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ُیعد التعدین السحابى من الطرق اإللكترونیة لتنمیة األموال واستثمارها، فهو   

، ویعد  قود اإللكترونیة التى تتمیز بطبیعتها الالمركزیةیختص بالبحث عن الن

واحدة من طرق الحصول علیها، فهو العملیة التى تمثل حفظ النظام فى 

معامالت النقود الرقمیة والتى یتم من خاللها تولید عمالت جدیدة، ویتم التعدین 

السحابى عن ُبعد بین مجموعات المستثمرین عن طریق تسخیر أجهزة خاصة 

بالتعدین من وسطاء التعدین، والذین بدورهم یوفرون خدمة إدارة الحسابات 

للُمَعّدنین، الذین یسهمون بقوة الحوسبة الخاصة بهم فى حل ألغاز تشفیر معقدة 

 Blockوهو أمر ضرورى لتأكید الصفقة وتسجیلها فى دفتر الحسابات العام 

Chain عوبة عملیة التعدین، وكلما ازداد عدد الُمَعدنین كلما ازدادت ص   . 

ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج اإلستقرائى االستنباطي حیث تتبعت أقوال أهل 

االقتصاد فى تعریف التعدین السحابى، وأنواعه، واألدوات المستخدمة فى كل 

نوع، وتناولُت التطور التاریخى لظهور التعدین اإللكترونى، ثم استنبطت الحكم 

 أنواع التعدین السحابى .الشرعى لكل نوع من 

وتوصلت إلى أن التعدین السحابى نوع من التعدین اإللكترونى إلحراز أنواع 

العمالت الرقمیة، ویتنوع إلى التعدین المستضاف والتعدین المستضاف 

االفتراضى والتعدین باستخدام قوة التجزئة، كما أنه یجوز على الرأى المختار 

الفتراضى، ویعد من قبیل عقد اإلجارة ، أما السحابى المستضاف والمستضاف ا

التعدین السحابى بقوة التجزئة یعد من قبیل الشركة للعمل فى المباح، وهو جائز 

  على الرأى المختار.
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ولقد أوصیت السلطات التشریعیة بتبنى التعدین السحابى باعتباره أداة تكنولوجیة 

من القوانین تختص  حدیثة للحصول على العمالت اإللكترونیة وسن العدید

بالتعدین اإللكترونى، وبخاصة التعدین السحابى، كما أوصیت السلطات النقدیة 

بتبنى تقنیة البلوكتشین كتكنولوجیا نقدیة، للتحول التدریجى نحو العملة 

  اإللكترونیة .
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Abstract 
Cloud mining is one of the electronic methods for 

developing and investing money. It is concerned with 

searching for electronic money, which is characterized by its 

decentralized nature, and after one of the methods of 

obtaining it, it is the process that represents maintaining the 

system in digital money transactions and through which new 

currencies are generated, and cloud mining is about  Yet 

among investor groups by harnessing mining devices from 

mining brokers, who in turn provide metallic account 

management systems, who contribute their computing power 

to solving complex cipher puzzles which is necessary to 

confirm the deal and register it in Block Chain's public 

ledger, the more advertisers the more  The mining process 

has become more difficult.  

So I have followed in this research the deductive 

inductive approach as I traced the sayings of economists in 

the definition of cloud mining, its types, and the tools used in 

each type, and dealt with the historical development of the 

emergence of electronic mining, and then devised the legal 

ruling for each type of Cloud Mining.  
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And I reached by this research cloud mining is a type 

of electronic mining for the acquisition of types of digital 

currencies, and is a diversification to Hosted Mining and 

Virtual Hosted Mining and mining using Leased Hashing 

Power, as it is permissible for the chosen opinion Cloud 

Hosted Mining  and Virtual Hosting, and is considered as a 

lease contract, while Cloud Mining by Hash Power is like the 

company to work in permissible, and it is permissible for the 

chosen opinion.  

  The legislative authorities have recommended the 

adoption of cloud mining as a modern technological tool for 

obtaining electronic currencies and enacting many laws 

related to electronic mining, especially cloud mining, and the 

monetary authorities have recommended the adoption of 

block chain technology as a monetary technology, for a 

gradual shift towards electronic currency.  

Keywords: mining ، cloud ، types of mining ، mining tools ، 

Sharia rule for mining. 
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آخرتنا، ما ینفعنا، وحّرم علینا ما یضّرنا في دیننا ودنیانا و لنا الحمد هللا الذي أحّل 

وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــریك لــه، وأشـــهد أن  ،ا إلینــارحمــًة بنــا وٕاحســانً 

إّال نهانـــا عنـــه  ر�امحمــًدا عبـــده ورســوله، الـــذي مــا تـــرك خیـــًرا إال دّلنــا علیـــه، وال شــ

صـــلوات اهللا وســـالمه علیـــه وعلـــى آلـــه وأصـــحابه وأتباعـــه إلـــى یـــوم  ،وحـــّذرنا منـــه

  الدین.

 ،أما بعد

فـإن مــن أهــم مقاصــد الشــریعة اإلســالمیة المحافظــة علــى المــال واســتثماره وتنمیتــه 

اَر اْآلِخـَرةَ   قـال تعـالى: بطرٍق مشروعٍة،   سـورة  - َواْبَتِغ فِـيَام آَتـاَك اهللاَُّ الـدَّ

فـي كـل زمـان المـال واختلفـت  تنوعـت طـرق اسـتثماروقـد ، - ٧٧القصص من اآلیـة 

  ومن أهم هذه الطرق وأحدثها التعدین السحابى.ومكان، 

لها فـى اسـتعمالنقـب عنهـا والتنبحـث فقام بالقد عرف اإلنسان المعادن منذ القدم، ل

 ،مرها بعـد تحویلهـاالمعادن واسـتث منها استخرجو  ،وجد المناجمفصناعات متعددة، 

   اللذین جعلهما اهللا عز وجل أثماًنا بأصل الخلقة.تعدین الذهب والفضة  ذلك ومن

ومنهـا مجـال التعـدین ومع التقـدم التكنولـوجى الهائـل فـى العـالم فـى كـل المجـاالت 

لـیس لهـا  لكترونیـةإالبحـث والتنقیـب عـن عملـة ب المعنـىّ لكترونـى ظهر التعدین اإل

إال أنه  ض،من باطن األر لیة تشبه استخراج الذهب والفضة عمهو ف، وجود مادى

 وحــــل فراتفــــك الشــــل نترنــــتعلــــى اإلیتطلــــب معــــدات معینــــة وبــــرامج مخصصــــة 

فالتعــــدین مــــن أهــــم وســــائل الحصــــول علــــى العملــــة  ،العملیــــات الحســــابیة المعقــــدة

اإللكترونیة، ویعـد فـى حـد ذاتـه اسـتثماًرا، وتعـد عملیـة التعـدین سـباق تنافسـى بـین 

  لُمعّدنین للحصول على تللك العمالت.ا

والتعــدین الســحابى مــن أكثــر وســائل التعــدین اإللكترونــى انتشــاًرا فهــو مــن الطــرق 

ة الضــــخمة جهــــزة الحاســــوبیألاتســــخیر  الجدیــــدة للــــربح واالســــتثمار اعتمــــاًدا علــــى

وســــطاء خاصــــة برات وقواعــــد بیانــــات ســــیرفباســــتخدام  ،المجهــــزة لعملیــــة التعــــدین
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 عـد بإشـتراك العدیـد مـن المسـتخدمین مـن منـاطق مختلفـةذلـك عـن بُ  ویـتم ،التعدین

هـاش بـاور عـرض الار ختـوی هسـتثمار الیدفع نسـبة مـن المـال  كلٌ  هلهم الهدف نفس

تـوفر إنتــاج الهـاش بـاور إلـى عــدد التعـدین، والتـى شــركة مـن  شـتریهیو  ریـدهی ذىالـ

 حـافظ اإللكترونیـةمالإلـى المحـدد الـربح  مـنالشـركة ، مقابل ما ترسـله غیر محدود

 بعـدها یـتم تـوفیر التعـدین، دون إدارة األجهـزة عقـدهحسـب كـل  الخاصة بالُمعّدنین

  .  شكل عامب التشغیل والتبرید والصیانة تكالیفالسحابي كخدمة مقابل بعض 

وقــد تعارفــت بعــض المجتمعــات علــى التعامــل بالعملــة الُمعّدنــة؛ حیــث فاقــت هــذه  

لإلقبــال المتزایــد والطلــب المتالحــق علــى إحرازهــا  العمــالت قیمــة الــذهب والفضــة؛

إمـــا تعـــدیًنا وٕامـــا شـــراًء، وفـــى المقابـــل رفضـــتها مجتمعـــات أخـــرى نظـــًرا لطبیعتهـــا 

الالمركزیــة ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن اســتخدامها بشــكل مجهــول أو غیــر مشــروع 

  مما أصاب السلطات بالقلق حیال تعدینها أو تداولها. 

موقـف الشـریعة اإلسـالمیة مـن التعـدین السـحابى، فهـو لذا كان حرى بـى أن أبـین 

من أبرز المعـامالت االقتصـادیة المسـتجدة فـى هـذا العصـر لبیـان مـدى اسـتیعاب 

ْطنَا ِيف اْلكَِتاِب ِمْن  قال تعالى:  الشریعة اإلسالمیة للمستحدثات والنوازل، َما َفرَّ

ونَ  ِْم ُحيَْرشُ ٍء ُثمَّ إَِىل َرهبِّ   }٣٨نعام من اآلیة سورة األ {  َيشْ
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؛ حیـث اسـتنبطت  االسـتقرائى : لقد اتبعت في هذا البحـث المـنهج االسـتنباطيأوالً 

الحكــم الشــرعى للتعــدین الســـحابى بنــاء علــى أحكــام اإلجـــارة والشــركة، ثــم تتبعـــُت 

حســــب الترتیــــب الزمنــــى هم أقــــوال تُ ذكــــر حیــــث ، أقــــوال الفقهــــاء فــــي ذلــــك وأدلــــتهم

ــــة ، فهملظهــــور  ــــذكر رأى الحنفی ــــدأت ب ــــة فب ــــةف الشــــافعیةفالمالكی ــــةفا الحنابل  لظاهری

إلباضــــیة، موثقــــًة قــــول كــــل مــــذهب مــــن مراجعــــه األصــــلیة فا اإلمامیــــةف لزیدیــــةفا

المعتمــدة فــى المــذهب، وٕاذا اتفــق مــذهب مــع غیــره أذكــره مــع مــن وافقــه ثــم أذكــر 

ل فریــق مــع بیــان دلــة كــســبب االخــتالف مْتبعــًة ذلــك بأ ذكــرأالمخــالفین تباًعــا، ثــم 

وجــه الداللــة مــن اآلیــات القرآنیــة مــن كتــب التفســیر واألحكــام، ووجــه الداللــة مــن 

أدلـة الفقهـاء إن بمناقشـة  أتبـع ذلـكاألحادیث النبویة من كتب شـروح الحـدیث، ثـم 
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ق المصلحة بناء على قوة األدلة أو تحقیر امختالرأى ال أذكروجد والرد علیها، ثم 

"  " یمكــن الــدفع "، ،"یمكــن مناقشــة  ، وعنــد ذكــر عبــارة "ةالعامــة أو دفــع المفســد

  فإن هذا یكون من عمل الباحث. ختالف"لعل سبب اال

  عزو اآلیات القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم اآلیة. :ثانیا

ــ : تخــریج األحادیــث النبویــة الشــریفة واآلثــار الــواردة فــى البحــث اعتمــاًدا علــى اثالًث

  .، مع ذكر درجة الحدیثید والمصنفات والمعاجمكتب الصحاح والسنن والمسان

  .البحثفى  مالوارد ذكرهغیر المشهورین ألعالم ا: ترجمة ارابعً 

  التى تحتاج إلى إیضاح. الواردة بالبحث  المصطلحاتتعریف : اخامسً 

   .لمراجعالمصادر و ل: عمل فهرس اسادسً 

  فهرس عام لموضوعات البحث.عمل  :سابًعا
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مـــن القضـــایا التعـــدین الســـحابى لـــم یـــتم بحثـــه مـــن الناحیـــة الشـــرعیة لكونـــه  :أوالً

لهــــــذه القضــــــیة  خــــــالل بحــــــث متعمــــــقمــــــن  تــــــهناولالمســــــتحدثة فــــــى المجتمــــــع، فت

   وآلیة استخدامه. هاالقتصادیة ببیان الحكم الشرعى له بعد توضیح صور 

خاصـة   واسـًعاجـدًال  اإلقبـال المتزایـد علـى عملیـات التعـدین السـحابى یثیـر :ثانيا

  فى الدول النامیة لما تحتاجه

  .من خبرة تكنولوجیة عالیة وبنیة تحتیة لشبكات اإلنترنت واسعة النطاق 

ممـا قـد تقـوم بنشـرها جهـات غیـر رسـمیة  ةالتعدین السـحابى أداة تكنولوجیـ: اثالثً

علــى األمــن القــومى لكونــه یخــتص بعمــالت لــیس لهــا وجــود فیزیــائى  یمثــل خطــًرا

ولــیس  ،الســلطات النقدیــة فهــى ال تصــدر عــن البنــك المركــزى أو؛ صــعب تتبعهــایف

    .لها غطاء من الذهب أو أى عملة أخرى

عمــالت لــیس لهــا وجــود بفهــو یخــتص  ،افتقــار التعــدین الســحابى للشــرعیة: ارابعــ

  .     قد یرفضها المجتمع مادى
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  ث وخاتمة:ة مباحثالثو وتمهید هذا البحث على مقدمة  یحتوى

  : وتتضمن أهمیة الموضوع وأسباب اختیارى له ومنهجى فى البحث.املقدمة

  : التطور التاریخى للتعدین اإللكترونى.التمهيد

  املبحث األول: التعريف بالتعدين السحاىب، 
  ىو :  
  : ماهیة التعدین السحابى فى اللغة.المطلب األول

  لسحابى فى االصطالح.: ماهیة التعدین االمطلب الثانى

   ،أنواع التعدين السحاىب وأدواتهاملبحث الثاىن: 
  ىو:   

  .أنواع التعدین السحابى: المطلب األول

  .أدوات التعدین السحابى: المطلب الثانى

  املبحث الثالث: موقف الفقه اإلسالمى من التعدين السحاىب، 
  ىو:  

ــــــب األول لشــــــرعى للتعــــــدین المستضــــــاف والمستضــــــاف : الحكــــــم االمطل

  االفتراضى.

  : الحكم الشرعى للتعدین بقوة التجزئة.المطلب الثانى

  : وتحتوى على أهم النتائج المترتبة على البحث، وأهم التوصیات.   اخلامتة
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نـه یتبـادر إلـى الـذهن عملیـات التنقیـب دین عند إطالقها للوهلة األولـى فإكلمة التع

عـــن المعـــادن كـــالبترول والـــذهب والفضـــة والحدیـــد والنحـــاس وغیرهـــا مـــن المعـــادن 

ــــا نــــوع آخــــر مــــن التعــــدین، أال وهــــو التعــــدین  النفیســــة، إال أن التعــــدین المــــراد هن

  . )١(اإللكترونى الذى یمكن الحصول به على العمالت الرقمیة المشفرة

                                                           

هـى تمثیـل رقمـى لقیمـة یمكـن تحویلهـا أو تخزینهـا أو تـداولها إلكترونًیـا ال  :العملـة الرقمیـة )١(

تصدر عن البنك المركزى وال عن السـلطات العامـة، ولیسـت متعلقـة بعملـة ورقیـة كالـدوالر 

ـــدفع.  تـــداعیات العملـــة االفتراضـــیة علـــى األمـــن (أو الیـــورو، ویقبـــل النـــاس بهـــا كوســـیلة لل

 Randالقومى جوشوا بارون، انجیال اوماهونى، دیفید مانهیم، سـینیثیا دیـون  ط: مؤسسـة 

  .)www.rand.orgكالیفورنیا  -سانتامونیكا –

ل القطـــاع العـــام أو القیمـــة النقدیـــة لعملـــة تصـــدر بشـــكل إلكترونـــى مـــن قبـــ :وعرفـــت بأنهـــا     

ویمكن اعتبار هذه النقـود أحـد أشـكال األدوات  ،ویتم تخزینها فى جهاز الكترونى ،الخاص

غسـیل إللكترونیة فى دور النقود ا.(المالیة الرقمیة التى تقوم ببعض مهمات النقود التقلیدیة

ــــوم ٢٦/٥٤٧األمــــوال بســــام أحمــــد الزلمــــى مجلــــد /العــــدد األول/مجلــــة جامعــــة دمشــــق للعل

  )٢٠١٠القتصادیة والقانونیة/ ط: ا

مســتودع لقیمــة نقدیــة یحــتفظ بهــا بشــكل رقمــى یكــون متاًحــا للتبــادل  :وعرفــت أیًضــا بأنهــا     

/ ٨٣المصارف والنقود اإللكترونیة د/ نادر عبد العزیز شـافى ص(الفورى فى المعامالت. 

  )لبنان –طرابلس  –المؤسسة الحدیثة للكتاب  – ٢٠٠٧ط 

ة عبــر اإلنترنــت، حیــث تحــل قیمــة النقــد محــل عــمعالجــة رقمیــة مدفو  :ًضــا بأنهــاوعرفــت أی     

الســـیولة النقدیـــة، ویـــتم ذلـــك باســـتخدام الحوســـبة والرقمیـــة بأشـــكالها المختلفـــة مـــن حواســـیب 

ـــى ذاكـــرة حاســـوبیة وقـــدرات  وهواتـــف نقالـــة وكـــروت ذكیـــة أو أى وســـیلة أخـــرى تحتـــوى عل

 ،وقــف السیاســة الجنائیــة د/ یوســف أمــین شــاكرغســیل األمــوال عبــر اإلنترنــت م.(تشــفیریة

  )دار نشر القاهرة -٢٠٠٤/ ط: األولى ٢٦عمر محمد یونس ص
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أنفسهم بحفظ بیانـات عملیـات  العملة الرقمیة وقوم بها مستخدمعملیة التي یهو الف

  )١("سلســــلة الكتــــل"ســــبیة تســــمى كــــل منهــــا التــــداول، وتســــجیلها فــــي سالســــل محا

 Block Chain عملــة مشــفرة فــإن عملیــة حفــظ البیانــات  العملــة الرقمیــةوألن  ؛

وتســـجیلها فـــي سلســـلة الكتـــل تكـــون عملیـــة ریاضـــیة معقـــدة، وتحتـــاج الـــي أجهـــزة 

ا مالًیـ اتمثـل نظاًمـالعملة الرقمیـة ، وبما أن اتر ذات كفاءة وفاعلیة عالیة جدً كمبیو 

نون عـدّ المُ ف، مة أو حكومة تنظم العمل بهـاا، أي لیس هناك جهة أو منظمركزیً  ال

الت المالیـة التـي تـتم وعمـل سـجالت للمعـام ،بتنظـیم العمـل بهـا ونیقومـهم الذین 

وهــى تجـزأ مـن فكـرة وجـود العملـة فـي حـد ذاتهـا، تعـدین عملیـة ال تال، فمـن خاللهـا

ومـن ناحیـة أخـرى هـي العملیــة  ،معـامالتال مـنهـذا النـوع  حفـظ النظـام فـيالتـى ت

  جدیدة. رقمیة التي یتم من خاللها تولید عمالت

وكــــان باســــتخدام الكمبیــــوتر م  ٢٠٠٩عــــام هــــذا وقــــد ظهــــر التعــــدین اإللكترونــــى 

ن العشـرات مـن العملـة المشـفرة فـى الیـوم وقتئـٍذ تعـدی وكان من الممكـن ،الشخصى

ة َنــعدّ ألن ســعر العملــة المُ  ،اجــدً  االواحــد، وكــان الــربح مــن عملیــة التعــدین منخفًضــ

أمــا اآلن وبعــد ازدیــاد  ،جــداً  قلــیالً كــان عــدد المعــدنین  ذلككــو  ،اجــدً  اكــان منخفًضــ

ولكثـرة  ،الرتفاع سـعر العملـة اً اإلقبال على عملیات التعدین فقد زادت األرباح نظر 

  .المقبلین على عملیات التعدین

قــوة باســتخدام  - Solo Miningویســمى  - فردًیــالكترونــى التعــدین اإل بــدأولقــد 

 ،خبــرة تكنولوجیـة عالیــةذى الكفــاءة الفائقـة، مــع تمتـع الُمعـّدن بالحاسـوب الخـاص 

 ، Mining Softwareامج التعـدیننـبر بتحمیـل لتعـدین ا لعملیـة جهـازالبتسـخیر 

ســـیتمكن مـــن  مـــا، وهـــو تعـــدینالمـــن معادلـــة  Digitalیمثـــل الجـــزء الرقمـــي  والـــذى

خاللــه جهــاز التعــدین مــن معرفــة عملیــات التــداول، ومــن ثــم العمــل علــى تســجیلها 

   .العملة الرقمیةوحل المعادالت الخاصة بها لتكوین سلسلة كتل جدیدة، ثم ربح 

                                                           

 اتوهــو نــوع مــن قائمــة التوقیعــ Block Chainویطلــق علیــه البلوكشــین :سلســة الكتــل )١(

رقمیـــة فهـــو الرقمیـــة التـــي تـــوفر أدلـــة حســـابیة تصـــف تـــاریخ المعاملـــة بالكامـــل لكـــل عملـــة 

              .سـجالت الـذي یحـتفظ بجمیـع المعـامالتالو أنظمـة السـجل العـام أ

)https://admiralmarkets.com            (  
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المعــامالت، فكانــت  مــن اعــدد محــدود جــدً تــتم ب هــذه كانــت عملیــات التعــدینولقــد 

المتمثـل  Mining Hardwareبعدها ظهـر ، سالسل الكتل أبسط من اآلن بكثیر

  فقط بعملیة التعدین. خاصوال USB FLASHفى 

ثم قامـت  ،GPUكروت الشاشة  من خالل تأصبحفعملیات التعدین  تثم تطور 

الشركات الخاصة بصناعة كروت الشاشـة بتطـویر كـروت مخصصـة فقـط لعملیـة 

كـروت  ثمانیـةم في التعدین یثبت فیه على األقـل ین، فكان كل جهاز ُمستخدَ التعد

 انو یبقـــى كارتـــ ه،كـــروت فـــي الوقـــت نفســـ ســـتةشاشـــة، یعمـــل منهـــا علـــى األقـــل 

  حتیاطي إذا تعطل أحد الكروت.ا

رة علـى مسـتوى العـالم، قامـت الشـركات المطـوِّ  عملـة الرقمیـةمع التطور الرهیب للو 

هـــذه األجهـــزة مناســـبة  ،یع أجهـــزة خاصـــة فقـــط بالتعـــدینألجهـــزة الكمبیـــوتر بتصـــن

تقـــوم هـــذه األجهـــزة و ســـتثمار فعلـــى، اكاإللكترونـــى تعـــدین الللشـــخص الـــذي ینـــوي 

بالعمل على التنقیب بدون توقـف طـوال الیـوم، ولـذلك فهـي أجهـزة ذات مواصـفات 

  .ةخاصة، وتحتاج إلى غرف مجهزة وطرق تهویة معین

ـــمَّ فقـــد وجـــد مـــا یســـمى ب أو التعـــدین  Pool Miningالتعـــدین الجمـــاعى ومـــن َث

كة مجموعـــة مـــن األشـــخاص هـــو مشـــار ؛ و ooperative MiningCالتشـــاركي

یشــارك بقــوة معداتــه التعدینیــة مــن أجــل الحصــول علــى قــوة تعدینیــة  لٌ المعــدنین كــ

بطریقـة  hainC Block إنشـاء سلسـلة الكتـلوبهـذه الطریقـة تـزداد إمكانیـة  ،كبیـرة

ي یــتم مشــاركة عفــي التعــدین الجمـاو ، Solo Miningلفــردي أسـرع مــن التعـدین ا

  ا لمدى مساهمة كل عضو في إنشاء سلسلة الكتل.األرباح وفقً 

فرصـهم فـي حـل األلغـاز  تادكلما زادت القدرة الحاسـوبیة التـي یمكـنهم جمعهـا، ز ف

، فإنـــه یحصـــل علـــى الشـــفرةعـــّدنین مـــن حـــل بمجـــرد أن یـــتمكن أحـــد المُ ، و المشـــفرة

   عن رسوم المعامالت.مكافأة فضًال 

فـــرص تضـــاءلت ، و الوقـــتذلـــك أصـــبحت عملیـــة التعـــدین غیـــر مربحـــة فـــي  ولمـــا

أن  فضـًال عـنلتحقیق عائـد اسـتثماري،  اشهورً  األمر یستغرقحیث  ،تحقیق الربح
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خرى مثل أأو أي رسوم  ،عدین یتم دفعها كفواتیر للكهرباءمن أرباح الت اكبیرً  اجزءً 

  .Cloud Miningتكر ما یعرف بالتعدین السحابى ، فقد ابوغیرها ةجهز أشراء 

طاقــات أجهـزة وحواســیب عالیــة  الُمعـّدنین ســتغاللاعلــى یعتمـد التعـدین الســحابي ف

فهــى  ،هــذه األجهــزة دون امــتالكالحداثــة وغالیــة الــثمن وذات كفــاءة عالیــة جــدًا، 

ا ها حـــدیثً ؤ هـــم مجموعـــة مـــن الشـــركات التـــي تـــم إنشـــامملوكـــة لوســـطاء التعـــدین؛ و 

 هــدف تســهیل إجــراءات عملیــة التعــدین وجعــل الُمســتثمر یتفــادى عیــوب التعــدینب

ُمقابل نسبة مـن األربـاح، والتـي بـالطبع ال تُقـارن باألربـاح التـي الفردى والجماعى 

  الُمعّدنون.  یحصل علیها 

تقــوم هــذه الشــركات بإزالــة العــبء عــن الُمســتثمرین مــن حیــث تكــالیف صــیانة كمــا 

الشــركات ووســطاء التعــدین  ، إال أنوفــواتیر الكهربــاء الغالیــةاألجهــزة والحواســیب 

 ،لكل شركة عقدها الخـاص، فمان والخصوصیةعلى درجة ُمتساویة من األلیست 

طریقتهــا الخاصــة فــي إدارة الموقــع وٕادارة عملیــات التعــدین، و  ،شــروطها الخاصــةو 

   .مان الخاصا مستویات األخطط التعدین الخاصة وأیضً و 

كلما زاد عدد فالطاقة التعدینیة،  بإجمالي تتأثرالسحابى  لیة التعدینعموبالمجمل ف

الحصــول وبالتــالي تزیــد صــعوبة  ،الطاقــة التعدینیــة تالمعــدنین للعملــة الرقمیــة زاد

ممـا یجعـل  ،العملـة رفـع سـعرتعدین یعملیات الزیادة  ة، إال أننَ عدَّ لمُ اعلى العملة 

  .)١(ة التعدین نفسها مربحة بشكل جیدعملی

                                                           

(1) https://www.aswaqcrypto.com / https://www.alrab7on.com / 

https://www.arageek.com 

- By Se-Joon Chung and Euiwoong Lee/ In- Depth Analysis of 

Bitcoin Mining Aigorithm Across Different Hardware P:2 

-By David R. Sterry / Introduct to Bitcoin Mining P:7 = 
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 كلمتـى تعریـففـذكرت ، ا المبحـث بصـدد التعریـف بالتعـدین السـحابىفـي هـذإننـى 

ما اللغویــــة، ثــــم أتبعــــُت ذلــــك بــــذكر مــــدلوالته ببیــــانفــــي اللغــــة  التعــــدین والســــحاب

التعریـــف االصـــطالحى للتعـــدین الســـحابى؛ بتبیـــین حقیقتـــه فـــى اصـــطالح علمـــاء 

   االقتصاد.

ـــ ـــة مـــاألول منه ت، خصصـــینلبـــمطهـــذا المبحـــث إلـــي  ذا فقـــد قســـمتُ ل ا فـــي حقیق

التعـدین الثـاني فـي حقیقـة خصصـت ، و علمـاء اللغـةالتعدین السحابى مـن منظـور 

   وفیما یلى تفصیل ذلك: ، ختصاصبتوضیح المعنى عند أهل اال السحابى

� �

����������� �

������������������������������� �
    :ین من منظور علماء اللغةالتعد ماهیة :أوالً 

والنحـــاس مـــن جـــوف والفضـــة علـــم وصـــناعة ُیعنیـــان باســـتخراج المعـــادن كالـــّذهب 

  .                        )١( األرض

  . العین والدال والنون أصل صحیح یدل على اإلقامة(عدن) 

                                                                                                                                           

 = -By Jordan Holland,R.Joseph Connor,J.Parker Diamond,Jared 

M.Smith/Not So Predictable Pools: Attacking Block and Conning 

Competitors P:3 

-By Matteo Romiti,Aljosha Judmayer, Alexei Zamyatin and Bernhard 

Haslhofer / Adeep Dive 

 into Bitcoin Mining Pools An Empirical Analysis of Mining Shares P:3  

ــــى،  /١٤٧٠/ ٢معجــــم اللغــــة العربیــــة المعاصــــرة د/ أحمــــد مختــــار عبــــد الحمیــــد  )١( ط: األول

  عالم الكتب. -م  ٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٩
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إقامــة لمكــان  اتجنــ أى عــدن اتومنــه جنــ ،أقــام بــه :اا وعــدونً عــدن بالمكــان عــدنً 

وال المكـــان الـــذي یثبـــت فیـــه النـــاس وهـــو  ،عـــدن البلـــد توطنـــه :ویقـــال ،فیهـــا لخلـــدا

  .)١(اا وال شتاءً یتحولون عنه صیفً 

غیرهما من ن الذهب والفضة و نحو معدِ  ،ومبدؤهوأصله  كل شيء كانم: الَمْعِدنُ ف

فیــه جوهرهمــا  -جــل وعــز -ا إلنبــات اهللا نً الــذهب والفضــة معــدِ الجــواهر، وســمى 

ن للخیر والكرم ویقال: فالن معدِ  ،فیهاثبت أي  عدناألرض حتى  وٕاثباته إیاه في

  . )٢( إذا جبل علیهما

  . جواهرال: المواضع التي یستخرج منها المعادنو 

                                                           

ــــادر ،أحمــــد الزیــــات ،بــــراهیم مصــــطفىإل ) المعجــــم الوســــیط١(  محمــــد النجــــار ،حامــــد عبــــد الق

محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصـور ل ، تهذیب اللغةوة/ ط: دار الدع٢/٥٨٨

 –دار إحیـــاء التـــراث العربـــي  - م٢٠٠١األولـــى،  :ط /ق: محمـــد عـــوضیـــحق/ ت١٢٩/ ٢

حمــد بــن فــارس بــن زكریــاء القزوینــي الــرازي، أبــو الحســین  أل معجــم مقــاییس اللغــة، بیــروت

  . دار الفكر - م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩ / ط: ق: عبد السالم محمد هارونیحق/ت٤/٢٤٨

ــدین بــن منظــور األنصــاري للســان العــرب  )٢( محمــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفضــل جمــال ال

مختــار ، بیــروت –دار صــادر  -ه  ١٤١٤ -ط: الثالثــة / ١٣/٢٧٩الرویفعــى اإلفریقــى 

ص زین الــدین أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي لــ الصــحاح

المكتبـــــــة  - م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠الخامســـــــة  :ط /ســـــــف الشـــــــیخ محمـــــــدق: یو یـــــــحق/ت٢٠٣

، مجمل اللغة ألبى الحسین أحمد بن فارس بن زكریـا الدار النموذجیة، بیروت -العصریة 

 -١٩٨٦ –١٤٠٦/ تحقیــــق: زهیــــر عبــــد المحســــن ســــلطان/ ط: الثانیــــة ٦٥٢اللغــــوى ص

ل بـــن حمـــاد نصـــر إســـماعی بـــىأل الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــةمؤسســـة الرســـالة، 

 -  ه ١٤٠٧ط: الرابعـة  /تحقیق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار/ ٦/٢١٦٢الجوهري الفارابي  

 لمصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشـــرح الكبیــــرا ،بیـــروت -دار العلـــم للمالیـــین  - م ١٩٨٧

ـــاساحمـــد بـــن محمـــد أل ـــن علـــي الفیـــومي ثـــم الحمـــوي أبـــو العب : المكتبـــة / ط ٣٩٧ / ٢ ب

بــن عمــرو بــن تمــیم اعبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد  ىبــأل ینبیــروت، كتــاب العــ –العلمیــة 

: دار / ط إبـراهیم السـامرائي /مهـدي المخزومـي، د/ق: دیحق/ ت ٢/٤٢الفراهیدي البصري 

  ومكتبة الهالل.
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علــــم اســــتخراج الخامــــات المعدنیــــة مــــن األرض واســــتخالص المعــــادن  :التعــــدینو 

  .)١(منها

  :علماء اللغةالسحاب من منظور  ماهیة ا:ثانیً 

  الحاء والباء أصل صحیح یدل على جر شيء مبسوط ومده. السین و  ):سحب(

جــرك الشــيء علــى وجــه ؛ أى ا فانســحب: جــره فــانجریســحبه ســحبً الشــيء  ســحب

ــــریح  ،والمــــرأة تســــحب ذیلهــــا ،ثوب وغیــــرهوكــــل منجــــر منســــحب، كــــال ،األرض وال

  تسحب التراب. 

 والســـحابة: التـــي یكـــون عنهـــا المطـــر، وســـمي الســـحاب ســـحابا ،: الغـــیموالســـحابة

ا، أو بعضـها بعًضـ أو لسـحبا، ، كأنـه ینسـحب فـي الهـواء انسـحابً تشبیها له بـذلك

  .)٢(والجمع سحائب وسحاب وسحب، لسحب الریاح لها

  . طولهأى : سحابة الیومو 

فالســـحابى نســـبة للســـحاب أى المظلـــة أو الغمامـــة التـــى تظـــل مجموعـــة البشـــر أو 

  .)٣(قطعة من األرض

                                                           

  .٢/٥٨٨المعجم الوسیط  )١(

 مقــاییس اللغــة، معجــم ١/٤٦١لســان العــرب البــن منظــور، ٤/١٩٥ لألزهــرى تهــذیب اللغــة ٢)(

محّمـد بـن محّمـد بـن عبـد الـرّزاق ل تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، ٣/١٤٢ البن فارس

 .دار الهدایة :/ ط٣/٤٢الزَّبیدي  الحسیني، الملّقب بمرتضى

/ تحقیــق: ٩٦ص مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادىل المحــیطالقــاموس  )٣(

 م ٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦ة الثامنــ/ ط: مكتــب تحقیــق التــراث إشــراف: محمــد نعــیم العرقُسوســي

 - م١٩٥٩ -ه ١٣٧٨/ ط: ٣/١١١حمــد رضــا ألمعجــم مــتن اللغــة ، مؤسســة الرســالة -

، ٢/١٠٣٩ د/أحمـــد مختـــار معجـــم اللغـــة العربیـــة المعاصـــرة، بیـــروت –دار مكتبـــة الحیـــاة 

ق: رمــزي منیــر یــحق/ت١/٢٧٧بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد األزدي ى بــأل جمهــرة اللغــة

 .بیروت –دار العلم للمالیین  - م١٩٨٧: األولى/طبعلبكي
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   :قتصاد عبارة عنالسحابى فى اصطالح علماء اال )١(التعدین 

عـد عـن بُ یـتم تشـغیلها  ،اسـتخدام قـوة معالجـة مشـتركةاإلجراء الذي یـتم مـن خاللـه 

واع المختلفــــة مــــن العمــــالت توثیــــق عملیــــة التبــــادل لألنـــل ل مراكــــز بیانـــاتَبــــمـــن قِ 

  .)٢(الرقمیة

                                                           

یمكــن تعــریفهم للمعــدن  خــالل لكــن مــن ،لــم یــرد لــه تعریــف عنــد الفقهــاء التعــدینمصــطلح  )١(

اســتنبط مــن األرض ممــا خلقــه اهللا تعــالى  مــاهــو اســتخراج  :تعریــف التعــدین بأنــه اســتنباط

لجــة ومعا ویحتــاج إخراجــه إلــى عمــل وتصــفیةممــا لــه قیمــة،  وكــان مــن غیــر جنســهافیهــا، 

ـــة، ســـواء أكـــان جامـــدً و  ـــكلف ـــذهب والفضـــة والحدیـــد والنحـــاس اا أم مائًع والرصـــاص  مثـــل ال

والیاقوت والزبرجد والزمرد والفیروز والبللور والعقیق والكحل والزرنیخ والقار "الزفـت" والـنفط 

الـــدر المختـــار شـــرح تنـــویر األبصـــار للحصـــفكي ( ."البتـــرول" والكبریـــت والـــزاج ونحـــو ذلـــك

ه ١٤١٢الثانیـة   :ط/ ٢/٥٩» رد المحتـار«ة حاشـیة ابـن عابـدین المسـماه بأعلى الصفح

محمـد محمــود بـن أحمــد بــن  بــىأل البنایـة شــرح الهدایـة، بیــروت -دار الفكـر -م ١٩٩٢ -

األولـــى  :ط /٣/٤٠٣بـــن حســـین الغیتـــابى الحنفـــى بـــدر الـــدین العینـــى اموســـى بـــن أحمـــد 

الشـــرح الكبیـــر للشـــیخ ،   لبنـــانبیـــروت،  -دار الكتـــب العلمیـــة  - م ٢٠٠٠ -ه  ١٤٢٠

 ،دار الفكـــر :/ ط١/٤٨٦/  بـــأعلى حاشـــیة الدســـوقي أحمـــد الـــدردیر علـــى مختصـــر خلیـــل

ـــن یوســـف الشـــیرازي  ـــن علـــي ب ـــراهیم ب ـــي اســـحاق إب ـــة اإلمـــام الشـــافعي ألب المهـــذب فـــي فق

لمغنـــي ألبــي محمـــد موفــق الـــدین عبــد اهللا بـــن أحمــد بـــن ا ،دار الكتــب العلمیــة - ١/١٦٢

القــرآن وعلــوم  ،مكتبــة القــاهرة /ط:٢٣٩/ ٤دامــة المقدســي الدمشــقي الحنبلــي بــن قامحمــد 

الزهــــــراء  - ه ١٩٩٤ -ه ١٤١٤األولــــــى  :ط/ ١٨١ص محمـــــد ســــــمیح عافیـــــةل األرض

بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن  بـىأل دالئل اإلعجاز فـي علـم المعـاني، لإلعالم العربي

/ ق: د. عبــد الحمیــد هنــداويیــقح/ ت٢٩٢صبــن محمــد الفارســي األصــل الجرجــاني الــدار ا

  ).بیروت –م دار الكتب العلمیة  ٢٠٠١ -ه ١٤٢٢األولى :ط

  =  :أهم أنواع العمالت الرقمیة) ٢(
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 )١(الكترونیـة كمبیـوتر لالتصـاالت، ومحـافظ  نون أجهـزةالُمعـدّ حتاج إلیـه یكل ما و 

لتحقـــق مـــن عملیـــة التشـــفیر بحفـــظ لعملیـــة فالتعـــدین الســـحابى  محلیـــة اختیاریـــة.

سلسـلة "حاسـبیة تسـمى كـل منهـا مبیانات عملیات التداول، وتسجیلها فـي سالسـل 

   ".البلوكشینأو " "الكتل

                                                                                                                                           

=  

ــأكبــر وأهــم عملــة رقمیــة مــن ح، ٢٠٠٩ عــام ظهــرت :البتكــوین - ١ ث القیمــة الســوقیة، ی

  هدفها إلغاء النظام المصرفي التقلیدي.

عمـالت الرقمیــة مــن حیـث القیمــة الســوقیة، ثـانى أكبــر ال ،٢٠١٤ عــام ظهــرت :الریبـل - ٢

 هدفها دعم النظام المصرفى والعمل معه على عكس البتكوین.  

، تتمیز بأنها عملة ومنصة في وقت واحد، هذه العملة ٢٠١٣ظهرت عام  :اإلثیریوم - ٣

ألن نظامهـــا یســـمح بإنشـــاء عقـــود ذكیـــة بطریقـــة تحـــاكي العقـــود  ؛تهـــدد عمـــل البنـــوك

 .التقلیدیة

، یعتب�ر ٢٠١١ث�امن العم�الت الرقمی�ة م�ن حی�ث القیم�ة الس�وقیة، ظھ�رت ع�ام  :نالالیتكوی - ٤

 لھ، لكنھ م�ازال غی�ر ق�ادر عل�ى المنافس�ة مع�ھ یعتبر بدیًال واإلصدار الفضي من البیتكوین، 

)https://www.bitcoinnews.ae.(  

 تشــبه المحفظــة العادیــة إلــى حــد كبیــر لكنهــا تحتــوى علــىمحفظــة  المحفظــة اإللكترونیــة:) ١(

مفتاحك الخاص، والتى تسمح بإنفاق عمالت رقمیة مرتبطة بها فـى سلسـلة البلوكـات، كـل 

محفظة یمكن أن تظهر لك الرصید الكامل لكل العمالت الرقمیة التى تـتحكم بهـا، وتسـمح 

  ة.لك بدفع قیمة محددة لشخص بعینه تماًما كالمحفظة العادی

( https://www.alrab7on.com ) 

هي برنامج أو جهاز صغیر یمنحك القدرة على تخزین وتبادل العمالت الرقمیة الخاصـة  وقیل:

عنـد إرسـال األمـوال فإنـك تقـوم ، كل محفظة عملة رقمیة هي مشفرة وفریدة من نوعهـا ،بك

إلى المستلم یمكن فقـط لمحفظـة الطـرف المسـتقبل أن تقـوم بتشـفیر  ا ببث رسالة مشفرةفعلیً 

 ) https://www.avatrade.sa.com( .تلك الرسالة وبالتالي استالم األموال

هى عبارة عن برنامج كمبیوتر أو تطبیق موبایل أو جهاز صغیر مثل الفالشـة، أو ربمـا وقیل: 

  وقع ویب متخصص فى حفظ م

أرصــدة العملــة الرقمیــة، ومــن خــالل الحافظــة یــتم إرســال واســتقبال العملــة الرقمیــة أًیــا كــان      

 )  /https://www.alrab7on.com/bitcoin-miningنوعها. (
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علـى القیـام بحـل  تنطـويالكتل عملیة حفظ البیانات وتسجیلها في سلسلة هذا وٕان 

مـــن صـــحة المنـــاقالت والعملیـــات التـــي تـــتم  وذلـــك للتأكـــدریاضـــیة معقـــدة، مســـائل 

تر ذات كفاءة وفاعلیة عالیـة لي أجهزة كمبیو إوتحتاج  ،باستخدام العمالت الرقمیة

إلجـــراء مجموعـــة مـــن المعالجـــات المركزیـــة باســـتخدام أحـــدث األســـالیب  ؛)١( اجـــدً 

اســـیب عالیـــة الجـــودة، بهـــدف حـــل مجموعـــة شـــدیدة التعقیـــد مـــن التكنولوجیـــة والحو 

المعـّدنون وبالمقابـل یحصـل ، )٢(المعادالت الریاضیة والخواریزمات علـى اإلنترنـت

  .على عمالت رقمیة جدیدة

ـــل العملـــة  وهـــف ـــات تحوی ـــد عملی ـــة فـــك رمـــوز وشـــفرات كتـــل البلوكشـــین لتأكی عملی

   .وحمایتها من التالعب ،من محفظة إلى محفظةأو  ،من شخص آلخرالرقمیة 

فیـــتم ذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام منصـــات  ،ختلـــف عـــن غیرهـــاوتعـــدین كـــل عملـــة ی

 ؛تحمیلهــا علــى أجهــزة الحاســب اآللــي والتــي یــتم ،التعــدین، والبــرامج الخاصــة بهــا

  .)٣(  یحصل على العمالتلیتم حل مشكلة ریاضیة، والجهاز الذي یحلها أوًال 

  

  :علىیطلق مصطلح التعدین السحابى و 

مجموعـة مــن أجهــزة الكمبیــوتر الصــغیرة، أو الخــوادم الكبیــرة للشــبكة خاصــة كانــت 

أو عامة، والمترابطة عبر اإلنترنت وتسمى سحابة، وهى التى تتـیح مجموعـة مـن 

التطبیقـــــــات والبیانـــــــات لمجموعـــــــة واســـــــعة مـــــــن المســـــــتخدمین عبـــــــر المؤسســـــــات 

  والمنصات. 

دم والشــــبكات، وتســــمى الحوســــبة والســــحابة تشــــمل العدیــــد مــــن الشــــركات والخــــوا

الســحابیة، أمــا شــبكة الحوســبة الســحابیة فهــى شــبكة لشــركة واحــدة یــتم استضــافة 

المعلومات على تلك الشبكة، ویمكـن الوصـول إلیهـا مـن قبـل األعضـاء علـى تلـك 
                                                           

(1  ) https://www.alrab7on.com 

(2) https://www.aswaqcrypto.com 

(3  ) https://www.bitcoinnews.ae   
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وهــى ســحابة واحـدة خاصــة یمكــن الوصــول  )googleالشـبكة فقــط، مثــل سـحابة (

  .)١(ط إلیها من قبل مستخدمى جوجل فق

عــــن طریــــق شــــبكات وخــــوادم خاصــــة ن و ألن الجمیــــع متواصــــل ؛ســــمیت ســــحابةو 

 وعــن طریـق هــذه الشـبكات وتلــك الخــوادم اإلنترنـت، تحـت مظلــةبشـركات التعــدین 

  .)٢( تتم عملیة التعدین السحابى

  

                                                           

(1   ) https://Cryptocurrency_Mining_Transition_to_Cloud.pdf     

(2) https://arabbit.net 
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������������� �

������������������������������� �
 األدوات الالزمـة للعمـل فیـه،سأعرض فى هذا المبحـث ألنـواع التعـدین السـحابى و 

والتى تتحدد على أسـاس السـیولة التـى یمتلكهـا الُمعـّدن واألجهـزة التـى یعقـد علیهـا 

  ویرغب فى إجراء عملیة التعدین السحابى عن طریقها 

أنــواع  همـا: یخـتص بالحـدیث عـنأولمطلبـین، هـذا المبحـث إلــى فـإننى قسـمُت لـذا 

دیث عن أدوات التعدین، وفیما یلى بیان بالح التعدین السحابى، وثانیهما: یختص

  ذلك:

������������ �

���������������������� �
  

ــا لتنــوع األ التــى یختارهــا الُمعــّدن إلجــراء نظمــة أنــواع التعــدین الســحابى تتعــدد تبًع

لألجهـزة  عملیة التعدین، وتبًعا لنوع التعاقد مـع شـركة التعـدین، والتـى تختلـف تبًعـا

كـــان بتـــأجیر مســـاحة مـــن ســـیرفر أو تســـخیر أجهـــزة  المســـتخدمة فـــى ذلـــك، ســـواء

تعـــدین أو أجهـــزة كمبیـــوتر أو شـــراء عـــروض الجیجـــا هـــاش التـــى تقـــدمها شـــركات 

   :إلى ثالثة أنواعالتعدین، وقد نتج عن ذلك تعدد أشكال التعدین السحابى 

    (Virtual Hosted Mining) فتراضىالتعدین المستضاف اال :النوع األول

م فیــه الُمعــّدن بتــأجیر مســاحة معینــة مــن ســیرفر وســیط التعــدین، وهــذا النــوع یقــو 

بحیـــث یـــتم إنشـــاء خـــادم افتراضـــى خـــاص بـــه، ثـــم یقـــوم الُمعـــّدن بتحمیـــل برنـــامج 

التعــدین المناســب لــه وتثبیتــه، ثــم اتبــاع الخطــوات المنصــوص علیهــا فــى برنــامج 

فــى التعامــل مــع التعــدین، والبــد للُمعــّدن فــى هــذا النــوع مــن التمتــع بــالخبرة الكافیــة 

  برامج التعدین؛ حیث إنه یتعامل مع برامج التعدین مباشرة.

  )Hosted Mining(     التعدین المستضاف :النوع الثانى

ویقــــوم الُمعــــّدن فــــى هــــذا النــــوع بتســــجیل حســــاب علــــى وســــیط التعــــدین، ثــــم یقــــوم 

  باستئجار جهاز كمبیوتر أو جهاز 
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ذه األجهــزة یــتم استضــافتها مــن قبــل تعــدین معــین یتناســب مــع القیمــة المدفوعــة، هــ

  وسطاء التعدین، وال یتعامل

المعّدن معها وال مع أى برنـامج مـن بـرامج التعـدین، ویقـوم الُمعـّدن بـدفع تكـالیف  

 صیانة الجهاز المَؤجر.  

   (Leased Hashing Power) :قوة التجزئةاستخدام  :الثالثالنوع 

طاقة هاشات محددة یستخدمها الُمعّدن یقوم وسطاء التعدین فى هذا النوع بتحدید 

لفترة زمنیة معینة فى شكل عـروض، ثـم یقـوم الُمعـّدن بشـراء العـرض المناسـب لـه 

من بـین العـروض المقدمـة مـن وسـطاء التعـدین، وهـذا یعـد تسـخیر لكمیـة مـن قـوة 

التجزئــة ولــیس اســتئجاًرا ألى جهـــاز كمبیــوتر افتراضــى، وبهـــذا یكــون الُمعــّدن قـــد 

عملة الرقمیـة بشـكل أیسـر دون الحاجـة إلـى أجهـزة كمبیـوتر متطـورة حصل على ال

أو أجهـــزة تعـــدین أو التعامـــل مـــع بـــرامج التعـــدین الصـــعبة، ویطلـــق علیـــه التعـــدین 

  .)١(باستخدام قوة الهاش

ومعدل التجزئة یعنى عدد الحسابات المعقدة التى یمكن للجهاز إكمالهـا فـى ثانیـة 

رص حـــل الحســـابات المعقـــدة الالزمـــة لكســـب معـــدل التجزئـــة یزیـــد مـــن فـــو  ،واحـــدة

یقـــاس معـــدل التجزئـــة بالمیجـــا هـــاش أو و  ،والحصـــول علـــى أربـــاح العملـــة الرقمیـــة

  .جیجا هاش أو التیرا هاش فى الثانیة

وقبــل شــراء أى أجهــزة للتعــدین البــد مــن التفكیــر فــى تصــنیف اســتهالك الكهربــاء 

، ویمكــن أن ربــاءك نســبة الكهفكلمــا زادت قــوة الجهــاز زاد بالتــالى اســتهال ،بــالوات

تساعد أرقام استهالك الطاقة ومعدالت التجزئة فى فهم عدد التجزئات التى یمكن 

بعــد ذلــك  ،اســتخراجها مــن كــل وات مــن الكهربــاء التــى تتــدفق عبــر أجهــزة التعــدین

                                                           

(1  ) https:// arabbit.net 

        https://www.aswaqcrypto.com  

        https://www.bitcoinnews.ae 
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تقســیم معــدل التجزئــة علــى اســتهالك قــدرة األجهــزة الكهربائیــة للحصــول علــى  یــتم

  .الحساب

ن ّكــباســتخدام مركــز بیانــات بعیــد مــع معالجــة الطاقــة المشــتركة یمَ تــتم  هــو عملیــةف

المســتخدمین مــن اســتخراج العمــالت الرقمیــة دون إدارة األجهــزة بواســطة اســتئجار 

الشركة المضیفة تمتلك ف ،تقاس عادة بالجیجا هیرتز Hash Powerقوة التجزئة 

مقدار قوة التجزئة التـى وبناء على  ،بعض األجهزة والمعدن یؤجر ،تعدینالأجهزة 

مـن شـركة التعـدین السـحابیة عـن الـربح مـن  كـلٍ  حصـةالمعدنون یتحدد ستأجرها ی

تختلـــف أربـــاح التعـــدین الســـحابى و  المشـــتراه،تجـــة عـــن قـــوة التجزئـــة اأى إیـــرادات ن

  .Hash Powerوقوة ال  المشتراهحسب الخطة 
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فــى التعــدین الســحابى امــتالك أدوات الكترونیــة معینــة یحتاجهــا العمــل یلــزم للعمــل 

  بالنسبة للُمعّدن أو شركة التعدین أال وهى: فیه

 :األولى: المحفظة اإللكترونیة

القــدرة  هــي جهــاز صــغیر یمــنحالبــد مــن امــتالك الُمعــّدن للمحفظــة اإللكترونیــة، و 

ن، أو هى عبـارة عـن برنـامج بالُمعدّ تبادل العمالت الرقمیة الخاصة على تخزین و 

یــتم تحمیلــه علــى الكمبیــوتر، أو تطبیــق یــتم تحمیلــه علــى الموبایــل، أو فالشــة یــتم 

تحمیل البرنامج علیها، أو موقع ویب متخصص فـى حفـظ أرصـدة العملـة الرقمیـة 

مـــن  األربـــاحاســـتالم و  الُمعدََّنــة، ومـــن خاللهـــا یــتم إرســـال واســـتقبال العملـــة الرقمیــة

، والبد من تأمینها ضد التهدیدات المحتملة باالحتفاظ بها Walletوتسمى الموقع 

  على جهاز غیر متصل باإلنترنت.

كــن فقــط یمو  ،تم فعلیــا بــث رســالة مشــفرة إلــى المســتلمیــ هعنــد إرســال األمــوال فإنــو 

، لرسـالة وبالتـالي اسـتالم األمـوالتقـوم بتشـفیر تلـك ا لمحفظة الطرف المسـتقبل أن
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 (Softwareكترونیة المخصصة ألجهزة الكمبیوتر وتسمى ومن أهم الحوافظ اإلل

   Wallet  Copay  - Jaxx – Exodus – Electrum – Armory( 

أن تكــون محصــنة ضــد الفیروســات، وأكثــر أماًنــا فــال یــتم عــرض محفظــة لل والبــد

مفاتیحــه الخاصــة علــى جهــاز الكمبیــوتر الشخصــى، ویمكــن أن تستضــیف العدیــد 

   )١(من العمالت الرقمیة.

 :ئتمانیةالبطاقة اال  الثانیة:

عقـود بـالرغم فـى الـدفع لشـراء الكل ُمعّدن علیه استخراج بطاقة ائتمانیة یسـتخدمها 

  حتى  من أنها تستغرق وقًتا

الحصـول علـى رصـید مـن  یمكـنٕاذا لـم و  ،تتأكد الشركة من مالك البطاقة الحقیقي

  یمكن فإنه الرقمیة  لةالعم

  شراء أو تحویل العملة. فىاستخدام البطاقة الخاصة 

  )(Mining Software :تحمیل برامج التعدین ة:ثالثال

وهـــو عبـــارة عـــن برنـــامج یلـــزم تحمیلـــه علـــى أجهـــزة التعـــدین أو أجهـــزة الكمبیـــوتر 

حتى یتمكن من معرفة عملیات التـداول وتسـجیلها،  المستخدمة فى عملیة التعدین

ثـم الفـوز بالعملـة الرقمیـة، ومـن  ثم حل المعادالت الریاضیة لتكوین سلسلة الكتل،

  وهو متخصص فى التعدین السحابى. Miner Saverأمثلة هذه البرامج 

  )Mining Hardware( :أجهزة لتعدین السحابى الرابعة:

أو  ،قـوم شـركات التعـدین بشـرائهات ،وهى أجهزة خاصة بعملیات التعـدین السـحابى

وتكــــون ذات مواصــــفات  ،اتقــــوم الشــــركات المطــــورة ألجهــــزة الكمبیــــوتر بتصــــنیعه

 ،وهذه األجهـزة تقـوم بالتنقیـب عـن العملـة الرقمیـة طـوال الیـوم دون توقـف ،خاصة

  .وتوضع فى غرف مجهزة وتحتاج إلى صیانة دوریة وطرق تهویة خاصة

                                                           

(1)  https://www.avatrade.sa.com 
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طـرق یعتمـد علیهـا المعـدنون فـى حسـاب وهـى ربـاح المتوقعـة األ حساب  وبالتالى

 Cryptocurrency Mining Calculatorsوتســمى  ،أربــاحهم بشــكل تقریبــي

  .)١(شراؤه تمالذى  العرضحسب نوع 

وبنــاًء علیــه فإنــه یلــزم للعمــل فــى التعــدین الســحابى اتبــاع الخطــوات 

  التالیة:

االنضمام إلـى أحـد تجمعـات تعـدین العملـة الرقمیـة؛ وهـى مجموعـات مـن : األولى

ــة الرقمیــة یعملــون مًعــا لحــل شــفرتها، واألفضــل ا لمشــاركة فــى المنقبــین عــن العمل

  العمل مع مجموعة كبیرة ثم اقتسام األرباح فیما بینهم. 

ــة : الثانیــة الســحابى إحــدى شــركات التعــدین مــن  المــراد تعــدینهاشــراء عقــد بالعمل

  بعد اإلعالن عنها، واختیار العرض المناسب لفترة زمنیة معینة. الموثوقة

ــــى المحفظــــة اإل متابعــــة: الثالثــــة ــــة إل ــــة الخاصــــة إرســــال العمــــالت الرقمی لكترونی

بالُمعّدن واألرباح المحتسبة.                                                                               

  . )٢( ستثماراتاالشراء عقود جدیدة لتوسیع  :الرابعة

أن التعدین السحابى یتجسد فى الخـدمات التـى تقـدمها شـركات  :یتضح مما سبق

د لراغبـى التعـدین بعـد اختیـارهم لنوعـه بنـاء علـى عقـود ومراسـالت التعدین عن ُبع

  بینهم وبین الشركة.   

  

                                                           

(1)https://www.alrab7on.com 

-Se-Joon Chung and Euiwoong Lee – In- Depth Analysis of Bitcoin 

Mining Aigorithm Across Different Hardware P:2 

-By David R. Sterry - Introduct to Bitcoin Mining P:13 

(2) http://www.fxborssa.com/2019/05/cloud-mining.html 
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حكم الشرعى للتعدین السحابى بأنواعه الثالثة البصدد بیان فى هذا المبحث إننى 

م الُمعـّدن بالعقـد علیـه فـى كـٍل سالفة الذكر اعتمـاًدا علـى صـورة كـل نـوع، ومـا یقـو 

ســواء عقــد علــى منفعــة أجهــزة مملوكــة لوســیط التعــدین أو عقــد علــى قــوة التجزئــة 

التى تسخرها له شركة التعـدین، والتـى تقـوم بـإدارة عملیـة التعـدین مقابـل حصـولها 

  على نسبة من األرباح.

للتعـدین  فجـاء األول فـى الحكـم الشـرعى ،مطلبـینلذا فقد قسمت هذا المبحث إلى 

المستضــاف والمستضــاف االفتراضــى، وجــاء المطلــب الثــانى فــى الحكــم الشــرعى 

  كما یلى: امتفصیل القول فیهللتعدین بقوة التجزئة، و 

� �
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ة، بالبحث فى كتب الفقهاء القدامى والمعاصرین لم أعثر على حكم هذه المسأل

والمستضاف لتعدین السحابى المستضاف ل لذا فقد استنبطت الحكم الشرعى

   )١(عقداالفتراضى اعتماًدا على أحكام 

                                                           

الربط والشد والتوثق واإلحكام، ویشمل األمور الحسیة كعقد الحبل إذا ُجمع�ت أطراف�ھ  یطلق علي العقد لغة: )١(

وُشدت فُربطت فأُحكم الوثاق، والمعنویة كاإللتزام الصادر من ط�رف واح�د أو م�ن ط�رفین. (لس�ان الع�رب 

  ).١/٢٣٣لرازي ل مختار الصحاح، ٣/٢٩٦البن منظور

   خاص: له معنیان معنى عام ومعني العقد اصطالحًا:

كــل التــزام أو تصـرف علــي وجـه مشــروع یظهــر أثـره فــي المعقــود  أمـا العقــد بمعنــاه العــام فهــو:

علیـــه، وهـــذا یشـــمل مـــا صـــدر بـــإرادة واحـــدة كـــالیمین والنـــذر أو مـــا صـــدر بـــإرادتین كـــالبیع 

/ ط: دار الفكــــر، أحكــــام  ١١٠واإلجــــارة. (الفقــــه اإلســــالمي وأدلتــــه د. وهبــــة الزحیلــــي ص

دار  -١٩٩٦ - ١٤١٧/ ط: األولـــي ٣/١٨٦یة للشـــیخ علـــي الخفیـــف المعـــامالت الشـــرع

  = الفكر). 
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 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

الُمعّدنون باستئجار أجهزة كمبیوتر أو أجهزة تعدین أو ؛ حیث یقوم )١(اإلجارة

سیرفرات مملوكة لوسطاء التعدین التى یتم استضافتهم لها، ویقوم الُمعّدن 

ب على سیرفر الوسیط ودفع أجرة األجهزة وتكلفة صیانتها، ویقوم بتسجیل حسا

وسیط التعدین بعملیة التعدین، فهذا یعد استئجار لمنفعة السیرفرات أو أجهزة 

التعدین أو أجهزة الكمبیوتر المستخدمة فى ذلك مع بقاء األجهزة مملوكة لوسیط 

والمستضاف ف التعدین، ومن ثمَّ فإن التكییف الشرعى للتعدین المستضا

  أنه یعد عقد اإلجارة، وفیما یلى تفصیل الحكم فى ذلك:االفتراضى 

                                                                                                                                           

الربط بین كالمـین علـي وجـه یظهـر أثـره فـي المحـل شـرًعا.  وأما العقد بمعناه الخاص فهو:= 

زین الــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــیم لــ البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق(

  .)ر الكتاب اإلسالميدا  -الثانیة  :ط/ ٥/٢٨٣المصري 

العوض، وآجرت األجیر وأجرته بالمد والقصر أعطیته أجرته، وسـمى الثـواب  اإلجارة لغة: )١(

، ٤/١٠بـــــن منظـــــور أجـــــًرا ألن اهللا تعـــــالى یعـــــوض العبـــــد علـــــى طاعته.(لســـــان العـــــرب ال

  ).٥/ ١لفیومي للمصباح المنیر ا

ـــة، والمالكیـــة اإلجـــارة شـــرًعا: ـــة، والظاهریـــة، اتفـــق جمهـــور الفقهـــاء الحنفی ، والشـــافعیة، والحنابل

والزیدیة، واإلمامیة، واإلباضیة علي أنها "عقد معاوضة على تملیك منفعة بعوض بشـروط 

بـن مسـعود بــن ابكـر  ىعـالء الـدین، أبــل فـي ترتیــب الشـرائع مخصوصـة ". (بـدائع الصـنائع

، لعلمیــةدار الكتــب ا - م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦الثانیــة  :ط/ ٤/٢٠١أحمــد الكاســاني الحنفــي 

حمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســم العبــدري الغرنــاطي أبــو لم لتــاج واإلكلیــل لمختصــر خلیــلا

، دار الكتــب العلمیــة - م١٩٩٤- ه١٤١٦األولـى  /ط: ٧/٧٩٣ عبـد اهللا المــواق المــالكي

محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدین ل هایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاجن

 دار الفكــر، المبــدع فــي شــرح المقنــع - م١٩٨٤- ه١٤٠٤ة خیــر األط: / ٥/٢٦١ الرملــي

دار  - م١٩٩٧ - ه١٤١٨ط: األولـى / ٤/٤٠٦ بن عبد اهللا بن مفلح براهیم بن محمدإل

محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم األندلســي  ىبــأل المحلــى باآلثــار، الكتــب العلمیــة

 قاسـم بـن ألحمد لمذهبا ألحكام المذهب ، التاج: دار الفكر/ط٧/٥١٨لظاهري االقرطبي 

الروضــة البهیــة شــرح اللمعــة الدمشــقیة لــزین ، الــیمن ط: مكتبــة/٦٨/ ٣الصــنعاني  العنســي

 دار إحیـاء التـراث -١٩٨٣ -١٤٠٣الثالثـة  :ط/ ٤/٣٢٧الدین بن علي العاملي الجبعي 

ـــن یوســـف أطفـــیش، لعربـــيا ـــة : ط/ ١٠/٩شـــرح كتـــاب النیـــل وشـــفاء العلیـــل لمحمـــد ب الثانی

  .      )مكتبة اإلرشاد –١٩٧٢ –١٣٩٢
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  :تحریر محل النزاع

الفقهاء على أنه یشترط فى المعقود علیه أن یكون موجـوًدا وقـت العقـد، فـال  اتفق

والجهالــة التــى تــؤدى إلــى فســاد  )١(یجــوز العقــد علــى المعــدوم لمــا فیــه مــن الغــرر

إلى المنازعة، وعدم القدرة على تسلیم المعقود علیه؛ ممـا  العقد؛ حیث إنها تفضى

  .)٢(یمنع من االنتفاع به وتحصیل الغرض الذى ُعقد العقد من أجله 

                                                           

ــًة: )١( الخطــر والخدیعــة، غــره یغــره غــًرا وغــروًرا أي أطمعــه بالباطــل وخدعــه، وفیــه  الغــرر لغ

 المحـیط، القـاموس ٣/٢٧٢تعریض المرء نفسه أو ماله للهالك. (مجمل اللغة البن فـارس 

  / ط: دار الكتاب اإلسالمي).٢/١٠٠ لفیروزآبادىل

اء الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة علي أنـه: مـا اتفق جمهور الفقه الغرر شرًعا:

طوي عنك علمه وتردد بین أمرین متضادین الوجود والعدم.(شرح فتح القـدیر لكمـال الـدین 

محمــد بــن عبــد الحمیــد بــن مســعود السیواســى، الســكندرى، المعــروف بــابن الهمــام الحنفــى 

 محمـد بـن عبـد اهللا الخرشـيلمختصـر خلیـل شرح / ط: دار إحیاء التراث العربى، ٦/٥١٢

، المجموع شرح المهـذب ألبـى زكریـا محـى الـدین بـن شـرف : دار الفكر/ ط٥/٦٩ المالكى

المحلـى البـن ، ٤/٢٣بـن مفلـح ال المبـدع فـي شـرح المقنـع/ مطبعة اإلمام، ٩/٢٤٥النووى 

  ).  ٨/٣٤٣حزم 

ز الدقائق لفخر الـدین عثمـان بـن تبیین الحقائق شرح كن، ٥/١٥٦ للكاسانى ئع الصنائعا) بد٢(

لتوضــیح فــي شــرح ا، دار الكتــاب اإلســالمي –الثانیــة  :ط /٥/١٠٧علــى الزیلعــى الحنفــى 

خلیــل بــن إســحاق بــن موســى الجنــدي المــالكي المصــري ل المختصـر الفرعــي البــن الحاجــب

مركـز  - م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩األولى،  :ط/أحمد بن عبد الكریم نجیب/ق: دیحق/ت٥/٢١١

بـــن إســـحاق بـــن موســـى،  مختصـــر العالمـــة خلیـــل، للمخطوطـــات وخدمـــة التـــراثنجیبویـــه 

ـــــدین الجنـــــدي المـــــالكي المصـــــري  ـــــى،  :ط/ ق: أحمـــــد جـــــادیـــــحق/ ت٥/٢٢٣ضـــــیاء ال األول

قـــائق أولـــي ، ٩/١٤٩ للنـــووى، المجمـــوع شـــرح المهـــذب دار الحـــدیث - م٢٠٠٥ه/١٤٢٦

ونس بن صـالح الـدین منصور بن یل النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

عـالم  - م١٩٩٣ -ه ١٤١٤ط: األولـى  /٢/٢٦٠بن حسـن بـن إدریـس البهـوتى الحنبلـى 

ـــراجح مـــن الخـــالف ا ،الكتـــب ـــن لإلنصـــاف فـــي معرفـــة ال ـــو الحســـن علـــي ب  عـــالء الـــدین أب

عبـــد ، عبـــد اهللا بـــن عبـــد المحســـن التركـــيد/تحقیـــق: /٤/٢٧٠بـــن أحمـــد الَمـــْرداوي  ســـلیمان

  .هجر للطباعة - م ١٩٩٥ -ه  ١٤١٥لى، األو  :ط/ الفتاح الحلو
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واختلفوا فى تملیـك المنفعـة دون العـین؛ حیـث إن المنـافع معدومـة وقـت العقـد، وال 

وفى یمكــن إیجادهــا دفعــة واحــدة؛ أى أنهــا غیــر مقــدور علــى تســلیمها؛ ألنهــا تســت

  شیًئا فشیًئا وساعًة فساعًة، وفى نفس الوقت حاجة الناس تدعو إلى تملیكها.

اختلفت اآلراء فـى الحكـم الشـرعى للتعـدین السـحابى المستضـاف وعلى هذا فقد 

  والمستضاف االفتراضى بعد تكییفه الشرعى بأنه إجارة على رأیین:

   :الرأى األول

االفتراضــى باســتئجار الُمعــّدن  یجــوز التعــدین الســحابى المستضــاف والمستضــاف

جمهـــــور الفقهـــــاء منفعــــة أجهـــــزة التعــــدین مـــــن وســــطاء التعـــــدین بنــــاء علـــــى قــــول 

ــــــــــــة( ــــــــــــة) ١(الحنفی ــــــــــــ )٣(والشــــــــــــافعیة )٢(والمالكی ــــــــــــة )٤( ةوالحنابل    )٥(والظاهری

                                                           

  .٥/١٠٥ ) تبیین الحقائق للزیلعى١(

الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  ىــىأل دایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــدب) ٢(

 الذخیرة، دار الحدیث -م ٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥ /ط: ٤/٥القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 

الشــهیر بــالقرافي  ،دریــس بــن عبــد الــرحمن المــالكيالعبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إ ىبــأل

ـــــق:  ٥/٣٧٢ ـــــزة/ تحقی ، دار الغـــــرب اإلســـــالمي - م ١٩٩٤األولـــــى / ط: محمـــــد بـــــو خب

 ،محمد عبد الوهاب بن علي بن نصـر البغـدادي ىبأل اإلشراف على نكت مسائل الخالف

 دار ابـن - م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠ األولـى :ط/ ق: الحبیب بن طـاهریحقت/٢/٦٥٢ المالكي

حمــد بــن غــانم (أو غنــیم) بــن أل الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زیــد القیروانــي، حــزم

ــدین النفــراوي  -ه ١٤١٥الطبعــة: / ٢/١٠٩المــالكي  ،األزهــري ،ســالم بــن مهنــا شــهاب ال

  .دار الفكر /م ١٩٩٥

  .١٥/٣ للمطیعى المجموعتكملة ) ٣(

محمــد بــن قدامــة المقدســي الدمشــقي  اهللا بــن أحمــد بــن لعبــد الكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــد) ٤(

، المبــدع فــى دار الكتــب العلمیــة - م ١٩٩٤ -ه  ١٤١٤األولــى  :ط/ ٢/١٦٩الحنبلــي، 

شرح الزركشي لشمس الدین محمد بن عبـد اهللا الزركشـي ، ٤/٤٠٦ شرح المقنع البن مفلح

  .دار العبیكان -م  ١٩٩٣ -ه  ١٤١٣األولى  :ط/ ٤/٢١٦المصري الحنبلي 

  . ٧/٣ بن حزمال ) المحلى٥(
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): بجواز اإلجارة بالعقد على منفعة األجهزة   )٣(واإلباضیة )٢(واإلمامیة )١(والزیدیة

    دون امتالكها. 

   :الرأى الثانى

عـــدم جـــواز التعـــدین الســـحابى المستضـــاف والمستضـــاف االفتراضـــى، فـــال یجـــوز 

ألبــى بنــاء علــى قــول  اســتئجار منفعــة أجهــزة التعــدین مــن وســطاء التعــدینللمعــدن 

   )٤( بكر األصم

                                                           

محمـد بـن علـي بـن عبـد اهللا الشـوكاني الیمنـي ل السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهـار )١(

الروضــة الندیــة لمحمــد صــدیق خــان بــن حســن بــن ، دار ابــن حــزم - األولــى: ط /٣/٥٧١

 ٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٣األولـى  :ط /٢/١٣٠ علي بـن لطـف اهللا الحسـیني البخـاري الِقنَّـوجي

 الـــدراري المضـــیة شـــرح الـــدرر البهیـــة ،لقـــیِّم، الریـــاض، َدار ابـــن عفَّـــان القـــاهرةم َداُر ابـــن ا

 -ه ١٤٠٧األولـى  :ط/٢/٢٧٤محمد بن علـي بـن محمـد بـن عبـد اهللا الشـوكاني الیمنـي ل

  .دار الكتب العلمیة -م ١٩٨٧

  .٢/٤٤٠ شرح اللمعة الدمشقیة للجبعى الروضة البهیة )٢(

  .١١/ ١٠لمحمد أطفیش   شرح كتاب النیل وشفاء العلیل )٣(

صـاحب المقـاالت فـي  ،عبد الرحمن بن كیسان أبـو بكـر األصـم المعتزلـي أبو بكر األصم:) ٤(

علیـــه -ا خـــال أنـــه كـــان یخّطـــئ علًیـــ، كـــان مـــن أفصـــح النـــاس وأورعهـــم وأفقههـــم، األصـــول

وحكي عنه أنه قال القرآن  ،في كثیر من أفعاله ویصّوب معاویة في بعض أفعاله -السالم

وله تفسیر عجیـب،  ،وأنكر األعراض أصًال ، الجنة والنار لم یخلقا إلى اآلنو م مخلوق جس

 ٢٢٥ىوفتـومن تالمذته إبراهیم بن إسماعیل بـن علیـة  ،ومناظرات مع ابن الهذیل العالف

/ ٣/٤٢٧الفضـل أحمـد بــن علـي بـن محمـد بـن حجـر العســقالني  ىبـأللسـان المیـزان ( ه.

الــوافى ، دار البشــائر اإلســالمیة - م ٢٠٠٢األولــى، ط: / ق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة یــحقت

أحمــد  ق:یــحق/ ت١٠/١٦٩صــالح الــدین خلیــل بــن أیبــك بــن عبــد اهللا الصــفدي لبالوفیــات 

معجـم المفسـرین ، دار إحیـاء التـراث - ٢٠٠٠ - ١٤٢٠/ ط: تركـي مصـطفى، األرناؤوط

، الثقافیـةمؤسسـة نـویهض  - م ١٩٨٨ -ه  ١٤٠٩الثالثـة، /ط:  ١/٢٧١عادل نویهض ل

الخامسة /ط: ٣/٣٢٣خیر الدین بن محمود بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي لاألعالم 

 =الموسوعة المیسرة فى تراجم أئمة التفسیر واإلقراء، دار العلم للمالیین - م ٢٠٠٢عشر 
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   .)٢(بعدم جواز العقد على منفعة أجهزة التعدین بإجارتها : )١( ةبراهیم بن علیإ و 

  

  

  

                                                                                                                                           

والنحو واللغة من القرن األول إلى المعاصـرین مـع دراسـة لعقائـدهم وشـيء مـن طـرائفهم = 

د: ولید بن أحمد الزبیـري، إیـاد بـن عبـد اللطیـف القیسـي، مصـطفى بـن قحطـان جمع وٕاعدا

األولــــى : ط/ ١١٨١ /٢ الحبیــــب، بشــــیر بــــن جــــواد القیســــي، عمــــاد بــــن محمــــد البغــــدادي

  ).بریطانیا – مجلة الحكمة، مانشستر - م ٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤

أحـد  و ِإْسـَحاق البصـري األسـدي،ِإْبَراِهیم ْبن إسماعیل ْبـن ِإْبـَراِهیم ْبـن مقسـم، َأُبـ ابن علیة: )١(

كان یناظر وممن یقول بخلق القرآن، وجرت له مـع َأِبـي َعْبـد اللَّـِه  ،المتكلمین جهمي َهالك

قال الشافعي هو ضال جلس ببـاب ، ُمَحمَّد ْبن إدریس الشافعي مناظرات في بغداد ومصر

 ،شـذوذ كثیـرةوقـال ابـن عبـد البـر لـه  ،موضـع كـان بجـامع مصـروهو السوال یضل الناس 

مـات سـنة ثمـان  ،ولیس في قوله عندهم مما یعـد خـالف ،ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة

ــَو اْبــن ســبع وســتین، قیــل أنــه مــات بمصــر.  (تــاریخ عشــرة ومــائتین ببغــداد لیلــة عرفــة، َوُه

تحقیــق: / ٦/٢٠بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن مهــدي الخطیــب البغــدادي  ىبــبغــداد أل

المغنــــي فــــي ، دار الكتــــب العلمیــــة -ه ١٤١٧ط: األولــــى  /عطــــامصــــطفى عبــــد القــــادر 

 د/ق: یـحق/ ت ١٠عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي ص بىأل الضعفاء

عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان  بـىأل نور الدین عتر، میزان االعتدال في نقد الرجـال

 ١٩٦٣ -ه  ١٣٨٢األولـى، /ط: اويتحقیق: علـي محمـد البجـ/ ١/٢٠بن َقاْیماز الذهبي 

دار إحیـــــاء التـــــراث / ط: ١/١٤عمـــــر رضـــــا كحالـــــة ل دار المعرفـــــة، معجـــــم المـــــؤلفین - م

بیروت، دیوان الضعفاء والمتـروكین وخلـق مـن المجهـولین وثقـات  –مكتبة المثنى ، العربي

ق: یـحق/ ت١٣/١٤٢عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْیمـاز الـذهبي  ىبأل فیهم لین

مكتبـة النهضـة الحدیثـة  - م ١٩٦٧ -ه  ١٣٨٧الثانیـة  ط:  /حماد بن محمد األنصاري

  ).مكة –

ـــن رشـــد ٢( ـــذخیرة للقرافـــى٤/٥) بدایـــة المجتهـــد الب ، اإلشـــراف علـــى مســـائل نكـــت ٥/٣٧٢ ، ال

  .٧/٣ البن حزم المحلى ،٦٥٢ /٢ الخالف للقاضى عبد الوهاب
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  :فبب اإلختالس

یمكن أن یكون سبب االختالف أن التعدین السحابى المستضاف والمستضاف 

االفتراضى یعد عقًدا على منفعة أجهزة التعدین أو منفعة مساحة من سیرفر، 

والمنافع وقت العقد غیر موجودة، فضًال عن أنها ال توجد دفعة واحدة، وهذا یعد 

قد علیها، ومن هنا وقع عقًدا على المعدوم، إال أن الحاجة تدعو إلى الع

التعارض بین النصوص الدالة على جواز إجارتها، وبین القیاس الذى یقضى 

من  بعدم جواز إجارتها، فمن قال بالجواز اعتمد على ما ورد عن النبى 

أحادیث كثیرة تدل على أنه عقد على المنافع، وما ورد فى الشرائع السابقة أیضا 

د على المنافع؛ وذلك للحاجة الشدیدة إلیها، والتى تنزل منزلة الضرورة، من العق

ومن قال بعدم الجواز اعتمد على األصل وهو عدم جواز العقد على المعدوم 

  للجهالة والغرر.

   ألدلة:ا

  أدلة الرأى األول: 

ـــائلون بجـــواز التعـــدین الســـحابى المستضـــاف والمستضـــاف االفتراضـــى  اســـتدل الق

ـــ اعتمـــاًدا ـــافعى قـــول جمهـــور الفقهـــاء بجـــواز عل ـــاب والســـنة  العقـــد علـــى المن بالكت

   :واإلجماع والمعقول

  أوًال: الكتاب:

  .)١( " فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجورَُهنَّ " :قال تعالى -١

   :وجه الداللة

دلت هذه اآلیة على أن األم إذا رضیت أن ترضع المولود بأجر مثلها لم یكن 

   كماإیاه بإعطاء األجر إذا أرضعت،  تعالى ن یسترضع غیرها، ألمر اهللالألب أ

                                                           

  ).٦سورة الطالق من اآلیة ( )١(
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 ،ألنه أوجبها بعد الرضاع ؛األجرة تستحق بالفراغ من العمل وال تستحق بالعقد أن

عیًنا لبن المرأة وٕان كان على منفعة لبن المرأة؛ و عقد المما یدل على مشروعیة 

، مما یدل على جواز )١( جاراتمجرى المنافع التي تستحق بعقود اإل فقد أجرى

التعدین السحابى المستضاف والمستضاف االفتراضى؛ حیث إنه ینطوى على 

تأجیر منفعة أجهزة التعدین من وسطاء التعدین للحصول على العملة الرقمیة فى 

  مقابل أجرة تدفع لوسیط التعدین. 

   

  .)٢( ْجًرا "" قَاَل َلْو ِشْئَت َالتََّخْذَت َعَلْيِه أَ  :قال تعالى -٢

  

  :وجه الداللة

 استئجاره ن؛ ألعلى إقامته الحائط المائلالعوض  دلت هذه اآلیة على جواز أخذ

یستحق فعًال ألنه فعل ؛  الجدار أجرة طلب على إصالح ذلكفقد  لمنفعة بدنه،

)٣( اأجرً علیه 
 ابتداءً  لمنفعة بدنه االستئجار نعلیه السالم؛ أل ه موسىولم یكره، 

                                                           

علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي أبـــو الحســـن الطبـــري، المعـــروف بالكیـــا الهراســـي ل القـــرآنأحكـــام  )١(

 -ه ١٤٠٥الثانیـة،  ط: /عـزة عبـد عطیـة، ق: موسـى محمـد علـيیحق/ ت٤/٤٢٢الشافعي 

الحنفـــي  الجصـــاص الـــرازي بـــن علـــي أبـــو بكـــرألحمـــد ن آأحكـــام القـــر ، دار الكتـــب العلمیـــة

ــــــى  :ط/ ق: عبــــــد الســــــالم شــــــاهینیــــــحق/ت ٣/٦١٩ دار الكتــــــب  -م١٩٩٤-ه١٤١٥األول

  .العلمیة

  ).٧٧) سورة الكهف من اآلیة (٢(

 ،تفســـــیر القرطبـــــى الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن ألبـــــى عبـــــد اهللا محمـــــد بـــــن أحمـــــد األنصـــــارى )٣(

محمد بن جریر بن یزید ل جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار الشعب/ ١١/٢٧القرطبى

عبــد اهللا بــن عبــد  د/تحقیــق: /  ١٥/٣٥١بــن كثیــر بــن غالــب اآلملــي أبــو جعفــر الطبــري 

 ىبــــأل العلــــوم بح����ر ،دار هجــــر - م ٢٠٠١ -ه  ١٤٢٢األولــــى،  :ط/ المحســــن التركــــي

مفـاتیح الغیـب التفسـیر ، ٢/٣٥٧بـن إبـراهیم السـمرقندي ابـن أحمـد االلیث نصـر بـن محمـد 

 =عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسـین التیمـي الـرازي الملقـب بفخـر بىأل الكبیر
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، مما یدل على جواز التعدین السحابى المستضاف والمستضاف )١( هغیر مكرو 

االفتراضى، فیجوز للمعّدنین استئجار منفعة أجهزة التعدین من وسطاء التعدین، 

  ویجوز لوسطاء التعدین أخذ أجرة من الُمعّدنین الستجارهم أجهزة التعدین منهم. 

َنتَــيَّ َهـــاتـَْيِن َعَلـــى َأْن قَــاَل ِإنِّـــي أُرِيـــُد َأْن أُْنِكَحــقــال تعـــالى: "  -٣ َك ِإْحـــَدى ابـْ
  .)٢(" تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج فَِإْن أَْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدكَ 

  

 وجه الداللة:

ا مسـماة یملـك أجر نفسه حججً  ء اهللا تعالىا من أنبیاأن نبیً على  ت هذه اآلیةنص

  هذا كان ف ،بها بضع امرأة

ألنـه  ولیس عقـد نكـاح؛ -علیهما السالم-ب وبین موسى بین شعی عقد إجارة فیما

  شرط المنافع لنفسه ال للمرأة، 

نـه ال یجـوز فع مشـروطة للمـرأة؛ ألولو كان ذلك عقد نكاح، لوجـب أن تكـون المنـا

فـدل  ا في اإلجارة؛ أنه جعل نكاح البنت شرطً إال  ،ن یستحق بدل بضعها غیرهاأ

اسـتأجره علـى غیـر حجـج فهـو تجـویز  وٕان كـان، علـى الحجـج اإلجـارة جوازعلى 

، ومن ذلك تأجیر منفعة أجهزة التعدین من وسـطاء التعـدین، )٣( اإلجارة بكل حال

ـــــى جـــــواز التعـــــدین الســـــحابى  ـــــدل عل ـــــك، ممـــــا ی ـــــى ذل وجـــــواز أخـــــذهم األجـــــرة عل

  المستضاف والمستضاف االفتراضى.

                                                                                                                                           

ـــري=  ـــرازي خطیـــب ال ـــاء التـــراث  - ه ١٤٢٠ -الثالثـــة  :ط /٢١/٤٨٨ الـــدین ال دار إحی

  .العربي

ـــي  ىبـــأل اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب )١( ـــي بـــن عـــادل الحنبل ـــدین عمـــر بـــن عل حفـــص ســـراج ال

 :ط/علــي محمــد معــوض ،ق: عــادل أحمــد عبــد الموجــودیــحقت /١٢/٢٢الدمشــقي النعمــاني 

   .تب العلمیةدار الك --م١٩٩٨-ه  ١٤١٩األولى 

  ).٢٧سورة القصص من اآلیة ( )٢(

حمد بن الحسین بن علي بـن موسـى الُخْسـَرْوِجردي أل (جمع البیهقى)أحكام القرآن للشافعي )٣(

ــــــي  ــــــو بكــــــر البیهق ــــــة،  /١/٢٦٥الخراســــــاني أب ــــــة  - م ١٩٩٤ -ه  ١٤١٤ط: الثانی مكتب

  .القاهرة –الخانجي 
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  .)١("ًال ِمْن رَبُِّكمْ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفضْ " :قال تعالى -٤

 وجه الداللة:

؛ فقد نزلت هذه ن بالتزود للحج یلمأمور ل التجارة فى هذه اآلیة - -أباح اهللا 

اآلیة فیمن أكرى اإلبل إلى مكة، فیجوز أن یكون حاًجا بذلك أجرة له على كرائه 

 اإلبل، وكذا من أجر نفسه لخدمة قوم فیجوز أن یحجوا به أجرة على خدمتهم

، ومن ذلك التعدین السحابى )٢(مما یدل على مشروعیة إجارة المنافع 

المستضاف والمستضاف االفتراضى؛ حیث یقوم الُمعدِّن باستئجار منافع 

السیرفرات وأجهزة التعدین للحصول على العملة الرقمیة فیباح له ذلك، ویجوز 

  لوسیط التعدین الحصول على األجرة. 

  :السنة :ثانیاً 

َهــــا-َأنَّ َعاِئَشــــَة  ىمــــا رو  -١ اْســــَتْأَجَر  «، قَالَــــْت: َزْوَج النَِّبــــيِّ  -َرِضــــَي اللَّــــُه َعنـْ

يلِ  )٣( َوَأبُو َبْكٍر رَُجًال  -اللَِّه -َرُسوُل      )٤( ِمْن بَِني الدِّ

                                                           

  ).  ١٩٨سورة البقرة من اآلیة ( )١(

/ط: دار إحیـاء التـراث محمـد صـادق القمحـاوي/تحقیـق:  ١/٣٨٦كام القـرآن للجصـاص أح )٢(

حمـــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي الجصـــاص الحنفـــي أل شـــرح مختصـــر الطحـــاويالعربـــى، 

زینــــب  ،محمــــد عبیــــد اهللا خــــان ،ســــائد بكــــداش ،عصــــمت اهللا محمــــد /ق: دیــــحق/ت ٣/٣٨٣

   .دار السراج إلسالمیة،دار البشائر ا -م ٢٠١٠ -ه  ١٤٣١ط: األولى  /فالتة

بـــراهیم بـــن عبـــد اهللا إل إرشـــاد الســـاري لشـــرح صـــحیح البخـــارياســـمه عبـــد اهللا بـــن أریقـــط. ( )٣(

  )١٤٤٠الثانیة  :/ط٤/١٢٩المدیهش

لدال َحيٌّ من عبِد الَقْیِس، أو هما دیالِن: دیُل بُن َشنِّ بِن عبِد الَقْیِس، ودیُل ابكسر  :لیِّ الدِ  )٤(

فــي اَألْزِد: الــدیُل بــُن َزْیــٍد، وبــُن ویطلــق علــى قبائــل  یَعــَة بــِن عبــِد الَقــْیِس،بــُن َعْمــِرو بــِن ود

(القـاموس  وَبنو الدیِل أیضًا: من بني َبْكِر بِن عبِد َمنـاَة.، َعْمٍرو، وفي ِإیاٍد: الدیُل بُن ُأَمیَّةَ 

محمــد ل األوطــار نی��ل، ١٤/١٢٣لهــروي ل هــذیب اللغــةت، ١٠٠١المحــیط للفیروزآبــادى ص 

ط: /تحقیـــق: عصـــام الـــدین الصـــبابطي/ ٥/٣٣٦علـــي بـــن عبـــد اهللا الشـــوكاني الیمنـــي  بـــن

  ).دار الحدیث - م١٩٩٣ -ه ١٤١٣األولى 
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َوَواَعـَداُه غَـاَر فَـَدفـََعا ِإلَْيـِه رَاِحَلتَـْيِهَمـا،  ،ِديـِن ُكفَّـاِر قـُـَرْيشٍ َوُهـَو َعلَـى  ،)١( َهاِديًا ِخرِّيتًـا
  .)٢( »ثـَْوٍر بـَْعَد َثَالِث لََياٍل ِبَراِحَلتَـْيِهَما ُصْبَح َثَالثٍ 

 .)٣( »َمِن اْسَتْأَجَر َأِجيًرا، فـَْليـُْعِلْمُه َأْجَرهُ «َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة، َوَأِبي َسِعيٍد، قَاَال:  -٢

  

  وجه الداللة:
  حتى ینتفى الغرر  اإلجارة إذا كانت األجرة معلومةعلى إباحة  انالحدیث ندل هذا

                                                           

. المـاهر بالهدایـة أوماهًرا یهتدي ألخرات المفازة وهي طرقها الخفیة ومضـایقها  ِخّریتا: أى )١(

للشــــوكانى    ، نیــــل األوطــــار٤/١٢٩للمــــدیهش  إرشــــاد الســــاري لشــــرح صــــحیح البخــــاري(

عبـد العزیـز بـن عبـد ل الحلل اإلبریزیة من التعلیقات البازیة على صحیح البخـاري، ٥/٣٣٦

ــــــاز ــــــن ب ــــــى، / ٢/٢٥٥ اهللا ب ــــــة  - م٢٠٠٧ -ه  ١٤٢٨ط: األول المملكــــــة  -دار التدمری

  ).العربیة السعودیة

 ٣/٨٩/٣٧محمـد بـن إسـماعیل أبـو عبـداهللا البخـاري الجعفـيل ) أخرجه البخارى فى صـحیحه٢(

ق: یــحق/ت٢٢٦٤رقــم  كتــاب اإلجــارة / بــاب إذا اســتأجر أجیــرًا لیعمــل لــه بعــد ثالثــة أیــام /

  دار طوق النجاة. - ه١٤٢٢ط: األولى، /محمد زهیر بن ناصر

بكــر بــن أبــي شــیبة، عبــد اهللا بــن محمــد بــن  بــىأل الكتــاب المصــنف فــي األحادیــث واآلثــار) ٣(

كره أن یستعمل األجیر حتى یبین له  / من٤/٣٦٦إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

 –مكتبـة الرشـد  -١٤٠٩األولـى : ط /ق: كمـال یوسـف الحـوتیـحق/ ت٢١١٠٩رقم / أجره 

أحمـد بـن عبـد اهللا بـن إسـحاق بـن موسـى  مسند اإلمام أبي حنیفة روایة أبي نعیم، الریاض

 -ه ١٤١٥األولـــى، : ط /ق: نظـــر محمـــد الفاریـــابيیـــحق/ت٨٩صبـــن مهـــران األصـــبهاني 

، َوَأِبـــي / الریـــاض –تبـــة الكـــوثر مك َرَواُه اْبـــُن َأِبـــي َشـــْیَبَة ِفـــي ُمَصـــنَِّفِه َمْوُقوًفـــا َعَلـــى اْلُخـــْدِريِّ

ــــــَرَة، ــــــة ن( ُهَرْی ــــــث الهدای ــــــن محمــــــد الزیلعــــــي لصــــــب الرایــــــة ألحادی ــــــد اهللا بــــــن یوســــــف ب عب

ـــــان  -م١٩٩٧ -ه١٤١٨ط: األولـــــى / ق: محمـــــد عوامـــــة یـــــحق/ت٤/١٣١  –مؤسســـــة الری

ووجهـه  ،الحافظ ابـن حجـر إسـناده منقطـعقال  )جدة -لقبلة للثقافة اإلسالمیةدار ا ،بیروت

لتلخیص الحبیـر فـي تخـریج أحادیـث ا. (أن إبراهیم النخعي لم یسمع من أحد من الصحابة

: ط/ ١٣٢/ ٣الفضل أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن حجـر العسـقالني  ىبأل الرافعي الكبیر

التبیــان فــي تخــریج وتبویــب أحادیــث ، علمیــةدار الكتــب ال  - م١٩٨٩ - ه١٤١٩األولــى 

 -  م ٢٠١٢ -ه  ١٤٣٣األولى،  :ط/ ٩/٢٩٦ خالد بن ضیف اهللا الشالحيل بلوغ المرام

  .)دار الرسالة العالمیة
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والمستضــاف االفتراضــى  التعــدین الســحابى المستضــاف، ولمــا كــان )١( والجهالــة

ینطوى على انتفـاع الُمعـّدن بـأجهزة التعـدین بـأجرة معلومـة متفـق علیهـا بینـه وبـین 

   أجیر األجهزة جائًزا وتملك وسیط التعدین لألجرة جائًزا.وسیط التعدین كان ت

  

" قَـاَل اللَّـُه تـََعـاَلى:  :قَـالَ  --، َعـِن النَّبِـيِّ -َرِضـَي اللَّـُه َعْنـهُ -َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة  -٣

، فََأَكـَل ثََمنَـهُ مَّ غَـَدَر، َورَُجـٌل بَـاَع ُحـر�ا الِقَياَمِة، رَُجٌل َأْعَطى ِبي ثُـ َثالَثٌَة َأنَا َخْصُمُهْم يـَْومَ 

 .)٢(َأْجَرُه " َوَلْم يـُْعِطهِ َورَُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجيًرا فَاْستَـْوَفى ِمْنُه 
  

   :وجه الداللة

م لجمیـع الظـالمین، إال أنـه أراد التشـدید صْ تعالى خَ  نص هذا الحدیث على أن اهللا

ـــى  ـــراأل یمنـــعمـــن منهـــا   بعینهـــا أصـــنافعل ـــه فقـــد ظلمـــه حـــین اســـتخدمه  جی حق

ألنــه اســتوفى منفعتــه بغیــر عــوض فكأنــه أكلهــا، وألنــه  ؛واســتحل عرقــه بغیــر أجــر

ســـتیفاء األجرة تســـتحق بالعمـــل وتجـــب باالفـــ ،اســـتخدمه بغیـــر أجـــرة فكأنـــه اســـتعبده

، ممــا یــدل علـى وجــوب إعطــاء وســطاء التعـدین األجــرة المســتحقة علــى )٣(اإجماًعـ

ة التعــدین التــى یمتلكونهــا ویؤجرونهــا للُمعــّدنین ممــا یــدل علــى تــأجیر منفعــة أجهــز 

  جواز التعدین السحابى المستضاف والمستضاف االفتراضى.

                                                           

/ ٦/٣٨٨أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك  ،بــن بطــالالشــرح صــحیح البخــارى  )١(

دار النشــر:  - م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣، الطبعـة: الثانیــة /حقیـق: أبــو تمــیم یاسـر بــن إبــراهیمت

 بــــن الملقــــن ســــراج الــــدین ال التوضــــیح لشــــرح الجــــامع الصــــحیح ،الریــــاض -مكتبــــة الرشــــد 

ق: دار الفـالح للبحـث یـحق/ ت١٥/٧٢حفص عمر بن علي بن أحمد الشـافعي المصـري أبو 

  .دار النوادر، دمشق - م ٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٩األولى  ط: /العلمي وتحقیق التراث

ثـم مـن منـع أجـر األجیـر/ رقـم إ/ كتـاب اإلجـارة/ بـاب ٩٠/ ٣لبخارى فى صحیحه ) أخرجه ا٢(

٢٢٧٠.  

محمــود ل عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري، ٦/٣٩٩شــرح صــحیح البخــارى البــن بطــال  )٣(

: / ط١٢/٨٩بدر الدین العینى  ،الحنفى ،بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى

  .٥/٣٥٣وطار للشوكانى ، نیل األدار إحیاء التراث العربي
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  ، )١(َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن السَّاِئبِ  -٤
، )٣(ابِـتٌ ، َفَسأَْلَناُه َعـِن اْلُمَزاَرَعـِة، فـََقـاَل: َعـَم ثَ )٢(قَاَل: َدَخْلَنا َعَلى َعْبِد اِهللا ْبِن َمْعِقلٍ 

  نـََهى َعِن اْلُمَزاَرَعِة، َوَأَمَر بِاْلُمَؤاَجَرِة،  َأنَّ َرُسوَل اِهللا 

                                                           

ـــن الســـائب:  )١( َرَوى عـــن أبیـــه، وزاذان  اْلِكنـــدّي، ویقـــال: الشـــیبانّي الكـــوفّي، ثقـــٌة،عبـــد اهللا ب

الكنــدّي، وعبــد اهللا بــن َمْعِقــل بــن ُمَقــرِّن، وعبــد اهللا بــن قتــادة المحــاربي، الكــوفّي، وعــن أبــي 

 ِضَرار بن َحْوشب، وأبو ِسَنان  هریرة، وروى عنه األعمش، وأبو إسحاق الشیبانّي، والَعوَّام

قــال أحمــد بــن  ابــن معــین، وأبــو حــاتم، والنســائي،ه ثقــ، و بــن ُمــرَّة، وســفیان الثــورّي، وغیــرهم

حنبــل: ســمع منــه الثــورّي ثالثــة أحادیــث، وذكــره ابــن حبــان فــي "الثقــات"، ووثقــه العجلــّي، 

أحمــد بــن معــاذ بــن  محمــد بــن حبــان بــنل الثقــات( ومحمـد بــن عبــد اهللا بــن ُنَمیــر، وغیرهمــا.

دائـــــــرة المعـــــــارف  -م ١٩٧٣ -  ه ١٣٩٣ األولـــــــى :ط/ ٥/٣٢َمْعبـــــــَد التمیمـــــــي الـــــــدارمي 

محمد عبـد الـرحمن بـن إدریـس بـن المنـذر  ألبى الجرح والتعدیل، العثمانیة حیدر آباد الهند

دار إحیـــاء  - م١٩٥٢- ه ١٢٧١ط: األولـــى  /٥/٦٥ابـــن أبـــي حـــاتم  ،الـــرازي ،التمیمـــي

یوســف بــن عبــد الــرحمن أبــو الحجــاج ل هــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــالت، التــراث العربــي

 :ط /بشـار عـواد /ق: دیـحق/ ت١٤/٥٥٨المـزي  ،الكلبـي ،جمال الدین بن الزكـي القضـاعي

  )مؤسسة الرسالة -١٩٨٠ – ١٤٠٠األولى 

ى َعنـه َأبــو ِإســحاق َروَ ، َسـِمع اْبــن َمســُعود، ْبــن ُمَقــرِّن، الُكـوفّي، الُمَزنــيّ  َعبـد اِهللا ْبــن َمعِقــل )٢(

ــیباِنيّ  تــابعي، ثقــة، مــن خیــار  وقرائهــا، الكوفــة، مــن عبــاد والســبیعي الَهمــداِني، وِزیــاد، والشَّ

التـــاریخ ( .وثمـــانین روى لـــه َأُبـــو َداُوَد ِفـــي المراســـیل، مـــات بالبصـــرة ســـنة بضـــع، التـــابعین

 / ط:٥/١٩٥ محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة البخــاري، أبــو عبــد اهللال الكبیــر

شــمس الــدین أبـو عبــد اهللا محمــد ل سـیر أعــالم النـبالء، دائـرة المعــارف العثمانیـة حیــدر آبــاد

ـــــذهبي  دار  - م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧ : ط/ ٥/١١٧بـــــن أحمـــــد بـــــن عثمـــــان بـــــن َقاْیمـــــاز ال

  )١٦/١٧٠تهذیب الكمال للمزى ، الحدیث

ن ســالم ْبــن غــنم ْبــن عــوف ْبــن أمیــة ْبــن ثعلبــة ْبــن جشــم ْبــن َماِلــك ْبــ ثابــت بــن الضــحاك: )٣(

ولــد ســنة ثــالث مــن الهجــرة، مــات ِفــي فتنــة ابــن الزبیــر، مــات النَِّبــّي ، األنصــاري الخزرجــي

 ذكره الواقدي فیمن رأى النَِّبّي ، وله نحو ثماني سنین ولـیس ، ولـم یحفـظ عنـه شـیئا

اإلصابة في ، ٤/٣٦١(تهذیب الكمال للمزى  ِفي شيء من هذه الكتب روایة، وال ذكر.َلُه 

تحقیــق: عــادل / ١/٥٠٧حمــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر العســقالني أل تمییــز الصــحابة

= تهــــذیب  دار الكتــــب العلمیــــة، - ه ١٤١٥األولــــى : ط /علــــى معــــوض عبــــد الموجــــود،
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  )١(»َال بَْأَس ِبَها«َوقَاَل: 
   :وجه الداللة

تصرف المالك في ملكه بما ، فیباح المعروفةدل هذا الحدیث على جواز اإلجارة 

، ومن ذلك جواز تصرف وسیط التعدین فیما یمتلكه من )٢(شاء من إجارة وغیرها

أجهزة التعدین بتأجیر منفعتها للُمعّدنین مما یدل على جواز التعدین السحابى 

   المستضاف والمستضاف االفتراضى.
بـَز�ا )٤(، َقاَل: َجَلْبُت َأنَا َوَمْخَرَمُة اْلَعْبِديُّ )٣(َعْن ُسَوْيِد ْبِن قـَْيسٍ  -٥

)٥(   
                                                                                                                                           

/  ٩/ ٢بـن أحمـد بــن حجـر العســقالني  الفضــل أحمـد بـن علــي بـن محمــدى بـأل التهـذیب=

  ).مطبعة دائرة المعارف النظامیة الهند - ه١٣٢٦الطبعة األولى : ط

مسلم بن الحجـاج القشـیري ل )المسند الصحیح المختصرأخرجه اإلمام مسلم فى صحیحه ( )١(

) بـــــــاب فـــــــى المزارعـــــــة والمـــــــؤاجرة/رقم ٢٠) كتـــــــاب البیـــــــوع/(٢١/ (٣/١١٨٤ النیســـــــابوري

  .: دار إحیاء التراث العربي/طمحمد عبد الباقي ق:یحق/ت١٥٤٩

ــدین ل مرقــاة المفــاتیح شــرح مشــكاة المصــابیح )٢( علــي بــن (ســلطان) محمــد أبــو الحســن نــور ال

ســـــبل ، دار الفكـــــر - م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢ط: األولـــــى /٥/١٩٩٠المـــــال الهـــــروي القـــــاري 

أبـو إبـراهیم  الصـنعاني محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني الكحالنيل السالم

  .: دار الحدیث/ ط٢/١١٤عز الدین المعروف باألمیر 

ـــیس: )٣( ـــن ق أبـــو صـــفوان ویقـــال: أبـــو مرحـــب، ســـكن الكوفـــة، صـــحابى لـــه حـــدیث  ســـوید ب

، تهــذیب الكمــال ٤/١٤١الســراویل، وقــد وقــع حدیثــه عالًیــا جــًدا.  (التــاریخ الكبیــر للبخــارى 

     )١٦/٥١الصفدي  للخلیل الوافي بالوفیات، ١٢/٢٦٩للمزى 

واشــترى منــه الســراویل،  ویقــال مخرمــة، والصــحیح بالفــاء، رأى النبــى  مخرفــة العبــدى: )٤(

عمر یوسف بـن عبـد  ىبأل ستیعاب في معرفة األصحاباالوقد روى سوید هذا الحدیث. (

محمـد معــوض،  :تحقیـق/ ٤/٢٩القرطبــي  ،اهللا بـن محمـد بــن عبـد البـر بــن عاصـم النمـري

أسد الغابة فى ، دار الكتب العلمیة – م١٩٩٥ – ه١٤١٥األولى  /ط:عادل عبد الموجود

/ ط:  ٤/٣٤٨معرفة الصحابة لعز الدین بـن األثیـر أبـى الحسـن علـى بـن محمـد الجـرزى 

  ).٦٩/ ٣/٦، اإلصابة فى تمییز الصحابة البن حجر العسقالنى دار الكتب العلمیة

قـال محمـد  ،البز من الثیاب أمتعـة البـزاز ،ضرب من الثیاب أو ابتشدید الزاي أي ثیابً  بز�ا: )٥(

  فــي الســیر: البــز عنــد أهــل الكوفــة ثیــاب الكتــان والقطــن ال ثیــاب الصــوف -رحمــه اهللا  -

مجمــع بحــار ، ٣٤مختــار الصــحاح للــرازى ص، ٧/٣٥٣ لفراهیــدي ل كتــاب العــین( والخــز.

ـــدیل األنـــوار فـــي غرائـــب التنزیـــل ولطـــائف األخبـــار = ن، محمـــد طـــاهر بـــن علـــي جمـــال ال
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َفَساَوَمَنا ِبَسَراِويَل، َوِعْنِدي َوزَّاٌن يَِزُن بِاْألُْجَرِة، فـََقاَل  ، َفَجاَءنَا النَِّبيُّ )١(رَ ِمْن َهجَ 
  .)٢(»ِزْن َوَأْرِجحْ  «لِْلَوزَّاِن:  --النَِّبيُّ 

  :وجه الداللة

 حیث ؛في معناهماما واز االستئجار على الوزن والكیل و على ج دل هذا الحدیث

وأجرة وزان الثمن على المشتري إذا  ،الوزان أن یزن ثمن السراویل أمر النبي  

كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتیج إلیه  ،ألن اإلیفاء یلزمه ؛كان الوزن علیه

، مما یدل على جواز التعدین )٣( وزنهفیه جواز أجرة الوزان على فعلى البائع 

السحابى المستضاف والمستضاف االفتراضى باستئجار الُمعّدن ألجهزة التعدین 

المملوكة لوسطاء التعدین ولزوم دفع األجرة على استئجار منفعة األجهزة 

  للحصول على العملة اإللكترونیة.
                                                                                                                                           

ــــــدي الكجراتــــــي = ــــــة،  :ط /١/١٧٠الصــــــدیقي الهن مطبعــــــة  - م١٩٦٧ -ه  ١٣٨٧الثالث

  .)مجلس دائرة المعارف العثمانیة

  ).٥/١٩٦٣(مرقاة المفاتیح ألبى الحسن الهروى  بفتحتین موضع قریب من المدینة هجر: )١(

ـــن َســـلالجـــامع الكبیـــر  أخرجـــه الترمـــذى فـــى ســـننه )٢( ـــن محمـــد بـــن عیســـى ب ـــن موســـى ب ْورة ب

/ بــاب  أبــواب البیــوع عــن رســول اهللا  )١٢/(٣/٥٩٠ الضــحاك، الترمــذي، أبــو عیســى 

م دار  ١٩٩٨ / ط: ق: بشــار عــواد معــروفیــحق/ ت١٣٠٥فــى الرجحــان فــى الــوزن / رقــم 

محمــد عبــد اهللا بــن  بــىأل مســند الــدارمي المعــروف ب (ســنن الــدارمي)، الغــرب اإلســالمي

/ ١٦٨٤/ ٣د الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي التمیمي السمرقندي عب

تحقیـــق: حســـین ســـلیم أســـد /٢٦٢٧) كتـــاب البیـــوع / بـــاب الرجحـــان فـــى الـــوزن/ رقـــم ١٨(

، دار المغنــــي المملكـــة العربیــــة الســــعودیة - م ٢٠٠٠ -ه  ١٤١٢األولــــى  :ط /الـــداراني

بن حمدویـه ا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد عبد اهللا ألبى المستدرك على الصحیحین

/ رقـــم ٢١٣/ ٤بـــن ُنعـــیم بـــن الحكـــم الضـــبي الطهمـــاني النیســـابوري المعـــروف بـــابن البیـــع 

دار الكتـــب  -١٩٩٠ – ١٤١١األولـــى : ط /تحقیـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا/٧٤٠٧

  قال الحاكم: هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه./ العلمیة

ن وهو شرح سنن أبي داود أبو سلیمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن الخطـاب معالم السن )٣(

المطبعـــــــة  - م ١٩٣٢ -ه  ١٣٥١ط: األولـــــــى  /٣/٦٠البســـــــتي المعـــــــروف بالخطـــــــابي 

، مرقــاة المفــاتیح ألبــى الحســن الهــروى ٥/٣٣٨، نیــل األوطــار للشــوكانى حلــب –العلمیــة 

٥/١٩٦٣.  
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  :اإلجماع :ثالثاً 

بالعقد  جارةعلى جواز اإل مصارواأل جمع السلف والخلف على مر األعصارأ

جواز ف ،بكتاب اهللا تعالى وباألخبار الثابتة عن النبي على المنافع، فهى ثابتة 

 ،وابن علیة الجملة مجمع علیه وال عبرة بمخالفة عبد الرحمن األصم اإلجارة في

وز التعدین  السحابى ، فیج)١( خالفاً  هل العلمخالفهم أل وال یعدبقولهم،  فال یعتد

المستضاف والمستضاف االفتراضى باستئجار الُمعّدن منفعة أجهزة التعدین التى 

یمتلكها وسطاء التعدین للحصول على العملة اإللكترونیة، ویلزم الُمعّدن دفع 

  األجرة. 

   :المعقول :رابعاً 

 استدل القائلون بجواز التعدین السحابى المستضاف والمستضاف االفتراضى

   بما یلى:

ن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى األعیان، فلما جاز عقد البیع على أ :أوالً 

معّدن فإنه لیس لكل ، )٢(وأخذ األعواض المنافع على اإلجارة جازتاألعیان، 

                                                           

علـــــى مســـــائل نكــــت الخـــــالف للقاضـــــى عبـــــد  اإلشــــراف، ٥/١٠٥تبیــــین الحقـــــائق للزیلعـــــى )١(

المعونــــة علــــى مــــذهب عــــالم المدینــــة ، ٢/١٠٩الفواكــــه الــــدوانى للنفــــراوى، ٢/٦٥٢الوهــــاب

محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي  بــىأل »اإلمــام مالــك بــن أنــس«

 -المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز /ط: ق: حمیش عبد الحقّ یحق/ ت١٠/٨٧المالكي 

بكر بن محمد بن عبـد المـؤمن  ألبى األخیار في حل غایة اإلختصار كفایة، مكة المكرمة

ق: علــي عبــد یــحق/ ت٢٩٤صبـن حریــز بــن معلــى الحسـیني الحصــني تقــي الــدین الشـافعي 

ســنى أدمشــق،  -دار الخیــر  -١٩٩٤ط: األولــى  /محمــد وهبــي ســلیمان، الحمیــد بلطجــي

محمــد بــن زكریــا األنصــاري، زیــن الــدین أبــو زكریــا بــن ل المطالــب فــي شــرح روض الطالــب

، ١٥/٣ للمطیعــــى المجمــــوعتكملــــة  ،دار الكتــــاب اإلســــالمي/ط: ٢/٤٠٣یحیــــى الســــنیكي 

، شـرح ٤/٤٠٦ المبدع فى شرح المقنع البن مفلـح، ٢/٢٤١شرح منتهى اإلرادات للبهوتى 

  .٤/٢١٩الزركشى على مختصر الخرقى 

للقاضـى عبـد  المعونـة، ٢/٦٥٢عبـد الوهـاب اإلشراف علـى مسـائل نكـت الخـالف للقاضـى )٢(

  = ، أســــنى المطالــــب لزكریــــا٢٩٤كفایــــة األخیــــار لتقــــى الــــدین الحصــــنى، ١٠/٨٧الوهــــاب 
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 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

فى عملیة التعدین، وال یحتاج إلیها ت التعدین التى آال القدرة المادیة على تملك

ه العملیة، خاصة وأن وسطاء التعدین ال یبذلون الخبرة الكافیة للخوض فى هذ

  .للربحطلبا تملیك منفعة هذه األجهزة  ، فجوزدون مقابل ذلك

یجوز استئجار الُمعّدنیین منفعة أجهزة التعدین من وسطاء التعدین لمنفعة  :اثانیً 

الُمعّدن بما ُیعدنه قیاًسا على إجارة الظئر المنصوص علیها فى اآلیة الكریمة 

  .)١(اع الرضیع باللبن النتف

  :نوقش هذا الدلیل

بأنه إنما جازت إجارة الظئر للنص على ذلك، فیقتصر علیها دون غیرها؛ ألن 

المنفعة مجهولة والعوض مجهول؛ حیث یقوم العوض فیه مقام التسمیة كنفقة 

 .)٢(الزوجة

   :المناقشة یمكن دفع

في كل ما یمكن  بأن جواز اإلجارة ال یقتصر على إجارة الظئر، بل تجوز

شریعة لنا ما لم یظهر وهى شریعة من قبلنا جوازها  االنتفاع به، كما أن

، فضًال عن أن عملیة التعدین السحابى المستضاف والمستضاف )٣(النسخ

االفتراضى ال جهالة فیها، فالمنفعة معلومة والعوض معلوم متفق على كل 

  منهما.

                                                                                                                                           

محمــد بــن أحمــد ل ، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج٢/٤٠٣األنصــارى =

ـــــب الشـــــربیني الشـــــافعي  ـــــب  - م١٩٩٤ -ه ١٤١٥األولـــــى  :ط /٣/٤٣٨الخطی دار الكت

سـلیمان بـن محمـد بـن عمـر الُبَجْیَرِمـّي المصـري ل اشیة البجیرمـي علـى الخطیـبالعلمیة، ح

الكـــافى فـــى فقـــه اإلمـــام أحمـــد ، دار الفكـــر - م١٩٩٥ -ه ١٤١٥ط:  /٣/٢٠٦الشـــافعي 

، كشـاف القنـاع عـن مـتن ٤/٤٠٦المبدع فـى شـرح المقنـع البـن مفلـح، ٢/١٦٩البن قدامة 

الحنبلـــى  ،ســـن بـــن إدریـــس البهـــوتىمنصـــور بـــن یـــونس بـــن صـــالح الـــدین بـــن حل اإلقنـــاع

  .٢/٢٤١شرح منتهى اإلرادات للبهوتى ، دار الكتب العلمیة / ط:٣/٥٤٦

  .٤/٤١٠ المبدع فى شرح المقنع البن مفلح )١(

  المرجع السابق. )٢(

  .٢/١٠٩، الفواكه الدوانى للنفراوى٥/١٠٥) تبیین الحقائق للزیلعى٣(
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وٕان كانت والمستضاف االفتراضى  المستضاف یجوز التعدین السحابى ثالثًا:

المعقود علیه  األصل أن؛ حیث إن )١(ز السلماجو  على ة قیاًساالمنفعة معدوم

والقیاس أن ال تجوز لما فیها من إضافة العقد  ،ستوجد معدومةالوهي المنافع 

أقیمت العین المستأجرة مقام المنفعة للضرورة؛ فإال أنها أجیزت  ،إلى ما سیوجد

ا العقد إلیها لیرتبط اإلیجاب بالقبول، فعمله یظهر في المنفعة ملكً إضافة حق  في

فإن الذمة التي هي محل المسلم فیه  ،وهذا كالمسلم فیه ،ا حال وجودهاواستحقاقً 

  .أقیمت مقام المعقود علیه في حق جواز السلم

  

ال یمكن جعلها موجودة و  ،وال یتصور وجودها في لحظة ،المنافع معدومة حقیقةف

العقد إلى  ةضافإ؛ ألن الشرع ال یرد بتقدیر المستحیل، لهذا ال یجوز احكمً 

                                                           

سلم الثـوب للخیـاط أى اعطـاه إیـاه، وأسـلم فـي الٌبـر اإلعطاء والتسلیف، یقال: أ السلم لغة: )١(

  ).٩/١٥٩، لسان العرب البن منظور١/١٥٣أى أسلف (مختار الصحاح للرازى 

اختلف جمهور الفقهاء في تعریفه علي رأیین:                                                            السلم شرًعا: 

افعیة، والحنابلة، والظاهریة، والزیدیة، واإلمامیة، واإلباضیة قالوا الرأي األول: للحنفیة، والش    

إنه: بیع موصوف فـي الذمـة إلـي أجـل ببـدل یعطـي عـاجًال بشـروط مخصوصـة (االختیـار 

لتعلیل المختار لعبد اهللا ابن محمـود بـن مـودود الموصـلي البلـدحي مجـد الـدین أبـو الفضـل 

الحلبـــي، فـــتح العزیـــز بشـــرح الـــوجیز مطبعـــة  -م١٩٣٧ -ه ١٣٥٦/ ط: ٢/٢٠٩الحنفـــي 

، روضــة الطــالبین ألبــى دار الفكــر / ط:٩/٢٠٧محمــد الرافعــي القزوینــي  عبــد الكــریم بــنل

/ تحقیق:عــــــادل عبــــــد الموجــــــود، علــــــى ٤/٣زكریــــــا یحیــــــى بــــــن شــــــرف النــــــووى الدمشــــــقى 

، السـیل الجـرار للشـوكاني ٣/٢٨٨معوض/ط: دار الكتب العلمیـة، كشـاف القنـاع للبهـوتى 

، شـــرح كتـــاب النیـــل وشـــفاء ٢/١٢٥الروضـــة الندیـــة شـــرح الـــدرر البهیـــة للنجـــارى ،١/٥٥٦

  ).     ٨/٦٣٢العلیل ألطفیش 

 عقد معاوضة یوجب عمارة ذمة بغیر عـین وال منفعـة غیـر الرأي الثاني: للمالكیة قالوا إنه     

).  ویمكننــي القــول بــأن الــرأي ٥/٢٠٢(شــرح مختصــر خلیــل للخرشــي  متماثــل العوضــین

تار هو رأي جمهور الفقهاء، لبیانه حقیقة هذا العقد بأخصر األلفاظ مع عدم اإلخالل المخ

بــالمعني، ولكونــه جامًعــا لجمیــع أفــراد المعــرف، مانًعــا مــن دخــول غیرهــا فیهــا، مــع تضــمنه 

  ألركان العقد وشروطه.  
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صح المدة فیببیان والمنفعة تعلم  ،ولو أضافه إلى العین جاز باإلجماع ،المنفعة

  .)١( على مدة معلومة أي مدة كانت

  

أن المعقود علیه فى عملیة التعدین السحابى المستضاف والمستضاف  :رابًعا

من والمنفعة معلوم؛ حیث إن األجرة معلومة، والمنفعة االفتراضى وهو الث

ألن معلومة، ولیست مما نهى عنه الشرع، فانتفت الجهالة المفسدة للعقد؛ 

  .)٢( المنازعة جهالتهما تفضي إلى

  

أن العاقدین (الُمعّدن ووسطاء التعدین) فى عملیة التعدین السحابى  :خامًسا

لتصرف فى المال، فكل منهما بالغ المستضاف والمستضاف االفتراضى جائزو ا

ال من جائز التصرف في المال إنه عقد یقصد به المال فلم یصح ألعاقل رشید؛ و 

  .)٣(فالتكلیف والتمییز شرط لصحة العقد ولزومه  ،كالبیع

  

أن األجرة التى یقدمها الُمعّدن لوسطاء التعدین تم االتفاق علیها، وهى  :سادًسا

ضًال عن كونها معلومة كالثمن فى عقد البیع؛ ألنه مما یصلح أن یكون ثمًنا، ف

                                                           

  . ٥/١٠٦) تبیین الحقائق للزیلعى١(

، التــاج ١٨١ص هللا بــن جــزي الكلبــي الغرنــاطيمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد ال القـوانین الفقهیــة )٢(

التوضــیح ، ١١، ٤/٦، بدایــة المجتهــد البــن رشــد ٧/٤٩٤واإلكلیــل ألبــى عبــد اهللا المــواق 

، المحلـــى ٢/٢٤٠ للبهـــوتىشـــرح منتهـــى اإلرادات ، ٧/١٣٩بـــن الحاجـــب اشـــرح مختصـــر 

  .٧/٣البن حزم 

 /ط: ٢/٣الدسـوقي المـالكي محمد بن أحمد بن عرفة ل حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر )٣(

محمـد بـن ل ، مـنح الجلیـل شـرح مختصـر خلیـل٢/١٠٩ دار الفكر، الفواكه الدوانى للنفراوى

دار  - م١٩٨٩ - ه١٤٠٩: / ط٧/٤٣١أحمــد بــن محمــد علــیش، أبــو عبــد اهللا المــالكي 

أســــنى المطالــــب ، ٥/١٧٣ روضــــة الطــــالبین للنــــووى، ٣/٢٠٦ حاشــــیة البجیرمــــى الفكــــر،

  المجمـــوع، تكملـــة ٣/٤٤٠، مغنـــى المحتـــاج للخطیـــب الشـــربینى٢/٤٠٣ى لزكریـــا األنصـــار 

كشـــــــاف القنـــــــاع  ،٤/٢١٦، شـــــــرح الزركشـــــــى علـــــــى مختصـــــــر الخرقـــــــى١٥/٧ للمطیعـــــــى

  .٥٧٣ /٣للشوكانى  السیل الجرار، ٣/٥٤٧للبهوتى
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عوض فى عقد معاوضة، فالبد من كونه معلومًا، طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على 

   .)١(تسلیمه 

  

عامل بها المتعاقدون فى عملیة التعدین السحابى أن الصیغة التى یت: سابًعا

ما أنها تدل على المستضاف والمستضاف االفتراضى هى صیغة عقد اإلجارة، ك

  .)٢(الرضا الذى یعد من األركان العامة للعقود 

  

المستضاف  المنفعة المعقود علیها فى عملیة التعدین السحابىشروط أن  :ثامًنا

 متحققة أال وهى:

مملوكة للمؤجر، أو مأذونا ، متقومة لیحسن بذل المال في مقابلتهامباحة، كونها 

  .)٣( ط فیها ذلك كالبیعالمنافع فاشتر  ألنها بیع؛ له فیها

ن أالبد المبیع كجارة لم تصح اإل ة، فإن كانت مجهولفةو معر و معلومة وكونها 

  .)٤( ویعلم مقدار المنفعة بتقدیر العمل أو بتقدیر المدة ،امعلومً یكون 
                                                           

، ٢/٣حاشــیة الدسـوقى علــى الشـرح الكبیــر، ٧/١٣٩التوضـیح شــرح مختصـر بــن الحاجـب  )١(

 / ٢ الفواكـــه الـــدوانى للنفـــراوى ،٧/٤٣١ختصـــر خلیـــل لمحمـــد علـــیش مـــنح الجلیـــل شـــرح م

ـــــاج للخطیـــــب الشـــــربینى ،١٠٩ ـــــب، ٣/٤٣٨مغنـــــى المحت  حاشـــــیة البجیرمـــــى علـــــى الخطی

، شـــــــرح الزركشـــــــى علـــــــى مختصـــــــر ٢/٢٤٣شـــــــرح منتهـــــــى اإلرادات للبهـــــــوتى ، ٣/٢٠٦

ــــى ــــن قدامــــة  ،٤/٢٢١الخرق ــــه اإلمــــام أحمــــد الب كشــــاف القنــــاع ، ١٧٥/ ٢الكــــافى فــــى فق

لبخـــاري لالروضـــة الندیــة  ،٤/٤٠٨ المبــدع فـــى شــرح المقنـــع البــن مفلــح، ٣/٥٤٨للبهــوتى

ــــوجي شــــرح اللمعــــة  الروضــــة البهیــــة، ٢/٢٧٤ لشــــوكانيل الــــدرارى المضــــیة، ٢/١٣١ الِقنَّ

  .٢/٤٤٤ الدمشقیة للجبعي

حاشـــــیة ، ٣/٤٣٨، مغنـــــى المحتـــــاج للخطیـــــب الشـــــربینى٢/١٠٩الفواكـــــه الـــــدوانى للنفـــــراوى )٢(

  .٢٢٢/ ٤، شرح الزركشى على مختصر الخرقى٣/٢٠٦على الخطیب البجیرمى 

، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لمحمد أطفیش ٤/٢٢١ فى شرح المقنع البن مفلح المبدع )٣(

٦٨، ١٠/١٢.  

 المجمــوع، تكملــة ١٠/٨٨للقاضــى عبــد الوهــاب  المعونــة، ٢/١٠٩الفواكــه الــدوانى للنفــراوى )٤(

المحرر في الفقه على مـذهب اإلمـام أحمـد  ،٣/٢٠٦ مى، حاشیة البجیر ١٥/١٠ للمطیعى

 =بن تیمیة الحراني، أبو البركـات، عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر بن محمدل بن حنبل
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ألنها  ؛ا لیتمكن المستأجر منهاا أو شرعً على تسلیمها حسً  المنفعة مقدوراً  وكون

  یعأشبهت بفبیع المنافع 

  .)١( عینه والعین ال تقبل التأخیر المنفعة مستحقة من، وألن األعیان 

  

  :أدلة الرأى الثانى

استدل أصحاب الرأى الثانى على قولهم بعدم جواز التعدین السحابى المستضاف 

من بأدلة  اعتماًدا على القول بعدم جواز العقد على المنافعوالمستضاف االفتراضى

  :أال وهى المعقول

المعقود علیه فى عملیة التعدین السحابى المستضاف والمستضاف أن  :أوًال 

وال یمكن وجودها وقت العقد، وهي معدومة االفتراضى منفعة أجهزة التعدین، 

  .)٢( مال بالباطلالأكل ویعد من قبیل  والعقد على المعدوم غرردفعة واحدة، 

  

  :هذا الدلیل بعدة أمور قشو ن

معدومة حال العقد فهي مستوفاة في الغالب،  وٕان كانت المنفعة نأ :األول

والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما یستوفى في الغالب، أو یكون استیفاؤه وعدم 

  .)٣(استیفائه على السواء

                                                                                                                                           

، الریــــاض -مكتبــــة المعــــارف  - م١٩٨٤-ه ١٤٠٤الثانیــــة /ط: ١/٣٥٥مجــــد الــــدین = 

الكــافى ، ٤/٢٢٠، شــرح الزركشــى علــى مختصــر الخرقــى ٣/٥٤٨للبهــوتى  كشــاف القنــاع

  .١٧٣/ ٢فى فقه اإلمام أحمد البن قدامة 

، مغنـى المحتـاج ٢/٤٠٣سنى المطالب لزكریا األنصارىأ، ٥/١٧٣) روضة الطالبین للنووى١(

، المحـرر فـى ٤/٤٢٠،٤١٥، المبدع فى شرح المقنع البـن مفلـح٣/٤٤٥للخطیب الشربینى

 لســــــیل الجــــــرارا، ٢/٢٤٨ للبهــــــوتى، شــــــرح منتهــــــى اإلرادات ١/٣٥٥الفقــــــه البــــــن تیمیــــــة 

  .٥٧٢ /٣للشوكانى 

  .٢٩٤) كفایة األخیار لتقى الدین الحصنى٢(

  .٤/٦ البن رشد) بدایة المجتهد ٣(
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            .)٢( إلى مكة )١( دلیالً  استأجر ذلك حیث لفعل النبى  هذا باطلأن  :الثانى

ما لم یثبت نسخه، وهو شرع لنا  ،شرع من قبلناد على المنافع أن العق :الثالث

  .)٣( وألن العادة جاریة به من غیر نكیر، فكان كاإلجماع

ما لم یقدر على تسلیمه عند  ابیعً  أن العقد على منفعة أجهزة التعدین یعد :ثانیاً 

ض منافعها وقبلأن تسلیم الرقاب تسلیم ب :نوقش. ا في الذمةولیس سلمً  ،العقد

  .)٤(األوائل كقبض األواخر 

التعدین السحابى بتأجیر منفعة أجهزة التعدین أو مساحة من سیرفر من أن  :ثالثاً 

قبیل العقد فكان ذلك من ، وقت العقد قبیل المعاوضة على المنفعة وهى معدومة

المعاوضات إنما یستحق فیها تسلیم الثمن بتسلیم العین ، و ما لم یخلق على

  .)٥( یان المحسوسةكالحال في األع

  :هذا الدلیل نوقش

موصالت بكل تعطل الصنائع والمساكن والمتاجر والیؤدى إلى  هذاتحقق بأن 

والمعاوضات  ،ا قائمة على المؤاجراتا وحدیثً مظاهر الحیاة قدیمً  نأل ؛أنواعها

                                                           

 وكـــان كـــافرًا لكنـــه َوثـــق بـــه، وكـــان دلـــیالً اســـتأجر عبـــد اهللا بـــن أریقـــط، وقیـــل اســـمه رقـــیط،  )١(

الــدین  بــدرل عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري( بــالطرق، فاســتأجره لیــدل بــه إلــى المدینــة

محمـد ل البحر المحیط الثجاج فـي شـرح صـحیح اإلمـام مسـلم بـن الحجـاج، ١٧/٤٧العینى 

 - ه١٤٣٦ - ١٤٢٦األولى  :ط/ ٣٤٧ص  بن علي بن آدم بن موسى اإلتیوبي الولوي

الفــتح الربــاني لترتیـب مســند اإلمــام أحمــد بـن حنبــل الشــیباني ومعــه بلــوغ ، دار ابـن الجــوزي

حمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد البنــــا الســــاعاتي أل لربــــانياألمــــاني مــــن أســــرار الفــــتح ا

  ).دار إحیاء التراث العربي - الثانیة :ط /٢٠/٢٨٣

  .٧/٣ البن حزم ) المحلى٢(

  .٤/٤٠٨ ) المبدع فى شرح المقنع البن مفلح٣(

  .٥/٣٧٢ ) الذخیرة للقرافى٤(

  .٤/٥ البن رشد) بدایة المجتهد ٥(
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بل إن المعاوضات على  ،عیان سواء بسواءعلى المنافع كالمعاوضات على األ

  .)١(ا ا وأشمل مرفقً دى وأكثر عددً المنافع أوسع م

  :الرأى المختار

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم فى حكم التعدین السحابى المستضاف 

والمستضاف االفتراضى وما ورد علیها من مناقشات واعتراضات فإنه تبین لى 

أن الرأى المختار هو الرأى األول القائل بجواز التعدین السحابى المستضاف 

  االفتراضى وذلك لألسباب التالیة: والمستضاف

  قوة ما استدل به أصحاب هذا الرأى، ودفع ما تم مناقشة أدلتهم به.  :أوالً 

ضعف أدلة المخالفین ومناقشتها بما لم یمكنهم دفعه، كما أنه ال عبرة  ثانًیا:

بمخالفتهم لجمهور الفقهاء وال یعد خالفهم ألهل العلم خالًفا النعقاد اإلجماع 

  ازها.على جو 

حاجة المستثمرین إلى التعدین السحابى المستضاف والمستضاف  :اثالثً 

االفتراضى، فلیس كل مستثمر لدیه اإلمكانیات المادیة لشراء أجهزة كمبیوتر 

متطورة الستخدامها فى عملیة التعدین، أو شراء األجهزة الخاصة بالتعدین 

  ات التعدین.فى حین أنه یمكنه استئجار منفعة هذه األجهزة من شرك

أن العمل فى مجال التعدین السحابى یحتاج إلى خبرة تكنولوجیة عالیة فى  رابًعا:

هذا المجال، ولیس كل المعدنین لدیهم هذه الخبرة للخوض فى عملیات 

التعدین أو التعامل مع برامج التعدین المختلفة فى حین أن وسطاء التعدین 

فى هذا األمر، ویمكن  یستطیعون ذلك، فلدیهم الخبراء المتخصصون

  للُمعّدن الحصول على 

  هذه الخدمة من خالل استئجار منفعة أجهزة التعدین من وسطاء التعدین.  

: أن المنفعة المعقود علیها وٕان كانت غیر موجودة حال العقد إال أنها اخامسً 

على شرف الوجود، فإنها تستوفى بمجرد البدء فى التعدین السحابى خاصة 

فى شیًئا فشیًئا ولحظة بلحظة، فالقدرة على التسلیم متحققة وٕان لم وأنها تستو 

  تكن دفعة واحدة لعدم إمكان ذلك فى المنافع.

                                                           

أســـنى ، ٢٩٤ص فایـــة األخیـــار لتقـــى الـــدین الحصـــنى، ك١٥/٣للمطیعـــى  المجمـــوعتكملـــة ) ١(

  .٢/٤٠٣المطالب لزكریا األنصارى 
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أن العقد ال جهالة فیه وال غرر، فالربح والمنفعة محددان بتحدید نوع  ًسا:ساد

  العقد، فال یوجد ما یؤدى إلى بطالن العقد.

ستضاف والمستضاف االفتراضى أن التعدین السحابى الم: ویتضح مما سبق

لیس إال تأجیر الُمعدن لمساحة من سیرفر شركة التعدین أو أجهزتها المخصصة 

للتعدین، وبالتالى یدفع الُمعّدنون أجرة أو عمولة أو نسبة فى مقابل استیفاء منفعة 

هذه األجهزة وحصولهم على العملة الُمعدنة، وهذا بعینه عقد اإلجارة المجمع 

      على جوازه.

  

������������� �
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بالبحث فى كتب الفقهاء القدامى والمعاصـرین فإنـه لـم یـتم العثـور علـى حكـم هـذه 

المســألة، وبمــا أن التعــدین الســحابى باســتخدام قــوة التجزئــة یعتمــد علــى مــا یقدمــه 

واع مـن قـوة التجزئـة، ثـم اختیـار وسطاء التعدین للمُعّدنین من عروض متعددة ألنـ

الُمَعّدن ما یتناسب معه من هذه العروض، فیكون الُمعـّدن قـد اسـتغل منفعـة كمیـة 

من قوة التجزئة الخاصة بوسیط التعدین، وشـاركه وسـیط التعـدین فـى العمـل علـى 

تعدین العملة الرقمیة التى یسـعى الُمَعـّدن المتالكهـا بنسـبة مـن األربـاح، فهـذا یعـد 

  بالعمل أو البدن. شركة

باإلضــافة إلــى أن التعــدین الســحابى یعــد عمــًال إلحــراز العملــة الرقمیــة وامتالكهــا 

فهى لیست مملوكة ألحد قبل عملیة التعدین، كالعمـل فـى المنـاجم إلحـراز الـذهب 

  أو الفضة أو الحدید وامتالكها فهذا یعد عمًال المتالك المباح.  
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السـحابى باسـتخدام قـوة التجزئـة یمكـن تكییفهـا  وبناء على هذا فـإن عملیـة التعـدین

شرًعا علـى أنهـا شـركة بالعمـل لتملـك المبـاح، وتسـمى بشـركة األعمـال أو األبـدان 

  فى المباحات.) ١( أو التقبل

  

  :تحریر محل النزاع

لـــى أن أجمــع أهــل العلــم ععلــى جــواز الشــركة فــى الجملــة، فقــد  )٢( اتفــق الفقهــاء

  الشركة الصحیحة أن یخرج كل

ال یتمیـز  لك حتى یصـیر مـاًال ط ذلِ خُ و مثل مال صاحبه،  واحد من الشریكین ماًال 

ان مـــن نقصـــان الـــربح بیـــنهم، ومـــا كـــو ري یـــا مـــٌكـــل مـــنهم لـــى أن یبیـــع ویشـــتري ع

  .فعلیهم

                                                           

فــي عمــل علــى أن یتقــبال األعمــال  أو أكثــر أن یشــترك اثنــانعقــد علــى  شــركة األعمــال: )١(

، وتســمى بشـــركة الصــنائع أو التقبـــل أو األبـــدان ویعمــال فمـــا أخــذا مـــن األجــر فهـــو بینهمـــا

 -ه ١١/١٥٢/١٤١٤بـي سـهل شـمس األئمـة السرخسـي محمـد بـن أحمـد بـن أل لمبسوط(ا

محمــد بــن أحمــد أبــو بكــر عــالء الــدین ل الفقهــاء ، تحفــةبیــروت –دار المعرفــة  - م١٩٩٣

ـــــة :ط/ ١١ /٣الســـــمرقندي  ـــــة - م ١٩٩٤ -ه  ١٤١٤ الثانی ـــــب العلمی الشـــــرح ، دار الكت

 دامــةلمغنــي البــن قا، دار المعــارف /٣/٤٥٦الصــغیر ألحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الــدردیر

 ،الصـالحي ،الرامینـى ،محمد بن مفلح بن مفرج شمس الدین المقدسـيلكتاب الفروع ، ٤/٥

 -ه  ١٤٢٤األولـــى  :ط/ ق: عبـــد اهللا بـــن عبـــد المحســـن التركـــيیـــحق/ ت٧/١١١الحنبلـــي 

  ).مؤسسة الرسالة - م ٢٠٠٣

ولـى /تحقیـق: عبـد اهللا عمـر البـارودى/ ط: األ ٩٥اإلجماع لمحمد إبراهیم بـن المنـذر ص  )٢(

  دار الجنان،  ١٩٨٦ – ١٤٠٦

  /تحقیــق: ١/٢٦٩بكــر محمــد بــن إبــراهیم بــن المنــذر النیســابوري  ىبــأل اإلقنــاع البــن المنــذر

مراتـب اإلجمـاع فـي العبـادات ، ه ١٤٠٨ط: األولـى / عبد اهللا بن عبد العزیز الجبرین د/

ــــن أحمــــد بــــن ســــعید بــــن حــــزم األندلســــ ىبــــأل والمعــــامالت واالعتقــــادات  ،يمحمــــد علــــي ب

  . دار الكتب العلمیة /ط:٩١صالظاهري  ،القرطبي
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واختلفوا فى جواز الشركة على العمـل سـواء كـان عمـًال مقبـوًال فـى الذمـة أو عمـًال 

 المشاركةفى العمل ك المشاركةفى مدى إمكانیة إلحراز المباح وامتالكه، فاختلفوا 

  فى المال.

اختلف الفقهاء فى حكم التعدین السحابى باستخدام قـوة التجزئـة بنـاء ومن هنا فقد 

  :على رأیین فى المباحات على اختالفهم فى حكم شركة التقبل

  :الرأى األول

، )٢(والحنابلـة، )١(ة علـى قـول المالكیـاعتمـاًدا جواز التعدین السحابى بقـوة التجزئـة 

  .فیما یقبل التوكیل فیه وما ال یقبله بجواز شركة التقبل )٣(وأكثر اإلباضیة 

  

    :الرأى الثانى

  ، )٤( الحنفیةقول على  عدم جواز التعدین السحابى بقوة التجزئة قیاساً 

                                                           

عمــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن  ألبــى الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة )١(

الثانیـة : ط /ق: محمـد أحیـد ولـد مادیـك الموریتـانيیـق/ تح٢/٧٨٤القرطبـي  ،عاصم النمري

بدایـة المجتهـد ، ة السـعودیةمكتبة الریاض الحدیثة، المملكة العربی - م١٩٨٠ - ه١٤٠٠

، شـــــرح ١٨٧القـــــوانین الفقهیـــــة البـــــن جـــــزى ، ٨/٣٠الـــــذخیرة للقرافـــــى ، ٤/٣٨ البـــــن رشـــــد

   .٢/١١٩الفواكه الدوانى للنفراوى ، ٥١ /٦مختصر خلیل للخرشى 

، شرح الزركشى ٥/٤المغنى البن قدامة ، ٢/١٤٩الكافى فى فقه اإلمام أحمد البن قدامة ) ٢(

  .٤/٣٨٦ المبدع فى شرح المقنع البن مفلح، ٤/١٢٤على مختصر الخرقى 

  .١٠/٤١٨شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ألطفیش  )٣(

محمــد بــن فرامــرز بــن ل درر الحكــام شــرح غــرر األحكــام، ٣/١١تحفــة الفقهــاء للســمرقندى  )٤(

شـــــرح  ،دار إحیـــــاء الكتـــــب العربیـــــة / ط:٢/٣١٩خســـــرو  علـــــي الشـــــهیر بمـــــال أو المـــــولى

   الجـــوهرة النیـــرة ،٦/٥٨بـــدائع الصـــنائع للكاســـانى ، ٣/٢٥٠لجصـــاصمختصـــر الطحـــاوى ل

ِبیـــِديّ  ،العبـــادي ،بكـــر بـــن علـــي بـــن محمـــد الحـــدادي ىبـــأل    / ١/٢٨٩الحنفـــي  ،الیمنـــي ،الزَّ

  . المطبعة الخیریة - ه١٣٢٢ ط: األولى
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 بعدم )٥(وقول لإلباضیة ،)٤( واإلمامیة  ،)٣(الزیدیة و ، )٢( والظاهریة ، )١(ةوالشافعی

  فیما ال یقبل التوكیل فیه وال ُیضمن بالعقد. جواز شركة التقبل

  

   :ختالفسبب اال

یمكـــن أن یكــــون ســـبب االخــــتالف أن األعمـــال التــــى یـــتم العقــــد علیهـــا لتحصــــیل 

األرباح نوعان: أحدها: العمل على ما یتم تملكـه مـن مبـاح، وثانیهـا: العمـل علـى 

قمیة قبـل عملیـة التعـدین لیسـت مملوكـة ما یتم قبوله فى الذمة، وبما أن العملة الر 

ألحد فهى من قبیل المباحات، فالتعدین السحابى بقوة الهاش من قبیـل العمـل فـى 

  المباحات، وقد وقع الخالف فى أمرین: 

                                                           

وهــو شــرح  ،الحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــذهب اإلمــام الشــافعي، ٢/١٨٥ لشــیرازيلالمهــذب )  (١

الحســــن علــــي بــــن محمــــد بــــن حبیــــب البصــــري البغــــدادي الشــــهیر  ألبــــى ر المزنــــيمختصــــ

ط: األولــى / عــادل أحمــد عبــد الموجــود ،ق: علــي محمــد معــوضیــحق/ت٦/٤٧٩بالمــاوردي 

حامــد محمــد بــن  ىبــأل دار الكتــب العلمیــة، الوســیط فــي المــذهب - م ١٩٩٩-ه  ١٤١٩

 :ط /محمــد محمــد تــامر ،مق: أحمــد محمــود إبــراهییــحق/ ت٢/٢٦٢ محمــد الغزالــي الطوســي

الحسین یحیـى بـن  ىبأل البیان في مذهب اإلمام الشافعي، دار السالم -ه ١٤١٧األولى 

ط:  /ق: قاســم محمـد النــوريیـحق/ ت٦/٣٧١أبـي الخیـر بــن سـالم العمرانـي الیمنــي الشـافعي 

، ١٠/٤١٣، فــــتح العزیــــز للرافعــــى جــــدة –دار المنهــــاج  - م ٢٠٠٠ -ه ١٤٢١األولــــى 

  .١٤/٧٢ للمطیعى موعالمجتكملة 

  .٦/٤١٢المحلى البن حزم  )٢(

 / ط:٥/٩٥البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ألحمد بن یحیى بـن المرتضـى  )٣(

  .٣/١٨٠المذهب ألحكام المذهب البن قاسم العنسي  التاج ،دار الكتاب اإلسالمى

لـــدین جعفـــر بـــن الحســـن شـــرائع اإلســـالم فـــى مســـائل الحـــالل والحـــرام ألبـــى القاســـم نجـــم ا )٤(

 - مطبعــة اآلداب -١٩٦٩ – ١٣٨٩األولــى  :ط/ تحقیــق: عبــد الحســین محمــد/ ٢/١٠٦

  .٤/١٩٨، الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة للجبعى النجف األشرف

  .١٠/٤١٨شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ألطفیش  )٥(
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األول: صـــحة الشـــركة علـــى األعمـــال حیـــث إن مبنـــى الشـــركة علـــى وجـــود المـــال 

ل أحد جهتى المضاربة حتـى للعمل به والتوكیل فى إدارته، فاختلفوا فى كون العم

  تصح الشركة علیه كالمال؛ حیث یتم اإلستعانة به للحصول على المال. 

والثـــانى: اختلفـــوا أیًضـــا فـــى كـــون المباحـــات ممـــا تقبـــل التوكیـــل الـــذى تقـــوم علیـــه 

   الشركة أم ال.

فمن قال إن أصلها المال قال بعدم جواز التعدین السحابى بقوة التجزئة للحصـول 

ت الرقمیة واألربـاح الناتجـة عـن عملیـة التعـدین، وقـال بـأن العمـل فـى على العمال

  المباحات ال یقبل التوكیل. 

ومن قال بأن العمل كالمال أحد نوعى الشركة، قال بجواز التعـدین السـحابى بقـوة 

التجزئة للحصول على العملة الرقمیة واألربـاح الناتجـة عـن عملیـة التعـدین، وقـال 

   حات مما یقبل التوكیل.بأن العمل فى المبا

  

  :األدلة

  :أدلة الرأى األول

استدل أصحاب هذا الـرأى القـائلون بجـواز التعـدین السـحابى بقـوة التجزئـة اعتمـادًا 

  على جواز شركة التقبل أو

  األعمال بالكتاب والسنة والمعقول: 

  :الكتاب :أوالً 

َأنَّ ِللَّـِه ُخُمَسـُه َوِللرَُّسـوِل َولِـِذي َواْعَلُمـوا أَنََّمـا َغِنْمـُتْم ِمـْن َشـْيٍء فَـ"  :قال تعالى
  .)١( "اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيلِ 

  :وجه الداللة

 متى أحرزتأنه من یقاتل من المسلمین فى هذه اآلیة  -سبحانه وتعالى-نبه اهللا 

 ،نمــوا بقتــالهمفجعــل الغــانمین شــركاء فیمــا غ ،فیهــا ثبــت حــق الجمیــع الغنیمــة فقــد

، مما یدل على أن التعـدین السـحابى بقـوة التجزئـة جـائز لكونـه )٢( شركةهذا یعد و 

                                                           

  ).٤١سورة األنفال من اآلیة ((١)  

ــــى ٣/٦٧أحكــــام القــــرآن للجصــــاص  )٢( ــــن العرب / ط: دار الكتــــب العلمیــــة، أحكــــام القــــرآن الب

  .٣/١٥٥، أحكام القرآن للكیاهراسى ٢/٤١١
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شركة بین الُمعـّدنین مـن أجـل الحصـول علـى العملـة الرقمیـة وبـین وسـیط التعـدین 

بحصوله على نسبة من األرباح، فالمشاركة بالعمل للحصول على العملة الرقمیـة 

فى عملیة التعدین، مما یدل على جواز الشركة على یجعلها ملًكا لكل من یشترك 

  هذا العمل.   

  :ستداللنوقش هذا اال

ینفــل مــا أحــرزوه بالقتــال لمــن شــاء، ولــم یكــن ألحــد فیــه حــق، وذلــك  كــان أنــه ب

  كان في یوم 

َفــــــاُل لِ "  :قولــــــه تعــــــالىبمقتضــــــى  بــــــدر َفــــــاِل قُــــــِل اْألَنـْ لَّــــــِه َيْســــــأَُلوَنَك َعــــــِن اْألَنـْ
  .)١("َوالرَُّسولِ 

   ُدفعت هذه المناقشة:
یقتضـي  )٢( " َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحَالًال طَيِّبًـا " :تعالى قولهبأننا نسلم بهذا إال أن 

أن قولــه  كمــا لآلیــة الســابقة، ناســخةفهـى  ،فقــطممــن قــاتلوا ین منالغنیمــة للغــا كـون

س منـــه ن وجـــوب إخـــراج الخمـــ، بـــیَّ )٣(" َشـــْيءٍ  َواْعَلُمـــوا أَنََّمـــا َغِنْمـــُتْم ِمـــنْ " تعـــالى

، ممـــا یـــدل علـــى جـــواز المشـــاركة فیمـــا ُیكتســـب )٤( وصـــرفه إلـــى الوجـــوه المـــذكورة

بالبـــدن أو العمـــل مـــن مـــال، ومـــن ذلـــك التعـــدین الســـحابى باســـتخدام قـــوة التجزئـــة 

  فیجوز؛ لكونه من قبیل شركة األعمال أو األبدان أو التقبل. 

َ   :قال تعالى ِذيَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ َياَأهيُّ   .)٥(  ا الَّ

  :وجه الداللة

عبــاده المــؤمنین بالوفــاء بــالعقود، فكــل مــن ألــزم نفســه  -ســبحانه وتعــالى-أمــر اهللا 

، من ذلك ما اتفق علیه الُمعّدنون ووسـطاء التعـدین )٦(هالوفاء ببشىء یجب علیه 
                                                           

  ).١سورة األنفال من اآلیة ( )١(

  ).٦٩سورة األنفال من اآلیة ( )٢(

  ).٤١سورة األنفال من اآلیة ( )٣(

  .٣/١٥٥أحكام القرآن للكیاهراسى  )٤(

  ).١سورة المائدة من اآلیة ( )٥(

 أحكـــام القـــرآن، ٢/٤٣٩، أحكـــام القـــرآن للكیـــا هیراســـى ٢/٢٢١ام القـــرآن للجصـــاص ) أحكـــ٦(

= / ٢/١٠شــبیلي المـــالكي لقاضــي محمــد بــن عبـــد اهللا أبــو بكــر بــن العربـــي المعــافري اإلل
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ـــة مـــن عمـــل للقیـــام بعملیـــة التعـــدین الســـحابى بقـــوة  التجزئـــة للحصـــول علـــى العمل

الرقمیــة، فیجــب وفــاء كــل منهمــا بمــا ألــزم بــه نفســه، ویجــوز مــا اشــتركوا علیــه مــن 

          عمل ویعد من قبیل شركة التقبل أو األعمال.

  :السنة :ثانیاً 

ــَدَة، َعــْن َعْبــِد اللَّــهِ -١ ــاٌر، َوَســعْ )١( َعــْن َأبِــي ُعبَـْي ٌد، ِفيَمــا ، َقــاَل: " اْشــتَـرَْكُت َأنَــا َوَعمَّ
  ُنِصيُب يـَْوَم َبْدٍر قَاَل: َفَجاَء 

  .)٢( َسْعٌد بَِأِسيَرْيِن َوَلْم َأِجْئ َأنَا َوَعمَّاٌر ِبَشْيٍء "

  :وجه الداللة

؛ حیــث یصــیبون مــن ســَلب فــي الحــربفیمــا  اءشــركنــص هــذا الحــدیث علــى أنهــم 

هم علـی  لـم ینكـر النبـيو  اسـتحقوا ذلـك بالعمـلوقـد شرك الغانمین فـي الغنیمـة، أ

، ومــن ذلــك جــواز )٣(دل علــى صــحة الشــركة فــي المكاســب، ممــا یــأقــرهم علیــهبــل 

الشـــــركة بـــــین الُمعـــــّدنین ووســـــطاء التعـــــدین للقیـــــام بعملیـــــة التعـــــدین بقـــــوة التجزئـــــة 

                                                                                                                                           

 تیســیر البیــان ألحكــام القــرآن، دار الكتــب العلمیــة -  م ٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤الثالثــة  :ط=

ابـن «المشـهور ب  ،الشـافعي ،بـن الخطیـب الیمنـيمحمد بن علي بن عبد اهللا بن إبـراهیم ل

  .دار النوادر، سوریا - م ٢٠١٢ -ه  ١٤٣٣األولى،  :ط/ ٢/٥٨» نور الدین

  بن عبد اهللا بن مسعود عن عبد اهللا بن مسعود. أبو عبیدة )١(

داود سـلیمان بــن األشـعث بـن إسـحاق بـن بشـیر بـن شــداد  ىبـه ألسـننفـى  داود وأبـ) أخرجـه ٢(

ــِرَكِة َعلَــى َغْیــِر كتــاب فــى الشــركة/ / ٣/٢٥٧دي السِِّجْســتاني بــن عمــرو األز  ــاٌب ِفــي الشَّ َب

، المكتبــة العصــریة - ق: محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــدیــحقت )/٣٣٨٨(رقــم  /َرْأِس َمــالٍ 

عبد الرحمن أحمد بن شـعیب بـن علـي الخراسـاني،  ىبأل وأخرجه النسائى فى سننه الكبرى

 /حسـن عبـد المـنعم شـلبي: قیحقت) /٦٢٥٠/ رقم (ِبَغْیِر َرْأِس َمالٍ  الشَِّرَكةُ / ٦/٩٢النسائي 

یف، ألن أبــا عإسـناده ضــ/ بیــروت -مؤسســة الرسـالة  -م ٢٠٠١ -ه  ١٤٢١األولـى : ط

  .لم یسمع من أبیه -وهو ابن عبد اهللا بن مسعود-ُعبیدة 

شـرح سـنن  عـون المعبـود، ٥/٣١٧، نیل األوطار للشوكانى ٢/٩١سبل السالم للصنعانى  )٣(

الثانیـة، : ط/ ٩/١٧٦محمد أشرف بن أمیر بـن علـي بـن حیـدر العظـیم آبـادي لأبي داود، 

  .دار الكتب العلمیة - ه ١٤١٥
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للحصـــول علـــى العملـــة الرقمیـــة، فهـــم شـــركاء فـــى األربـــاح المتحصـــلة منهـــا حیـــث 

  استحقها جمیعهم بالعمل 

  

  االستدالل: الشافعیة هذا  ناقش

حكـم الغنیمـة أن  أنكمـا ، یـدفعها لمـن یشـاء أن غنـائم بـدر كانـت لرسـول اهللا ب

لمــا لــم یكــن بــین الغــانمین شــرط كانــت ف ،الشــركة فیهــا واقعــة بالعمــل دون الشــرط

   .   )١( ینهمب غنیمة أحدهم شركة

  

   :هذه المناقشة ُدفعت

َرُسـوَل اِهللا  لقـولر كانت لمن أخـذها قبـل أن یشـرك اهللا تعـالى بیـنهم، أن غنائم بدب
 " يـَْوَم َبْدٍر: " َمْن َأَخَذ َشْيًئا فـَُهَو َلُه

)٢(  ،  

  .)٣( من سبق إلى أخذ شيء فهو لهففكان ذلك من قبیل المباحات؛ 

  .)٤( » الُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ  « : َل النَِّبيُّ و قَ  -٢

                                                           

  .٦/٤٨٠الحاوى الكبیر للماوردى  )١(

/ ٦/٥١٣ ألبـى بكـر أحمـد بـن الحسـین بـن علـى البیهقـى أخرجـه البیهقـى فـى سـننه الكبـرى )٢(

ــاُع َأْبــَواِب اْألَْنَفــالِ  عبــد اهللا  د/تحقیــق: /١٢٨١٦/ رقــم  اُب اْلَوْجــِه الثَّاِلــِث ِمــَن النَّْفــلِ / َبــ ُجمَّ

حمــد بــن أل معرفــة الســنن واآلثــار، م دار الفكــر ٢٠١١ -ه  ١٤٣٢األولــى، : ط/ التركــي

اْلَقــْوُم / ٩/٢٦٤ الحســین بــن علــي بــن موســى الُخْســَرْوِجردي الخراســاني، أبــو بكــر البیهقــي

 -ه ١٤١٢: األولى ط /المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي/١٣٠٩٤/ رقم َیَهُبوَن اْلَغِنیَمةَ 

ورواه البیهقــي بنحــوه مــن روایــة مكحــول، عــن أبــي  ،غریــبحــدیث / دار قتیبــة - م١٩٩١

إلـى  وأشار قال الرافعي تكلموا في ثبوته -رضي اهللا عنه-أمامة، عن عبادة بن الصامت 

ـــو حـــاتم: مكحـــول لـــم ، إلمـــام الشـــافعياذلـــك  ـــر أبـــا أمامـــة، وفـــي ســـنن أبـــي داود قـــال أب ی

 ومستدرك الحاكم نحوه من روایة ابن عبـاس بإسـناد صـحیح علـى شـرط البخـاري وصـححه 

بن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علـي بـن أحمـد ال خالصة البدر الُمنیر( الحاكم

   .مكتبة الرشد) - م١٩٨٩-ه١٤١٠األولى  :ط /٢/١٥٤الشافعي المصري 
  .٥/٥، المغنى البن قدامة ٤/٣٨٦ شرح المقنع البن مفلح المبدع فى )٣(

/ رقـــــم  َبــــاُب َأْجـــــِر السَّْمَســــَرةِ ) كتـــــاب اإلجارة/٣٧(/٣/٩٢) أخرجــــه البخــــارى فـــــى صــــحیحه ٤(

)٢٢٧٣.(  
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    :وجه الداللة

فــى هــذا الحــدیث أن كــل مــن اشــترط شــرطًا وجــب علیــه الوفــاء بــه  بــین النبــى 

، )١(أى تتوافــق الشــروط مــع قواعــد الشــرع  علــى أال یحــل حراًمــا أو یحــرم حــالال،

طاء التعـــدین علـــى الخـــوض فـــى عملیـــة ومـــن ذلـــك اتفـــاق كـــل مـــن الُمعـــّدنین ووســـ

التعـدین الســحابى بقـوة التجزئــة مقابـل نســبة مـن األربــاح، فیجـب علــى كـٍل  الوفــاء 

بمــا التــزم بــه، خاصــة وأن التعــدین الســحابى بهــذه الصــورة ال یتعــارض مــع قواعــد 

  الشرع.

  :المعقول لثًا:ثا

ة اعتماًدا علـى استدل أصحاب هذا الرأى على جواز التعدین السحابى بقوة التجزئ

  جواز شركة التقبل مطلًقا 

  بأدلة من المعقول أال وهى:

عصـــار مـــن غیـــر فـــي ســـائر األالنـــاس هـــا یتعامـــل بشـــركة األعمـــال ممـــا أن  :أوًال 

ْعظَـِم فَِإنـَُّه َال ِإَذا رَأَيـُْتُم اِالْخِتَالَف فـََعَلْيُكْم بِالسََّواِد اْألَ « : قَاَل َرُسوَل اللَِّه نكیر، 

      ) ٣(. )٢(»َتْجَتِمُع أُمَِّتي َعَلى َضَالَلةٍ 

والوكالــة جــائزة، ، )٤(إنمــا هــو علــى جهــة الوكالــة أن التصــرف فــى الشــركة :اثانًیــ

 فالبــد مــنإذن  الوكیــل هــو المتصــرف عــنكمــا أن  ،والمشــتمل علــى الجــائز جــائز

                                                           

 ،الهنــدي ،محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه الكشــمیريل فــیض البــاري علــى صــحیح البخــاري )١(

 م ٢٠٠٥ -ه  ١٤٢٦األولى / ط: م المیرتهيق: محمد بدر عالیحق/ت٥١٤/ ٣ الدیوبندي

  .دار الكتب العلمیة -

ِبْشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعید بن مسلم األنصاري الدوالبي  ىبأل الكنى واألسماء )٢(

ــــرازي  ــــْرفُ / ٢/٥١٥ال ــــى َح ــــَن اْلُكَن ــــاِء ِم ــــحقت/٩٣٧/ رقــــم اْلَخ ــــة نظــــر محمــــد ی ــــو قتیب ق: أب

الحـدیث رواه أنس بـن مالك/ /دار ابن حزم  -م٢٠٠٠ -ه  ١٤٢١األولى  / ط:الفاریابي

، ٢/٣٥٠(كشـف الخفـاء  مشهور المتن وله أسانید كثیرة وشـواهد عدیـدة فـي المرفـوع وغیـره

   ).١/١٠٥موافقة الخبر الخبر فى تخریج أحادیث المختصر 

  .٦/٥٨ ، بدائع الصنائع للكاسانى٣/١١) تحفة الفقهاء للسمرقندى ٣(

إلیـه األمـر وكـًال ووكـوًال أي فوضـته إلیـه، فعیـل بمعنـى مفعـول والجمـع وكلت  الوكالة لغة: )٤(

فــوض إلیــه، ووكیــل الرجــل الــذي یقــوم بــأمره وســمي وكــیًال ألن وكــالء، والوكیــل القــائم بمــا 

  = موكلـه قـد وكــل إلیـه القیــام بـأمره فهــو موكـول إلیـه األمــر أي مفـوض إلیــه. (لسـان العــرب
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لیقـــع مـــا   للوكالـــةقـــابًال ط التعـــدین فاتفـــاق الُمعـــّدن مـــع وســـی ،أهلیـــة الوكالـــةتحقـــق 

  .)١(فیحصل لنفسه باألصالة ولشریكه بالوكالة  بینهم امشتركً  منهم له كلٌ حصِّ یُ 

   هذا الدلیل: نوقش

المباحـات، وهـى  فـيبأن العمل فى التعدین السحابى بقوة التجزئة من قبیل العمل 

  .)٢( یكتسبه یكون له خاصةفما قبل التوكیل تال 

                                                                                                                                           

ناصــر بــن عبــد ل المغــرب، ٤٠٥/ ٥لفراهیــدى ، العــین للخلیــل ا٧٣٦/ ١١البــن منظــور =

ِزّى  السید أبى المكارم بن على : دار / ط١/٤٩٤أبو الفتح برهـان الـدین الخـوارزمي الُمَطـرِّ

  ).٦٧٠/ ٢، المصباح المنیر للفیومى الكتاب العربي

  اختلف الفقهاء في تعریفها علي أربعة آراء: الوكالة شرًعا:

واإلمامیة والزیدیة أنها إقامة إنسان غیره مقام نفسـه فـي تصـرف الرأي األول: للحنفیة والشافعیة 

ط: / ٥٦٢/ ٤لجنــة علمــاء برئاســة نظــام الــدین البلخــيل الفتــاوى الهندیــةمعلــوم قبــل موتــه (

 بن محمد ابن الوردیة لزكریا البهجة شرح في البهیة الغرر، دار الفكر - ه ١٣١٠الثانیة 

، المیمنیـة المطبعـة/ ط: ١٧١/ ٣ السـنیكي یحیى أبو الدین زین األنصاري زكریا بن أحمد

: ط/ ٤٢٣/ ٢حمــــد ســــالمة القلیــــوبي وأحمــــد البرلســــي عمیــــرة أل حاشــــیتا قلیــــوبي وعمیــــرة

، التاج ١٥١/ ٢، شرائع اإلسالم ألبى القاسم بن الحسن دار الفكر -م١٩٩٥ - ه١٤١٥

                                                                         ).                              ١١٧٩/ ٤المذهب البن القاسم العنسي 

الرأي الثاني: للمالكیة أنها نیابة ذى حق غیر ذي إمرة وال عبارة لغیره فیه غیر مشروطة بموته 

/ ٣، بلغـة الســالك علـى الشـرح الصـغیر ألحمـد الصــاوى٢٣٠/ ٢(الفواكـه الـدواني للنفـراوى 

٥٠١          .(                                                                                            

الرأي الثالث: للحنابلة أنها إذن في تصرف یملكه اآلذن فیما تدخله النیابة (اإلنصـاف فـى 

                                                                    ).                                         ٣٥٣/ ٥معرفة الراجح من الخالف للمرداوى 

الرأي الرابع: لإلباضیة أنها عقد ضمان بین الوكیل وموكله فیمـا جـاز للموكـل نزعـه منـه (شـرح 

  ).٢٥٢/ ٣كتاب النیل وشفاء العلیل ألطفیش 

افى فى فقه اإلمام أحمد ، الك٣/٤٥٦الشرح الصغیر للشیخ الدردیر ،٨/٤٨الذخیرة للقرافى  )١(

  .٢/١٤٩البن قدامة 

ـــــدائع الصـــــنائع للكاســـــانى ، ٢/٣١٩درر الحكـــــام لمـــــنال خســـــرو )٢( شـــــرح مختصـــــر ، ٦/٥٨ب

  .٣/٢٥٥الطحاوى للجصاص
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  لمناقشة: ُدفعت هذه ا

ال نسلم أن الوكالة ال تصـح فـي المباحـات؛ فإنـه یصـح أن یسـتنیب فـي تحصـیلها 

عـــوض إذا تبــــرع أحـــدهما بـــذلك، كالتوكیــــل فـــي بیــــع  بـــأجرة، فكـــذلك یصــــح بغیـــر

  .)١(ماله

 أو تـالزم اتفـاق طار تشـا تحقق ما اشـترطه المالكیـة لصـحة شـركة التقبـل مـن ثالثًا:

ألن ؛ وجـود عمـل أحـدهما علـى وجـود عمـل اآلخـر العمل ؛ والمراد بالتالزم توقف

زیــادة الغــرر لشــتراك فیــه إلــى التعــاون ال تجــوز إال فیمــا یحتــاج اال عمــالشــركة األ

، ومن ذلك التعدین السحابى بقوة التجزئة )٢(ه عمل كل على حده، أو عند اختالف

  یتفق ویتالزم فیه العمل فیجوز.

ـــربح  :ارابًعـــ ـــة التعـــدین الســـحاأن ال ـــة فـــى عملی غیـــر  معلـــوم القـــدربى بقـــوة التجزئ

، امعیًنـ ولـیسا فـي الجملـة ا شـائعً جـزءً  هأنكما  ،تفسد الشركة ألن جهالته مجهول؛

كانــت الشــركة فاســدة؛ ألن العقــد یقتضــي تحقــق الشــركة  ا عشــرة أو مائــةو فــإن عینــ

ن الربح إال القدر المعـین والتعیین یقطع الشركة لجواز أن ال یحصل م ،في الربح

  .)٣( تحقق الشركة في الربحتم، فال ألحده

فجــازت  ،ة علیــهجــوز المضــاربوهــو ممــا ت ،أن العمــل أحــد نــوعي الشــركة :اخامًســ

بــدلیل أن نمــاء  ،ألن المقصــود مــن شــركة المــال هــو العمــل ؛الشــركة علیــه كالمــال

 ،العمـل فـي الكسـب أصـل والمـال فـرعف ،المال واستحقاق الـربح یكـون علـى العمـل

، مما یدل على جواز )٤( ة في الفرع فأولى أن تجوز في األصللما جازت الشركو 

  التعدین السحابى بقوة التجزئة لكونه من قبیل شركة األعمال.

  

                                                           

  .٥/٥المغنى البن قدامة  )١(

مختصــر خلیــل ، شــرح ١٨٧القــوانین الفقهیــة البــن جــزى ، ٤/٣٨بدایــة المجتهــد البــن رشــد  )٢(

، ٣/٣٦١الشـرح الكبیـر للشـیخ الـدردیر، ١٢٠ /٢اكه الدوانى للنفراوى الفو ، ٦/٥١للخرشى 

  .٦/٢٨٦منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد علیش 

  .٥/٢٧، المغنى البن قدامة ٦/٥٩ ) بدائع الصنائع للكاسانى٣(

 المعونـة ،٨/٤٨، الـذخیرة للقرافـى٢/٦٠٤اإلشراف على مسائل نكت الخـالف للقاضـى عبـد الوهـاب )٤(

  . ١١٤٨ عبد الوهابللقاضى 
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 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

   :ناقشه الشافعیة

حیـث إن العمـل فیهـا أصـل، قیاًسـا  ؛إنما بطلـت لجهالـة العمـل عمالأن شركة األب

  .)١(فاستویاأصل حیث إن المال فیها  ؛طل بجهالة المالتبشركة األموال  على

  

  ُدفعت هذه المناقشة: 

حیــث إنــه یقــدر بقــوة  ؛ال نســلم بجهالــة العمــل فــى التعــدین الســحابى بقــوة التجزئــة

  .المستخدمة تجزئةال

  

ألنهـا  المباحـات ومنهـا التعـدین السـحابى بقـوة التجزئـة؛تجوز الشركة فـي : اسادسً 

لحاجــة إلیــه فــي كا كســب مبــاح وألن الحاجــة فــي التعــاون إلــى ذلــكل عمــل شــركة

  .)٢( فصحت الشركة علیه كالمال، سائر الصناعات

فــى األصــول؛ حیــث إن فیهمــا  )٣(قیاًســا علــى شــركة المضــاربة والمســاقاة :اســابعً 

  عمل بدن فیجوز.

  

  : هذا الدلیل نوقش

بأنــه لــیس فیهمــا شــركة فــى بــدن وال فــى بــدن ومــال، إال أن یقــال فیهمــا شــركة فــى 

  ومنه، والعمل لواحد ونفعه له ولصاحب المال.  بدن ومال لكن المال لواحد

  

                                                           

  .٦/٤٨٠الحاوى الكبیر للماوردى  )١(

المبدع فى شـرح المقنـع ، ٢/٦٠٤اإلشراف على مسائل نكت الخالف للقاضى عبد الوهاب )٢(

، ٢/٢٢٩شــرح منتهــى اإلرادات للبهــوتى ،٥/٢٧، المغنــى البــن قدامــة ٤/٣٨٦ البــن مفلــح

  ٣/٥٤٥مطالب أولى النهى للرحیبانى، ٣/٥٢٧كشاف القناع للبهوتى

علــى العمــل بــبعض  ، فهــو عقــددفــع الشــجر إلــى مــن یصــلحه بجــزء مــن ثمــره المســاقاة: )٣(

، ٣/٧٩ مــودود الموصــلي البــن ختیــار لتعلیــل المختــارالا، ٦/١٨٥بشــروط (بــدائع الخــارج 

 ،الدمشــقي ،عبــد الغنــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبــراهیم الغنیمــيل اللبــاب فــي شــرح الكتــاب

الكـــافى فـــى فقـــه أهـــل المدینـــة للقرطبـــى المكتبـــة العلمیـــة، / ط: ٢/٢٣٣الحنفـــي  ،المیـــداني

  .٣/٤٢١، مغنى المحتاج للخطیب الشربینى ٢/٧٦٦



      
 
 

 

 

٦٦٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

   :ُدفعت هذه المناقشة

  .)١( بأن هذا فیه تكلف؛ حیث تحصل الشركة فى األصل بعقد على ذلك

  أدلة الرأى الثانى

اســـتدل أصـــحاب هـــذا الـــرأى القـــائلون بعـــدم جـــواز التعـــدین الســـحابى بقـــوة التجزئـــة 

  باحات بالكتاب والسنة والمعقول:اعتماًدا على عدم جواز شركة األعمال فى الم

  :الكتاب :أوالً 

َنُكْم بِاْلَباِطـِل ِإالَّ َأْن َتُكـوَن ":قال تعالى -١ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ

  .)٢( "ِتَجارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكمْ 

   :وجه الداللة

 ؛مــال بالباطــلالعــن أكــل منین هــذه اآلیــة عبــاده المــؤ  فــى -عــز وجــل-نهــى اهللا 

مـا وقـع مـن ذلـك استثنى مـن ، و بغیر عوض خذهأ  أومعاصي الإنفاقه في وذلك ب

، ممــا یــدل علــى عــدم جــواز )٣(التجــارة الجــائزة فعــّده مــن التجــارة بتــراض مــنهم بــه 

التعدین السحابى بقوة التجزئة لما فیه من أخذ مال الغیر بغیر حق؛ ألنه یقتضى 

نین ووسطاء التعدین للحصول على العملة الرقمیة، فقـد یأخـذ الـربح مشاركة الُمعدّ 

  من ال یعمل، وهذا غیر جائز.

  

  :یمكن مناقشة هذا االستدالل

بأن اآلیة لیس فیها ما یدل على حرمة التعدین السحابى بقوة التجزئة، فضًال عـن 

سـتثنى أن هذه العملیة انعقدت برضا جمیع األطراف المشتركة فیها، فكـان مـن الم

  من أكل المال بالباطل لحصول الرضا وتحققه.

  

  

                                                           

  .١٠/٤١٨شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ألطفیش  )١(

  ).٢٩سورة النساء من اآلیة ( )٢(

، مفـاتیح الغیـب ٢/٩٣، أحكام القـرآن للشـافعى ٢/٢١٦، ١/١٨٣أحكام القرآن للجصاص  )٣(

  ٥/١٥١، تفسیر القرطبى١٢/٥٢٧لرازى ل



      
 
 

 

 

٦٦١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

َها"  :قال تعالى -٢   .)١( " َوَال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

َهــا َمــا "  :قــال تعــالى -٣ َال ُيَكلِّــُف اللَّــُه نـَْفًســا ِإالَّ ُوْســَعَها َلَهــا َمــا َكَســَبْت َوَعَليـْ
  .)٢( " اْكَتَسَبتْ 

   :وجه الداللة

وال یؤاخــذ بأفعالــه وتصــرفاته علــى أن كــل واحــد مــن المكلفــین اآلیتــان دلــت هاتــان 

بذنب أحد،  ال یؤاخذ أحدف ،فأحكام أفعاله متعلقة به دون غیره ،یؤاخذ بجریرة سواه

، ممــا یــدل علــى عــدم جــواز الشــركة بــین )٣(غیــره هــو العــدل الــذي ال یجــوز هــذاو 

بقـــوة التجزئـــة؛ ألن كـــل  المعـــّدنین ووســـطاء التعـــدین فـــى عملیـــة التعـــدین الســـحابى

المشـاركین یتقاسـمون األربـاح وقـد ال یعملــون جمیًعـا، والمفتـرض أال یـربح إال مــن 

   عمل.

  :یمكن مناقشة هذا االستدالل

بأن كل مشارك فى هذا النوع من التعدین یأخذ الربح على حسب قوة الهاش 

إلى أن المستخدمة فى عملیة التعدین، فال یستحق أحد ربح أحد، باإلضافة 

  المشاركین فى التعدین السحابى بقوة الهاش قد تراضوا على ذلك. 

  :السنة :ثانیاً 

 ، )٤(َعْن بـَْيِع اْلَحَصاةِ  نـََهى َرُسوُل اِهللا «َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة، قَاَل:  -١
  

                                                           

  ).١٦٤سورة األنعام من اآلیة ( )١(

  ).٢٨٦سورة البقرة من اآلیة ( )٢(

ـــــى ١/٦٥٣أحكـــــام القـــــرآن للجصـــــاص  )٣( ـــــن العرب روح ، ٣٩١، ٢/٣٠٠، أحكـــــام القـــــرآن الب

شــــهاب الـــدین محمــــود بـــن عبــــد اهللا ل المعـــاني فــــي تفســـیر القــــرآن العظـــیم والســــبع المثـــاني

دار  - ه ١٤١٥األولـى  /ط: ق: علـي عبـد البـاري عطیـةیحق/ ت٣/٢٠لوسي الحسیني األ

  .الكتب العلمیة

البیــع بإلقــاء الحجــر فكــان الــرجالن یتســاومان فــي الســلعة فــإذا وضــع هــو  بیــع الحصــاة: )٤(

(الجـــوهرة النیـــرة علـــى  الطالـــب علیهـــا حجـــرا، أو حصـــاة تـــم البیـــع، وٕان لـــم یـــرض صـــاحبها

، المعتصـــر مــــن ٣/٩٤مختصــــر الطحـــاوى للجصــــاص ، شـــرح١/٢٠٢مختصـــر القــــدورى 

/ ١/٣٤٤جمـال الـدین الملطـى یوسـف بـن موسـى بـن محمـد، المختصر من مشكل اآلثـار 

   .)عالم الكتبط: 



      
 
 

 

 

٦٦٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

  )١(»َعْن بـَْيِع اْلَغَررِ و 
  

   :وجه الداللة

هو ما كان له ظاهر یغر و  ؛بیع الغررعن الحدیث  فى هذا نهى النبى 

فیكون من أكل المال  مما یؤدى إلى انتفاء الرضا ،المشتري وباطن مجهول

كان  أو ا أو مجهوًال كونه معدومً إما بعدم القدرة على تسلیمه أو بالباطل، ویتحقق 

ه ال یدرى كم غرر؛ ألنئة التعدین السحابى بقوة التجز وفي ، )٢(من المباحات 

  فضًال عن جهالة عمل كٍل منهم مما یدل على تحریمه. یكسب كل واحد منهما

  :یمكن مناقشة هذا االستدالل

بأن الغرر غیر متحقق فى التعدین السحابى بقوة التجزئة؛ حیث إن كًال من 

المشاركین فى عملیة التعدین بهذه الصورة یأخذ الربح على حسب قوة الهاش 

  مستخدمة فى التعدین، والتى یقدر بها عمله فانتفت جهالة العمل وجهالة الربح.ال

  

َما بَاُل  " :قَالَ  النَِّبيِّ رضى اهللا عنها أن َعاِئَشَة أم المؤمنين السيدة َعْن  -٢

ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس ِفي ِكَتاِب اللَِّه فـَُهَو   رَِجاٍل َيْشَتِرطُوَن ُشُروطًا لَْيَسْت ِفي ِكَتاِب اللَِّه،

  )٣(اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق" بَاِطٌل، َوِإْن َكاَن ِمائََة َشْرٍط، ِكَتاُب اللَِّه َأَحقُّ، َوَشْرُط اللَِّه َأْوَثُق،

                                                           

اُب ُبْطــَالِن َبْیــِع اْلَحَصــاِة، َواْلَبْیـــِع بــ/ كتــاب البیــوع / َ ٣/١١٥٣أخرجــه مســلم فــى صــحیحه  )١(

  ).١٥١٣/رقم (الَِّذي ِفیِه َغَررٌ 

محمـد بـن عبـد الهـادي لحاشیة السندي على سنن النسـائي ، ٢/١٨بل السالم للصنعانى س )٢(

مكتــب  -١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانیــة / ط: ٧/٢٦٢التتــوي، أبــو الحســن، نــور الــدین الســندي 

  .٥/١٧٥، نیل األوطار للشوكانى حلب - المطبوعات اإلسالمیة

/أبـواب اللقطـة  ٥٦٣/ ٣لقزوینـيعبـد اهللا محمـد بـن یزیـد ا ىبأل أخرجه ابن ماجه فى سننه )٣(

ــد كامــل قــره  ،عــادل مرشــد ،ق: شــعیب األرنــؤوطیــحقت)/ ٢٥٢١/بــاب المكاتــب /رقــم( محمَّ

، دار الرسـالة العالمیـة - م ٢٠٠٩ -ه  ١٤٣٠األولـى  :ط/ َعبد الّلطیف حرز اهللا ،بللي

: َأنَّ َبِریـــَرَة َأَتْتَهـــا َوِهـــَي  َعـــْن َعاِئَشـــَة َزْوِج النَِّبـــيِّ جـــزء مـــن حـــدیث مطـــول نصـــه " روى 

ِحـَدًة، ُمَكاَتَبٌة، َقْد َكاَتَبَها َأْهُلَها َعَلى ِتْسِع َأَواٍق، َفَقاَلْت َلَها: ِإْن َشاَء َأْهُلِك َعَدْدُت َلُهْم َعـدًَّة َوا

ــَذَكَرْت َذِلــ = َك َلُهــْم، َفــَأَبْوا ِإالَّ َأْن َتْشــَتِرَط اْلــَوَالَء َلُهــْم، َوَكــاَن اْلــَوَالُء ِلــي. َقــاَل: َفَأَتــْت َأْهَلَهــا، َف



      
 
 

 

 

٦٦٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

  :وجه الداللة

وجب  عز وجل لیس في كتاب اهللافى هذا الحدیث أن أى شرط  بین النبي 

لیس فى حكم ، و فهو باطلأو یبیح المحظور یحظر المباح بطل، فكل شرط أن ی

، ومن ذلك التعدین السحابى بقوة التجزئة؛ )١(اهللا وحكم رسوله لزوم هذه الشروط

حیث إنه یتضمن شروًطا لیست فى كتاب اهللا كاشتراط شراء الُمعّدن قوة هاش 

عدین، وأن یقدمها الُمعّدن من جهته ویقوم معینة لفترة معینة إلجراء عملیة الت

وسیط التعدین بتعدین العملة الرقمیة مقابل نسبة من الربح، أى اشتراط العمل 

  للحصول على العملة الرقمیة واألرباح الناتجة عن تعدینها.

  :یمكن مناقشة هذا االستدالل

الُمعّدن بأن هذا الشرط یتالءم مع العقد؛ حیث إن عقد التعدین السحابى بین 

ووسیط التعدین یقتضى شراء الُمعّدن عرض قوة الهاش الذى یتناسب معه 

واستئجار قوة التجزئة للحصول على العملة الرقمیة فى مقابل حصول وسیط 

التعدین على نسبة من األرباح، فالشرط المذكور یقتضیه عقد الشركة ویتالءم 

  معه فیجوز.  

                                                                                                                                           

ــاَم النَِّبــيُّ  َفــَذَكَرْت َعاِئَشــُة َذِلــَك ِللنَِّبــيِّ = ــاَل: َفَق ــاَل: "اْفَعِلــي" َق ــاَس،  ، َفَق ، َفَخَطــَب النَّ

اللََّه َوَأْثَنى َعَلْیِه، ثُمَّ َقاَل: "َما َباُل ِرَجاٍل َیْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْیَسْت ِفي ِكَتاِب اللَّـِه، ُكـلُّ َفَحِمَد 

َشــْرٍط َلــْیَس ِفــي ِكتَــاِب اللَّــِه َفهُــَو َباِطــٌل، َوإِْن َكــاَن ِماَئــَة َشــْرٍط، ِكتَــاُب اللَّــِه َأَحــقُّ، َوَشــْرُط اللَّــِه 

 ىبـأل ورد فیه " اسناده صحیح "، وأخرجه اإلمام أحمـد فـى مسـنده ُء ِلَمْن َأْعَتَق"َأْوَثُق، اْلَوَال 

ق: شــعیب یــحق/ت٢/٥١٦عبــد اهللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــیباني 

/ ورد فــي مؤسســة الرســالة  - م ٢٠٠١ -ه  ١٤٢١األولــى: ط /عــادل مرشــد ،األرنــؤوط

بترتیـب الشیخین، وأخرجه ابن حبان فى صـحیحه التحقیق علیه إسناده صحیح على شرط 

محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التمیمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، ل ابــن بلبــان

ــــحق/ ت١٠/٩٣الُبســــتي  ــــؤوطی ــــة،  / ط: ق: شــــعیب األرن مؤسســــة  -١٩٩٣ - ١٤١٤الثانی

  ورد فى التعلیق علیه صححه األلبانى. / بیروت –الرسالة 

عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن  ىبـأل السـتذكارا، ٧/٢٧٢البخارى البن بطـال شرح صحیح  )١(

تحقیـق: سـالم محمـد عطـا، محمـد /٥/٤٤٤محمد بن عبد البر بن عاصم النمـري القرطبـي 

   .دار الكتب العلمیة - ٢٠٠٠ – ١٤٢١: األولى/طعلي معوض
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" ِإنَّ ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا  : قَاَل َرُسوَل اِهللا  -٣
)١( ........".ْم َهَذا ِفي بـََلدُِكْم َهَذاِفي َشْهرِكُ 

  

  

  :وجه الداللة

یث الغیر؛ ح أو مالاالعتداء على دم  فى هذا الحدیث بحرمة صرح النبى 

فى في غیر هذه األیام كحرمة التعرض لهما في یوم عرفة شبه االعتداء علیهما 

 فالبد من مراعاةعلى تحریم الضرر؛ ألنه نوٌع من الظلم، مما یدل  ،الحرم

، ومن ذلك التعدین السحابى بقوة التجزئة فإنه )٢(بدرئهاوالمفاسد  بجلبها،المصالح 

حیث جهالة العمل فیه، فقد یعمل یعد اعتداء على مال الغیر بغیر حق من 

البعض وال یعمل البعض اآلخر، وفى الوقت نفسه یتقاسمون األرباح وهذا مما ال 

  شك فیه ظلم وٕاضراٌر بالغیر.

  

  
                                                           

ِة النَِّبيِّ اب ) ب١٩/ (ِكَتاُب اْلَحجِّ  )١٥( /٢/٨٨٦أخرجه اإلمام مسلم فى صحیحه  )١(  َحجَّ
، ونصـه َعـْن َحـاِتِم ْبـِن ِإْسـَماِعیلَ  َأِبـي َبْكـِر ْبـِن َأِبـي َشـْیَبَة َوَغْیـِرهِ ) /من روایـة ١٢١٨/ رقم (

َبا، َوَأنَُّه َمْوُضـوٌع َمـْرُدوٌد ِإلَـى رَ  /٥/٤٥٠أخرجه البیهقى فى سننه الكبرى  ْأِس َباُب َتْحِریِم الرِّ

َعـْن َجـاِبِر ْبـِن َعْبـِد اِهللا ، ِفـي )/ جـزء مـن حـدیث مطـول نصـه: روى ١٠٤٦٤/ رقـم (اْلَمالِ 

َوَأْمـَواَلُكْم  : " ِإنَّ ِدَمـاَءُكمْ  َوُخْطَبِتـِه ِبَعَرَفـَة ، َقـاَل: َفَقـاَل: َیْعنِـي َرُسـوَل اِهللا  َحجِّ النَِّبـيِّ 

ِر َحَراٌم َعَلْیُكْم َكُحْرَمِة َیْوِمُكْم َهَذا ِفي َشْهِرُكْم َهَذا ِفي َبَلِدُكْم َهـَذا ، َأَال َوٕانَّ ُكـلَّ َشـْيٍء ِمـْن َأْمـ

ُل  اْلَجاِهِلیَّـــِة َمْوُضـــوٌع َتْحـــَت َقـــَدِميَّ  َدٍم َأَضـــُعُه َدُم َهـــاَتْیِن ، َوِدَمـــاُء اْلَجاِهِلیَّـــِة َمْوُضـــوَعٌة ، َوَأوَّ

ــي َزَمــِن اْلَجاِهِلیَّــِة ، َوِرَبــا  َرِبیَعــَة ْبــِن اْلَحــاِرِث َكــاَن ُمْسَتْرَضــًعا ِفــي َبنِــي َســْعٍد َفَقَتَلتْــُه ُهــَذْیٌل ِف

ُل ِرًبا َأَضُعُه ِرَبا اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلـِب َوإِنَّـُه َمْوُضـوعٌ  َهـَذا /ُكلُّـُه "  اْلَجاِهِلیَِّة َمْوُضوٌع ، َوَأوَّ

ــْیَخاِن ِفــي َصــِحیَحْیِهَما )، ٦/٧٥٩. (البــدر المنیــر البــن الملقــن الَحــِدیث َصــِحیح أخرجــه الشَّ

ـــُه ِمـــْن َطِریـــِق َعْبـــِد الـــرَّْحَمِن ْبـــِن َأِبـــي َبْكـــَرَة، َعـــْن َأِبیـــهِ وورد أنـــه  ـــمُّ ِمْن ـــِه ِبَهـــَذا َوَأَت .  ُمتََّفـــٌق َعَلْی

  ).١٢٨٨/ رقم ٣/١١٨سقالنى (التلخیص الحبیر البن حجر الع

حمد بـن محمـد بـن علـي أل الفتح المبین بشرح األربعین، ٥/٢٦١عون المعبود البن حیدر  )٢(

 /٥١٧صبن حجر الهیتمي السعدي األنصاري، شهاب الـدین شـیخ اإلسـالم، أبـو العبـاس 

  دار المنهاج، جدة. - م ٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٨األولى، : ط
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  :نوقش هذا االستدالل

ال جهالة فیه واألرباح تستحق على بأن العمل فى التعدین السحابى بقوة التجزئة 

  أساسها یمكن معرفة وتقدیر عمل الُمعّدن. حسب قوة الهاش المشتراه والتى على

  :المعقول :ثالثاً 

استدل أصحاب هذا الرأى على عدم جواز التعدین السحابى بقوة التجزئة اعتماًدا 

   :فى المباحات بأدلة من المعقول هىاألعمال على عدم جواز شركة 

ة إلى التجار هتداء والناس في اال ،الستنماء المال بالتجارة الشركة شرعت أن أوًال:

وهذا یحصل بالمال  بد من أصل یستنمىفال، مختلفون، بعضهم أهدى من بعض

وبما أن التعدین السحابى بقوة التجزئة من قبیل شركة األعمال ، )١(دون العمل 

  . له الشركة فال یجوز تا وضعم هلم یوجد فیوهى لم تشرع لتنمیة المال ف

  

  هذا الدلیل:  قشو ن

وأما الشركة باألعمال فما شرعت  ،رعت لتنمیة المالالشركة باألموال ش بأن

لتنمیة المال، بل لتحصیل أصل المال، والحاجة إلى تحصیل أصل المال فوق 

الحاجة إلى تنمیته، فلما شرعت لتحصیل الوصف فألن تشرع لتحصیل األصل 

، مما یدل على جواز التعدین السحابى بقوة التجزئة، فهى شركة للعمل )٢(أولى

  المباح وهو العملة الرقمیة. صیلفى تح

أن التعدین السحابى بقوة التجزئة من قبیل الشركة فى المباحات، وهى مما  :اثانیً 

ما یكتسبه یكون له تملك المباح ف ال یصح فيالتوكیل  ألنال یقبل التوكیل؛ 

إنما یقع في أشیاء مباحة األصل، ال ملك ؛ ألنه )٣(ملك باالستیالءیُ  حیث خاصة

وال ضمان، وال تصح الشركة إال على ملك أو ضمان، فلما عري ذلك  حدفیها أل

  .)٤( لم تصح الشركة من الوجهین جمیعاً 

                                                           

  .٦/٥٨بدائع الصنائع للكاسانى  )١(

  .٨/٤٨، الذخیرة للقرافى ٢/٦٠٤اإلشراف على مسائل نكت الخالف للقاضى عبد الوهاب )٢(

، التـــاج المـــذهب ألحكـــام المـــذهب البـــن قاســـم العنســـى ٢/٣١٩ درر الحكـــام لمـــنال خســـرو )٣(

٣/١٨٠.  

  .٣/٢٥٥شرح مختصر الطحاوى للجصاص )٤(
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   هذا االستدالل: نوقش

نه یصح أن یستنیب في تحصیلها كما أفي المباحات؛ ف تتأتىأن الوكالة ب

عوض إذا تبرع أحدهما بذلك، كالتوكیل في بیع  ، فكذلك یصح بغیرعوضب

، وبما أن التعدین السحابى من قبیل الشركة للعمل فى تحصیل المباح )١(ماله

    والوكالة تتحقق فیها فیجوز. 

الشركة إنما التعدین السحابى بقوة التجزئة من قبیل شركة األعمال، و أن  :اثالثً 

عمل ا؛ حیث إن غررً  فكانال ینضبط  العملألن  ؛تختص باألموال ال باألعمال

وقد  ،ألنه قد یعمل أحدهم وال یعمل اآلخر؛ و عند صاحبه كل واحد منهم مجهوًال 

قیاًسا ثمار العمل،  ءحین یتقاسم الشركافكان غبًنا یعمل أحدهم أقل من اآلخر 

  .)٢(على فساد شركة األموال للجهل بقدر المال فیها 

 نأن التعدین السحابى بقوة التجزئة من قبیل الشركة فى المباح، فكأ :ارابعً 

ن عمل أل ؛فلم یصح على أن یدخل كل واحد في كسب صاحبهعقدت الشركة 

   )٣.(كل واحد یختص به فلم یجز أن یشاركه اآلخر في بدله

  

  :یمكن مناقشة هذین الدلیلین

أن العمل فى التعدین السحابى بقوة التجزئة یعتمد على شراء عرض الجیجا 

معینة للحصول  واستخدام قوة تجزئة معینة لفترة  هاش الذى یتناسب مع الُمعّدن

على العملة الرقمیة، فال یدخل معّدن فى كسب معّدن آخر، بل یختص كل منهم 

  بربح على حسب قوة الهاش المستخدمة والتى یقدر بها عمله أیًضا.

                                                           

  .٥/٥المغنى البن قدامة  )١(

التهـذیب فـي فقـه اإلمـام ، ١٠/٤١٣، فتح العزیز للرافعـى ٦/٤٧٩الحاوى الكبیر للماوردى  )٢(

/ ٤/١٩٩الشـافعي  ،محمـد الحسـین بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي ىبـأل الشافعي

 م١٩٩٧ -ه  ١٤١٨األولى  :ط /ق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضیحقت

  .١٠/٤١٩شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ألطفیش ، دار الكتب العلمیة -

ــــــــة ٢/١٨٥ للشــــــــیرازىالمهــــــــذب  )٣( روضــــــــة الطــــــــالبین ، ١٤/٧٢ للســــــــبكى المجمــــــــوع، تكمل

، البیان فى مذهب اإلمام الشافعى للعمرانـى ١٠/٤١٣، فتح العزیز للرافعى ٤/٢٧٩للنووى

  .٤/١٩٩، الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة للجبعى ٦/٣٧١



      
 
 

 

 

٦٦٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

  :الرأى المختار 

وأدلتهم وما ورد علیها بعد عرض آراء الفقهاء فى التعدین السحابى بقوة التجزئة 

إنه یتضح لى أن الرأى المختار هو الرأى األول من اعتراضات ومناقشات ف

  القائل بجواز التعدین السحابى بقوة التجزئة لألسباب اآلتیة:

  

  قوة ما استدل به المجیزون مع دفع ما تم االعتراض به علي أدلتهم. أوًال:

  ضعف أدلة المخالفین ومناقشة أدلتهم بما لم یمكنهم دفعه. ثانًیا:

ابى بقوة التجزئة یعد شركة فى عملٍ للحصول على أن التعدین السح ثالثًا:

  المباح، وهو یعتمد على عدد المشاركین فیه فیجوز.

نفى احتمال استحقاق الربح لمن لم یعمل؛ ألن الربح فى التعدین السحابى  رابًعا:

یتحدد على حسب قوة الهاش التى یتعاقد علیها الُمعّدن وبالتالى انتفى 

  ال الناس بالباطل.اعتباره من قبیل أكل أمو 

انتفاء جهالة العمل فى التعدین السحابى بقوة التجزئة؛ حیث إن العرض  خامًسا:

الذى یختاره كل معدن، والتعاقد الحاصل بین الُمعّدنین ووسطاء التعدین 

  یتحدد على أساسه عمل كل واحد من الشركاء.

دین السحابى حاجة المستثمرین للعمل فى هذا المجال؛ حیث یزید التع :اسادسً 

بقوة التجزئة من فرص الحصول على العمالت الرقمیة والعمل على 

استثمارها والذى یعد شكًال معاصًرا من أشكال االستثمار مما یؤدى إلى 

   إنعاش السوق وقوة االقتصاد.

التعدین السحابى بقوة التجزئة ال یتكبد فیه الُمعّدن نفقات إضافیة للطاقة  :اسابعً 

د والتهویة؛ حیث تقوم شركات التعدین بذلك مقابل مبلغ وأجهزة التبری

 الصیانة المتفق علیه.          
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أن التعدین السحابى بقوة التجزئة شركة بین مجموعة من األفراد فى  :اثامنً 

والتى یتم  العمل على الحصول على أصل المال، وهو العمالت الرقمیة

  لمباحات.بعد ذلك استثمارها، فهى من قبیل الشركة فى ا

فإن التعدین السحابى بقوة التجزئة یعد اشتراك بین  :وبالنظر فیما سبق

الُمعّدنین وشركة التعدین للحصول على المباح وٕاحرازه وهو العمالت 

اإللكترونیة، بناء على شراء المعدنین لقوة التجزئة وقیام شركة التعدین 

هذا جائز ویعد بعملیة التعدین مقابل الحصول على نسبة من األرباح، و 

  شركة فى المباحات.



      
 
 

 

 

٦٦٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

������ �

شـكر ظــاهًرا وباطًنــا، وصــلى اهللا وســلم ال -عــز وجــل  -لــه الحمـد هللا أوًال وآخــًرا، و 

  .اهللا، وآله وصحبه ومن اتبع هداهوبارك على خیر خلق 

  ?بعد

فإنـه مــن فضـل اهللا علــّي وكرمـه أن أتممــت هــذا البحـث فخــرج علـى هــذه الصــورة، 

 علمــاً  توصـیات،أهــم الو  البحـث علــي المترتبـة النتــائج هـمرض أوأنـا اآلن بصـدد عــ

 النتـائجهـذه  ألهـم ذكر یلي وفیما ،من عناصر البحث حواه لما اتكرارً  لیست بأنها

  :والتوصیات

  ?هم ?لنتائج

حدث أنواع العمـالت أال إلحراز أ بحث وتنقیبالتعدین السحابى عبارة عن  أوًال :

  .الرقمیة وهى العمالت

یتنوع التعدین اإللكترونى إلى التعدین الفـردى والتعـدین الجمـاعى والتعـدین  :ثانًیا 

  .السحابى

یتنـــوع التعـــدین الســـحابى إلـــى التعـــدین المستضـــاف والتعـــدین المستضـــاف  ثالًثـــا :

  فتراضى والتعدین باستخدام قوة التجزئة.اال

 ،كترونیــــةیلــــزم للعمــــل فـــى التعــــدین الســــحابى امــــتالك الُمَعــــّدن محفظــــة إل رابًعــــا :

وتحمیـــل  ،وســـیرفرات ،وامـــتالك شـــركات التعـــدین أجهـــزة تعـــدین ،ئتمانیـــةاوبطاقـــة 

  إلجراء وٕادارة عملیة التعدین. ؛برامج خاصة بالتعدین

العمـــل فـــى التعـــدین الســـحابى المستضـــاف علـــى الـــرأى المختـــار یجـــوز  خامًســـا :

جهــــزة أجهــــزة الكمبیــــوتر أو أ عقــــًدا علــــى منفعــــةویعــــد  ،والمستضــــاف االفتراضــــى

، ویلــزم المعــدن دفــع مقابــل هــذا التعــدین أو الســیرفرات المملوكــة لوســطاء التعــدین

    االنتفاع، والذى یعد من قبیل عقد اإلجارة.

فــــى األعمــــال التعــــدین الســــحابى بقــــوة التجزئــــة یعــــد مــــن قبیــــل شــــركة سادًســــا : 

 ن لعـــرضدّ َعـــاختیـــار المُ علـــى الـــرأى المختـــار، مـــن حیـــث وهـــو جـــائز ات، المباحـــ
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ثـــم قیـــام شـــركة التعـــدین بعملیـــة  المســـتخدمة،  قـــوة الهـــاش هوتحدیـــد جیجـــا هـــاشال

  .التعدین

� �
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 تبنى التعدین السحابى باعتباره أداة تكنولوجیةأن ت السلطات التشریعیةأناشد  :أوًال 

ألمن ا على ابما ال یمثل خطرً  لكترونیةاإل حدیثة للحصول على العمالت

ن القوانین والتنظیمات المبنیة على دراسات قانونیة العدید م سنالقومى، و 

وبخاصة التعدین السحابى سواء على  اإللكترونى، بالتعدیندقیقة تختص 

   الصعید المحلى أو اإلقلیمى أو الدولى.

السلطات النقدیة بدراسة مدى إمكانیة تبنى و الجهات الرسمیة جمیع شد أنا :اثانیً 

التحول التدریجى نحو العملة دیة، و تقنیة البلوكتشین كتكنولوجیا نق

  .لتحل محل العملة المحلیة وجعلها عملة رئیسیة لكترونیةاإل

قتصاد لمتابعة المستجدات بین الفقهاء وعلماء اال التواصل المستمر ثالثًا:

ا من تصورها تصورً  االقتصادیة التي تحتاج إلى نظر شرعي، والتمكن

ریج الحكم بناًء علي تصور سلیم فى ، حتى یستطیع الفقهاء تخاا سلیمً علمیً 

  القضایا المستحدثة.

وعلماء  إقامة المؤتمرات والندوات والملتقیات الدوریة التي تجمع الفقهاء :ارابعً 

  االقتصاد لتبادل المعلومات والثقافات حول المستجدات االقتصادیة.

اقع وتدریبهم على كیفیة التعامل مع فقه الو ضرورة تأهیل المفتین  :اخامسً 

المتعلقة ، شروطه وضوابط اإلفتاء فیه، لتخرج الفتوى والمستجدات والنوازل

  صحیحة. سلیمة به
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  القرآن الكریم.: أوًال 

   كتب التفسیر وعلوم القرآن: ا:ثانیً 

حمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي (المتــوفى: أل أحكــام القــرآن -١

 ه١٤١٥الطبعة: األولى  /السالم محمد علي شاهینق: عبد یحقت / ه)٣٧٠

محمـــد صـــادق  :، وتحقیـــقلبنـــان –دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت  - م١٩٩٤ -

 لبنان. –بیروت  -دار إحیاء التراث العربى  بعة:/ طالقمحاوي

حمد بن الحسین بن علـي بـن موسـى أل )جمع البیهقى( أحكام القرآن للشافعي -٢

الطبعــــة:  /ه)٤٥٨ :، أبــــو بكــــر البیهقــــي (المتــــوفىالُخْســــَرْوِجردي الخراســــاني

   .القاهرة –مكتبة الخانجي - م ١٩٩٤ -ه  ١٤١٤ ،الثانیة

ـــي بـــن محمـــدل أحكـــام القـــرآن -٣ ـــدین،  عل أبـــو الحســـن الطبـــري، الملقـــب بعمـــاد ال

، ق: موسـى محمـدیـحق/ته)٥٠٤المعروف بالكیا الهراسـي الشـافعي (المتـوفى: 

 .بیروت دار الكتب العلمیة -ه ١٤٠٥الطبعة: الثانیة  /عزة عطیة

لقاضــــي محمــــد بــــن عبـــد اهللا أبــــو بكــــر بــــن العربــــي المعــــافري ل أحكـــام القــــرآن -٤

  م٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة /  ه)٥٤٣ :المتوفى(شبیلي المالكي اإل

  .لبنان –بیروت  - دار الكتب العلمیة -

إبــــراهیم  اللیــــث نصــــر بــــن محمــــد بــــن ىبــــأل العلــــوم تفســــیر الســــمرقندى بحــــر -٥

  .ه)٣٧٣ :المتوفى(السمرقندي 

تفســـــیر القرطبـــــى الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن ألبـــــى عبـــــد اهللا محمـــــد بـــــن أحمـــــد  -٦

   دار الشعب. –األنصارى القرطبى

محمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد اهللا بـــن إبـــراهیم بـــن ل تیســـیر البیـــان ألحكـــام القـــرآن -٧

 ه) ٨٢٥: (المتـوفى» ابـن نـور الـدین«الخطیب الیمني الشافعي المشهور ب 

  .سوریا -دار النوادر - م ٢٠١٢ -ه  ١٤٣٣الطبعة: األولى،  /

محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن ل جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن -٨

عبـــد اهللا د/تحقیـــق: / ه)٣١٠غالـــب اآلملـــي، أبـــو جعفـــر الطبـــري (المتـــوفى: 

  .دار هجر للطباعة - م ٢٠٠١ -ه  ١٤٢٢ الطبعة: األولى/التركي
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بـن ابكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن  بـىأل دالئل اإلعجاز في علم المعاني -٩

 بعــــــة:طال/ ق: د. عبــــــد الحمیــــــد هنــــــداويیــــــحق/ تمحمــــــد الفارســــــي الجرجــــــاني 

  ).بیروت –م دار الكتب العلمیة  ٢٠٠١ -ه ١٤٢٢األولى

شهاب الـدین محمـود ل روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني -١٠

 طیــــةق: علــــي عیــــحق/ته)١٢٧٠اهللا الحســــیني األلوســــي (المتــــوفى: بــــن عبــــد 

  .بیروت –العلمیة  دار الكتب - ه ١٤١٥الطبعة: األولى/

 - ١٤١٤األولـــــى :بعـــــةطال/ محمـــــد ســـــمیح عافیـــــةل القـــــرآن وعلـــــوم األرض -١١

  .الزهراء لإلعالم العربي -١٩٩٤

عـادل  حفـص سـراج الـدین عمـر بـن علـي بـن ىبأل اللباب في علوم الكتاب -١٢

ــــــي الدمشــــــقي النعمــــــاني (المتــــــوفى:  ــــــحق/ ت ه)٧٧٥الحنبل ق: عــــــادل أحمــــــد ی

 - م١٩٩٨ -ه  ١٤١٩الطبعــة: األولــى  /علــي محمــد معــوض، الموجودعبــد

  .لبنان -بیروت  -دار الكتب العلمیة 

محمـد طـاهر بـن ل مجمع بحار األنوار في غرائـب التنزیـل ولطـائف األخبـار -١٣

الطبعـــة: الثالثـــة  /ه)٩٨٦ي الكجراتي(المتـــوفى: علـــي الصـــدیقي الهنـــدي الَفتَِّنـــ

  .مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة - م١٩٦٧ -ه  ١٣٨٧

محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن بـــن الحســـین ل مفـــاتیح الغیـــب التفســـیر الكبیـــر -١٤

 /ه)٦٠٦التیمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدین الــرازي خطیــب الــري (المتــوفى: 

 .بیروت –حیاء التراث العربي دار إ/ه ١٤٢٠ -الطبعة: الثالثة 

  :كتب الحدیث وعلومه: اثالثً 

عمــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري  ىبــأل الســتذكارا -١

ــــــــــوفى:  ــــــــــي (المت ــــــــــق: ســــــــــالم محمــــــــــد عطــــــــــا، محمــــــــــد / ه)٤٦٣القرطب تحقی

  .بیروت –دار الكتب العلمیة  - ٢٠٠٠ – ١٤٢١الطبعة: األولى/معوض

: بعـةطال/بـراهیم بـن عبـد اهللا المـدیهشإل ِلَشْرِح َصِحْیِح الُبَخـاِريّ  ِإْرَشاُد السَّاِريْ  -٢

  .ه ١٤٤٠الثانیة 

محمـد بـن ل البحر المحـیط الثجـاج فـي شـرح صـحیح اإلمـام مسـلم بـن الحجـاج -٣

ــــــوي ــــــوبي الول ــــــن آدم بــــــن موســــــى اإلتی ــــــى (/علــــــي ب  - ١٤٢٦الطبعــــــة: األول

 .دار ابن الجوزي - ه)١٤٣٦
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/ خالد بن ضیف اهللا الشالحيل ویب أحادیث بلوغ المرامالتبیان في تخریج وتب -٤

  .دار الرسالة العالمیة - م ٢٠١٢ -ه  ١٤٣٣الطبعة: األولى 

الفضــل أحمــد بــن  ىبــأل لتلخــیص الحبیــر فــي تخــریج أحادیــث الرافعــي الكبیــرا -٥

الطبعــة: / )ه٨٥٢ :المتـوفى( بـن حجـر العســقالنياعلـي بـن محمــد بـن أحمــد 

  .دار الكتب العلمیة  - م١٩٨٩ - ه١٤١٩األولى 

بــن الملقــن ســراج الــدین أبــو حفــص عمــر ال التوضــیح لشــرح الجــامع الصــحیح -٦

ق: دار الفالح یحق/ ته)٨٠٤بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ا

دار  - م ٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٩الطبعة: األولى  /للبحث العلمي وتحقیق التراث

 .سوریا –دمشق  -النوادر

محمـــد بـــن عیســـى بـــن َســـْورة بـــن موســـى بـــن ل یـــر ســـنن الترمـــذيالجـــامع الكب -٧

ق: بشــــار عــــواد یــــحق/ت ه)٢٧٩الضــــحاك، الترمــــذي، أبــــو عیســــى (المتــــوفى: 

 .بیروت –م دار الغرب اإلسالمي  ١٩٩٨ بعة:/ ط معروف

محمد بن عبـد الهـادي التتـوي أبـو الحسـن لحاشیة السندي على سنن النسائي  -٨

 -١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانیـة  بعـة:طال/ ه)١١٣٨نور الدین السندي (المتـوفى: 

  .حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

عبــد العزیــز بــن ل الحلــل اإلبریزیــة مــن التعلیقــات البازیــة علــى صــحیح البخــاري -٩

ه  ١٤٢٨: األولـى بعـةطال/ بـن مـانع الروقـيابقلم: عبـد اهللا / عبد اهللا بن باز

 .دیةدار التدمریة المملكة العربیة السعو  - م ٢٠٠٧ -

بن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن ال خالصة البدر الُمنیر -١٠

ــــوفى:  -ه١٤١٠ الطبعــــة: األولــــى /ه)٨٠٤أحمــــد الشــــافعي المصــــري (المت

  .مكتبة الرشد - م١٩٨٩

محمد بن إسـماعیل بـن صـالح بـن محمـد الحسـني، الكحالنـي ل سبل السالم -١١

ــــدین المعــــروف كأســــالفه بــــاألمیر (المتــــوفى:  الصــــنعاني أبــــو إبــــراهیم عــــز ال

 .: دار الحدیثبعة/ طه)١١٨٢

داود ســلیمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــیر بــن  ىبــأل ســنن أبــي داود -١٢

ق: محمـد محیـي یـحق/ته)٢٧٥شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني (المتـوفى: 

  .بیروت –صیدا  -المكتبة العصریة - الدین عبد الحمید



      
 
 

 

 

٦٧٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

المتــــــوفى: (عبـــــد اهللا محمـــــد بـــــن یزیـــــد القزوینـــــي  ىبـــــألســـــنن ابـــــن ماجـــــه  -١٣

ــد كامــل ،عــادل مرشــد ،ق: شــعیب األرنــؤوطیــحق/ت)ه٢٧٣ َعبــد الّلطیــف  ،محمَّ

 .دار الرسالة العالمیة -  ٢٠٠٩ - ١٤٣٠: األولىبعةطال/ حرز اهللا

المتـــوفى  -الســنن الكبــرى ألبــى بكــر أحمــد بــن الحســین بــن علــى البیهقــى  -١٤

عـــــة: األولـــــى الطب/بـــــن عبـــــد المحســـــن التركـــــيا عبـــــد اهللا د/تحقیـــــق: /ه ٤٥٨

   .دار الفكر - م ٢٠١١ -ه ١٤٣٢

عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــي الخراســـاني،  ىبـــأل الســـنن الكبـــرى -١٥

الطبعــــة:  /حســــن عبــــد المــــنعم شــــلبي :قیــــحق/ ت ه)٣٠٣النســــائي (المتــــوفى: 

  .بیروت –مؤسسة الرسالة  -م ٢٠٠١ -ه  ١٤٢١األولى

بن بطال أبو الحسن علي بن خلف بـن عبـد الملـك الخارى شرح صحیح الب -١٦

الطبعـــة: الثانیـــة  /تحقیـــق: أبـــو تمـــیم یاســـر بـــن إبـــراهیم / ه)٤٤٩(المتـــوفى: 

 .الریاض –مكتبة الرشد  -٢٠٠٣ -١٤٢٣

محمد بن حبان بن أحمد بن معـاذ بـن ل صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان -١٧

/ ق: شعیب األرنؤوطیحق/ته)٣٥٤توفى: َمْعبَد، التمیمي، الدارمي، الُبستي(الم

 مؤسسة الرسالة. -١٩٩٣ -١٤١٤ : الثانیةبعةطال

ق: یـحق/تمحمـد بـن إسـماعیل أبـو عبـداهللا البخـاري الجعفيلصحیح البخـاري  -١٨

  .دار طوق النجاة - ه١٤٢٢ الطبعة: األولى/محمد زهیر الناصر

د بـن موسـى محمد محمود بن أحم ألبى عمدة القاري شرح صحیح البخاري -١٩

/ ه)٨٥٥بن أحمـد بـن حسـین الغیتـابى الحنفـى بـدر الـدین العینـى (المتـوفى: ا

  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي  بعة:ط

محمــد أشــرف بــن أمیــر بــن علــي بــن لعــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود،  -٢٠

 /ه)١٣٢٩حیــدر، أبــو عبــد الــرحمن، شــرف الحــق، العظــیم آبــادي (المتــوفى: 

 .بیروت –دار الكتب العلمیة  - ه ١٤١٥ة الطبعة: الثانی

حمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهیتمــي أل الفــتح المبــین بشــرح األربعــین -٢١

 بعة:طال /ه) ٩٧٤السعدي األنصاري، شهاب الدین شیخ اإلسالم (المتوفى: 

 .جدة - دار المنهاج - م ٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٨األولى 



      
 
 

 

 

٦٧٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

بـــن حنبـــل الشـــیباني ومعـــه بلـــوغ  الفـــتح الربـــاني لترتیـــب مســـند اإلمـــام أحمـــد -٢٢

ـــتح الربـــاني ـــا أل األمـــاني مـــن أســـرار الف ـــرحمن بـــن محمـــد البن ـــن عبـــد ال حمـــد ب

  .دار إحیاء التراث العربي -الطبعة:الثانیة/ه)١٣٧٨الساعاتي(المتوفى:

محمــــد أنــــور شــــاه بــــن معظــــم شــــاه ل فــــیض البــــاري علــــى صــــحیح البخــــاري -٢٣

ق: محمــد بــدر عــالم یــحق/ته)١٣٥٣الكشــمیري الهنــدي الدیوبنــدي (المتــوفى: 

  .دار الكتب العلمیة -٢٠٠٥ -١٤٢٦الطبعة: األولى/المیرتهي

بكر بن أبي شیبة عبـد اهللا بـن  بىأل الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار -٢٤

ق: یـحق/ ته)٢٣٥بن خواستي العبسي(المتوفى: امحمد بن إبراهیم بن عثمان 

  الریاض -رشدمكتبة ال -١٤٠٩الطبعة: األولى/كمال الحوت

ِبْشــر محمــد بــن حمــاد بــن ســعید بــن مســلم األنصــاري  ىبــأل الكنــى واألســماء -٢٥

ـــــرازي  / ق: أبـــــو قتیبـــــة محمـــــد الفاریـــــابيیـــــحق/ته)٣١٠ :المتـــــوفى(الـــــدوالبي ال

 .بیروت/ لبنان -دار ابن حزم -٢٠٠٠ -١٤٢١: األولىبعةطال

أبـو الحسـن  علي بن (سلطان) محمـدل مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح -٢٦

ـــــدین المـــــال الهـــــروي القـــــاري (المتـــــوفى:  ـــــى  /ه)١٠١٤نـــــور ال الطبعـــــة: األول

 .لبنان –دار الفكر، بیروت  - م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢

عبــد اهللا الحــاكم محمـــد بــن عبــد اهللا بـــن  ألبـــى المســتدرك علــى الصــحیحین -٢٧

بن الحكم الضبي الطهماني النیسـابوري المعـروف امحمد بن حمدویه بن ُنعیم 

الطبعـة:  /تحقیـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا/ ه)٤٠٥البیـع (المتـوفى: بـابن 

 .بیروت –دار الكتب العلمیة  -١٩٩٠ – ١٤١١األولى 

عبــد اهللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن  ىبــأل مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل -٢٨

عــادل  ،ق: شــعیب األرنــؤوطیــحق/ته)٢٤١ :هــالل بــن أســد الشــیباني (المتــوفى

 مؤسسة الرسالة -٢٠٠١ - ١٤٢١ىالطبعة: األول/مرشد

نعــیم أحمــد بــن عبــد اهللا بــن  ألبــى مســند اإلمــام أبــي حنیفــة روایــة أبــي نعــیم -٢٩

ق: نظــر یــحق/ته)٤٣٠إســحاق بــن موســى بــن مهــران األصــبهاني (المتــوفى: 

 الریاض -مكتبة الكوثر -ه ١٤١٥ الطبعة: األولى /الفاریابي

محمــد عبــد اهللا بــن عبــد  بــىأل مســند الــدارمي المعــروف ب (ســنن الــدارمي) -٣٠

بــن عبــد الصــمد الــدارمي، التمیمــي الســمرقندي االــرحمن بــن الفضــل بــن َبهــرام 



      
 
 

 

 

٦٧٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

ــــى  /تحقیــــق: حســــین ســــلیم أســــد الــــداراني/ ه)٢٥٥(المتــــوفى:  الطبعــــة: األول

  .المملكة العربیة السعودیة -دار المغني  - م ٢٠٠٠ -ه  ١٤١٢

مســـــلم بـــــن الحجـــــاج أبـــــو الحســـــن القشـــــیري لالمســـــند الصـــــحیح المختصـــــر  -٣١

دار  بعـة:/ طق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقيیحق/ ت ه)٢٦١النیسابوري (المتوفى: 

  .بیروت –إحیاء التراث العربي 

معـــالم الســـنن، وهـــو شـــرح ســـنن أبـــي داود أبـــو ســـلیمان حمـــد بـــن محمـــد بـــن  -٣٢

بعـة: الط /ه)٣٨٨إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 

 حلب -المطبعة العلمیة  - م ١٩٣٢ -ه  ١٣٥١األولى 

حمد بـن الحسـین بـن علـي بـن موسـى الُخْسـَرْوِجردي أل معرفة السنن واآلثار -٣٣

المحقـق: عبـد المعطـي أمـین /ه)٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیهقي (المتـوفى: 

جامعـة الدراسـات اإلسـالمیة  -م١٩٩١ -ه ١٤١٢الطبعـة: األولـى،  /قلعجي

 .كستان)، دار قتیبة (بیروت)، دار الوعي (دمشق)، دار الوفاء (القاهرة)(با

 صب الرایة ألحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة األلمعي فـي تخـریج الزیلعـين -٣٤

جمـــال الـــدین أبـــو محمـــد عبـــد اهللا بـــن یوســـف بـــن محمـــد الزیلعـــي (المتـــوفى: ل

سســة مؤ  -١٩٩٧-١٤١٨ الطبعــة: األولــى/المحقــق: محمــد عوامــة /ه)٧٦٢

  .جدة - دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، لبنان –بیروت  -الریان 

محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا الشـــوكاني الیمنـــي ل األوطـــار نیـــل -٣٥

الطبعــــة: األولــــى،  /تحقیــــق: عصــــام الــــدین الصــــبابطي/ه)١٢٥٠(المتــــوفى: 

 .دار الحدیث، مصر - م١٩٩٣ -ه ١٤١٣

  :كتب الفقه: ارابعً 

  :حنفيكتب المذهب ال 

اإلختیــار لتعلیــل المختــار لعبــد اهللا ابــن محمــود بــن مــودود الموصــلي البلــدحي  -١

مطبعـــــة  -م١٩٣٧ -ه ١٣٥٦بعـــــة: مجـــــد الـــــدین أبـــــو الفضـــــل الحنفـــــي / ط

  الحلبي.

زین الـدین بــن إبـراهیم بــن محمـد، المعــروف لــ البحـر الرائــق شـرح كنــز الـدقائق -٢

ــــة الطبعــــة: ا/ ه)٩٧٠بــــابن نجــــیم المصــــري (المتــــوفى:  دار الكتــــاب   -لثانی

  .اإلسالمي



      
 
 

 

 

٦٧٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

عالء الدین، أبو بكر بـن مسـعود بـن أحمـد ل دائع الصنائع في ترتیب الشرائعب -٣

 -  م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦الطبعة: الثانیة / ه)٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى: 

   .دار الكتب العلمیة

محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن  بــىأل البنایــة شــرح الهدایــة -٤

الطبعة: األولى  /ه)٨٥٥ین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: حس

 .بیروت -دار الكتب العلمیة  - م ٢٠٠٠ -ه  ١٤٢٠

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین عثمان بن علـى الزیلعـى الحنفـى  -٥

  دار الكتاب اإلسالمي. –الثانیة  :الطبعة/

ن أبي أحمد، أبو بكر عالء الـدین السـمرقندي محمد بن أحمد بل الفقهاء تحفة -٦

دار  - م ١٩٩٤ -ه  ١٤١٤الثانیــــــة  بعـــــة:طال/ ه) ٥٤٠(المتـــــوفى: نحــــــو 

 .لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 

ِبیـِدّي الیمنـي  ىبأل الجوهرة النیرة -٧ بكر بن علي بن محمد الحـدادي العبـادي الزَّ

 .المطبعة الخیریة - ه١٣٢٢الطبعة: األولى / ه)٨٠٠الحنفي (المتوفى: 

 -محمـد بــن فرامـرز بــن علـي الشــهیر بمــال ل درر الحكـام شــرح غـرر األحكــام -٨

دار إحیـــاء الكتـــب  بعـــة:/ طه)٨٨٥خســـرو (المتـــوفى:  -أو مـــنال أو المـــولى 

   .العربیة

الــدر المختــار شــرح تنــویر األبصــار للحصــفكي بــأعلى الصــفحة حاشــیة ابــن  -٩

دار  - م١٩٩٢ -ه ١٤١٢بعة: الثانیـة الط/ »رد المحتار «عابدین المسماه 

  .بیروت-الفكر

شــرح فــتح القــدیر لكمــال الــدین محمــد بــن عبــد الــواحج بــن عبــد الحمیــد بــن  -١٠

دار إحیاء  بعة:ط /مسعود السیواسى السكندرى المعروف بابن الهمام الحنفى 

  .التراث العربى

حنفـي حمد بن علي أبو بكر الـرازي الجصـاص الأل شرح مختصر الطحاوي -١١

ســـــائد  ،عصـــــمت اهللا عنایـــــت اهللا محمـــــد/ د :قیـــــحقت / ه) ٣٧٠(المتـــــوفى: 

األولـــى  :الطبعـــة /زینـــب محمـــد حســـن فالتـــة ،محمـــد عبیـــد اهللا خـــان ،بكـــداش

  .ودار السراج -دار البشائر اإلسالمیة  -م ٢٠١٠ -ه  ١٤٣١



      
 
 

 

 

٦٧٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

 الطبعــة: الثانیــة/ لجنــة علمــاء برئاســة نظــام الــدین البلخــي/ الفتــاوى الهندیــة -١٢

   .دار الفكر - ه ١٣١٠

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمـي ل اللباب في شرح الكتاب -١٣

المكتبــــة العلمیــــة، : بعــــة/ طه)١٢٩٨الدمشــــقي المیــــداني الحنفــــي (المتــــوفى: 

 .لبنان –بیروت 

محمد بن أحمد بن أبي سـهل شـمس األئمـة السرخسـي (المتـوفى: ل لمبسوطا -١٤

 .بیروت –دار المعرفة  - م١٩٩٣ -ه ١٤١٤/طبعة  ه)٤٨٣

یوســف بــن موســى بــن محمــد، ل المعتصــر مــن المختصــر مــن مشــكل اآلثــار -١٥

عــالم  بعــة:/ط ه)٨٠٣أبــو المحاســن جمــال الــدین الَمَلطــي الحنفــي (المتــوفى: 

 .بیروت –الكتب 

  

  :كتب المذهب المالكي

بـن علـي لقاضي أبو محمد عبد الوهاب ل اإلشراف على نكت مسائل الخالف -١

الطبعــة:  / ق: الحبیــب بــن طــاهریــحقت/ه)٤٢٢بــن نصــر البغــدادي المــالكي (

 .دار ابن حزم - م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠األولى

الولیـــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بـــن  ىــىأل دایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــدب -٢

: طبعـة/ه) ٥٩٥أحمد بن رشـد القرطبـي الشـهیر بـابن رشـد الحفیـد (المتـوفى: 

 .القاهرة –ار الحدیث د -م ٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥

القاســم بـن یوســف حمــد بـن یوسـف بــن أبـي لم لتـاج واإلكلیـل لمختصــر خلیـلا -٣

الطبعـة: /  ه)٨٩٧أبو عبد اهللا المـواق المـالكي (المتـوفى:  العبدري الغرناطي

 .دار الكتب العلمیة - م١٩٩٤-ه١٤١٦األولى 

ق بــن خلیــل بــن إســحال لتوضــیح فــي شــرح المختصــر الفرعــي البــن الحاجــبا -٤

ق: یــحقت/ ه)٧٧٦موســى، ضــیاء الــدین الجنــدي المــالكي المصــري (المتــوفى: 

مركـز  - م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩الطبعة: األولـى /أحمد بن عبد الكریم نجیب /د

 .نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث

محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي ل حاشـــیة الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبیـــر -٥

  .دار الفكر ة:بعط /ه)١٢٣٠المالكي (المتوفى: 



      
 
 

 

 

٦٧٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

العبـاس شـهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي  ىأبـ الذخیرة -٦

، ســــعید أعــــراب، محمــــد حجــــي ق:یــــحق/ته)٦٨٤الشــــهیر بــــالقرافي (المتــــوفى: 

 .دار الغرب اإلسالمي -١٩٩٤الطبعة: األولى/ محمد بو خبزة

ـــــن عبـــــد اهللا الخرشـــــي المـــــالكي (المتـــــوفلشـــــرح مختصـــــر خلیـــــل  -٧ ى: محمـــــد ب

  .دار الفكر بیروت بعة:/ طه)١١٠١

  دار المعارف. /طبعة:الشرح الصغیر ألحمد بن محمد بن أحمد الدردیر  -٨

ــــل بــــأعلى حاشــــیة  -٩ ــــدردیر علــــى مختصــــر خلی ــــر للشــــیخ أحمــــد ال الشــــرح الكبی

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي  -١٠.      الطبعة: دار الفكر/ الدسوقي

غــانم (أو غنــیم) بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الــدین حمــد بــن أل زیــد القیروانــي

 -ه ١٤١٥الطبعــــــــة: / ه)١١٢٦النفــــــــراوي األزهــــــــري المــــــــالكي (المتــــــــوفى: 

 .دار الفكر /م ١٩٩٥

القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن عبـد اهللا ابـن جـزي الكلبـي  ىبـأل القوانین الفقهیة -١١

  .ه)٧٤١الغرناطي (المتوفى:

مــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن ع ألبــى الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة -١٢

ق: محمد محمـد یق/تحه)٤٦٣عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

مكتبـــة  - م١٩٨٠- ه١٤٠٠الطبعــة: الثانیــة  / أحیــد ولــد مادیــك الموریتـــاني

 .الریاض الحدیثة

بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي  مختصر العالمة خلیل -١٣

 ه١٤٢٦الطبعة: األولى، / ق: أحمد جاد یحق/ت ه)٧٧٦وفى: المصري (المت

 .دار الحدیث/القاهرة - م٢٠٠٥ -

محمـد عبـد  بـىأل »اإلمام مالك بن أنس«المعونة على مذهب عالم المدینة  -١٤

/  ه)٤٢٢الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي المــالكي (المتــوفى: 

 -ریــة، مصــطفى أحمــد البــاز المكتبــة التجاطبعــة: /ق: حمــیش عبــد الحــقّ یــحقت

  .مكة المكرمة

محمــد بــن أحمــد بــن محمــد علــیش، أبــو ل مــنح الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل -١٥

دار  -م ١٩٨٩ - ه١٤٠٩ بعــة:/ ط) ه١٢٩٩المتــوفى: (عبــد اهللا المــالكي 

 .بیروت –الفكر 



      
 
 

 

 

٦٨٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

   :المذهب الشافعيكتب 

عبـــد اهللا  :تحقیـــق /ه ٣١٨المتـــوفى  -اإلجمـــاع لمحمـــد إبـــراهیم بـــن المنـــذر  -١

  .دار الجنان - ١٩٨٦ – ١٤٠٦األولى  :الطبعة /عمر البارودى

ـــــا بـــــن محمـــــد بـــــن زكریـــــا ل ســـــنى المطالـــــب فـــــي شـــــرح روض الطالـــــبأ -٢ زكری

دار  بعـــة:/ طه)٩٢٦األنصــاري، زیـــن الــدین أبـــو یحیـــى الســنیكي (المتـــوفى: 

 .الكتاب اإلسالمي

ـــذر -٣ ـــاع البـــن المن ـــراهیم بـــن ال ىبـــأل اإلقن ـــن إب ـــذر النیســـابوري بكـــر محمـــد ب من

  .ه ١٤٠٨األولى  بعة:طال/ عبد اهللا بن عبد العزیز الجبرین د/ :/تحقیق

الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سـالم  ىبأل البیان في مذهب اإلمام الشافعي -٤

ق: قاســـــــــم محمـــــــــد یـــــــــحق/ته)٥٥٨العمرانــــــــي الیمنـــــــــي الشـــــــــافعي (المتــــــــوفى: 

 .جدة -منهاجدار ال - م ٢٠٠٠ - ه ١٤٢١الطبعة: األولى /النوري

سـلیمان ل تحفة الحبیب على شرح الخطیب = حاشیة البجیرمي على الخطیب -٥

 بعـة:ط /ه)١٢٢١بن محمد بن عمر الُبَجْیَرِمّي المصري الشافعي (المتـوفى: 

 .دار الفكر - م١٩٩٥ -ه ١٤١٥

محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن  ىبأل التهذیب في فقه اإلمام الشافعي -٦

ـــــراء البغـــــو  ـــــوفى: الف ـــــحق/ ته) ٥١٦ي الشـــــافعي (المت ـــــد ی ق: عـــــادل أحمـــــد عب

دار  - م ١٩٩٧ -ه  ١٤١٨الطبعة: األولى  /الموجود، علي محمد معوض

 .الكتب العلمیة

 بعـة:ط/ حمد سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیـرة أل حاشیتا قلیوبي وعمیرة -٧

 .بیروت -دار الفكر -م١٩٩٥ - ه١٤١٥

 ذهب اإلمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــيالحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــ -٨

الحسن علي بن محمـد بـن محمـد بـن حبیـب البصـري البغـدادي، الشـهیر  ألبى

ق: الشـــیخ علـــي محمـــد معـــوض الشـــیخ یـــحق/ت ه)٤٥٠بالمـــاوردي (المتـــوفى: 

ـــى  -عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود  دار  - م ١٩٩٩-ه  ١٤١٩الطبعـــة: األول

  .بیروت - الكتب العلمیة

لطالبین ألبى زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووى الدمشـقى /تحقیق:عـادل روضة ا -٩

  .دار الكتب العلمیة بعة:عبد الموجود، على محمد معوض/ط



      
 
 

 

 

٦٨١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

 زكریـا بـن أحمـد بـن محمـد بـن الوردیـة لزكریـا البهجـة شـرح في البهیة الغرر -١٠

ـــدین زیـــن األنصـــاري،  المطبعـــة  /ه ٩٢٦: المتـــوفى -الســـنیكي یحیـــى أبـــو ال

   .المیمنیة

عبــد لفــتح العزیــز للرافعــى بشــرح الــوجیز فــتح العزیــز للرافعــى بشــرح الــوجیز  -١١

  .دار الفكر بعة:/ طمحمد الرافعي القزویني  الكریم بن

ـــد  ألبـــى األخیـــار فـــي حـــل غایـــة اإلختصـــار كفایـــة -١٢ ـــن محمـــد بـــن عب بكـــر ب

تقـي الـدین الشـافعي (المتـوفى:  بن حریز بن معلى الحسیني الحصـني المؤمن

الطبعــة:  /محمــد وهبــي ســلیمان، ق: علــي عبــد الحمیــد بلطجــيیــحقت/ ه)٨٢٩

 .دمشق –دار الخیر  -١٩٩٤األولى 

شــمس الــدین، محمــد بــن ل مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج -١٣

ـــــب الشـــــربیني الشـــــافعي (المتـــــوفى:  الطبعـــــة: األولـــــى  /ه)٩٧٧أحمـــــد الخطی

 .دار الكتب العلمیة - م١٩٩٤ -ه ١٤١٥

اســحاق إبــراهیم بـن علــي بــن یوســف  ىبــأل هـذب فــي فقــة اإلمــام الشـافعيالم -١٤

  : دار الكتب العلمیة/ طبعة ه)٤٧٦الشیرازي (المتوفى: 

زكریـا محیـي  ىبـأل لمجموع شرح المهذب ((مع تكملة السـبكي والمطیعـي))ا -١٥

مطبعـة ، دار الفكـر /طبعـة: ه)٦٧٦الدین یحیى بن شرف النـووي (المتـوفى: 

  .اإلمام

شمس الدین محمد بـن أبـي العبـاس أحمـد ل هایة المحتاج إلى شرح المنهاجن -١٦

 -خیــــرة األالطبعــــة: / ه)١٠٠٤بــــن حمــــزة شــــهاب الــــدین الرملــــي (المتــــوفى: 

 .دار الفكر، بیروت - م١٩٨٤ - ه١٤٠٤

حامـــــد محمـــــد بـــــن محمـــــد الغزالـــــي الطوســـــي  ىبـــــأل الوســـــیط فـــــي المـــــذهب -١٧

 /راهیم ، محمـــــد محمـــــد تـــــامرق: أحمـــــد محمـــــود إبـــــیـــــحق/ته)٥٠٥(المتـــــوفى: 

 .القاهرة –دار السالم  -١٤١٧الطبعة: األولى 

  

  :المذهب الحنبليكتب 

عــالء الــدین أبــو الحســن علــي بــن لإلنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف ا -١

عبــد اهللا بــن عبــد  د/تحقیــق: /ه) ٨٨٥ســلیمان بــن أحمــد الَمــْرداوي (المتــوفى: 



      
 
 

 

 

٦٨٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

 -ه  ١٤١٥الطبعـــة: األولـــى  الحلـــو عبـــد الفتـــاح محمــد د/ ،المحســن التركـــي

 .القاهرة -هجر للطباعة  - م ١٩٩٥

منصــور ل قــائق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى اإلراداتد -٢

بــن یــونس بــن صــالح الــدین ابــن حســن بــن إدریــس البهــوتى الحنبلى(المتــوفى: 

 .عالم الكتب -م١٩٩٣ -ه ١٤١٤الطبعة: األولى/ه)١٠٥١

 -ي لشمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي شرح الزركش -٣

 دار العبیكان. -م  ١٩٩٣ -ه  ١٤١٣األولى   الطبعة /ه ٧٧٢المتوفى 

ــدین المقدســي لكتــاب الفــروع -٤  محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، شــمس ال

/ ق: عبـــد اهللا التركـــيیـــحق/ ت ه)٧٦٣الرامینـــى الصـــالحي الحنبلـــي (المتـــوفى: 

 .مؤسسة الرسالة - م ٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤األولى الطبعة: 

عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامـة الجمـاعیلي ل الكافي في فقه اإلمام أحمد -٥

الشـــــــــهیر بـــــــــابن قدامـــــــــة المقدســـــــــي(المتوفى:  الدمشـــــــــقي الحنبلـــــــــيالمقدســـــــــي 

  .دار الكتب العلمیة – م ١٩٩٤-ه  ١٤١٤الطبعة: األولى/ه)٦٢٠

منصــور بــن یــونس بــن صــالح الــدین ابــن ل اعكشــاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــ -٦

دار الكتــب  بعــة:/ طه)١٠٥١حســن بــن إدریــس البهــوتى الحنبلــى (المتــوفى: 

  .العلمیة

بـراهیم بـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن محمـد ابـن مفلـح، إل المبدع في شرح المقنـع -٧

 -ه  ١٤١٨ه) الطبعــة: األولــى ٨٨٤أبــو إســحاق، برهــان الــدین (المتــوفى: 

 .لبنان –لكتب العلمیة، بیروت دار ا - م ١٩٩٧

عبـد السـالم بـن عبـد اهللا ل المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل -٨

الثانیـة : بعـةطال/ه)٦٥٢بن الخضر بن محمد، ابن تیمیة الحرانـي (المتـوفى: 

 .الریاض – مكتبة المعارف - م١٩٨٤ -ه ١٤٠٤

هللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن محمـد موفـق الـدین عبـد ا ألبى لمغني البن قدامةا -٩

 -ه ١٣٨٨: بعـة/طه) ٦٢٠(المتـوفى:  امة المقدسي ثم الدمشـقي الحنبلـيقد

 .مكتبة القاهرة -م ١٩٦٨

  

  



      
 
 

 

 

٦٨٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

  :المذهب الظاهريكتب   

محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم األندلســـي  ىبـــأل المحلـــى باآلثـــار -١

  .بیروت –دار الفكر  ) / طبعة:ه٤٥٦ : المتوفى(القرطبي الظاهري 

محمـد علـي بـن  ىبـأل مراتب اإلجمـاع فـي العبـادات والمعـامالت واالعتقـادات -٢

دار الكتـــب  بعـــة:ط /أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم األندلســـي القرطبـــي الظـــاهري 

 .بیروت –العلمیة 

  

  :المذهب الزیديكتب 

البحـــــر الزخـــــار الجـــــامع لمـــــذاهب علمـــــاء األمصـــــار ألحمـــــد بـــــن یحیـــــى بـــــن  -١

  دار الكتاب اإلسالمى.  ة:/طبعه ٨٤٠متوفي –المرتضى 

نى/ طبعــة: التــاج المــذهب ألحكــام المــذهب ألحمــد بــن قاســم العنســي الصــنعا -٢

  .مكتبة الیمن

الــدراري المضــیة شــرح الــدرر البهیــة لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا  -٣

 -ه ١٤٠٧األولــــــــــى  :الطبعــــــــــة ) /ه١٢٥٠المتــــــــــوفى(الشــــــــــوكاني الیمنــــــــــي 

  دار الكتب العلمیة. -م١٩٨٧

الروضة الندیة لمحمد صدیق خان بن حسن بن علي بن لطف اهللا الحسـیني  -٤

 -ه  ١٤٢٣األولــــــــى  :الطبعــــــــة )/ه١٣٠٧المتــــــــوفى: ( البخــــــــاري الِقنَّــــــــوجي

  َداُر ابن القیِّم، الریاض، َدار ابن عفَّان القاهرة. -م ٢٠٠٣

السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد  -٥

 دار ابن حزم.  - األولى :الطبعة /ه١٢٥٠المتوفى  -اهللا الشوكاني الیمني 

  

 :المذهب اإلماميكتب 

 /الروضة البهیـة شـرح اللمعـة الدمشـقیة لـزین الـدین بـن علـي العـاملي الجبعـي -١

  دار إحیاء التراث العربي. -١٩٨٣ -١٤٠٣الثالثة  :الطبعة

بى القاسم نجم الـدین جعفـر بـن شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل والحرام أل -٢

 :الطبعـــة/تحقیـــق: عبـــد الحســـین محمـــد علـــى /ه ٦٧٦المتـــوفى  –الحســـن 

   اآلداب فى النجف األشرف. مطبعة -١٩٦٩ – ١٣٨٩األولى 



      
 
 

 

 

٦٨٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

  :المذهب اإلباضيكتب 

الثانیــة  :الطبعــة/شــرح كتــاب النیــل وشــفاء العلیــل لمحمــد بــن یوســف أطفــیش -١

  مكتبة اإلرشاد.  –١٩٧٢–١٣٩٢

  

  :كتب اللغة: اسً ماخ

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسـیني، ل تاج العروس من جواهر القاموس -١

بیدي (المتوفى:  ق: مجموعة یحق/ته)١٢٠٥أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

   .دار الهدایة /طبعة: من المحققین

حمــد بــن أحمــد بــن األزهــري الهــروي، أبــو منصــور (المتــوفى: لم هــذیب اللغــةت -٢

دار إحیـاء  - م٢٠٠١الطبعـة: األولـى /ق: محمد عوض مرعبیحق/ته)٣٧٠

  . بیروت -التراث العربي 

 ه)٣٢١بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي (المتـوفى: ى بأل جمهرة اللغة -٣

دار العلـم للمالیـین  - م١٩٨٧ لطبعـة: األولـىا/ق: رمزي منیـر بعلبكـيیحقت /

  . بیروت –

نصر إسماعیل بن حماد الجـوهري  بىأل العربیة الصحاح تاج اللغة وصحاح -٤

الطبعــــة:  /تحقیــــق: أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار/ ه)٣٩٣الفــــارابي (المتــــوفى: 

  .بیروت –دار العلم للمالیین  - م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧الرابعة 

مجــــد الــــدین أبــــو طــــاهر محمــــد بــــن یعقــــوب الفیروزآبــــادى ل القـــاموس المحــــیط -٥

ــــــــــوفى:  ــــــــــ /ه)٨١٧(المت ــــــــــق الت ــــــــــب تحقی راث بإشــــــــــراف: محمــــــــــد نعــــــــــیم مكت

مؤسسة الرسالة بیروت  - م ٢٠٠٥ -ه  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة /العرقُسوسي

 دار الكتاب اإلسالميطبعة: ، لبنان –

عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمـیم الفراهیـدي  ىبأل كتاب العین -٦

ق: د مهـــــــدي المخزومـــــــي، د إبـــــــراهیم یـــــــحق/ت ه)١٧٠البصـــــــري (المتـــــــوفى: 

  .دار ومكتبة الهالل /طبعة:رائيالسام

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابـن منظـور لسان العرب ل -٧

ه ١٤١٤ -الطبعـة: الثالثـة /ه)٧١١األنصاري الرویفعى اإلفریقى (المتوفى: 

 .بیروت –دار صادر  -



      
 
 

 

 

٦٨٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 يمن منظور الفقه اإلسالم التعدين السحايب 

/ تحقیق: ٣/٢٧٢مجمل اللغة ألبى الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغوى  -٨

مؤسســـــة  -١٩٨٦ –١٤٠٦انیـــــة الث بعـــــة:طالیـــــر عبـــــد المحســـــن ســـــلطان/ زه

  الرسالة.

زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي الـرازي ل مختار الصحاح -٩

 -ه ١٤٢٠الطبعـــة: الخامســـة / ق: یوســـف محمـــدیـــحق/ ته)٦٦٦(المتـــوفى: 

 .صیدا –بیروت - الدار النموذجیة ،المكتبة العصریة -م١٩٩٩

حمد بن محمد بن علي الفیومي أل صباح المنیر في غریب الشرح الكبیرلما -١٠

 –المكتبــة العلمیــة  بعــة:/ طه)٧٧٠(المتــوفى: نحــو  سثــم الحمــوي، أبــو العبــا

  .بیروت

معجم اللغة العربیة المعاصرة د/ أحمد مختـار عبـد الحمیـد عمـر (المتـوفى:  -١١

  . تبعالم الك -م  ٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٩ه)/ الطبعة: األولى ١٤٢٤

حمـــد رضـــا (عضـــو المجمـــع أل معجـــم مـــتن اللغـــة (موســـوعة لغویـــة حدیثـــة) -١٢

دار مكتبـة الحیـاة  - ه] ١٣٨٠ - ١٣٧٧[ بعـة:/ ط العلمي العربي بدمشـق)

 .بیروت –

حمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــاء القزوینـــي الـــرازي، أبـــو أل معجـــم مقـــاییس اللغـــة -١٣

 : بعـــة/ طارونق: عبـــد الســـالم محمـــد هـــیـــحقت / ه)٣٩٥الحســـین (المتـــوفى: 

  .دار الفكر - م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩

ناصــر بــن عبــد الســید أبــى المكــارم ابــن علــى، أبــو الفــتح، برهــان ل المغــرب -١٤

ِزّى (المتوفى:     .دار الكتاب العربي بعة:/ طه)٦١٠الدین الخوارزمي الُمَطرِّ

ـــراهیم مصـــطفىإل/  لمعجـــم الوســـیطا -١٥ ـــات ،ب ـــادر ،أحمـــد الزی ـــد الق  ،حامـــد عب

  .دار الدعوة – مجمع اللغة العربیة بالقاهرة -ارمحمد النج

  :كتب التراجم: اسً داس

اإلستیعاب فى معرفة األصحاب ألبى عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن  -١

تحقیـــق محمـــد معـــوض، عـــادل عبـــد  - ه)٤٦٣عبـــد البـــر القرطبى(المتـــوفى: 

د أسـ -٢ العلمیـة.دار الكتـب  – ١٩٩٥ – ١٤١٥األولـى  :الطبعـة -الموجود

الغابـة فـى معرفـة الصـحابة لعـز الـدین بـن األثیـر أبـى الحسـن علـى بـن محمــد 

  دار الكتب العلمیة./ طبعة:  ٦٣٠المتوفى  -الجرزى 
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خیـــر الـــدین بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، الزركلـــي ل ألعـــالما -٣

دار  - م ٢٠٠٢الطبعـــــة: الخامســـــة عشـــــر /ه) ١٣٩٦الدمشـــــقي (المتـــــوفى: 

  .العلم للمالیین

الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد ى بأل اإلصابة في تمییز الصحابة -٤

على ،عبـــد الموجـــودتحقیـــق: عـــادل /ه)٨٥٢بـــن حجـــر العســـقالني (المتـــوفى: 

  .بیروت –دار الكتب العلمیة  - ه ١٤١٥ -الطبعة: األولى /معوض

بكر أحمد بن علي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطیـب  ىبتاریخ بغداد أل -٥

الطبعــة:  /تحقیــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا /ه)٤٦٣ادي (المتــوفى: البغــد

 بیروت  -دار الكتب العلمیة  -ه ١٤١٧ األولى

محمد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة البخـاري، أبـو عبـد ل التاریخ الكبیر -٦

  .الدكن –دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد  :بعة/طه)٢٥٦اهللا (المتوفى: 

الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر ى بــأل تهــذیبتهــذیب ال -٧

مطبعــــة دائــــرة  - ه١٣٢٦الطبعــــة: األولــــى  /ه)٨٥٢العســــقالني (المتــــوفى: 

 .الهند - المعارف النظامیة

یوســف بــن عبــد الــرحمن بــن یوســف، أبــو ل هــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــالت -٨

ي المـــــزي الحجـــــاج، جمـــــال الـــــدین ابـــــن الزكـــــي أبـــــي محمـــــد القضـــــاعي الكلبـــــ

ـــــــى /بشـــــــار عـــــــواد /ق: دیـــــــحقت/ه)٧٤٢(المتـــــــوفى:   – ١٤٠٠الطبعـــــــة: األول

  .بیروت –مؤسسة الرسالة  -١٩٨٠

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن َمْعبـَد، التمیمـي، أبـو ل الثقات -٩

 -  ه ١٣٩٣ الطبعــــة: األولــــى /ه)٣٥٤حــــاتم، الــــدارمي، الُبســــتي (المتــــوفى: 

  .الهند -ثمانیة بحیدر آباد الدكن دائرة المعارف الع -١٩٧٣

محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدریــس بــن المنــذر  ألبــى الجــرح والتعــدیل -١٠

الطبعـة: األولـى  /ه)٣٢٧التمیمي، الحنظلي الرازي ابن أبـي حـاتم (المتـوفى: 

  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي  - م ١٩٥٢ - ه ١٢٧١

شــمس ل المجهــولین وثقــات فــیهم لــین دیــوان الضــعفاء والمتــروكین وخلــق مــن -١١

بــن أحمــد بــن عثمــان بــن َقاْیمــاز الــذهبي (المتــوفى: االــدین أبــو عبــد اهللا محمــد 
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 -ه  ١٣٨٧الطبعــة: الثانیــة  /ق: حمــاد بــن محمــد األنصــاريیــحق/ت ه)٧٤٨

  .مكة –مكتبة النهضة الحدیثة  - م ١٩٦٧

حمد بن عثمان بـن شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أل سیر أعالم النبالء -١٢

الناشــــر:  - م٢٠٠٦-ه١٤٢٧الطبعــــة: /ه)٧٤٨َقاْیمــــاز الــــذهبي (المتــــوفى: 

  .القاهرة -دار الحدیث

 - م ١٩٨٨ -ه  ١٤٠٩ الطبعــة: الثالثــة/عــادل نــویهضلمعجــم المفســرین  -١٣

   .مؤسسة نویهض الثقافیة بیروت

 بیروت -دار إحیاء التراث العربي: بعة/طعمر رضا كحالةل معجم المؤلفین -١٤

 .بیروت –مكتبة المثنى  -

شمس الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ل المغني في الضعفاء -١٥

  .نور الدین عتر د/ق: یحقت /ه)٧٤٨بن َقاْیماز الذهبي (المتوفى: 

من القرن «لموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر واإلقراء والنحو واللغة ا -١٦

ع دراسـة لعقائـدهم وشـيء مـن طـرائفهم جمـع وٕاعـداد: األول إلى المعاصـرین مـ

ولیــد بــن أحمــد الحســین الزبیــري، إیــاد بــن عبــد اللطیــف القیســي، مصــطفى بــن 

الطبعـة: /  قحطان الحبیب، بشیر بن جواد القیسي، عماد بـن محمـد البغـدادي

  .ابریطانی –مانشستر  - مجلة الحكمة - م ٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤األولى 

شــمس الــدین أبــو عبـد اهللا محمــد بــن أحمــد ل ي نقــد الرجـالمیـزان االعتــدال فــ -١٧

ـــــــــي /ه)٧٤٨بـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن َقاْیمـــــــــاز الـــــــــذهبي (المتـــــــــوفى:  تحقیـــــــــق: عل

  لبناندار المعرفة بیروت  -م ١٩٦٣ -ه  ١٣٨٢األولى : بعةطال/البجاوي

الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر  ىبــأل لســان المیــزان -١٨

الطبعـة: األولـى  /ق: عبد الفتاح أبو غـدةیحق/ ت)ه٨٥٢العسقالني (المتوفى: 

 .دار البشائر اإلسالمیة - م ٢٠٠٢

صـــــالح الــــدین خلیـــــل بـــــن أیبــــك بـــــن عبـــــد اهللا الصـــــفدي ل الــــوافي بالوفیـــــات -١٩

ـــــحقت/ ه)٧٦٤(المتـــــوفى:  ـــــاؤوطی  بعـــــة:ط /تركـــــي مصـــــطفى ،ق: أحمـــــد األرن

 .بیروت –دار إحیاء التراث  -م ٢٠٠٠ -ه١٤٢٠
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 : یثة متنوعةكتب حد :سابًعا

 - ١٤١٧: األولــي بعــةطال/ عــامالت الشــرعیة للشــیخ علــي الخفیــفأحكــام الم -١

  دار الفكر. -١٩٩٦

ــــارون، انجــــیال  -٢ ــــومى جوشــــوا ب ــــى األمــــن الق ــــة اإلفتراضــــیة عل ــــداعیات العمل ت

 – Randمؤسســـــة  بعـــــة:طال /اومـــــاهونى، دیفیـــــد مـــــانهیم، ســـــینیثیا دیـــــون

  .www.rand.orgكالیفورنیا  -سانتامونیكا

/مجلـة ٥٤٧دور النقود اإللكترونیة فى غسیل األمـوال بسـام أحمـد الزلمـى ص -٣

  م. ٢٠١٠ بعة:جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة/ ط

 ،غسیل األموال عبر اإلنترنت موقف السیاسة الجنائیة د/ یوسف أمین شاكر -٤

  .دار نشر القاهرة - ٢٠٠٤: األولى بعةطال /عمر محمد یونس 

  : دار الفكر.بعةالفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحیلي / ط -٥

 – ٢٠٠٧ بعـةطال /المصارف والنقود اإللكترونیة د/ نادر عبد العزیز شـافى  -٦

  .لبنان –طرابلس  –المؤسسة الحدیثة للكتاب 

  

  : كتب أجنبیة :ثامًنا

- By Se-Joon Chung and Euiwoong Lee/ In- Depth Analysis of 

Bitcoin Mining Aigorithm Across Different Hardware.  

-By David R. Sterry / Introduct to Bitcoin Mining.  

-By Jordan Holland,R.Joseph Connor,J.Parker Diamond,Jared 

M.Smith/Not So Predictable Pools: Attacking Block and Conning 

Competitors.  

-By Matteo Romiti,Aljosha Judmayer, Alexei Zamyatin and Bernhard 

Haslhofer / Adeep Dive  

 into Bitcoin Mining Pools An Empirical Analysis of Mining Shares.   
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                                                                          : مواقع الكترونیة: تاسًعا

- https://admiralmarkets.com            

- https://www.arageek.com  

- https://www.avatrade.sa.com   

- https://www.alrab7on.com/bitcoin-mining/    

- https://arabbit.net  

- https://www.aswaqcrypto.com   

- https://www.bitcoinnews.ae  

- http://www.fxborssa.com/2019/05/cloud-

mining.html 

  

  



      
 
 

 

 

٦٩٠
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  ٦٠٥  المقدمة 

  ٦٠٩                      التطور التاریخى للتعدین اإللكترونى: التمهید 

  المبحث األول

  بالتعدین السحابىالتعریف 

٦١٣  

  ٦١٣  لغةفى ال التعدین السحابىحقیقة  المطلب األول:

  ٦١٦  صطالحفى اال التعدین السحابىحقیقة  المطلب الثاني:

 المبحث الثاني

  أنواع التعدین السحابى وأدواته 

٦٢٠  

  ٦٢٠  التعدین السحابىأنواع  المطلب األول:

  ٦٢٢  أدوات التعدین السحابى ب الثانى:المطل

  المبحث الثالث

  موقف الفقه اإلسالمى من التعدین السحابى

٦٢٥  

ـــــــب األول:  الحكـــــــم الشـــــــرعى للتعـــــــدین المستضـــــــاف المطل

  والمستضاف االفتراضى.

٦٢٥  

  ٦٤٨  الحكم الشرعى للتعدین بقوة التجزئةالمطلب الثانى: 

  ٦٦٩  الخاتمة

  ٦٦٩  النتائج 

  ٦٧٠  التوصیات

  ٦٧١  المصادر والمراجع

  ٦٩٠  فهرس الموضوعات

  


