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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والصريفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والصريفة اإلسالمية ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..
٭
٭
٭
٭

٭إتاحة الفرصة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والنرش يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية الصريفة اإلسالمية وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سجال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
http://www.mashurajournal.com

info@mashurajournal.com
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د .ف ــؤاد حميــد الـدليـمي
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• أ .د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

• أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف
واملؤسسات املالية ونائب رئيس مجمع الفقه اإلسالمي
(السودان)

• أ.د .عياض بن نامي السلمي

مدير مركز التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية (السعودية)

• د .العياشي الصادق فداد

كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية  -جـدة (اجلزائر)

• أ .د .علي محمد الصوا

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي
(األردن)

• د .خالد العبد القادر

أستاذ االقتصاد والتمويل اإلسالمي يف كلية الدراسات
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر (مصر)
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة قطر (اجلزائر)

• د .أسامة قيس الدريعي

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر)

• أ .د .محمد أكرم آلل الدين

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا
(ماليزيا)

• أ .د .عبد الودود السعودي

أستاذ مشارك يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة
والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية (بروناي)

• د .فؤاد حميد الدليمي

رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة
لالستشارات املالية (العراق)

• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر (قطر)

أستاذ مساعد يف كلية إدارة األعمال بجامعة األمير سطام
بن عبد العزيز (السعودية)

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر (العراق)

محاضر يف اجلامعة الوطنية ،ومدير الدراسات والبحوث
لدى بيت املشورة لالستشارات املالية (اليمن)

• أ .د .صالح قادر كرمي الزنكي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية غري ربحية تأسست عام  2007م،
وتعد األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات الرشعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف
جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل
معايري اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:
٭
٭

٭
٭
٭

٭نرش ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية اإلسالمية
وتدعيم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال اهليئات
االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة :

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء َأنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة:

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ ـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ تكون طريقة التوثيق كاآليت:
أ -البحوث باللغة االنجليزية يتم اتباع منهج ( )APAيف التوثيق.
ب -البحوث باللغة العربية يكون منهج التوثيق كاآليت:
 ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
 ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطنآخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما
بعد:
فيرسنا أن نقدم لكم العدد الثامن من «جملة بيت املشورة» والذي حوى يف طياته بحو ًثا
متميزة تتعلق بمستجدات االقتصاد والتمويل اإلسالمي ومتطلباته يف الفكر والتوجيه
الرشعي املؤصل كالعمالت الرقمية ،وإرشادات التعامل مع العقار ،وجتربة املؤسسات
املالية وسبل تنميتها وتطويرها ،والوقف وتفعيل دوره التنموي من خالل صيغ مبتكرة
وأطر نظرية جديدة.

إن من سعة الترشيع اإلسالمي استيعابه جلميع تفاصيل ومستجدات احلياة اإلنسانية؛
وتطورا ،وهذا ما يستدعي
وجمال املال واالقتصاد يعترب من أعظم وأرسع البيئات توس ًعا
ً
توسيع قاعدة التفكري االبتكاري ،واخلروج من دائرة استصحاب األفكار املقيدة
النطالقة حركة البحث العلمي ،والتي أدت إىل انحسار البحوث العلمية وترددها
يف إطار التكرار والنقل ،وندرة الدراسات االسترشافية يف جمال االقتصاد والتمويل
اإلسالمي.
إن االنتقال إىل مرحلة الدراسات املستقبلية يتطلب مزيدً ا من الدعم والتوجيه من قبل
مراكز البحث واجلامعات واملؤسسات ،ومن هنا تسعد «جملة بيت املشورة» بتجديد
دعوهتا للباحثني واملختصني ملزيد من البحث اإلبداعي يف جمال االقتصاد والتمويل
اإلسالمي ،آملني أن تسهم جهود الباحثني ونتاجهم العلمي يف تطوير مسرية املالية
اإلسالمية وريادة االقتصاد اإلسالمي.
ِ
وتعد املجلة السادة الباحثني واملختصني بمزيد من التطوير واالرتقاء سواء عىل الصعيد
العلمي أو التقني ،فهذا هو املنهج الذي التزمت به ،ورشفت بشهادة كثري من الباحثني
واملختصني هلا بذلك.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
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ً
نموذجا
التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية :البتكوين
منير ماهر أحمد
مرشح دكتوراه /تمويل إسالمي ،قسم الشريعة واإلدارة ،جامعة مااليا-كوااللمبور

د .أحمد سفيان عبد الله
كبير المحاضرين /التمويل اإلسالمي ،قسم الشريعة واإلدارة ،جامعة مااليا -كوااللمبور

د .سهيل بن شريف
أستاذ مشارك في قسم الشريعة واإلدارة ،جامعة مااليا -كوااللمبور
ُ
(سلم البحث للنشر في 2018/1/1م،واعتمد للنشر في 2018/ 1/24م)

الملخص:
عامل ًيا ،فاالنتشار املتسارع هلا يف األسواق دعا إىل تقييم تداعياهتا عىل كافة الصعد،

وقد انقسمت اآلراء حوهلا إىل قسمني :األول :يرى أهنا املستقبل اجلديد للنقود،

والثاين :يراها قنبلة اقتصادية عاملية وأحد أكرب الفقاعات عىل مر التاريخ .ونسعى
الضوء عىل الناحية الرشعية انطال ًقا من البيانات املتاحة
يف هذا البحث إىل تسليط َّ
حوهلا من املصادر املختلفة ذات العالقة باستخدام املنهج االستقرائي التحلييل.
تنظيم قانون ًيا ً
عادل
وقد َخ ُلص البحث إىل أن العمالت جيب أن تكون منظمة
ً

صادرا عن سلطة حاكم يتمتع بالرشعية ،وحيرم أن تصدر عن جهات خاصة
ً
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تنتفع بأصل اإلصدار عىل الراجح ،وأن الرواج كوصف وعلة للثمنية ليس كاف ًيا
إلجازة التعامل هبا عىل املستوى العام مع قولنا برسيان األحكام الرشعية عليها
استثنا ًء لتوافر الثمنية فيها ،وثمة اعتبارات أخرى تراعى لإلقرار اخلاص والعام
كالتقييد بعدم اإلرضار ،كام أن هذه العمالت تشتمل عىل أخطار اقتصادية وتقنية
وقانونية جتعلنا نذهب إىل التوصية بمنع التداول هبا عىل املستوى العام مرف ًقا
بالتعليل والنصح واإلرشاد؛ وذلك حفا ًظا عىل املقاصد االقتصادية الرشعية
للدول ،ما دامت املعطيات عىل ما هي عليه.

الكلمات المفتاحية :العمالت االفرتاضية ،البتكوين ،التوجيه الرشعي.
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التوجيه الرشعي للتعامل بالعمالت
نموذجا
 البتكوين:االفرتاضية
ً

Abstract:

Virtual currencies are a new and disturbing phenomenon in the global
economic discussions. The rapid spread of it in the markets called for an
assessment of their repercussions at all levels. The views upon it were mainly
divided into two major attitudes: First: It is the new feature of money. Second:
It is seen as a global economic bomb and one of the biggest bubbles in history.
In this research we seek to shed light on the Islamic guidance aspect based on
the data available from different sources related to cryptocurrencies using the
analytical inductive method to produce results. The research concluded that:
- Currencies must be organized by a legal authority, issued by a ruling authority
that has legitimacy.
- It is forbidden to be issued by private parties. Unless of some certain
situations and base on the approval of the legal authorities.
- The general acceptance as a description and reason for the valuation
“thamaniah” is not sufficient to permit dealing with it.
We concluded that governments must restrict these currencies showing the
reasons for that to the public, as crypto currencies in their momentum may
cause harm to the general society, we sum up that after addressing the economic,
technical, and legal risks demands us to advice preventing trade by it.
Keywords: Virtual currencies, Bitcoin, Islamic guidance, Economic
evaluation.
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المقدمة
يقرتب االجتهاد يف تعيني احلكم والتوجيه الرشعي إىل الصواب كلام كان التصور
عن املاهية واملستتبعات أدق وأقرب لكُنه وحقيقة املوصوف ،وهلذا االعتبار
فإن الفهم املتقن للنواحي التقنية واملستتبعات االقتصادية والقانونية للعمالت
االفرتاضية املشفرة مؤثر يف نتيجة االجتهاد ،فقد يظهر لغرينا ما خيالف مسلكنا
يف االستنباط الختالف التصور -الذي ما زال يتسم باجلدلية -حول موضوع
البحث والدراسة(((.

مشكلة البحث وأسئلته:

تواجه املجتمعات املسلمة ً
سيل من االبتكارات املالية الوافدة عليها من املجتمعات
ونظرا حلساسية موضع البحث وتعلقه باألموال أحد املقاصد الرشعية
األخرى،
ً
اخلمس التي جاءت الرشيعة بحفظها؛ فإننا نسعى يف هذا البحث لإلجابة عن
أسئلة متسلسلة منطق ًيا متثل اإلطار النظري للبحث للتوصل إىل توجيه رشعي
صحيح يتعلق بحكم التعامل بالعمالت االفرتاضية املشفرة بنا ًء عىل املعطيات
التقنية واالقتصادية املتوفرة((( ،وأسئلتنا البحثية يف املجال الرشعي تبتدء بقضايا
كلية ثم تدخل يف التفصيالت املتعلقة بالعمالت االفرتاضية املشفرة ،لتشكل
صورة أدق حول آلية التوصل إىل احلكم الرشعي ،وهي كالتايل:
 - 1هل هناك شكل حمدد للنقود يف النظام االقتصادي اإلسالمي؟

 - 2هل جيوز إصدار العمالت من قبل هيئات غري حكومية ليس هلا والية أو إذن
رشعي باإلصدار؟

 - 3ما هو مصدر الثمنية يف النقود والعمالت بعامة ويف العمالت االفرتاضية
((( ّ
إن عرض النواحي التكنولوجية واالقتصادية بل واملناقشات الفقهية التفصيلية باستيفاء ،متعذر يف بحثنا هذا ،ويتوجب عىل الباحثني املهتمني
الرجوع للتفاصيل يف مظاهنا عند أهل االختصاص يف كل جمال عىل حدة ،فال يسعنا إال اإلملاح ملا يلزم ،أما التوجيه الرشعي فال خيتص بالبتكوين
املشهورة فحسب ،ولكن ينسحب عىل ما شاهبها من العمالت اإلفرتاضية املشفرة ،والبتكوين هي نموذجنا التوضيحي.
((( والتي يطول النقاش فيها ،وسنذكرها باختصار يف املبحث األول مع اإلشارة لبعض املصادر التي تناولتها بالدارسة.
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املشفرة بخاصة؟

 - 4هل يكفي توافر عنرص الثمنية وال َّقبول العام (الرواج) العتبارها نقو ًدا
قانونية وإقرارها كوسيط عام للتبادل؟

- 5هل العمالت االفرتاضية املشفرة سلع أم نقود أم منافع أم حقوق مالية
متقومة( ..التكييف الفقهي)؟
 - 6ما هو احلكم والتوجيه الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية؟

أهداف البحث:

هيدف البحث إىل ما ييل:

 -حماولة التوصل حلكم رشعي يف مسألة :رشعية التعامل بالعمالتاالفرتاضية عىل املستوى الفردي واملؤسيس والدويل.
 -اإلرشاد والتوجيه الرشعي واالقتصادي للتعامل هبذه النقود بام حيققمقاصد الرشيعة اإلسالمية ومصلحة املسلمني االقتصادية العامة واخلاصة.

أهمية البحث:

تنبع أمهية البحث مما ييل:

((( والنوازل بحاجة إىل قرارات تأخذ صفة اجلامعية ،قال ابن القيم( :وقد كان أصحاب رسول اهلل ﷺ جيتهدون يف النوازل) ،وقال النووي( :وفيه
اجتهاد األئمة يف النوازل وردها إىل األصول) .إعالم املوقعني ،203/1 :ويشرتط يف النوازل :الوقوع ،واجلدَّ ة والشدة ،وهذا حاصل ،وحماولتنا البحثية
هذه هي تقريب ومساعدة إضافية إلطالع أهل االجتهاد عليها.
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 -باعتبار هذا املوضوع من النوازل املعارصة ،حيث يشبه إىل حد كبري نازلةالنقود الورقية االئتامنية غري املغطاة بالذهب والفضة والتي تكتسب
بمصدرها املتمثل بالسلطة السيادية يف كل بلد ،أما
صالحيتها من الثقة ُ
العمالت االفرتاضية فتشاهبها باكتساب قوهتا وصالحيتها من قوة -شبكة
ومجهور -املتعاملني هبا(((.
- -انتشار التعامل بالعمالت االفرتاضية املشفرة عامل ًيا وبقيمة إمجالية تقدر ب
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 443مليار دوالر عام  ،2017وزيادة نموها يف نفس العام بنسب جتاوزت
 % 2500يف بعض العمالت(((.
 -ما يتوقعه البعض من أمهية تكتسبها هذه العمالت يف إمكانية حلوهلا كبديلً
مستقبل!
نقدي

منهجية البحث:
يتبع البحث املنهج الوصفي االستقرائي ،حيث سيتم وصف واقع العمالت
االفرتاضية املشفرة وإيضاح اجلوانب املوضوعية املتعلقة هبا ،ومن ثم استقراء
املشكالت التقنية واالقتصادية والقانونية والرشعية حوهلا ومن ثم اإلجابة عن
أسئلة حمورية بواسطة التحقيق املنطقي القائم عىل االستدالل االستنتاجي ملحاولة
استنباط رشعية التداول العام هبا ،وملحاولة بيان بعض األحكام الرشعية املتعلقة
هبا .وما يكتبه الباحثون يف هذا املجال هو رأي وليس فتيا رسمية عنهم.

خطة البحث وهيكله:
سنحاول يف البحث التوصل لرشعية التعامل بالعمالت االفرتاضية عن طريق
طرح تساؤالت متسلسلة واإلجابة عنها يف مباحث مستقلة ،ملساعدة من بعدنا
يف تتبع مسلكنا يف التوصل إىل التوجيه الرشعي ،والشكل اآليت يوضح هيكل
تساؤالتنا البحثية وخطة البحث يف اإلجابة عنها.

(4) https://coinmarketcap.com/charts/, retrieved 112017/12/.
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المبحث األول :ماهية العمالت االفتراضية المشفرة
سيتناول املطلب األول :املاهية وواقعها ،واملطلب الثاين :مصادر قوة هذه
العمالت وأسباب رواجها ،واملطلب الثالث :مشكالت العمالت االفرتاضية
وسلبياهتا.

المطلب األول :الماهية والواقع
العمالت االفتراضية المشفرة :عبارة عن أصول رقمية مصممة للعمل كوسيلة
للتبادل ،تستخدم التشفري لتأمني معامالهتا ،والتحكم يف إنشاء وحدات إضافية،
والتحقق من نقل األصول والقيم بشكل غري نسخي ،وهي يف غالبها مبنية عىل
تقنية تسمى بسلسلة الثقة  Blockchainوالتي تكفل الشفافية والرسعة والثقة يف
النقل((( ،ويقوم بإنتاج هذه العمالت وكفالة استمراريتها جمتمع يعرف باملنقبني(((.

وقد حققت هذه العمالت َق ً
بول عا ًما يف أوساط مهتمة هبا حول العامل ،حيث
وصل جمموع قيمتها السوقية إىل ما يقارب نصف تريليون دوالر ،وهي غري
خاضعة للتنظيم أو لرقابة بنك مركزي ،كام أهنا ال تعترب نقو ًدا قانونية ،ويطلق
عليها البعض اسم النقد البديل أو النقد املكمل((( ،وال تستند قيمة هذه العمالت
إىل أصول ملموسة أو معادن نفيسة ،وغالب النشاط املعارص للمتداولني هبا يقع
يف حيز املضاربات لتحقيق أرباح رسيعة نتيجة اضطراب قيمتها وتقلبها العام
باجتاه االرتفاع خالل السنوات الثالث املاضية ،وبخاصة بعد دخوهلا أسواق
املشتقات املالية(((.

وقيمة هذه العمالت باضطراب شديد ،تتأثر بالشائعات والتوقعات واألخبار

((( وهلذه التنقنية -التي ما زالت قيد التطوير والتحسني -تطبيقات واعدة يف جماالت عديدة من أمهها املجال االقتصادي واملايل.

(6) Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and finance, 2017, pp 1-2

((( وهذا من وجهة نظرهم ،أما احلقيقة الرشعية فينبغي أن يقر التعامل هبا حتى تثبت رشعيتها كنقود مساعدة.

(8) Cheech & fry, Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin, economic letter,
2015, pp 6-10
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واملضاربات ،ومل يثبت هلا استقرار نسبي حتى اآلن حتى بات التقلب وعدم
االستقرار صفة مالزمة هلا ،فهي إما يف تضخم شديد أو يف انخفاض يف القيمة
كبري ،وهو ما يشكل خطر إضاعة املال للمتعاملني هبا ،ويسبب مشكالت اقتصادية
وقانونية ورشعية يف نفس الوقت مع تنامي الطلب عليها عامل ًيا ،والبعض يدعي
أن هذه التقلبات مؤقتة ورهينة بمؤثرات معينة نتيجة عدم حوكمتها وحلداثتها
النسبية يف األسواق ،ويتوقع استقرارها النسبي بزيادة التعامل التجاري هبا
تدرجي ًيا متا ًما كام حيدث يف عمليات اإلصدار النقدي للعمالت الورقية ،وكل هذا
حيتاج ألدلة مل نقف عليها حتى اآلن ،وهي حمض ختمينات وتوقعات ال تسندها
وقائع أو بيانات مالية ،والشكل( )1اآليت يوضح التقلب التارخيي لسعر رصف
البتكوين بالدوالر عام 2017م ،والبتكوين هي نموذج البحث وأحد أشهر هذه
العمالت االفرتاضية.

املصدر :املوقع اإللكرتوين للبتكوين

((( املوقع االلكرتوين للبتكوين www.bitcoin.com ،تاريخ الرجوع2017/12/15 :م
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المطلب الثاني :مصادر قوة العمالت االفتراضية المشفرة وأسباب رواجها (مميزاتها)

تكمن قوة هذه العمالت يف جمموعة خصائص ُروج هلا وجعلتها حم ًطا لألنظار
-وهي عىل ما يصفها الداعمون هلا -ال باعتبار حقيقتها -كام ييل(:((1

 - 1إمكانيتها نقل القيم بطريقة سريعة وآمنة( ((1وسهلة مقارنة بام هو متاح حال ًيا يف
املؤسسات املالية حول العامل.
 - 2التخلص من قيود مركزية ناظمة ومقننة لعمليات تداول األموال ،بام يعطي
حرية أكرب يف حتركات النقد حول العامل بغض النظر عن رشعية وأهداف هذه
التحركات ،ودون االلتزام بقوانني متعددة اجلهات ضابطة هلذا النشاط.
 - 3التخلص من رسوم التحويل المرتفعة وشروطها القانونية واإلجرائية ،والتي
تذهب لصالح قطاعات الوساطة املالية التي تغلب عليها صفة الرأساملية ،وجعل
ذلك لصالح املربجمني واملنقبني الذين حيافظون عىل استقرار الشبكة املالية عن
طريق مسائل التعدين واملصادقة عىل العمليات التحويلية.
نظرا لثبات عرضها النقدي ،ففي
 - 4االنتفاع واالسترباح بتزايد قيمتها مع الوقتً ،
حاالت اإلقبال عليها ترتفع قيمتها ،وباإلعراض املؤقت عنها تنخفض قيمتها،
ونظرا ألن اإلقبال العاملي بشكل عام يتجه نحو التزايد ،يدخل فيها املتبايعون
ً
بغرض االستثامر وجني األرباح.

ومع أن بعض هذه اخلصائص خمتلف يف درجة التوافق عليه عند التمحيص ،إال
أهنا اجلامع املشرتك األكرب يف الرتويج هلا بني أكثر من ألف عملة افرتاضية تلت
البتكوين يف الصدارة ،وأقبل عليها الناس ملزاياها! وقد أقر هبذه املزايا عدد من

(10) Hayes, Adam, What Factors Give Cryptocurrencies Their Value: An Empirical Analysis, university of Wisconsin, 2017, Department of
economic, pp. 2-4

( ((1وهذا وفق ما هو رائج ،ولكن ثبتت حاالت رسقة خمتلفة هلذه العمالت اختلف حول ما إذا كانت من ثغرة تقنية يف تكنولوجيا سلسلة الثقة أم يف
نفس أجهزة وإجراءات األمان عند محلة املحافظ اإللكرتونية التي ال تستخدم تقنية الثقة ،مع عدم اختالف اخلرباء يف إمكانية اخرتاق أي تكنولوجيا مع
مرور الزمن ،لكن درجة صعوبة االخرتاق هي حمل االهتامم ،وسنأيت عىل هذا عند احلديث عن املشكالت.
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اخلرباء واملهتمني حول العامل عىل جدل بينهم فيها( ،((1وال شك أن ختلف أحد هذه
اخلصائص مؤثر يف نتيجة األحكام االقتصادية والرشعية والقانونية الصادرة عن
املجتهد.

المطلب الثالث :مشكالت العمالت االفتراضية المشفرة وسلبياتها
تواجه هذه العمالت مشكالت (تقنية ،اقتصادية ،قانونية ،ورشعية) ،سنعرض
إليها يف عجالة ،باستثناء املجال الرشعي الذي سيأخذ النصيب األوفر من البحث
يف املباحث القادمة.

المشكالت االقتصادية:
وقد اختلف حول استمرارها املستقبيل ،ولكن هي وفق االستقراء كالتايل:

( ((1يمكن استعراض هذا اجلدل من خالل البحث عن مسائل األمان والكفاءة التقنية هلذه العمالت يف قواعد البيانات العاملية ،حيث هناك املئات من
األبحاث التي حتتوي عىل وجهات نظر متضاربة حول مدى أمان التقنية وكفاءهتا.
( ((1التنقيب أو ما يسمى باإلنجليزية “ ”miningهو عملية استخدام قدرة الكمبيوتر ملعاجلة املعامالت وتأمني الشبكة وإبقاء كل مستخدمي الشبكة
متزامنني مع بعضهم البعض ،يمكن اعتبار التنقيب مركز العمليات املركزي للبتكوين باستثناء أنه قد تم تصميمه لكي يكون غري مركزي بالكامل مع
وجود منقبني فاعلني بجميع الدول ،وال يوجد أشخاص لدهيم حتكم كامل بالشبكةBitcoin.com .
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 -ثبات املعروض النقدي املستقبيل منها ،حيث ال يتم حتديده بنا ًءا عىل أسساقتصادية متينة يف مرحلة زمنية ما ،وإنام خيتار كل مطور معروض نقدي
حمدد بناء عىل تقدير شخيص وباستخدام ألوغريتامت آلية التنفيذ التي
تتحكم يف اإلصدار بالتعاون مع جمتمع املنقبني(.((1
 -عدم القدرة عىل التحكم باملعروض النقدي إال بتوافق مجاعي من قبلجمتمع املتعاملني واملنقبني عنها (احتكار) ،ويف هذا من خماطر انفالت
االنضباط ما يفيض بالفشل يف أداء وظيفة هذه العمالت للنقد األصيل
داخل جمتمع ما ،كام أن زيادة املعروض النقدي يكون -رهينًا بربح املنقبني
وجدوى ذلك هلم -من ناحية اقتصادية ،وهذا يؤدي إىل اختالالت يف
العرض النقدي.
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 -عدم االستقرار الناشئ عن اختالف نظرات الناس واحلكوماتجتاهها ،واختالف الطلب عليها باختالف التوقعات وأخبار السوق،
والذي سيؤدي إىل هبوط أسعارها وتذبذبه بشكل كبري وهو ما يعرف
بالفقاعة( ،((1وهذه التأرجحات حيتمل أن تستمر فرتات طويلة لتحصد
أموال كثري من احلاملني والطامعني أو املغرر هبم .وربح طرف هو خسارة
لطرف آخر بالرضورة.
 -حدوث مشكلة اإلنكامش ( Deflation((1يف حال بلوغ هذه العمالت مرتبةالنقد األصيل أو التبعي يف جمتمع ما ،حيث ترتفع قيمة الوحدة الواحدة
انخفاضا حا ًدا يف األسعار ً
وميل
بارتفاع الطلب عليها لندرهتا ،مما يسبب
ً
لالحتفاظ بالنقود مما خيفض امليل نحو االستثامر ،ويعترب االنكامش احلاد
حالة مدمرة اقتصاد ًيا كام هو معلوم عند االقتصاديني ،وهذا التحليل يكون
يف حال كانت العملة ختص جمتم ًعا ما وهو حتليل مستقبيل ،أما مع توزعها
عامل ًيا واعتبارها نقدً ا مساعدً ا فقد ال حتدث هذه املشكلة ولكن تنشأ مشكلة
أخرى وهي تكاثر وسائل الدفع.
 -تنشأ مشكلة التضخم  Inflationبتكاثر هذه العمالت ودخوهلا حيزالتبادالت التجارية ،حيث تنتقل القيم (الثمنية) من النقود الورقية إىل
هذه العمالت ً
نقل نسخ ًيا ال تدمري ًيا ،كام هو متعارف يف أدبيات النقود
اإللكرتونية( ،((1مما ينشأ عنه مضاعفة القيم يف االقتصاد ،فالعرشة آالف
دوالر التي تذهب لصاحب البتكوين تنتقل قيمتها للبتكوين مرة أخرى،
وهذا سبب لرفع مستويات التضخم العاملي أو التضخم املحيل إذا تم
التداول يف نطاق جغرايف حمصور.

ونتائج هذا كله هو عدم االستقرار املستمر ،وهو رشط كفاءة الزم يف االعتبار

(14) The rise and fall of bitcoin, retrieved: economist.com/blogs/buttonwood/2018

نظرا لكثرهتم -عىل املوقع اآليت:( ((1وهذه مشكلة اعرتف هبا من يعمل يف هذه العمالت وحاولوا الرد عىل االقتصاديني الذين قالوا هبا
ً

https://en.bitcoin.it/wiki/Deflationary_spiral

( ((1محزة ،طارق ،النقود اإللكرتونية كإحدى وسائل الدفع ،،دار زين احلقوق ،بريوت ،لبنان ،2011 ،ص 245م.

244

العدد ( )8ـ دولة قطر ـ أبريل  2018م

للتداول العام من ناحية اقتصادية.

المشكالت القانونية:

 -عدم وجود جهة مركزية تنظم هذا العمل ،وعدم وجود جهة ُيتكم إليهالفض النزاع يف حال اختالل موازين العدل بني اجلهات حتت أي ظرف
ً
مستقبل.
-

-

-

-

(17) Caytas, Jonna, Regulatory issues and challenges presented by Virtual currencies, Columbia business law review, 2017, pp 3-5

(18) Elwell & Murphy & Seitzinger, Bitcoin: Questions, Answers, and analysis of the legal issues, Congressional Research service, Dec 2013,

( ((1انظر تاريخ اخلسائر املالية للرشكات املتداولة هلذه العمالت وباألخص البتكوين يف الدراسة السابقة ،ص 8

245

pp 9-11

التوجيه الرشعي للتعامل بالعمالت
نموذجا
االفرتاضية :البتكوين
ً

-

عدم االعرتاف هبا كنقود قانونية وبالتايل ال تتمع بخاصية اإلبراء التي هتماملتعاملني داخل أي جمتمع ،ومن قبيل ذلك منع بعض احلكومات التعامل
هبا ملخاطرها املرتفعة.
عدم وجود ترشيعات ناظمة هلذا العمل ومقننة له وبخاصة يف أسواقنظرا لرسعة التغريات يف قطاع
املال ،وصعوبة ضبط ذلك ومواكبته ً
التكنولوجيا وعدم امتالك القانونيني لألدوات الالزمة للتقنني ،وتعذر
أو صعوبة مالحقة القانونيني للمستجدات لفهم الثغرات واملتطلبات
التقنية الستصدار قوانني واقعية ومالئمة لتفادي ذلك ،وهذا ما أقرت به
دراسات عديدة(.((1
اإلرضار بأدوات السياسة النقدية للدول ،مما يضعف قدراهتا عىل حتقيقمصالح املجتمع(.((1
عدم حلها ملشكلة اخلصوصية ،ومشكلة اسرتداد احلقوق عند ضياعها كامحدث يف مرات سابقة(.((1
هذه املشكالت احلالية متنع من دخول هذه النقود حيز التداوالت عىلمستوى كبري عىل األقل يف السنوات القليلة القادمة ،إىل أن يتغري واقعها
-إذا تغري .وإن دخلت فذلك ممكن وال يعني براءهتا من هذه العيوب.
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المشكالت التقنية:

ومن املشكالت التقنية وف ًقا ملصادر متعددة من خرباء التقنية:
-

-

-

-

-

إشارة خرباء األمن الشبكي الحتاملية اخرتاق هذه العمالت ورسقتها مناملحافظ اإللكرتونية ،وقد حصلت عدة حوادث قرصنة موثقة(.((2
انقساماهتا املتتالية وفق ما متليه مصالح املنقبني ،باإلضافة إلمكانية سيطرةمعامل التنقيب عىل الشبكة ،والبتكوين كمثال يسيطر أكثر من  % 50من
قوة التعدين فيها  5رشكات فقط( .((2وقد انقسمت إىل (بيتكوين كاش)
و(بيتكوين جولد) يف املنتصف الثاين من .2017
اهلجوم اإللكرتوين الواسع عليها قد يذهب هبا مجلة أو يعيق عملياتالتبادل ويف هذا من اخلطر ما ال يقامر به عىل مستوى دولة أو عىل مستوى
أيضا(.((2
الرشكات ً
إمكانية فقدان مبالغ ضخمة عند اخلطأ يف التحويل أو فقدان كلمة املروراخلاصة باملحفظة اإللكرتونية ،وعدم إمكانية اسرتدادها ،وسواء ذلك كان
باخرتاق (البلوكشني) نفسها وهو ما أنكره اخلرباء أو باخرتاق املواقع
واملنصات التي ال تنبني آلية عملها عىل تنقية (البلوكشني) ،فهذا سواء من
ناحية إمكانية رسقة باجلملة هلذه العمالت.
استهالكها كميات هائلة من الكهرباء مقابل عدد حمدود من العمليات،فقد بلغ معدل الكهرباء املستهلك لتشغيل شبكة واحدة هي البيتكوين
 32تريا واط( ((2وهي الكمية التي تستهلكها دولة بحجم الدنمرك ،وهذا

(20) “I am skeptical there’s going to be any technological silver bullet that’s going to solve security breach problems. No technology, cryptocurrency, or financial mechanism can be made safe from hacks,” said Tyler Moore, assistant professor of cybersecurity at the University of
Tulsa’s Tandy School of Computer Science, and he will soon publish a new research on the vulnerability of bitcoin exchanges.

Also look: Moore T., Christin N. (2013) Beware of the middleman: Empirical Analysis of bitcoin-exchange risk. In: Sadeghi AR. (eds) Financial Cryptography and Data security.
(21) www.blockchain.info/charts

(22) Moore, Feder & Gander, The impact of DDoS and other security shocks on Bitcoin Currency exchanges: Evedence from Gox, (2016),

( h, ttps://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption ((2دراسة عن كميات الكهرباء املستهلكة
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إلنجاز قرابة  400ألف عملية يف اليوم فقط ،يف حني تتحمل شبكة فيزا
عىل سبيل املثال ما يزيد عن  141مليار عملية يف السنة ،وأكثر من  65ألف
عملية يف الثانية( ((2يف حني ال تنجز البتكوين أكثر من  9عمليات يف الثانية
يف أفضل أحواهلا( ((2وعمالت أخرى كالريبل واإليثرييوم ال تتجاوز 30
عملية يف الثانية(.((2
 -تطور تقنية الكوانتم  Quantumاملحتمل وعدم استطاعة باقي أفراد الشبكةاللحاق بمستخدمي التقنية ،ألسباب مادية وتكنولوجية وسياسية ،ويعترب
ً
حمتمل يف
استخدامها الذي قد يسبب باخرتاقها والتحكم هبا ورسقتها
السنوات القليلة القادمة ،وقد أشار مطوروا هذه العمالت إىل إمكانية
نظرا
مواجهة هذا اخلطر باستخدام نفس التقنية لكن هذا لن يكون متوق ًعا ً
لتباين قدرات الناس يف حتصيل هذه التقنية ،وقد يكون ممكنًا لكن بعد
هجوم كاسح يذهب بأموال كثري من الناس ،مما يضع هذا احلذر يف خانة
اخلطر املرتفع(.((2

مشكالت أخرى:
ومن املشكالت األخرى وفق رأي الباحث ما ييل:

(24) Visa Inc. Facts & Figures 2017, retrieved from: https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/visa-facts-figuresjan-2017.pdf

(25) https://blockchain.info/nl/charts/transactions-per-second?timespan=1year

(26) http://www.altcointoday.com/bitcoin-ethereum-vs-visa-paypal-transactions-per-second/

(27) https://www.forbes.com/sites/amycastor/2017/08/25/why-quantum-computings- threat-to-bitcoin-and-blockchain-is-a-long-way-off/
(28) https://www.medscape.com/features/slideshow/tech-dangers
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 -احلاجة ملالزمة التكنولوجيا يف التعامل ويف هذا خماطر صحية وطبية أشارهلا املختصون( ((2حيث ال يمكن تنفيذ العمليات املالية هبذه األنظمة دون
جهاز إلكرتوين.
 -اخلدمات اإللكرتونية واإلنرتنت ومستلزمات التكنولوجيا غري متاحةألكثر من نصف سكان الكوكب ،وهو ما جيعل هذه النقود غري كفؤة عىل
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املستوى العاملي حال ًيا كنقد أصيل ،وقد نصت بعض الرشكات املطورة عىل
أن من أهداف هذه العمالت والتقنية املبنية عليها التمكني االقتصادي أو
ما يعرف باالشتامل املايل  Financial inclusionللوصول إىل هذه الرشائح،
وهذا هدف ربحي وال شك وسيؤدي إىل مزيد من الطلب عىل منتجات
التكنولوجيا التي تسيطر عليها الرشكات التكنولوجية العمالقة يف العامل،
وهذا ٍ
حتد أقرب إىل املشكلة منه إىل الفائدة.
 -كثرة هذه العمالت واالختالف يف درجة قبوهلا يقلل من كفاءهتا كنقديؤدي وظائف التبادل عىل املستوى العاملي وسيزيد من احلاجة إىل الرصافني
نظرا لكثرة أعداد العمالت
وبالتايل كثرة املتاجرة بالنقد واملضاربة عليه؛ ً
أجناسا خمتلفة القيمة ،بخالف توحيد قياس القيم عىل الذهب
واعتبارها
ً
ً
مثل والذي له صفة عاملية ،أما اآلن فهناك ما يزيد عن ألف عملة افرتاضية

مشفرة( ((2هلا قيم خمتلفة حتتاج إىل الترصيف لتداوهلا والرشاء هبا يف أوساط
ال تقبلها ،وهذا كله ضار اقتصاد ًيا ،ألنه تربح من عمل غري إنتاجي.
 -فرض متطلبات جديدة للتعايش االقتصادي منها رفع مستوى التعليمالتقني والتكنولوجي والربجمي عىل حساب أشياء أخرى يف إطار التحول
القتصاديات التقنية ،وذلك بضغط متسارع يفقد من جيهل هذه األمور
مزايا كثرية ويف ذلك من التحديات اليشء الكثري.

وهذه املشكالت وإن كانت بحاجة لنظر من أصحاب االختصاص إال أهنا حمل
اهتامم معارص.

(29) https://coinmarketcap.com/all/views/all/
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المبحث الثاني :النقود في النظام االقتصادي اإلسالمي
سنتحدث يف املطلب األول :هل من شكل حمدد للنقود يف النظام االقتصادي
اإلسالمي ،ويف املطلب الثاين :علة اعتبار األثامن لرسيان األحكام الرشعية ،ويف
املطلب الثالث :القرارات املجمعية املدللة عىل اتفاق اعتبار الثمنية علة يف رسيان
األحكام الرشعية ،ويف املطلب الرابع :دفع شبهة عدم إقرار نظام نقدي معني
زمن الرسول ﷺ ،ويف املطلب اخلامس :رشوط االعتبار الرشعي واالقتصادي
للتداول العام.

تمهيد:

( ((3إشارة إىل حديثه ﷺ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :كانت قيمة الدية عىل عهد رسول اهلل ﷺ ثامنمئة دينار ،أو ثامنية آالف درهم ،ودية
أهل الكتاب يومئذ النصف من دية املسلمني .قال :فكان كذلك حتى استخلف عمر رمحه اهلل ،فقام خطي ًبا ،فقال :أال إن اإلبل قد غلت .قال :ففرضها
عمر رمحه اهلل عىل أهل الذهب ألف دينار ،وعىل أهل الورق أثني عرش أل ًفا ،وعىل أهل البقر مائتي بقرة ،وعىل أهل الشاء ألفي شاة ،وعىل أهل احللل
مائتي حلة .قال :وترك دية أهل الذمة ،مل يرفعها فيام رفع الدية .رواه أبو داود وهو حديث حسن
( ((3كام حصل مع الدينار العراقي يف 2003م ،وكام حصل مع غريه من العمالت عند تغري األنظمة احلاكمة.
)(32) http://www.usinflationcalculator.com/ (USA Inflation Calculator

أيضا :داود،
( https://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2016/07/29/dont-be-fooled-stable-money-means-gold/#650be440c581 ((3وانظر ً
هايل ،تغيري القيمة الرشائية للنقود الورقية ،ص 32
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ال توجد نصوص رشعية واضحة أو أدلة معتمدة تنص عىل شكل النظام النقدي
يف االقتصاد اإلسالمي ،فلم ينكر الرسول ﷺ التعامل باملقايضة وبالنقود السلعية
يف زمانه بل قدر األموال عىل أهلها بام تعارفوا عليه( ،((3إال أن النظام الغالب يف
تاريخ الدولة اإلسالمية كان نظام املعدنني (الذهب والفضة) حتى اهنيار اخلالفة
العثامنية عام 1916هــ ،وكان السائد األعم هو استقرار قيمة النقود املعدنية
وأسعار رصفها باملقارنة مع ما آل إليه األمر بسيطرة العمالت الورقية اإللزامية
والتي شهدت فرتات من االنتكاسات بل والتاليش( ،((3فعملة الدوالر أحد
أقوى العمالت الورقية يف الوقت احلارض فقدت  % 90من قيمتها منذ نشأهتا،
وتضخمت بنسبة  % 2300خالل مئة عام( ،((3بخالف استقرار الذهب والفضة
النسبي املقارن عىل مر التاريخ وهذه حقيقة معلومة لدى االقتصاديني(،((3
واالرتفاع الكبري يف قيمة الذهب أحيانًا ناشئ عن انخفاض يف قيمة العمالت
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السيادية أو مؤثرات خارجية كاملضاربات وعدم قيام احلكومات بدورها يف
ٍ
ٍ
كفء للوظائف
كمؤد
احلسبة عىل املضاربني وليس ضع ًفا يف استقرار الذهب
االقتصادية للنقود ،وإن كانت تعصف به موجات من عدم االستقرار نتيجة
سياسات نقدية غري رشيدة.

ويف استقرار الذهب النسبي يقول عدد من االقتصاديني ورجال األعامل :كجورج
برنارد شو« :عليك أن ختتار بني الثقة باالستقرار الطبيعي للذهب واالستقرار
الطبيعي ألمانة وذكاء أعضاء احلكومة ،مع االحرتام الواجب هلؤالء السادة،
أنصحكم طاملا استمر النظام الرأساميل ،التصويت لصالح الذهب».
وقال وورن بافيت« :إذا كنت متلك أوقية واحدة من الذهب لألبد ،ستضل
متتلك أونصة واحدة يف النهاية» ،وقال آلن جرين سبني يف أحد األزمات النقدية
التي عصفت بمجتمعه« :الذهب ال يزال يمثل الشكل النهائي للدفع يف العامل،
دائم املقبول»(.((3
والعمالت امللموسة مل تعد مقبولة من قبل أحد ،والذهب هو ً
نظرا لسيادته النقدية عىل العامل أمجع ألكثر
واستحق الذهب هذا الكالم يف التمهيد ً
من مخسة آالف سنة ،ولبيان مكانته النقدية بني أشكال النقود يف زماننا املعارص،
حيث كل ما جاء بعده ِقيس عليه من حيث اعتباره ثمنًا يؤدي وظيفته أم ال .فمن
رشوط اعتبار العملة األساسية أن تتوافر فيها معايري( :املالية (التمول) ،والثمنية،
والتقوم) التي تتوافر يف النظام املعدين.

المطلب األول :هل هناك شكل محدد للنقود في الشريعة اإلسالمية؟
وهذا سؤال حموري يف الباب ،ولكنه قد ُبحث واستوىف حقه من التمحيص
نظرا لعدم اتساع املقام ،ولكونه
فأرى أن ال داعي للتفصيل فيه وإعادة البحث ً
ً
سؤال تبع ًّيا يف بحثنا ،ونريد فيه التأكيد عىل ما توصلت إليه األبحاث السابقة،
(((3

(34) https://goldguard.com/why-gold/?lang=ar

( ((3راجع الكتب واألبحاث التالية :النقود كام ينبغي أن تكون ،لعبد اجلبار السبهاين ،اإلسالم والنقود ،لرفيق املرصي ،النقود واملصارف ،لناظم
الشمري ،ومباحث النقود يف موسوعة االقتصاد اإلسالمية الصادرة عن دار القلم.
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وعرض األقوال معللة ليستبني القارئ التوجهات حول املوضوع .وخالصة ما
توصل إليه الفقهاء فيه إىل رأيني فيهام يشء من التفصيل نذكرمها بإمجال لضيق
املقام عن التطويل والتفريع.

الفريق األول :يرى أن شكل النقود( ((3يف النظام اإلسالمي حمصور يف الذهب
والفضة فقط وأن ذكر القرآن والسنة هلام وتعامل الرسول ﷺ ومن قبله وبعده هبام
عىل مر العصور -باإلضافة الستمداد قيمتهام من ذاهتام وندرهتام النسبية ،دالئلً
أصيل يف النظام النقدي اإلسالمي ،وعدم العدول
عىل وجوب اعتبارمها نقدً ا
إىل سوامها وبخاصة مع عدم ثبوت الكفاءة املقارنة ملا جاء بعدها ،وإلمكانية
التعسف يف استعامل حق اإلصدار النقدي فيام يستمد قيمته من خارجه ( ً
مثل:
كالعمالت الورقية أو العمالت االفرتاضية املشفرة).

( ((3النقود :وحدات معيارية ،تعارف الناس عىل استخدامها لقياس قيم السلع واخلدمات ،وتلقى ً
قبول عا ًما لدهيم أ ًّيا كان شكلها ومادهتا ،وهي جزء
عقارا ،فاملال هو كل ما له قيمة بني الناس وأبيح استعامله يف حال السعة واالختيار
من مفهوم املال الذي قد يكون نقو ًدا وقد يكون طعا ًما أو حيوانًا أو ً
وفق تعريف مجهور الفقهاء له.
( ((3يقول السبهاين« :جتمع املدارس الفقهية عمو ًما عىل أن الذهب والفضة أثامن باخللقة ..وأن الثمنية علة قارصة عليهام وال تتعدامها إىل سوامها وهو
ما ذهب إليه املقريزي من املؤرخني ومجهور الشافعية من الفقهاء» ص  ،9النقود كيف ينبغي أن تكون.
( ((3املقريزي ،كشف الغمة ص ً 80
نقل عن داود ،هايل ،تغيري القيمة الرشائية للنقود الورقية ،منشور إلكرتون ًيا
( ((3املرجع السابق ،ص .81
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ومن هؤالء ً
متثيل ال
حرصا املقريزي( ((3الذي كان من أشد املتحمسني إىل حرص
ً
ً
وعقل وعاد ًة
النقدية يف الذهب والفضة حيث يقول« :إن النقود املعتربة رش ًعا
إنام هي الذهب والفضة فقط وما عدامها ال يصلح أن يكون نقدً ا ،وال يستقيم
أمر الناس إال بحملهم عىل هذا(((3؛ ويؤكد يف موضع آخر أن الفلوس مل جيعلها
اهلل قط نقدً ا ،وأن الذهب والفضة مها النقد الرشعي ،أما الفلوس فهي أشبه يشء
أيضا مع فارق قوله بجواز تبادل
بال يشء ،وإىل مثل هذا ذهب تقي الدين النبهاين ً
الناس بأي يشء يتوافقون عليه وإن مل يكن من الذهب والفضة( .((3واختلفت
املدارس الفقهية يف نقديتهام العامة هل ذلك يف الذهب املرضوب فقط أم يف غري
املرضوب؟ فذهب بعض الشافعية وهو ما رجحه اإلسنوي إىل أنه يطلق فقط
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عىل املرضوب من الذهب والفضة( ،((4وذهب اجلمهور إىل أنه يطلق عىل الذهب
والفضة مرضو ًبا كان أو غري مرضوب ،وممن قال به القايض عياض والنووي وهو
ما رجحته جملة األحكام العدلية( .((4وهذا الرأي خاص باملعدنني العتبارمها أثامنًا
باخللقة.

وبالرغم من شهرة هذا القول وما له من َقبول عام لدى الناس عالوة عىل أن
عدد من علامء من األمة اإلسالمية يقولون به(((4؛ إال أنه معارض برأي الفريق
الثاين الذي صار بمثابة اتفاق ألهل هذا العرص ،وال نرى أنه يصح أن خيالف ملا
يف خمالفته من حتقيق للفوىض واالنفالت وإباحة للمحرمات ،وتفويت املصالح
وتعطيل األحكام الرشعية ،واإلخالل بمقاصد الرشيعة العامة واخلاصة(.((4

الفريق الثاني يرى أن األمر ال يكمن يف نظام نقدي معني أو شكل من أشكال
النقود حمدد ،إنام يكمن يف إدارة كفؤة وأمينة لعرض النقد ،تتأتى هلا وجوه
الكفاءة واألمانة( ،((4ويدعي أصحاب هذا الفريق حصول اإلمجاع بني الدارسني
واملتخصصني يف العرص احلديث عىل هذه احلقيقة(.((4

ويستدل هذا الفريق بعدة أدلة منها نية الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
بقوله ملن حوله من املسلمني :مهمت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل( ،((4فقالوا
فأمسك(.((4
له إذن ال بعريَ .
ووجه الداللة يف هذا إن صح أنه مل يامنع يف اختاذ جلود اإلبل نقو ًدا ،وهذا يدل عىل
عدم حرص الثمنية يف الذهب والفضة .وقول اإلمام مالك يف املدونة البن وهب:

( ((4الرشبيني ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ج389 ،1
( ((4انظر :املرجع السابق ،وحيدر ،رشح جملة األحكام العدلية ،ج ،1ص  ،،103وعليش ،الرشح الكبري ،ج 1ص 455
( ((4منهم الرسخيس يف املبسوط والسيوطي يف رسالته قطع املجادلة عند تغري املعاملة ،وانظر :اللحياين ،سعد ،قراءة اقتصادية يف كتاب املبسوط
قديم يف الذهب والفضة باعتبار أمهيتهام إىل أهنام خلقا
للرسخيس ،جملة امللك عبد العزيز لالقتصاد اإلسالمي ،ص  16قال« :وقد نظر علامء املسلمني ً
ليكونا أثامنًا ،كام هو واضح يف النصوص السابقة وكثري من نصوص الفقهاء» .فلرياجع.
( ((4مع عدم إقرار الباحث بام فيها من جور وظلم يف كثري من احلاالت نتيجة التعسف يف استعامل احلق و اتباع سياسات غري رشيدة.
( ((4السبهاين ،عبد اجلبار ،النقود كام ينبغي أن تكون ،ص ،31جملة جامعة امللك عبد العزيز ،جدة1988 ،م
( ((4يقول السبهاين« :وأمحد اهلل تعاىل أن وفق الباحثني املهتمني هبذا املوضوع إىل اإلمجاع عىل هذه احلقيقة ،وهذا ما أدركته من النقاشات الدائرة ،سواء
حول اإلصدار النقدي وتوليد نقود الودائع ،أم حول مسألة الربط القيايس لاللتزامات املالية».
( ((4البالذري ،البلدان ،فتوحها وأحكامها ،ص 659
( ((4إسناده ثقات ،إال أنه منقطع ،وله طريق يف مصنف عبد الرزاق ولكنه ضعيف 496/2
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«..قال يل مالك يف الفلوس :ال خري فيها نظرة بالذهب وال بالورق ،ولو أن الناس
أجازوا بينهم اجللود حتى تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع بالذهب والورق
نظرة»( .((4وهذا القول منه يدل عىل ثمنية ما تعارف الناس عليه .ولعل من أبرز
القائلني بعدم حرص النقدية بالذهب والفضة من كبار السلف شيخ اإلسالم ابن
تيمية ونصه يف هذا هو املعول عليه لدى كثري من الباحثني املعارصين من باب
االستدالل التبعي ،حيث يقول« :وأما الدرهم والدينار فام يعرف له حد َط ْب ِع ٌّي
رشعي بل مرجعه إىل العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه يف األصل ال يتعلق
وال
ٌّ
معيارا ملا يتعاملون به والدراهم والدنانري ال
املقصود به؛ بل الغرض أن يكون
ً
تُقصد لنفسها بل هي وسيلة إىل التعامل هبا؛ وهلذا كانت أثامنًا؛ بخالف سائر
األموال ،فإن املقصود االنتفاع هبا نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة باألمور ال َّط ْب ِع ِية أو
الرشعية والوسيلة املحضة التي ال يتعلق هبا غرض ال بامدهتا وال بصورهتا حيصل
هبا املقصود كيفام كانت»(.((4

( ((4اإلمام مالك ،املدونة الكربى 5/3
( ((4ابن تيمية،جمموع الفتاوى ج – 19ص 252 ،251

(50) Mankiw, Greg, Principles of Economics, money and inflation, 7th edition, 2008, pp.440-449
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أيضا( ،((5فام توفر فيه كل من القبول العام
واالقتصاديون مقرون هبذه النتيجة ً
كفؤا للقيمة اعترب عملة تقوم مقام النقد
وكان وسي ًطا للتبادل
ومعيارا وخازنًا ً
ً
األصيل (الذهب) ،وبنا ًء عىل هذه اآلراء أفتت املجامع الفقهية واهليئات الرشعية
برسيان الربا عىل النقود الورقية اإللزامية لتوافر علة الثمنية فيها ،واستقر األمر
عىل هذا .ولكنهم مل ينصوا عىل أن ما توافر فيه علة الثمنية يصلح ألن يكون نقدً ا
ً
أصيل إال بإلزام السلطات به مع توافر العرف والقبول العام.
عا ًما
ويبدو أنه قد اشتدت احلاجة هلذا القول بعد اهنيار اتفاقية بريتن وودز عام 1974م
وانفكاك اإلصدار النقدي يف معظم دول العامل عن املخزون الذهبي لدهياً ،
فضل
عن اختزان الدول لالحتياطي األول للعمالت الصعبة املتمثل بالدوالر ،واعتباره
نقدً ا عامل ًيا! وصريورة النقود الورقية إىل نقود إلزامية تستند يف قوهتا إىل ما يعادهلا
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من موجودات عينية وخدمات اقتصادية وعمالت (صعبة)! فانعقد اإلمجاع
باالضطرار عىل اعتبارها نقدً ا ترسي فيه أحكام النقود واستمر ذلك ،دون النظر
إىل كفاءهتا التي تبني الح ًقا أهنا غري كفؤة( ،((5ولكن أصدرت املجامع واهليئات
الرشعية قرارات كثرية ومتشاهبة جميزة هلذا النقد وموجبة العتباره معللة ذلك
بتوافر عنرص الثمنية يف هذه النقود وبأمر السلطان امللزم هلا ،دون االلتفات إىل
كفاءته االقتصادية ودون أي إشارة ألفضلية اعتبارها ً
بديل عن النظام املعدين!
والباحثون يقولون بقول مجهور املعارصين من الفقهاء بأنه ال شكل حمدد للنظام
النقدي يف اإلسالم ،ولكن ال ينبغي أن يكون هذا القول ذريعة الختاذ أشكال
ً
وقبول عا ًما
استقرارا
ثبت أهنا أقل كفاءة من النظام املعدين الذي ثبت أنه األكثر
ً
وجلو ًءا إليه يف امللامت! فال يصار إىل األدنى كفاءة إال بتعذر إقرار األعىل ،وهو ما
سنبحث توفره يف كفاءة هذه العمالت االفرتاضية املشفرة.

ً
علة ً
وسببا للثمنية وسريان ذلك في العمالت
المطلب الثاني  :اعتبار الرواج
االفتراضية المشفرة

ً
أول :سريان األحكام الشرعية على ما توافر فيه علة الثمنية.
¦ ¦اختلف الفقهاء يف علة حتريم الربا يف حديث عبادة بن الصامت يف األصناف
الستة – واختلفوا إذا ما كانت العلة قارصة عىل األصناف الستة أو متعدية
يقاس عليها ،والراجح أهنا متعدية( ،((5واتفقوا عىل جريان الربا يف مجيع
األصناف الستة -مع اختالف يف تعيني العلة عىل أحد عرش ً
قول مشهورة،
منها:

ً
أول :علة الربا يف األصناف األربعة هي الكيل واجلنس ،أي كونه مكي ً
ال من
جنس واحد ،فيجري الربا يف كل ما يكال مع احتاد اجلنس كاألرز ونحوه ،حتى
( ((5هذا موضع جدل كبري عند االقتصاديني وهو رأي الباحث الذي ال يسعه التدليل عليه ومناقشته يف هذا البحث.
( ((5انظر املناقشة والرتجيح :آل سيف ،عبد اهلل بن مبارك ،العلة الربوية يف األصناف األربعة ،شبكة اآللوكة2008 ،م ،ص 15-4
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وإن مل يكن مطعوم ًا ،ونفوه عام كان غري مكيل وال موزون وإن كان مأكوال .وهذا
مذهب عامر( ،((5وقول النخعي والزهري والثوري وإسحاق(((5ومذهب أيب
حنيفة( ،((5واملشهور يف مذهب أمحد(.((5
ثان ًيا :يف الذهب والفضة مطلق الثمنية ،وهذا قول الشافعي ومالك وأمحد يف
الرواية األخرى(.((5
وهو الذي نختاره يف الذهب والفضة ،ألهنام خلقا أثامنًا كام اتفق عىل هذا
ونظرا ألن ما يتوفر فيه وصف الثمن وتتوافر فيه املثلية ويلقى ً
قبول
الفقهاء(،((5
ً
معيارا للتبادل بينهم من حيث أنه يراد لغريه وال
عا ًما بني الناس يصلح ألن يكون
ً
يراد لذاته.
¦ ¦مالية العمالت االفرتاضية املشفرة:

( ((5أخرجه ابن أيب شيبة عن عامر بن يارس قال العبد خري من العبدين والبعري خري من البعريين والثوب خري من الثوبني ال بأس به يدً ا بيد إنام الربا يف
النساء إال ما كيل ووزن ،وابن حزم يف « املحىل « (  ) 484 /8وقال األلباين :وإسناده صحيح إرواء الغليل.)194 /5( :
( ((5انظر :املغني ( ،)35/4إعالم املوقعني عن رب العاملني.)174 /2( :
( ((5مصنف ابن أيب شيبة  )304 / 4( :والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار )198 /3( :
( ((5انظر :الفروع ،)148-147/4( :اإلنصاف .)11/5( :
( ((5قال ابن تيمية« :واألظهر أن العلة يف ذلك هي الثمنية ال الوزن ،كام قال مجهور العلامء» ،وقال..« :واألظهر املنع من ذلك ،فإن الفلوس النافقة
يغلب عليها حكم األثامن ،وجتعل معيار أموال الناس» .كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه 469/29
( ((5نقل هذا االتفاق ساب ًقا ،راجع املوسوعة الفقهية الكويتية مادة نقد.
( ((5ابن عابدين،رد املحتار عىل الدر املختار ،حممد أمني بن عمر ابن عابدين ،كتاب زكاة املال ،اجلزء الثاين ،ص  ،296دار الكتب العلمية ،سنة
ً
أموال.
1992/1412م رقم الطبعة د.ط ،وبذلك خيرجون املنافع عن كوهنا
( ((6التقوم يكون فيام يباح االنتفاع به رشعًا ،والعمالت االفرتاضية يباح االنتفاع هبا من حيث ذاهتا يف األصل ،أما ما يرتتب عليها من آثار فيشء آخر،
ومن أمثلة املال غري املتقوم :اخلمر واخلنزير واملخدرات.
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املال هو ما يعد يف العرف ً
مال ،ولغة :ما يملك من مجيع األشياء ويستبد به املالك
(سواء كان عينًا أم منفعة) ،وهو عند احلنفية ما يمكن حيازته وادخاره لوقت
ً
أموال ،والعمالت
احلاجة( ،((5وعند اجلمهور تعترب األعيان واملنافع واحلقوق
االفرتاضية حتاز ويمكن االنتفاع هبا رش ًعا يف نقل القيم سواء للتعبري عن قيمة
نقدية أو غريه مما جيعلها ً
مال متقو ًما( ،((6حيث يبذل فيها جهد وال جيوز إتالفها أو
أخذها من أصحاهبا وعىل املعتدي باإلتالف أو الرسقة ،الضامن.
ً
ثانيا  :علة الثمنية وسببها الرواج.
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وتتحق الثمنية بالرواج وبتعارف الناس عىل استعامل ما يروج نقدً ا ،يقول اجلعيد:
« ..والقضية حمل النظر هي أن كل ما سوى الذهب والفضة ،إذا راج يف زمن
معني ،ساغ اإلحلاق بالذهب والفضة يف مجيع األحكام ،برصف النظر عن الزمن
رائجا ،فإذا زال الوصف عنه املرتبط بالرواج ،زالت
الذي يمكث فيه هذا النقد ً
تلك األحكام؛ ألن احلكم يدور مع علته وهو الرواج .الثاين :أن النقدين يعرض
عليهام ما يعطل صفة النقدية عنهام فتفقد أمهيتها ،وذلك يف أحوال االضطرار(.((6
الثالث :لو نظر إىل املفسدة املرتتبة من وراء عدم إحلاق ما راج وصار نقدً ا
بالذهب والفضة لتأكد أن ذلك اإلحلاق يف وقت الرواج متعني ،يقول ابن القيم:
«ورشيعته سبحانه منزهة من أن تنهى عن يشء ملفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل
عىل تلك املفسدة أو مثلها أو أزيد منها .فمن جوز ذلك عىل الرشيعة فام عرفها
حق معرفتها ،وال قدرها حق قدرها»( .((6ويعلق ً
قائل« :وقد رأينا أن النقدين،
رغم تأصل معنى الثمنية فيهام ،إال أهنام يف أزمان متأخرة نحيا عن االستعامل،
وجعل غريمها مكاهنام-وإن كانت هذه النتيجة هلا عوامل متعددة قد ال يكون
أكثرها عجز النقدين عن املهمة األساسية –ولكن هذا يعطينا داللة عىل أن النقد
الذي تأصلت فيه الثمنية بوضوح بدرجة قوية قد اعرتاه بعض النقص ،فام املانع
من أن يكون غريمها يصعد عىل هذه املكانة ،ولو لفرتة وجيزة؟ وهذا مشاهد اآلن
يف األوراق النقدية وبعض األوراق التجارية»(.((6

فالرواج هو املنتج للثمنية ،التي هي علة لرسيان األحكام الرشعية عىل املثمن،
إذا توافرت العنارص األخرى العتبار اليشء عملة ،وليست لوحدها رش ًطا كافية

العتبار النقدية العامة يف التداول العام.
ً
ثالثا :مدى تحقق الرواج والثمنية في العمالت االفتراضية المشفرة:

( ((6يقول ابن عاشور»:إال أن النقدين عند حالة اإلرضار ،مثل حالة احلصار ،وحالة اجلدب ،واملجاعة ال تغني عن أصحاهبا شيئًا ،فالنقدان عوضان
صاحلان بغالب أحوال البرش ،وهي أحوال اليرس واألمن واخلصب» مقاصد الرشيعة اإلسالمية.480 /3 ،
( ((6اجلعيد ،سرت بن ثواب ،أحكام األوراق النقدية والتجارية ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى ،1984 ،ص 143
( ((6املرجع السابق ،ص 143
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يف حتقيق توافر علتي الرواج والثمنية يف العمالت االفرتاضية املشفرة يرى الباحث
أهنام يتحققان فيها لألسباب التالية:

 -اتساع التعامل هبا بحجم تبادل يزيد عن حجم اقتصاديات دول قائمةبذاهتا (الرواج):

أيضا ال تعترب
وال يقدح يف هذا عدم الرواج اجلغرايف املحيل؛ فإن العمالت املحلية ً
نقو ًدا مقبولة يف خارج نطاقها اجلغرايف وحتتاج إىل الرصافة من قبل الرصافني،
وكذلك األمر يف العمالت االفرتاضية املشفرة فإهنا جتد ً
ضخم يف التعامل
قبول
ً
ولكنه يف نطاق إلكرتوين غري حمدود برقعة جغرافية .وال أرى عدم القبول اجلغرايف
مؤثرا يف إزالة صفة الرواج عنها ،فيستبعد أن يراد برشط القبول العام الذي وضعه
ً
الفقهاء احلرص يف القبول اجلغرايف ملنطقة ما متاما كام هو احلال يف تعريف األسواق،
فقد تغري الزمان ،وتتغري األحكام بتغري املكان والزمان والظروف واألحوال عىل
ما هو مقرر يف قواعد الرشيعة اإلسالمية.
- -اختاذ الناس هلا ثمنًا (الثمنية):

والباحث لالعتبارات املاضية يرجح توافر علتي الرواج والثمنية يف العمالت
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برصف النظر عن كونه ناشئ من قوى العرض والطلب عليها أو من التقنية التي
تضمن التعامل هبا ،فلها ثمن وقيمة مالية ولكنها مضطربة وغري مستقرة وال
يوجد ما يضمن استقرارها يف الوقت احلايل .وعدم االستقرار ال يلغي الثمنية،
فالعمالت الورقية تشهد عدم استقرار كبري خاصة يف فرتات احلروب واألزمات
وال زال الناس يستمرون بالتعامل هبا ،وهذا للرضورة التي تقدر بقدرها ،وجيب
عىل القائمني عىل األنظمة النقدية يف كل دولة إقرار نظام وسياسات تضمن تقلبات
ً
مقبول بحيث حيقق النقد مقاصده التي من أبرزها اعتباره
واستقرارا نسب ًّيا
طفيفة
ً
مستقرا للقيم .كام أن العمالت االفرتاضية املشفرة وحدات حساب وهلا
مقياسا
ً
ً
معيارا لقيم األشياء.
قيمة مستقلة يف ذواهتا وتصلح ألن تكون
ً
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االفرتاضية املشفرة.

المطلب الثالث :القرارات المجمعية المدللة على اتفاق إعطاء وصف
الثمنية لما توافر فيه علة الرواج:
ونقل هذا من األمهية بمكان ،وال يسعنا إيراد نقوالت كثرية للتدليل عىل إطالق
وصف الثمنية ملا توفر فيه علة الرواج( ،((6حيث اعتربت العمالت الورقية
أثامنًا ترسي عليها هذه األحكام هلذه العلة ،وفيها تشابه مع مبحثنا بالعمالت
االفرتاضية املشفرة من هذه اجلزئية ،ومن هذه القرارات :قرار املجمع الفقهي
اإلسالمي الدويل ونصه« :إن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي قد اطلع عىل
البحث املقدم إليه يف موضوع العملة الورقية ،وأحكامها من الناحية الرشعية،
بعد املناقشة واملداولة بني أعضائه ،قرر ما ييل :أوالً :أنه بناء عىل أن األصل يف
النقد هو الذهب والفضة وبنا ًء عىل أن علة جريان الربا فيهام هي مطلق الثمنية
يف أصح األقوال عند فقهاء الرشيعة .وبام أن الثمنية ال تقترص عند الفقهاء عىل
الذهب والفضة ،وإن كان معدهنام هو األصل .وبام أن العملة الورقية قد أصبحت
ثمنًا ،وقامت مقام الذهب والفضة يف التعامل هبا ،وهبا تقوم األشياء يف هذا
العرص ،الختفاء التعامل بالذهب والفضة ،وتطمئن النفوس بتموهلا وادخارها
وحيصل الوفاء واإلبراء العام هبا ،رغم أن قيمتها ليست يف ذاهتا ،وإنام يف أمر
خارج عنها ،وهو حصول الثقة هبا ،كوسيط يف التداول والتبادل ،وذلك هو رس
مناطها بالثمنية .وحيث إن التحقيق يف علة جريان الربا يف الذهب والفضة هو
مطلق الثمنية ،وهي متحققة يف العملة الورقية ،لذلك كله ،فإن جملس املجمع
الفقهي اإلسالمي ،يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ،له حكم النقدين من
الذهب والفضة ،فتجب الزكاة فيها ،وجيري الربا عليها بنوعيةً ،
فضل ونس ًيا ،كام
( ((6ليس املقصود ختريج ثمنية العمالت االفرتاضية عىل هذه الفتاوى ،ولكن التدليل عىل صحة إعطاء وصف الثمنية عىل ما توفر فيه الرواج بني
الناس وصار له قيمة ومالية بينهم ،ولو مع حتقق جزئي هلا يف وظائف النقود.
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جيري ذلك يف النقدين من الذهب والفضة متا ًما ،باعتبار الثمنية يف العملة الورقية
قياسا عليهام ،وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود يف كل االلتزامات التي
ً
تفرضها الرشيعة فيها»..

( ((6أبحاث هيئة كبار العلامء ،قرار رقم (92 /1،)10
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وقرار هيئة كبار العلامء رقم ( )10بتاريخ1393/8/17 :هـ
«وبعد استعراض األقوال الفقهية التي قيلت يف حقيقة األوراق النقدية من
فلوسا ،أو ً
بدل عن ذهب أو فضة ،أو نقدً ا
عروضا ،أو
اعتبارها أسنا ًدا ،أو
ً
ً
ً
مستقل بذاته ،وما يرتتب عىل تلك األقوال من أحكام رشعية  -جرى تداول
الرأي فيها ،ومناقشة ما عىل كل قول منها من إيرادات .فتنتج عن ذلك عديد من
التساؤالت التي تتعلق باإلجراءات املتخذة من قبل اجلهات املصدرة له ،وحيث
إن الورق النقدي يلقى ً
قبول عا ًما يف التداول ،وحيمل خصائص األثامن من كونه
مقياسا للقيم ومستود ًعا للثروة ،وبه اإلبراء العام ..وحيث ظهر أن الغطاء ال يلزم
ً
ً
شامل جلميع األوراق النقدية ،بل جيوز يف عرف جهات اإلصدار أن
أن يكون
يكون جز ًءا من عملتها بدون غطاء ،وأن الغطاء ال يلزم أن يكون ذه ًبا ،بل جيوز
أن يكون من أمور عدة كالذهب والعمالت الورقية القوية ،وأن الفضة ليست
غطاء كل ًيا أو جزئ ًيا ألي عملة يف العامل ،كام اتضح أن مقومات الورقة النقدية
قوة وضع ًفا مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية ،فتقوى الورقة
بقوة دولتها وتضعف بضعفها ،وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة يف
جريان الربا يف النقدين هو األظهر ً
دليل واألقرب إىل مقاصد الرشيعة ،وحيث إن
الثمنية متحققة بوضوح يف األوراق النقدية ،لذلك كله فإن هيئة كبار العلامء تقرر
قائم بذاته كقيام النقدية يف الذهب والفضة
بأكثريتها :أن الورق النقدي يعترب نقدً ا ً
وغريها من األثامن ،وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار ،بمعنى :أن الورق
النقدي السعودي جنس ،وأن الورق النقدي األمريكي جنس ،وهكذا كل عملة
(((6
ورقية جنس مستقل بذاته ،وأنه يرتتب عىل ذلك األحكام الرشعية اآلتية»..
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والجدول ( )1مبين ألبرز الفروقات بين العمالت االفتراضية المشفرة والعمالت الورقية اإللزامية.
موضوع املقارنة

العمالت الورقية اإللزامية

العمالت االفرتاضية املشفرة

استمداد القيمة

من قوة مصدرها (احلاكم) وقوى
العرض والطلب عليها الناتج عن
العرف

من قوى العرض والطلب فقط

التنظيم القانوين

موجود

مركزية

القيمة الذاتية

نعم

ال يوجد

ال

ال يوجد

غري موجود (حال ًيا)

االعرتاف الدويل

معرتف هبا

درجة األمان من التزوير

متوسط إىل مرتفع

االعتامدية

ال تعتمد عىل التكنولوجيا بشكل
رئيس يف التعامل

تعتمد عىل توافر كامل للتكنولوجيا
إلجراء عمليات مبادلة

متوسطة

منخفضة

منخفضة

مرتفعة

متوسط إىل مرتفع

مرتفع

الرواج

ريع اإلصدار

الكفاءة االقتصادية
(االستقرار)

تكلفة اإلصدار (نسب ًيا)
فرص التالعب
واالحتكار

عايل (جغرايف)

للدولة واملجتمع

غري معرتف هبا/جزئي
متوسط (إلكرتوين)

منخفض من منصات التداول/
عايل من التقنية (سلسلة الثقة)

ملصدرهيا/واملعدنني

اجلدول 1من صنع الباحث :وفيه مقارنة توضيحية بني كل من العمالت الورقية والعمالت اإللكرتونية وبيان
ألوجه االتفاق واالختالف فيها واشرتاكها يف جزئيتي الثمنية الناشئة عن العرف والرواج.

المطلب الرابع :دفع شبهة عدم تحديد نظام نقدي معين زمن الرسول ﷺ

ويعلل الفقهاء عدم حتديد نظام نقدي معني وسلطة قائمة عليه عىل عهد رسول

اهلل ﷺ بعدم احلاجة لذلك« ،فقد كانت الدراهم الفارسية والدنانري الرومية ترد

عىل أهل مكة زمن الرسول فيتعاملون هبا وفق أوزاهنم اخلاصة (امليزان ميزان أهل
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مكة)( ،((6فأقرهم الرسول ﷺ عىل ذلك ،وهذا يدعونا الستنتاج أن النبي ﷺ قد
أقر القاعدة النقدية ولكنه مل يقر عمالت أجنبية حمددة املعايري واألوصاف ،وهلذا
كان التعامل هبا عن طريق الوزن وليس عن طريق العد وهذا يظهر الفرق بني
شكل األداة النقدية وأسس النظام النقدي املراد تكلي ًفا .ذلك أن العربة يف حتديد
قيمة النقود إنام كانت تتحصل بنقاوة املعدن التي تثبت بسك القطع النقدية»(.((6

المطلب الخامس :شروط االعتبار الشرعي واالقتصادي للتداول العام
إن جريان األحكام الرشعية عىل ما توافر فيه علة الثمنية ال يعني اإلقرار هبا
للتبادل العام ،ألن هذا يعترب شأنًا اقتصاد ًيا سياس ًيا خيضع للمصلحة العامة
للدولة ،وبخاصة فيام تُستمد قيمته من خارج ذاته (كهذه العمالت املشفرة)،
( ((6رواه البزار يف البحر الزخار ،عن عبد اهلل بن عباس وله طرق ،قال األلباين :إسناده صحيح يف ختريج مشكاة املصابيح.
( ((6القحطاين ،ساره ،النقود اإللكرتونية حكمها الرشعي وآثارها االقتصادية ،الكويت ،2008 ،ص 368
( ((6اجلارحي ،النظم املالية يف اإلسالم ،مرجع سابق.
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يقول معبد اجلارحي يف هذا« :وملا كانت العربة يف حتديد قيمة النقود بنقاوة املعدن
التي تثبت بسك القطع النقدية ،أو بعرضها عىل خبري ،وكذلك بكمية املعدن التي
حتتوهيا كل قطعة ،فإن الدولة ليست بحاجة إىل القيام بسك النقود (أو إصدارها
كام يسمى اآلن) ،إال إذا كان هناك تالعب يف نوع املعدن الداخل يف النقود
املستوردة ،أو أن الدولة نفسها تقوم باستخراج املعادن املستخدمة يف صنع النقود
من أرضها .ويبدو أن مظنة عدم نقاوة املعدن يف النقود الفارسية والرومية مل تكن
قائمة يف ذلك الوقت ،كام أن مساحة الوطن اإلسالمي مل تكن قد اتسعت بعد،
لتشمل أرايض ينتج منها الذهب والفضة يف ذلك احلني ،وهلذا مل تتجه الدولة
اإلسالمية يف عهد الرسول ﷺ إىل سك النقود.((6(»..
وهبذا يتبني عدم احلاجة زمن الرسول ﷺ إىل سك النقود وإصدارها ،وقد برزت
احلاجة إىل ذلك يف السنوات الالحقة ،فاستحدثت دار السكة ورضبت النقود
ووضعت القواعد والتعليامت حلفظ النقود من الغش والتطفيف.
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فيجب أن خيضع للسلطات القانونية يف كل بلد ،وملعايري الكفاءة االقتصادية
التي ختدم اجلميع ،فلو جاز ملن شاء أن يصدر ما شاء من العمالت ثم يقر
التعامل هبا يف نطاق معني ،لتعددت هذه العمالت وأجرب الناس عىل التعامل
معها لرضورات وحاجات ختصهم مما قد يفتح املجال واسعا أمام االحتكارات
واالستغالالت والتغريرات واملقامرات ..وإصدار املزيد منها ،ولصارت مظنة
التالعب واالستفادة للخاصة باالجتار فيها واملضاربة عليها ،وتعدد العمالت يف
بلد ما هو إرضار باقتصادها وهتديد لسيادهتا ،ويفتح بابا عظيام من أبواب الرش
والفساد .وال يصار إىل أنظمة أقل كفاءة مع وجود األعىل ملجرد تنامي عرف ما
فيها! وحجم الفساد ال يغري األحكام من حيث األصل ولكن قد يغريها مؤقتًا
للحاجة العامة التي تنزل منزلة الرضورة ،كالتعامل بعملة غري مستقرة نتيجة
ظروف سياسية معينة ،وهذا كله نتيجة العدول عن النظام املعدين األكفأ إىل نظام
غري كفوء دون مربرات وجيهة.

المبحث الثالث :إصدار النقود من قبل جهات غير حكومية

اجتمعت كلمة الفقهاء منذ عهد عبد امللك بن مروان عىل أن حق إصدار النقود
حمصور بالدولة ،بل هو من أبرز وأهم واجباهتا االقتصادية ووظائفها السلطانية
املالية( .((6قال النووي« :ويكره لغري اإلمام رضب الدراهم والدنانري إن كانت
خالصة؛ ألنه من شأن اإلمام ،وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد»( ،((7وقال اإلمام
أمحد« :ال يصلح رضب الدراهم إال يف دار الرضب بإذن السلطان؛ ألن الناس إن
رخص هلم ،ركبوا العظائم»( ،((7ويقول السبهاين« :واحلق أن مسؤولية إصدار
النقود وإدارته ،حتى وإن مل يسنده نص توقيفي ،فهو من باب املصالح املرسلة
التي ال يستغنى فيها عن الدولة أبدً ا»( ((7ويقول« :ولقد الحظنا عند بحثنا لنقود
( ((6القحطاين ،سارة ،النقود اإللكرتونية حكمها الرشعي وآثارها االقتصادية ،الكويت ،2008 ،ص .386
( ((7النووي ،أبو زكريا حييى بن رشف املري ،املجموع رشح املهذب ،بريوت :دار الفكر 1997 ،8/6م.
( ((7ابن مفلح ،الفروع.345/2 ،
( ((7السبهاين ،عبد اجلبار ،النقود كام ينبغي أن تكون ،ص  - 12مرجع سابق.
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عرص الترشيع أن ظهور دار السكة كان رش ًطا مؤسس ًيا الز ًما حلركة اإلصالح
النقدي الكربى عىل عهد عبد امللك بن مروان ،وكان واحدً ا من لوازم االستقالل
االقتصادي ،ورش ًطا إلنفاذ السياسة الرشعية للدولة اإلسالمية ،إذ متت (أسلمة)
النظام النقدي متا ًما ،ومنذ ذلك العهد أصبح احلديث عن النقود وحق إصداره
حمصورا بالدولة ،كأحد أبرز وظائفها االقتصادية»(.((7
ً
وسبب حرصهم هلذا احلق يف الدولة يعود لعدة أمور:

( ((7السبهاين ،عبد اجلبار ،مبحث تاريخ النقود يف عرص الترشيع ،جملة امللك عبد العزيز ،وانظر :املوسوعة الكويتية ،مادة نقد.
( ((7البالذري ،فتوح البلدان 456/1
( ((7الرتكامين ،السياسة النقدية واملرصفية يف اإلسالم ،وانظر مادة نقد يف املوسوعة الفقهية الكويتية.
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 -فاحلنفية ومن وافقهم حيرصون هذا احلق بالدولة؛ لغرض محاية النقدمن الغش ،وعىل رأهيم إذا رضب نقد سامل من الغش عىل وزن السكة يف
نظام املعدنني فإن حكم التعامل فيه عندهم يرتدد بني الكراهة واحلرمة
عىل خالف بينهم .قال البالذري« :وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه:
ال بأس بقطعها إذا مل يرض ذلك باإلسالم وأهله»( ((7يقول الرتكامين:
«ومقتىض هذا الرأي أن عملية رضب النقود ليست من أعامل السيادة
للدولة ،ومن املالحظ عىل رأي أيب حنيفة أمران :األول :أن سامحه
برضب النقود من قبل األفراد قارص عىل النقود املعدنية ،ذه ًبا كانت أو
فضة ،وال يتعدى السامح عىل العملة الورقية ،أو التي تسري عىل قاعدة
الذهب والفضة؛ ألن السامح لألفراد يف هاتني احلالتني ،فساد عريض
معناه التضخم الذي يؤدي باقتصاد الدولة إىل اهلاوية .الثاين :أن سامح
أيب حنيفة لألفراد برضب النقود مرشوط بعدم اإلرضار باألمة ،فإن
أرض منع من ذلك ،ويف اشرتاط هذا الرشط يذهب أبو حنيفة إىل ما
ذهب إليه اجلمهور من منع األفراد من رضب النقود ،ولو كانت عىل
الوفاء؛ ملا فيه من الفساد .وبذلك تتفق آراء الفقهاء عىل القول بأن سلطة
إصدار النقود للدولة ،أو من أعامل السيادة للدولة»(.((7
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 -واجلمهور يقرص هذا احلق عىل الدولة واإلمام؛ ألنه حق سياديللدولة ،وعىل رأهيم لو رضب شخص أو جهة ما نقدا ساملا من الغش
وغري ضارا بالناس يبقى احلكم فيه احلرمة ،وال يتعدى ذلك(.((7

ومع اتفاقهم عىل حرص احلق بالدولة فقد حذروا من التعدي يف استخدام احلق
وشددوا عىل مسؤوليتهم يف مراعاة مصالح الناس وفق قاعدة العدل واإلحسان
والقاعدة الرشعية« :عمل اإلمام منوط باملصلحة» .ويف هذا يقول ابن تيمية« :فإن
الفلوس النافقة يغلب عليها حكم األثامن ،وجتعل معيار أموال الناس ،وهلذا ينبغي
فلوسا تكون بقيمة العدل يف معامالهتم ،من غري ظلم
للسلطان أن يرضب هلم
ً
هلم .وال يتجر ذو السلطان يف الفلوس ً
نحاسا ،فيرضبه ،فيتجر
أصل بأن يشرتي
ً
فيه ،وال بأن حيرم عليهم الفلوس التي بأيدهيم ،ويرضب هلم غريها ،بل يرضب ما
يرضب بقيمته ،من غري ربح فيه للمصلحة العاملة ،ويعطي أجرة الصناع من بيت
املال ،فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أمواهلم بالباطل،
فلوسا أخرى ،أفسد
عرضا ،ورضب هلم
فإنه إذا حرم املعاملة هبا حتى صارت ً
ً
ما عندهم من األموال بنقص أسعارها ،فيظلمهم فيها ،وظلمهم فيها برصفها
أغىل سعرها ،وأيضا فإذا اختلفت مقادير الفلوس صارت ذريعة إىل أن الظلمة
صغارا ،فيرصفوهنا ،وينقلوهنا إىل بلد آخر ،وخيرجون صغارها ،فتفسد
يأخذون
ً
أموال الناس»(.((7

ويقول ابن القيم يف رضورة ضبط الدولة هلذه األمور وحتقيقها للعدل وسلطتها
النقدية يف اإلجازة واملنع« :ويمنع من إفساد نقود الناس وتغيريها ،ويمنع من
متجرا ،فإنه بذلك يدخل عىل الناس من الفساد ما ال يعلمه إال اهلل،
جعل النقود
ً
بل الواجب أن تكون رؤوس أموال يتجر هبا ،وال يتجر فيها .وإذا حرم السلطان
سكة أو نقدً ا ،منع من االختالط بام أذن يف املعاملة به ،ومعظم واليته وقاعدهتا
( ((7انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ،مادة نقد  ،18-16ج  ،41ص 179-176
( ((7ابن تيمية ،كتب ورسائل ابن تيمية يف الفقه - 469/29 ،مرجع سابق
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اإلنكار عىل هؤالء الزغلية وأرباب الغش يف املطاعم واملشارب واملالبس وغريها،
فإن هؤالء يفسدون مصالح األمة ،والرضر هبم عام ال يمكن االحرتاز منه .فعليه
َّأل هيمل أمرهم ،وأن ينكل هبم وأمثاهلم ،وال يرفع عنهم عقوبته ،فإن البلية هبم

عظيمة ،واملرضة هبم شاملة ،وال سيام هؤالء الكيميائيني الذين يغشون النقود
واجلواهر والعطر والطيب وغريها»(.((7

ونقل القرطبي عند تفسري قوله تعاىل( :وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل
األمر منكم) ،قول سهل بن عبد اهلل التسرتي« :أطيعوا السلطان يف سبعة :رضب
الدراهم والدنانري ،واملكاييل واألوزان ،واألحكام ،واحلج ،واجلمعة ،والعيدين،
واجلهاد»(.((7

المبحث الرابع :التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية المشفرة
ما زال الفقهاء خيتلفون يف التصور الرشعي لكل ما جاء بعد نظام املعدنني،
ونحن سنعرض اجتهاداهتم التكييفية لكل ما هو تال لنظام املعدنني ونطبقها عىل
العمالت االفرتاضية ونناقشها ونستبعد ما ال ينطبق عىل حالتنا موضع البحث:

ً
أول :العمالت االفتراضية صيغة غير مادية للنقود الورقية اإللزامية (نقود نائبة()((8؟

( ((7ابن القيم ،حممد بن أيب بكر الدمشقي ،الطرق احلكمية يف إصالح الراعي والرعية ،مطبعة املدين 350/1
( ((7القرطبي ،تفسري القرطبي259/5 ،
( ((8يقصد بنائبة هنا أي ممثلة لقيم عمالت سيادية.
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وهذا ال ينطبق عليها؛ ألهنا ال تصدر عن رقابة بنك مركزي وال ختضع لتنظيمه،
وال تعرب عن قيمة عملة سيادية ،ومصدروها جهات خاصة هادفة للربح إما
من أصل اإلصدار وإما من عموالت التحويل .أما النقود الرقمية التي حتاول
املصارف املركزية اآلن إصدارها كخطوة ملواجهة التحدي الذي فرضته العمالت
االفرتاضية املشفرة عليها ،فيمكن أن تصنف وفق هذا التكييف فتأخذ حكم
العمالت الورقية اإللزامية؛ ألهنا جمرد شكل آخر غري فيزيائي هلا.
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ً
ثانيا :العمالت االفتراضية أداة ائتمان؟
ليست كذلك ألهنا ليست دينًا عىل مصدرها ،فال يمكن الرجوع عليهم بالقيمة
وال يوجد جهة تكفلها.
ً
ثالثا :العمالت االفتراضية سلعة؟
ليست سلعة حيث ليس هلا قيمة يف ذاهتا املجردة كام أن تعريف السلع هي كل ما
عدا األثامن( ((8وقد أريد للعملة أن تكون ثمنًا فال يصح أن تعامل معاملة السلعة
بخالف قصد مطورهيا وما جيري من قبوهلا كأثامن للمبيعات ،فهي ال تراد لذاهتا
وهذا ضابط الفرق بني النقد وسائر األموال ،والراجح أهنا ليست سلعة.
ً
رابعا :العمالت االفتراضية أداة تبادل وليست أداة دفع.
فرق االقتصاديون بني أدوات الدفع وأدوات التبادل( ،((8فالدفع النهائي ال يتم
بعده أي مطالبة قانونية بخالف أدوات الدفع التي تؤدي إىل متام العملية لكنها
تتطلب عملية إضافية من قبل مصدرهيا تتمثل يف الدفع النهائي .فالشيك وبطاقة
االئتامن ً
مثل ال تعترب أدوات دفع هنائي وإنام جمرد أدوات تبادل .واحلقيقة أن
العمالت االفرتاضية ال تعترب أداة تبادل وال أداة دفع هنائي ألنه ال يتم تدمري هذه
النقود لصالح اجلهة املستفيدة ،ومعنى تدمري قيم النقود أي إلغاء قيمتها حتى
ال تنسخ من أداة إىل أداة كام حيصل عن طريق طرف ثالث متحكم يف احلواالت
النقدية للنقود اإللكرتونية الصادرة عن فيزا كارد ً
مثل.
ً
خامسا :وسيلة دفع ونوع جديد من النقود.
ً
نظرا إلمكانيتها القيام بوظائف النقود جزئ ًيا
وهذا التكييف هو األقوى
احتامل؛ ً
عارضا لك من مال ّ
قل أو كثر» عمدة
( ((8قال العيني« :والعرض بفتح العني وسكون الراء ،خالف الدنانري والدراهم التي هي قيم األشياء .وما كان
ً
القاري  .3/9وقال األصمعي« :العروض :ما كان غري نقد» وقال ابن قدامة« :العروض مجع عرض ،وهو غري األثامن من املال عىل اختالف أنواعه من
أيضا..« :وهو هنا ما ليس بنقد».
النبات واحليوان والعقار وسائر األموال» املغني  .335/2وقال ابن قدامة ً
( ((8محزة ،طارق ،النقود اإللكرتونية كإحدى وسائل الدفع ،،دار زين احلقوق ،بريوت ،لبنان ،2011 ،ص 244م.
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ً
مستقبل وبخاصة إذا استطيع حوكمتها ووافقت
بشكلها احلايل ،وبشكل أكرب
اجلهات الرسمية عىل عدد حمدود منها وتم تدارك العيوب التقنية التي حتملها
أمرا آخر غري الذي نتحدث عنه)،
(وإن كان ذلك سيغري من صفتها لتصبح ً
وأقرت احلكومات وجودها يف األسواق كام أقرت الدول توليد النقود من قبل
ً
مستقبل فيبقى ممنو ًعا
البنوك التجارية .ولكن هذا مستبعد جدً ا ،وإن حصل
ملا ذكرنا ،وللتداعيات االقتصادية بقيام جهات خاصة بالسيطرة والتحكم يف
املعروض النقدي للدول واالستفادة من أصل اإلصدار ،مما يؤثر عىل استقرار
القيم وهو أمر غري مقبول من الناحية الرشعية واالقتصادية عىل سواء.
نظرا لعدم انطباقها عىل أي من األوصاف السابقة.
وهو ما نرجحه ً

المبحث الخامس :الحكم والتوجيه الشرعي للعمالت االفتراضية ً
بناء على ما سبق

-

إصدارها من قبل جهات خاصة.عدم خضوعها للتنظيم والرقابة.عدم القدرة عىل التحكم يف اإلصدار النقدي.كبريا.
-اضطراب قيمتها اضطرا ًبا ً

نظرا لصفات
( ((8القيام اجلزئي بالوظائف جمزئ كام كانت النقود السلعية من قبل مؤدية هلذه الوظائف بالرغم من عدم كفاءهتا التامة يف حتقيق العدل ً
قارصة فيها عن حتقيق ذلك .ولكن يدخل عليه مبطل هو التفرد باإلصدار كام سبق.
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نخلص مما سبق أن العمالت االفرتاضية املشفرة تقوم بوظيفة النقود جزئ ًيا
نظرا لتوافر علة الرواج والثمنية فيها(،((8
وترسي فيها األحكام الرشعية املعروفة ً
ولكن ال يعني اعتبارها نقو ًدا وأثامنًا أنه جيوز التعامل هبا أو اختاذها كنظام نقدي
أو ترخيصها للتداول العام ،فهذا احلكم مستقل من حيث هو؛ ألنه مبني عىل
قرار سيادي يراعي مسائل الكفاءة االقتصادية والتقنية والقانونية والتنظيمية التي
حتقق مصلحة العامة ،والتي نرى أن هذه العمالت ال حتققها ،وأبرز هذه القوادح
فيها ما ييل:
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 -عدم كفاءهتا التقنية (بالشكل األمثل واملطلوب واملتوافق مع تطوراملجتمعات املعارصة).

وعليه فنرى أنه بنا ًء عىل سلطة الفقيه يف املنع( ((8سدا للذريعة؛ فإنه ال جيوز للناس
التعامل هبذه العمالت بخاصة إذا عاضد املنع حكم من قبل جهات رسمية
والذي قد يبطل ثمنيتها ،ويمكن أن يعلل هذا هلم باألسباب التالية:
-

-

-

-

اإلرضار بالسيادة النقدية للدولة مما يؤثر عىل استقرار أسعار الرصف،وبالتايل عىل جمموع قيمة ما يمتلكه أفراد الشعب من النقود.
ترسب العملة املحلية وخروجها من حيز التداول داخل نطاق الدولةالواحدة وذلك دون حتصيل منافع تذكر ،مما يؤدي إىل اختالالت يف
امليزان التجاري ،دون حتصيل منافع حقيقية.
ً
ً
أصيل يف املضاربات ،وقد اختذها
استعامل
ثبت استعامل هذه النقودمتجرا ،فتحرم هلذا السبب سدً ا للذريعة؛ ألن النقود وظيفتها أن
الناس
ً
معيارا للقيم ال سلعة يتجر هبا.
تكون
ً
عدم توافر رشوط الكفاءة االقتصادية والتقنية وغياب الترشيعاتالقانونية التي تكفل احلقوق وتلزم بالواجبات.
خروجها عن الرقابة والسيطرة وما يف ذلك من حتديات حتركات املالاملشبوهة والتي جيب أن تكافح.

وهذا حكم مصلحي ،يزول بتغري الظروف واملصالح ،كحاجة أقلية حمتاجة
لالستقالل النقدي عن دولة معتدية أو ظاملة ال حتقق مقاصد الرشيعة اإلسالمية
يف إقامة العدل املايل والنقدي بني الناس فتخضع األحكام آنذاك للموازنات
املصلحية الرشعية بتقدير كل حالة عىل حدة ويف حالة عدم توافر أنظمة نقدية
أقل رضرا وهذا من الصعوبة بمكان ال يتصور إال أنه يوضع كرشط احتياطي
احرتازي يف الفتوى ،واهلل أعلم.
( ((8مل نستخدم لفظ التحريم ،باعتبار الرأي الذي يقول أن احلرام ينبغي أن يأيت فيه نص أو قياس جيل.
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الخاتمة
النتائج :
مربرا
 -ال شكل حمدد للنقود يف النظام االقتصادي اإلسالمي ،وليس هذا ًللعدول عن نظام املعدنني الذي ساد فرتات طويلة من تاريخ البرشية،
ومل يثبت نظام أكفأ منه حتى اللحظة .واختاذه كنظام نقدي منوط
باملصلحة وما حيقق العدل والكفاءة يف التعامالت بني الناس.

 -حق اإلصدار النقدي –يف نظام املعدنني -منوط بالسلطان ونوابه(الدولة) باالتفاق ويف غريمها عىل الراجح ،وال يسمح لغري السلطان
ونوابه بإصدار العمالت ملا فيه من املحاباة ومن االفتئات عىل اهليئة
االجتامعية ،ومصادرة حقها يف ريع اإلصدار ،ومتكني جهات خاصة
بتحصيل أرباح دون استحقاق ،وإطالق العنان يف هذا الباب يستحل
فوىض غري مقبولة رش ًعا.

 -يكون هذا احلق (اإلصدار النقدي) تكلي ًفا للحاكم عىل أن يقيم فيهمالعدل ،بجميع متطلباته.

نظرا لقبوهلا العام
 -تتوافر يف العمالت االفرتاضية املشفرة علة الثمنية ًورواجها يف أوساط مهتمة هبا وهو مما يمنحها صفة املالية ،وبالتايل
ترسي عليها األحكام الرشعية املتعلقة بالنقد وذلك خترجيا عىل أقوال
الفقهاء القدامى واملعارصين بثمنية ما راج وتعارف عليه الناس.
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 -عىل السلطان أن يقر النظام النقدي الذي حيقق الكفاءة االقتصاديةالتي ال ختل بمقصد استقرار النقود كمقياس عادل ومستقر للقيم ،وال
يعدل عنه إىل نظام أقل كفاءة دون أسباب مرحلية وجيهة بتقدير العلامء
االقتصاديني الثقات.
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 -مصدر الثمنية هو العرف ،أما إعطاء صفة اإلبراء واإلقرار العام للتداولفهو بإذن السلطان ،املقيد بعدم اإلرضار وحتقيق العدل يف التعامالت
بني الناس.
 -تواجه العمالت االفرتاضية املشفرة أخطار اقتصادية وتقنية وقانونية مماجيعلنا نذهب إىل منع التداول هبا من ًعا مصلح ًيا ،ونقول برسيان األحكام
الرشعية املتعلقة بالعمالت عىل من امتلكها استثنا ًء الختالف التقنينات
عىل ممتلكها يف البالد املختلفة.

 -العمالت االفرتاضية املشفرة ال يمكن أن حتقق الرشوط الالزمة لإلقرارنظرا لطبيعتها غري املركزية (االنتشارية)،
هبا كاإلصدار من قبل احلكومة ً
وال زالت مسألة حوكمتها حمل نظر ومل تثبت إمكانيتها( ((8مع توقع ذلك
ً
مستقبل( ،((8ويف حال ثبتت فإن الراجح أن ال ترضب النقود وتقر إال
من جهة احلاكم .وحني ذاك لن يكون اسمها نقو ًدا افرتاضية مشفرة
ولكن نقو ًدا رقمية.

 -أبرز أخطار هذه النقود اضطراب قيمتها وعدم القدرة عىل السيطرةبني املعروض منها والطلب عليها ،وانتفاع جهات خاصة باإلصدار،
نظرا ملا حييط هبا من غموض.
وحتقيقها للفوىض املالية ً

 -ال يمكن قبول هذه العمالت كنقد مساعد أو مكمل لنفس األسبابسابقة الذكر.

(85) Omoijade, Motsi, handbook of block-chain, digital finance, and inclusion, Academic press, 2018, pp 207-223

(86) Huges & Middelbrook, sarah, Regulating Cryptocurrencies in the United States: Current Issues and Future Directions, 2014, university
blookmington school of law, pp 30-35
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التوصيات:
 - 1عدم التعامل بالعمالت االفرتاضية املشفرة عىل املستوى الفردي والتوعية
متجرا ووسيلة للرتبح طلبا للربح الرسيع.
بحرمة املضاربة عىل النقود واختاذها
ً

 - 2توعية اجلهات اإلرشافية يف كل البالد عىل أخطار هذه العمالت ،ومنع
التعامل هبا إن أمكن ،وقيامهم بمحاوالت جادة إلجياد بديل نقدي كفؤ.
 - 3دراسة إمكانية إجياد نقود رقمية صادرة عن سلطة رشعية مركزية تكون
مستندة يف أصلها إىل أصول حقيقية كالذهب والفضة ،وتعميم التجارب املاضية
التي حاولت ذلك إذا ثبتت كفاءهتا.

 - 4دراسة اقتصادية وتقنية معمقة ألمنيات التقنية ومشكالهتا واملتطلبات
القانونية واملحاسبية هلا.
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