا بقزوين  نة )وفاته: 

 املطلب الثاين: شيوخه وتالمذته
 شيوخه

 .(4)(585علي بن عبيد هللا بن  بويه )ت  -
 .(5) (590أمحد بن  مساعيل بن يو ف الطالقاين )ت -
 .(6)(601عبد الكرمي بن احلسن الكري )ت -

   تالمذته
 .(7)(656عبد العظيم بن عبد القوي املنذري )ت   -
 .(8)(646حممد بن حممد ا  ألراييين الصألار )ت  -
 .(9)(637أمحد بن اخلليل الربمكي )ت   -
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 املطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
  الدينية أصوهلا وفروعها.." مام الدين حقاا, وانصر السنة صدقاا ..أوحد عصــره يف العلوم "(:646)ت قال االسفراييين

(10). 
 .(11):"اإلمام البارع املتبحر يف املذهب وعلوم هثرية"(676وقال النووي)ت 

هان متضلعاا من علوم الـــــــــشريعة فألسرياا وحديثاا وأصو ا ..,أمَّا الألقه: فهو فيه عمدة  (:"771وقال التاج السبكي)ت 
 .(12)املصنألني,هأمنَّا هان الألقه ميتاا فأحياه وأاشره, بعد ما أمافه اجلهل فأقربه"احملققني, وأ تاذ 

بهة)ت   ليه يرج  عامة الألقها  من أصــــــــــــحابنا يف هذه اأعصــــــــــــار يف غالب اأقاليم :"(851وقال ابن قاضيييييييييي شييييييييي 
  يده حيث وضـــــ   واأمصـــــار, ولقد برز فيه على هثري دن فقدمه, وحاز قصـــــب الســـــب , فال يدر  شـــــأوه    من وـضــــ 

 .(13)قدمه"
 (14)املطلب الرابع: آاثره العلمية

 اأمايل الشارحة ملألردات الألاحتة. .1
 شرح مسند الشافعي.  .2
 اأربعون حديثاا.   .3
 فتح العزيز يف شرح الوجيز. .4
 احملرر يف فروع الشافعية. .5
 التذايب. .6
 احملمود يف الألقه. .7
 اإلجياز يف أخطار احلجاز. .8
 الألضل بقزوين.التدوين يف ذهر أهل  .9
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 املبحث الثاين: ترمجة النووي
 (15)  املطلب األول: امسه وكنيته ولقبه ونسبته ومولده ووفاته

 : حيىي بن شرف بن م ر  ي بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة النووي.امسه
 أبو زهرع. كنيته:
 حميي الدين. لقبه:
 الشافعي مذهباا.: النووي أصالا, الدمشقي مولداا, نسبته
 هـ(.631: ولد بدمش   نة )مولده
 هـ(.676: فويف رمحه هللا بدمش   نة )وفاته

 املطلب الثاين: شيوخه وتالمذته
 (16)شيوخه

 (682عبد الرمحن ابن أيب عمر ابن قدامة )ت  -
 (.650  حا  بن أمحد املعريب )ت -
 (.672عمر بن بندار بن عمر التألليسي ) ت -

 :(17)تالمذته
 (.725الدين  ليمان بن هالل اجلعألري )تصدر  -
 (699أبو العباس, أمحد بن فرح اأشبيلي )ت -
 (.724علي بن  براهيم بن داود,املعروف  بن العطار )ت -

 املطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
 .(18):"العامل الر ين, املتأل  على  مامته وجاللته وزهده وورعه"قال ابن العطار
 . (19)اإلمام, العالمة, احلافظ, الألقيه":" وقال ابن كثري

  يداا وحصوراا..,  يصرف  اعة يف غري طاعة".  –رمحه هللا    –:"هان حيىي وقال التاج السبكي
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 (20)املطلب الرابع: آاثره العلمية
  رشاد طالب احلقائ   ىل معرفة  نن خري اخلالئ . .1
 اإلشارات  ىل بيان اأمسا  املبهمات. .2
 والضوابط.اأصول  .3
 اإلجياز يف شرح  نن أيب داود. .4
 بستان العارفني. .5
 التبيان يف آداب محلة القرآن. .6
 حترير ألألاظ التنبيه. .7
 التحقي . .8
 فصحيح التنبيه. .9

 التقريب والتيسري يف معرفة  نن البشري النذير. .10
 هتذيب اأمسا  واللعات. .11
 جام  السنة. .12
 دقائ  املنهاج. .13
 روضة الطالبني. .14
 البخاري.شرح صحيح  .15
 الألتاوى. .16
 اجملموع شرح املهذب. .17
 خمتصر أ د العابة يف معرفة الصحابة. .18
 مناقب اإلمام الشافعي. .19
 منهاج الطالبني وعمدة املألتني. .20
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج. .21
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 املبحث الثالث: أثر الرافعي والنووي يف املذهب الشافعي

 .(21)املعتمد يف القضا  والألتوى ما افأل  الرافعي والنووي على فرجيحهأمج  متأخروا املذهب الشافعي على أنَّ 
الفصل الثاين: ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب اجلناايت واحلدود واألقضية والشهادات 

 واإلقرار
 (22)اجلناايتاملبحث األول: ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب  

افأل  الرافعي والنووي على أاَّه  ذا ارفد اجملروح، وعاد  ىل اإل الم, ومل يقم يف الردة زماانا يسري فيه اجلرح؛  جيب 
القصاص, وأاَّه  ذا ارفد اجملروح، وأقام يف الردة زمناا فـسري فيه اجلناية، مث أ لم، ومات؛ جتب فيه دية هاملة, وأنَّ املرفد 

ا، وهان قد أ لم؛ جيب عليه القصاص, وأنَّ املكافب  ذا جىن على أبيه وهو يقتل  لذم ي, وأاَّه  ذا قتل من عهده مرفدًّ
و  من اأب ,  يف ملكه؛  قصاص عليه, وأنَّ القتل يف احملاربة هعريه, فال يقت  فيه من املسلم للذمي, و  من احلر للعبد

ه, وأاَّه  ذا ألقاه يف ما  معر , فالتقمه حوت؛ فعلى امللقي القصاص,  بنه, وأنَّ القصاص جيب على شريس جارح األس
وأاَّه  ذا قتل مسلماا فرتس به الكألار؛ وجبن ديته  ن علم أاه مسلم، و   فال, وأنَّ القود واجٌب على شريس من داوى 

أو خلطه    م بطعام وقدمه  ىل رجلجرحه بسم يقتل غالباا, وأاَّه  ذا اهنشه حية   يقتل مثلها غالباا فمات، أو خلط الس
يؤخذ  ملستحشف, وأاَّه  ذا جىن على أاأله، فذهب ( 23)بطعام رجل فأهله فمات؛   قود عليه, وأنَّ غري املستحشف

مش ه، أو على أذاه فذهب مسعه؛ جيب القصاص يف الشم والسم , وأاَّه  ذا اقت  يف السن، مث ابتن  ن اجملين عليه أو 
هبٌة جديدة، فال شي  لآلخر عليه, وأنَّ الشال  فقط   لشال   ن ا توى شللهما، أو هان شلل   ن اجلاين؛ فهو

القاط  أهثر بشرطه, وهو أن يقول أهل اخلربة:  نَّ العرو  فسد, ويؤمن التلف, وأنَّ من له مخ, أصاب   ذا قط  هألًّا 
ش ما حتن اأصاب  يف القصاص فيهن، بل يستح  ذات أرب ، فقط  اجملين عليه من أصاب  اجلاين مثلهن،   يدخل أر 

حكومة لذلس, وأنَّ الواحد  ذا قتل مجاعة يف احملاربة، فهو هما لو قتلهم يف غري احملاربة، فيقتل أبحدهم, وأاَّه  ذا ارفدَّ 
ا، وأوجبنا قصاص اليد، يستوفيها قريبه املسلم   اإلمام, وأنَّ أحد ابين امل قتول  ذا بدر، واقت   بعد قط  يده، ومات مرفدًّ

, وأاَّه   جيوز أخذ شيٍ  من أرش الطرف قبل (24)بعد علمه بعألو أخيه، وقبل احلكم بسقوط القود؛ وجب عليه القود
ا ادمال, وأاَّه  ذا قتله  للواط أو بسقي اخلمر؛ مل يقت  منه     لسيف,وأاَّه  ذا أجافه، أو قط  يده من الساعد، 

 ختار القصاص فمات؛ ف عل به مثل ذلس, وأاَّه  ذا قل  العني  إلصب ، فللمجين عليه أن يقل   إلصب  أيضاا, وأاَّه  ذا ا
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 3, 2020 

 
 10 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

  (25)له أن يرج   ىل الدية, وأنَّ املوهل  ذا عألا، مث قتله الوهيل جاهالا  لعألو؛ صح العألو, فيلزم الوهيل الدية
 (26)املبحث الثاين: ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب احلدود

وأنَّ املرهتن  ذا وطئ إبذن الراهن، وادعى اجلهل  لتحرمي؛ مل يقبل افأل  الرافعي والنووي على أنَّ العبد يعرب اصف  نة,  
منه, وأنَّ يف  فيان البهيمة التعزير, وأنَّ وط  امليتة   يوجب احلد, وأنَّ البهيمة غري املأهولة له حيرم ذحبها, وأنَّ البهيمة 

ا يوجب احلد, وأنَّ للألا   واملكافب  قامة احلد املأهولة جيب ذحبها وحيل أهلها, وأنَّ للسيد مساع البينة على رقيقه مب
ه اإلمام يف حرٍ  أو برٍد شديد، فهلس؛ مل يضمن, وأنَّ أجرة َمن خيرج م  املعربة يف ماهلا, وأنَّ  على رقيقه, وأاَّه  ذا حدَّ

ملرأة   حيألر هلا  ن ثبن زانها الرجم   يؤخر للمرض املرجو   زواله، وشدة احلر والربد،  وا  ثبن  إلقرار أو  لبينة, وأنَّ ا
إبقرارها, وأنَّ رد  ة املقذوف الطارئة   فسقط حدَّ القذف املتقدم عليها, وأنَّ قوله: ع حالل ابن احلالل؛ فعريٌض   حدَّ 

أو رجلس  فيه و ن اوى, وأنَّ قوله: زانٌة من غري ذهر اجليل؛ هنايٌة, وأنَّ قوله: زان بداس؛ صريٌح, وأنَّ قوله: زاْن يد 
أوعينس؛ هناية, وأنَّ قوله لولده الالح  به: لسَن  بين؛ لي, صرحياا يف قذف أمه, وأنَّ قوله لولد الالح  به: لسَن 
 بن فالن؛ صريٌح يف قذف أمه, وأاَّه  ذا قال  مرأٍة: ا تكرهن  على الزان؛ عزر, وأاَّه  ذا قال لعريه: اقذفين، فقذفه؛ فال 

 ذا مات؛ ااتقل احلد  ىل مجي  الورثة, وأنَّ العبد املقذوف  ذا مات؛ ااتقل التعزير الذي هان له  ىل  حد , وأنَّ املقذوف
ان, وأاَّه  ذا قال: زان فالن؛ يلزم السلطان  عالم املقذوف  مو ه, وأاَّه  ذا قذف زوجته برجٍل، ومل يالعن؛ فعليه حدَّ

ا من احلرز   يف دفعتني؛ يلزمه القط , وأنَّ املين  ذا أهله السب  فبقي الكألن؛ فالكألن   و ؤاله, وأنَّ َمن أخرج اصا ا واحدا
ملكاا للورثة, وأاَّه يشرتط يف اإلحراز  لألسطاط عند اوم صاحبه فيه   بال  به, وأاَّه  ذا وض  املال يف ماٍ  راهٍد فتألجَّر، 

ته, أو وضعه على هبيمٍة واقألٍة، فسارت بنألسها؛ فخرج املال أو وضعه يف النقب يف غري وقن الريح، فطرأ هبوهبا، فأخرج
فال قط , وأاَّه  ذا ابتل  جوهرة يف احلرز وخرج؛ قط   ن خرجن منه بعد ذلس، و   فال, وأاَّه  ذا أخرج من بيٍن  ىل 

  حرًّا صعرياا، صحن الدار، ومجي  الدار لواحٍد، والبا ن معلقان؛ قط , وأاَّه  ذا  ر   ان ا فيه مخر؛ قط , وأاَّه  ذا  ر 
؛ مل يقط , وأاَّه  ذا  ر  أم الولد النائمة، أو العبد املوقوف على غريه, أو املا  وقلنا  اه نلس؛  وعليه ح ليٌّ يساوي اصا ا
ق ط , وأنَّ العين  ذا  ر  من مال الصدقات ال  يف بين املال قط , وأنَّ أحد الزوجني  ذا  ر  من مال اآلخر ما هو 

قب بين العاصب، وأخذ اصا ا من مال العاصب،   يقط ،  وا  هان متميزاا وب منه  ذا اَ عصق ط , وأنَّ املحمرز عنه؛  
عن ماله أم  , وأاَّه   قط  على من  ر  ما ا معصو ا أو مـسروقاا حمرزاا, وأنَّ من  ر  وله راحة هفٍ  بال أصاب ؛ 

ا يوجب القود   يتحتم فيه وجب قطعها, وأاَّه  ذا قال: أان أقط  يد األسي؛ م  ك  ن منه, وأنَّ قاط  الطري   ذا جرح جرحا
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القود, وأنَّ التوبة قبل القدرة عليه فسقط قط  يده, وأهنا   فسقط حد الزان، واللواط، والسرقة، والـشرب, وأاَّه  ذا ضربه  
وأاَّه  ذا ضربه  لسوط، وقلنا:   يضرب به، ا من ديته, ا من واحد وأربعني جز ا واحداا وأربعني، فمات؛ ضمن جز ا 

فمات؛ ضمن مجي  الدية, وأنَّ حد القذف يقدم على حد الشرب, وأاَّه  ذا لزمه قط   رقة وقط  حرابة يوايل بني قط  
ه  ذا هان يده ورجله من غري أخري, وأاَّه  ذا هان م  احلدود قتل يف احملاربة يوايل بني قط  يده ورجله من غري أخري, وأاَّ 

م  احلدود قتل يف احملاربة, فإذا ا توفين احلدود قتل بال  مهال, وأنَّ قاط   لعة غريه  ذا هان وليًّا غري أب أو جد؛ 
 .(27)يلزمه الدية دون القصاص

 (28)املبحث الثالث: ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب األقضية 
والنووي على أنَّ لإلمام  جبار أحدهم على الو ية, وأنَّ اأخرس الذي فألهم  شارفه   فصح و يته, وأنَّ افأل  الرافعي 

يف هل   شيٍ     يف حدود هللا فعاىل, وأاَّه  ذا حتاهم  ليه ولده  م يلزم حكمه بنأل, احلكم, وأنَّ التحكيم جائزٌ احملك   
الم والعدالة شرط يف الكافب, وأاَّه  ذا هان البلد قريباا؛ مل جيب اإلشهاد على ووالده, نتن  أن حيكم أحدمها, وأنَّ اإل 

لكن يشرتط أن يستأليض, وأنَّ ا  تخالف جائٌز يف غري ما يقدر على أن يقضي فيه بنألسه, وأنَّ القدر اجملزئ   ؛التولية
هو عدل,   حيكم احلاهم  لشهادة, بل  يف التعديل قوله: هو عدٌل, وأنَّ املشهود عليه  ذا قال يف الشاهد اجملهول:

إبقراره, وأنَّ الثابن العدالة  ذا شهد يف واقعٍة أخرى بعد طول زمن   يقبل، ويعيد السؤال عنه، حىت يزهى اثاياا, وأنَّ 
م القاضي  ذا مل يتضح له احل , أخَّره حىت يتضح له و  يقلد،  وا  ضا  الوقن وخاف الألوت يف املسافرين وحنوهم أ

وأاَّه   جيوز أن يلقن املدعي هيف يدعي, وأنَّ الدعوى والبينة على ,  , وأنَّ احلاهم يرف  املسلم على الذمي يف اجملل,
غائٍب عن البلد يف مسافة العدوى فأقل   فسم , وأنَّ احل   ذا ثبن  لبينة, لزم احلاهم أن ي شهد عليه, وأنَّ احملكوم 

 ليه: اهتب يل  ىل احلاهم الكافب أاَّس حكمن علي, حىت   يدعي عليه اثاياا؛ مل يلزمه,   عليه لو قال للقاضي املكتوب
وأنَّ هتابة  حمضر أو  جل مبا مت احلكم به مندوب, وأنَّ القسمة ال    رد فيها  ن هان فيها فعديٌل فهي بي ، و   فهي 

، وطلب اآلخر  -قةأي: دهاهني صعار متالص - فراز, وأاَّه  ذا هان بينهما عضائد  وطلب أحدمها أن يقسم أعياانا
, وأاَّه  ذا طلب قسمة احلائط طو ا يف همال العرض   جيرب املمتن  , أجيب من طلب قسمتها أعياانا  ؛قسمة هل منها

ة جيدة  هماا، بوأاَّه  ذا هان بينهما أرض خمتلألة اأجزا ، وأمكن أن فقسم قسمة فعديل  لقيمة، هجعل عشرة أجر 
وأنَّ اأهساب النادرة فدخل يف املهاأية, وأنَّ بي  الرتهة قبل ,  ـشرين رديلة  هماا، فطلبها أحدمها، وامتن  اآلخر, أجربوع

 قضا  الدين  طٌل, وأنَّ الدعوى مبجهول فصح يف املألوضة بطلب الألرض, والواهب يطلب الثواب  ذا اقتضته اهلبة، وهذا 
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اإلبرا  به، وهذا دعوى اإلقرار  لنكاح   جيب فيه التألصيل، وهذا دعوى املرور و جرا    الدعوى  إلقرار  جملهول, ودعوى
, وأنَّ ذهر الشروط يف دعوى وأنَّ ذهر شروط النكاح يف الدعوى به واجبٌ ,   جيب ذهر قدر الطري  واجملرى ,املا 

ى الشاهد واليمني, وأنَّ البينتني  ذا فعارضتا وم  اإلجارة والبي  وحنومها غري واجب, وأنَّ البينة  ذا هاان عدلني فقدم عل
أحدمها يد، واأخرى أ ب  اترخياا، قدمن بينة صاحب اليد, وأاَّه  ذا هان يف يد رجل دار، فأقام هل واحٍد منهما بينة 

بينة به، وأقام الوارث بينة   أاَّه يلزمه الثمنان, وأاَّه  ذا عل  عت  عبده بقتله، فأقام العبد  ؛ه  عها منه أبلٍف، ومل يؤرخاأاَّ 
 ملوت؛ قدمن بينة القتل، وعت  العبد, وأنَّ احلاهم   أيخذ دين اأخ العائب، بل يرتهه يف ذمة من هو عليه, وأنَّ 
الدرجة ال  حتتها موض  ج ب لصاحب العلو, وأنَّ الصحن لصاحب السألل  ذا هاان الدرجة يف الدهليز, وأنَّ صاحب 

مال من عليه احل  غري جن, حقه فتلف يف يده قبل بيعه يتلف من  ضمان اآلخذ, وأنَّ املدعى احل   ذا أخذ من 
عليهم يف القسامة  ذا هااوا مجاعة، واحلاضر منهم واحد، فحلف عليه مخسني نيناا، مث حضر الثاين يقسم عليه املدعي 

ه قتله  لسيف، وآخر أاَّه قتله  لعصى،   يكون مخسني، وهذلس  ذا حضر اثلث وراب  فأهثر, وأاَّه  ذا شهد واحٌد أاَّ 
, وأاَّه  ذا هذب أحد الوارثني اآلخر يف موض  اللوث  قط يف ح  اآلخر, وأاَّه  ذا فسَّر العمد بشبه عمد يقسم  لواثا

 .(29)عليه, وأنَّ التعليظ  ملكان والزمان مستحبٌ 
 (30)ترجيحه من مسائل يف كتاب الشهاداتاملبحث الرابع: ما اتفق الرافعي والنووي على  

افأل  الرافعي والنووي على أنَّ شهادة اأخرس مقبولة, وأنَّ شهادة من أيهل يف اأ وا   ذا هان  وقيًّا مقبولة, وأنَّ 
ين  ن مقبولة  ذا حسنن طريقتهم يف الد     ,ضرب الدف يف العرس واخلتان جائٌز, وأنَّ شهادة أصحاب املكا ب الدايلة

 ؛ اعتادوها وهاان صنيعة آ ئهم, وأنَّ شهادة الوهيل بعد العزل  ذا شهد للموه  ل فيما له النظر فيه ومل يكن قد خاصم فيه
مقبولة, وأنَّ شهادفه ملورثه املريض مباٍل مقبولة, وأاَّه  ن شهد اثنان من العاقلة البعدا  م  وجود اأقرب بألس  شهود 

مل فقبل, وأنَّ شهادة رب الدَّين املعسر   ن شهد فقريان من العاقلة بألس  شهود القتل ق بلن شهادهتما, وأاَّه ؛القتل
للمديون بديٍن قبل احلجر مقبولة, وأنَّ شهادهتما على أبيهما أاَّه طل  ضرة أمهما مقبولة, وأنَّ من شهد أبمرين فرد يف 

  يثبتان     يقبل فيهما شاهدان, وأنَّ اهلامشة واملنقلة تهأحدمها لعري عداوة؛ مل يرد يف اآلخر, وأنَّ اإلقرار  لزان وفرمج
ا أم ولده وولدها هذا منه، وأقام شاهٌد و امرأفني؛ مل فثبن حرية  بشاهدين  ذا هان معهما  يضاح, وأاَّه  ذا ادعى أهنَّ

رأاتن؛ قضى له به, وأنَّ الوقف يثبن الولد، و  اسبه, وأاَّه  ذا ادعى أنَّ هذا العبد هان له وأاَّه أعتقه, وشهد له شاهد وام
 بشاهٍد ونني, وأنَّ عدد ا  تألاضة: مجٌ  يؤمن فواطؤهم على الكذب, وأاَّه  ذا رأى شيلاا يف يد رجٍل يتصرف فيه مدة 
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ن غري طويلة عرفاا؛ جاز أن يشهد له  مللس, وأنَّ الثالثة يف شهادة الزان حيدون, وأنَّ الشهادة على الردة فقبل مطلقاا م
بيان ما مس  منه, وأاَّه   جتوز الشهادة على الشهادة يف حدود هللا فعاىل، أي: يف  ثباهتا, وأنَّ العالب يف حد القذف 

جاز, وأنَّ من ادعى ألألاا، ؛  والقصاص ح  اآلدمي, وأاَّه  ذا شهد اثنان على شهادة أحدمها مث شهدا على شهادة اآلخر
يثبن األف بشهادهتما، وحيلف، ويستح  اأخرى  ذا ادعاها, وأنَّ شهادة احلسبة   ؛نيفشهد له شاهٌد أبلف، وآخر أبلأل

 .(31)أهنما يعرمان رب  الدية  ,  فسم  يف حقو  اآلدميني, وأاَّه  ذا شهد مخسة  لزان، فرجم، مث رج  اثنان 
 (32)اإلقرارما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب    املبحث اخلامس:

افأل  الرافعي والنووي على أنَّ العبد  ذا أقرَّ بسرقة مال يوجب القط ،   يسلم املال  ىل املقر   له, وأنَّ املقر له  ذا هذَّب 
؛ املقر فر  املال يف يد املقر, وأنَّ قوله: أان مقرٌّ؛ لي,  قراراا, وأاَّه  ذا قال:  ن شهد لس فالن وفالن بديناٍر فهما صادقان 

فهو  قراٌر, وأنَّ َمن امتن  من فألسري ما أقر به من جممٍل هـشيٍ  وحنوه حيب,, وأنَّ الشهادة مباٍل جمهوٍل   فقبل, وأاَّه  ذا 
له م ْن درهم  ىل عـشرة؛ لزمه فسعة, وأاَّه  ذا قال: مائة ومخسون درمهاا، أو ألف وعشرة دراهم؛ يكون الكل دراهم,   :قال

له عليَّ ألف    درمهاا، وفسر األف مبا قيمته درهم فأقل؛ لزمه ما فسر به األف، و قط ا  تثنا , وأاَّه  :وأاَّه  ذا قال
له عندي خامت؛ لزمه اخلامت والأل , وأاَّه  ذا  : ذا قال: له عندي عبد عليه ثوب؛ لزمه العبد دون الثوب, وأاَّه  ذا قال

  املقر, وأنَّ ا بن قال هي هذه، وهي وديعة عندي، وانزعه املقر له؛ فاملصدَّ قال: له عليَّ ألف درهم، مث أحضر ألألاا، و 
الوارث احلائز  ذا أقرَّ على أبيه املين بنسب ابن، وهان اأب قد األاه، فإنَّ اسبه يثبن, وأنَّ أحد ا ثنني  ذا أقر بزوجٍة 

بنسب أخ، وأقر معها اإلمام   على وجه احلكم؛ ثبن ف بنتاا واحدة، فأقرت  وأاَّه  ذا خلَّ ,  أبيه، وأاكر اآلخر؛   يرث
 .(33)النسب

 

  اخلامتة
 أوالً: النتائج

أنَّ الرافعي والنووي افألقا يف هتاب اجلناعت واحلدود واأقضية والشهادات واإلقرار على مائة و تة وخسمني  .1
 مسألة.

لدى متأخري    يف القضــا  والألتوى هي املعتمد  -البحثمســائل  -أنَّ املســائل ال  افأل  عليها الرافعي والنووي   .2
 املذهب الشافعي.

 أاَّه وخالل البحث يف هتب الرافعي والنووي ظهر يل أنَّ افألاقهما يف الرتجيح أهثر من اختالفهما فيه؛ وقد  .3
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التأليف    :"38, ص:  1. ج:  1(. هشــــــــف الظنون عن أ ــــــــامي الكتب والألنون. حتقي : بدون. بعداد: مكتبة املثىن. ط:  1941قال خليألة, مصــــــــطألى بن عبدهللا. )  (2)
   على:  بعة أقسام،   يؤلف عامل عاقل    فيها.., شي  متألر  جيمعه".

؛ وابن شــاهر, حممد بن شــاهر. )  252,  ص:  22.  ج:  3(.  ــري أعالم النبال . حتقي : شــعيب اأرانؤوط. بريوت: الر ــالة. ط:  1405( الذهيب, حممد بن قاناز. )3)
(. طبقات الشـــــافعية  1413؛  والســـــبكي, عبد الوهاب بن فقي الدين. )376, ص:2.  ج:3(. فوات الوفيات. حتقي   حســـــان عباس. بريوت: دار صـــــادر. ط:1973

(. طبقات  1413؛ وابن هثري,  مساعيل بن عمر. )281, ص:  8.  ج:2الكربى. حتقي : د. محود حممد الطناحي و د.  عبد الألتاح حممد احللو. مصــــــــر: دار هجر. ط:  
(. طبقات  1407هبة, أبو بكر بن أمحد. )؛ وابن قاضـــــــــي شـــــــــ  814,  ص:  1. ج:1الشـــــــــافعيني. حتقي : أمحد هاشـــــــــم وحممد عزب. مصـــــــــر: مكتبة الثقافة الدينية. ط:  

( فرمجة الرافعي  774. هذا وقد أفرد فقي الدين حممد بن راف  السَّالمي )ت  75, ص:  2.  ج:1الشافعية. حتقي  د.  احلافظ عبد العليم خان. بريوت: عامل الكتب.  ط:  
 يف هتاب مسَّاه: فرمجة اإلمام أيب القا م الرافعي.  

 .  372,  ص:  3. ج:  1(. التدوين يف أخبار قزوين. حتقي : عزيز هللا العطاري. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:1987كرمي بن حممد. )( الرافعي, عبد ال4)
 .  144,  ص:  2( الرافعي, أخبار قزوين. مرج   اب , ج:5)
 .  202,  ص:  3( الرافعي, أخبار قزوين. مرج   اب ,  ج:6)
 .    283,  ص:  8ى. مرج   اب ,  ج:  ( السبكي, طبقات الشافعية الكرب 7)
 .  252,  ص:  22( الذهيب,  ري أعالم النبال . مرج   اب ,  ج:8)
 .    16, ص:    8( السبكي, طبقات الشافعية الكربى.  مرج   اب ,  ج:9)
 .  252,  ص:  22( الذهيب,  ري أعالم النبال . مرج   اب ,  ج:10)
  .  264,  ص:2ا  واللعات. حتقي :بدون. بريوت:دار الكتب العلمية. ط: بدون. ج:( النووي, حيىي بن شرف. )بدون(. هتذيب اأمس11)
 .   282,  ص:8( السبكي, طبقات الشافعية الكربى. مرج   اب ,  ج:12)
 .   75,  ص  2( السبكي, طبقات الشافعية الكربى.  مرج   اب ,  ج:  13)

 

مجعن املســـائل ال  اختلألا يف فرجيحها يف حبث مســـتقل, فبلعن اخلمســـني مســـألة, وقد هان من أ ـــباب اختالفهما:  
 ,هما أنَّ النووي يرجح الضعيف يف املذهب  ذ عضده الدليل.عدم فقيد النووي  ملذهب يف الرتجيح وا ختيار

 اثنياً: التوصيات
 ل ما يلي:العناية بألقه الرافعي والنووي, وذلس من خال

 .يف هتاب العبادات, واملعامالت, واأحوال الشخصية الرافعي والنووي على فرجيحه من مسائلمج  ما افأل    .1
ــائل فقهية  ــــكن عنها الرافعي, م  بيان د لة الســــكوت وموجبافه للرافعي,  .2 مج  ما فألرد النووي برتجيحه من مســ

 املتأخرين.وأثر فرجيح النووي يف املذهب لدى 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 3, 2020 

 
 15 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

المي, حممد بن راف . )253, ص:  22( الذهيب,  ـــــري أعالم النبال . مرج   ـــــاب , ج:  14) (. فرمجة اإلمام أيب القا ـــــم الرافعي رمحه هللا. حتقي : د. حممد  2011؛ والســـــَّ
 .  35,  ص:  1.  ج:1ان: دار الألتح. ط:  عبد الرمحن بن الشيخ حممد علي  لطان العلما . عم  

 (. اتريخ اإل الم ووفيات املشاهري واأعالم. حتقي : د. بشار عو ادمعروف. بريوت:دار العرب  2003( الذهيب, حممد بن قاناز. )15)
 فعية الكربى.؛ والسبكي, طبقات الشا264, ص:4؛ وابن شاهر, فوات الوفيات. مرج   اب , ج:343, ص:  15.  ج:  1اإل المي. ط:  
 .  153, ص:2؛ وابن قاضي ش هبة, طبقات الشافعية. مرج   اب , ج:  395, ص:8مرج   اب . ج:

 هذا وقد  أفرد فرمجته بكتاب هلٌّ من: ابن العطار, والسخاوي, والسيوطي, و يأيت العزو عنهم يف موضعه.    
, ص  1.  ج:1(. حتألة الطالبني يف فرمجة اإلمام حمي الدين. حتقي :د. مشــهور حســن آل  ــليمان.  عم ان: الدار اأثرية. ط:  1428( ابن العطار, علي بن  براهيم. )16)

,  1. ج:1دار الكتــب العلميــة. ط: (. املنهــل العــذب الروي يف فرمجــة قطــب اأوليــا  النووي. حتقي : بــدون. بريوت:1426؛ والســــــــــــــخــاوي, حممــد بن عبــد الرمحن. )53
 .   15ص:

(. املنهاج الســــــــــــوي يف فرمجة اإلمام النووي.  1408؛ والســــــــــــيوطي, عبد الرمحن بن أيب بكر.  )37, ص:  1( الســــــــــــخاوي, املنهل العذب الروي. مرج   ــــــــــــاب , ج:  17)
 .  52, ص:1.  ج:1حتقي :أمحد شألي  دمج. بريوت: دار ابن حزم. ط:

 .    40, ص:    1لطالبني. مرج   اب ,  ج:( ابن العطار, حتألة ا18)
 .    909, ص:  1( ابن هثري,  طبقات الشافعيني. مرج   اب , ج:  19)
هبة, طبقات الشــافعية.  911, ص:1؛ وابن هثري, طبقات الشــافعيني. مرج   ــاب ,  ج70, ص:    1( ابن العطار, حتألة الطالبني. مرج   ــاب , ج:  20) ؛ وابن قاضــي شــ 

 .  53, ص:  1؛ والسيوطي, املنهاج السوي. مرج   اب , ج:  53, ص:1؛ والسخاوي, املنهل العذب الروي. مرج   اب , ج:156, ص:  2مرج   اب , ج:
ــر: ـبدون. ط:ـبدون. ج:21) (. حتألـة احملـتاج يف  1357؛ اهليتمي, أمحـد بن حممـد. )262, ص:  4( الرملي, أمحـد بن محزة.  )ـبدون(. فـتاوى الرملي. حتقي : ـبدون. الـناشــــــــــــ

؛ املليباري, أمحد بن عبد العزيز. )بدون(. فتح املعني. حتقي : بدون. بريوت: دار ابن  39, ص:1. ج:1نهاج. حتقي :بدون. مصــــــــر: املكتبة التجارية الكربى. ط:شــــــــرح امل
 .   353:  , ص1. ج:1(. فتاوى شرعية. حتقي : بدون. مصر: مطبعة املدين. ط:1391؛ العلوي, عبد هللا بن عمر. )623, ص:  1.  ج:1حزم. ط:

 ( اجلناعت يف اللعة: مج  جناية,  وهي: الذاب واجلرم.  22)
ــادر. ط:1414حممد بن مكرم. )ابن منظور,     ــان العرب. حتقي : بدون. بريوت: دار صـ ــباح املنري  و ؛    153, ص:14. ج:1(.لسـ الأليومي, أمحد بن حممد. )بدون(. املصـ

 .  112, ص:2لعلمية. ط: بدون. ج:يف غريب الشرح الكبري. حتقي : بدون. بريوت: املكتبة ا
 .  ويف ا صطالح: القتل والقط  واجلرح الذي   يزه  و  يبني

 ,  9.  ج:3(. روضة الطالبني وعمدة املألتني. حتقي : د. زهري الشاويش. بريوت: املكتب اإل المي. ط:1991النووي, حيىي بن شرف. )
 (؛ ومعين احملتاج  ىل معرفة معاين ألألاظ املنهاج. حتقي : بدون. بريوت: دار الكتب العلمية.  1415؛ والشربيين,  حممد بن أمحد. )122ص:
 .  210, ص:5. ج:1ط:
(. النظم املســتَـْعَذب يف فألســري غريب ألألاظ املهذب. حتقي : د.  مصــطألى عبد احلأليظ  ــامل. مكة املكرمة: املكتبة التجارية.  1988( قال ابن بطال, حممد بن أمحد. )23)

 :"املستحشف املنقبض الياب, مأخوذ من حشف التمر".  237, ص:2. ج:  1ط:
؛  258, ص:  10, ج1(. الشــــــــــــــرح الكبري. حتقي : علي حممـد عوض وعـادل عـبد املوجود. بريوت: دار الكـتب العلمـية. ط:9971الرافعي, عـبد الكرمي بن حممـد. )(  24)

 .  216, ص:9والنووي, روضة الطالبني. مرج   اب , ج:
ــاب  (25) ص:  , 10,ج165, ص: 10,ج155, ص: 10, ج161, ص: 10,ج193, ص: 10ج ,160, ص:10ج: ,الرافعي, الشــــــــــــــرح الكبري. مرج   ـــــــــــــــ

, ص:  10,ج359, ص:  10, ج150, ص:   10, ج150, ص: 10,ج183, ص:  10, ج399, ص:   11, ج137, ص: 10,ج:180, ص: 10,ج178
, ص:  10, ج258, ص: 10, ج191, ص: 10, ج263, ص: 10, ج228, ص: 10, ج228, ص: 10؛ج228, ص: 10ج, 235, ص:  10, ج218
ــاب , ج:305, ص: 10, ج291, ص: 10, ج280, ص: 10, ج279, ص: 10, ج276, ص: 10, ج237 ــة الطـــالبني. مرج   ــــــــــــــ ,   9.النووي, روضــــــــــــــ
,  143, ص:9, ج:143, ص:9, ج:164, ص:9, ج:134, ص:9, ج:161, ص:9, ج:151, ص:9, ج:147, ص:9, ج:169, ص:9,ج:169ص:
,  9, ج:169, ص:9, ج:219, ص:9, ج:193, ص:9, ج:193, ص:9, ج:193, ص:9, ج:200, ص:9ج:, 186, ص:9, ج:273, ص:9ج:
ــاب ,  248, ص:9, ج:239, ص:9, ج:232, ص:9, ج:231, ص:9, ج:229, ص:9, ج:166, ص:  2, ج:216ص: , النووي, فصـــــحيح التنبيه. مرج   ـــ
 .  166, ص:  2, ج:168, ص:  2, ج:155, ص:  2, ج:154, ص:  2ج:

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 3, 2020 

 
 16 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 ( احلدود يف اللعة: مج  حد، وهو: املن .  26)
 .   125, ص:1؛ والأليومي, املصباح املنري. مرج   اب , ج:140, ص:    3لسان العرب. مرج   اب , ج:ابن منظور,  

 .  قو ت زجر هللا هبا العباد عن ارفكاب ما حظرويف ا صطالح: ع
 .  184, ص:  13.ج:  1احلاوي الكبري. حتقي : د.علي معوض ود. عادل عبد املوجود. بريوت:دار الكتب العلمية. ط:(.  1999املاوردي,  علي بن حممد. )

, ص:  11, ج:143, ص:  11, ج:142, ص:  11,ج:143, ص:  11,ج:134, ص:    11, ج:134, ص:    11, ج:الرافعي, الشـــرح الكبري. مرج   ـــاب   (27)
,  9, ج:351, ص:  9, ج:157, ص:    11, ج:157, ص:    11, ج:135, ص:  11, ج:305, ص:  11, ج:165, ص:  11, ج:166, ص:  11, ج:143
,    9, ج: 354, ص:  9, ج:337, ص:  9, ج:343, ص:    9, ج:342, ص:   9, ج:342, ص:  9, ج:346, ص: 9, ج:346, ص:  9, ج:333ص: 
,  216, ص: 11, ج:202, ص: 11, ج:207, ص:  11, ج:177, ص: 11, ج:384, ص: 9, ج:354, ص: 9, ج:356, ص:  9, ج:354ص: 
,   11, ج:209, ص: 11, ج:194, ص: 11, ج:188, ص: 11, ج:188, ص: 11, ج:220, ص: 11, ج:221, ص:  11, ج:215, ص: 11ج:

, ص:   11, ج: 295, ص: 11, ج:297, ص:  11, ج:259, ص: 11, ج:261, ص: 11, ج:268, ص: 10, ج:245, ص: 11, ج: 210ص: 
,  433, ص:  1, ج:432, ص:  1, الرافعي, احملرر. مرج   ــــــــــــــاب , ج:302, ص:  11, ج:263, ص:  11, ج:263, ص:  11, ج:263, ص:  11, ج:268
, ص:  1, ج:104, ص:  10, ج:104, ص:  10, ج:92, ص:  10, ج:92, ص:  10, ج:93, ص:  10, روضــــة الطالبني. مرج   ــــاب , ج:439, ص:  1ج:

, ص:   8, ج:333, ص:  8, ج:333, ص: 8, ج:312, ص:  8, ج:324, ص:  8, ج:99, ص: 10, ج:99, ص: 10, ج:88ص: , 10, ج:132
,   10, ج:345, ص:  8, ج:344, ص:  8, ج:327, ص:  8, ج:326, ص:  8, ج:326, ص:  8, ج:317, ص:  8, ج:317, ص:  8, ج:317
, ص:   10, ج:116, ص:  10, ج:140, ص:10, ج:136, ص:  10, ج:137, ص:  10, ج:127, ص:  10, ج:130, ص:  10, ج:111ص: 
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ABSTRACT 

The research problem emerges in the knowledge of the scientific life in the Tihama region of 

Yemen and its impact on the development of Shariah sciences in it, as it did not get its luck enough 

of research and care as much as other Islamic cities, where this study aims to know the 

manifestations of the activity of the scientific movement in it, and how encourage and contribute 

effectively to creativity and authorship in various sciences and knowledge, and the method used is: 

the inductive approach, and the descriptive approach with analysis of the manifestations of 

scientific activity and knowledge of the causes of stagnation in authorship and creativity. And in 

the end; the researcher concluded that there is a scientific movement rich in rare works that Islamic 

law students need in various fields in the sciences of the Qur'an, interpretation (Tafsir), 

jurisprudence (Fiqh), Hadith and others. 

Keywords: manifestations, renaissance, Tihama of Yemen 
 لخص امل

هنا مل إتربز إشكالية البحث قي معرفة احلياة العلمية يف منطقة هتامة اليمن وأثرها على تطور العلوم الشرعية فيها حيث 
معرفة مظاهر  إىلتنل حظها من البحث والعناية ما انلته أمثاهلا من احلواضر اإلسالمية، حيث هتدف هذه الدراسة 

بداع والتأليف يف شىت العلوم واملعارف، واملنهج املتبع هو النشاط للحركة العلمية هبا والتشجيع واملسامهة الفعالة يف اإل
بداع ويف النهاية ي وحتليل مظاهر النشاط العلمي ومعرفة أسباب الركود يف التأليف واإلاملنهج االستقرائي واملنهج الوصف

توصل الباحث إىل وجود حركة علمية زاخرة ابملصنفات النادرة واليت حيتاج إليها طالب الشريعة اإلسالمية بشىت جماالهتا 
 ن والتفسري والفقه واحلديث وغريهاآيف علوم القر 

 مظاهر، النهضة، هتامة اليمن :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة:
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 وبعد:

تعد دراسةةةةة احلياة العلمية إحدو فروع الدراسةةةةات التاراية واحلضةةةةارية، واليت تع  لبراز نشةةةةاط علما  اإلسةةةةالم العلمي 
والفكري، كما تسةاهم يف الكشةف عن العناية اليت أوالها العلما  للعلوم الشةريعة اإلسةالمية وغريها من فروع العلوم طلبا 

ونة األخرية إقباال وعناية من قبل الباحثني، فأنصةةةةةةةبت الدراسةةةةةةةات العلمية وتصةةةةةةةنيفا، وقد لقيت هذه الدراسةةةةةةةات يف اآ
اجلادة صةةةوب حواضةةةر اإلالفة اإلسةةةالمية وأقاليم متعددة منها، غري أن هنام العديد من األقاليم واملدن اإلسةةةالمية  ات  

 اليمن.هتامة م  الدور احلضاري والعلمي املتميز حباجة ماسة إىل نصيب من هذه الدراسات ومن بينها إقلي

بتدا  من القرن الثالث اهلجري، واليت كان هلا أثر يف املتعددة، ا  اليمن ابلتيارات الفكرية واالجتاهات املذهبية ماجت قد ف
تشةةةةكل قلعة حصةةةةينة ومعقال من   هتامة اليمنكانت و ، وقيام دويالت مذهبية متناحرة، سةةةةيتشةةةةكيل  ريي اليمن السةةةةيا

عتنقت مذهب أهل السةةةةةةةةةةةةنة واجلماعة، إ  كان هلم دورهم امعاقل املذهب السةةةةةةةةةةةة ، فقد تعاقب على حكمها دويالت  
البارز يف الوقوف يف وجه تلك التيارات والفرق، بل تصةةدوا هلا حبسةةب ما تقتضةةيه املصةةلحة من وليف وردود ومنا رات  

 ك.ومواجهات إن استدعى األمر لذل

ومما أكسةةةةةب هتامة اليمن أمهية علمية يف هذه الفوة وجود مذهبني فقهيني مها املذهب الشةةةةةافعي واملذهب احلنفي وتفرد 
مقصةةةةةةةةةةةد الرحلة للعلما    هتامة اليمن تعد  نعكس إجيااب على حركة التأليف فيها، كمااكل مذهب برجاله ومدارسةةةةةةةةةةةه ما 

، وقد وقف الباحث على بعض املواضةيع املتعلقة م الدولة اإلسةالميةوطالب العلم ال يف اليمن فحسةب بل يف شةىت أقالي
 هبذه الدراسة وهي كالتايل:

، وقد اقتصةةةةرت على ترلة علما  زبيد ومن وفد اليها من العلما   زبيد لألسةةةةتا  عبد الرحلن احلضةةةةرميبجامعة األشةةةةاعر 
 وعلى الددروس ونظام الدراسة هبا وعلى املناهج العلمية  

هةةةةةةةةةةةةةةةة وقد اقتصةرت  1416مية بزبيد يف عهد الدولة الرسةولية عبدهللا قائد حسةن العبادي رسةالة ماجسةتري عام احلياة العل
 على احلياة العلمية يف عهد الدولة الرسولية.
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م، وقد اقتصةةةةةةةةةةةرت على معرفة التعليم يف هتامة اليمن خالل 2011التعليم يف هتامة اليمن للباحث رسةةةةةةةةةةةالة املاجسةةةةةةةةةةةتري 
 الربع عشر اهلجريني.القرنني الثالث و 

 وهتدف الدراسة ملعرفة مظاهر النشاط العلمي يف هتامة اليمن، ومعرفة األساليب اليت أدت إىل اإلبداع يف التأليف.

 وقد قسم الباحث هذه الدراسة إىل مقدمة ومتهيد وثالثة حماور وهي كالتايل:

 احملور األول: مظاهر النشاط العلمي يف هتامة اليمن.

 اين التشجيع على االبداع والتأليف.احملور الث

 احملور الثالث: السياسة وأثرها على الفكر والثقافة.

   التمهيد:

لقةد جتمعةت الكثري من العوامةل اليت سةةةةةةةةةةةةةةاعةدت على رقي هتةامةة وتطورهةا وازدهةار احلركةة العلميةة يف أ ةائهةا، حيةث يعترب 
قد بلغت زبيد أوج ولقها الفكري واحلضةةةةةةةةةاري والثقايف، العهد الرسةةةةةةةةةويل يف هتامة هو العهد الذها للنهضةةةةةةةةةة العلمية، ف

ومن تلك العوامل اليت سةةاعدت على رقي التعليم وازدهار احلركة العلمية يف هتامة  ي، وبلغت شةةهرهتا آفاق العامل اإلسةةالم
 .اليمن، هو ما يتمتع به ملوكها وأمراؤها من املستوو الثقايف والعلمي خالل هذه الفوة

سةةةةةةةةهم يف بيان املكانة العلمية والدور الرادي لعلما  أهل السةةةةةةةةنة يف هتامة اليمن، وجهودهم يف خدمة  وهذه الدراسةةةةةةةةة ت
 .كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم تدريسا ووليفا

على وجه اإلصةةةوا حباجة ماسةةةة إىل دراسةةةات جادة تكشةةةف عن دورهم  هتامةفجهود علما  السةةةنة ابليمن عامة، ويف 
يف حلاية العقيدة اإلسةالمية، ونشةر مذهب السةلف الصةاإ، وإبراز تراثهم العلمي والتأليفي يف شةىت فروع العلم املختلفة،  

 العلوم الشرعية«العلمية يف هتامة اليمن وأثرها يف تطور  نهضةختيار دراسة موضوع »الاومن هنا كان التوجه صوب 

ويف هذه اآونة أخذت احلركة العلمية يف اليمن تنمو وتزدهر وخاصة يف زبيد شأهنا شأن غريها من البلدان اإلسالمية يف 
املراكز التعليمية يف سةةةةةةةائر مدهنا كزبيد وبيت الفقيه واملراوعة واحلديدة والزيدية واملنرية وغريها   وقد تعددتهذا العصةةةةةةةر، 
 ندثرت وأصبحت أثرا بعد عني...من املدن اليت ا
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واسةةةةةتمرت احلركة العلمية يف اليمن تتطور يف شةةةةةىت امليادين على ممر العصةةةةةور، وسةةةةةاهم علما  اليمن يف النهضةةةةةة الفكرية 
اإلسةةالمية املباركة يف شةةىت ميادينها، ومن يقرأ عن هتامة اليمن وخاصةةة يف عهد الدولة الرسةةولية جيد أهنا كانت يف هنضةةة 

و يف ليع الفنون، حيةث  هر عةدد كبري من العلمةا  الةذين عرفوا بشةةةةةةةةةةةةةةغفهم بعلوم القران والتفسةةةةةةةةةةةةةةري وعلم علميةة كرب 
احلديث الشةةةةةريف والفقه وعلوم الشةةةةةريعة بوجه اإلصةةةةةوا وغريها من العلوم، وحفس علوم الدين اإلسةةةةةالمي عامة، ومن  

سةةةةةةةةةةةةةةالمية األخرو، فقد رحل إليها كثري من أجلهم كانت اليمن وخاصةةةةةةةةةةةةةةة زبيد حمل أنظار كبار العلما  من البلدان اإل
علما  السنة والسلف الصاإ لألخذ عن علمائها، ومنهم مهام بن منيه شيي معمر بن راشد البصري، هشام بن يوسف 
الصةةةةةةنعاين الذي روو عنه: إسةةةةةةحاق بن راهويه، وعلي بن املدي ، وحيإل بن معني، واإلمام حممد بن إدريس الشةةةةةةافعية، 

صةةةةةةةةةةةنعاين الذي روو عنه اإلمام أحلد بن حنبل، وإسةةةةةةةةةةةحاق بن راهويه، وعلي بن املدي ، وغري ه ال  من عبد الرزاق ال
 األئمة األعالم.

 مظاهر العناية ابحلركة العلمية من قبل سالطني الدولة الرسولية  
يزة بني نظرياهتا شةةةهدت مدينة زبيد بصةةةفة خاصةةةة ومراكز هتامة بصةةةفة عامة، هنضةةةة علمية ابرزة جعلتها تتبوأ مكانة متم

من املدن اليمنية، متثلت هذه النهضةةةةةةةة يف كثرة العلما  اجملتهدين الباحثني املشةةةةةةةتغلني ملباحث العلوم املتعددة، الشةةةةةةةرعية  
منها على وجه اإلصةةةوا والعلمية كطب والفلك واحلسةةةاب والزراعة والصةةةيدلة وغريها، إضةةةافة إىل انتشةةةار املدارس هبا، 

 . (1)دارس العاصمة تعزواليت فاقت يف تعدادها م

ت املراكز العلمية يف هتامة ابلطالب الوافدين،  لك أهنا كانت مقصةةةةةةةةد الرحلة للعلما  والطالب، ينهلون من ظكما اكت
معينه أصةةةةةةةةةناف العلوم واملعارف فيفيدون ويسةةةةةةةةةتفيدون، حىت غدت زبيد  لث مدينة يف اجلزيرة العربية بعد مكة املكرمة 

يف شةةةةةةهرهتا بعلمها وعلمائها، ولعل هذا الذي دفع ابجلندي شةةةةةةيي م رخي اليمن والذي كانت كتاابته  (2)املنورةواملدينة  
مصةةةةةةةةةةةةةةدرا ملن جةا  بعةده من امل رخني أن متةدت زبيةدة ويربز مكةانتهةا العلميةة بني مةدن اليمن بقولةه: »اعلم أن أكثر بلةد 

، ووافقةه فيمةا  هةب إليةه ابن الةديبع  (3)ا  وحمققني مةدينةة زبيةد«اليمن من زمن متقةدم على زمةاننةا، فقهةا  ومتفقهني وعلمة 
الشةةةةةةةةةيباين إ  يصةةةةةةةةةف العلم والعلما  يف زبيد بقوله » وهي بالد العلم والعلما  والفقه والفقها  والدين والصةةةةةةةةةالت واإلري 

 والفالت ومل تعلم مدينة من مدائن اليمن املعمورات ومساكنها املشهورات  هر فيها ما  هر يف مدينة زبيد من العلم 
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، وقةد كتةب كثري من العلمةا  والرحةالةة من عرب وعجم وغريهم عن زبيةد وعن احلضةةةةةةةةةةةةةةارة والتقةدم (4)لمةا  واألثبةات«والع
 العلمي واالزدهار اليت بلغته هذه املدينة العلمية.

 ومن املسةةةةةةةلم به أن ما بلغته النواحي العلمية يف هتامة اليمن ومراكزها العلمية وخاصةةةةةةةة مدينة زبيد من تقدم ونشةةةةةةةاط، مل
 أيت من فراغ، وإمنا كان نتاج رعاية وعناية وتشجيع أوالها احلكام والسالطني للعلم وأهله وم سساته.

وقد جتلت هذه العناية يف صةةةةةةةور وتلفة، وأمناط متباينة، كان هدفها األلى هو الرفع من جانب العلم والعلما ، وإ كا   
لتفرز القرائح ابداعاهتا التأليفية يف شةةةةىت الفنون املعرفية، واليت شةةةةعلة التنافس واإلبداع بني احملققني من أصةةةةحاب العلوم، 
 .(5)تعددت شهرة بعضها حميل اليمن إىل أرجا  العامل اإلسالمي

فال غروا إ ن واحلال هذه أن تنوه املصةادر التاراية، ملدو حرا سةالطني وملوم اليمن من الدويالت على طلب العلم 
التأليف والتصةةةنيف، وخاصةةةة يف سةةةالطني الدولة الرسةةةولية ومرجع هذا هو االسةةةتقرار  وجمالسةةةة العلما  وتشةةةجيعهم على 

اليت كانت تنعم به الدولة وكذلك جمالسةةةةةةةةةة العلما  ومصةةةةةةةةةاحبة الصةةةةةةةةةاحلني، غرس يف نفوسةةةةةةةةةهم حب العلم ملعرفة قيمته  
العلما  يف اليمن ومكانته، فال عجب أن نسةةةةةةةمع عن سةةةةةةةعيهم احلثيث واملتواصةةةةةةةل يف الطلب والسةةةةةةةماع عن املربزين من 

 .(6)وخارجها

وكةةان لأليوبيني والرسةةةةةةةةةةةةةةوليني أثرهم يف غرس جةةانةةب حةةب العلم والعلمةةا  يف أبنةةائهم وخلفةةائهم ووزرائهم من بعةةدهم،  
فالسةلطان عمر بن علي إ  أثر عنه شةغفه ابلعلم وصةحبته للعلما ، فقد صةحب الشةيي حممد بن أ  بكر احلكمي )ت 

   .(7)م( وأستفاد منهما4۱۲۲ البجلي )ت: م(، والفقيه حممد بن حسني۱۲۲۰

م( يف الفقه والعربية، وكان  ۱۲۳5كما أخذ السلطان املنصور، عن الفقيه حممد بن مضمون بن عمر بن أ  عمران )ت
 .(8)الفقيه يقصد القصر السلطاين يوميا فيختلى به السلطان ويقرأ عليه

نشةةةةةأة علمية، وتشةةةةةرب حب العلم والعلما  عن والده، يصةةةةةفه م( فقد نشةةةةةأ  ۱۲۹6أما السةةةةةلطان املظفر يوسةةةةةف )ت:  
، اشةتغل بطلب العلم على كبار علما  عصةره، ال يف (9)اإلزرجي بقوله: »كان مشةتغال ابلعلم، أخذ من كل فن بنصةيب

اليمن فحسةةةةةةةةةةةب، بل وعلى علما  احلرم، واقت  نفائس الكتب، وسةةةةةةةةةةةعى يف لاع األسةةةةةةةةةةةانيد احلديثية العالية، إ  يذكر 
  .(10)فاسي: أنه لع احلديث ملكة، وعده البعض من أفضل السالطني الرسولينيال
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ه( صةةةةةةةةةةةةةحيح البخاري أكثر من مرة، أما النحو 679كما لع على الفقيه اإلمام الاعيل بن حممد احلضةةةةةةةةةةةةةرمي )ت: 
عيل احلضةةةةةةةرمي ه(، ومن شةةةةةةةيوخه الفقيه حممد بن إلا6۸۰واللغة فأخذمها على الفقيه حيي بن إبراهيم بن مهك )ت: 

م(، أخةذ عنةةه يف فقةةه الشةةةةةةةةةةةةةةةافعيةةة، كمةةا لع البيةةان يف الفقةةه على الفقيةةه عبةةد هللا بن حيي اهلمةةداين )ت: ۱۲4۲)ت: 
   .(11)م( إ  أخذ عليه شيئا من املنطق5۱۲۹ه( ومن لع عليهم املظفر الفقيه أحلد بن علي السردي )ت: 680

الشةةةةريف، ومنهم القاضةةةةي إسةةةةحاق بن أ  بكر بن حممد الطربي أما شةةةةيوخه من خارج اليمن، فجلهم من علما  احلرم  
  .(12)م( لع عليه املظفر شيئا من العلم۱۲۷۱ه/ 670)ت: 

م(، الذي وفد اليمن بدعوة ۱۲۹4ومن شةةةةةةةيوخه خارج اليمن أيضةةةةةةةا، حمدث احلرم احلافس احملب لدين هللا الطربي )ت  
أمهات احلديث كما أخذ عنه أغلب مصةةةةةةةةنفاته ومنها األحكام  من السةةةةةةةةلطان املظفر، فقدمها فسةةةةةةةةمع عليه السةةةةةةةةلمان 

  .(13)الكربو

وأكد هذه اهلمة العالية للمظفر يف االشةتغال ابلعلم قول شةيخه حممد بن إلاعيل احلضةرمي فيه »كان املظفر يكتب يف 
قتصةةر اشةةتغال السةةلطان كل يوم آية من كتاب هللا تعاىل، وتفسةةريها فيحفظها وحيفس تفسةةريها عن  هر قلبه غيبا« ومل ي

املظفر ابلطلب على العلوم الشةةةةةةةةةرعية فقل، بل كانت له مشةةةةةةةةةاركة يف علم الطب، وإن كانت املصةةةةةةةةةادر مل تفصةةةةةةةةةح عن 
   .(14)شيوخه فيه

وهنج خلفا  السةةةةةةةةةلطان املظفر من بعده هنجه يف طلب العلم ومصةةةةةةةةةاحبة العلما ، فكان السةةةةةةةةةلطان األشةةةةةةةةةرف عمر بن  
 ابلعلوم، وعلى وجه اإلصةةةوا التطبيقية منها، ومن أبرز شةةةيوخه الفقيه علي بن  م( من املشةةةتغلني۱۲۹۹يوسةةةف )ت: 

)ت:  .م( درس عليةه النحو، كمةا أخةذ يف الفقةه على الفقيةه إبراهيم بن عيسةةةةةةةةةةةةةةى بن مفلةت۱۲۰۲أ  السةةةةةةةةةةةةةةعود )ت: 
 .(15)م(۱۲۹۱

العلم ومشةةةةةةةاركة العلما  فيه من  خنلص مما سةةةةةةةبق إىل التوقف إزا  هذه اهلمم العالية، والدأب احلثيث املتواصةةةةةةةل يف طلب
قبل سةةةالطني الدولة الرسةةةولية، ولعل هذا يزيل الريب والتعجب عند احلديث عن رعاية ه ال  السةةةالطني للعلم والعلما   
 والطالب، والعناية بدور العلم، بل ال أابلغ إن وصفتهم ابلسالطني العلما ، وهلذا كانت رعايتهم للعلم والعلما  انبعة 
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ية، وتفطن، بل رأوا أهنا من واجبات السلطان يقول يف  لك السلطان األفضل: »وينبغي للملك أن يعت  بسائر  من درا
  .(16)العلوم دقيقها وجليلها ويعظم شأهنا وحيث عليها

والبةد أن يكون هلةذا الغرس من رةار، وهلةذا اجلةد يف الطلةب من برهةان، فكةانةت تلةك امل لفةات اليت خلفهةا سةةةةةةةةةةةةةةالطني 
ة يف شىت فنون العلم، بل واليت سربت أغوار علوم مل تشهد اليمن وليف فيها من قبل، مثل الزراعة والبيطرة والفلك الدول

 والصيدلة.

م( الذي لع لنفسةه أربعني حديثا، عشةرون يف الوغيب ۱۲۹4وأييت يف مقدمة م لفيهم السةلطان املظفر يوسةف )ت:  
ويناها عن شةةةيخنا رضةةةي الدين الطربي بروايته عن حمب الدين الطربي عن وعشةةةرون يف الوهيب، قال عنها اليافعي: »ر 

، ويف الطب كتاب »البيان يف كشةةةةف علم الطب (17)املظفر، وله يف الفلك كتاب »تيسةةةةري الطالب يف تسةةةةيري الكواكب
ده وعنوانه »املخوع  وله م لف فريد يف صناعة الكتاب وجتلي ،(18)للعيان« يف الصيدلة كتاب »املعتمد يف األدوية املفردة

 .(19)يف فنون من الصنع، وله كتاب »العقد النفيس يف هناية اجلليس

م( الذي صةةةنف عدة م لفات يف عدد من الفنون وهي: ۱۲۹6ومنهم أيضةةةا السةةةلطان األشةةةرف عمر بن يوسةةةف )ت: 
النجوم« وله فيه »اإلسةةةةةطرالب«،  اإلبدال ملا علم يف احلال يف األدوية والعقاقري، وله أيضةةةةةا يف الفلك »التبصةةةةةرة يف علم 

وصةةةةنف يف البيطرة كتابة بعنوان: »املغ  يف البيطرة«، وله يف الطب كتاب »اجلامع يف الطب« ويف علوم الزراعة صةةةةنف 
 .  (20)»ملح املالحة يف معرفة الفالحة«، و كر له ابن الديبع كتااب آخر بعنوان »التفاحة يف معرفة الفالحة«

األنسةةةاب عدة م لفات منها »حتفة اآداب يف التواريي واألنسةةةاب« وله »طرفة األصةةةحاب يف كما صةةةنف يف التاريي و 
معرفة األنسةةةةةةةةةةةةةاب« و»جواهر التيجان يف األنسةةةةةةةةةةةةةاب«، وله كتاب يف تعبري الرؤا مرتب على حروف املعجم يسةةةةةةةةةةةةةمى 

معرفةة االوقةات،   »اإلشةةةةةةةةةةةةةةةارة يف العبةارة«، كمةا أسةةةةةةةةةةةةةةنةد لةه ابن الةديبع عةدة كتةب منهةا »االصةةةةةةةةةةةةةةطبةات« و»الةدالئةل يف
  .(21)واملنازل«

ومما سةةةبق تتضةةةح تلك اهلمة العالية، والبصةةةرية العلمية النافذة، اليت حتلى هبا السةةةالطني الرسةةةوليني، وأي مهة تضةةةاهي مهة 
   التأليف واإلبداع املتميز، ونقصد ابلتميز هنا تلك الظاهرة الفريدة يف  ريي الفكر اإلسالمي يف اليمن، آال وهي العناية
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ابلنواحي العلميةة والتطبيقيةة يف التةأليف فلقةد طرقةت م لفةاهتم الطةب وعلم األدويةة والفلةك والزراعةة وطةب احليوان، وهو 
   .(22)أمر جديد على اليمن مل تعهده من قبل

 التشجيع على االبداع والتأليف
شهده يف عصر الدولة الرسولية فقد شهد العهد  مل يشهد اليمن خالل مسريته العلمية الطويلة حركة التأليف واإلبداع ما 

الرسةةويل حركة وليف واسةةعة كلت كافة العلوم واملعارف، وكان لعلوم الدين واللغة النصةةيب األوفر من هذه الدراسةةات،  
ركة  ومل ول الدولة الرسةةةولية ممثلة يف سةةةالطينها جهدا يف دعم هذه احلركة ودفعها قدما ملا يف  لك من ازدهار وتقدم للح

 العلمية أبسرها.

وقد أنتهج الرسةةوليون يف دعم حركة التأليف واإلبداع يف اليمن عدة طرق، ويت يف مقدمتها جماراة السةةالطني للعلما  يف 
التأليف، وطرقهم لعلوم ومعارف، قد يكون من الصةةةةةةةةةةةةةةعب على من مل متلك أداة التمكن وامللكة فيها، أن يبسةةةةةةةةةةةةةةل أو 

أثره يف نفوس أهل العلم، وحمركة لإلبداع عنةدهم، إ  فجر طاقات كامنةة، فعمةل العلمةا   اتصةةةةةةةةةةةةةةر، ويبةدو أن هلذا النهج
على إخراج مصةةةةةةةةةنفات، تناولت نفس املعارف، من طب وفلك وصةةةةةةةةةيدلة وبيطرة، كما ترم هذا النهج أ ره على تطور 

 .(23)هذه العلوم وتقدمها يف اليمن أابن هذه الفوة

الطني للتشةةةةةةةجيع على التأليف، فهو إ بة العلما  ابهلداا وإجزال العطاا هلم، ورفع  أما النهج الثاين الذي سةةةةةةةلكه السةةةةةةة 
مقامهم، لقا  إبداعهم وجزا  لنبوغهم، وقد انل علما  زبيد أسةةةةة  املراتب واهلداا واجلوائز، كما شةةةةةهدت املدينة مظاهر  

  .(24)تكرمي امل لفات وامل لفني غدت مضرب املثل للباحثني يف هذا اجلانب

وكان مبدأ اإل بة واملكافأة قد وصةةل يف الدولة الرسةةولية منذ عهد السةةلطان املظفر وال يفهم اقتصةةار على املكافأة املالية 
 .(25)اجملزية، بل تعداه إىل رفع مقام احملتفى به بني أقرانه وقضا  حوائجه

ه( الةذي أهةدو  694الطربي )ت:  ويف مقةدمةة من احتفةت بةه الةدولةة، حمةدث احلجةاز حمةب الةدين أحلةد بن عبةد هللا
 ،(26)للسةةةةةةةةلطان املظفر بعض م لفاته، فنال من بره، وأغدق عليه من الصةةةةةةةةالت، ورفع راتبه يف تدريس املنصةةةةةةةةورية ملكة

وسةةةةةةةةةةةةةةار السةةةةةةةةةةةةةةالطني من بعد املظفر على هذا املنوال، إ  يذكر اجلندي: أن الفقيه عمر بن عيسةةةةةةةةةةةةةةى اهلرمي )ت: بعد  
 ، والهتمام ملوم ب  رسول ابلعلم والعلما  فإهنم كانوا جييزون  (27)يف النحو ه( صنف لألشرف عدة مصنفات۷۰۰
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من يصةنف كتااب ويهديه إىل أحد ملوم هذه الدولة، وهذه من مزااهم احلميدة فمن ه ال  العالمة قاضةي القضةاة لال 
وليف كتابه الشةةةةةةهر التفقيه يف شةةةةةةرت ه( فإنه ملا فرغ من 792الدين حممد بن عبد هللا بن أ  بكر الرمي املتوىف سةةةةةةنة )

جملد حلل من بيته يف زبيد إىل بني يدي امللك األشةةةةةةةةةةةةرف  16جملد وقيل يف  24التنبيه أل  إسةةةةةةةةةةةةحاق الشةةةةةةةةةةةةريازي يف 
إلاعيل يف أطباق الفضةةةةةةة ملفوفة ابحلرير والديباج، يتقدمه العلما  واألمرا  والوزرا ، فأجازه األشةةةةةةرف ابث  عشةةةةةةر ألف  

وأربعني ألف درهم، قةدرهةا احلةافس بن حجر العسةةةةةةةةةةةةةةقالين يف كتةابةه إنبةا  الغمر أبربعةة آالف مثقةال  هبةا،  دينةار، رةانيةة
 .(   28)وأجيز آخرون من العلما  لجازات سنية، ال يتسع املقام لإلحاطة هبم وحسبك من القالدة ما أحاط ابلعنق"

عليهم الكثري من اهلداا والصةةةةةةةةالت، إ  صةةةةةةةةنف   كما أهدي بعض من العلما  م لفاهتم للسةةةةةةةةلطان امل يد، الذي أغدق
ه كتاب »الترب املسبوم إلزانة سيد امللوم، وأهداه إلزانة السلطان امل يد، ۷۰۳الفقيه احلنفي عمر بن علي العلوي ت: 

 .(29)ه( أرجوزة يف علم الفرائض وأهداها إلزانة امل يد ۷۲۱كما صنف الفقيه يعقوب بن حسني بن حريص )ت بعد 

ل تعداه إىل إقامة  مث أخذ التشةةةةةجيع على التأليف نوعا أخر، إ  مل يقتصةةةةةر على صةةةةةلة وإكرام العامل امل لف فحسةةةةةب، ب 
 حفل مهيب حيتفي فيه ابمل لف والكتاب.

لحداث هذا النوع من التكرمي، وكان لعلما  زبيد ( ه۸۰۳  – ۷۷۸وقد انفرد السةةلطان األشةةرف إلاعيل بن العباس )
قصةةةةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةةةةبق يف هذا امليدان إ  يشةةةةةةةةةةةةري امل رخون إىل رفع مصةةةةةةةةةةةةنف اإلمام لال الدين بن حممد بن عبد هللا الرمي  

ه( املوسةةوم به »التفقيه شةةرت التنبيه« إىل مقام السةةلطان األشةةرف الثاين، حمموال على رؤوس الفقها  مزفوفة  ۷۹۲)ت:
ابلطبول واملعازف، يتقدمهم العلما  والقضةةةةةةةةةاة واألمرا  فتقبله السةةةةةةةةةلطان، وأجازه بثمانية وأربعني ألف درهم »حللت يف 

  .(30)بني يدي امل لف من قصر السلطان إىل ابب منزله بزبيد«  أطباق الفضة ملفوفة أبثواب احلرير والديباج،

وعلى الرغم مما يكتنف هذا التكرمي من مبالغة، فإن الباحث ال يرو فيه مبالغة بل إن العلما  والباحثني يستحقون أكثر 
 .  (31)من  لك، هذا كما يرو بعض أهل العلم أن فيه تكرما للعلم ورفعة لدرجته

نهج يف التشةةةةةةةةةةةةةةجيع على التةةأليف واإلبةةداع رةةاره، إ  بةةث التنةةافس بني العلمةةا ، وفجر مكةةامن اإلبةةداع  ولقةةد أيت هةةذا ال
 ه( إىل ۸۱۷لديهم، خدمة للعلم، ورغبة يف نيل كرم السلطان، فعمد العالمة حممد بن يعقوب الفريوزابدي )ت 
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ابلطبول يتقدمه الفقها  والقضةةةةةةةةةةةةاة    تصةةةةةةةةةةةةنيف م لفه »اإلسةةةةةةةةةةةةعاد إىل درجة االجتهاد« يف ثالث جملدات، وحلل مزفوفة
 . (32)والطلبة، إىل مقام السلطان، فأ به األشرف بثالثة آالف دينار

 ابدي نشاط وليفي انل عليه الصالت واملكانة املرموقة لدو السلطان األشرف وخلفه السلطان الناصر.آ وكان للفريوز

عليه، يف تفنن العلما  يف التصةةةنيف واإلبداع فيه، وابتكار    كما سةةةاهم تشةةةجيع الرسةةةوليني للعلما  على التأليف وإ بتهم
فنون وليفيه مل يعهدها اليمن أبسةةةةةةره من قبل، ومن هذا املنطلق سةةةةةةأكتب ما يدور يف خاطري من احلرقة اليت أشةةةةةةعر هبا 

شةةةةي من حقوقهم، بل  واألسةةةةى على العلما  والباحثني من أبنا  أمتنا العربية واإلسةةةةالمية املهمشةةةةني والذين مل ينالوا أدين 
حىت أن ما كتبوه ما زال حبيس الدفاتر واملخازن، ولو أن رؤسةةةةةا  الدول العربية واإلسةةةةةالمية بذلت من األموال للباحثني 
واالكادميني يف اجلامعات واملبدعني يف وتلف الصةةةةةةةةةةةناعات نصةةةةةةةةةةةف ما تبذله من أموال يف الراضةةةةةةةةةةةة لالعبني واملدربني 

لتخصةةصةةات بدال من اسةةتقدام املدربني يف الراضةةة دون أي فائدة ترجع للشةةعب أو الوطن  واسةةتقدام العلما  من ليع ا
لكان حال دولنا العربية واإلسةةةةالمية غري احلال الذي نراه اليوم، وخاصةةةةة يف أمور الشةةةةريعة اإلسةةةةالمية والفقه اإلسةةةةالمي  

وعه، بل الشةةةةتغل اجلميع يف االبداع يف وقضةةةةااان املعاصةةةةرة، ملا اسةةةةتطاع املسةةةةتشةةةةرقون أن يشةةةةككوا يف ديننا وأصةةةةوله وفر 
ه(، من وليف 812وتلف اجملةاالت، من  لةك مةا قةام بةه الفقيةه األديةب علي بن حممةد بن إلةاعيةل النةاشةةةةةةةةةةةةةةري )ت 

 .(33)رسالة نثرية عارية من النقل، خصها ابلسلطان األشرف الثاين، فحظي عنده بعلو املقام

للسةةةةةلطان األشةةةةةرف، جعل أول كل سةةةةةطر منه ألف فأسةةةةةتعظمه السةةةةةلطان، وانل ابدي قد صةةةةةنف م لفا آ زو وكان الفري 
، فكةةان هلةةذا اإلعجةةاب والتقةةدير أثره على نفس الفقيةةه األديةةب إلةةاعيةةل بن أ  بكر املقر  )ت: (34)إعجةةابةةه وتقةةديره

  ه/907فألف غريبة العصةةةةةةةر وفريدته كتابه »عنوان الشةةةةةةةرف الوايف« وصةةةةةةةفه السةةةةةةةخاوي )ت  (35)م(1433ه/ 837
م( بقوله: »فعمل الشرف كتابه احلسن الذي مل يسبق إىل مقالته« فأعظمه السلطان، وأغدق على م لفه اهلبات  14۹۷

   .(36)والعطاا واستحسنه علما  العصر

كما قدم عدد من علما  زبيد بعضةةةةةةا من مصةةةةةةنفاهتم للسةةةةةةلطان الظاهر حيي بن إلاعيل فأ هبم عليها ابجلوائز ومنحهم 
 .واهلباتالصالت 

ه(،  كر الربيهي: أنةه اختصةةةةةةةةةةةةةةر البخةاري، على طريقةة املسةةةةةةةةةةةةةةانيةد،  ۸۷۰منهم العالمةة أحلةد بن عمر املنق) )ت بعةد 
  .(37)فيذكر الصحا  مث يذكر ليع ما رواه من أحاديث، وجعله ابسم السلطان الظاهر ونسبه إليه
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لاه »الظاهري«، وأهداه إىل السةةةةلطان الظاهر ه( كتااب 842كما صةةةةنف الفقيه علي بن حممد بن قحر الزبيدي )ت:
   .(38)فأ به عليه ملائة مثقال وكساه ورفع منزلته بني العلما 

أما النهج الثالث الذي انتهجه السةةةالطني الرسةةةوليني للتشةةةجيع على التأليف، فيتلخص يف حث العلما  البارزين يف فرع 
نوان املصةةةةةةنف على العامل، وقد يوكه الختياره، مث ما يلبث أن  من فروع العلم، ابلتصةةةةةةنيف فيه، وقد يشةةةةةةري السةةةةةةلطان بع

 يكافئه على صنعته وتصنيفه، وقد ساهم هذا اجلانب يف إثرا  احلركة العلمية ابلعديد من املصنفات املفيدة يف ابهبا.

سةةةةلطان  م( أن ال۱4۰۹ه/  ۸۱۲فمن شةةةةواهد  لك ما  كره الفقيه امل رو أبو احلسةةةةن علي بن احلسةةةةن اإلزرجي )ت:  
األشةةةةةةةةةةةةةةرف إلةاعيةل بن العبةاس، أشةةةةةةةةةةةةةةار عليةه أن جيمع كتةااب ألعالم اليمن كربائهةا وملوكهةا وأمرائهةا وعلمةائهةا وعبةادهةا  

  .(39)ورؤسائها وزهادها، فصنف م لفه املسمى العقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر اليمن

وللسةةةةةةةةةةلطان الناصةةةةةةةةةةر أحلد دور يف حث العلما  على التأليف، إ  طلب من الفقيه األديب الاعيل بن أ  بكر املقر   
أن ينشةةةةةةد له بديعية يف مدت النا ل يتمثل فيها بديعية الصةةةةةةفي احللي، فصةةةةةةنف بديعيته املعروفة ب  (م۱2۳۳ت: )

   .(40)»اجلماانت البديعية يف مدت خري الربية«

لعناية ابلعلما  على إجالهلم ورفع مكانتهم، وصةةةةةةةةةةةةحبتهم، بل تعدو األمر  لك إىل نوات عديدة يف حياة  ومل تقتصةةةةةةةةةةةةر ا
 العلما  العامة منها:

زارة السةالطني الرسةوليني للعلما  يف دورهم وأماكن تدريسةهم، وسة اهلم الدعا ، إ  تشةري املصةادر إىل زارة السةلطان   -
كما قام الواثق إبراهيم بن    ،(41)هللا بن كحيل يف مسةةةةةةةةةةةةةجده والتمس منه الدعا  املنصةةةةةةةةةةةةةور عمر للفقيه أ  بكر بن عبد 

، أمةا الفقيةه أحلةد بن موسةةةةةةةةةةةةةةى بن عجيةل )ت: (42)م( يف داره۱۲۸۱املظفر بزارة الفقيةه بعقوب بن حممةد الو  )ت: 
د بن حممد بن أسةةةةةةعد  كما زار السةةةةةةلطان املظفر، الفقيه أحل  ،(43)ه( فكانت امللوم تزوره وتصةةةةةةله وتقبل شةةةةةةفاعته690
كما أشةةارت املصةةادر إىل زارة السةةلطان اجملاه، للفقيه حممد بن عبدهللا   ،(44)م( يف داره، وتناول من طعامه۸6۱۲)ت: 

  .(45)م( يف مسجده ليال، فتفقد أحواله وسأله الدعا 1246احلضرمي )ت:

 األسباب اليت أدت إىل النهضة العلمية
 اإلمامة وتشجيع الدولة للعلم والعلما .التنافس على  -
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و لك ألن السةةةةةةةالطني واألئمة غالبا كانوا من أهل العلم، وال يكاد يرشةةةةةةةح إمام للخالفة إال إ ا كان جمتهدا وله وليف  
فذلك من شةةةةةةةةةروط اإلمامة عندهم اليت جيب توافرها يف البيعة لإلمام، وبدوهنا ال جتب طاعته وال تنعقد بيعته، بل ال بد 
أن يبني اجتهةاداتةه يف م لف، وينةاق) اإلمةام من قبةل هيئةة كبةار العلمةا  يف عصةةةةةةةةةةةةةةره  ألن احلةاكم ال يكون إال إمةامةا،  
ومعظم األمرا  الذين حكموا اليمن كانوا من العلما  واألداب ، فقد كانوا يقربون العلما  منهم ويسةةةةةةةةتوزروهنم، ويضةةةةةةةةعون  

مزيةد من العطةا  واإلبةداع األد  نثرا وشةةةةةةةةةةةةةةعرا، وكةان هةذا حةافزا قوا لكثرة  هلم املكةانةة الالزمةة، وحيثوهنم على العلم مع 
 التأليف يف اليمن، إضافة إىل أن املذهب الزيدي يدعو إىل االجتهاد والتحرر من التقليد.

 عناية العلماء ابلتدريس والتأليف
سةةائل العلمية، واالسةةتفادة من ثقافة اآخرين، تواصةةل اليمن العلمي والثقايف مع البلدان العربية، وتبادل الرسةةائل يف امل -

واالندماج الثقايف، واملناقشةةةةةةةةةةات العلمية بني علما  اليمن، وغريهم من علما  البلدان، سةةةةةةةةةةاعد على إثرا  احلياة الفكرية 
 والعلمية، وكانت أهم لقا اهتم يف موسم احلج.

ث والكتةابةة ممةا أدو إىل حرام ثقةايف وفكري التنةافس احملمود بني علمةا  العصةةةةةةةةةةةةةةر، فةاتسةةةةةةةةةةةةةةعةت رقعةة التةأليف والبحة  -
 متصاعدة.

 عدم التطور احلضاري كما يف عصران احلايل والذي جعل الناس يشتغلون ويهدرون أوقاهتم ملا ال طائل منه. -

 اهلمة العالية لدو أهل العلم طالب ومشايي -

لعلم ليال وهنةارا، حىت أنةه  اكر العلم يف مثةال  لةك مةا  كره العالمةة حممةد بن أحلةد عبةدالبةاري األهةدل أنةه اشةةةةةةةةةةةةةةتغةل اب
 الطريق أثنا  سفره للحجه.

العمل ألجل الدين والشةةةرع، والتجرد لذلك، ال ألجل احلزب واجلماعة، والوصةةةول إىل السةةةلطة واحلكم أو لعر  من  -
 الدنيا زائل.

 السياسة وأثرها على الفكر والثقافة
بدأت السةةياسةةة تلعب دورا هاما يف عزل الفكر اليم  اجتماعيا، وانقسةةاماته بوجود الدويالت والدعوات، اليت انتشةةرت  
يف أواخر القرن الثالث اهلجري، منها الدولة اليعفرية، فالدعوة الشةةةةةةةةةيعية، فالدعوة الزيدية اهلادوية، يف خضةةةةةةةةةم منو الفكر 

من مث امتدت الدعوات بصةةةةةةراعاهتا الفكرية والسةةةةةةياسةةةةةةية، من زيدية معتدلة  السةةةةةة  يف كل من صةةةةةةنعا ، واجلند، وزبيد، و 
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ومعتزلة، وشةةةيعة اثنا عشةةةرية، ومطرفية، و لت السةةةنة تسةةةري كل غري معوج، كان هلا األثر يف االنتشةةةار واالزدهار، بينما  
  ل الصراع الفكري والسياسي حماطا ابلدعوة الشيعية والزيدية.  

سةية تفر  حصةارها على اليمن بصةراعات األئمة وحروهبا املسةتمر، حىت جا ت مرحلة الدولة  ومرت مرحلة العزلة السةيا
القالية األوىل، وهيمنتها على اليمن، رغم الوحدة السةةةةةةياسةةةةةةية اليت كلت اليمن الطبيعية بعد الفراغ، من احلكم الوط ،  

بعدها اليت جا ت ابلدولة القالية الثانية، برز فرضةةةةةةت قداسةةةةةةة األمام، والتفرقة بشةةةةةةىت أنواعها، غري أن هذه املرحلة وما 
علما  أدركوا عمق السةةياسةةة، اليت أحاطت الشةةعب بسةةور الفرقة، فكانت املسةة ولية الكربو على عاتقهم، فحطوا سةةور 

تبادل  على االنفتات الفكري، واللقا  األخوي، وال العزلة ابجتهاداهتم، وهنجوا طريق السةنة واجلماعة، وبنوا حياهتم العلمية
العلمي بني صةةةةةةةنعا  وزبيد، شةةةةةةةأهنم شةةةةةةةأن علما  اإلسةةةةةةةالم الذي هنجوا مسةةةةةةةلك العلما  ابللقا ات واألخذ والعطا  من 
العلمةا ، فكةان حممةد بن إلةاعيةل األمري، وحممةد بن علي الشةةةةةةةةةةةةةةوكةاين، واملقبلي وقةاطن، واجلالل، وعبةد القةادر بن أحلةد  

حلسةةةةةةةةةني زيد جحاف وغريهم ممن تركوا التعصةةةةةةةةةب املذها، فحاربوا الكوكباين والقاضةةةةةةةةةي أحلد بن صةةةةةةةةةاإ أبو الرجال وا
سةياسةية العزلة والتعصةب، وقاوموا سةياسةة التعصةب وفتحوا صةدورهم لعلما  زبيد، فمنهم من زار زبيد وأخذ عن علمائها  

العالمة    األسةةةةانيد الصةةةةحيحة، مثل أحلد حممد قاطن، وأوالد حممد بن علي الشةةةةوكاين، الذين أخذو اإلجازة من احلافس
عبد الرحلن بن سةةةةةليمان األهدل، املسةةةةةجلة يف كتابه النفس اليماين، يف إجازة القضةةةةةاة أوالد حممد على الشةةةةةوكاين، كما  
تبادلت الزارات بني علما  زبيد وصنعا ، فكان لقا  العالمة عبد اإلالق بن الزين املزجاجي، بصنعا  فأخذ اإلجازة من 

 .(46)وبدوره أجاز جميزه وتوىف بصنعا العالمة حممد بن إلاعيل األمري 

ومن أبرز ما طالعنا به األدب واالحوام املتبادل بني العلما  والسةةمو العلمي واالنسةةجام اإللقي الرفيع زارة العالمة عبد 
وتبادال العلم، هةةةةةةةةةةةةة لقا اته بعلمائها وأبرزهم القاضي أحلد بن صاإ أبو الرجال، ۱۱۷۰هللا بن عمر اإلليل لصنعا  سنة 

 أخذ وعطا ، وكل واحد توج زميله ملا يستحق من املدت والثنا  يف قصيدتني متبادلتني، ال يسع اجملال لذكرها.

فمن هنا نرو أن سةةةةةةةةور العزلة الفكري املسةةةةةةةةيس قد حتطمت أمام رجال العلم والفكر واالجتهاد، فالعمري يروي سةةةةةةةةند 
العالمة علي بن أحلد الظفري عن العالمة إبراهيم بن حممد بن إلاعيل    الصحيح عن القاسم بن احلسني بن القاسم عن

األمري عن والده العالمة حممد بن إلاعيل األمري عن العالمة السةةةةةةةةةيد احلافس حيإل بن عمر األهدل الزبيدي عن العالمة  
حلافس الكبري عبد يوسةةةةةةةف حممد البطات الزبيدي عن العالمة السةةةةةةةيد الطاهر بن حسةةةةةةةني األهدل الزبيدي عن شةةةةةةةيخه ا

   .(47)الرحلن بن علي الديبع الزبيدي املشهور بسنده العايل إىل البخاري
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فاحلركة العلمية بعد لقا ات العلما  كان هلا أثرها الفعال يف إهنا  سةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةة العزلة والتفرقة، ومل تتوقف احلركة الفكرية، 
 زبيد وحدها، و لت جامعة األشةةةةةاعر االشةةةةةعاع الفكري  فكان هلا دور فعال يف إجياد علما  أعالم، افتخر هبم اليمن ال

برز فيها على امتداد ما بعد مرحلة االنفتات عبد هللا بن سةةةةةةةةةليمان اجلرهزي  و امل لفات اليت منها معني االخوان شةةةةةةةةةرت 
شيي والعالمة    ،ملصر (ه1205)فتح الرحلان، والعالمة حممد بن حممد مرتضى الزبيدي م لف  ج العروس املتوىف سنة  

اإلسةالم عبد الرحلن بن سةليمان األهدل املشةهور مل لفاته واليت منها النفس اليماين، وبركة الدنيا واآخرة، وفوائد الفوائد 
  .(48)وخرائد اإلرائد، والعالمة حممد عبد اإلالق بن علي املزجاجي  و امل لفات الشهرية

جري حبركة علمية زاخرة، وحركة اقتصةةةةةةةةةادية، فزبيد املدينة وتطالعنا مرحلة القرن الثالث عشةةةةةةةةةر اهلجري والرابع عشةةةةةةةةةر اهل
العلمية يقدم إليها العلما  والطالب من ليع أ ا  اليمن، وإندونيسةةةةةةيا وإفريقية مصةةةةةةاحبة ابحلركة التجارية والصةةةةةةناعية، 

قاف والتجار وكان الطالب عندما يصةةةةلون إىل زبيد لينهلوا من معينها، ويتحصةةةةلون على لقمة العي) بسةةةةهولة، من األو 
ومتوسةةطي الدخل، كما جيدون السةةكن يف األربطة واملنازل العامة، ومن أبرز علما  هذه املرحلة العالمة السةةيد حممد بن  
عبد الرحلن األهدل، وحممد بن علي العمراين، املنتقل من صنعا  إىل زبيد وعبد الرحلن الشريف ويوسف حممد فقري وداود 

 ر، والسيد عبد هللا حممد البطات، ويوسف حممد جدي وغريهم كثري.الساملي وداود عبد الرحلن حج

هة العالمة أبكر عبد الرحلن 1357ومن تالميذ هذه الكوكبة الذين درسوا ابملدرسة العلمية ابألشاعر اليت وسست سنة  
وسةةةةةةةف جدي،  األهدل، وسةةةةةةةليمان بن عبد هللا األهدل، وأحلد حممد عبد هللا األهدل وحممد صةةةةةةةديق البطات، وحممد ي

وحممد يوسةةةةةف فقري، وحممد إلاعيل حمنا، وحسةةةةةني حممد عبد هللا الوصةةةةةا ، وحممد أحلد قشةةةةةاعة، وأحلد حممد خليل 
خطيب جامع زبيد، وأحلد عبد هللا خليل، وحممد أحلد السةةةةةةةةةةةةةةاملي، وعبد هللا زيد املعز  القائل يف وصةةةةةةةةةةةةةةف حلقة علم 

 جبامع األشاعر: 

 .(49)فلك حيويه بطن األشاعركأنك بدر والتالميذ أجنم يف 

 النتائج والتوصيات:

أهم ما توصةةةةةةةةل إليه الباحث هو وجود حركة علمية يف هتامة اليمن أصةةةةةةةةيبت ابلركود واإلمهال يف الفوة األخرية بسةةةةةةةةبب 
اليمن إما  املناطقية والصةةةراعات السةةةياسةةةية واملذهبية، وفود كثري من علما  السةةةنة وغريهم من املذاهب املختلفة إىل هتامة 
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مفيدا أو مسةةةتفيدا، أن تشةةةجيع وحتفيز أويل األمر للعلما  والباحثني ومسةةةامهتهم يف التأليف مما يشةةةجع على االبداع يف 
 التأليف.

لةذا فةإن البةاحةث يوصةةةةةةةةةةةةةةي ابحلفةاا على الواث العلمي الةذي خلةده األوائةل والبحةث والتنقيةب عنةه وحتقيقةه وطبةاعةة مةا 
الباحث القيام بدراسةةةةةةة املناهج التعليمة خاصةةةةةةة يف العلوم الشةةةةةةرعية اليت كانت تدرس يف احللقات حقق منه، كما يقوت 

وصةةلى هللا على سةةيدان حممد وعلى آله وصةةحبه وسةةلم واحلمد هلل  العلمية على وتلف مراحل التعليم يف القرون املاضية.
 رب العاملني.
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ABSTRACT 

The revolution of technology is developing at an accelerated pace. Blockchain technology is a 

relatively recent invention which has significantly affected business and finance at all levels. 

Blockchain technology is the basis for some types of financial transactions, such as smart contracts 

and virtual currencies.  

This research aims to explain the reality of blockchain technology and its underlying principles as 

they relate to Islamic jurisprudence and contemporary financial transactions. The author has adopted 

the descriptive approach for this study, in accordance with the standards and procedures for 

academic research. 

From the most important conclusions of this research are that this technology is a valid platform for 

conducting financial transactions and contracts, whereas a transaction is initiated by an owner 

pressing the send icon and confirmed once evidence of the transaction appears in the public registry, 

whereby the transaction is registered and the recipient becomes the new owner of the finances. 

Key words: Islamic jurisprudence, blockchain, trust chain 

 

 لخص امل

ــاحة التقنية    التقنيةإن الثورة   ــارعة، و ا يبر  ريباا علح السـ ــتور وبوتمة متسـ "تقنية البلوكشـــف" َّرت ر   ال تزال يف تطور مسـ
 يف عامل املال واألعوال أتتماا كبماا.  

ـــية   ومماا ربز  أيياة املوعاااااااااااو  أن هلـهه التقنـية أتتم يف املـعاما  امـلالـية َّتعتوـد عليبـا العقود اـلهكـية والعوا  االَّ اضــــــــــــ
 وحنوها، َّكانت احلاجة ماسة لبيان حقيقتبا وجتلية األحكام الفقبية املتعلقة هبا.

جتلية األتر   ، ومن ث  عليباتوضــيط يريقة عولبا، واملبادا الت تقوم و تقنية البلوكشــف،   حقيقةبيان إىل  وربهدف البحث:
 .الفقبي هلهه التقنية علح املعاما  املالية املعاصرة

 مع مراعاة اإلجراءا  املتعارف عليبا يف كتابة األحباث العلوية. )الوصفي(، املنهج   اعتمدت  وقد 
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املالك علح أيقونة اإلجياب بضــــــــــ   : صــــــــــاة انعقاد العقود عن ههه التقنية، ويكون وخ لصااااااات  ج  ِتا،ج عهدة، أيها
َّيتم بتسـلي    حكوي    باالقبض َّي، و يتم القبول إذا يبر يف السـل  العام أن الطرف اخرر هو املالكو  )إرسـال( للكتلة.

 ، إىل غمها من النتائج. وهللا وحده املوَّق واملعف.الكتلة وانتقاهلا إىل حمفظة املالك اجلديد 

 وك تشف، البلوكشف، سلسلة الكت ، سلسلة الثقة.البل، الفقه اإلساميالكلمات املفتاحية: 
 

 املقدمة:
 أما بعد:  احلود هلل رب العاملف، والصاة والسام علح النيب األمف، وعلح آله وصابه أمجعف،  

َّإنه ال غىن للبشرية عن التعاما  املالية َّيوا بينبم، لتلبية متطلباهتم وتيسم أمور معيشتبم، وإن التطور البشري مل يتو ف، 
َّفي ك  عصر تظبر من الصناعا  واملبتكرا  احلديثة مامل تكن يف العصور السابقة، وإن الثورة التقنية احلديثة بل ت 

كثماا من التعاما  البشرية، من أمهبا التعاما  املالية، َّتاولت كثماا من التلارا  إىل   أوجبا و وتبا، وعو ْت بترتمها
«، َّرتر  يف عامل املال واألعوال، ب   ي : البلوكشف»العامل االَّ اضي اإللك وين، و ا يبر  ريباا يف ذلكم اجملال تقنية 

 إهنا سُتادُث تورةا يف هها اجملال. 

تقدمي حبٍث َّقبي ِّ يف بيان حقيقتبا   -ج  وعا-رأيُت بعد معونة ريب    ابلغ علح املعاما  املالية املعاصرة،وملا هلا من أتر  
 . (وأثرها يف املعامالت املالية املعاصرة  ،البلوكشنيتقنية  وأترها علح املعاما  املالية املعاصرة، و د مسيته: )

 مشكلة البحث: 

 رئيسف: جاء هها الباث لإلجابة عن تساؤلف 

 ما حقيقة تقنية البلوكشف؟األول:  

 ما األتر الفقبي هلهه التقنية علح املعاما  املالية املعاصرة؟  والثاين:

  :ويتفرع عن ههين السؤالف عدة أسئلة 
 ما املراد بتقنية البلوكشف؟ وما اتريخ نشرهتا؟ ▪

 ما يريقة عولبا؟ وما املبادا الت تقوم عليبا؟ ▪

  يزاهتا؟ وما أبرز عيوهبا وخمايرها؟ما هي أهم   ▪

 ما اجملاال  الت تستخدم َّيبا ههه التقنية؟ وما أبرز املعاما  املالية املعاصرة املترترة هبا؟ ▪
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-اإلجياب والقبول–ما األتر الفقبي هلهه التقنية علح املعاما  املالية املعاصرة من حيث جملس العقد، والصي ة   ▪
 والقبض، واخليار؟   ،

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:  

 تنز أمهية املوضوع وأسباب ارتياره يف النقاط اختية:

اما  املالية، وهو من أهم أبواب الفقه َّقد أولته الشريعة عناية أن استخدام تقنية البلوكشف مؤتر يف ابب املع -1
 كبمة.
ُة املوضوع، حيث ال تزال ههه التقنية حباجة لتصويرها وجتلية أحكامبا الشرعية. -2 د   جِّ

  لة الدراسا  املتخصصة الت تطر ت لللانب الفقبي هلهه التقنية خبصوصبا،  وذلك حبسب ما ايلعت عليه.  -3

 أهداف املوضوع:  

 هلها املوضوع أهداف عديدة, من أمهبا ما يلي:

 .ريخ نشرهتااتو   ،بتقنية البلوكشفبيان املراد     -1

 توضيط يريقة عولبا، واملبادا الت تقوم عليبا.   -2

 .خايراملعيوب و تنطوي عليه من الوما   ، يزاهتا التعريف أبهم  -3

 السيوا يف املعاما  املالية املعاصرة.إبراز اجملاال  الت تستخدم َّيبا ههه التقنية،     -4

اإلجياب –جملس العقد، والصي ة  :األتر الفقبي هلهه التقنية علح املعاما  املالية املعاصرة من حيث جتلية   -5
 .، والقبض، واخليار-والقبول

 الدراسات السابقة:

الية املعاصرة، وإمنا تطر ت هلا علح سبي  دراسة َّقبية حول أتر تقنية البلوكشف يف املعاما  امل -بعد الباث -مل أجد 
التبع بعض الدراسا  الت حبثت العوا  االَّ اضية، والعقود الهكية؛ ألهنا املنصة الت تتم عن يريقبا ههه املعاما ، 

 ومن أبرزها مايلي:

مقدمة إىل ندوة النكة ور ة عو  ، وهي  عبدالســــــــتار أبوغدة د. ،العقود الذكية والبنوك الرقمية والبلوكشاااااااني -1
 ه.1440رمضان  9-8التاسعة والثاتون لا تصاد اإلسامي املنعقدة يف مدينة جدة بتاريخ  
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 –، حبث مقدم جملوع الفقه اإلسامي الدويل بدورته الرابعة والعشرين  َّداد  العياشي الصادق  د.  ،العقود الذكية  -2
 م.2019ديب  

لقة للباحث: إبراهيم بن أمحد بن حمود حيىي، وهي ور ة عو  ُ دمت حلاً، بتكوربن أمنوذج  –النقد االفرتاعي    -3
 ه يف جامعة اإلمام ابلرايض.1440-1-23عقد  بتاريخ:    حبثية بعنوان: " النقد االَّ اضي "

ويلي، حبث مقدم عباس اجلُ  عبد عور د.  ،العمالت االفرتاعية واقعها وتكيفها الفقهي وحكمها الشرعي -4
 م.2019إبري   17-16العوا  االَّ اضية يف امليزان، جبامعة الشار ة بدولة اإلمارا ، بتاريخ  ملؤمتر  

وهي رسالة   النلار، اسم  أمحد هشام  أ.   ،دراسة اقتصادربة، شرعية، حماسبية  -العمالت االفرتاعية املشفرة  -5
 م.2019ماجستم من املعبد العايل للدراسا  اإلسامية جبامعة آل البيت ابألردن،  

أ. ايسر بن عبد الرمحن آل عبدالسام، مطبوعة ابلتعاون  العمالت االفرتاعية: حقيقتها وأحكامها الفقهية، -6
ه، 19/6/1437بف بنك اجلزيرة ودار امليوان، وأصلبا رسالة ماجستم من املعبد العايل للقضاء، نو شت بتاريخ:

 م.28/3/2016املواَّق  

ية،  األحكام الفقهية املتعلقة  -7 د. عبدهللا بن حمود العقي ، وهو حبث من إصدارا  وحدة   ابلعمالت اإللكرتِو
 م.2017،  32الباوث والدراسا  العلوية بعوادة الباث العلوي يف اجلامعة اإلسامية ابملدينة املنورة، حبث ر م  

 ههه أبرز الدراسا  الت تطر ت للبلوكشف و د أَّد  منبا ومن غمها يف حبثي.

  افة يف هذا البحث من وجهني:واإلع 
بيان حقيقة البلوكشف أبسلوب مرتب وواضط، حيث تفتقر كثم من الدراسا  السابقة إىل ال تيب يف األول:   •

عرض املادة العلوية، َّتعرض حقيقتبا سرداا، و د حاولت ترتيب عرضبا وعنونتبا ابلشك  املناسب مستفيداا 
  ا هو منثور يف ههه األحباث.

كوا تبف بعد   –إبراز أهم اخاثر الفقبية هلهه التقنية يف املعاما  املالية املعاصرة، وإن كانت اخاثر الثاين:  •
كثمة وحتتاج إىل حبث موسع َّلك  مبدأ من مبادا تقنية البلوكشف أتر يف كثم من األحكام الفقبية،   -الباث

 لكن "يكفي من القادة ما أحاط ابلعنق".
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 البحث:خطة 

 مقدمة ومتبيد ومباثف ورامتة وَّبارس. تنتظم رطة الباث يف

وَّيبا االســتفتاحية وأمهية املوضــوع وأســباب ارتياره وأهداف الباث والدراســا  الســابقة ورطة الباث ومنبج  املقدمة:
 الباث.

 يف التعريف مبفردا  العنوان. التمهيد:

 البلوكشني.املبحث األول: حقيقة تقنية 

 وَّيه تاتة مطالب:

 البلوكشف، واتريخ نشرهتا.تقنية  املراد بـ املطلب األول:

 يريقة عو  تقنية البلوكشف، واملبادا الت تقوم عليبا.  املطلب الثاين:

 .وعيوهبا  يزا  تقنية البلوكشف وخمايرها  املطلب الثالث:

 املعامالت املالية املعاصرة.املبحث الثاين: أثر تقنية البلوكشني يف 

 وَّيه مطالبان:

 التعريف ابملعاما  املالية املعاصرة املترترة بتقنية البلوكشف. املطلب األول:

 األتر الفقبي لتقنية البلوكشف يف املعاما  املالية املعاصرة.  املطلب الثاين:

 وَّيه أربعة مسائ :
 املعاما  املعتودة علح تقنية البلوكشف.املسرلة األوىل: جملس العقد يف  -
 املسرلة الثانية: الصي ة يف املعاما  املعتودة علح تقنية البلوكشف. -
 املسرلة الثالثة: حقيقة القبض يف املعاما  املعتودة علح تقنية البلوكشف وأتره. -
 .املسرلة الرابعة: تبو  اخليار يف العقود املنعقدة عن يريق تقنية البلوكشف -

 وَّيه أبرز النتائج والتوصيا .مث اخلامتة:  
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 : وَّيبا َّبرس املصادر واملراجع وَّبرس املوضوعا .مث الفهارس

 منهج البحث:

 (، مع مراعاة اإلجراءا  املتبعة يف األحباث:  الوصفياعتودُ  يف كتابة هها الباث املنبَج )
 من عزو اخاي  القرانية، بهكر اسم السورة ور م اخية يف املنت.   ▪
وختريج األحاديث النبوية يف احلاشــية بعزوها إىل مصــدرها من كتب احلديث مع ذكر الكتاب والباب الهي ُرر ِّج َّيه   ▪

 ور م احلديث. 
 والتوتيق من املراجع األصيلة واملعتودة يف ك  مههب، وذلك يف توتيق املهاهب الفقبية.  ▪
 إىل غم ذلك  ا هو معروف. ▪

علح نعوه الت ال ت يض، ث لشــــــيخي أ.د. حمود بن عبدهللا الصــــــواط علح إشــــــارته يل  -ج  وعا-َّالشــــــكر هلل  وبعد:
يه من صـــــــواب َّون هللا وحده َّله احلود والثناء، وإن كان من بباث هها املوضـــــــوع ونشـــــــره، وهها جبد املق  إن كان َّ

                                                                        رطر َّون نفسي الضعيفة والشيطان واست فر هللا منه.

 التمهيد: 

 يف التعرربف مبفردات العنوان.

 :  »البلوكشني«تقنية 

ْيءِّ، َوالث اينِّ الط ُِّف َواحْلَْورَُة. ََّاْلَقْوُل اأْلَ »و )تـََقَن( من التقنية لغة:  : َأَحُدمُهَا إِّْحَكاُم الشـــــــــ  َانِّ و ُل الت اُء َواْلَقاُف َوالنُّوُن َأصـــــــــْ
 .(1)«أَتْـَقْنُت الش ْيَء َأْحَكْوُتهُ 

 .(2)اكتشاَّاهتم و ار اعاهتم لتلبية احلاجا  يف خمتلف اجملاال لطريقة الت يستخدمبا الناس يف ا هي واصطالحاً:

ــبـي  حـياة الـناس يف خمتلف اجملـاال  هو من اإلتقـان   والعالقاة بني املعنيني: يـاهرة،، َّـاكتشــــــــــــــاف أَّضــــــــــــــ  الطرق لتســــــــــــ
 واإلحكام.  

، وســـرعرَّبا ابعتبار اإلَّراد، ث : ســـلســـة الكت وتعين(  block chainهي ترمجة حرَّية للوصـــطلط اإلزليزي )البلوكشااني: 
 ابعتبارها مصطلااا تقنياا.
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ْيءِّ يفِّ رٍَِّّْق َوَرَفاٍء، ُث  و» ،)ســــَ  (حموولة علح املصــــدر الثاتي   السااالسااالة لغًة: د،، َوُهَو َمدُّ الشــــ  ُم َأصــــْ ، َواحِّ ُف َوالا  الســــ ِّ
الٍ  ...  حُيَْوُ  َعَلْيهِّ  َا ُ َْتد ة، يفِّ ات ِّصــَ َهن  َلُة، مُس َِّيْت بَِّهلَِّك ألِّ ْلســِّ اُل ...  َو ِّ ا مُح َِّ  َعَلْيهِّ الســ ِّ َلُة ات ِّصــَ ْلســَ  َاَل بـَْعُض أَْه ِّ اللَُّ ةِّ: الســ 

َلُة احلَْدِّيدِّ  ْلسِّ لش ْيءِّ، َوبَِّهلَِّك مُس َِّيْت سِّ  .  (3)«الش ْيءِّ ابِّ

 :« وهوسلسلة احلدربث»مل أيلع هلا علح تعريف اصطاحٍي عام، وإمنا ترد يف بعض العلوم مضاَّةا كـــــــــ  ويف االصطالح:
وهي مواَّقة ملعناها الل وي : َّبي اتصـال بف راٍو وأرر . (4)وسـلمسـنده املتصـ  من الراوي إىل الرسـول هللا صـلح هللا عليه  

 . -صلح هللا عليه وسلم   -ث اثلث ث رابع وهلم جراا حىت يتص  اإلسناد ابلصاايب اجللي  الهي يروي عن النيب 

 َّبي مجع ُكتلة.  وأما الك تل:

ْيٍء، َأْي  ِّْطَعة، »و   )َكَتَ (ُة ل ةا: مصــــــــــدر والُكتـْلَ  َلة، مِّْن شــــــــــَ ْي ، َيُدلُّ َعَلح جَتَوٍُّع. يـَُقاُل: َههِّهِّ ُكتـْ ُم ُأصــــــــــَ اْلَكاُف َوالت اُء َوالا 
 .(5)«جُمَْتوَِّعة، 

د ومن اجملاز إياق الكتلة علح: » مصطلط شائع يف جمالس الشورى . وهو  (6)«اجْلََواَعة من الن اس املتفقون علح رَْأي َواحِّ
 أو ما يعرف بـ»النملاان «، َّيتكت  الناس حسب أحزاهبم، أو أعرا بم، أو دايانهتم.

حيث هي شـــــيء جمتوع، لكنبا اَّ اضـــــية    –ســـــلســـــلة الكت     –: الكتلة يف مصـــــطلانا وميكن أن يكون من اجملاز كهلك
 غم حمسوسة.  ليس هلا وجود َّيزايئي، وإمنا كانت من  بي  اجملاز لكوهنا

 وتراب  الكت  بعضبا ببعض يوجد لدينا سلسلةا من الكت .

موزعة تعتود علح معادال      اعدة بياان أبهنا  ابعتبارها مصاااااااطلحاً تقنياً: -البلوكشاااااااني -وتعرَّف  سااااااالسااااااالة الكتل
، -وتســــــوح الُكت  -املعاما  ســــــلا  البياان  أو من  ارابســــــتور  يدةامشــــــ كة و متز  تفظ بقائوةحت ،رايضــــــية مشــــــفرة

ك  كتلة (،  Nodes) ن نتجبزة املرتبطة ابإلشــبكة عاملية من األ تشــك  ههه الكت  معاا ســلســلة موزعة من البينا  عن
املعاما  و تتاقق تلقائيا من  وابلتايل تشــــــــك  ســــــــل  جلويع  ،الســــــــابقة  يف الســــــــلســــــــلة حتتوي علح بياان  من الكتلة

حليلولة او  ،حملاَّظة علح البياان  املخزنة ضـونبابشـك  مُيَك ُِّن من اسـلسـلة الكت    تْ وَ وِّ  صُـ ،و د (7)البياان مصـدا ية تلك  
 .(8)دون تعديلبا
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 البلوكشني.تقنية  املبحث األول: حقيقة  

 :وفيه ثالثة مطالب

 ، واترربخ ِشأهتا.تقنية البلوكشنيبا املطلب األول: املراد  

ــا   ــف، وملزيد إيضـ ــم كتاا  اهنإَّمر آنفاا تعريف البلوكشـ ــوح -  اعدة بياان  تضـ ــفرة تسـ  الواحدة منبا جمووعة بياان  مشـ
ــادية  -كتلة أو بلوك ــية واال تصــــــ ــياســــــ ــتفادة منبا يف مجيع اجملاال  الســــــ وههه الكت  حمددة احللم والزمن ، وميكن االســــــ

   .(9)أبول لتدوين البياان  واملعلوما  والت يتم تشفمها أوالا  اا ذ أهنا تعد سلإ ،والصاية والتعليوية وغم ذلك

. َّإذا متت (10)(الو ت  ، املعلومة، اهلاش، بصــوة-الكتلة  –)البلوك  :يهو  ،وتعتمد تقنية البلوكشااني علأ أربعة عناصاار
وبهلك تتكون عندان . (11)البلوكا العولية ُيشــفر هه البلوك، ويبىن عليه البلوك الثاين، ث الثالث وهكها تســتور ســلســلة  

   سلسلة الكت .

ي عبـارة عن جمووعـة من العوليـا  أو املبـام املراد القيـام ه: َّتوثـ  وحـدة البنـاء، والت -الكتلاة  -البلوك أماا  -1
 .وحنو ذلك  ،أو تسلي  بياان  ،كتاوي  أموال  ا دار  السلسة،هب

 .الفرعية الت تتم دار  الكتلة الواحدةا العولية هبَّيقصد  وأما املعلومة : -2

ابإلضـــــــــــاَّة إىل البصـــــــــــوة اإللك ونية للوعاملة  ، َّبو عبارة عن البصـــــــــــوة اإللك ونية هلهه املعاملة  :وأما اهلاش -3
الهي ينتج   (الر وي  التو يع ـــــــــــــــــ)، و د يرمز له ب-ســلســلة الكت   مييز ههه الكتلة من بفاحلوض النووي ك  َّبو –الســابقة  

 .من رال روارزمية دار  برانمج سلسلة الكت  صاا را ر واا 

 .(12): َّبو ذلك التو يت الهي مت َّيه إجراء العولية دار  السلسلةوأما بصمة الوقت -4

مكاانا لتخزين البياان  واملعلوما  دار  صندوق حيو  تو يعك اخلاص بشك  علين،  وتشبه تقنية البلوكشني   ❖
َّيوكن ألي شــــــخص التاقق من أنك وضــــــعت ههه البياان  دار  هها الصــــــندوق؛ ألنه حيو  تو يعك، لكن ال أحد  

 بلوكشف" مبنية  يستطيع َّتط ما بدارله غمك عن يريق مفتا  التشفم اخلاص بك، وعليه َّيوكن القول أبن تقنية "ال
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علح اهليونة العامة واخلاصـة يف الو ت ذاته، َّرؤية احلركا  الت تتم تكون متاحة للعامة، أما احلصـول عليبا وَّك التشـفم 
 .(13)َّبو للخاصة

م( حيث ير  "ساتوشي انكاموتو" مفبوم سلسلة الكت ، ث ير  يف العام  2008إىل عام ) ترجع ِشأة تقنية البلوكشني
ــيلة لتداول العوا  الهي يل ــتخدم تقنية البلوكشــــــف كوســــ ــياا من كود العولة الر وية )بت كوين( الت تســــ ــاســــ يه جزءاا أســــ

 .(14) وهتا وتقة املتعاملف َّيبا من ههه التقنية -أي العوا  االَّ اضية –االَّ اضية، والت استود   

 ، واملبادئ اليت تقوم عليها.طرربقة عمل تقنية البلوكشني  املطلب الثاين:

 وَّيه َّرعان:

 الفر  األول: طرربقة عمل تقنية البلوكشني.

 تقوم يريقة البلوكشف ابرتصار علح: 

ر م  –بكتلة جديدة حتوي ههه الكتلة )العولية، واهلاش  -حتوي  أو معاملة وحنو ذلك –تســــــــــــــلي  ك  عولية  -1
 ، ابإلضاَّة إىل بصوة املعاملة السابقة، وو ت ههه العولية(.  -ه املعاملةالتشفم وهو بصوة هه 

ــك  إلك وين  -2 ــف ابلتكاَّ ، وبشـــــ ــة البلوكشـــــ ــاركف يف منصـــــ ــوح ههه العولية -ُتد ق العولية من  ب  املشـــــ وتســـــ
، َّ سـ  املعاملة إىل شـبكة واسـعة من أجبزة احلواسـيب املتصـلة ابلشـبكة َّتد ق، وتُعتن عوليا  التد يق ههه  -التعدربن 

 علح إدراج أو عدم إدراج كتلة جديدة يف سلسلة الكت .بروتوكول إمجاع ال مركزي، حبيث أن اإلمجاع يكون 

َّإذا اعتود  ترسـ  ههه الكتلة إىل دَّ  احلسـااب  "السـل  املفتو " حبيث ميكن لك  أحد من املشـ كف يف  -3
ــة االياع علح املعاملة اجلديدة، وتظبر املعاما  علح شـــــك  ســـــاســـــ  من الكت ، املعاما  اجلديدة والقدمية  املنصـــ

 .(15)رتبطة هباامل
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 (16)"   1شك  "  

 ولع  بيان املبادا الت تقوم عليبا ههه التقنية يزيدها إيضاحاا.  

 الفر  الثاين: املبادئ اليت تقوم عليها تقنية البلوكشني.

 قوم تقنية البلوكشف علح عدة مبادا، بياهنا كاخيت:  ت

ــوح كهلك "الساااااااااا ل املفتوح -1 اإلاتحة ، و إل اء َّكرة املركزية " ويقوم علح مبدأ اعدة البياان  املوزعة : ويســـــــــــ
وهها ما يعزز عنصـر األمان    ، تلكا  األَّراد ياع علحمن االليتوكنوا  " فالتامة جلويع املشـ كف دار  تقنية "البلوكشـ 

  ، لكن ال ميكن تعدي  تلك البياان  وإمنا التركد منبا َّاسب.واحلواية للسلسة

إال أن  حبيث تكون التعاما  مرئية لللويع، وميكن التاقق من بياان  العوليا ، اخلصاااوصاااية والشااافافية:  -2
ا دار  هبألقاب يعرَّون   خاصـــــبم، حيث تتيط التقنية لألَّراد إمكانية اســـــتخدامـشــــ هها ال يعين ابلضـــــرورة معرَّة األَّراد أب

 .(17)الشبكة

حيث يتم التواص  بف الطرَّف دون وجود يرف اثلث، ويتم نسخ العولية وتوزيعبا  التحوربل بنظام الند للند:   -3
 .-nodsالت تسوح    –علح مجيع الُعقد 
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  -ابملنطق احلســـــايب كوا ســـــيريت  –َّإذا اعُتود  العولية يف الســـــل  املفتو  ال رجعة يف عمليات التساااا يل:  -4
ــخ البياان    َّإن ذلك يعين عدم إمكانية الرجوع عنبا أو تعديلبا أو حهَّبا، ألن ك  عولية موصــــــولة مبا  بلبا، ويتم نســــ

 السابقة مع ما يتم تسليله حديثاا.

ايب منمج  متصـلة مبنطق حسـ  -كاوالة بتكوين مثاا   –ويُقصـد به أن العوليا  دار  سـلسـلة الكت    التعدربن: -5
يف ذا  النظام، َّوا إن يتم رَّع املعاملة علح الشــــــــــــبكة حىت يتم التاقق منبا عن يريق النوتوكول املتبع يف البلوكشــــــــــــف 

 .(18)تلقائياا يف و ت يسم، وبناء عليه تُعتود العولية وتدر  الكتلة للسل  املفتو  أو يتم رَّضبا

 .وعيوهبا  وخماطرها تقنية البلوكشني : مميزاتالثالثاملطلب 

 وَّيه َّرعان:

 الفر  األول: مميزات تقنية البلوكشني.

 متيز  تقنية البلوكشف بعدة  يزا ، من أبرزها:  

ــر بف مايف املشــــــــ كف يف ههه التقنية عن  اعدة  األمان:   -1 وههه من أهم  يزا  البلوكشــــــــف، َّاملعلومة تنتشــــــ
، مع متكينبم من االياع علح كاَّة املعلوما ، وهو ما جيعلبا يف مرمن من االعتداء -  املفتو السل-البياان  املوزعة 

 .    (19)عليبا، حيث من أراد الت يم والتبدي  َّيلزمه تعديلبا عند مايف املش كف وهو أمر مستاي 

حيث أن بياان  املرسـ  واملسـتقب  واضـاة لللويع يف السـل  املفتو ، َّيوكن تتبع معاما  كا  الشافافية: -2
 .(20)الطرَّف والتركد من صاة البياان  ومصدا يتبا

وهها  ،ولرد تسـلي  البياان  يف البلوكشـف يكون من الصـعب لل اية إزالتبا أو ت يمهاَّب :ساتقراراالو  الثبات -3
ــار التد يقتقنية رائ باما جيعل ألن    ؛عة لتخزين الســــــــلا  املالية أو أي بياان  أررى حيث يكون هناك حاجة إىل مســــــ

 .(21)ك  ت يم يتم تتبعه ويتم تسليله بشك  دائم علح دَّ  أستاذ موزع عام

َّتتم التعاما  يف ههه التقنية بســــرعة َّا يســــت رق الو ت العتواد الكتلة إال بضــــع د ائق، وهو ما  السااارعة:  -4
 .  (22)َّتست رق أايماا  -كاحلواال  عن يريق البنوك  –مييز ههه التقنية عن غمها

 .(23) حيث أنه ال واسطة بف املتعا دين هبهه التقنية َّتسق   يوة الوساية قلة التكلفة: -5
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   .(24)يف العامل من أي جباز وأي مكان   احملاَّظ الر وية ملنصة البلوكشفإىل : َّيوكن الوصولسهولة الوصول -6

 الفر  الثاين: خماطر تقنية البلوكشني وعيوهبا.

ــيوـا وأهنـا تقنـية جـدـيدة ال نعلم مـا ختبـئه من  تقنـية البلوكشــــــــــــــف ك مهـا من التقنـيا  ال ختلو من املخـاير والعيوب، الســــــــــــ
 تنطوي عليبا:املفاجئا  يف  ادم األايم، وَّيوا يلي أبرز املخاير الت  د 

و ا يؤكد ذلك أن َّريقاا حبثياا أجرى جتارب علح العوا    :-ولو بنساااااااابة عاااااااا يلة-أهنا عرعااااااااة لالخرتا   -1
من العقود ُعرضــــة الر اٍق يؤدي إىل  ف  األموال إىل   %  3.4َّخلص إىل أن  -القائوة علح تقنية البلوكشــــف  –الر وية  

، َّليســت تقنية البلوكشــف (25)القيام بتســريب األموال بشــك  عشــوائيأج  غم مســوح مع عدم القدرة علح َّتابا، أو  
 إذاا مبنرى عن االر اق.   

االن نت َّا يتوكن من  َّقد ينقطع اإلنســـــــان عن عااااارورة وجود اتصاااااال ابإلِرِتت للوصاااااول ج  ا فظة، -2
 .(26)و تلكاته الوصول إىل أمواله

ذلك أن املشـــــــ ك رمبا َّقد بياان  الدرول إىل ههه املنصـــــــة   اخلاص:عااااايا  املمتلكات حال فقدان املفتاح  -3
ــاع املفتا  اخلاص ــر  تلكاته (27)كوا لو ضــ ــة البلوكشــــف، َّإنه حينئه اســ ــيء ميكنه َّعله  للدرول إىل منصــ وال يوجد شــ

ب له بعد التركد ؛ ألنه ال يوجد جبة مركزية مبيونة ومطلعة علح بياان  املشـــــ كف ميكنبا إعادة احلســـــا(28)حيال ذلك
 من هويته، وههه من املخاير الكبمة هلهه التقنية يف ي  وا عبا املعاصر.

أن ختاير الشـــــبكة بفقد   وُاشـــــح ،علح مر الزمن جداا كبم ميكن أن تنوو دَّاتر البلوكشـــــف بشـــــك    :التخزربن  -4
 .(29)تنزيله وختزينهكبماا جداا حبيث ال ميكن لألَّراد  السل  املفتو   قد إذا أصبط العُ 

 

 

 

 البلوكشني يف املعامالت املالية املعاصرة.تقنية  املبحث الثاين: أثر  
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 وفيه مطالبان:

 التعرربف ابملعامالت املالية املعاصرة املتأثرة بتقنية البلوكشني. املطلب األول:

االَّ اضــــية كالبتكوين، كوا ميكن اســــتخدامبا يف تقنية البلوكشــــف هلا اســــتخداما  عديدة، من أشــــبرها تبادل العوا  
تطبيقا  كثمة كتســــلي  املوتلكا ، وتوتيق املعاما ، والســــلا  الطبية، وتســــلي  أصــــوا  الناربف، وكاَّة أعوال  

ــاية، وغمها من اجملاال  ــةا ابلتعاما  املالية، ب  تتعدد (30)الوســ ــف تقنيةا راصــ ، وكوا هو ياهر َّليســــت تقنية البلوكشــ
 استعواالهتا يف جماال  عدة.   

 
 (31)"   2شك  "  

 ويف هها املباث سرعرف أبهم املعاما  املالية املعاصرة املترترة هبهه التقنية.  

ــائص واملزااي، لكنبا و»العمالت االفرتاعاااية:  ــدرها الدول من حيث اخلصــ ــبه العوا  الت تصــ هي عبارة عن عولة تشــ
ميكن مامســـــــته ابليد، تُنتُج وُتدار من موا ع متخصـــــــصـــــــة، وليس عن يريق بنوك مركزية ر وية ليس هلا شـــــــيء حمســـــــوس 

 .(32)«وحكوما 

   لتكون املنصـة  -أول العوا  االَّ اضـية وأشـبرها  –وكوا سـبق يف التعريف ابلبلوكشـف أهنا سـبقت عولة البيتكوين
 اضية بواسطة سلسلة الكت  "البلوكشف".الت تعو  عليبا العوا  االَّ اضية، َّيتم حتوي  العوا  االَّ  
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ــية كثمة تزيد علح األلف عولة، منبا  ــية علح البيتكوين، ب  أيلقت بعدها عوا  اَّ اضــ ومل تقتصــــر العوا  االَّ اضــ
 .(33)"ريب " و"ليتكوين" وغمها، غم أن أشبر وأكثرها رواجاا هي البيتكوين

 وختتص العوا  االَّ اضية أبهنا مزيج من رصائص: 
 ابستثناء املباشرة. -دون يرف اثلث  –: ذي الطبيعة الثنائية  الدَّع النقدي الور ي •

 : ذي الطبيعة الثاتية ابستثناء الوسي  املركزي.والدَّع النقدي اإللك وين •

 .(34)َّبي إذاا: " دَّع تنائي إلك وين"

رســـال العقود  إمن رال برجميا   ادرة علح  (مشـــفرة)راصـــة بطرق مرمزة  هي عبارة عن بروتكوال »والعقود الذكية: 
ــاب ــا   من حســـ ــلي  علح منصـــ ــااب  أررى ابلتســـ ــف)شـــــخص إىل حســـ اثلث كووتق أو  ، دون تدر  يرف(بلوكشـــ

 .(35)«وسي  أو أي جبة مركزية

  -حســـــــــــــي-كوا أنه ال وجود َّعلي وســـــــــــــبب تســـــــــــــويتبا ابلهكية؛ ألهنا ذاتية التنفيه ال حتتاج إىل وســـــــــــــي  يف ال الب،   
دوا  الر ونة  أبواســــــــــطة أســــــــــاليب و   يف جملس العقد، حيث إن التقنية تعوض عن وجودهم من رال متثيلبم للوتعا دين
 .(36)والنجميا 

ــتخــدام العوا  الر ويــة للقيــام ابلــدَّع   البــد َّيبــا منو  ،لتزامــا العــاما  وتنفيــه ااملإجراء  العقود الــهكيــة  تتيطو  اســــــــــــ
 .(37)(املش ي) العقد  االلك وين للوبالغ امل تبة علح يرف

 .(38)والعقود الهكية جتري بواسطة تقنية البلوكشف َّبي أحد التطبيقا  املالية القائوة علح ههه التقنية

ومن    –كاألراضـي والعقارا  مثاا -َّيوكن أن ُتصـنع منصـة بواسـطة تقنية البلوكشـف يتم َّيبا توتيق املوتلكا  التوثيق: 
ث  يتم بيع ههه الصـــــكوك اإللك ونية عن يريق ههه املنصـــــة، وبهلك تقوم منصـــــة البلوكشـــــف مقام كتابة العدل يف إجراء 

 املبايعا  وتوتيقبا من غم وسي  اثلث.

   ــول الو فـيةكوـا ميكن ــتفـادة من هـهه التقنـية يف توتيق األصــــــــــــ ، َّعـند الـترمـ  يف خمتلف العواـم   املتعلقـة بواثئق  االســــــــــــ
ــلي  يف الدوائر املعنية ابألو اف، وإمكانية التاعب  ــفة، والتســـــــــ ــامية من أترر أنظوة األرشـــــــــ األو اف يف الدول اإلســـــــــ

 ام  يف انداثر األو اف، عند الترم  يف ذلك مع النظر يف وإرفاء أو تزوير الواثئق من خمتلف األيراف، وأتر ههه العو 
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مزااي تقنية البلوكشـــــف الت يتادث عنبا اخلناء من املصـــــدا ية، والشـــــفاَّية، والد ة، والســـــرعة، واألمان، يوجب االلتفا   
دامة نفعبا للوستفيدين ، للوااَّظة عليبا، واستدامتبا واست(39)إىل إمكانية االستفادة من ههه التقنية يف تطوير األو اف

 من ههه األو اف.

 األثر الفقهي لتقنية البلوكشني يف املعامالت املالية املعاصرة.  املطلب الثاين:

 وَّيه أربعة مسائ :

 يف املعامالت املعتمدة علأ تقنية البلوكشني. جملس العقداملسألة األو :  

 .(40)«االجتواع الوا ع لعقد البيع »يعرف جملس العقد أبنه: 

 : (41)ال ختلو من حالتنيوالعقود القائوة علح تقنية البلوكشف َّيوا يتعلق مبللس العقد 

أن يتم العقد واملتعا َدين حاضـــــــــرين يف مكان واحد جيوعبوا، َّيكون من أمناط العقود العادية يشـــــــــ ط له   احلالة األو :
 احتاد اجمللس، واملواالة بف اإلجياب والقبول وحنوها من الشروط.  

حكم العقد  أن يتم التعا د عن يريق االن نت دون حضــــــــور للوتعا د ين يف مكان واحد وهو ال الب، َّله  احلالة الثاِية: 
ــلة الكت  وال يرى أحدمها اخرر، َّيتخرج علح التعا د  ــلســ بواساااطة بف غائبف؛ لكونه يتم بف يرَّف بواســــطة شــــبكة ســ

 .-  الرسالة -الكتابة  

ــرعية: » ــبكة  ره  جاء يف املعايم الشــ ــتخدام احملادتة الكتابية أو ابلنيد اإللك وين أو عن املو ع علح الشــ إبرام العقد ابســ
 .(42)«م التعا د بف غائبف, مث  التعا د عن يريق الرسالةأحكا

إن الصــي ة الشــرعية )التكييف( للتعا د بف شــخصــف ال جيوعبوا مكان واحد عن اإلن نت »وجاء يف  رار ندوة النكة: 
ــوع أحدمها كام  ــيلة إذا كان ال يســـ ــبكة اإللك ونية( أنه تعا د بف غائبف عن يريق ههه الوســـ اخرر َّيتخرج علي )الشـــ

 .(43)«التعا د عن يريق الرسالة

 

 والتعاقد بواسطة الكتابة واملراسلة اختلف الفقهاء فيه علأ قولني:
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 عنـــد  أصــــــــــــــط الوجبف، و (45)ومـــههـــب املـــالكيـــة ،(44)وهو يـــاهر مـــههـــب احلنفيـــة يصــــــــــــــط يف اجلولـــة، القول األول: 
 .(47)وياهر مههب احلنابلة،(46)الشاَّعية

 .(48)يف مههب الشاَّعية أحد الوجبف، وهو يصط: ال الثاينالقول 

 األدلة:

 أدلة القول األول:

 مبا يلي: ابلصاةاستدل أصااب القول األول القائلون بـ  

 (49)أن البيع يش ط َّيه الرضا و د حتقق الرضا بف املتعا دين ابلكتابة َّيصط البيع.  الدليل األول:

أن الكتاب من ال ائب كاخلطاب من احلاضــــر والرســــول معن وســــفم َّكامه ككام املرســــ  َّإن الرســــول  الدليل الثاين:
 .(50) واترة ابلكتاب ،عليه السام كان يبلغ اترة ابخلطاب

املعاما  اليوم بف الناس توســــــــعت، وأصــــــــبات تعتود علح االســــــــتماد والتصــــــــدير، وبف املصــــــــدر   أن   :الثالثالدليل  
واملســــــــتبلك مســــــــاَّا  بعيدة جداا، و د يتعهر اشــــــــ اط اللفظ، َّا تقوم مصــــــــا  الســــــــوق، ومصــــــــا  الناس إال بقبول 

 .(51)الكتابة

 القول الثاين: دليل

 :ن أب مطلقاا   ابلكتابة اة العقد بعدم صاستدل أصااب القول الثاين القائلون بـ 

، َّرما َّكتابته كنطق غمه األصـــ  أن التعبم يكون ابللفظ، وإمنا  بلنا اإلشـــارة يف حق األررس للضـــرورة لعلزه عن النطق
 .(52)-اإلشارة  –إلمياء القادر علح النطق َّا يقب  منه التعبم ابلكتابة كوا ال يقب  منه التعبم اب

أبن القـادر علح النطق ال يقـب  مـنه الكـتاـبة، هـهه دعوى يف حمـ  النزاع، َّتاـتاج إىل دلـي ، َـّرين النص القول أبن  ِوقش:
  .(53)من الشارع الهي ينبح القادر علح النطق من عقد البيع عن يريق الكتابة

 

 

 الرتجيح:
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وهو  ول عـامـة أهـ  العلم، بعـد عرض القولف وأدلتبوـا يتبف رجاـان القول األول وهو صــــــــــــــاـة انعقـاد العقود ابلكـتاـبة، 
 اعدة يف صــيغ العقود، َّقال:   –رمحه هللا  -لقوة أدلته وضــعف دلي  القول املخالف، و د  عد شــيخ اإلســام ابن تيوية  

ــم كــ  تعــا ــد. َّكــ  مــا انعقــد بــه البيع من الطرَّف: مسي إتبــاتــه إجيــاابا » ــواب أن اإلجيــاب والقبول اســــــــــــ ، والتزامــه  والصــــــــــــ
 .(54)« بوالا 

 فهل تصح املعامالت املالية املنعقدة عز تقنية البلوكشني؟، ومثرة هذا اخلالف تظهر يف مسألتنا
o بنـاءا علح القول األول القـائـ  ابنعقـاد العقـد ابلكتـابـة مطلقـاا، وهو  ميكن أن ُار ج  ول بصــــــــــــــاـة هـهه املعـاملـة ،

 الراجط.
o  ابملعاما  املعتودة علح تقنية البلوكشـــــــــــــف  َّا يصـــــــــــــط التعام  -القائ  ابملنع مطلقاا   –وأما علح القول الثاين

 مطلقاا.

ــرعيـة: » وعن وقات جملس العقاد يف هاذحل احلاالاة جملس العقـد يف هـهه احلـالـة يبـدأ من حلظـة بلو  جـاء يف املعـايم الشــــــــــــ
 .(55)«اإلجياب إىل من وجه إليه, وينتبي بصدور القبول

وعليه َّإذا أرســــــلت الكتلة للوعدنف واعتود  يف الســــــل  املفتو  َّقد مت العقد، ويكون ابتداء مدة العقد منه إرســــــال   
 الكتلة  للتد يق، وحف اعتوادها من  ب  املعدنف وإضاَّتبا إىل السل  املفتو  ينتبي اجمللس.

 الصيغة يف املعامالت املعتمدة علأ تقنية البلوكشني.  املسألة الثاِية:

 الصي ة يراد هبا: اإلجياب، والقبول، وهي ركن من أركان العقود ابتفاق الفقباء، وتنقسم إىل صي ة  ولية، وصي ة َّعلية. 

فقباء  دمياا، وعلح القول والعقود املنمة بتقنية البلوكشــف صــي تبا َّعلية، َّبي ملاقة ابلكتابة واملراســلة الت تكلم عنبا ال
، َّإن املعاما  املنعقدة بتقنية البلوكشـف معاما  ذا    -كوا سـبق يف املسـرلة األوىل  –بصـاة انعقاد العقود ابلكتابة  

 صي ة صاياة: 
 بض   املالك علح أيقونة )إرسال( للكتلة. فيتم اإلجياب ▪
املالك، وذلك بعد مرور الكتلة مبرحلة التعدين للتركد  إذا يبر يف السل  املفتو  أن الطرف اخرر هو    وربتم القبول ▪

 .(56)من املعاملة والت تست رق عدة د ائق غالباا 
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ومنبا ابلطبع   –جاء يف املعايم الشــــــــــرعية َّيوا يتعلق ابلتعبم عن اإلجياب والقبول يف العقود املالية املنمة علح ابالن نت 
 ما يلي:  -البلوكشف

 العقد.  التعبم عن اإلجياب والقبول يف العقود املالية املنمة ابإلن نت يتم بك  ما يدل علح رضا العا دين إببرام -1»

حبيث  إذا وجبت الرســـــــالة اإللك ونية عن املو ع علح الشـــــــبكة أو عن النيد اإللك وين واملتعلقة ابلعقد املزمع إبرامه   -2
حال  بول الطرف اخرر, َّإن ههه   , ودون أن يكون ملرســلبا احلق يف رَّض التعا د يفتتضــون مجيع احلقوق وااللتزاما 

 .الرسالة تعد إجياابا 

دون  ة اإللك ونية عن املو ع علح الشـــــــــــبكة أو عن النيد اإللك وين واملتعلقة ابلعقد املزمع إبرامه  إذا وجبت الرســـــــــــال -3
ــهبيان مجيع احلقوق وااللتزاما  ــرها علح املو ع  د اشــــ ط لنفســ ــلبا أو انشــ احلق يف رَّض التعا د ولو  ب    , أو كان مرســ

 .إجياابا  عا د وال تعد  أو دعوة للتالطرف اخرر, َّإن ههه الرسالة تعد إعاانا 

ا إذا كان نظام ا شـرعا يعتن الضـ   علح مفتا  )أيقونة( القبول عند إبرام العقد عن املو ع علح الشـبكة  بوالا صـاياا  -4
ال يقع إال بصـــدور ذلك  املو ع ال يشـــ ط أتكيد القبول. َّإن كان يشـــ ط التركيد أبي يريقة حيددها املو ع, َّإن القبول

 .(57)«التركيد 

وللبلوكشـــــف رصـــــوصـــــيته َّيتم اإلجياب والقبول كوا ســـــبق بيانه، َّا ميلك املرســـــ  احلق يف الرَّض إذا أرســـــ  الكتلة ومت  
 اعتوادها يف السل  املفتو .

 القبض يف املعامالت املعتمدة علأ تقنية البلوكشني وأثرحل.املسألة الثالثة: حقيقة 

  :القبض يف العقود له صفتف 

وهو تـناول املبيع ابلـيد، أو نقـله وحتويـله إىل حوزة القـابض، أو كـي  مـا يكـال، أو وزن مـا يوزن،   القبض احلقيقي:: األو 
 ، إخل.أو عد ما يعد، أو ذرع ما يهرع

اا. وختتلف كيفية  بض  ويكون  القبض احلكمي: :الثاِية ابلتخلية مع التوكف من التصــــــــــــرف ولو مل يوجد القبض حســــــــــــ 
 .(58) حاهلا وارتاف األعراف َّيوا يكون  بضاا هلااألشياء حبسب 
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، ليعم القبض (59)»حيازة الشـــــــيء وما َّيه حكوبا مبقتضـــــــح العرف«ولها جاء تعريف القبض يف املعايم الشـــــــرعية أبنه: 
 احلقيقي واحلكوي، وليشم إىل أن القبض ختتلف صورته ابرتاف املقبوضا .

والقبض يف املعاما  املعتودة علح تقنية البلوكشــــف من  بي  القبض احلكوي َّيتم القبض بتســــلي  الكتلة يف ســــلســــلة   
 . بهلك جرى العرف يف ههه التقنية.(60)الكت  وانتقاهلا إىل حمفظة املالك اجلديد 

.القيد املصــريف ملبلغ من املال 1 عرَّاا:إن من صــورة القبض احلكوي املعتنة شــرعاا و  »جاء يف  رار جموع الفقه اإلســامي:  
  .(61)...«إذا أودع يف حساب العوي  مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرَّية ...يف حساب العوي  

وتســلي  الكتلة يف ســلســلة الكت  مبثابة القيد املصــريف، يف حف تكون حمفظة املالك اجلديد يف البلوكشــف مبثابة احلســاب  
 .  (62)املصريف

 وقت القبض يف تقنية البلوكشني وأثرحل:

إجراء الصــفقة يف تقنية البلوكشــف يســت رق و تاا وإن كان يســماا كعشــر د ائق، لكنه يســت رق و تاا لتد يق املعاملة من  ب   
 املعد ِّنف، َّوا أتر هها الو ت يف القبض؟

 :من أحد حالفالقبض  حيث  ا ينب ي تويئته بف يدي اجلواب عن هها التساؤل أن العقود ال ختلو من

. كوـــا هو احلـــال يف البيع الازم، والرهن أن ربكون القبض أثًرا من آاثر العقااد، وواحااًدا من موجباااتااه  احلااال األول:
ال مانع من اشــــــ اط اخليار َّيه، واشــــــ اط   ويف هها احلالالازم، وال يلزم من أترر القبض الو وع يف أي حمهور شــــــرعي،  

 األج .

ا بيد يف األموال الربوية،  أن ربكون القبض من متام العقد  احلال الثاين: َّإذا تفرق ، كقبض الثون يف الســــلم، والتقابض يدا
العا دان بدون القبض بط  العقد؛ ألن أترم القبض يو ع يف حمهور شــرعي ال ميكن دَّعه إال ابلقبض، ولهلك ال يصــط  

 .(63)اش اط اخليار َّيه، وال األج ؛ ألنه أبحدمها ال يبقح القبض مستاقاا

 وعلح ذلك:

  َّيشـ ط َّيبا أمران: حضـور البدل   –كاملصـارَّة   –َّإن كانت الصـفقة عن البلوكشـف َّيوا يلزم َّيه  بض البدلف
من ذهب أو نقود، واالنتظار إىل حصــــــــول التركيد وهو االعتواد من  ب  املعدنف ويبور الكتلة يف الســــــــل  العام، َّا  

 يصط العقد مع التفرق  بله.
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 لزم َّيه تســــليم رأس املال وهو الســــلم، َّيشــــ ط َّيه االنتظار إىل حصــــول التركيد وهو وإن كانت الصــــفقة َّيوا ي
 .(64)االعتواد من  ب  املعدنف ويبور الكتلة يف السل  العام، َّا يصط العقد مع التفرق  بله، َّيصم بيع كالئ بكالئ

ا يف جملس العقد للبدلف يف جيب التاقق من حصـــــــول القبض الفوري حقيقة أو حكوا »جاء يف املعايم الشـــــــرعية:  
ــلم يف عقد    عقد بيع مال ربوي ــبة لرأس مال الســـــــــ مبال ربوي آرر إذا اشـــــــــــ كا يف العلة, كالصـــــــــــرف. وكها األمر ابلنســـــــــ

 .(65)«السلم

 ثبوت اخليار يف العقود املنعقدة عن طرربق تقنية البلوكشني. املسألة الرابعة:

( َّالصـــــفقة يف ههه التقنية هنائية، ومن ث َّا  ال رجعة يف عوليا  التســـــلي من املبادا الت تقوم عليبا البلوكشـــــف أنه )
، واشــــــ اط  (66)ط اخليارحم  خليار اجمللس، ودرول العا دين يف عقد عن ههه التقنية مبثابة اشــــــ ايبوا  ب  العقد إبســــــقا

 إسقاط اخليار  ب  العقد خمتلف َّيه بف القائلف خبيار اجمللس علح تاتة أ وال:

 .(68)، ووجه عند الشاَّعية(67)الشرط صايط ويصط العقد، وهو مههب احلنابلة  القول األول:

 . (70)، ورواية عند احلنابلة(69)الشرط غم صايط ويبط  العقد، وهو األصط عند الشاَّعية  القول الثاين:

 .(71)الشرط غم صايط ويصط العقد، وهو وجه عند الشاَّعية  القول الثالث:

 األدلة:

 أدلة القول األول:

 مبا يلي: صاة الشرط والعقد استدل أصااب القول األول القائلون بـ  

ُبَوا -َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُعَوَر  َعنِّ  األول:الدليل   َي هللاُ َعنـْ وُل هللاِّ  -َرضـــِّ ل مَ -،  َاَل:  َاَل َرســـُ ل ح هللاُ َعَلْيهِّ َوســـَ اْلُوتَـَبايَِّعانِّ  )): -صـــَ
َياٍر ، ََّإِّْن َكاَن اْلبَـْيُع عَ  خلَِّيارِّ َما ملَْ يـَْفَ ِّ َا، إِّال  َأْن َيُكوَن اْلبَـْيُع َكاَن َعْن رِّ َياٍر َّـََقْد َوَجَب اْلبَـْيعُ ابِّ  . (72)((ْن رِّ

. َّيلوز أن اتارا (73)أن التخاير يف ابتداء العقد وبعده يف اجمللس واحد، ومعىن وجب البيع، أي: لزم  وجه االساتدالل:
 إسقاط اخليار  ب  العقد.

 .(74)َّألن يصط مع عدمه أوىل ،أن ريار اجمللس غرر، َّإذا صط البيع معه الدليل الثاين:
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 أدلة القول الثاين:

 مبا يلي: بطان الشرط والعقد استدل أصااب القول الثاين القائلون بـ   

ُبَوا -َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُعَوَر  الدليل األول: َي هللاُ َعنـْ ل َم  َاَل :   -َرضـــِّ ل ح هللاُ َعَلْيهِّ َوســـَ وَل هللاِّ صـــَ اْلُوتَـَبايَِّعانِّ ُك ُّ )): َأن  َرســـُ
بِّهِّ َما ملَْ يـَتَـَفر  َا ، إِّال  بـَْيَع اخلَِّيارِّ  خلَِّيارِّ َعَلح َصاحِّ ُبَوا ابِّ نـْ ٍد مِّ  .(75)((َواحِّ

تخايرا، والتخاير ال يكون إال بعد البيع؛ ألهنوا  ب   أن احلديث أتبت اخليار للبائعف ما مل يتفر ا، أو ي وجه االساااااتدالل:
 .(76)متام العقد ال يقال هلوا متبايعان 

ــليم ـبهـلك، َـّالتخـاير يكون  ـب  البيع وبعـده َّا َّرق، ويصــــــــــــــط أن يطلق علح املتـبايعف  وميكن أن رب نااقش:  بعـدم التســــــــــــ
  متبايعف  ب  متام العقد، ألن ما  ارب الشيء  ره حكوه. 

 .(77)أنه ينايف مقتضح العقد، َّرشبه ما لو شرط أن ال ُيسل ِّم املبيع  الدليل الثاين:

بعدم التســليم أبنه ينايف مقتضــح العقد، َّاخليار حلفظ حق املتعا دين َّاســب، َّإن أســقطاه برضــامها وميكن أن رب ناقش:  
 طلبه َّله ذلك والبيع صايط.َّلبوا ذلك، كالرهن متاماا يصط البيع بدونه ألنه حلفظ حق البائع، َّإن مل ي

 .(78)أن ريار اجمللس يثبت بعد متام البيع، َّلم جيز إسقايه  ب  ذلك، كخيار الشفعةالدليل الثالث:  

ابلفرق بينبوا، َّخيار اجمللس حلق املتعا دين َّلاز إســـــــقايبوا له  ب  العقد، أما ريار الشـــــــفعة َّبو  وميكن أن رب ناقش:  
   جيوز إسقايه  ب  العقد.حق للشريك غم املتعا دين َّا  

 :الثالثالقول   دليل

ــ   الثالثاسـتدل أصـااب القول   هها الشـرط ال يؤدي إىل جبالة العوض،   :أبن  بطان الشـرط وصـاة العقد القائلون بـــــــــــــ
   .(79)وال إىل جبالة املعوض، َّلم يبط  العقد ألجله

مبا نو شــــــت به أدلة القول الثاين من أن حق اخليار للوتعا دين، َّإن أســــــقطاه برضــــــامها َّلبوا ذلك،   وميكن أن رب ناقش:
 واألص  يف الشروط احل  ما مل حت  حراماا  أو حترم حاالا، واش اط إسقاط اخليار ال حي  حراماا، وال حيرم حاالا.
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 الرتجيح:

ــاة الشـــــرط والعقد، وذلك لقوة أدلته، وألن  بعد عرض األ وال وأدلتبا  يتبف رجاان القول األول ــان أن  وهو صـــ لإلنســـ
 ، واخليار حلق املتعا دين َّإن أسقطاه برضامها َّلبوا ذلك، وهللا تعاىل أعلم.ُيسق  حقه

ومثرة اخلالف تظهر يف مساااااااألتنا، فهل مبدئ أن )ال رجعة يف عمليات البلوكشاااااااني( رببطل العقود املنعقدة عز هذحل 
 املنصة؟  

o يتخرج صـــــاة -الهي  ال به احلنابلة-ح القول األول وهو: صـــــاة شـــــرط إســـــقاط اخليار وصـــــاة العقد يتخرج عل ،
 العقود املنعقدة عن منصة البلوكشف. 

o  َّا يصــــط التعام   - ول الشــــاَّعية-وأما علح القول الثاين: وهو عدم صــــاة اشــــ اط إســــقاط اخليار وبطان العقد ،
 بتقنية البلوكشف.  

o  الثالث: وهو بطان الشــــــــرط وصــــــــاة العقد، َّا ميكن تطبيقه يف ههه املســــــــرلة، وذلك أن العوليا  ال وأما القول
 رجعة َّيبا إلك ونياا َّا جمال لتطبيق اخليار.

 والراجط صاة العقود املنعقدة عن تقنية البلوكشف، وهللا تعاىل أعلم. ▪

 اخلامتة 

 جمتام هذا البحث، ويف ختامه أعرض أبر  ِتا، ه:احلمد هلل علأ ما منَّ به علي من 

تقنية البلوكشــــــــف من التقنيا  اجلديدة والت ســــــــتادث تورة يف عامل املال واألعوال، وال تزال تتلدد يوماا بعد   -1
 يوم، ويقال أهنا ستادث تورة ت م التعام  البشري، كوا أحدث االن نت تورة يف التواص  بف البشرية.

نية البلوكشــــــــــف خبصــــــــــائص م ايرة ل مها من التقنيا ، كوبدأ الامركزية والســــــــــل  املفتو  لك  ارتصــــــــــت تق -2
 املش كف ابملنصة،  ا يستدعي مزيد نظر ألاثرها اال تصادية، والشرعية.

علح  من أبرز التطبيقا  املعاصــرة املعتودة علح تقنية البلوكشــف العوا  االَّ اضــية، والعقود الهكية الت تقوم -3
 مبدأ إل اء الوسي ، كوا تستخدم ههه التقنية ألغراض التوتيق كالسلا  الطبية وحنوها.

تقنيــة البلوكشــــــــــــــف  يف كثم من أحكــامبــا ك مهــا من املعــاما  عن االن نــت، غم أهنــا ختتص عنبــا ببعض  -4
( عن منصــــة البلوكشــــف،  ا اخلصــــائص جتع  هلا أحكاماا راصــــة، َّون رصــــائصــــبا أنه )ال رجعة يف عوليا  التســــلي 

 استدعح بناءها علح مسرلة اش اط إسقاط اخليار ابتداءا عند القائلف ابخليار.
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أن تقنية البلوكشــــــف وســــــيلة  د تســــــتخدم يف معاما  مباحة، و د تســــــتخدم يف معاما  حمرمة، َّبي تتواَّر   -5
ــروـيه يف اجلوـلة، من حـيث اإلجيـاب والقبول وا ــتخـدم يف بعض َّيبـا أركـان العـقد وشــــــــــــ لقبض وحنو ذـلك، لكنبـا ـ د تســــــــــــ

َّإن من الفقباء من حرمبا ألهنا ال تصــــــــــدر من  ب    -التطبيقا  الت حيرمبا الفقباء ألمر آرر كالعوا  االَّ اضــــــــــية  
 وليس التارمي ألمر يرجع إىل ماهية تقنية البلوكشف. -السلطان، وال ختضع جلبة مركزية، أو ألهنا ال تعتن مثناا 

 صيات:التو   ❑

    أوصـــــــــــي مبزيد حبث خاثر ههه التقنية علح املعاما  املالية، ومن أبرز اجلوانب الت حتتاج إىل مزيد دراســـــــــــة ما
 -يلي:

مبدأ "الامركزية" من رصـــائص تقنية البلوكشـــف، ويُقصـــد به عدم وجود ســـلطة مركزية حاكوة علح التعاما    -1
،  ا يعين أن كثماا من املعاما   -احلاكم أو من ينيبه من اجلبا  كالبنوك املركزية  املقصــود بهلك  -يف منصــة البلوكشــف

 املالية الت يكون للااكم مدراا َّيبا حباجة إىل حبث يف ي  ههه التقنية وإبراز للاكم الشرعي َّيبا، َّعلح سبي  املثال

املنصــــة وعدم وجود ســــلطة مركزية ميكنبا التاقق  ال احلصــــر: َّســــخ العقود من  ب  احلاكم يف ي  جمبولية املشــــ كف يف 
ــة البلوكشــــف وبيعبا من  ب  احلاكم  ــية عن منصــ من هوية املشــــ كف وابلتايل مقاضــــاهتم، كهلك رهن املوتلكا  االَّ اضــ

 للسداد، وحنوها من املعاما  الت حتتاج ملزيد حبث.

ي تب عليه أحكام كاشـــــ اط األهلية يف العا دين يف ومن رصـــــائص تقنية البلوكشـــــف "جبالة العا دين" وهها  -2
 كثم من العقود، ويف ههه التقنية يف ال الب ال ميكن معرَّة حالة املتعا دين من حيث األهلية َّبي  ا جيدر حبثه وبيانه.

  ــامي، ابلتعرف علح ههه ــاد اإلسـ ــامية، واملبتوف ابال تصـ ــامية، والشـــركا  اإلسـ ــارف اإلسـ   كوا أوصـــي املصـ
التقنية واالســـــــــتفادة منبا مبا ال االف تعاليم الشـــــــــرع احلنيف، وحماولة إجياد احللول الشـــــــــرعية املناســـــــــبة ملا  د يع يبا من 

 املخالفا ، ال سيوا وأهنا يف تطور مستور، ورمبا يفرضبا الوا ع.

   َّيه من رطر وزل    كانت ههه أبرز نتائج الباث وتوصــــــياته، َّوا كان َّيه من صــــــواب َّون هللا وحده، وما كان
َّون نفســــي والشــــيطان َّرســــت فر هللا منه، وهللَا أســــرلُه أن يعلونا ما ينفعنا، وينفعنا مبا علونا إنه جواد كرمي، وآرر دعواان  

 أن احلود هلل رب العاملف، وصلح هللا وسلم علح نبينا حمود وعلح آله وصابه أمجعف.
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 فهرس املصادر واملراجع

 جموع الل ة العربية ابلقاهرة، ط. دار الدعوة. املع م الوسيط، وآررون،إبراهيم مصطفح  ▪
ط.  حاشاااااية ابن عابدربن معروفة بذلمس، وارها )رد ا تار علأ الدر املختار(،ابن عابدين، حمود أمف بن عور،  ▪

 هـ .1412-الطبعة الثانية-بمو -دار الفكر
، حبث مقدم ملؤمتر العوا  االَّ اضـية يف ت االفرتاعايةاحلكم الشارعي للتعامل ابلعمال أبوحسـف، أسـامة أسـعد، ▪

 م.2019إبري    17-16امليزان، جبامعة الشار ة بدولة اإلمارا ، بتاريخ  
، حبث مقدم ملؤمتر العوا  االَّ اضـــية يف امليزان، الضااوابط الشاارعية للعمالت االفرتاعاايةأبوعف، منتبح صـــا ،   ▪

 م.2019إبري    17-16ريخ جبامعة الشار ة بدولة اإلمارا ، بتا
، ور ة عو  مقدمة إىل ندوة النكة العقود الذكية والبنوك الرقمية والبلوكشاااااانيأبوغدة، عبدالســـــــتار بن عبدالكرمي،  ▪

 ه.1440رمضان  9-8التاسعة والثاتون لا تصاد اإلسامي املنعقدة يف مدينة جدة بتاريخ  
، حبث مقدم إىل مؤمتر النقود الرقمية: الرؤربة الشاااااارعية، واقاثر االقتصااااااادربةأبوغدة، عبدالســــــــتار بن عبدالكرمي،  ▪

 م.2018يناير   9الدوحة الرابع للوال اإلسامي، املنعقد يف 
 بنك مطبوع ابلتعاون بفالعمالت االفرتاعية: حقيقتها وأحكامها الفقهية،  آل عبدالسام، ايسر بن عبد الرمحن،   ▪

 ه.1439اجلزيرة ودار امليوان، الطبعة األوىل 
 ، ط. دار الكتاب اإلسامي.، أسىن املطالب شرح روض الطالباألنصاري، زكراي بن حمود بن زكراي ▪
   هـ1422بمو ، الطبعة األوىل،   –ط. دار يوق النلاة صحيح البخاري ،  البخاري، حمود بن إمساعي ، ▪
 هـ .1402-وعامل الكتب-ط. دار الفكركشاف القنا  عن منت اإلقنا ،   الببويت، منصور بن يونس، ▪
، حبــث مقــدم جملوع الفقــه  العقود الااذكيااة واقعهااا وعالقتهااا ابلعمالت االفرتاعااااااااااايااة اجلُويلي، عور عبــد عبــاس، ▪

 م.  2019ديب  –اإلسامي الدويل بدورته الرابعة والعشرين  
، حبث مقدم ملؤمتر واقعها وتكيفها الفقهي وحكمها الشااااااااارعيالعمالت االفرتاعاااااااااية  اجلُويلي، عور عبد عباس، ▪

 م.2019إبري   17-16العوا  االَّ اضية يف امليزان، جبامعة الشار ة بدولة اإلمارا ، بتاريخ 
، نشـــر املؤلف، مفبرســـة يف مكتبة امللك َّبد الوينية، املعامالت املالية أصااالة ومعاصاارة  الدبيان، دبيان بن حمود،  ▪

 هـ. 1432لسعودية، الطبعة: الثانية،  ا  –الرايض 
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 . والشر  الكبم للدردير، ط. دار الفكرحاشية الدسوقي علأ الشرح الكبري،  الدسو ي، حمود بن أمحد بن عرَّة،  ▪
 الطبعة الثانية.-، ط. دار الكتاب اإلساميتبيني احلقا،ق شرح كنز الدقا،ق  الزيلعي، عثوان بن علي، ▪
ــربيين، ▪ -الطبـعة األوىل-ط. دار الكـتب العلوـيةمغين ا تاا  ج  معرفاة معااين ألفاان املنهاا ،  حموـد بن أمحـد،   الشــــــــــــ

 هـ.1415
ياة للعمالت االفرتاعاااااااااااياة واملوقف التشااااااااااارربعي منهااالعثوـان، مجـال عـبدالعزيز،  ▪ ، حبـث مـقدم ملؤمتر الطبيعاة القااِِو

 م.2019إبري   17-16اإلمارا ، بتاريخ  العوا  االَّ اضية يف امليزان، جبامعة الشار ة بدولة
ياة العقيـ ، عبـدهللا بن حموـد،  ▪ ــورا  وحـدة  البيتكوربن  -األحكاام الفقهياة املتعلقاة ابلعمالت اإللكرتِو ، من منشــــــــــــ

 (. 32الباوث والدراسا  العلوية بعوادة الباث العلوي ابجلامعة اإلسامية ابملدينة النبوية )
ــامل،العوراين، أبو احلســــــــــــف حيىي بن أيب ▪ الطبعة  -ط. دار املنباجالبيان يف مذهب اإلمام الشاااااااااافعي،   اخلم بن ســــــــــ

 هـ. 1421-األوىل
ديب   –، حبث مقدم جملوع الفقه اإلســــامي الدويل بدورته الرابعة والعشــــرين  العقود الذكية َّداد، العياشــــي الصــــادق، ▪

 م.2019
 م. 2005لبنان الطبعة الثامنة،   –ط. مؤسسة الرسالة، بمو  القاموس ا يط،  الفموزآابدى، حمود بن يعقوب،  ▪
 هـ.1399- : عبد السام حمود هارون، ط. دار الفكر مع م مقاربيس اللغة،القزويين،  أمحد بن َّارس،  ▪
ــادق،  - لعلي، حمود رواس ▪ ــر،  مع م لغة الفقهاء،   نييب، حامد صـــ الطبعة الثانية،  ط. دار النفائس للطباعة والنشـــ

  هـ. 1408
الطبعة  -، ط. دار إحياء ال اث العريباإلِصاف يف معرفة الراجح من اخلالف املرداوي، علي بن سليوان بن أمحد، ▪

 الثانية.
حمرم   20، مقدم للوؤمتر الســــــــــــعودي للقانون، املنعقد يف Blockchainبلوكشاااااااااني  املطمي، نواف بن غزاي، ▪

 م.2018سبتون   30ه 1440
 .  ط. دار إحياء الكتب العربية  درر احلكام شرح غرر األحكام،حمود بن َّرموزا، ، رسرو منا ▪
ــام، ▪ ــتم من دراساااة اقتصاااادربة، شااارعية، حماسااابية -العمالت االفرتاعاااية املشااافرة النلار، أمحد هشـ ــالة ماجسـ ، رسـ

 م.2019املعبد العايل للدراسا  اإلسامية جبامعة آل البيت ابألردن، 
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ــر: نور حموـد،  جملاة األحكاام العادلياةخنبـة من علوـاء وَّقبـاء يف اخلاَّـة العثوـانيـة،  ▪ ، حتقيق: زيـب هواويين، النـاشــــــــــــ
 كاررانه جتار ِّ كتب، آرام اب ، كراتشي.

 -ط. دار املعرَّة للطباعة والنشـر والتوزيع  اجملتىب من السانن، املشاهور بسانن النساا،ي ،النسـائي، أمحد بن شـعيب،  ▪
 م.2007 -هـ 1428بنان، الطبعة األوىل ل  –بمو  

ــلم بن احللاج القشــــــمي، ▪ بمو  )مصــــــورة من الطبعة ال كية  -ط. دار اجلي   صاااااحيح مسااااالم،  النيســــــابوري، مســــ
 هـ(. 1334املطبوعة يف اسطنبول سنة  

اد اإلســـامي ، جملة اال تصـــ دور تقنية البلوكشاااني يف ةاربة األوقاف واساااتدامتهااهلندي، عبدالقيوم بن عبد العزيز،   ▪
 م.2018( َّناير  69العاملية، عدد )

ــبة واملراجعة  ▪ ــبة واملراجعة ، املعاربري الشااااارعية للم ساااااساااااات املالية اإلساااااالميةهيئة احملاســــ ، من إصــــــدار هيئة احملاســــ
 م.2010ه،1431ه، اتريخ النشر  1430للوؤسسا  املالية اإلسامية، والت مت اعتوادها حىت مجادى اخرر 

ور ة عو  مقدمة ملركز التويز الباثي يف َّقه بتكوربن أمنوذجاً،    –النقد االفرتاعي حيىي، إبراهيم بن أمحد بن حمود،  ▪
-1-23القضـــــــااي املعاصـــــــرة وذلك مشـــــــاركة يف حلقة نقاش أ امبا املركز بعنوان "النقد االَّ اضـــــــي" عقد  بتاريخ 

 ض.ه يف جامعة اإلمام حمود بن سعود اإلسامية ابلراي1440
ية: ▪  املواقع اإللكرتِو

https://sites.google.com/site/computer000science/home/page1-

1/digital-technology 

https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-

of-blockchain 
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 (.350/ 1القزويين،  أمحد بن َّارس، معلم مقاييس الل ة )( 1) 

-https://sites.google.com/site/computer000science/home/page1-1/digital-technology 15-10( انظر: 2)
 ه.1441

 (.59/ 3( القزويين، معلم مقاييس الل ة )3)

 (.248 نييب، حامد صادق، معلم ل ة الفقباء ) -:  لعلي، حمود رواس( انظر4)

 (.1052(. وانظر: الفموزآابدى، حمود بن يعقوب، القاموس احملي ، )157/ 5( القزويين، معلم مقاييس الل ة )5)

 (.776/ 2) ( إبراهيم مصطفح وآررون، املعلم الوسي ،6)

ــيـة وا عبـا وتكيفبـا الفقبي وحكوبـا الشــــــــــــــرعي )7) (، املطمي، نواف بن غزاي، بلوكشــــــــــــــف 180( انظر: اجلُويلي، عور عبـد عبـاس، العوا  االَّ اضــــــــــــ
Blockchain (3( أبوعف، منتبح صا ، الضواب  الشرعية للعوا  االَّ اضية ،)283.) 

 (. 36الَّ اضية: حقيقتبا وأحكامبا الفقبية )( انظر: آل عبدالسام، ايسر بن عبد الرمحن، العوا  ا8)

 (.118( انظر: أبوحسف، أسامة أسعد، احلكم الشرعي للتعام  ابلعوا  االَّ اضية )9)

ــرعي )10) ــية وا عبا وتكيفبا الفقبي وحكوبا الشـ ــفرة181( انظر: اجلُويلي، العوا  االَّ اضـ ــية املشـ ــام، العوا  االَّ اضـ ــة -(، النلار، أمحد هشـ  دراسـ
 (.  33ا تصادية، شرعية، حماسبية )

 (.118( انظر: أبوحسف، احلكم الشرعي للتعام  ابلعوا  االَّ اضية )11)

 (.181( انظر ههه العناصر األربعة يف: اجلُويلي، العوا  االَّ اضية وا عبا وتكيفبا الفقبي وحكوبا الشرعي )12)

 (.27ة ا تصادية، شرعية، حماسبية )دراس -( انظر: النلار، العوا  االَّ اضية املشفرة13)

(، اجلُويلي، العوا  االَّ اضـــــــــــــية وا عبا وتكيفبا الفقبي وحكوبا 36( انظر:آل عبدالســـــــــــــام، العوا  االَّ اضـــــــــــــية: حقيقتبا وأحكامبا الفقبية )14)
 Blockchain (4.)(، املطمي، بلوكشف 180الشرعي )

 (. 34-33دراسة ا تصادية، شرعية، حماسبية ) -( انظر: النلار، العوا  االَّ اضية املشفرة15)

 Blockchain (7.)( انظر: املطمي، بلوكشف 16)

عن هويته  ف( مبعىن أن املشـــ ك يكون له رمز يعرف به وميكن تتبع معاماته هبها الرمز، لكن ال يُعلم من هو صـــاحب هها الرمز وما هويته، إال إن كشـــ 17)
 (. 34دراسة ا تصادية، شرعية، حماسبية ) -ابرتياره أبنه هو صاحب املعرف الفاين. انظر: النلار، العوا  االَّ اضية املشفرة

 

ياحلواش  

https://sites.google.com/site/computer000science/home/page1-1/digital-technology
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ــة البلوكشـــــف ــا  عن هوية الشـــــخص الرتياره، غم أن منصـــ ــائ  التواصـــــ  وحنوها حيث يرجع اإلَّصـــ ــبه إىل حٍد ما املعرَّا  يف املنتداي  ووســـ تويز  تَّبي تشـــ
التعرف علح بياان  ابخلصـوصـية َّا جبة مركزية ميكنبا معرَّة هوية املشـ ك واإلَّصـا  عنبا خباف املنصـا  األررى الت ترجع إداراهتا جلبا  مركزية ميكنبا 

 املش كف. 

دراسـة   -النلار، العوا  االَّ اضـية املشـفرة (،181( انظر ههه املبادا يف: اجلُويلي، العوا  االَّ اضـية وا عبا وتكيفبا الفقبي وحكوبا الشـرعي )18)
 (.283(، أبوعف، الضواب  الشرعية للعوا  االَّ اضية )34ا تصادية، شرعية، حماسبية )

(، أبوعف، منتبح صــــا ، الضــــواب  الشــــرعية 180( انظر: اجلُويلي، عور عبد عباس، العوا  االَّ اضــــية وا عبا وتكيفبا الفقبي وحكوبا الشــــرعي )19)
ــيـــــــة ) -https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-of (،  283لـــــلـــــعـــــوـــــا  االَّـــــ اضــــــــــــــــ

blockchain   ه  1441-10-15بتاريخ 

 (.598( انظر: العثوان، مجال عبدالعزيز، الطبيعة القانونية للعوا  االَّ اضية واملو ف التشريعي منبا  )20)

-15بتـاريخ   https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain( انظر: 21)
 ه10-1441

 Blockchain (6.)(، املطمي، بلوكشف 180( انظر: اجلُويلي، العوا  االَّ اضية وا عبا وتكيفبا الفقبي وحكوبا الشرعي )22)

 (.6(، املطمي، املصدر السابق )180( انظر: اجلُويلي، املصدر السابق )23)

 (.47البيتكوين ) -( انظر: العقي ، عبدهللا بن حمود، األحكام الفقبية املتعلقة ابلعوا  اإللك ونية 24)

 (.180( انظر: اجلُويلي، العوا  االَّ اضية وا عبا وتكيفبا الفقبي وحكوبا الشرعي )25)

 (.47البيتكوين ) -( انظر: العقي ، األحكام الفقبية املتعلقة ابلعوا  اإللك ونية 26)

ــتخدمف ملكية وحداهتم من العوا  الر وية  27) ــف )املفتا  العام( ملنط املســـ ــتخدم البلوكشـــ ــف أررى-( يســـ ــاب بلوك -أو أي بياان  بلوك تشـــ . ك  حســـ
(. وحيتاج املســـــــــتخدمون إىل مفتاحبم اخلاص تشـــــــــف )أو عنوان( له مفتاحان متازمان: مفتا  ع ام )ميكن مشـــــــــاركته(، ومفتا  راص )جيب أن يبقح ســـــــــرايا

 للوصول إىل  تلكاهتم. انظر:

   https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain   10-15بتاريخ-
 ه1441

 (.47البيتكوين ) -( انظر: العقي ، األحكام الفقبية املتعلقة ابلعوا  اإللك ونية 28)

-15بتـاريخ   https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain( انظر: 29)
 ه.10-1441

ــية وا عبا وتكيفبا الفقبي وحكوبا الشـــــــــــرعي )( انظر: اجلُويلي، العوا  االَّ  30) ــية واملو ف 180اضـــــــــ (، العثوان، الطبيعة القانونية للعوا  االَّ اضـــــــــ
 (.599التشريعي منبا )

 Blockchain (10.)( انظر: املطمي، بلوكشف 31)

 (.32آل عبدالسام، العوا  االَّ اضية: حقيقتبا وأحكامبا الفقبية ) (32)

 

https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain
https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain
https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain
https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain
https://www.binance.vision/ar/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain
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 (.14دالستار بن عبدالكرمي، النقود الر وية: الرؤية الشرعية، واخاثر اال تصادية )( انظر: أبوغدة، عب33)

 (.6بتكوين أمنوذجاا ) –( انظر: حيىي، إبراهيم بن أمحد بن حمود، النقد االَّ اضي 34)

 (.214( أبوغدة، عبدالستار بن عبدالكرمي، العقود الهكية والبنوك الر وية والبلوكشف )35)

 (.10انظر: َّداد، العياشي الصادق، العقود الهكية )( 36)

 (.214( أبوغدة، العقود الهكية والبنوك الر وية والبلوكشف )37)

 (.70( انظر: اجلُويلي، عور عبد عباس، العقود الهكية وا عبا وعا تبا ابلعوا  االَّ اضية )38)

 (.2البلوكشف يف محاية األو اف واستدامتبا )( انظر: اهلندي، عبدالقيوم بن عبد العزيز، دور تقنية 39)

 (. 38( خنبة من العلواء، جملة األحكام العدلية )40)

 (.19بتكوين أمنوذجاا ) –( انظر: حيىي، النقد االَّ اضي 41)

 (.520( التعاما  املالية ابإلن نت، من املعايم الشرعية )38( املعيار الشرعي ر م )42)

 ه.1420رمضان  7-6(، يف دورهتا التاسعة عشرة بتاريخ: 4 تصاد اإلسامي ر م )(  رار ندوة النكة لا43)

(، وياهر مههببم أنه يصــط َّيوا بف ال ائبف وســكتوا عن التعا د ابلكتابة بف 4/512( انظر: ابن عابدين، حمود أمف بن عور، حاشــية ابن عابدين )44)
 حاضرين. 

 (.3/2، حاشية الدسو ي علح الشر  الكبم )( انظر: الدسو ي، حمود بن أمحد بن عرَّة45)

 (، وهي عندهم من  بي  الكناية يش ط َّيبا أن تق ن ابلنية.2/329( انظر: الشربيين، حمود بن أمحد،  م ين احملتاج )46)

 (.2/4) ملطالبكوا اش يوا القبول من املكتوب إليه حال االياع علح الكتاب. انظر: األنصاري، زكراي بن حمود بن زكراي، أسىن ا

 (، وياهر مههببم أنه يصط َّيوا بف ال ائبف وسكتوا عن التعا د ابلكتابة بف حاضرين.  3/148( انظر: الببويت، منصور بن يونس، كشاف القناع )47)

 (.5/16( انظر: العوراين، حيىي بن أيب اخلم بن سامل، البيان يف مههب اإلمام الشاَّعي )48)

 (.2/4ىن املطالب )( انظر: األنصاري، أس49)

 (.4/4(، الزيلعي، عثوان بن علي، تبيف احلقائق )2/144( انظر: منا رسرو، حمود بن َّرموزا، درر احلكام شر  غرر األحكام )50)

 (.1/366( انظر: الدبيان، دبيان بن حمود،  املعاما  املالية أصالة ومعاصرة )51)

 (.5/16اَّعي )( انظر: العوراين، البيان يف مههب اإلمام الش52)

 (.1/367( انظر: الدبيان، املعاما  املالية أصالة ومعاصرة )53)

 (.4/264( نقله عنه املرداوي، علي بن سليوان بن أمحد، يف اإلنصاف )54)

 (.521( التعاما  املالية ابإلن نت من املعايم الشرعية )38( املعيار الشرعي ر م )55)

 (.20بتكوين أمنوذجاا ) –االَّ اضي ( انظر: حيىي، النقد 56)
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(، يف دورهتا 4(، وانظر:  رار ندوة النكة لا تصـــاد اإلســـامي ر م )521( التعاما  املالية ابإلن نت، من املعايم الشـــرعية )38( املعيار الشـــرعي ر م )57)
 ه.1420رمضان  7-6التاسعة عشرة بتاريخ: 

( بشـــرن القبض: صـــورة وخباصـــة املســـتلدة منبا وأحكامبا. والدبيان، املعاما  املالية أصـــالة 4/6) 53يل ر م ( انظر:  رار جموع الفقه اإلســـامي الدو 58)
 (. 450/ 2ومعاصرة )

 (.256( القبض )18( املعيار الشرعي ر م )59)

 

 (.19بتكوين أمنوذجاا ) –( انظر: حيىي، النقد االَّ اضي 60)

( بشـــرن القبض: صـــورة وخباصـــة املســـتلدة منبا وأحكامبا. وانظر: املعايم الشـــرعية: املعيار الشـــرعي 4/6) 53(  رار جموع الفقه اإلســـامي الدويل ر م 61)
 (.256( القبض )18ر م )

 (.20بتكوين أمنوذجاا ) –( انظر: حيىي، النقد االَّ اضي 62)

 (452/ 2( انظر: الدبيان، املعاما  املالية أصالة ومعاصرة )63)

 (.20بتكوين أمنوذجاا ) –النقد االَّ اضي ( انظر: حيىي، 64)

 (.521( التعاما  املالية ابإلن نت، من املعايم الشرعية )38( املعيار الشرعي ر م )65)

 (.19بتكوين أمنوذجاا ) –( انظر: حيىي، النقد االَّ اضي 66)

 (.4/372( انظر: املرداوي، اإلنصاف )67)

 (.5/23ام الشاَّعي )( انظر: العوراين، البيان يف مههب اإلم68)

 (.2/48( انظر: األنصاري، أسىن املطالب )69)

 (.4/372( انظر: املرداوي، اإلنصاف )70)

 (.5/23( انظر: العوراين، البيان يف مههب اإلمام الشاَّعي )71)

االرتاف علح انَّع يف لفظ حديثه(، وأصــــــله يف ( ) كتاب البيوع ، ابب ذكر 3/  4479( بر م: )875/  1( أررجه  النســــــائي بلفظه يف "اجملت " )72)
( 9/  5( )كتاب البيوع ، ابب البيعان ابخليار ما مل يتفر ا(،  ومسلم يف "صاياه" )2111( بر م: )64/  3الصاياف، أررجه البخاري يف "صاياه" )

 ( )كتاب البيوع ، ابب تبو  ريار اجمللس للوتبايعف(.1531بر م: )

 (.3/200كشاف القناع )( انظر: الببويت،  73)

 (.5/23( انظر: العوراين، البيان يف مههب اإلمام الشاَّعي )74)

( بر م: 9/  5( )كتاب البيوع ، ابب البيعان ابخليار ما مل يتفر ا(،  ومسـلم يف "صـاياه" )2111( بر م: )64/  3( أررجه البخاري يف "صـاياه" )75)
 لوتبايعف(.( )كتاب البيوع ، ابب تبو  ريار اجمللس ل1531)

 (.5/23( انظر: العوراين، البيان يف مههب اإلمام الشاَّعي )76)
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 (.2/48( انظر: األنصاري، أسىن املطالب )77)

 (.5/23( انظر: العوراين، البيان يف مههب اإلمام الشاَّعي )78)

     (.5/23( انظر: العوراين، املصدر السابق )79)



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها   المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه،  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست  العلمي

  

 تعليمات للباحثين: 

تحت   (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: )  لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (. PDF( ، وأخرى بصيغة ) Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصف الحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة    -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman  )،    بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 , ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات. 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ية، وسنة النشر بالهجري والميالدي. ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمالعربية واإلنجليزية باللغتين

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل    -4

العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

ادر  المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المص (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص  باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ج والنتائج. مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنه

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.  -6

حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار   تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  % 20 هما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق   أشهر 3 يعطى الباحث مدة أقصاها  مدة تعديل البحوث:  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم    -10

 .متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها   •

 .توضع قبل قائمة المصادر والمراجعفي المتن؛ على أن 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم   •

بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع 

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة ) توضيحي طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو ال

 ( واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 145، ص: 2. ج: 2ار الكتب العلمية. ط: السالم محمد. بيروت: د

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 . 150، ص:  3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 طريقة التالية: وذلك باتباع ال

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب 

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979) ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة  إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي. 

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 دمشق: دار العلوم اإلنسانية.  .الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر: 

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية. التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. ) 

 المقالة في مجلة علمية: 

المصرية للدراسات  المجلة  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 . 36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر الدولي   (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الة العلمية:الرس

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 ينية. . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدتاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب    لهيئة   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور -16  والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من   مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال 

 .بها  االلتزام

  

 آليات النشر واإلحالة: 

يوماً   30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ   أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات . 

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم  

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب اجلناايت واحلدود واألقضية والشهادات  .1
 .…….………………………………………………………………1واإلقرار

 .…..……………………19هتامة اليمن وأثرها يف العلوم الشرعيةمظاهر النهضة العلمية يف   .2
 ..……………………39دراسة فقهية  –  يف املعامالت املالية املعاصرة  ، وأثرهاالبلوكشنيتقنية   .3

 


