
 ثملخص البح

 و (1570-1660)（王岱舆）وآن دآي يوؤ الصيين  املسلم العامل الكبريسنة تقريبا، تبىن  400قبل 
مقابلة لألحكام لوضعها  كنفوسيوس يف الصني  تعاليم (1660-1730)（刘智） ليو جي خراآلاملسلم العامل 

 ،فيه عاليم الكنفوسيوسيةأصلت التيف جمتمع ت اضميهلقاء  والنص الشرعي عقل الصيينالبني اللقاء  ليتمالشرعية 
بدأ تقوي أساساهتا شيئا فشيئا  من سلسلة حركة الرتمجة ف.طوعياحتقيق مناط األحكام الفقهية  هادور بحيث لعبت 

 مؤسس  م1914 -م1857（马启西）تش سي السيد ماإىل  ت املسريةة إىل لغة هان الصينية و انتهمن العربي
شبيها من بعض الوجوه  هبا مدرسة هان سيوه تشكيال شكلف نيةكثمرة جم（西道堂）زاوية الطاو الغربية  
و  تهتلحني صيين بتالو ب من يدعو إىل تصيني القرآن ن مقلديهاسنة جند م 400وبعد  ،ملتبادلةبالتحوالت الثقافية ا

األمر الذي استدعى  ،يف الصالة ةالصينيبجبواز تالوة القرآن  حىت بلغ األمر إىل اإلفتاء ،األوبرى الصينيةإيقاعه برتّنم 
 ،هتااوسلبي هتااوسرب إجيابي إىل دراساهتا الباحث

 لشهادة املاجستري يف موضوع " تأثري مدرسة هان سيوه بالصني يف فهم أحكام اإلسالم " ثهحب الباحث فلقد بدأ 
هان سيوه،  مبدرسة،و التعريف فيه  الصني و املدارستاريخ دخول اإلسالم يفبيان ل أمهية حياهلا دراساتهأوىل يف  و

 ،" شرع من قبلنا"فرض أن الكنفوسيوسة على  ماهيفامل حتديدو ، آرائهاوصلتها بالكنفوسيوسية، وتارخيها، ورجاهلا، و 
، الكنفوسيوسيةو ذية البو  وسطتنيال املشتبهة هبا مثلعن املفاهيم  مفارقتهابيان صطلح الوسطية اإلسالمية و ممفهوم و 
يف  على املنهج التحليليم  الرسالة تقوم أصولية بحوث فقهيةكو  .أمثلةبم اإلسالم وتطبيقها تأثريها يف فهم أحكابيان و 

يف عهد  كان  هو أن دخول اإلسالم يف الصني إمنا واألصولية توصل إليه الباحث يف دراسته التارخييةما وأهم  الغالب
唐太）تيزونغ تانغ عهد امرباطور ف يصاد و يف اجلانب الصيينرضي اهلل عنه ،اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب 

宗）  و على فرض  .هو سعد بن أيب وقاص إىل الصنيخليفة املسلمني من  أومل مبعوثأن  وم تقريبا 638سنة
و ستكون ، ها الرسولأكدريعة مما حتت أصل عام من أصول الش فينبغي أن تندرج أن الكنفوسيوسية شرع من قبلنا

االجتهاد إن تعلق باالستنباط من النصوص فال بد من اشرتاط  ،وأنقبلناشرع ملن اذن شريعة لنا نعمل هبا ال على أهنا 
العلم بالعربية ؛ و إن تعلق باملعاين من املصاحل و املفاسد جمردة عن اقتضاء هلا أو مسلمة من صاحب االجتهاد يف 

للشك أن هان  جمال مما الو  .مجلة و تفصيالزم العلم مبقاصد الشرع بية و إمنا يلالنصوص فال يلزم يف ذلك العلم بالعر 
إلسالمية و ال ، و لكن اليصلح حبال أن يكون وسيلة لتنشئة العقيدة االذهنيةسيوه يصلح وسيلة من وسائل الدربة 

يف " القرآن الصيين  " بتالوةنقد الباحث قضية تصيني القرآن بإيقاعه برتّن صيين و يف البحث ، و تدعيم اإلميان هبا
 الصالة حيث أهنا مسألة عقدية يف املقام األول وفقهية يف املقام الثاين.  



 

 لكمة الشكر و التقدير

شيخ اإلسالم  杨兴本بعون اهلل سبحانه و تعاىل مث مبساعدة مادية كٍل من أخينا الفاضل مساحة اإلمام / عثمان  
ومساحة السيدة احلاجة /  وآن سيآن  黑洪禄哈吉ج / خي خون لو جبزيرة هونج كونج و مساحة السيد احلا 

 رساليت هذه و إعدادها لالمتحان.إكمال رئيسة مجعية مسلمات هونج كونج ، استطعت 王香君哈吉جون 

لذلك أقدم شكري اجلزيل و تقديري اجلميل جلميع الذين قد تكرموا بتقدمي مساعداهتم القيمة يل ابتداء من أول كتابة 
. و ال أملك إال أن أتوجه إىل اهلل جل جالله سائال هلم خريات الدنيا و اآلخرة و ان يكتب هلم حىت هنايتها 

 سعاداهتم. 

على الضائقة املالية  وإبين العزيز على صربهمشريكيت يف احلياة والد و الويف هذه املناسبة ال يفوتين أن أخص بالشكر  
 .م2012وحىت عام  2007ني عام ما ب خالل الفرتة ا على حساب سعادهتمهب اليت قمت

وسعادة أ.د / عبد الكرمي علي  مشرفيت يف الرسالة أ.د/ نور نعيمة بنت عبد الرمحن كال من   كذلك أخص بالشكر
يم ومجيع أعضاء قسم الفقه و األصول من أصحاب الفضيلة العلماء املاليو و العرب غد / نعمان جوسعادة أ.

 جامعة ماليا  اليت حتتضنها ماليزيا اإلسالم  .بأكادميية الدراسات اإلسالمية يف 

 فالفضل يف قيمة الرسالة يرجع إليهم مجيعا،،،، 

 خوة،،،أن يتقبل رساليت هذه و أن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي و نافعة يل و لغريي من اإل اهلل  وأسألهذا ، 

 ني،،،             و صلى اهلل على سيدنا حممد و آله و صحبه وسلم و احلمد هلل رب العامل 

 


