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الطبعة األوىل
 للهيئة املرصية العامة للكتاب، ٢٠٢٣م.

الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

توجه  بالرضورة عن  تعرب  الكتاب ال  هذا  الواردة يف  اآلراء 
اهليئة، بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
بإذن  إال  صورة  بأية  االقتباس  أو  النسخ  أو  النرش  إعادة  حيظر 
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب، أو باإلشارة إىل املصدر.
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احلمـد هلل رب العاملني، والصاة والسـام عىل رسـل اهلل 
أمجعني، وعىل خاتم أنبيائه ورسـله سـيدنا حممد بن عبد اهلل، 

وعىل آله وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم الدين.

وبعد:
فإن املال واالقتصاد عصب احلياة وقوامها، وال شك أن 
ن الدول من الوفاء بالتزاماهتا  وجود اقتصاد قوي مستقر ُيمكِّ
املحلية والدولية ومن توفري حياة كريمة ملواطنيها، ويسـهم 
يف اسـتقرارها وحتقيق أمنها وأماهنـا، فجيش قوي واقتصاد 

قوي يعني دولة ذات شأن ومواطنًا ذا كرامة .
واالقتصـادات كلهـا تقوم عىل أسـس من أمههـا: زيادة 
اإلنتاج وترشيد االستهالك، وهو ما أشار إليه النص القرآين 

يف قصة سـيدنا يوسـف  : ﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

تقـديـم
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ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ   
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ﴾)١(؛ فضـاًل عـن منع الغرر؛ حيث هنـى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عـن كل ألـوان الغـش واالحتـكار واملعامـالت املالية التي 
تتضمـن غـرًرا بأحـد املتبايعني أو كليهام؛ مثـل هنيه ملسو هيلع هللا ىلص عن 
وا  ُ بيـع احلصـاة، وعـن بيـع الغرر، كـام قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ترَْشـ�رَ
ٌر«؛ وذلك ملا يشكله الغرر من خطر  ررَ ُه غرَ إِنَّ كرَ يِف املاِء، فرَ مرَ السَّ
داهـم عىل االقتصاد ومن تأثري سـلبي عىل احلياة االجتامعية 

واملجتمعية.

ومع التطور االقتصادي اهلائل الذي يشـهده عاملنا اليوم 
دخلت عوامل عديدة لتشكل روافد هامة لالقتصاد القومي 
والدويل والعاملي، وتنوعت مصادر الدخل، وكذلك عوامل 

التأثري يف االقتصاد سلًبا أو إجياًبا. 

وملا أواله اإلسالم للجانب االقتصادي من أمهية بالغة؛ 
ا حمـاور املؤمتـر الثالـث والثالثـني للمجلـس األعىل  نَـّ ضمَّ

)١(]سورة يوسف، اآليات ٤٧: ٤٩[.  
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للشـئون اإلسـالمية، الـذي عقد حتـت عنـوان: »االجتهاد 
رضورة العرص صوره .. ضوابطه .. رجاله .. احلاجة إليه«، 
ـا عن اجلوانـب االقتصادية، ركز عـىل أنموذج  حمـوًرا خاصًّ

هام منها هو أنموذج العمالت االف�اضية املشفرة . 

م نخبة خمتارة من بحوث هذا املؤمتر  ويف هذا الكتاب ُنقدِّ
التـي قدمـت وتناولت هـذه العمالت، مع نسـبة كل بحث 
منها إىل كاتبه، سـائلني املـوىل  أن يتقبل هذا العمل، وأن 
جيـزي كل من أسـهم فيه ببحث، أو جهـد، أو تنظيم لذلكم 

املؤمتر، أو أرشف عليه خري اجلزاء.

واهلل من وراء القصد، وهو املوفق واملستعان

أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية

 باألزهر الرشيف
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االجتهاد يف املجال االقتصادي)1(

إن االجتهـاد بحـق رضورة العـرص، وهـو يتغـري بتغري 
الزمـان واملـكان واحلـوادث واملسـتجدات، وال مفـر مـن 
اللجـوء إليه من خالل أهله ورجاله املتخصصني من العلامء 
الثقـات، وفيام ييل عرض لنموذج عـرصي من االجتهاد يف 
املجال االقتصادي، أال وهو التعامل بالعمالت االف�اضية. 

الرشعـي  واملوقـف  االف�اضيـة  بالعمـالت  التعامـل 
والقانوين من مجيع أنواعها القديمة واملعارصة:

إن احلكـم عـىل الـيء فـرع عـن تصـوره، فقبـل بيـان 
حكـم الرشيعة والقانـون يف التعامل بالعمـالت الرقمية أو 
االف�اضية يلزم توضيح مفهـوم ومضمون هذه العمالت، 
فالعمـالت االف�اضية: هـي عمالت يتـم التعامـل هبـا يف 

  – )١( أ .د/ مصطفـى حممـد عرجـاوي، أسـتاذ القانـون املدين املتفـرغ بكلية الرشيعـة والقانون 
جامعة األزهر .
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الواقـع االفـ�ايض بعيـًدا عن احلكومات والبنوك والرقابة 
القانونيـة، وال ختضع ملا ختضع لـه عمالت الدول من الدقة 
واالنضبـاط واملتابعة من البنـوك املركزية لعمالهتا الوطنية، 
فهـي عمالت ختتلـق - بال غطاء مايل حقيقـي - من خالل 

رشكات أو مؤسسات تتمتع بالرسية شبه املطلقة .

أنواع العمات االفرتاضية:
أهـم هذه العمالت شـهرة هي العملة املعروفة بمسـمى 
»البيتكـوين«)١(، وهنـاك عمـالت أخـرى منهـا: »اإليثـر«، 
و»الليتكـويــن«، و»اإليــوس«، و»السـتيلـر«، و»النيــو«، 
واالختالفـات بـني هـذه العمـالت االف�اضيـة يتمثـل يف 
كيفيـة تغري قيمتها مـع مرور الوقت بحسـب تقبل املتعاملني 
لتداوهلا، ومدى كمية ووفرة اإلقبال عليها، فكلام زاد الطلب 

)١( هـذه العملـة االف�اضيـة هـي األكرب حاليًّا مـن حيث قيمتها السـوقية، وقد تـم إطالقها يف 
األسواق يف عام ٢٠٠٩م بواسطة اسم مستعار ضمن جمموعة قامت بتأسيس وإنشاء شبكة 
لتأمني املدفوعات؛ هبدف عدم االحتياج لطرف ثالث حيصل عىل عموالت للتحويل يمكن 
الوثوق به، فهي مؤسسـة حترص أن تظل املعامالت رسية وجمهولة بحيث ال يمكن متابعتها 
أو مراقبتهـا مـن احلكومـات أو البنـوك املركزيـة، وهي من أخطر وسـائل غسـيل األموال 
والتهريب، بل واملخاطرة فيها غري حمسـوبة العواقب، وهي من أهم سـلبيات هذه العمالت 

االف�اضية بوجه عام .
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عىل عملة رقمية أو اف�اضية زادت قيمتها السـوقية، وأمكن 
املضاربـة عليهـا واملزامحـة يف اقتنائهـا؛ جرًيـا وراء الكسـب 

الرسيع بعيًدا عن متابعة احلكومات ببنوكها املركزية.

حكم التعامل بالعمات االفرتاضية:
إن دار اإلفتـاء املرصيـة قـد حسـمت يف فتواهـا حكـم 
التعامـل بالعمـالت االف�اضيـة - وعىل رأسـها ما يعرف 
»بيتكويـن«  عمـالت  تـداول  إن  فقالـت:   - بالبيتكويـن 
والتعامـل من خالهلا بالبيـع والرشاء واإلجـارة وغريها ال 
جيـوز رشًعـا، بـل ُيمنع من االشـ�اك فيهـا لعـدم اعتبارها 
كوسـيط مقبـول للتبادل من اجلهات املختصة، وملا تشـتمل 
عليـه مـن الرضر الناشـئ عن الغـرر واجلهالـة، والغش يف 
مرصفهـا ومعيارهـا وقيمتهـا، فضاًل عام تؤدي إليه ممارسـة 
التعامل هبا من خماطـر عالية عىل األفراد والدول، والقاعدة 
الرشعيـة تقول: الـرضر يزال؛ وذلك لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رضر 

وال رضار«)١(.

)١( األشـباه والنظائـر للسـبكي، ٤١/١، دار الكتب العلميـة، القاهرة، واحلديث يف سـنن ابن 
ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، حديث رقم: ٢٣٤٠ .
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كـام أوضحت دار اإلفتـاء املرصية أن عملـة »بيتكوين« 
مل تتوافـر هبا الـرشوط والضوابط الالزمـة يف اعتبار العملة 
وتداوهلا، وإن كانت مقصودة للربح أو االستعامل والتداول 
يف بعـض األحيـان إال أهنـا جمهولة غـري مرئيـة أو معلومة، 
مع اشـتامهلا عىل معـاين الغش اخلفـي واجلهالـة يف معيارها 
ومرصفهـا، مما يفيض إىل وقوع التلبيـس والغرر يف حقيقتها 
بـني املتعاملني، فعملة »بيتكوين« تشـبه العملة املغشوشـة، 
ونفايـة بيـت املال، وغري ذلك من املسـائل التي قرر الفقهاء 
حرمـة إصدارهـا وتداوهلـا واإلبقـاء عليها وكنزهـا؛ لعدم 
شـيوع معرفتها قدًرا ومعياًرا، وملا تشـتمل عليه من اجلهالة 
والغش، فضاًل عام أسـلفناه من املضـار امل�تبة عىل التعامل 
هبا واملخاطـر التي حتدق باألفراد والدول بسـبب تداعياهتا 

السلبية عىل املجتمع بأرسه)١(.

احلظر الرشعي والقانوين للمعامات غري املنضبطة:
إن أنـواع املعامـالت القائمة عـىل املقامـرة أو الغش أو 
التدليـس حمرمـة رشًعا وقانوًنا؛ ألن القانـون حيمي التعامل 

)١( راجـع: موقع دار اإلفتاء، فتوى د/ شـوقي عالم، بتاريـخ ٢٠١8/١/١م، وكذا بث مبارش 
د/ حممد شلبي، أمني الفتوى بدار اإلفتاء املرصية، ٢٠٢٢/٢/٢٠م .
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يف مجيـع املجـاالت االقتصادية وينظمهـا حرًصا عىل حتقيق 
مصلحـة الدولـة ومواطنيهـا، ومـن ثـم محايـة اجلميـع من 
املقامـرة والغش والتدليـس والنصب واالحتيـال، فكل ما 
حيتـوي عىل مقامـرة مقرونة بغشٍّ أو تدليـس أو جمردة منهام 
فـإن القانـون حيظرهـا وجيرمهـا بالقـدر الذي يتناسـب مع 

املضار امل�تبة عليها يف املجتمع)١(.

وختاًمـا .. يمكن أن نسـتخلص من هذا البحث النتائج 
التالية:

- االجتهـاد رضورة حتمية يف حياتنـا، فهو يغطي كافة 
جماالت احلياة بمستجداهتا، وأصبح بحق رضورة العرص.

- االجتهــاد اجلامعـي حيـمي األمـة مـن املتطـرفني وتعدُّ 
املغـالـني، واملجامـع الفقهيـة املعتمـدة، واهليئـات العلميـة، 

)١( راجع: مواد قانون العقوبات املرصي رقم ٥8 لسـنة ١٩٣٧م، واملنشـور يف الوقائع املرصية 
– العـدد ٧١ الصادر يف ٥ أغسـطس ١٩٣٧م، والتعديالت الـواردة عليه بالقوانني: رقم 
٤٩ لسـنة ٢٠١٤م، ورقم ٥٠ لسـنة ٢٠١٤م، ورقم ١٢8 لسـنة ٢٠١٥م، ورقم ٢١ لسـنة 
٢٠١٥م، ورقم ١٠٠ لسـنة ٢٠١٥م، ورقم ٧8 لسـنة ٢٠١٦م، فكلها تؤكد حرص الدولة 
عـىل محاية املجتمع من اجلريمة، وبخاصـة ما يتعلق منها باجلرائم االقتصادية ومحاية األفراد 

من مجيع صور الغش والتدليس واملقامرة بصورة قطعية الثبوت قطعية الداللة .
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واملؤسسـات الدينيـة املتخصصة هـي القادرة عـىل بحث كل 
القضايـا املعـارصة وتقديـم احللـول النافعـة هلا بال إفـراط أو 

تفريط .

أمــور  الوسـطيـة يف االجتهــاد يف  اعتـامد  - رضورة 
الواقـع ملعاجلتها بام يتناسب مع املعروض عىل دوائر اإلفتاء 
بعد اللجوء إىل أهل التخصص يف كل جمال عند االقتضاء . 

*          *          *
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العمات االفرتاضية املشفرة 
يف ميزان احلكم الرشعي)1(

ُتعـد العمـالت االف�اضيـة املشـفرة مـن أهـم نـوازل 
املعامـالت التـي ابتـيل هبـا كثري من النـاس يف هـذا العرص، 
واعتبارها نوًعا من النقود، ومن ثرَمَّ كان لزاًما أن نبني مفهوم 
النقود يف الفقه اإلسـالمي واالقتصـاد واملحددات الرشعية 

والضوابط الفقهية إلصدارها، وذلك فيام ييل: 

حتدث الفقهاء عن النقود يف باب زكاة الذهب والفضة، 
وبـاب الركاز، وبـاب الربا، وباب الرشكـة والقراض وغري 
ذلـك، وباسـتقراء كالمهـم عـن النقـود نجـد أن هلـم عدة 

اجتاهات يف إطالق النقود عليها، وهي ما ييل)٢(:

)١( أ .د /عبـد اهلل بـن عبـد العزيز املصلـح، األمني العـام للمجلس اإلسـالمي العاملي للدعوة 
واإلغاثة، اململكة العربية السعودية . 

)٢( نظريـة النقـود يف الفقـه اإلسـالمي املقارن، د/ريـان توفيق خليـل، ص٣٩-٤٠، دار الفتح 
ن، ط ١، ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م . للدراسات والنرش، األردن، عاماّ
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١- إطـالق النقـود عـىل الذهـب والفضة، سـواء أكانا 
مرضوبـني أم مل يكونا مرضوبني، وهذا لبعض احلنفية، جاء 
يف جملـة األحكام العدلية: النقـود: مجع نقد، وهو عبارة عن 
الذهب والفضة، سواء كانا مسكوكني أو مل يكونا كذلك)١(. 

٢- إطالق النقود عىل املرضوب)٢( من الذهب والفضة 
خاصة، قال الرميل من الشافعية: وللنقد إطالقان؛ أحدمها: 
ين، فشـمل املـرضوب وغريه،  ض والدَّ عـىل ما يقابـل العررَ

والثاين: املرضوب خاصة)٣(.

٣- إطـالق النقـود عـىل الذهـب والفضـة والفلوس، 
قال الكاسـاين: الفلـوس أثمـان، فال جيوز بيعها بجنسـهـا 
متفاضـاًل كالدراهـم والدنانري، وداللة الوصـف عبارة عام 
تقدر بـه مالية األعيـان، ومالية األعيان كام تقـدر بالدراهم 

والدنانري تقدر بالفلوس فكانت أثامًنا)٤(.

)١( درر احلـكام رشح جملة األحكام، عيل حيـدر، ١٠١/١، مكتبة النهضة - بغداد، ودار العلم 
للماليني، بريوت.

كها وطبعها. )٢( رضب النقود: أي سرَ
)٣( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج لإلمام أمحد بن محزة الرميل، 8٣/٣، املكتبة اإلسالمية .

)٤( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي، 8٥/٥، 
دار الكتب العلمية - بريوت، ط ٢، ١٤٠٦هـ-١٩8٦م .
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٤- إطـالق النقود عـىل الذهب والفضـة، وعىل كل ما 
هام، جاء يف املدونة الكربى: قال  هام ويؤدي وظائفرَ يقوم مقامرَ
ْقنرَا  رَ اْف�رَ اِهمرَ فرَ ررَ ْيت ُفُلوًسا بِدرَ رَ أرَْيترَ إْن اْشـ�رَ سحنون: ُقْلُت: أرَررَ
ْوِل  ا يِف قرَ ـذرَ ْصُلُح هرَ الرَ ابن القاسـم: الرَ يرَ ، قرَ ابرَـضرَ ترَقرَ ْبـلرَ أرَْن نرَ قرَ
ا  رْيرَ فِيهرَ الِـٌك يِف اْلُفُلوِس؛ الرَ خرَ الرَ يِل مرَ اِسـٌد، قرَ ا فرَ ذرَ هرَ الٍِك، ورَ مرَ
ْو  لرَ ِرِق، ورَ الرَ بِاْلورَ ـِب ورَ هرَ ًة ] أي: مع تأجيل القبض[ بِالذَّ نرَظِـررَ
نْيٌ  عرَ ٌة ورَ رَا ِسـكَّ تَّى ترَُكونرَ هلرَ ْينرَُهْم اجْلُُلودرَ حرَ ـاُزوا برَ اسرَ أرَجرَ أرَنَّ النَـّ

ًة)١(.  ِرِق نرَظِررَ اْلورَ ِب ورَ هرَ ا أرَْن ُتبرَاعرَ بِالذَّ ِرْهُتهرَ كرَ لرَ

وسـبب إطالق الفقهاء النقد عـىل الذهب والفضة أهنام 
يقومان بالوظائف التالية:

١- يسـتخدمان وسـيًطا للتبـادل؛ أي أن الذهـب والفضة 
يستخدمان أثامًنا للسلع واخلدمات، ومتلكها بيرس وسهولة دون 

البحث عن طرف ثالث؛ ألهنام حيظيان بقبول عام من األفراد.

٢- مقيـاس لِقيـم السـلع واخلدمـات؛ أي أن السـلعة 
أو اخلدمـة يعـرب عنها بعدد مـن وحدات النقـد )الذهب أو 

الفضة( املستخدمة يف التبادل .

)١( املدونـة الكربى، لإلمـام مالك بن أنس األصبحي احلمـريي ١٦٠/٦، دار الكتب العلمية، 
ط١، ١٤١٥هـ .
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٣- أداة للمدفوعـات اآلجلة؛ وذلـك مثل الديون 
وهـذه  اآلجلـة،  العقـود  تنشـئها  التـي  وااللتزامـات 
الوظيفـة تعتمد عىل خاصية القبـول العام التي جيب أن 
تتمتـع هبـا النقود، كام يشـ�ط أن متتاز بثبات نسـبي يف 

قوهتا الرشائية .

٤- خمـزن للثروة؛ وذلـك أن النقود التـي حيصل عليها 
ها يف مبادلـة الســلع واخلدمـات، ويدخـر  الفرد ينفق بعضرَ

الباقي ليقـوم باستخدامها يف املستقبل .

وقـد اسـتنبط الفقهـاء املعـارصون مـن كالم الفقهـاء 
السـابقني تعريًفــا للنقود، وعرفوها بأهنــا: كل ما تعـارف 
الناس عىل اسـتخدامه وسيًطا للتبادل، ومقياًسا لِقيم السلع 
واخلدمات، وخمزًنـا للثروة، ومعيـاًرا للمدفوعات اآلجلة، 
وهـذا التعريـف هو الذي اسـتقر عليه رأي مجهـور الفقهاء 

املعارصين، وبه أخذت املجامع الفقهية)١(.

)١( انظر: القرار السـادس حول العمالت الورقية الصادر من املجمع الفقهي اإلسـالمي التابع 
لرابطة العامل اإلسـالمي يف الدورة اخلامسـة للمجمع املنعقدة يف الف�ة من 8 إىل من ١٦ من 
ربيـع اآلخر سـنة ١٤٠٢هـ، وقرار هيئة كبـار العلامء باململكة العربية السـعودية رقم )١٠( 

بتاريخ ١٣٩٣/8/١٧هـ بشأن الورق النقدي .
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تعريف النقود عند االقتصاديني:
تعـددت آراء علـامء االقتصـاد حـول تعريـف النقـود، 
وذلك بسـبب انقسـام آرائهم حول دور النقـود وأمهيتها يف 
النشـاط االقتصادي خـالل تارخيهـا الطويـل، ولكن رغم 
هـذا االختالف بني علامء االقتصـاد إال أننا نجد أن أغلبهم 
متفقون عـىل تعريف النقود من زاويـة وظائفها التي تؤدهيا 
يف النظـام االقتصـادي، وقد عرفـوا النقود بأهنـا: كل يشء 
ا بحكم العرف، أو القانون، أو قيمة  يقبلـه اجلميع قبواًل عامًّ
اليء نفسه، ويكون قادًرا عىل أن يكون وسيًطا يف عمليات 
التبادل املختلفة للسـلع واخلدمات، ويكون صاحلًا لتسـوية 

الديون وإبراء الذمم)١(.

وبمقارنة تعريف علـامء االقتصاد للنقود بتعريف علامء 
الفقـه اإلسـالمي نجد أن النظـرة االقتصاديـة ال خترج عن 
النظريـة الفقهيـة، وهـذا أمر طبعـي؛ ألن شـواهد التعامل 
بالنقود واحـدة، وظواهر آثارها مما يـدرك باحلس؛ فاقتىض 

)١( النقـود واملصـارف، د/ناظـم حممد نـوري الشـمري، ص٣٤، مديرية دار الكتـب للطباعة 
والنرش، جامعة املوصل، ١٩8٧م .
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  ذلـك التقـارب يف التعريف، لكن يبقى التميـز لفقهائنا
يف سبق إدراك مظاهر وظائف النقود، ومن ثم التعريف هبا.

الضوابط الفقهية إلصدار النقود)1(:
النقــدي  الضابــط األول: توحيــد جهــة اإلصـدار 

وإناطـة مسئوليته بالدولة )٢(.

الضابــط الثاين: حتقيـق االسـتقرار والثبات النسـبي يف 
قيمـة النقود)٣(.

ـذ اإلصدار النقــدي مصدًرا  الضابـط الثالـث: أالَّ ُيتخرَ
للتجارة وحتصيل األرباح)٤(.

)١( انظـر: بحث: إصدار العمالت املشـفرة بـني ضوابط الرشع ومتطلبات العـرص، للدكتور/ 
إسـامعيل عبـده عبـاس اجلميـيل، ص١٦-٢٥، بحـث مقـدم للمؤمتر اخلامس عـرش لكلية 
الرشيعة والدراسـات اإلسالمية بجامعة الشـارقة بعنوان )العمالت االف�اضية يف امليزان( 

يومي الثالثاء واألربعاء ١٦ و١٧ من إبريل ٢٠١٩م .
)٢( انظـر: النقـود يف الرشيعـة اإلسـالمية إصدارهـا وتداوهلـا، للدكتـور/ حممد هاشـم حممود 
١٧٦/١، دار اإلحسان - القاهرة، ط أوىل، سنة ٢٠١٩م، ونظرية النقود يف الفقه اإلسالمي 

املقارن للدكتور / ريان توفيق خليل، ص٧٤ .
)٣( انظـر: إعـالم املوقعني عـن رب العاملني لإلمام ابـن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد السـالم 

إبراهيم ٥/٢، دار الكتب العلمية  - بريوت، ط أوىل، ١٤١١هـ  - ١٩٩١م .
)٤( انظـر: آثـار التضخم عـىل العالقات التعاقدية يف املصارف اإلسـالمية والوسـائل املرشوعة 
للحامية، د/رفيق املرصي، ص١٥، دار الكتبي للطباعة والنرش والتوزيع، ط١، ١٤٢٠هـ .
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كـام قـرر العلامء أنه جيـب أن يكون الغـرض من إصدار 
النقـود هو االسـتجابة حلاجة األمة وحتقيـق مصلحتهـا، ال 

جلني األربـاح من إصدارها أو االجتار فيها .

مفهوم العمات االفرتاضية واملشفرة:
العمـالت  العمـالُت االف�اضيـة هـي أحـد أشـكال 
الرقميـة، حيث تنقسـم العمالت الرقمية إىل ثالثة أشـكال 

رئيسة، وهي:

.)e-Money( )١- النقود اإللك�ونية)١

 Central Bank()الرسـمية)٢ الرقميـة  العمـالت   -٢
 )Digital urrencies

)١( النقود اإللك�ونية هي: خمزون إلك�وين لقيمة نقدية عىل وسيلة إلك�ونية كبطاقة بالستيكية 
أو ذاكرة كمبيوتر، تستخدم يف السحب النقدي أو تسوية املدفوعات لوحدات اقتصادية غري 
تلـك التـي أصدرت النقـود اإللك�ونية، دون احلاجة إىل وجود حسـاب بنكـي عند إجراء 
 Prepaid( والبطاقات مسـبقة الدفع ،)Debit Cards( الصفقات، مثل: بطاقات الدفع
 Electronic( والشـيكات اإللك�ونيـة ،)e - Cash( والنقـد اإللكـ�وين ،)Cards

. )Checks
)٢( العمالت الرقمية الرسمية يمكن تعريفها بأهنا: نقود رقمية مدعومة بغطاء قانوين، ذات قيمة 
حمددة يف وحدات احلسـاب اخلاصة هبا، تقوم بوظائف النقود التقليدية، وتسـتخدم كوسيلة 
للدفـع الرقمي . انظر: تقرير مرشوع العملية الرقمية املشـ�كة والسـجالت املوزعة للبنك 

املركزي السعودي ومرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي )مرشوع عابر( . 
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.)Virtual Currencies( 3- العمات االفرتاضية

وتعـد العمـالت املشـفرة هـي بمثابـة فـرع للعمـالت 
االف�اضيـة، ورغـم تعدد تعاريـف العمـالت االف�اضية 
املشـفرة من ِقبرَـل املؤسسـات واملنظـامت الدوليـة والبنوك 
املركزية إال أن التعريف الذي نختاره للعمالت االف�اضية 
املشـفرة: هـي متثيـل رقمـي للقيمـة، صـادر عـن مطورين 
خاصني، ومقوم يف وحدة احلساب اخلاصة هبم، يتم تداوهلا 
إلك�ونيًّـا يف جمتمع اف�ايض وبدون وجود وسـطاء، )ألهنا 
قائمـة عىل مبدأ النظـري للنظـري Peer To Peer(، تعتمد يف 
إصدارهـا وتداوهلـا عىل تقنيـات علم التشـفري، وال تصدر 
عن بنك مركزي أو سـلطة رقابيـة أو تنظيمية وإنام يصدرها 
روها، وال تشـكل التزاًما عـىل أية جهة بام يف  ويراقبهـا ُمطوِّ
ذلـك ُمطوروها، ومن ثم فإن حمور وجودها يقوم عىل رضا 
طرفيها أو أطرافها بأن يكون األخذ والدفع يف جمال التعامل 
بتلـك العمالت مبنيًّا عـىل الثقة فيام بينهـم ودون كفالة من 
جهـة أخرى عليهم، فمبناها عىل ندية الثقة واجتامع الدائنية 
واملديونيـة يف يد كل طـرف، وذلك باملخالفـة لنظام النقود 

التقليدية.
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أنواع العمات االفرتاضية املشفرة:
يمكـن تقسـيم العمالت االف�اضية املشـفرة إىل نوعني 

رئيسني، مها:

 :)Centralized( 1- العمـات االفرتاضيـة املركزيـة
وهي التي تصدرها البنوك املركزية .

 :)Decentralized( 2- العمات االفرتاضية الامركزية
وهي التي يصدرها متعاملون خواص، وتعتمد عىل الربجمة 
والرياضيـات )اخلوارزميـات( يف اسـتخراجها، وال تلتـزم 
بقواعد وأطر املنظومة النقدية السائدة، حيث ال توجد جهة 
مركزية مسـئولة عنها أو تراقبها، ويمكن تقسـيم العمالت 

االف�اضية املشفرة الالمركزية إىل نوعني مها:

- العمات االفرتاضية املشـفرة املستقرة )املدعومة()1(: 
وهي نقود مشـفرة، ال مركزية، مدعومة بأصل احتياطي)٢(، 

)١( انظـر: العمالت الرقمية املشـفرة )حقيقتهـا، خصائصها، حكمها(، د/أمحد هالل الشـيخ، 
ص٤ وما بعدها ، ندوة العمالت الرقمية املشـفرة ، منظمة التعاون اإلسـالمي وجممع الفقه 

اإلسالمي الدويل ، ١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م .
)٢( يف العادة تتم تغطية العمالت االف�اضية املشـفرة إما بعمالٍت تقليدية، أو بسـلع يتم تداوهلا 

يف البورصة، مثل : املعادن أو العمالت املشفرة .
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وتسـتمد العملة املشـفرة املسـتقرة قيمتها مـن قيمة األصل 
الـذي يدعمهـا، ومن أشـهر العمالت االف�اضية املشـفرة 
املسـتقرة: عملـة "تيثـري ")١(USDT، وعملـة باكـس جولد 

.)٢("Pax Gold"

- العمـالت االف�اضيــة املشـــفرة غيـر املســتــقرة 
)unstablecurrency(: وهي متثيل رقمي لقيمة غري موزعة 

أو مضمونـة مـن طـرف: مـرصف، أو مـرصف مركـزي، 
أو سـلطة مركزية، أو سـلطة عامـة، والتـي ال ترتبط بعملة 
قانونيـة، وال حتظى بالنظام القانوين لعملة وطنية أو أجنبية، 
غـري أهنا رغـم ذلـك ُتقبل مـن طـرف أشـخاٍص يتمتعون 
بالشـخصية القانونيـة، عـىل أسـاس أهنـا وسـيلة للمبادلة، 

)1) عملة "تيثري"USDT: تم إطالقها يف عام 2015م، وهي مربوطة بالدوالر األمرييك . 
)2) عمل��ة باك��س جولد "Pax Gold "، يرمز لها بالرمز )PAXG(، وهي عملة مش��فرة مدعومة 
بالذه��ب، أطلقه��ا منش��ئو Paxos Standard (PAX( يف س��بتمرب 2019م، والتي تعمل 
عىل ش��بكة بلوكتشني إيرثيوم، ويتم دعم كل عملة PAXG الرقمية بجزء بسيط من سبيكة 
London Good Delivery الذهبي��ة، املخزن��ة يف أقبي��ة Brink’s Gold، وه��ي رشك��ة 
التخزي��ن املعتمدة من قب��ل جمعي��ة London Bullion Market Association . هدفها 
جعل الذهب أكرث قابلية للتداول والس��اح للمس��تثمرين ب��راء كميات صغرية إىل أجل 
غري مسمى من الذهب، وبالتايل القضاء فعليًّا عىل الحد األدىن لحدود الراء للسلعة . 



25

والتـي يمكن حتويلهـا وختزينهـا ومصادرهتـا إلك�ونيًّا)١(، 
ويمكن تعريفها بأهنا: وحدة رقمية مشـفرة، خمزنة يف حمافظ 
خاصة عىل شبكة اإلن�نت، ليست خاضعة لسلطة مركزية، 
وال ترتبـط بحسـاب بنكـي، وال ترتبـط بعملـة قانونيـة أو 
معدن ثمني، وليست مضمونة من أي جهة عامة أو خاصة، 
وحتظى بقبول من أشـخاص يتمتعون بالشخصية القانونية، 
وتسـتعمل وسـيلة للتبـادل اإللكـ�وين، ويمكـن حتويلها 
ومصادرهتا إلك�ونيًّا، ومن أشهر العمالت االف�اضية غري 

املستقرة: »البيتكوين« و»الريبل« و»اإليثرييوم«)٢(.

)١( الطبيعـة القانونية للعمالت االف�اضيـة الرقمية، د/ كامل نجاجرة، ص ٢٥، املجلة الدولية 
لالجتهاد القضائي، العدد: ٣، ٢٠٢١م .

)2) بيتكوِي��ن )Bitcoin(: عمل��ة مش��فرة ت��م اخرتاعها يف ع��ام 2008م من قبل ش��خص أو 
مجموعة من األش��خاص مجهويل الهوية عرفوا باسم »ساتويش ناكاموتو«، بدأ استخدام 
العمل��ة يف ع��ام 2009م عندما تم إص��دار تطبيقها كربنامج مفت��وح املصدر، وهي أول 
عمل��ة رقمية المركزية، من دون وجود بنك مركزي، ميكن إرس��الها من ش��خص إىل آخر 
عرب ش��بكة بيتكوين بطريقة الن��د للن��د )Peer To Peer( دون الحاج��ة إىل ط��رف ثالث 
)وس��يط كالبنوك(، يتم التحقق من حواالت الش��بكة باستخدام التش��فري ، ويتم تسجيلها 
يف دفرت حس��ابات موزع يسمى سلس��لة الكتل، ويتم إنش��اء البيتكوي��ن كمكافأة لعملية 

https:// en.m. Wikipedia.org . تعرف باسم التعدين

والريب��ل: هو ش��بكة الدفع من نظري إىل نظري آخر، وبروتوكول دف��ع حقيقي يف الزمن الفعيل، 
وس��وق رصف العمالت، وش��بكة تحويالت مالية من طرف رشكة ريبل . كا يطلق عليه 
بروتوكول املعامالت ريبل )RTXP( أو بروتوكول الريبل، فهو مبني عىل بروتوكول إنرتنت 
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خصائص العمات االفرتاضية املشفرة:
العمـالت االف�اضيـة املشـفرة تقوم عىل تقنية سلسـلة 
ا، ومن أشـهرها  الكتـل )البلوك تشـني()١(، وهي كثرية جدًّ

موزع ومفتوح املصدر، وسجل توافقي وعملة أصلية تسمى XRP )ريبل(. تهدف شبكة ريبل 
الت��ي ت��م إطالقها يف عام 2012م إىل متك��ني »املعامالت املالية العاملي��ة اآلمنة واللحظية 

https:// en.m. Wikipedia.org . »وشبه املجانية من أي حجم دون رد املبالغ املدفوعة

واإليثرييوم: إيرثيوم )اختصاًرا ETH(: هي منصٌة عامٌة مفتوحة املصدر معتمدة عىل سلس��لة 
الُكت��ل، تق��وم بوظيف��ة العقد الذيك التي تس��هل إب��رام عقد عىل اإلنرتن��ت  = = يحايك 
العق��ود التقليدي��ة يف الحقيقة مع توفري عنرص األمان والثق��ة . اقرتح اإليثرييوم يف أواخر 
عام 2013م بواس��طة املربمج فيتالي��ك بوتريين )رويس-كندي األص��ل(، وموَّل تطويره 
بواس��طة جاهري اإلنرتنت خالل يوليو- أغس��طس 2014م . وبدأ تشغيل املنصة يف 30 
م��ن يولي��و 2015م، وهي تعتمد عىل ابت��كار Bitcoin، مع بع��ض االختالفات الكبرية . 
 Ethereum كالها يتيح لك استخدام األموال الرقمية دون مزودي الدفع أو البنوك . لكن
قاب��ل للربمج��ة، لذا ميكنك أيًضا إنش��اء تطبيقات ال مركزية ونرها عىل ش��بكتها . كون 
Ethereum قابل للربمجة يعني أنه ميكنك إنشاء تطبيقات تستخدم blockchain لتخزين 
البيان��ات أو التحك��م فيا ميكن أن يفعله تطبيقك . ينتج عن هذا blockchain لألغراض 
العام��ة حيث ميكن برمجت��ه للقيام بأي يشء . نظرًا لعدم وجود ح��د ملا ميكن أن يفعله 
Ethereum، فإن��ه يس��مح بح��دوث ابت��كار رائع ع��ىل ش��بكة Ethereum- يف حني أن 
Bitcoin ليس��ت سوى ش��بكة دفع، فإن Ethereum يش��به إىل حد كبري سوقًا للخدمات 
املالية واأللعاب والشبكات االجتاعية والتطبيقات األخرى التي تحرتم خصوصيتك وال 

https:// en.m. Wikipedia.org : ميكنها فرض الرقابة عليك ، انظر
)1)البلوك تشني: تعد تقنية )Blockchain( طريقة ثورية للتعامل مع البيانات الالمركزية، إنه يف 
األساس دفرت أستاذ للبيان�ات يتم نسخه إىل مواق�ع أو عق�د متع�ددة قد ال يث�ق أحدها يف 
اآلخر، وتوفر التقنية ضانات أن تظل البيانات كا هي يف جميع العقد، وهذا يخلق الثقة 
ب��ني األطراف التي تتعامل مع األعال التجارية، حتى لو كانوا ال يعرفون بعضهم البعض 
. الفك��رة الكاملة ل� blockchain هي توفري ضانات س��المة البيانات دون االعتاد عىل 
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عـىل اإلطالق عملة »البيتكوين«، وهي أول عملة اف�اضية 
مشـفرة تـم إصدارهـا، وهي األشـهر واألغىل حتـى اآلن، 
وحيـث إن العمـالت االف�اضيـة املشـفرة هـي وحـدات 
رقمية مشـفرة غري خاضعة لسـلطة مركزية توفـر نظام دفع 
عاملـي، وتعتمد قيمتها عىل خصائـص الربجمة والرياضيات 
)اخلوارزميـات(، ويتحـدد سـعرها بالقيمـة التبادلية، فلها 

جمموعة من اخلصائص، وهي)١(:

١- أهنـا وحـدة رقميـة مف�ضـة؛ فهي ليس هلـا وجود 
مـادي فيزيائـي كالنقود الورقية أو املعدنيـة، وإنام هي عملة 
رة: أي يصعب  اف�اضيـة مشـفرة بالكامـل، ومعنـى مشـفاّ
اخـ�اق حمافظهـا اإللك�ونية ورسقة حمتوياهتا -حسـب ما 

يزعم مطوروها-؛ نظًرا للقوة التشفريية فيها)٢(.

س��لطة مركزية . قد تس��مى هذه الفكرة الثقة الالمركزية من خالل البيانات املوثوقة، وقد 
تم اقرتاح تقنية  Blockchain يف األصل لدعم شكل ال مركزي جديد من العملة الرقمية، 
يس��مى )cryptocurrency( . نظرًا ألن معظم البيانات املوجودة يف أقدم سالسل الكتل 

كانت معامالت مالية بسيطة، يُشار عادًة إىل بيانات blockchain باسم دفرت األستاذ . 
)1)العمالت الرقمية املشفرة )حقيقتها -خصائصها - حكمها(، ص12، والعمالت االفرتاضية 
حقيقته��ا وأحكامه��ا الفقهية، ص230، والنقود املش��فرة بيتكوين ومش��تقاتها )حقيقتها 
وأحكامها الفقهية(، د/ عبد الجبار، بحث منشور يف مجلة= =الشهاب، مجلد: 50، عدد: 

رمضان 1440ه�/ 2019م، والطبيعة القانونية للعمالت االفرتاضية الرقمية، ص24.
)2) رغم اس��تحالة انتحال ملكية العمالت االفرتاضية أو تقليدها؛ نظرًا للقوة التش��فريية فيها، 
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٢- أهنـا ال تصدرهـا جهـة معينـة؛ فالـذي يصدرهـا 
املسـتخدمون لإلن�نـت، وال ختضع لرقابة سـلطة مالية أو 
نقدية تضبطها وتتحكـم يف إصدارها أو قيمتها أو حركتها، 

كام أهنا غري مدعومة بأي غطاء قانوين .

ــة متوقفــة عـىل قـوة  ٣- أن كميــة الوحــدات املنتجرَ
معالـج الكمبيوتـر يف رسعتـه وحتمله للضغـط الكهربائي، 

وخربة املتعامل بالربجمة الرقمية واخلوارزميات .

٤- أهنا عاملية؛ فهـي ال ترتبط بنطاق جغرايف حمدد، وال 
تنتمـي لدولة معينـة، فجميع معامالهتا تتـم يف أي مكان يف 
العامل، وعن طريق الكمبيوتر أو اهلاتف أو جهاز رصاف آيل 

خاص هبا.

٥- اعتامدها عىل نظام التشفري)١(: حيث ال حيتاج املتعامل 

نني يف توثيق العمالت والتحويالت، لكن ميكن للمخرتقني رسقة املحافظ  وعمل املعدِّ
اإللكرتونية . انظر: العمالت االفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، ص230 .

)1) التش��فري )Cryptography(: ه��و تقنية لتأمني املعلومات واالتصاالت من خالل اس��تخدام 
الرموز لتحويل النص والبيانات املوجودة يف قواعد البيانات إىل نصوص وبيانات مش��فرة، 
بحيث ال يتمكن من فهمها ومعالجتها سوى األشخاص الذين تستهدفهم املعلومات، ويتم 
الحصول عىل التقنيات املس��تخدمة لحاية املعلومات م��ن املفاهيم الرياضية ومجموعة 

من العمليات الحسابية القامئة عىل القواعد واملعروفة باسم الخوارزميات .
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بالعملـة االف�اضيـة املشـفرة إىل اسـتخدام اسـمه احلقيقي 
أو ذكـر هويته أو عنوانـه، ومع أن هـذه اخلاصية للعمالت 
 )Cryptocurrency( املشـفرة أكسـبتها اسـم العملة املعامة
إال أن هـذا القدر العايل من الرسيـة يف التعامل أثار توجسرَ 

األنظمة االقتصادية منها .

٦- إمكانية إصدارها عن طريق التعدين)١(: حيث يتاح 
جلميع املتعاملني هبا إمكانية إصدارها والتنقيب عنها .

خماطر العمات االفرتاضية املشفرة:
رة ختتص ببعض  ـفَّ رغـم أن العمالت االف�اضية املشرَ
املزايـا إال أهنا حموطة بعدد من املخاطـر التي جعلت كثرًيا 
من النـاس حيجمون عن التعامل بتلـك العمالت، كام أن 
تلك املخاطر كانت سـبًبـا يف عدم اع�اف كثري من الدول 
بتلـك العمـالت، بـل وجعلت الـدول حتذر املؤسسـات 

)1) التعدي��ن: مصطل��ح أُطلِق عىل عملية تأكي��د التحويالت التي يقوم بها املتعامل، تش��بيًها 
��بَه أن الس��بيكة من الذهب تحت��اج إىل جهد ومال  له��ا بالتنقي��ب عن الذهب، ووجه الشَّ
الس��تخراجها وتصفيتها وفًقا للمعايري املعتمدة، فإذا خرجت وقعت عليها عدة معامالت 
متتابع��ة وال يُعرف أس��اء الذين تعاملوا بها، فهكذا وح��دة البيتكوين إذا خرجت تتابعت 

عليها املعامالت .
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املاليـة واألفـراد مـن التعامل هبا واالسـتثامر فيهـا، وتلك 
املخاطر هي)١(:

جهالـة امُلصـِدر: إن اجلهـة التـي اخ�عـت البيتكوِيـن 
ـدة يف اإلصـدار والتوثيـق وعمليـة  ونظامهـا وآلياهتـا امُلعقاّ
التبـادل جهـة جمهولـة اهلويـة، وهـذا اخلطر يوجـد يف مجيع 

العمالت االف�اضية املشفرة الالمركزية)٢(.

جهالـة املتعاملـني: فتقنية البلوك تشـني قائمة عىل رسية 
املعلومات، فتسـمح بتسـجيل املتعاملني بأسـامء مسـتعارة، 
ف بالشخص املسجل. ودون ربط هبوية أو أية معلومات ُتعرِّ

عدم وجود ضامن: فال يوجد وسيط ضامن ينظم عمليات 
تبادل العملة االف�اضية املشـفرة، وال توجد جهة حكومية أو 
دولية تدعم هذه العملة، أو تضمن أي خسارة تلحق باملتعامل 

املترضر يف حال تم اخ�اق حمفظته ورسقة أمواله .

)1) العمالت املشفرة، ورقة بحث أعدها البنك املركزي األردين، ص35-40، منشورة عىل الشبكة 
العنكبوتي��ة، والعم��الت الرقمية املش��فرة، د/ميادة محمد الحس��ن، ص15-16، بحث مقدم 
لندوة )العمالت الرقمية املشفرة(، مجمع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة، 1443ه�/2021م .

)2) انظ��ر: التأصي��ل الفقهي للعمالت الرقمية - البيتكوين منوذًجا، د/غس��ان محمد الش��يخ، 
ص44، بحث منش��ور يف كت��اب وقائع مؤمتر العمالت االفرتاضي��ة الذي عقدته جامعة 

الشارقة عام 2021م .
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التقلـب الشـديد يف األسـعار: فقـد ترتفع قيمـة العملة 
االف�اضية املشـفرة وقـد تنخفض فجـأة، خصوًصا أهنا ال 
ترتبـط بمـؤرشات قائمـة وواضحـة تتبـع لقـرارات حمددة 
أو اجتاهـات السـوق وآلياته؛ ممـا جيعل هـذه العملة مصنفة 

كأصول عالية املخاطر)١(.

خطـر االخرتاق: عـىل الرغم من أن تقنية علم التشـفري 
املسـتخدمة يف العمـالت االف�اضيـة قـد تكـون قوية ضد 
األحـداث واهلجامت السـيربانية، ولكن املربجمني املح�فني 
يف احلاسـوب )Hackers( يمكنهـم أن خي�قـوا حمفظـة أي 
شـخص، وال يوجـد حق اللجـوء إىل الطعـن يف املعامالت 
لدى اجلهات القضائية؛ وذلك بسبب غياب اإلطار القانوين 

والتنظيمي واحلوكمة للعمالت االف�اضية املشفرة .

خماطـر االئتامن: حيث يتعرض املسـتخدمون للعمالت 
االف�اضيـة املشـفرة هلـذا النـوع مـن املخاطـر فيـام يتعلـق 
باألمـوال املحتفـظ هبـا يف احلسـابات االف�اضيـة، حيـث 

)1) م��ن األمثل��ة عىل ذلك التقرير الذي نرته صحيفة إندبندن��ت عىل موقعها العريب يف يوم 
الخمي��س 12 م��ن مايو 2022م بعنوان: »العمالت الرقمية ترتنح مع نزيف ش��امل أطاح 
بنصف قيمتها، »سوالنا« تفقد نصف قيمتها والسوق تخرس أكرث من 1 .8 تريليون دوالر«. 
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ال يمكـن ضـامن أن الطـرف املقابـل قـادر عىل تلبيـة كامل 
احتياجاتـه املالية والتزاماته عند اسـتحقاقها أو يف أي وقت 

يف املستقبل .

عـدم القبـول العـام: ويتمثـل بعـدم قبـول العمـالت 
االف�اضية املشفرة كوسيلة للدفع من ِقبل كثري من التجار .

يمكن أن تتخذ وسـيلة لغسل األموال ومتويل اإلرهاب 
وانتشار الساح: وذلك ألن املرسل واملستلم يستطيعان من 
خالل العمالت االف�اضية املشـفرة القيام بإجراء عمليات 
احلـواالت أو الدفع عىل أسـاس الند للند بـدون هوية، وال 
يوجـد وسـيط يمكن أن ُيعلـم السـلطـات الرسـميـة ذات 
االختصـاص عن املعامـالت املشـبوهة، خصوًصا يف ضوء 

.)Dark Net( استخدام شبكة اإلن�نت املظلم

خماطر املعامات: العديد من أسواق العمالت االف�اضية 
املشـفرة تعمل ببسـاطة عىل تسـهيل االتصال بني املستثمرين 
بـدون تنظيـم أو تقديـم أي خدمات تعويض أو وسـاطة فيام 
بينهـم، ويف هـذه احلاالت ال يكـون للمشـاكل املحتملة التي 

تنشأ بني املستثمرين منصة أو هيئة ترشف عىل حلها .
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خماطـر منصـات تـداول العمـات: ال ختضـع منصات 
تـداول العمالت االف�اضية املشـفرة ألي قوانـني تنظيمية 
تقريًبـا، وتفتقـر عملياهتـا للشـفافية؛ لذلك يعـد االحتيال 
وانتهاكات اخلصوصية أمًرا شـائًعا، وال يتمتع املسـتثمرون 

باحلامية الكاملة من عمليات االحتيال أو اخلسائر .

خماطـر تعطُّـل منصـات التـداول: فهـي كأي موقع عىل 
الويـب معرض لألعطال واالنقطاع والتوقف، وبالتايل فإن 
هـذه املخاطر تتسـبب يف وقـوع خسـارة للمتعاملني أو فقد 

أمواهلم بالكامل .

خماطــر انعــدام الثقـة: ال يتـم دعم معظـم العمـالت 
االف�اضيـة املشـفرة من بنك مركـزي أو منظمـة وطنية أو 
دوليـة، وإنـام يتم حتديـد قيمتها مـن ِقبرَل السـوق، وهذا قد 
يعني أن فقدان الثقة بني املتعاملني يمكن أن يؤدي إىل اهنيار 
األنشـطة التجارية وانخفاض حاد يف قيمة االسـتثامرات يف 

تلك العمالت .

القيـود القانونيـة: إن اخلـوف مـن اسـتخدام املجرمني 
والتنظيـامت اإلرهابية العمـالت االف�اضية املشـفرة يزيد 
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احتـامل قيام الـدول بتقييد احلق يف احلصـول عىل العمالت 
االف�اضية املشفرة أو حيازهتا أو بيعها أو استخدامها .

فقدان البيانات: إذا فََقد أيُّ مس��تخدم املفتاح الخاص 

بالدخول إىل محفظته االفرتاضية املش��فرة أو حس��ابه فال 

ميكن اس��تعادته، وستبقى املحفظة مقفلة عىل ما فيها من 

عمالت؛ ما يجعلها يف حكم املفقودة .

عصصدم إمكانية الصصرف: حيث ال ميكن ت��داول بعض 

العمالت االفرتاضية املش��فرة إال مقاب��ل عملة واحدة أو 

عمالت معينة .

مخاطصصر التعدين عصصى البيئة: عملي��ة تعدين العمالت 

االفرتاضي��ة املش��فرة Mining عملي��ة معّق��دة وتتطل��ب 

حواس��يب حديثة ومتطورة؛ ما يجعلها كثيفة االستهالك 

للطاقة .

ال توجد سياسة اسرتداد أو إلغاء: إذا كان هناك نزاع بني 

األطراف املعنية، أو إذا أرسل شخص ما أموااًل عن طريق 

الخطأ إىل عنوان محفظة خطأ، فال ميكن للمرِسل اسرتداد 

العمالت االفرتاضية املشفرة املرسلة .
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العمات االفرتاضية املشفرة يف امليزان الرشعي:
إن إصدار النقود التي يتعامل بها الناس يف هذا العرص 
م��ن جهة غري الدولة، أو بدون إذن ويّل األمر يُفقُدها صفة 
النقدي��ة، ويُعترب ه��ذا العمل افتئاتًا ع��ىل اختصاص ويّل 
��ا للناس، ويفتح باب رش كبري عليهم، فإن أيَّ  األمر، وِغشًّ
مجموعٍة من الناس سوف تُصدر لها عملة تتعامل بها فيا 

بينها، وهذا يؤدي إىل الفوَض وانهيار االقتصاد.

وحين��ا نع��رض خصائ��ص النق��ود القانوني��ة ع��ىل 
العم��الت االفرتاضي��ة املش��فرة الالمركزية املس��تقرة أو 
املدعومة، وكذلك غري املستقرة فإننا نجد أنها يختلفان 

يف الخصائص التالية:

1- الجهصصة املُصصصِدرة لها: فالنق��ود القانوني��ة املادية 
تُصِدره��ا الدولة، وتراقب املعامالت الت��ي تتم عىل هذه 
النق��ود، أم��ا العم��الت االفرتاضي��ة املش��فرة الالمركزية 
املس��تقرة فإنه��ا يُصِدرها مربمج��ون محرتف��ون من دون 
الحصول عىل ترخيص من الدولة بإصدار تلك العمالت، 
وال ترف الدولة عىل استخدام تلك العمالت وال تراقب 

املعامالت التي تتم عن طريق هذه العمالت .
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2- التغطيـة: فالنقود النظامية قد تكون بغطاء كالذهب 
أو الفضة، وقد تكتسـب قوهتا بام لدى هذا البلد من ثروات 
واحتياطـات طبيعيـة، وبشـكل أشـمل بام لـدى الدولة من 
ا كان مصدرها، كام تسـتند قيمة وقوة العملة أيًضا  أصول أيًّ
إىل حجـم احتياطـات الدولة من الذهـب والنقد األجنبي، 
وعـىل قـدرة الدولـة اإلنتاجيـة والتصديرية، أمـا العمالت 
االف�اضية املشـفرة الالمركزية املستقرة فيتم تغطيتها بعملة 
نظاميـة أو معـدن ثمـني أو بعملة اف�اضية مشـفرة، إال أهنا 
ينقصها الشـفافية واملصداقية يف حجم التغطية؛ وهذا األمر 
يرجـع إىل عـدم وجـود الرقابـة واإلرشاف مـن الدولـة أو 
مـن أي جهة نظاميـة معتمـدة كالبنوك املركزيـة، وإىل عدم 
وجـود القانون الذي ينظم إصـدار وتداول هذه العمالت، 
فضاًل عن أن العمالت االف�اضية املشـفرة الالمركزية غري 
املسـتقرة ليس هلـا أي تغطية سـواء بعملة نظاميـة أو معدن 

ثمني أو بعملة اف�اضية مشفرة .

3- اكتسـاب العملـة القيمـة يف ذاهتا: فالنقـود النظامية 
اسـتمدت قيمتها مـن القانون الـذي أمر بإصدارهـا وألزم 
الناس بالتعامل هبا، ويتم تقييم السلع واخلدمات به مبارشة 
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دون توسـيط أية عملـة أخرى، وأما العمـالت االف�اضية 
املشـفرة الالمركزية املسـتقرة وغري املسـتقرة فإهنا تكتسـب 
قيمتهـا من العمـالت واملعادن التي تدعمهـا، وعند الرشاء 
هبـا -يف الغالـب- يتـم توسـيط عمـالت نظاميـة لتحديـد 
أثامن السـلع واخلدمات، ومن ثم فهي ليسـت مقياًسـا لقيم 
السـلع هبا مبارشة، وال تعترب من ذاهتا وسـيًطا لتبادل السلع 

واخلدمات)١(.

4- الضـامن: فالنقود النظامية مضمونـة بحكم القانون 
من قبل مصـدرها وعادة تصـدرها البنوك املركزيـة للدول، 
وأما العمـالت املشـفرة الالمركزية املسـتقرة وغري املستقرة 

فال يضمنها قانون وال سلطة عامة وال سلطة خاصة .

واخلدمـات:  السـلع  لتبـادل  وسـيًطا  اسـتخدامها   -5
النقود النظامية يتم اسـتخدامها للوسـاطة يف تبادل السـلع 
واخلدمـات، أما العمـالت االف�اضية املشـفرة الالمركزية 

)١( انظـر: وظائـف ورشوط النقـود ومـدى حتققها يف العمـالت االف�اضية . . دراسـة فقهية، 
د/مـراد رايق رشـيد عودة، ص٢١٢، بحث منشـور يف كتاب أبحـاث املؤمتر اخلامس عرش 
لكلية الرشيعة والدراسـات اإلسـالمية بجامعة الشـارقة )العمالت االف�اضية يف امليزان( 

عام ٢٠٢١م .
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غري املسـتقرة فإهنا وإن كانـت قد انترشت والقت قبواًل من 
بعض الـرشكات واملؤسسـات التجارية، فإن هـذا ال يعني 
اعتبارهـا وسـيًطا لتبادل السـلع؛ ألن اعتبار اليء وسـيًطا 
لتبـادل السـلع إنـام هو خاضـع ملصلحـة الدولـة وهو حق 

خالص هلا)١(.

6- اسـتخدامها مسـتودًعا للقيمة وخمزًنا للثروة: النقود 
النظامية تتميز بصالحيتها ألن تكون مستودًعا للقيمة وخمزًنا 
للثروة، وذلك لتميزها بثبات قيمتها، ووجود السـلطة التي 
حتافظ عـىل قيمتها وحتميها من التزييـف واملقامرة واملراهنة 
عليها، وأمـا العمالت االف�اضية املشـفرة الالمركزية غري 
املسـتقرة، فنظًرا حلـدوث التقلـب والتذبـذب الكبريين يف 
قيمتها، وتأثرها الرسيع بأي حدث تقني أو موقف رسـمي 

فال تصلح ألن تكون مستودًعا للقيمة وال خمزًنا للثروة .

7- اسـتخدامها وسـيلة للمدفوعات اآلجلـة: فالنقود 
النظامية تصلح أن تكون وسـيلة للمدفوعـات اآلجلة، أما 

)١( انظر: العمالت االف�اضية - حقيقتها وتكييفها وحكمها الرشعي، إعداد/أسـامء العرياين، 
ص ١١٦- ١١٧، بحث منشـور يف جملة احلقوق والعلوم اإلنسـانية، جملد ١٤، العدد : ١ ،  

اجلزائر ، ٢٠٢١م .



39

العمـالت االف�اضيـة الالمركزيـة وخاصـة غري املسـتقرة 
فـال تصلـح أن تكون وسـيلة لقضـاء الديـون اآلجلة؛ ألن 
هذه الوظيفة مرتبطـة بمحافظة النقود عىل قيمتها الرشائية، 

والعمالت االف�اضية قيمتها غري مستقرة .

مضمونـة  بأهنـا  النظاميـة  النقـود  تتميـز  األمـان:   -8
مـن السـلطة التي أصدرهتـا، وأنـه يف حال تم اخـ�اق أي 
حسـاب بنكي فإنه يتم تعويض صاحب احلساب عن املبلغ 
الـذي متت رسقته يف حـال توفر رشوط اسـتحقاق املترضر 
التعويـض، وأمـا العمالت االف�اضية املشـفرة الالمركزية 
بنوعيها يف حال تم اخ�اق املحفظة أو منصة التداول ال يتم 
تعويـض املترضر أبًدا، وكذلك يف حال إعالن منصة تداول 
هذه العملة إفالسـها، أو تم التحويل إىل جهة غري مقصودة 

باخلطأ؛ ال يتم تعويض مستخدمي هذه املنصة .

التكييف الرشعي للعمات االفرتاضية املشفرة الامركزية:
تعتـرب العمـالت االف�اضية املشـفرة بنوعيهـا من أهم 
نوازل املعامـالت املعارصة، حيث إن العمالت االف�اضية 
املشـفرة الالمركزيـة تشـتمل عـىل بعض خصائـص النقود 
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احلقيقيـة، مثـل قبول التعامـل هبا من بعـض الناس وبعض 
الـرشكات واملؤسسـات التجارية، لكنهـا - رغم ذلك - مل 
حتصل عـىل االع�اف القانوين وذلك بسـبب مـا حتفها من 
خماطـر عالية جتعل التعامل هبا من الغرر الفاحش واملقامرة، 
وقد اجتهد علامء الفقه اإلسالمي املعارصون والباحثون يف 
االقتصاد اإلسالمي يف تكييفها من أجل الوصول إىل احلكم 
الرشعي فيها، وسـنذكر أهـم اآلراء يف تكييفها والرد عليها 

عىل النحو التايل:

الرأي األول: أن العمالت االف�اضية املشفرة الالمركزية 
نقـد قائم بذاتـه، وتـرسي عليها أحـكام النقود مـن وجوب 
الـزكاة فيهـا وجريـان الربـا فيها، ويسـتند هـذا الـرأي إىل ما 
يأيت: األصـل يف املعامالت احلـل، وأن العمالت االف�اضية 
املشـفرة الالمركزية مال متقوم رشًعا كالنقود، بحكم ما آلت 
إليه يف الواقع من أهنا ُيتملك هبا غريها من العمالت والسـلع 

واخلدمات)١(.

)١( انظـر: الدفع بالنقـود اإللك�ونية املاهية واملركز القانوين، دراسـة حتليليـة ومقارنة، د/أمحد 
السـيد لبيب إبراهيم، ص١١١، النارش: دار اجلامعة عام ٢٠٠٩م، والعمالت املشـفرة بني 
التجريـم والتنظيم، د/أمحد خلف حسـني الدخيل، بحث منشـور يف جملـة الباحث للعلوم 
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وُيرد هذا الرأي: بام ُذكر من تعرض أسعارها للتقلبات، 
وكثـرة املضاربـات واالسـتعامالت غري القانونيـة، وجهالة 

امُلصِدر.

املشـفرة  االف�اضيـة  العمـالت  أن  الثـاين:  الـرأي 
الالمركزيـة عملـة خاصـة، ُتتـداول يف جمتمع حمـدود عىل 
أهنـا أثامن املبيعـات وقيـم املتلفـات، وحينئذ تكـون نقوًدا 
وأثامًنـا لـدى من التـزم التعامل هبـا ورضيهـا دون غريها، 
مـع وجـوب التقيد بحق السـلطان يف منع تداوهلـا إذا رأى 
يف املنـع مصلحة، ويسـتند أصحاب هذا الـرأي إىل انطباق 
املقصود بالنقود اخلاصة عىل العمالت االف�اضية املشـفرة 
الالمركزية، وأن اعتبارها عملة نقدية من حيث األصل هو 
مـا ترجح من أقوال الفقهـاء يف اصطالحية النقود، وفتوى 
علـامء احلنفية يف بالد مـا وراء النهر يف الدراهم املغشوشـة 

القانونيـة، ص ٣٢٢، كلية القانون، جامعة الفلوجة، ويف »نقدية العمالت الرقمية املشـفرة 
وأثرهـا يف بيـان حكمها الرشعي رؤيـة منهجية«، د/قطب مصطفى سـانو، ص١٤، بحث 
مقـدم لنـدوة )العمـالت الرقمية املشـفرة( نظمها وعقدهـا جممع الفقه اإلسـالمي الدويل، 
منشور عىل الشبكة العنكبويتة، والعمالت الرقمية املشفرة، د/ميادة حممد احلسن، ص٣٠، 

بحث مقدم لندوة )العمالت الرقمية املشفرة( .
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التـي كانت تسـمى الغطريفية)١( بوجـوب زكاهتا وبجريان 
الربا فيها)٢(.

وُيرد هذا الرأي: بام ذكرناه يف املقارنة، كام أن استدالهلم 
طريفية التـي كان يتعامل هبا  بإجيـاب الزكاة يف الدراهـم الغرَ
أهـل بـالد مـا وراء النهر ال تدعـم رأهيم؛ ألن تلـك النقود 
ـكتها السـلطة يف تلـك البالد، وأقرهم  هي نقود قانونية، سرَ
عليهـا اإلمام حيث قبل الـزكاة فيها، وهذا ليـس متوفًرا يف 

العمالت االف�اضية.

الرأي الثالث: العمالت االف�اضية املشفرة الالمركزية 
سلعة إلك�ونية جمهولة امُلصِدر، قائمة عىل املقامرة، حيث إن 
مشـ�هيا يبذل املال مقابل احلصول عليها، ويف ذات الوقت 
ال ضـامن لبقاء قيمتها، كـام أهنا قائمة عىل الغـرر واجلهالة ؛ 

)١( النقـود الغطريفيـة: هي نقود من حديـد ونحاس وغري ذلك من جواهر خمتلفة، منسـوبٌة إىل 
ِغْطِريف أمري خراسان أيام الرشيد .

)٢( انظـر: النقـد االفـ�ايض، بيتكوين أنموذًجـا، إبراهيم اليحيى، ص١8، ورقـة بحثية مقدمة 
ملركـز التميـز البحثـي يف فقه القضايـا املعارصة بجامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية، 
وزكاة العمـالت االف�اضيـة معاجلاهتا الفقهية وآثارها االقتصاديـة، د/إبراهيم عبد احلليم 
عبـادة، د/راشـد اجلمهـور، ص ٤١٠، بحـث منشـور يف كتـاب وقائـع مؤمتـر العمـالت 

االف�اضية يف امليزان، الذي عقدته جامعة الشارقة عام ٢٠١٩م .
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ألهنـا جمهولة العيار واملصدر، ويسـتند أصحاب هذا الرأي 
إىل أهنا ال تسـتويف رشوط ووظائف النقود، وليست صادرة 
عن سـلطة وجهـة ضامنـة، وتسـتعمل اسـتعاماًل أصياًل يف 
املضاربات، وهو املقصود من امتالكها، واشتامهلا عىل الغرر 
واجلهالة كوهنا جمهولة يف معيارها ومصدرها، واشتامهلا عىل 
القـامر؛ حيث ينفـق ويبذل نقوًدا يف مقابـل احلصول عليها، 

ويف ذات الوقت ال ضامن لبقاء ثمنيتها وقيمتها)١(.

ويمكن أن ُيناقش هذا الرأي: بأن العمالت االف�اضية 
املشـفرة ليسـت سـلًعـا؛ فليس هلا قيمـة يف ذاهتــا املجردة، 
والسـلع هـي كل ما عدا األثـامن)٢(، كام أن السـلع ينتفع هبا 
يف إشـباع احلاجـات ومكمالهتــا، والعمـالت االف�اضية 

املشفرة الالمركزية ال تقوم هبذه الوظيفة .

)١( انظـر: وظائـف ورشوط النقـود ومـدى حتققها يف العمـالت االف�اضية دراسـة فقهية، د/
مراد رايق رشـيد عـودة، ص٢١٤، والعمـالت االف�اضية - حقيقتهـا وتكييفها وحكمها 
الرشعـي، أسـامء العريـاين، ص ١٢٣، بحـث منشـور يف جملة احلقـوق والعلوم اإلنسـانية، 

٢٠٢١م .
)٢( انظـر: التوجيه الرشعي للتعامـل بالعمالت االف�اضية )البيتكويـن نموذًجا(، إعداد/منري 
ماهـر أمحـد، د/ أمحد سـفيان عبد اهلل، د/ سـهيل رشيف، ص ٢٢٦، بحث منشـور يف جملة 

بيت املشورة، دولة قطر، عدد : 8، إبريل ٢٠١8م .
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املشـفرة  االف�اضيـة  العمـالت  أن  الرابـع:  الـرأي 
والسـندات)١(،  كاألسـهم  اسـتثامرية  أصـول  الالمركزيـة 
العمـالت  بـني  التشـابه  إىل  الـرأي  هـذا  أنصـار  واسـتند 
االف�اضية املشـفرة الالمركزية واألسـهم، وذلك من عدة 
أمور منها: االكتتاب، واستهداف الربح، والقابلية للتداول. 

ويمكن أن ُيناقش هذا الرأي: بأن العمالت االف�اضية 
املشـفرة املركزيـة ال يمكن أن تكـون اسـمية وال عينية وال 
ممتـازة وال خاصـة برأس املـال أو بالتمتـع، وال تفرض أي 
شـكلية يف هـذا الشـأن، كـام أهنـا بطبيعتهـا تأبـى اخلضوع 
للرهـن، ال سـيمـا وأن من أهم خصائصهـا هو القدرة عىل 
إخفاء هوية املسـتخدم، مما يقلل من إمكانية رهنها، وبالتايل 

جيهض مرشوع املقاربة بينها وبني األسهم والسندات .

)١( يذهـب كثـري من فقهاء القانون إىل إعطاء صفة األسـهم أو السـندات للعمالت االف�اضية 
به بني العمالت املشفرة وبني األسهم والسندات،  املشـفرة الالمركزية عىل أساس أوجه الشَّ
وقـد تبنى هذا الـرأي بعض اهليئات العامة . انظر: العمـالت االف�اضية يف دولة اإلمارات 
العربيـة املتحـدة )احلاجة إىل إطار قانـوين ملواجهة خماطرها، دراسـة مقارنـة(، إعداد/أمحد 
قاسـم فـرح، ص8١٣، بحث منشـور يف جملة جامعة الشـارقة للعلـوم القانونية، جملد ١٦، 
عدد ٢، ديسمرب ٢٠١٩م، والنقـود املشفـرة نظرة تأصيليـة، د/سامي بن إبراهيم السويلم، 
ص٤، بحث  منشـور عىل الشـبكة العنكبوتية، والطبيعة القانونية للعمالت املشـفرة، أمحد 

خلف حسني الدخيل، ص٢٢، بحث منشور عىل الشبكة العنكبوتية .
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احلكم الرشعي يف التعامل بالعمات االفرتاضية املشفرة:
تعددت أقوال علامء الفقه اإلسالمي يف التكييف الفقهي 
للعمـالت االف�اضيـة املشـفرة الالمركزيـة، ومن ثـم تنزيل 

احلكم الرشعي عىل هذه العمالت، وذلك عىل النحو التايل:

القول األول: عدم جواز التعامل بالعمالت االف�اضية 
املشفرة الالمركزية مطلًقا، وقد استدل أصحاب هذا القول 

بام يأيت)١(:

١- العمالت االف�اضية املشـفرة الالمركزية ال تتحقق 
فيهـا وظائـف النقـود ورشوطهـا، ومنهـا عدم االسـتقرار 
النسـبي، ويظهـر ذلـك يف التذبذبـات املسـتمرة يف قيمتها، 

وعدم قدرهتا عىل املحافظة عىل قدرهتا الرشائية.

ونوقش: بأن أسـعار العمالت الورقية تتذبذب كذلك، 
ومل يقل أحد بحرمة التعامل هبا لتذبذهبا .

)١( العمـالت االف�اضيـة - حقيقتها وتكييفهـا وحكمها - إعداد/أسـامء العرياين، ص١٢٤، 
والعمـالت املشـفرة واملعـامة ماهيتهـا وضوابـط التعامل هبا، إعـداد حممد عيـادة الكبييس، 
ص٦٢٦، منتدى الشـئون اإلسـالمية والعمـل اخلـريي، ديب، ٢٠١8م، والتأصيل الفقهي 
للعمالت املشـفرة - البيتكوين نموذًجا- إعداد/ غسـان الشيخ، بحث منشور عىل الشبكة 

العنكبوتية.



46

وجياب عنه: إن تـذبـذب أسـعار العمــالت النظاميـة 
ارتفاًعـا  الدولـة  باقتصـاد  تأثرهـا   - الغالـب  يف   - سـببه 
وانخفاًضـا، وتذبذهبا يكون بصورة حمـدودة، أما العمالت 
االف�اضية املشـفرة الالمركزية فإن تذبذهبا مسـتمر وكبري، 
ويتأثـر بمتغـريات سـوقية متنوعة، وهـو ما يمنعهـا من أن 
تكون مقياًسا للسلع؛ ألن املقياس البد أن يكون ثابًتا، وهذا 

ُيضعف مكانتها النقدية .

تشـوهبا  املركزيـة  املشـفرة  االف�اضيـة  العمـالت   -٢
اجلهالـة والغرر الفاحـش، فهي تصدر عـن جهات جمهولة 

وال يوجد ضامن هلا.

ونوقـش: بأن هـذه اجلهالة غري مؤثـرة يف احلكم الكيل، 
كـام يمكـن تعويض ذلك من خـالل عدم إمكانيـة التحكم 
حمافظهـا  فاخـ�اق  مشـفرة،  لكوهنـا  بالنظـام  والتالعـب 
اإللك�ونيـة ورسقـة حمتوياهتا يكاد يكون شـبه مسـتحيل، 

فهذا جيعلها تتميز بخاصية األمان.

وجياب عنه: بأنه يسـتحيل الثقة بجهة تدعي هذا الكالم 
وهـي جهة جمهولـة، وما الذي يمنع هـذه اجلهة من اخ�اق 
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املحافظ اإللك�ونية ورسقتها، ما دامت هي جمهولة، كام أنه 
قـد حصلت حاالت اخ�اق كثرية سـواء ملحافظ املتعاملني 
بتلـك العمـالت أم ملنصـات أو بورصـات تـداول تلـك 

العمالت.

٣- العمالت االف�اضية املشـفرة تشـتمل عـىل القامر؛ 
ألن الـذي يسـتطيع التعديـن هو شـخص واحـد كل عرش 
دقائق ويفشل الباقون يف ذات الوقت، فهذا يعني خسارهتم 

للجهد واملال.

ونوقـش: بأنـه يمكـن تكييـف عمليـة التعديـن بعقـد 
اجلعالـة، فال يشـ�ط كـون العمـل معلوًما، وكـون العامل 

معينًا .

وجياب عنه: عىل فرض صحة تكييفها بأهنا عقد جعالة، 
فإن ذلك منقوض بجهالة اجلُعل .

٤- العمالت االف�اضية املشـفرة الالمركزية تصدرها 
جهـات غـري حكوميـة، وقد ذهـب مجهـور الفقهـاء إىل أن 
رضب النقـود وإصدارهـا مـن السياسـات املاليـة اخلاصة 

بالدولة.
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ونوقـش: بأن إصدار العمالت االف�اضية املشـفرة من 
قبـل جهات غري حكوميـة ال يعني حتريـم التعامل هبا؛ ألن 

املتعاملني هبا عىل علم تام بقوانني التداول هبا .

وجيـاب عنـه: بـأن واضـع هـذه القوانـني هـم أنـاس 
جمهولـون، ووضعهـم هلـا ال يعني سـالمتها مـن املخاطر، 
كـام أن يف ذلـك تعدًيا عىل سياسـة الدولة املخولـة بإصدار 
العمـالت ورقابتهـا، وحتـى لـو فرضنـا أن رضب النقـود 
وإصدارهـا ليسـت مسـألة سـيادية للدولـة فإنـه ال بد من 
تقييدهـا بعـدم اإلرضار بالنـاس، وذلـك غـري متحقـق يف 

العمالت االف�اضية املشفرة الالمركزية .

5- العمـات االفرتاضية املشـفرة الامركزية بصورهتا 
احلالية تسـهل جرائم كربى، مثل: جريمة غسـيل األموال، 

وجتارة املخدرات .

ونوقش: بأن هـذه اجلرائم حتصل أيًضا فيمن يسـتعمل 
العمالت النظامية أو اإللك�ونية، ومل يقل أحد بحرمتها .

باسـتعمـال  احلاصـلـة  اجلرائــم  بـأن  عنـه:  وجيــاب 
العمــالت االف�اضية املشـفرة الالمركزية ال يمكن معرفة 



49

املجـرم، وال معاقبتـه، عـىل عكـس املجـرم يف العمـالت 
النظامية، فإنه يمكن معرفته، ومعاقبته من ِقبل الدولة .

القـول الثـاين: جـواز التعامـل بالعمـالت االف�اضيـة 
املشفرة الالمركزية، وقد استدل أصحاب هذا القول باآليت:

١- األصـل يف املعامالت اإلباحـة، والعقالء خيتارون 
مـا ينفعهـم مـن املعامـالت بـرشط أال يتعـارض ذلك مع 

املصلحة العامة.

وجياب عنـه: بأن إباحة التعامـل بالعمالت االف�اضية 
املشـفرة الالمركزيـة يتعـارض مـع املصلحة العامة بسـبب 

العيوب واملخاطر التي سبق ذكرها .

2- مـا روي عن اإلمام مالـك  أنه قال: لو أن الناس 
ِرْهُتها أن  كرَ أجازوا بينهم اجللود حتى تكون هلم سكة وعني لرَ

ًة )١(. ِرِق نظِررَ تباع بالذهب والورَ

وجياب عنه: بأن النقود التي أجازها اإلمام مالك  هي 
نقود حمسوسة، أما العمالت االف�اضية املشفرة فإهنا ليس هلا 

)١( املدونـة الكربى، لإلمـام مالك بن أنس األصبحي احلمـريي ١٦٠/٦، دار الكتب العلمية، 
ط١، ١٤١٥هـ .
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وجود فيزيائي، وعىل التسليم بدخوهلا فيام يمكن أن يتعارف 
الناس عىل اعتباره معياًرا للتنمية، كالنقود؛ فإن الواقع شاهد 
عـىل أن العمالت االف�اضية املشـفرة الالمركزية مل يتعارف 
أي جمتمـع من املجتمعات عـىل اعتبارها كالنقـود النظامية، 
وأن املتعاملـني هبـا يسـتخدموهنا - يف الغالـب - للمضاربة 

عىل الربح، وليس وسيًطا للتبادل وقياًم للسلع.

٣- العمـالت االف�اضيـة املشـفرة الالمركزيـة سـلعة 
ذات قيمة .

وجياب عنه: بأن القيمة املزعومة هلذه العمالت مستمدة 
مـن كوهنا وسـيلة مضاربـة ذات خماطر عاليـة ال تنفك عن 
اجلهالـة والغرر، فهي كأدوات القامر وامليرس التي تكتسـب 

قيمتها من رغبة املقامرين ال غري .

٤- العمـالت االف�اضيـة املشـفرة الالمركزيـة تؤدي 
وظائف النقود كاملة .

وجيـاب عنـه: بأننا ال نسـلم بذلـك، وقد ذكرنـا الفرق 
بـني وظيفة النقـود ووظيفة العمـالت االف�اضية املشـفرة 

الالمركزية عىل سبيل التفصيل .
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القـول الثالث: التوقف، واسـتدل أصحاب هذا القول 
بـأن موضـوع العمـالت االف�اضيـة املشـفرة الالمركزيـة 
يعتمد عـىل التقنية، وال تزال العمالت االف�اضية املشـفرة 
حيفها كثري من الغموض من حيث احلصول عليها وتداوهلا، 
ومل يثبـت يشء يمكـن أن يسـتند إليه كآلية عمـل واضحة، 

بحيث ُيتأكد من انتفاء الغرر وأي تعامل حمرم هبا .

الرتجيح:
الـذي ي�جح لـدى الباحـث أن العمـالت االف�اضية 
املشـفرة الالمركزيـة بنوعيها ال جيوز التعامـل فيها؛ ألهنا ال 
تتوفـر فيها مجيع وظائف النقود، وملـا يوجد فيها من عيوب 

وما حتفها من خماطر .

وقد أدركت اهليئات واملؤسسـات املالية العاملية والدول 
الكـربى العيـوب واملخاطـر التـي حتـدق هبـذا النـوع مـن 
العمالت لذلك أعطتها ُجلَّ اهتاممها، وأصدرت حزمة من 
املبـادئ والضوابط التي رأت أهنا سـتحد من تلك العيوب 
واملخاطـر، ومـن ذلك أن صنـدوق النقـد الــدويل أصـدر 
بياًنـا يقـرر فيه أن العمـالت املشـفـرة متيض يف مسار يمكنه 
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إحـداث تغيري جذري يف النظـام املايل والنقدي واملرصيف يف 
خمتلف أرجاء املعمورة؛ لذلك فإنه يتعني عند إنشاء منظومة 
ماليـة عاملية للعمـالت االف�اضية املشـفرة االلتـزام بأمور 

تبدو جوهرية للغاية للحد من تقلباهتا العنيفة، منها: 

حتميـة حصول ُمقدمـي خدمة األصول املشـفرة عىل 	•
تراخيص رسمية .

إخضاع بورصات هذه العمالت للقواعد ذاهتا املنظمة 	•
للبورصات العاملية بكل أنواعها .

إرشاف البنوك املركزية عىل تلك العمالت .	•

وضـع رشوط خاصة عند التعامـل مع تلك العمالت 	•
مـن جانب األجهـزة التنظيميـة العاملـة يف الرشكات 
االسـتثامرية والقطاعـات املرصفيـة واألوراق املاليـة 

والتأمني ومعاشات التقاعد .

ق وزراء املاليـة يف جمموعة  ومـن جانب آخـر فقد صـداّ
الـدول الصناعيـة السـبع الكـربى عـىل ثالثـة عـرش مبـدأ 
للسياسـة العامة بخصـوص العمالت االف�اضية املشـفرة 
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التـي يمكـن للبنـوك املركزيـة إصدارهـا، قائلـني: إن مثل 
هذه العمالت جيب أن تسـتند إىل الشـفافية وسيادة القانون 

واحلوكمة االقتصادية السليمة)١(.

*          *          *

)١( إرشـادات للبنـوك املركزيـة إلصـدار العمالت الرقميـة، صادرة عـن اجتـامع وزراء املالية 
ملجموعة الدول السبع الصناعية يف واشنطن، يف يوم األربعاء بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣م.
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التعامل بالعمات االفرتاضية)1(

النقصصود يف االصطصصاح: ما تعارف علي��ه الناس وقبلوه  (1(

مقياًس��ا للقيمة ووس��يطًا يف تبادل السلع والخدمات، وقد 

َعرََّف ُعلاء االقتصاد النقود بأنها: اليشء الذي يلقى قبواًل 

ا يف التداول، ويس��تخدم وسيطًا للتبادل ومقياًسا للقيم  عامًّ

ومستودًعا لها؛ وتستخدم وسيلة للمدفوعات اآلجلة)2).

ومل يك��ن الناس يف أول الزمان يعرف��ون النقود، وكان 

أسلوب املقايضة يف تبادل السلع والخدمات هو املتداول 

بينه��م؛ ولصعوبة ذلك ظهرت النقود يف عام 269 – 268 

قب��ل امليالد وتم س��كها م��ن الذهب والفض��ة، ويف عهد 

الخليف��ة عبد امللك بن مروان س��نة 76 للهجرة تم رضب 

)١( أ .د/عثامن أمحد عثامن، أستاذ ورئيس قسم االقتصاد واملالية العامة باملعهد العايل للدراسات 
اإلسالمية ووكيل املعهد .

)٢( مذكرات يف النقود والبنوك، د/إسامعيل حممد هاشم، ص١٤، دار النهضة العربية، القاهرة .
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الدره��م اإلس��المي)1)، وتع��ددت الدنان��ري والدراهم يف 
العرص اإلس��المي من الذهب والفضة، وهناك من الفقهاء 
من حرَّموا رضب الدراهم املغشوش��ة بخلطها بالنحاس؛ 
ألن فيه��ا إفس��اًدا للنقود وإرضاًرا ب��ذوي الحقوق، وغالء 
لألس��عار، نتيجة التضخم النقدي النات��ج عن كون القيمة 

االسمية تزيد عن القيمة الحقيقية للدراهم)2) .

ث��م ظه��رت الفلوس - وه��ي من النح��اس - يف عهد 
املاليك، ولكن ظلت النقود من الذهب والفضة، ونتيجة 
للح��رب العاملي��ة األوىل تم الت��داول اإلجب��اري بالنقود 
الورقي��ة، وأصبحت النقود الورقية نق��وًدا إلزامية غري قابلة 
للتحوي��ل إىل ذهب، وبس��بب ه��ذا التط��ور اختفى النقد 
املشغول من الذهب والفضة من التداول، ومل تعد الدول 
تتخذها نق��ًدا، بل أصبح املعدنان يحددان قيمتها بالنقد 
الورقي، فق��رَّر مؤمتر جامايكا لإلص��الح النقدي يف عام 

1976م استبعاد الذهب من النظام النقدي باعتباره أساًسا 

)١( األخبـار الطـوال أليب الدنيـوري، حتقيـق: عبـد املنعـم عامـر، دار إحيـاء الكتـاب العريب، 
ص٣١٦، القاهرة، ١٩٦٠م .

)٢( انظـر: األوراق النقديـة يف االقتصـاد اإلسـالمي، د/أمحـد حسـن، دار الفكـر، ص٢٢ وما 
بعدها، الطبعة األوىل، دمشق، ١٩٩٩م .
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لتقدير قيمة العمالت، وتحويل الذهب إىل بضاعة عادية، 

وتفريغ الذهب من معناه النقدي)1). 

نشأة العمات االفرتاضية أو الرقمية أو املشفرة:

أحدث��ت الث��ورة املعرفية حراكًا ضخًا عىل مس��توى 

العامل، وكانت آثار هذه الثورة التكنولوجية جلية وواضحة 

للعي��ان، وأذعنت ال��ركات واألف��راد واملجتمعات كرًها 

أو طوًع��ا لها، فاألف��راد عليهم مس��ئولية مواكبة التطورات 

مس��توى  لتحس��ني  والرسيع��ة  املس��تمرة  والتح��والت 

مهاراته��م، وكذلك مواكبة الركات العاملية لهذه املوجة 

الكبرية من التغري للولوج إىل االقتصاد املعريف، والتحول 

من االقتصاد القائم ع��ىل رأس املال إىل االقتصاد القائم 

عىل املعرف��ة)2).

هذا، وقد بدأت البنوك واملؤسسات املالية باالستفادة 

من هذه الثورة بتأسيس بنوك إلكرتونية للتأثري يف املجاالت 

)١( تغـري القيمة الرشائية للنقـود الورقية، د/هايل عبد اللطيف داود، ص٦٥ وما بعدها، املعهد 
العاملي للفكر اإلسالمي، ١٩٩٩م .

(2( Chohan, Usman W . "A history of bitcoin "2017.
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املالية عىل مستوى العامل، وظلت البنوك تسيطر عىل كل 

مجري��ات األم��ور املالية إىل أن جاء ع��ام 2009م حيث 

ت��م اإلعالن عن ظهور عملة جدي��دة مل يعهدها االقتصاد 

العاملي م��ن قبل، وهي عملة »بيتكوي��ن« والتي تعد أول 

عملة إلكرتونية يتم تداولها، ومنذ ذلك اليوم تش��هد النقود 

االفرتاضية أو »بيتكوين« قفزة يف عامل االقتصاد العاملي، 

ليثور تس��اؤل حول مس��تقبل هذه العملة ومدى س��يطرتها 

ع��ىل االقتصاد العاملي، وهل س��تكون بدياًل متعارفًا عليه 

لعمالت الدول املختلفة؟)1).

أهم العمات االفرتاضية:

عملة البيتكوين: هي عملة مشفرة، أي عملة إلكرتونية 

يتم تداولها عرب ش��بكة اإلنرتنت بش��كل كامل دون وجود 

م��ادي لها، كا أنها تختلف ع��ن العمالت التقليدية بعدم 

وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، وتعني كلمة عملة 

مش��فرة crypto currency أي أنها تعتمد بش��كل أساس 

)1( Lewis, Amtony, The basics of bitcoins and blockchains: an introduction to 
cryptocurrencies and th technology thot powers them.
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عىل مبادئ التش��فري يف جميع جوانبه��ا، وهي وإن كانت 

تعترب العملة األوىل من نوعها واألكرث ش��هرة وانتش��اًرا إال 

أنها ليست العملة التشفريية الوحيدة املوجودة عىل شبكة 

اإلنرتن��ت، فتتوفر حاليًا ما ال يقل عن 60 عملة تش��فريية 

مختلف��ة)1)، منها ما ال يقل عن 6 عم��الت ميكن وصفها 

بالرئيسة)2).

وتجدر اإلش��ارة إىل أن نش��أة فكرة عمل��ة »بيتكوين« 

أت��ت م��ن قبل ش��خص أطلق عىل نفس��ه االس��م الرمزي 

)س��اتويش ناكاموت��و( يف ورق��ة بحثية يف ع��ام 2008م، 

ووصفها بأنها نظ��ام نقدي إلكرتوين يعتمد يف التعامالت 

املالية عىل مبدأ الن��د للند Peer-to-Peer، وهو مصطلح 

تقني يعني التعامل املبارش بني مستخدم وآخر دون وجود 

وس��يط، وقد طرحت للتداول للمرة األوىل سنة 2009م، 

)1( Martins, Sergio, and Yang Yang . "Introduction to bitcoins: a pseudo-
anonymous electronic currency system ." In Proceedings of the 2011 
Conference of the Center for Advanced Studies on Collaborative Research, 
pp . 3492011 . 350- .

(2( Reid, Fergal, and Martin Harrigan . "An analysis of anonymity in the bitcoin 
system ." In Security and privacy in social networks, pp . 197223- . Springer, 
New York, NY, 2013 .
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وتوصف آلية عمل البيتكوين بأنها العملة االفرتاضية التي 
تعمل وفًق��ا لنظاٍم ال مركزي، حيث يت��م تبادل العملة بني 
طرفني فقط دون وسيط أو تحمل عموالت نتيجة التبادل، 
وتقوم بيتكوي��ن عىل التعامالت املالية تس��تخدم التوقيع 
اإللكرتوين والتش��فري بني ش��خصني مب��ارشة دون وجود 
هيئة وس��يطة تنظم ه��ذه التعامالت، حي��ث تذهب النقود 
من حس��اب مستخدم إىل آخر بش��كل فوري ودون وجود 
أي رس��وم تحويل، ودون املرور ع��رب أي مصارف أو أي 

جهات وسيطة من أي نوٍع كان)1).

عملة اإليثرييوم )Ethereum(: هي ثاين أكرب العمالت 
االفرتاضية بعد )البيتكوين(، وقيمتها الس��وقية تعترب الثانية 

بني العمالت االفرتاضية )2).

عمل��ة الريبي��ل )Ripple( ورمزه��ا )XRP(: ظه��رت 

عمل��ة )الريبيل( يف أواخ��ر ع��ام 2013م، واحتلت إبان 

ظهوره��ا املرتبة الثانية بعد )البيتكوين( خالل مدة وجيزة، 

)1( Ronald A . Glantz: What is Bitcoin? )U S A: pantera primer, 2014(P5 .
(2( Chen, Jiachi . "Finding ethereum smart contracts security issues by comparing 

history versions ." In Proceedings of the 35th IEEE/ACM International 
Conference on Automated Software Engineering, pp . 13822020 . 1384-
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إال أنه��ا أصيبت بعدوى الرتاجع واالنخفاض لتس��تقر يف 
املرتبة الثالثة بعد عمل��ة )اإليثرييوم(، وأهم ما مييز عملة 
)الريبيل( أن لها جه��ة مركزية تصدرها وتعتمد عليها، كا 
أنها تس��تخدم لغاي��ة مختلفة متاًما، فهي عبارة عن ش��بكة 
معام��الت مركزية تق��وم عىل اس��تخدامها البنوك لتحويل 
النقود، ش��أنها ش��أن نظام )الس��ويفت Swift( املش��هور، 
حيث يتم تحويل املبلغ املرس��ل أواًل إىل عملة )الريبيل( 
ومن ثم يرسل بعدها عرب الشبكة االفرتاضية، ثم يتم إعادة 
تحويل��ه مرة أخ��رى إىل العملة املطلوبة م��ن قبل الطرف 
اآلخ��ر، ويرى القامئ��ون ع��ىل إدارة هذه العمل��ة أن هذه 
الطريقة أرسع وأكرث أمانًا واعتاًدا من اس��تخدام عمالت 

مشفرة أخرى غري مركزية .

أهم عيوب العمات االفرتاضية:

خلوه��ا -مث��ل البيتكوي��ن واإليثريي��وم- من جهة . 1
إصدار؛ فهي غري تابعة ألي بنك مركزي أو س��لطة 
نقدي��ة، وه��و م��ا يجعلها خالي��ة م��ن الضانات 
والتغطي��ة، وهذا يفقدها الثق��ة املطلقة التي تتمتع 

بها العمالت التقليدية.
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صعوب��ة تخزين العم��الت االفرتاضية يف منصات . 2
التداول.

تهدد االس��تقرار النقدي للدول املس��تخدمة لهذه . 3
العمالت .

صعوب��ة تعدينها أو إصداره��ا، وذلك للحاجة إىل . 4
التعامل مع برامج وعمليات حسابية معقدة .

التقلب���ات الكبي����رة لس���عر النق��ود االفرتاضي�ة . 5
بسبب املراهنات، فهي بال حاية قانونية .

عدم اعرتاف املؤسسات املالية الدولية بالعمالت . 6
االفرتاضية .

تس��تخدم يف التج��ارة غي�ر املروع�ة، وغس���ل . 7
األموال، ومتويل اإلرهاب .

سوق »البيتكوين« الفرص واملخاطر:

ترفض كثري من الدول اس��تخدام هذه العملة، يف حني 

مل تحدد بع��ض الدول األخرى موقفها الرس��مي بعد من 

اس��تخدامها، إال أن هناك عدًدا من املؤرشات التي ميكن 
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من خاللها تحليل س��وق »البيتكوي��ن« وتحديد املخاطر 

الناجم��ة عن اس��تخدامها، حي��ث وصل س��عر البيتكوين 

يف 21 من أكتوب��ر 2021م إىل أكرث من 66 ألف دوالر، 

ووصل حجم إصدار بيتكوين 20 مليار بيتكوين، كا بلغ 

عدد املستخدمني للبيتكوين نحو 11 مليون شخص عىل 

مس��توى العامل، ومنذ إصدار عملة بيتكوين فإن عمليات 

الت��داول عليه��ا ت��زداد يوًما بع��د يوم، حيث بلغ متوس��ط 

املعام��الت اليومي��ة أكرث م��ن 154 ملي��ون عملية تداول 

يومية، فضاًل عن حج��م التقلبات واملضاربة عليها، ومن 

ثم فإن اس��تخدام هذ النوع من النقود ميثل خطورة حقيقية 

عىل الس��لطات النقدية؛ حيث تهدد االستقرار النقدي يف 

الدول التي ينتر فيها اس��تخدامها، فعندما تزداد الكميات 

املستخدمة من البيتكوين فإن ذلك يعني أن عرض النقود 

مل يعد تحت س��يطرة الس��لطات النقدية كإحدى وس��ائل 

االستقرار االقتصادي الكيل.

ولذل��ك فإن الكمي��ات املتداولة م��ن البيتكوين مها 

بلغ سعرها ستظل متثل نسبة ضئيلة من عرض النقود عىل 
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مس��توى العامل، ولكن مع زيادة اتج��اه الركات واألفراد 
إىل اس��تخدامها س��يؤدي إىل عدم قدرة تحكم السلطات 
النقدية املحلية يف عرض النقود، ومن املخاطر الشديدة 
أيًضا تعرض املحافظ االستثارية لألفراد لعمليات قرصنة 

لرسقة أموالهم .

اآلثار السصصلبية للعمصصات االفرتاضية عى االسصصتقرار 
االقتصادي:

مع توق��ع منو وتطور التج��ارة اإللكرتونية؛ فإن حجم 
النقود االفرتاضية يف االقتصاد س��يصعب تحديده، وذلك 
لع��دم خضوع ه��ذه النقود إلرشاف س��لطة مركزية نقدية، 
األم��ر الذي س��يؤثر س��لبيًّا يف امل��دى الطويل ع��ىل آلية 
س��ري نظم املدفوعات، وهذا بالتبعية سيؤثر عىل استقرار 
األس��واق املالية، كا سيس��هم أيًضا يف ع��دم دقة قياس 
معدالت رسع��ة دوران النقود، ومن جهة أخرى فإن حركة 
س��عر الرصف للعمالت االفرتاضية وخاص��ة )البيتكوين( 
ا، ما ينعكس عىل أسعار  تش��هد تقلبات كثرية وكبرية جدًّ
ال��رصف للعمل��ة املحلي��ة، كا أن��ه ميك��ن مالحظة أثر 

استخدام العمالت االفرتاضية يف شقني: 
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الشصصق األول: يتجس��د يف صدم��ات الطلب الكيل 

عىل غرار التحويالت املالية واس��عة النطاق، وبالتايل 

صدمات إيجابية للتبادل التجاري . 

الشق الثاين: يتمثل يف عدم استقرار السياسة النقدية 

وزيادة تأثرها بالعوملة، حيث إن االستقرار يتأثر ويترضر 

إذا تم استخدام العمالت االفرتاضية يف املعامالت .

وم��ن أبرز العوام��ل املؤث��رة يف التب��ادل التجاري 

الدويل: التق��دم العلمي والتقني الذي يتناس��ب طرديًّا 

مع حركة التجارة؛ ألن��ه يزيد يف املنتجات والخدمات 

املتاح��ة، ويزي��د يف رسع��ة الحصول عليه��ا، كا أن 

للتس��هيالت النقدية الدور األه��م يف ذلك، ولكن عند 

النظ��ر إىل حجم التبادل التجاري بالعمالت االفرتاضية 

ا، ما ميك��ن معه القول  نج��د أنه ال يزال مح��دوًدا جدًّ

بأن تأث��ري هذه العملة حتى اآلن ع��ىل التبادل التجاري 

ال��دويل ال ي��زال محدوًدا، بل وغ��ري مؤثر يف معدالت 

التب��ادل التجاري الدويل، وميكن إرجاع ذلك لعدٍد من 

األسباب، من أهمها: 
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محدودية القاعدة النقدية للنقود االفرتاضية. 	 

ع��دم موافقة الجه��ات التريعي��ة يف غالبية دول 	 
العامل عىل اعتبارها وحدة إبراء قانونية .

أنها تهدد س��يطرة بعض العمالت ع��ىل االقتصاد 	 
العاملي. 

جهالة املُصِدر، وجهالة املتعاملني، وعدم وجود 	 
ضامن . 

وختاًم��ا .. فإن العمالت االفرتاضي��ة بوضعها الحايل 
ال تتف��ق مع رشوط العمالت الرس��مية، ومُتثِّل خطرًا عىل 
االقتص��اد العاملي واملح��يل إىل جانب عيوبها الس��ابق 
ذكره��ا، ومن ثم ال يجوز التعام��ل بها ؛ ملا متثله من غرر 

يف التعامل ورضر يف التداول . 

*          *          *
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االجتهاد املؤسيس
"العمات االفرتاضية واملشفرة أنموذًجا")1(

إن اإلسـالم ديـٌن واقعـيٌّ يؤمن بـأن احلياة التـي حيياها 
اإلنسـان حياة ولود حافلة بالعديد من األحداث، وتأيت كل 
ساعة بوليد، وأن ما تتمخض عنه األيام والليايل من أحداث 
ُيفسـح هلا اإلسـالم مكاًنا يف جُمتمعه عىل قدرها، ويرعى هلا 
حقها من بني مبادئه وأحكامه، واإلسـالم ال يضيق باجلديد 
يف احليـاة وال يتنكر له ما دام حيقق نفًعا ويسـد مطلًبا، بل إنه 

ا أو اجتهاًدا .  يزكيه ويباركه ما دام ال خُيالف نصًّ

مفهوم االجتهاد الجامعي:

تـأيت كلمـة االجتهـاد يف اللغـة بمعنـى اجلهد واملشـقة، 
فاجتهـد أي: اسـتفرغ جهـده ومـا وسـعه من قـوٍل أو فعٍل 
للوصـول لـيء، فالتـاء يف اجتهـد لفـرط املعاناة واملشـقة 

)١( أ .د/املأمون جرب، أستاذ القانون العام والترشيعات االقتصادية، عميد باجلامعة املرصية.
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ۇئ  ۇئ   وئ   ﴿وئ   تعـاىل:  قـال  الطاقـة،  وبـذل 
ۆئ﴾)١(، وبنـاًء عليه ال يسـتعمل االجتهـاد إال فيام فيه 
جهـد ومشـقة، فيقال: اجتهـد يف محل الرحـال ال النواة)٢(، 
ـا كلمـة اجلامعي فهي مـن الفعل مجع، واجلمـع: تأليف  وأمَّ
املفـ�ق وضم اليء بتقريب بعضـه إىل بعض، ويف التنزيل 

ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  ﴿پ   العزيـز: 
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾)٣(. 

وق��د تعددت تعريفات األصولي��ني لالجتهاد، وميكن 

بيان بعضها عىل النحو التايل:

1- ب��ذل الطاقة من الفقي��ه يف تحصيل حكم رشعي، 

عقليًّا كان أو نقليًّا، قطعيًّا كان أو ظنيًّا)4).

)١( ]سورة التوبة، اآلية: ٧٩[.
)٢( كتـاب العـني، اخلليل بـن أمحد الفراهيـدي، ٣8٦/٣، حتقيـق: د/مهـدي املخزومي، ود/

إبراهيـم السـامرائي، دار ومكتبة اهلالل، وشـمس العلوم ودواء كالم العـرب من الكلوم، 
نشـوان بن سـعيد احلمريي، ٢/ ١١٩٥، حتقيق: د/حسـني بن عبد اهلل العمري، ومطهر بن 
عـيل اإلرياين، ود/يوسـف حممد عبـد اهلل، دار الفكر املعارص، بريوت - لبنـان، دار الفكر، 

دمشق – سورية، ط١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م .
)٣( ]سورة النور، اآلية: ٦٢[.

)٤( التحريـر يف أصـول الفقـه البـن اهلـامم، ص ٥٢٢، مصطفـى البـايب احللبي، مـرص، )وهذا 
التعريف البن اهلامم( . 
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2- بذل الجهد يف تعرف الحكم الرعي)1).

ون��رى أن التعريف األول أوىل بالقبول؛ كونه يدخل 

تحته االجتهادات مطلًقا: العقلي��ة، والنقلية، والقطعية، 

والظنية، ومن ثَّم ميكن تعريف االجتهاد الجاعي بأنّه: 

بذل الوسع من الجاعة املعتربة رشًعا وقانونًا للوصول 

للحك��م الرع��ي . وكان تقيي��د االجته��اد بالرع��ي 

والقان��وين؛ ألن االجته��اد الجاع��ي ال ب��د وأن يكون 

منطبًق��ا علي��ه الضوابط الرعي��ة والقانوني��ة، واألوىل: 

ميكن حرصها يف تحصيل أتباعه رشوط املجتهد التي 

نص عليه��ا الفقه��اء)2)، ومنها: العلم بآي��ات األحكام، 

وأحادي��ث األح��كام، والفق��ه، وأص��ول الفق��ه، واللغة 

العربي��ة، ومصطل��ح الحدي��ث، والثانية: وه��و قانونية 

هذا األمر؛ حيُث إنّه قد خرجت مؤسس��ات غري رس��مية 

)١( رشح خمترص الروضة للطويف، ٥٧٦/٣، مؤسسة الرسالة، بريوت . 
)٢( انظر: قواطع األدلة يف األصول للمروزي السمعاين، ٣٥٢/٢، دار الكتب العلمية، بريوت، 
لبنـان، ط١، ١٤١8هــ- ١٩٩٩م، وروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب 
ان للطباعـة والنرش  اإلمـام أمحـد بن حنبـل، البن قدامـة املقـديس، ٣٣٤/٣، مؤسسـة الرياّ
والتوزيـع، ط٢، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، واإلهباج يف رشح املنهاج، تقي الدين ابن السـبكي، 

8/١، دار الكتب العلمية – بريوت، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م . 
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وأدل��ت بدلوه��ا يف هذا املجال فكان أث��ر ذلك وخيًا 
عىل الحياة بجوانبها املختلفة وجوانبها املتعددة )1).

أنواع االجتهاد الجامعي ومناذجه:

ميكن تقسيم االجته�اد الجم�اعي إىل ع�دة تقسيم�ات 
بن�اء عىل الواق�ع الفقهي كا ييل: 

اجتهاد جامعي مشوري: وهو يف األصل اجتهادات . 1
فردية لكنها مبنية عىل مشورة املجتهد للمجتهدين 
كا يف القايض، ذكر اإلمام خليل أنه يندب له مشورة 
العلاء)2)، فالقاسم املشرتك هنا هو املشورة، وإن 
كان حكم القايض بعد ذلك فرديًّا فكذلك املجتهد 

فتواه فردية لكنها مبنية عىل املشورة . 

اجتهصصاد جامعصصي مؤسصصي: وه��و الص��ادر ع��ن . 2
مؤسس��ة تع��رتف الدول��ة به��ا بوصفه��ا مؤسس��ة 
للفت��وى واالجته��اد، وه��ذا االجتهاد املؤس��ي 

)١( وذلـك مثل املؤسسـات غـري الرشعية للجامعـات املتطرفـة واإلرهابية، والتـي أخرجت ما 
أسمته بالفتاوى تعود باألثر الوخيم عىل البالد والعباد .

)٢( انظر: الذخرية للقرايف، 8٧/١٠، دار الغرب اإلسالمي- بريوت، ط١، ١٩٩٤ م، وخمترص 
العالمة خليل بن إسـحاق بن موسـى، لضياء الدين اجلندي املالكي املرصي، ٢٦٩/١، دار 

احلديث، القاهرة، ط١، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م .



71

ين��درج تحت��ه مناذج كث��رية مث��ل: مجام��ع الفقه 
املعتم��دة، وهيئ��ات كبار العل��اء، ودور اإلفتاء، 
وغري ذلك من املؤسسات الرس��مية املعتمدة)1)، 
وميكن تقس��يم االجتهاد املؤس��ي إىل املحيل 
والدويل، واملؤس��ي الدويل أع��ىل يف الحجية 

من املؤسي املحيل .

اجتهاد جامعي غري مؤسي: وهو الذي ال يندرج . 3
يف الحقيق��ة تحت مظلة مؤسس��ة دولي��ة معتمدة، 
وهذا االجته��اد له مخاطره الت��ي تتمثل يف بعض 
املسائل التي قد تؤدي إىل االضطراب االجتاعي 
واالقتص��ادي؛ بناء عىل ما يخرج من هذه الجهات 

غري املؤسسية من فتاوى واجتهادات .

أهمية االجتهاد الجامعي وأثره:

- يَُعدُّ من أهم الوس��ائل للوصول لإلجاع )2)، والذي 
هو مطلوٌب لرفع الخالف يف كثري من املسائل املعارصة.

)١( يرجع هلذه املؤسسات عىل املواقع الرسمية هلا عىل الشبكة العنكبوتية . 
)٢( انظر: اإلمجاع للنيسـابوري، حتقيق/فؤاد عبد املنعم أمحد، دار املسـلم للنرش والتوزيع، ط١، 

١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م .
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- إتق��ان الوص��ول للحك��م الرعي ع��ىل أكمل وجٍه 
مس��تطاع؛ إذ ال يتم هذا االجته��اد إال من خالل كَوْكَبٍة من 

العلاء املجتهدين املتوفر فيهم رشوط االجتهاد .

-من��ع التخب��ط يف الفتوى الرعية؛ إذ املؤسس��ية يف 
االجتهاد تجّب غريها من الفتاوى الفردية واملتخبطة دون 

غطاٍء منهجي بأدواته الفقهية .

- إث��راء الفق���ه اإلس���المي مبزي��ٍد م��ن األبح���اث 
املنهجي��ة)1) يف القضاي��ا املع��ارصة، والتي يبن��ى عليها 

االنفتاح الفقهي يف كثري من املستجدات .

- ضب��ط خط��وات االجته��اد يف املس��ائل املعارصة 
وغريها من خالل االجتهاد املؤسي .

- رسعة الوصول للحكم الرعي؛ ال سيا يف املسائل 
املستجدة امللحة يف عرصنا، مع اإلتقان يف ذلك .

التطبيقات الفقهية لاجتهاد الجامعي:

حينا نتحدث عن التطبيق الفقهي لالجتهاد الجاعي 

فينبغي أن نتحدث عنه من وجهني: 

)١( راجع: أبحاث جممع الفقه اإلسالمي من خالل جملته الدورية .
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الوجصصه األول: ماهي��ة التطبيق الواقعي له��ذا االجتهاد 

الجاع��ي عرب العص��ور وفق تاريخ التريع اإلس��المي، 

والواقع أننا س��نجد ذل��ك التطبيق يف زم��ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 

خ��الل بع��ض الوقائع، كا نج��د يف عص��ور امل�ذاهب 

الفقهي���ة اجته���ادات تالمي�ذهم مجتمع���ني ومفرتقني؛ 

كأيب يوس��ف، ومحمد بن الحس��ن من الحنفية ، وكذلك 

عبد الرحمن بن القاسم، وسحنون من املالكية، وغريهم. 

الوجصصه الثصصاين: م��ا يتعل��ق باملس��تجدات املعارصة 

التطبيقية يف هذا الجانب، وميكن تقسيم تلك املستجدات 

إىل قس��مني، األول: م��ا فيه اجتهاد جاع��ي حاصٌل من 

خ��الل قرارات املجام��ع الفقهية املعتم��دة، مثل قرارات 

ه��ذه املجامع يف أح��كام التعامالت املرصفي��ة الحديثة 

كاألس��هم والس��ندات)1)، والثاين: ما لي��س فيه اجتهادات 

)١( خالصة القول يف األسـهم: هي حصٌة من الرشكة تقبل الربح واخلسـارة، فهي صكوك قابلة 
للتداول متثل احلصص التي يملكها اإلنسان يف الرشكة، ويتكون رأس املال من هذه األسهم 
سـواء كانت نقدية أو عينية، وهي بذلك موافقٌه لقواعد املضاربة يف الفقه اإلسـالمي، وبناًء 
عليـه فقـد جاء يف جملة جممع الفقه اإلسـالمي، بأنه: »يف األسـهم املعارصة الـذي عليه أهل 
العلـم هـو جـواز بيعها، والسـهم إذا بيع فإنه ليسـت قيمته من األعيان مجيعهـا، ففي رشكة 
الكهرباء مثاًل تكون قيمة السـهم من األعيان وتكون نقًدا، لكن ما مل يثبت اسـتقالاًل فيغتفر 
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جاعيٌة مؤسس��يٌه مع��ارصٌة، كالحك��م الرعي لعمالت 

البيتكوين والتسويق الشبيك عىل سبيل املثال ال الحرص.

البيتكوين)1): 

هو نوع من العمالت الرقمية تم تطويره يف عام 2009م 

من قبل مطور برمجيات مجهول، وُعرف باالسم املستعار 

)Santohi Nakaa-Moto))2)، وعندم��ا اقرتح هذه العملة 

رة كان الهدف هو إنش��اء عمل��ة ال تعتمد عىل أي  املش��فَّ

س��لطة مركزي��ة بينا ميك��ن تحويلها بس��هولة رقميًّا؛ ما 

يستلزم رسوًما منخفضة للغاية إن وجدت، وهو يف الواقع 

األول م��ن نوعه؛ حيث ميكن االحتفاظ بها إلكرتونيًّا فقط 

هـذا النقد الضئيـل بجانب األعيان املوجودة املتكاثرة«، راجع: جملة جممع الفقه اإلسـالمي 
التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، ١٤٦8/٣، تصدر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة. 
وخالصة القول يف السـندات: هي صكوٌك قابلة للتداول متثل قرًضا، وتصدرها احلكومات 
والـرشكات عندما تسـتدين من النـاس، ويعترب حامله دائنًـا للرشكة وال يعـد رشيًكا فيها، 
راجع: موسـوعة الفقه اإلسـالمي، حممد بن إبراهيم بن عبـد اهلل التوجيري، ٥٧٣/٣، بيت 

األفكار الدولية، ط١، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م .
)1( Cong, L . W ., Z . He and J . Li . “Decentralized mining in centralized pools .” 

No . w25592, National Bureau of Economic Research, )2019( .
(2( Nakamoto, Satoshi, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” self-

published paper, 2008 . As of February 15, 2015 :
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واستخدامها لتسديد املدفوعات دون أي رسوم مصاحبة، 
وذلك عىل عكس أنواع العمالت األخرى، ومل تتم طباعة 
ه��ذه العملة؛ وهذا هو الس��بب يف أنها تُعرف أيًضا باس��م 

 .(CryptoCurrency( العملة الرقمية املشفرة

الكتل��ة)1)  سلس��لة  خ��الل  م��ن  البيتكوي��ن  تعم��ل 
)BlockChain( وهو دفرت أس��تاذ )Ledger( عام ال مركزي 
يحتفظ بس��جلٍّ لجميع املعامالت بطريقة دامئة، وغالبًا ما 
يتم تخزين هذه املعامالت عىل أجهزة الكمبيوتر املوزعة 
يف جمي��ع أنح��اء العامل، وميك��ن تقس��يم البيتكوين إىل 
وحدات أصغر تُعرف باسم "satoshis" تصل إىل 8 درجات 
عرية، ويتم ربط كل معاملة تتم عىل سلسلة الكتلة بهوية 
مشفرة، ويتم حفظ السجل الكامل لسلسلة الكتلة عرب عقد 

متعددة بحيث ميكن للمدقق رؤيته بسهولة.

من عيوب البيتكوين:

نق��ص الوعي والفه��م؛ حيث إن الكث��ري من الناس . 1
ال يزال��ون غري مدرك��ني للعمالت الرقمية املش��فرة 

)1( https ://bitcoin .org/bitcoin .pdf
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الالمركزية وخطورتها، وخصوًصا البيتكوين، ويحتاج 
الناس إىل تثقيفهم حول البيتكوين وأخطارها.

قامئ��ة ال��ركات التي تقب��ل عم��الت البيتكوين . 2
صغرية نسبيًّا مقارنة بالعمالت املادية )الفوركس(؛ 
نظرًا لعدم وجود ضامن للعمالت الرقمية والتقلب 
الشديد يف أسعارها، وغري ذلك من مخاطر يحتاج 
العم���ال إىل تثقيفه��م بش����أن البيتك�وين، فم�ا 
فائ��دة قب��ول بعض ال��ركات للبيتكوي��ن إذا كان 
موظفوها ال يعرفون حتى ما هي العمالت الرقمية، 

ٍر . وما مُتثله من َغَرٍر ورَضَ

املخاطر والتقلبات، حيث إن سعر البيتكوين يرتد . 3
ويتغري كل يوٍم بش��كل أس��اس بس��بب األحداث 
الجاري��ة املتعلقة بالعمالت الرقمي��ة، والبيتكوين 
لديه تقلبات ترجع أساًسا إىل حقيقة أن هناك كمية 
محدودة من العمالت املعدني��ة منه، كا تحوطه 

مخاطر متعددة .

خطر االخرتاق، مع غياب اإلطار القانوين والتنظيمي . 4
والحوكمة للعمالت االفرتاضية املشفرة.
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سوق العمات الرقمية )البيتكوين()1):

هو س��وق جديد نسبيًّا ظهر يف الس��نوات األخرية من 
ه��ذا القرن، والبيتكوين ه��ي أول عمالت رقمية ال مركزية 
مس��تقلة ع��ن أي لوائ��ح مالية م��ن خالل نظام يس��تخدم 
التش��فري؛ للس��اح بنقل وتب��ادل الرموز الرقمي��ة بطريقة 
موزع��ة وال مركزية، وميكن ت��داول هذه الرم��وز املميزة 
بأسعار السوق للعمالت الورقية، وقد تم إنشاء العديد من 
العمالت املش��فرة األخرى باس��تخدام نف��س االبتكارات 
التي قدمته��ا البيتكوي��ن، ولكن مع تغي��ري بعض املعامل 

املحددة للخوارزميات الحاكمة .

الامركزية للعملة املشفرة وتأثريها االقتصادي:

ال متل��ك العم��الت املش��فرة بن��وكًا مركزي��ة لتنظيم 

عرض النقود أو اإلرشاف من املؤسس��ات املالية، ولكن 

ال ينبغ��ي ألح��د أن يتجاه��ل أهمي��ة مؤسس��ات حوكمة 

)1( Pfajfar, Damjan, Giovanni Sgro, and Wolf Wagner, “Are Alternative Currencies 
a Substitute or a Complement to Fiat Money? Evidence from Cross-Country 
Data,”International Journal of Community Currency Research, Vol . 16, 
2012, pp . 45–56.
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)governance))1) العم��الت املش��فرة، حي��ث إن هن��اك 

مجااًل كبريًا ملزيد من الدراسة لحوكمة العمالت املشفرة، 

ونركز مناقش��تنا عىل طريقتني منفصلتني ولكن مرتابطتني؛ 

حيث ميكن القول إن العمالت املشفرة تحكمها:

 :(Algorithmic governance( الحوكمة الخوارزمية

حي��ث يت��م تضم��ني قواع��د م��ا يعت��رب معام��الت عملة 

مش��فرة صالحة يف برنام��ج نظري الذي يدي��ره املتداولون 

واملس��تخدمون يف تعدين العمالت املشفرة، وهو إنشاء 

عمالت معدنية جديدة من فراغ، وال ميكن ألي ش��خص 

تنفي��ذ هذا الن��وع من املعام��الت، حي��ث يتنافس عال 

املناج��م للحص��ول ع��ىل الح��ق يف تنفيذ إح��دى هذه 

املعامالت لكل كتلة، وعندما يكتشف عامل منجم تجزئة 

صالح��ة للكتلة ميكنه املطالبة بالقط��ع النقدية الجديدة، 

ويج��ب أن تتوافق املعامل��ة التي يطلب فيه��ا )املربمج( 

عم��الت معدني��ة جدي��دة - مث��ل أي معاملة أخ��رى - مع 

)1( Andreoulakis E . et al . "Evaluating user privacy in bitcoin" IACR Cryptology 
ePrint Archive 596 2012 . Retrieved from http ://fc13 .ifca .ai/proc/13- .pdf
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توقعات الش��بكة، وسرتفض شبكة البيتكوين كتلة تحتوي 

ا  عىل معاملة مينح فيها عامل منجم نفس��ه عدًدا كبريًا جدًّ

م��ن العمالت الرقمي��ة الجديدة؛ حي��ث إن منو العمالت 

محدود مبقدار محدد مس��بًقا لكل كتلة ع��ىل البيتكوين، 

ويتوقف عن النمو متاًما يف عام 2040م .

 Open source( املفتوحصصة  املصصصادر  حوكمصصة 

Governance): برنامج البيتكوي��ن الذي يفرض قواعد 
معينة حول املعامالت ومعدل إنش��اء األموال ال يظهر من 

فراغ، بداًل من ذلك تنشأ القواعد املضمنة يف الربنامج من 

تفاعل بني قادة مروع مفتوح املصدر يدير ما يُعرف باسم 

العمي��ل املرجعي واملطورين اآلخري��ن وعال املناجم 

ومجتمع املس��تخدمني والجهات الفاعلة الخبيثة، وتعترب 

الديناميكية بني ه��ؤالء الالعبني رضورية لفهم البيتكوين، 

حي��ث إن البيتكوي��ن مثل جمي��ع العمالت املش��فرة هو 

مروع مفتوح املصدر غري ممل��وك لجهة بعينها، ومييل 

املستخدمون إىل النظر بعني الريبة إىل مشاريع العمالت 

املش��فرة ذات املص��در املغل��ق، والتي تتمي��ز بالتعدين 
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املس��بق الكبري من أجل مكاف��أة املطلعني، أو التي لديها 

ميزات أخرى خاصة .

إن االخت��الف الرئي��س بني س��وق العم��الت الرقمية 

وس��وق الفوركس )العمالت الورقية أو املادية( -وإن كان 

لكلٍّ مخاطره - فإنَّ س��وق الفوركس - مع الس��يولة العالية 

والتقلبات املنخفضة - أكرث استقراًرا وتنظيًا . 

ك��ا أن عيوب البيتكوين وما متثله من مخاطر جعلت 

البن��ك املركزي املرصي يف املادة 206 من قانون البنك 

املرك��زي والجه��از املرصيف الص��ادر برقم 194 لس��نة 

2020م يحظرها ما مل يحصل املتعامل بها عىل ترخيص 

مس��بق من الجه��ات االقتصادية والرقابي��ة املعنية، حيث 

تنص عىل أنه: يحظر إصدار العمالت املش��فرة أو النقود 

اإللكرتوني��ة أو االتجار فيه��ا أو الرتويج لها أو إنش��اء أو 

تش��غيل منصات لتداوله��ا أو تنفيذ األنش��طة املتعلقة بها 

بدون الحص��ول عىل ترخي��ص من مجل��س اإلدارة طبًقا 

للقواعد واإلجراءات التي يحددها، كا نصت املادة 225 

من قانون البنك املركزي والجهاز املرصيف الصادر برقم 
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194 لس��نة 2020م عىل أنه: يعاقب بالحبس وبغرامة ال 

تقل عن مليون جنيه وال تجاوز 10 ماليني جنيه أو بإحدى 

هات��ني العقوبتني كل من خالف املادة 206 وقام بإصدار 

أو االتجار أو الرتويج أو إقامة أي أنش��طة متعلقة بالتعامل 

بهذا النوع من العمالت دون حصوله عىل ترخيص مسبق 

من الجهات املعنية .

ك��ا أص��درت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة بيانً��ا تحذيريًّ��ا 

م��ن مخاطر االنس��ياق وراء دع��وات التعام��ل بالعمالت 

االفرتاضي��ة املش��فرة ما يعرضه��م لالحتي��ال؛ حيث ال 

يوجد إطار قانوين يس��مح بتداولها، وأكدت الهيئة أنها مل 

ترخ��ص أو تقنن تلك العم��الت االفرتاضية أو املنتجات 

املرتبط��ة بها، وال توافق عىل التعامل بها أو اس��تخدامها، 

واعتربت هيئة الرقابة املالية أن دعوات تحفيز املستثمرين 

للدخول ع��ىل تلك األنواع من التعام��الت - ارتكازًا عىل 

صع��ود أس��واقها أو لضان تحقي��ق عوائ��د مجزية- يعد 

نوًعا من أن��واع التضليل الذي يقع تحت طائلة املس��اءلة 

القانوني��ة، وبناء ع��ىل هذه العيوب واملخاط��ر التي تهدد 
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اقتص��اد الدولة واألف��راد أعلنت دار اإلفت��اء املرصية أن: 

ت��داول عم��الت البيتكوي��ن والتعامل من خالله��ا بالبيع 

وال��راء واإلجارة ح��رام ش���رًعا؛ ملا لها من آثار س��لبية 

عىل االقتصاد، وإخالله�ا باتزان الس��وق ومفهوم العمل، 

وفقدان املتعام��ل فيها للحاية القانوني��ة والرقابة املالية 

املطلوبة)1).

وختاًم��ا .. ف��إذا كان لالجته��اد الجاع��ي أهميته يف 

تحصيل الحكم الرعي فإن لالجتهاد املؤس��ي أهميته 

يف إرس��اء األمن والس��لم املجتمعي، ومن ث��م فإن هناك 

رضورة لالجتهاد الجاعي املؤس��ي يف املس��تجدات 

املعارصة، وقد شجب العديد من النقاد العمالت املشفرة 

باعتباره��ا احتي��ااًل أو فقاع��ات رصيحة، وج��ادل آخرون 

أن مث��ل هذه العم��الت موجودة فقط لدع��م املدفوعات 

لألنش��طة غ��ري القانوني��ة، أو ملج��رد إهدار امل��وارد يف 

اآلون��ة األخرية، وإذا كان��ت عملة البيتكوي��ن ال تزال هي 

)١(  راجـع: موقع دار اإلفتاء، فتوى د/ شـوقي عالم، بتاريخ ٢٠١8/١/١م، وكذا بث مبارش 
د/ حممد شلبي، أمني الفتوى بدار اإلفتاء املرصية، ٢٠٢٢/٢/٢٠م .
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املتصدرة يف س��وق العمالت األخرى االفرتاضية إال أنها 

مل تقنع الكثريين، ملا متثله من استثارات عالية املخاطر 

وشديدة التقلب .

التوصيات: 

1- رضورة مراقب��ة الدول��ة للمؤسس��ات االجتهادي��ة 

الجاعية؛ كونها مس��ئولة عن إرساء األمن والسلم 

املجتمعيني .

2- رضورة توف��ر رشوط املجته��د يف املؤسس��ات 

االجتهادية املجتمعية الدينية الرسمية . 

3- تحجيم وتحريم الفتاوى الفردية لغري املتخصصني. 

4- العمل عىل توس��يع االجتهاد املؤس��ي يف شتى 

املؤسسات .

كحك��م  املع��ارصة  املس��تجدات  بح��ث  5-رضورة 

البيتكوين من خالل اجتهاد عدة مؤسسات معتمدة.

*          *          *
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الصكوك وأثرها عىل النمو االقتصادي 
رؤية إسامية)1(

ميث��ل القط��اع امل��ايل بش��قيه املؤسس��ات املالي��ة  (1(

واألس��واق املالية أهمية خاصة للتنمية االقتصادية، فضاًل 

عن كونه أحد األنش��طة الخدمية األساسية التي توفر فرص 

عم��ل، وتق��دم قيم��ة مضافة من خ��الل توف��ري مجموعة 

م��ن الخدمات املالي��ة، حيث يق��ع عىل عاتقه مس��ئولية 

توف��ري التمويل ال��الزم لعملي��ة النمو االقتص��ادي، ويعد 

Schumpeter من األوائل الذين أكدوا عىل دور الخدمات 

املالية ومس��اهمتها يف النشاط االقتصادي، مبا تشمله من 

نطاٍق واسعٍ من الخدمات، مثل: تعبئة املدخرات، ومتويل 

االس��تثم�ار، وتقيي��م املروع����ات، وإدارة املخاط�ر، 

وتس��هي�ل املعام�الت املالي��ة واالس��تثارية، حيث تعد 

)١( أ .د/سـايل حممـد فريـد حممود، أسـتاذ االقتصاد، ورئيس قسـم السياسـة واالقتصـاد، كلية 
الدراسات اإلفريقية العليا، جامعة القاهرة . 
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كلها خدمات أساسية ورضورية، من أجل الربط بني االبتكار 
التكنولوجي والنمو االقتصادي)1). 

وق��د تال ذلك ع��دد كبري من الدراس��ات التي تهدف إىل 
التعرف عىل العالقة التي تربط بني النظام املايل وبني مستوى 
األداء االقتصادي، ويَُعدُّ )King & Levine( أشهر من كتبا يف 
هذا املج��ال1993م، وكان هدف بحثه��ا هو اإلجابة عىل 
التساؤل حول تأثري مس��توى تطور القطاع املايل عىل معدل 

النمو االقتصادي، وتوصلت الدراسة إىل نتيجتني: 

األوىل: أن املس��توى األعىل من التطور املايل مرتبط 
إيجابيًّا مبستويات أعىل من النمو االقتصادي . 

والثانيصصة: أن التطور املايل يَُعدُّ مؤرًشا للتنبؤ مبعدالت 
النمو املس��تقبيل لالقتص��اد عىل امل��دى طويل األجل، 
واألكرث أهمية هو أن املس��توى األعىل من التطور املايل 
يرتبط بش��كل إيجايب قوي مع مع��دالت مرتفعة من تراكم 

املدخرات وتوظيف كفء لرءوس األموال)2). 

)1( SchumpeterA .1911 . The Theory of Economic Development . CambridgeMA: 
Harvard Univeristy Press .

(2( )King R .G . and Levine R . Finance and growth: Schumpeter might be right . 
The quarterly journal of economics 1993 .108pp .717737- .
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ويف دراس��ة مقارنة قام بها )Lensink( س��نة 2001 م 

اتضح أنه كلا ارتفع مس��توى تطور القطاع املايل تحسن 

مستوى األداء االقتصادي مقاًسا مبستوى الدخل للفرد )1).

كا اتفقت أغلب الدراسات حول وجود عالقة إيجابية 

ومعنوية لتطور س��وق األوراق املالي��ة وتأثريه عىل النمو 

 (Beck & Levine( االقتصادي، فعىل سبيل املثال دراسة

2014م وج��دت أنه إذا كان مع��دل الدوران الذي يرتاوح 

حول مس��توى 36 ٪ يف بعض الدول ذات معدالت النمو 

املنخفض��ة؛ فإنه يف حالة تطور هذا الس��وق يصل معدل 

الدوران إىل 68 ٪؛ أي يقرتب من املتوس��طات العاملية، 

م��ا ي��ؤدي إىل ترسيع وت��رية مع��دل النم��و االقتصادي 

بنسبة٪0 .6 سنويًّا)2) . 

وبالنس��بة للعالق��ة ب��ني أنش��طة القط��اع امل��ايل غري 

 Rajan&( املرصيف والنمو االقتصادي، أش��ارت دراس��ة

)1( )Lensink R . 2001 . Financial development uncertainty and economic growth 
. De Economist, 149 pp .299312- .

(2( Beck T . and Levine R. Stock markets banks and growth: Panel evidence . 
Journal of Banking & Finance, July 2002, 28 pp .423442- .
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قط��اع  مس��اهمة  كيفي��ة  إىل  (2016م  س��نة   Zingales

الخدم���ات املالي���ة يف التنمية االقتصادي��ة، وأوضحت 

الدراس��ة أن القط��اع امل��ايل غ��ري املص�ريف يس��ه�م يف 

تحفيز وتش��جيع النمو االقتصادي نظرًا لعدة أسباب مالية 

يف األس��اس، وهي تخفي��ض تكالي��ف رأس املال – أي 

تكلف��ة الحصول عىل التمويل لل��ركات – وذلك بغرض 

متويل األنش��طة الرأس��الية والتوسعية، والس��بب الثاين 

أن القط��اع املايل غري املرصيف ه��و الالعب الرئيس يف 

متويل عمليات تأس��يس الركات الرائدة والركات ذات 

الصفة االبتكاري��ة وذات القيمة املضافة املرتفعة، خاصة 

م��ع األهمية الكب��رية لتمويل هذه ال��ركات فيدفع عجلة 

التنمي��ة االقتصادية، وتوصلت الدراس��ة إىل نتيجة مفادها 

بأن عدم كفاءة أس��واق املال سوف ينعكس بشكٍل مبارٍش 

عىل قدرة االقتصاد عىل االس��تثار يف الركات الواعدة 

مرتفعة القيمة املضافة وبالتايل عىل النمو االقتصادي)1)، 

وم��ن املؤك��د أن كل أنواع الصك��وك لها أث��ٌر واضٌح يف 

)1( Rajan R .G . and Zingales L. Financial dependence and growth )No . w5758( 
. National bureau of economic research, September 1996 .



89

تفعيل مس��ار التنمية االقتصادية، ودون إقصاء للتوجهات 

التريعي��ة املنظم��ة ل��كل نوع، وس��واء كان��ت صكوكًا 

إس��المية أو صك��وكًا عادية، ومبا أن الصك��وك العادية قد 

استوفت غايتها من البحث، أو أخذت منه شوطًا كبريًا، إال 

أن الصكوك اإلسالمية مل تحَظ بعد بهذا القدر الذي يفّعل 

وجوده��ا يف التنمية االقتصادية؛ وله��ذا يكون من املفيد 

الرتكيز عليه��ا يف هذا البحث حتى تكون كافة روافد تلك 

التنمية سانحة ومتاحة إلسعاد البرية كلها. 

الصكوك اإلسامية:

تع��رف الصك��وك اإلس��المية بأنه��ا: وثائق متس��اوية 

القيمة متثل حصًصا ش��ائعة يف ملكية أعي��ان أو منافع أو 

خدمات، أو يف ملكية موجودات مروع معني أو نش��اط 

اس��تثاري خ��اص، وذلك بع��د تحصيل قيم��ة الصكوك 

وقفل ب��اب االكتتاب وبدء اس��تخدامها فيا أصدرت من 

أجله)1)، والصكوك اإلس��المية الحكومي��ة: هي عبارة عن 

)١( الصكـوك- تعريفها، أنواعها، عـالء الدين زع�ي، ندوة »الصكوك اإلسـالمية-حتديات، 
تنمية، ممارسات دولية«، عامن، اململكة األردنية اهلاشمية، ٢٠١٠م .
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س��ندات مالية تصدرها جهات حكومية مختلفة )متثلها أو 

تنوب عنها وزارة املالية( وتقوم عىل أس��اس رشعي، ويتم 

تسويقها عرب البنوك ورشكات الوساطة املالية للجمهور)1).

خصائص الصكوك اإلسامية:

صكوك اس��تثار لها قيمة اس��مية محددة، يحددها . 1

القانون أو نرة اإلصدار .

الحق��وق . 2 ويف  القيم��ة،  يف  متس��اوية  صك��وك 

والواجبات، ويف ملكي�ة األموال الخاص��ة به���ا .

صكوك قابلة للتداول وفق رشوط معينة .. 3

عدم قبول الصك للتجزئة يف مواجهة الركة، ويف . 4

حالة أيلولة الصك الواحد لشخصني أو أكرث بسبب 

اإلرث أو نح��وه فإنه ال بد م��ن االتفاق عىل أن من 

ميثلهم أمام الركة شخص واحد .

)١(  دور الصكـوك اإلسـالمية يف دعـم قطـاع الوقف اإلسـالمي، زيـاد الدماغ، املؤمتـر العاملي 
»قوانـني األوقاف وإدارهتا- وقائع وتطلعات«، اجلامعة اإلسـالمية العامليـة، ماليزيا، ٢٠-

٢٢ من أكتوبر ٢٠١٥م .
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مسئولية أصحاب الصكوك مس��ئولية محددة بقدر . 5
)قيمة صكوكهم( .

مال��ك الص��ك مش��ارك يف موج��ودات املروع؛ . 6
ولذل��ك ل��ه الح��ق يف الرقابة ونحوه��ا، وحق رفع 
دع��وى املس��ئولية ع��ىل اإلداري��ني، والح��ق يف 
نصيب األرباح، واالحتياطات، والتنازل عن الصك 
والت��رصف في��ه إال ما مينعه القان��ون أو التزم به من 
خالل نرة اإلصدار، وحق الش��فعة، وحق اقتسام 

موجودات املروع عند تصفيته .

مالكو الصكوك يشاركون يف غنمها حسب االتفاق . 7
املبني يف نرة اإلصدار، ويتحملون غرمها بنس��بة 

ما ميلكه كل واحد منهم)1).

أنواع الصكوك اإلسامية:

تتع��دد أنواع الصكوك اإلس��المية بتع��دد صيغ التمويل 

اإلسالمية من جهة، وكذلك من حيث طبيعة األصل املمثل 

)١( األدوات املاليـة اإلسـالمية، حسـني حامـد حسـان، ج٦، ص١٠٥٤، جملـة جممـع الفقـه 
اإلسالمي، ع٦ ، منظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة .
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كمعني للصكوك م��ن جهة أخرى؛ وبالتايل ميكن تقس��يم 

الصكوك حسب طبيعة األصل املمثل، وذلك كا ييل:

- صكوك متمثلة بأصول موجودة، كصكوك املقارضة، 

املش��اركة  وصك��وك  املس��تمرة،  املش��اركة  وصك��وك 

املتناقصة .

- صك��وك متمثل��ة مبناف��ع، كصكوك إج��ارة األعال 

)خدمات األشخاص(، وصكوك إجارة األشياء .

- صكوك متمثلة بديون، كصكوك املرابحة، وصكوك 

السلم، وصكوك االستصناع .

والنوع األول والثاين الذي أساس��ه الس��لع والخدمات 

ميكن بيعها وتداولها يف السوق املالية )البورصة(، أما النوع 

األخري الذي أساس��ه الديون فال يجوز تداوله يف السوق إال 

يْن يف االقتص�اد  وف��ق ضوابط محددة؛ لعدم جواز بي��ع الدَّ

اإلسالمي ما يساعد يف الحد من مخاطر االئتان)1).

)١( انظر: األدوات التمويلية اإلسالمية للرشكات املسامهة، سامي حسن محود، املعهد اإلسالمي 
للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط٢ .
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وهناك خمس��ة أنواع م��ن الصكوك، ه��ي: املرابحة، 

واملضاربة، واإلجارة، واملشاركة، واالستصناع .

1- املرابحصصة: تص��در لراء س��لعة أو مع��دة ميتلكها 

حاملو الصكوك ثم بيعها بربح معلوم .

2- املضاربصصة: تصدرها إدارة املروع بقيم متس��اوية 

لتمويل مروع ما، ويستمر حاملو الصكوك مشاركني مع 

املضارب��ة يف رأس مال املروع بنس��بة م��ن الربح متفق 

عليها سلًفا، كا أنهم يتحملون مخاطر الخسارة .

3- اإلجارة: ه��و عقد إيجار بني املؤجر واملس��تأجر 

ملع��دة أو أص��ل مببلغ يتف��ق علي��ه، ويتم الس��داد لقيمة 

األص��ل خالل مدة متفق عليها، وتبق��ى املعدة أو األصل 

يف ملكية صاحبها .

4- املشصصاركة: لتمويل م��روع معني يخت��اره مصدر 

الصكوك، ويكون َحَملَ��ُة الصكوك هم أصحاب املروع 

بقي��م متس��اوية، وه��ي إما مش��اركة بني مص��در الصكوك 

واملستثمرين أو مشاركة بني املستثمرين وبعضهم .
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5- االستصناع: يصدرها الصانع ملبارشة تصنيع سلعة 

ما، ويقوم بتس��ليمها للمصدر الذي يتفق مع الصانع عىل 

صيغة متويلية مختلفة، مثل: الس��داد بأقس���اط، ويصبح 

حاملو الصكوك هم مالكو املنتج)1).

األهمية االقتصادية إلصدار الصكوك اإلسامية: 

الصكوك اإلس��المية ه��ي أوراق مالي��ة تصدر بضان 

مش��اريع اس��تثارية تدر دخاًل وتك��ون ذات أصول ثابتة، 

وتكون صك��وك امللكية هذه كحص��ص متليك أو تأجري 

أو ره��ن بأص��ول ه��ذه املش��اريع، فهي عق��د متليك أو 

إيجار لجزء من ملكية املروع االس��تثاري تزيد قيمتها 

حس��ب قيمة املروع االستثاري املتعامل عليه يف هذه 

الحال��ة، والصكوك ميك��ن مبادلتها أو بيعه��ا أو تحويلها 

ألس��هم بورصة، وذلك جوهر اختالفها ع��ن القروض)2)، 

وتعد الصكوك أداة متويلية تضاف لالقتصاد، ليست بديلة 

)١( انظر: صكوك االسـتثامر، حسـني حامد، مؤمتر املخاطر يف املصارف اإلسالمية - األكاديمية 
العربية للعلوم املالية واملرصفية، ٢٠١٦م .

(2( Adam Nathif JK and Abdulkader Thomas “Islamic Bonds: Your Guide to Issuing 
Structuring and =Investing in Sukuk” )London: Euro money Book( . 2016



95

وإمنا إضافي��ة مثل: الس��ندات وأذون الخزانة والقروض، 

ل��كل منها خصائصه، وبالتايل ال متث��ل أي أداة متويلية 

بدياًل عن اآلخر)1)، ومن معامل األهمية االقتصادية إلصدار 

الصكوك اإلسالمية ما ييل:

1 - أنها تس��اعد عىل زيادة مع��دالت االدخار القومي 

من خالل قدرتها عىل تعبئة املدخرات خاصة لدى صغار 

املدخرين. 

2 - احتياج مؤسسات التمويل واالستثار الشديد إىل 

مزيد من األدوات وطرح املنتجات لكس��ب املستثمرين 

وتوزيع قاعدة االستثار .

3 - أن وج��ود هذه األدوات االس��تثارية يرفع الحرج 

عن رشيح��ة كبرية من املس��تثمرين مم��ن يحتاجون إىل 

مثلها ألسباب اقتصادية معقولة .

4 - تس��اعد ه��ذه األداة االس��تثارية الدولة يف تغطية 

)١( انظر: التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة املرصية، عبد املطلب بدوي، بحث مقدم يف 
مؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات: آفاق وحتديات، املنعقد يف ديب، سنة ٢٠١٥م .
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عجز ميزانيتها، كا تساعدها يف متويل الجزء االستثاري 

يف املوازنة.

5 - وجود هذه الصكوك االس��تثارية سيس��اعد عىل 

تنش��يط وتعميق التداول بالس��وق املالية )البورصة( ألنها 

الطرف املكمل لألسهم .

6 - تعترب هذه الصكوك من أهم الوسائل لتنويع مصادر 

امل��وارد الذاتية وتوفري الس��يولة للمؤسس��ات والركات 

والحكومات)1).

دور الصكوك اإلسامية كأداة بديلة: 

تس��تخدم بعض الدول الصك��وك يف متويل ميزانياتها 

بعيًدا ع��ن طرق التمويل التقليدية م��ن اقرتاض أو إصدار 

س��ندات وأذون، وقد تباين��ت آراء الخ��رباء حول جدوى 

إص��دار الصك��وك اإلس��المية، فالبعض أكد أنه��ا العالج 

الس��حري لألزم��ات االقتصادي��ة التي تع��اين منها بعض 

)١(  خماطر الصكوك اإلسـالمية، عبد السـتار أبو غدة، مؤمتر املخاطر يف املصارف اإلسـالمية ـ 
األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية، ٢٠١٦م .
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ال��دول، والحل األمثل لعج��ز املوازنة العام��ة فيها، فيا 

ش��كك البعض اآلخ��ر يف قدرتها عىل إنع��اش االقتصاد؛ 

ألنها مجرد أداة واحدة من مجمل أدوات االس��تثار، ولن 

تستطيع مبفردها عالج عجز املوازنة العامة يف هذه الدول، 

إال أن الصك��وك تع��د بدياًل عن اإلنف��اق الحكومي، فهي 

وس��يلة جيدة الس��تثار املدخ��رات، ومتويل مروعات 

تنموية ترغب بعض الدول يف إنشائها، مثل: املستشفيات 

وامل��دارس والط��رق والجس��ور، وه��ي من أه��م آليات 

إنعاش االقتصاد؛ حي��ث إن الصكوك مرتبطة مبروعات 

مح��ددة تعزز من الفرص االقتصادي��ة للدولة، وتقوم عىل 

مبدأ املش��اركة وليس االس��تدانة، ما يعني أن املستثمرين 

مستعدون لتحمل مخاطر السوق)1). 

وللصك��وك دور كبري يف معالجة العج��ز يف املوازنة 

العامة وحل مش��كلة املديوني��ة؛ ألنها تعطي الفرصة لكل 

أفراد املجتمع لس��د االحتياج��ات التمويلية الالزمة لدعم 

)1( Modeling causality between financial , Abosedra S . Shahbaz M . and Nawaz K 
. deepening and poverty reduction in Egypt . Social Indicators Research126 
(3( pp .955969- .
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املوازنة العامة؛ فيمكن للدولة أن تصدر الصكوك بأنواعها 

الس��تثار حصيلتها يف املش��اريع املدرة للدخل والربح 

يك تساعدها يف عالج موازنتها . 

أما بالنس��بة لدور الصكوك يف حل مش��كلة املديونية 

س��واء أكان��ت ديونً��ا خارجي��ة أو ديونًا داخلية يف ش��كل 

ق��روض، فإنه بإم��كان الدولة تحويل تل��ك القروض إىل 

صكوك ملكية خدمات عامة تقدمها الدولة، مثل: خدمات 

التعليم أو الصحة أو النقل، أو عن طريق صكوك استصناع 

سلع تنتجها الدولة بحيث يحصل حاملها عىل سلع بقيمة 

ما قدمه من قروض سابقة)1). 

وتسه��م الصكوك - أيًضا - يف القض��اء عىل البطال��ة 

واألم��وال املعطل��ة؛ حي��ث تعم��ل ع��ىل زيادة مس��توى 

تش��غيل األموال العاطل��ة مبا يحقق رغبات املس��تثمرين 

واملدخرين، كا تس��تطيع الصكوك اإلس��المية أن تحقق 

التنمي��ة االقتصادية ، حي��ث إنها تتمي��ز بالخصائص التي 

)1( Nik Mohamed Din Nik Musa "Role of Islamic Finance in Infrastructure 
Financing" .
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تجعلها معدة لدور الوساطة بني املدخرين واملستثمرين، 

ك��ا أنه ينش��أ عنها اس��تثار حقيق��ي من خ��الل قدرتها 

عىل حش��د املوارد املالية لتموي��ل املروعات التنموية 

الك��ربى، مثل: مروع��ات البنية التحتي��ة كالنفط والغاز 

والط��رق واملوان��ئ وغريها، كذل��ك لتمويل التوس��عات 

الرأسالية للركات)1). 

وللصك��وك اإلس��المية دوٌر كب��رٌي يف تدعي��م وتطوير 

وتنش��يط س��وق األوراق املالية بش��كل ع��ام، وذلك من 

خالل دورها يف توس��يع قاعدة األوراق املالية يف س��وق 

املنتجات اإلسالمية من ناحية وجذب املتعاملني ورءوس 

األموال إىل تلك السوق من ناحية أخرى . 

كا أن الصكوك أس��همت يف حل بعض املش��كالت 

الت��ي تواجه منو وتطور أس��واق األوراق املالية يف بعض 

الدول، منها: مش��كلة وجود الفرص االستثارية الجاهزة، 

وعدم فاعلية األدوات املالي��ة التقليدية لتعبئة املدخرات 

ومتوي��ل التنمية االقتصادية، واالعتاد عىل املؤسس��ات 

)1( https:// en.m. Wikipedia.org
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الدولي��ة للحصول عىل التمويل الالزم وعىل حركة رءوس 

األم��وال الخارجية، والتخوف من االنفتاح عىل األس��واق 

الخارجية)1).

وختاًما .. فإن الصكوك اإلسالمية تعد من أهم الب�دائل 

لالقتص����اد حي��ث ميكنها املس��اهمة يف تحقي��ق تنمية 

اقتصادية؛ وذلك عن طريق االستثار الذي ينتج عنه زيادة 

الطاق��ة اإلنتاجية الفعلية للبلد؛ وذلك لقدرتها عىل حش��د 

املوارد املالية لتمويل املروعات االس��تثارية الكربى، 

ك��ا أنها تكون قادرة عىل تحقي��ق التوزيع العادل للرثوة، 

فهي وسيلة لتحقيق عدالة توزيع األرباح والخسائر .

التوصيات:

- أهمية إجراء املزيد من الدراس��ات واألبحاث حول 

أثر الصكوك عىل الواقع االقتصادي للدول، وإىل أي مدى 

ميكن االستفادة منها يف تقليل العبء عىل املوازنة العامة 

)1( Ben Naceur S . Ghazouani S . and Omran M . The determinants of stock 
market development in the Middle-Eastern and North African region . 
Managerial Finance, 2017 . 33)7( pp .477489- 
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له��ذه الدول من حي��ث متويل املروعات االس��تثارية 

الخدمية من خالل الصكوك .

- تطوي��ر آلي��ات إص��دار الصك��وك وذل��ك لج��ذب 

املس��تثمرين للتعامل فيها، وزيادة توعية املجتمع بأهمية 

الصك��وك اإلس��المية ودوره��ا يف تحقيق النم��و والتنمية 

االقتصادية وذلك من خالل وسائل اإلعالم .

- اس��تحداث وس��ائل أك��رث تط��وًرا لعملي��ة الت��داول 

باستخدام الصكوك، مثل: اس��تخدام التداول اإللكرتوين 

للصكوك . 

- تطبيق اإلدارة االقتصادية الفاعلة، وتش��مل: عمليات 

طرح األفكار االس��تثارية، ودراس��ة أولويات االستثار، 

والتسويق لإلصدارات املختلفة والرتويج لها .

*          *          *
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