مَجَلَّ ُة
ن
آدَابِ الرَّافِدَيْ ِ
مجلة فصليَّة علميَّة مُحكَّمة
تصدر عن كلية اآلداب  -جامعة الموصل
ملحق

العدد الرابع والثمانين /السنة الواحدة والخمسون
رجب 1442 -هـ  /آذار 2021/3/11م
َ
رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد  14 :لسنة 1992

ISSN 0378- 2867
E ISSN 2664-2506

رئيس التحـرير :األُستاذ الدكتور عمار عبداللطيف زين العابدين (املعلومات واملكتبات) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق
مدير التحرير :األُستاذ املساعد الدكتور شيبان أديب رمضان الشيبانيّ (اللغة العربية) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق
أعضاء هيئة التحرير :
األُستاذ الدكتور حارث حازم أَيوب

(علم االجتماع) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

األُستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

(علم االجتماع) كلية اآلداب/جامعة األًنبار/العراق

األُستاذ الدكتور عبد الرمحن أمحد عبدالرمحن

(الرتمجة) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

األُستاذ الدكتور عالء الدين أَمحد الغرايبة

(اللغة العربية) كلية اآلداب/جامعة الزيتونة/األُردن

األُستاذ الدكتور قيس حامت هاني

(التاريخ) كلية الرتبية/جامعة بابل/العراق

األُستاذ الدكتور كلود فينثز

(اللغة الفرنسية وآدابها) جامعة كرنوبل آلب/فرنسا

األُستاذ الدكتور مصطفى علي الدويدار

(التاريخ) كلية العلوم واآلداب/جامعة طيبة /السعودية

األُستاذ الدكتور نايف حممد شبيب

(التاريخ) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

األُستاذ الدكتورة سوزان يوسف أَمحد

(اإلعالم) كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر

األُستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

(اللغة الرتكية وآدابها) كلية الرتبية/جامعة حاجت تبه /تركيا

األُستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

(املعلومات واملكتبات) كلية اآلداب/جامعة اإلسكندريّة

األُستاذ الدكتورة وفاء عبداللطيف عبد العالي

(اللغة اإلنكليزية) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

األُستاذ املساعد الدكتور أرثر جيمز روز

(األَدب اإلنكليزي) جامعة درهام /اململكة املتحدة

األُستاذ املساعد الدكتورة أَمساء سعود إدهام

(اللغة العربية) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

املدرس الدكتور هجران عبداإلله أَمحد

(الفلسفة) كلية اآلداب /جامعة املوصل /العراق

سكرتارية التحرير:

قواعد تعليمات النشر
 -1على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup
ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
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حكم التعامل بالعمالت اإللكرتونية وضوابطه الشرعية
أ.م.د .حممود حممد علي الزمناكويي
تأريخ التقديم2020/1/15 :



تأريخ القبول2020/7/4 :

المستخلص:

التطور الهائل الذي حدث في مجال تكنولوجيا االتصال وتقنية المعلومات خلق

أرضية مالئمة لظهور أنواع من أدوات الدفع االلكترونية ،وكذلك ظهور أنواع من العمالت
اإللكترونية ـ ومنها العمالت االفتراضية ـ تحقيقاً لحاجات الناس ورغباتهم في تسهيل
معامالتهم التجارية ،بأسرع وقت وأقل تكلفة ،مما يتطلب من المتخصصين التصدي لبيان

حقيقة تلك العمالت ،والضوابط الشرعية التي تحكم التعامل بها.

وهذا البحث المسمى بـ(حكم التعامل بالعمالت االلكترونية وضوابطه الشرعية)

محاولة لبلورة جوانب هذه النازلة ،وبيان حقيقتها وحكمها وتكييفها والضوابط الشرعية التي
تحكمها ،وقد قسمته الى :مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة و فهرس ،واعتمدت فيه على المنهج

الوصفي التحليلي القائم على بيان هذه الظاهرة ،وتتبع وجهات النظر فيها ،واستنباط الحكم

الشرعي للتعامل بها ،والتحقيق في مدى مالئمة تلك العمالت للضوابط الشرعية إلصدار
العمالت.
الكلمات المف تاحية :العمالت ،االلكترونية ،االفتراضية ،الرقمية ،المشفرة ،الضوابط
الشرعية.
المقدمة
الحمــد و والصــالة والســالم علــى رســول او وعلــى نلــه وصــحبه ومــن اتبــع هــداه الــى يــوم

الدين .أما بعد:

فـال ريـب أن العمـالت تــودي دو اًر هامـاً فـي حيـاة النــاس االقتصـادية ،لكونهـا أداة للتبــادل،

ومقياس ـاً للقيمــة ،ومســتودع للثــروة ،ومعيــار للمــدفوعات ا جلــة ،ونظ ـ اًر لكــون العمــالت مــن

 جامعة صالح الدين /أربيل.
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أه ــم الظـ ـواهر االقتص ــادية فق ــد ح ــدث له ــا خ ــالل تاريخه ــا الطوي ــل تط ــورات كبيـ ـرة ،وم ــرت
بمراحل مختلفة شكالً ومضموناً.

وق ــد ش ــهد الع ــالم ابت ــدال م ــن النص ــا الث ــاني م ــن الق ــرن الماض ــي تط ــو اًر علميـ ـاً ف ــي كاف ــة

المجــاالت تقريب ـاً ،ولعــل أهــم هــذه التطــورات وأكثرهــا تــأثي اًر فــي حياتنــا العمليــة هــو اكتشــاا
الحاســوب االلكترونــي ،ثــم بعــد ظهــور شــبكة االنترنيــت ،حيــث أدى ذلــك الــى حــداث ثــورة

حقيقية في االتصاالت ،واالنتقال الى واقع جديد غير مسبوق.
ولــم يقــا التطــور عنــد هــذا الحــد ،بــل أدى التقــدم التقنــي فــي مجــال االتصــاالت ،وانتشــار

التج ـ ــارة الكتروني ـ ــة ال ـ ــى ظه ـ ــور م ـ ــا يس ـ ــمى أدوات ال ـ ــدفع اإللكتروني ـ ــة ،وك ـ ــذلك العم ـ ــالت
االلكترونية واالفت ارضـية التـي ارتـبط ظهورهـا ارتباطـاً وثيقـاً بظهـور حاجـة اىفـراد الـى بـدائل

جديدة للتبادل ،وانجاز المعامالت بأسرع وقت وأقل تكلفة.

فــالعمالت االلكترونيــة حــدى أهــم االبتكــارات التــي أفرزهــا التقــدم التكنولــوجي فــي العصــر
الحديث ،وقد أدى انتشارها الى تضييق دائرة استخدام العمـالت الورقيـة الـى حـد كبيـر جـداً،
وخصوصاً في الدول المتقدمة ،لسهولة الحمل ،وسرعة النقل والتحويل ،وقلة الكلفة.

واسـ ــتمرت االبتكـ ــارات فـ ــي هـ ــذا المجـ ــال فوصـ ــلت ذروتهـ ــا باكتشـ ــاا مـ ــا يسـ ــمى العمـ ــالت

االفت ارضــية والتــي مــن أشــهرها عملــة البتكــوين التــي ظهــرت فــي عــام ( )2009وهــي أولــى
أنواع العمالت اإللكترونية ظهو اًر.

وهــذه المس ــتجدات دفعتن ــي ال ــى التكفي ــر ف ــي ع ــداد بح ــث حوله ــا فوق ــع اختي ــاري علــى هــذا

العنوان (حكم التعامل بالعمالت االلكترونية وضوابطه الشرعية).
أهمية البحث:

 .1أهمية العمالت في تحقيق حاجات الناس ،وبنال المجتمع واالقتصاد.

 .2جدة الموضوع وحداثته ،حيث ُيعد من النوازل الفقهية ،والمستجدات المعاصرة.
 .3تطور العمالت اإللكترونية مع مرور الوقت ،بحيث يتوقع أن تحل في المستقبل محل
النقود الورقية.

 .4بداية انتشار العمالت االلكترونية ـ واالفتراضية منها على اىخص ـ وحاجة الناس الى
معرفة حقيقتها وحكم التعامل بها والضوابط الشرعية التي تحكمها.
الدراسات السابقة:
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الدراسات والبحوث التي نشرت في المجالت أو قدمت لموتمرات في العمالت االلكترونية
كثيرة ،اال أن هذه النازلة ـ بسبب جدة العمالت وكثرتها وتنوعها وتعقيداتها ـ تحتاج الى
يضاح أكثر ،وتحرير أوفى ،وتأصيل أعمق ،خصوصاً العمالت االفتراضية منها التي

وصلت أعدادها لحد ا ن الى أكثر من ألفي عملة افتراضية رقمية مشفرة.

ونذكر فيما يأتي الى بعض تلك الدراسات والبحوث من غير استقصال ،اكتفال بتثبيت

الباقي في الهوامش:
.1التنظيم القانوني التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية :د .أيسر عصام داود سليمان،
طبعة مصر ،عام 2017م.

.2النقود اإللكترونية وسيلة دفع ،دراسة اقتصادية فقهية :علي سالم أحمد سيالة ،من
مطبوعات ديوان الوقا السني ،عام 2015م.

.3أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية وأثره على المعامالت المعاصرة :شيمال جودت
مجدي عيادة منصور ،رسالة ماجستير مقدمة الى

كلية الشريعة والقانون بالجامعة

اإلسالمية ،غزة2015 ،م.
. 4بحوث موتمر اىعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات
المتحدة ،كلية الشريعة والقانون بدبي ،عام 2003م.

. 5بحوث الموتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة بجامعة الشارقة بشأن العمالت
االفتراضية ،عام 2019م.

. 6النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها ونثارها االقتصادية :د .عبد او بن سليمان
الباحوث ،بحث منشور في المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين

شمس ،القاهرة2017 ،م.

.7اىحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االلكترونية ( :)Bitcoinد .عبد او بن محمد بن

عبد الوهاب العقيل ،الجامعة االسالمية بالمدينة ،عمادة البحث العلمي بالمدينة المنورة،
بحث منشور على االنترنيت.
وهذه البحوث وأشباهها ما أن تبحث في العمالت االلكترونية لوحدها ،أو تبحث في
العمالت االفتراضية ،وقلما يوجد بحث تطرق الى البحث في اىمرين ،وقد حاولت ـ قدر

اإلمكان ـ أن أجمع بينهما ،كما أنني توسعت في أمرين نخرين:
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اىمر اىول :حكم العمالت االلكترونية ـ ومنها االفتراضية ـ وتكييفها ،ونرال المعاصرين
حولها مع مناقشاتها وبيان الراجح منها.

اىمر الثاني :الضوابط الشرعية التي تجب مراعاتها وااللتزام بها حين صدار العمالت

االلكترونية واالفتراضية وتداولها.
منهج البحث:
اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي االستنباطي القائم على دراسة حقيقة العمالت

اإل لكترونية واالفتراضية ،وعلى تأصيل حكمها والضوابط الشرعية التي تحكم صدارها
وتداولها.
خطة البحث:

أما الخطة فتتضمن مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة وفهرساً:

أما المقدمة :فتمت االشارة فيها الى عنوان البحث ،وأهميته ،والدراسات ،السابقة عليه،

ومنهجه ،والخطة التي يسير عليها.
أما المباحث فهي:
المبحث اىول :حقيقة العمالت االلكترونية ونشأتها:

المطلب اىول :حقيقة العمالت االلكترونية.

المطلب الثاني :نشأة العمالت االلكترونية وخصائصها
المبحث الثاني :أنواع العمالت اإللكترونية وتكييفها الشرعي.
المطلب اىول :أنواع العمالت اإللكترونية.

المطلب الثاني :تكييا العمالت اإللكترونية وحكمها الشرعي.

المبحث الثالث :الضوابط الشرعية للتعامل بالعمالت اإللكترونية
المطلب اىول :ضوابط صدار العمالت اإللكترونية.

المطلب الثاني :ضوابط تداول العمالت اإللكترونية.

وأما الخاتمة فلبيان أهم النتائج والتوصيات .وأما الفهرس فلقائمة المصادر والمراجع.
ختاماً أسأل او تعالى أن يقبل مني هذا الجهد المتواضع ،وأن يجعله في ميزان حسناتي،
يوم ال ينفع مال وال بنون اال من أتى او بقلب سليم ،اللهم نمين.
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المبحث األول

حقيقة العمالت االلكترونية ونشأتها
ويتضمن مطلبين:
المطلب األول
حقيقة العمالت االلكترونية
أوالً :تعريف العمالت االلكترونية باعتبارها التركيبـي

العمالت ـ بضم الميم وسكونها ـ لغة :جمع ُعملة وتطلق على:
ُ
 .1أجر العمل ،أي اىجرة التي يأخذها العامل مقابل عمله.

 .2النقد الذي يتعامل به الناس ،ىن النقد يعطى للعامل أجرة لعمله( ،)1وهذا المعنى
الثاني هو الذي نقصده من اطالق الكلمة.

أما اصطالحاً فقد اختلا الفقهال القدامى فيما تطلق عليه العمالت على أربعة

اتجاهات

()2

َّ
لكن العلمال المعاصرين استقروا على االتجاه الذي يطلق العمالت على

الذهب والفضة وعلى كل ما يقوم مقامهما ،ويودي وظائفهما ،من أي جنس كانت السكة،
ولذلك عرفها بعضهم بقوله ":تطلق على جميع ما تتعامل به الشعوب من دنانير ذهبية،
ودراهم فضية ،وفلوس نحاسية...فهي وسيلة للتبادل ،ومعيار للسلع والخدمات ،على أية

حال كانت ،ومن أية مادة اتخذت ،سوال من الذهب أو الفضة أو الجلود أو الخشب أو

الحجارة أو الحديد ،مادام الناس قد تعارفوا على اعتبارها نقوداً"(.)3

()1ينظر :تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن اىزهري (ت 370هـ)المحقق :محمد عوض مرعب ،دار
حيال التراث العربي ،بيروت ،الطبعة :اىولى2001 ،م ( )256 /2تاج العروس من جواهر القاموس:

الرزاق َّ
الزبيدي (ت 1205هـ) المحقق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية ،بدون
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
ّ
تأريخ ()57 /30المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( براهيم مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد
القادر ،محمد النجار) دار الدعوة ،مصر ،بدون تأريخ ( )628 /2معجم الصواب اللغوي دليل المثقا
العربي :د .أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة :اىولى2008 ،م (.)547 /1

()2للتوسـع فــي هـذه المســألة ينظــر :نظريـة النقــود فــي الفقـه اإلســالمي المقــارن :د .رّيـان توفيــق خليــل ،دار
الفتح ،االردن ،ط2014 ،1م (ص.)39
()3المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي :الدكتور محمد عثمان شبير ،دار النفائس ،اىردن،
الطبعة السادسة2007 ،م (ص.)148
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أما االقتصاديون فاتفقوا على الوظائا اىساسية للعمالت ،وهي :كونها وسيط ًا للتبادل،

ومقياساً للقيم ،وأداة لالدخار ،ووسيلة للدفع ا جل ،اال أنهم لم يتفقوا على تعريا نهائي

محدد للعمالت(.)1

أما اإللكترونية فلفظ منسوب الى لكترون وهو عبارة :عن شحنات كهربائية دقيقة جداً،
دائمة الحركة حول جسم هو النواة الذي هو جزل من الذرة ،أو مجموعة متماسكة من

الذرات دقيقة ،ذات شحنة كهربائية موجبة ،أو سالبة ،ويدور حول النواة عدد من
الجسيمات هي اإللكترونات ،واىجهزة التي تنسب الى االلكترون هي نالت تعتمد على
هذه المادة في جرال عملياتها بدقة عالية ،وسرعة فائقة

()2

ثانياً :تعريف العمالت االلكترونية باعتبارها اللقبـي:

استخدمت مصطلحات مختلفة للتعبير عن العمالت ،أو النقود االلكترونية منها :النقود أو

العملة الرقمية ،أو االفتراضية ،والعملة أو النقود االلكترونية ،وهي اىكثر شيوعاً
واستخداماً(.)3

أما تعريفها اللقبـي فلم يتفق الرأي حول تعريفها ،ومضمونها ،وذاتياتها ،وذلك بسبب

الغموض الذي يحيط بالمصطلحات والمفاهيم الجديدة المرتبطة بها ،وعليه وردت تعريفات

متعددة(:)4

()1ينظر :اقتصاديات النقود والبنوك :د .ضيال مجيد ،موسسة شباب الجامعة ،االسكندرية2010 ،م

(ص37ـ )46النقود والصيرفة والسياسة النقدية :د .علي كنعان ،دار المنهل اللبناني ،بيروت ،الطبعة
االولى2012 ،م(ص32ـ.)36

()2ينظر :الغذال والتغذية :عبد الرحمن عبيد عوض مصيقر ،أكاديميا للنشر ،بدون مكان وتأريخ (276

وما بعدها)معجم اللغة العربية المعاصرة :د .أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 1424هـ) ،عالم الكتب،

القاهرة ،الطبعة :اىولى2008 ،م (.)111 /1

()3ينظر :التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية :د .أيسر عصام داود سليمان ،دار الكتب القانونية ،مصر،
الطبعة االولى2017 ،م (ص13ـ )14النقود اإللكترونية وسيلة دفع ،دراسة اقتصادية فقهية :علي سالم
أحمد سيالة ،من مطبوعات ديوان الوقا السني ،بغداد ،الطبعة اىولى2015 ،م (ص117ـ.)118

()4ينظر :النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها ونثارها االقتصادية :د .عبداو بن سليمان بن عبدالعزيز،
بحث منشور في المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،القاهرة (2017م)

العدد(1ص )22النقود االلكترونية ودورها في الوفال بااللتزامات التعاقدية :د .باسم علوان العقابي
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وهنا نشير الى تعريا البنك المركزي اىوروبي الذي يقول" مخزون الكتروني لقيمة نقدية
على وسيلة لكترونية ،مثل بطاقة بالستيكية ،قد تستخدم في السحب النقدي ،أو تسوية

المدفوعات ،لوحدات اقتصادية أخرى غير التي أصدرت البطاقة دون الحاجة الى وجود

حساب بنكي عند جرال الصفقات ،وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً"(.)1

وهذا التعريا يوضح المقصود بالنقود اإللكترونية ،ويستبعد وسائل الدفع اإللكترونية

اىخرى التي يمكن أن تتشابه معها(.)2

لكن التعريا ا تي ـ في نظري ـ هو اىقرب لبيان حقيقة العمالت االلكترونية ووظائفها،
واستبعاد الظواهر اىخرى التي يمكن أن تتشابه معها وهو ":قيمة نقدية رقمية مدفوعة

مقدماً ،وغير مرتبطة بحساب بنكي ،تصدر بشكل شحنات لكترونية من قبل القطاع

الخاص أو العام ،وتحظى قبوالً واسعاً من قبل الناس ،مخزنة بطريقة لكترونية ،تقوم
ببعض وظائا النقود التقليدية ،لتحقيق أغراض مختلفة عبر اإلنترنت ،وأماكنها

التقليدية"(.)3

ثالثاً :تعريف العمالت االفتراضية:

ظهر حديثاً نوع خاص ومستقل ،من العمالت اإللكترونية يسمى (العمالت االفتراضية)

وتعرا بأنها :وحدات رقمية مشفرة ،ليس لها وجود مادي ملموس ،أو قيمة ذاتية ،تفتقد

ونخرون ،بحث منشور في مجلة نهل البيت،ع (6ص81ـ )82التنظيم القانوني للنقود

اإللكترونية(ص17ـ )18النقود اإللكترونية وسيلة دفع (ص.)118

()1ينظر :النظام القانوني للنقود االلكترونية :نهى خالد عيسى الموسوي و سرال خضير مظلوم الشمري،
بحث منشور في مجلة جامعة بابل ،العلوم االنسانية ،العدد( ،2ص.)266

()2ينظر :النقود اإللكترونية ماهيتها ،مخاطرها ،وتنظيمها القانوني (ص ،)3منشور في موقع:
 ،http ://www.islamfin.yoo7.comالتنظيم القانوني للنقود اإللكترونية (ص.)23

()3أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية وأثره على المعامالت المعاصرة :عداد الطالبة :شيمال جودت مجدي
عيادة منصور ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية ،غزة2015 ،م

(ص )5بتصرا بسيط.
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للمركزية ،ونظام الحماية والرقابة ،تعمل على شبكة االنترنيت حص ًار ،باعتبارها عملة عند

القائل بها(.)1

فالعملة االفتراضية ليس لها كيان مادي ملموس ،أو وجود فيزيائي ،منتجة بواسطة برامج

حاسوبية ،وهي ذات بيانات مشفرة وأرقام سرية ،وغير مركزية ،بحيث يتم دارتها بالكامل

من قبل مستخدميها ،عبر الوسائط االلكترونية فقط ،مثل الكومبيوترات ،واىجهزة الذكية،

كالجوال والتابلت ونحوها ،لشرال سلع عينية ،أو منافع مختلفة ،وال تخضع للسيطرة ،أو
التحكم فيها ،من قبل أي بنك مركزي ،أو أي دارة رسمية دولية ،أو وسطال ،وتعمل بنظام

()Blok chain

()2

الذي ال يقبل النسخ واللصق والتعديل ،ويتم استخدامها عن طريق

االنترنت في عمليات البيع والشرال أو تحويلها الى عمات أخرى ،وتلقى قبوالً اختيارياً لدى

المتعاملين فيها(.)3

رابعاً :أوجه االتفاق واالفتراق بين العمالت االلكترونية واالفتراضية:

يتبين من خالل تعريا العمالت االلكترونية والعمالت االفتراضية أن بينهما عموماً
وخصوص ًا من وجه ،فتشتركان في بعض الصور كسهولة الحمل ،وخفة وزنهما ،وصغر

( )1صدار العمالت االفتراضية بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصر :د .سماعيل عبد عباس الجميلي،
بحث مقدم للموتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة بجامعة الشارقة بشأن العمالت االفتراضية ،عام

2019م (ص.)89

( )Blok chain()2أو سلسلة الكتل هي :قاعدة بيانات موزعة ،تمتاز بقدرتها على دارة قائمة متزايدة
باستمرار من الس جالت ،تحتوى كل كتلة على الطابع الزمني ورابط الى الكتلة السابقة ،صممت سلسلة
الكتل بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها ،والحيلولة دون تعديلها .الحكم الشرعي للتعامل

بالعمالت االفتراضية :أسامة أسعد أبو حسين ،بحث مقدم للموتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة

بجامعة الشارقة بشأن العمالت االفتراضية (ص.)118

()3ينظر :النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها ونثارها االقتصادية :د .عبد او بن سليمان الباحوث ،بحث
منشور في المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،القاهرة2017 ،م:

العدد(1ص )22اىحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االلكترونية ( :)Bitcoinد .عبد او بن محمد بن عبد
الوهاب العقيل ،الجامعة االسالمية بالمدينة ،عمادة البحث العلمي (ص.)9
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حجمهما ،وسهولة االستخدام ،وسرعة التعامل ،ووجود المخاطر ،ىنهما منتجات الكترونية

من الممكن اختراقها(.)1

وتختلفان في عدة أمور منها:
 .1أن العمالت االلكترونية لها قيمة نقدية حقيقية مخزنة لكترونياً ،بينما االفتراضية

عمالت رقمية مشفرة ،توضع على وسائل الكترونية أو على ذاكرة الحاسوب الشخصي،

وليس لها أي وجود مادي أو قيمة ذاتية ،وهي أشبه بملا ورد أو أكسل(.)2

 . 2العمالت االلكترونية مركزية وتابعة لجهة معروفة ،أما االفتراضية فهي غير معروفة
المصدر ،وغير مركزية(.)3

 . 3العمالت االلكترونية تمنح المتعاملين بها الحق بتجميد معامالتهم المالية ،بنال على

طلب المشارك أو السلطات أو االشتباه في حدوث غش ،أو غسل لألموال ،أما

االفتراضية فال يمكن التحكم بها ،وال الغاوها ،أو ايقافها ،أو التحقيق بها(.)4

 . 4العمالت االلكترونية تحظى بإجماع عالمي على قبولها ،والتعامل بها ،أما العمالت
االفتراضية فلم تحظ بقبول عام ،وال زال موقا الدول منها بين الرفض الصريح ،وغير

المعلن ،وما زال معظم الدول لم تصدر موقفاً واضحاً بالقبول أو الرفض(.)5

( )1صدار العمالت االفتراضية بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصر (ص.)91

()2ينظر :أثر استخدام النقود اإللكترونية على السلع والخدمات :د .محمد سعدو الجرا ،بحث منشور

في موتمر اىعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون المقام في دبي ما بين (10ـ 12مايو

2003م) ( ) 196/1محفظة النقود االلكترونية روية مستقبلية :د .شريا محمد عنام ،بحث منشور في
موتمر اىعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون المقام في دبي ما بين (10ـ 12مايو 2003م)

( )121/1صدار العمالت االفتراضية بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصر (ص.)91

()3ينظر :صدار العمالت االفتراضية بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصر (ص )91النقود االفتراضية

مفهومها وأنواعها :العدد(1ص.)31

()4ينظر :أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص 64وما بعدها) صدار العمالت االفتراضية بين ضوابط
الشرع ومتطلبات العصر (ص.)91

()5ينظر :صدار العمالت االفتراضية بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصر (ص.)91
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 . 5العمالت االلكترونية يمكن استيفال المبالغ منها عن طريق االنترنيت وغيره من
اىجهزة المخصصة لها ،أما االفتراضية فال يمكن استيفال المنافع منها اال عن طريق

االنترنيت ،مما يعني استحالة تبادل العملة في حال انقطاع شبكة االنترنيت(.)1

 . 6العمالت االلكترونية تحظى برقابة يمكن معرفة المستخدم ،والمرسل له ،ونلية
اإلرسال ،والمبلغ المرسل ،فال يمكن استخدامها في عمليات التهريب وغسيل اىموال ،أما

االفتراضية فال رقيب عليه ،ويمكن استخدامها في عمليات غير مشروعة ،كتمويل

اإلرهاب وغسيل اىموال وغيرهما(.)2

المطلب الثاني
نشأة العمالت االلكترونية وخصائصها
أوالً :نشأة العمالت االلكترونية:

من المسلم به عند علمال االقتصاد أن هناك حقبة سبقت ظهور النقود ،تمثلت في

المبادالت عن طريق المقايضات التي هي مبادلة سلعة بسلعة أخرى ،لتأمين االحتياجات

الفردية(.)3

اعتَهُ ْم
وأشار القرنن الكريم منذ القدم الى النقود السلعية ،قال
تعالى"{وقَ َ
ال لِ ِفتَْيانِ ِه ْ
ض َ
اج َعلُوا بِ َ
َ
()4
َّ
ونها ِ َذا ْان َقلَبوا ِلَى أ ْ ِ
َّ
ِ
ِ
ون}  .وذكر بعض المفسرين
ُ
َهل ِه ْم لَ َعلهُ ْم َي ْر ِج ُع َ
في ِر َحال ِه ْم لَ َعلهُ ْم َي ْع ِرفُ َ َ

نوعية البضاعة التي اشتروا بها الطعام(.)5

()1ينظر :الشيك االلكتروني والنقود الرقمية :د .نبيل صالح العربي ،بحث منشور في موتمر اىعمال
المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون ،المقام في دبي ما بين (10ـ 12مايو 2003م) ()71/1

ا ثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية )134/1(:صدار العمالت االفتراضية بين ضوابط

الشرع ومتطلبات العصر (ص.)92

()2ينظر :النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها(...ص )31صدار العمالت االفتراضية بين ضوابط الشرع
ومتطلبات العصر (ص.)92

()3ينظر :اقتصاديات النقود والبنوك( :ص13ـ )14النقود والصيرفة والسياسة النقدية( :ص.)26
()4سورة يوسا.62 :

()5قال البيضاوي :وكانت نعاالً وأدماً .أنوار التنزيل وأسرار التأويل :ناصر الدين أبو سعيد عبد او بن

عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 685هـ)المحقق :محمد عبد الرحمن المرعشلي ،دار حيال التراث
العربي ،بيروت ،الطبعة اىولى1418 ،هـ (.)169 /3
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ويحكي اإلمام الشافعي عن النقود السلعية في عصره ،فيفيد بأن الحنطـة كانـت ثمنـاً ـ نقـداً ـ

بالحجاز ،والذرة كانت ثمناً باليمن ،والخزا كان في بعض البلدان قائماً مقام الفلوس(.)1
لكن أمرين مهمين أديا الى ظهور النقود التي حلت محل نظام المقايضة:

. 1قصور نظام المقايضة والصعوبات التي تنشا عنها ،والتي في مقدمتها :صعوبة التوافق

بين رغبات المتبادلين ،وعدم وجود مقياس للقيم ،وعدم قابلية السلع للتجزئة ،وغيرها من

الصعوبات(.)2

. 2ظهور أدوات جديدة لإلنتاج ،أدى الى ازدياد حجم التبادل التجاري ،اىمر الذي قد مهد
الطريق أمام ظهور النقود(.)3

وقد شهدت النقود تطو اًر كبي اًر عبر التاريخ ،بدلاً بالنقود السلعية ،الى النقود المعدنية ،الى

النقود المصرفية ،الى بطاقات الدفع االلكترونية ،وانتهال بظهور وسائل الدفع اإللكترونية

في منتصا القرن العشرين ،تالها ظهور النقود االلكترونية من قبل شركة هولندية تدعى

( )Digi Cashفي شهر أكتوبر عام 1995م(.)4

فنشأة العمالت االلكترونية كانت نتيجة طبيعية للتقدم العلمي ،وتطور تكنولوجيا
االتصاالت ،والصناعة المصرفية ،التي تولدت عنها عملية التجارة االلكترونية التي

تقتضي تسويات مناسبة لها ،فصدرت ـ قبل ظهور اإلنترنت ـ وسائل الدفع اىخرى
كالشيكات وبطاقات السحب ،لكن العيوب التي اكتنفتها دفعت المتخصصين الى ابتكار

النقود اإللكترونية(.)5

()1ينظر :اىم :أبو عبد او محمد بن دريس(ت204هـ) دار المعرفة ،بيروت1990،م (.)98 /3
()2ينظر :اقتصاديات النقود والبنوك( :ص16ـ )17النقود والصيرفة والسياسة النقدية (ص.)28
()3ينظر :النقود والصيرفة والسياسة النقدية (ص24ـ.)25

()4ينظر :عالقة علم اىصول بالمسائل االقتصادية ـ النقود االلكترونية أنموذجاً ـ د .صبحي أفندي

الكبيسي ،منشور في مجلة كلية الشريعة ،العدد (3ص )4النقود اإللكترونية حكمها الشرعي ونثارها
االقتصادية :د .سارة متلع القحطاني ،رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الدراسات العليا ،بجامعة الكويت ،عام

2008م (ص )103النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها ونثارها االقتصادية :العدد(1ص.)14

()5ينظر :النقود اإللكترونية وسيلة دفع (ص )121أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص )7النقود
اإللكترونية ماهيتها(..ص.)2
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وعلى الرغم من أن خدمة التحويالت قد بدأت في أمريكا عام (1918م) اال أن االستخدام
اىوسع للنقود اإللكترونية لم يبدأ اال في عام (1972م) ،أما البطاقات البالستيكية

اإللكترونية

()1

التي تعد الصورة الرئيسة للنقود اإللكترونية فلم تعرا اال في عام (1970م)

على يد المخترع الياباني ( ،)kunitaka Arimuraأما البطاقة الذكية ( Smart Card

()2

التي تمثل الشكل الرئيس للنقود اإللكترونية فإن أول من اخترعها هو ( Honeywell

 )Bullفي عام (1979م) ،اال أنها كانت تتسم بردالة التصميم ،ولذلك ظهرت أول بطاقة

ذكية تقليدية أكثر تقدماً في عام (1986م)(.)3

أما العمالت الرقمية االفتراضية التي هي النوع اىحدث للعمالت االلكترونية ،والتي

انتشرت انتشا اًر واسعاً وتتعددت أنواعها ،الى أن وصلت أعدادها لحد ا ن الى أكثر من

( ) 2116عملة افتراضية مشفرة ،تتفاوت من حيث قوة القبول والتداول ،وقد أنشأت لها
أسواق وبورصات لكترونية

()4

وببحث سريع في االنترنت تجد أن العمالت المشفرة اىكثر

شيوعاً هي خمسة( :البتكوين واإليثيريوم والريبل والاليتكوين والنيو وأيوتا) لكن عملة
(البتكوين  )Bitcoinهي اىولى على اإلطالق ،تليها عملة (اإليثريوم .)5()Ethereum

()1ينظر :تعرا بأنها :أداة دولية للدفع االئتماني المدار ،ذات نطاق عام ،ناتجة عن عقد ثالثي ،تصدر
من بنك تجاري ،تمكن حاملها من اجرال عقود خاصة ،والحصول على خدمات خاصة .البطاقات
اللدائنية :د .محمد بن سعود العصبـي ،دار ابن الجوزي ،السعودية ،الطبعة اىولى1432 ،هـ (ص.)117

()2وهي عبارة عن كارت بالستيكي ذو شكل مستطيل يشبه بطاقة االئتمان ،ويتم تزويد هذا الكارت بذاكرة
الكترونية يسمح بتخزين الوحدات االلكترونية بداخله ،ويحتوى هذا الكارت على بيانات ومعلومات مشفرة،
وضعت هذه المعلومات من المستخدم ،وبمعرفة الجهة المصدرة ،لضمان سالمة المعلومات وأمنها.

التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية (ص )52وينظر :البطاقات اللدائنية (ص.)144

()3ينظر :ا ثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية :د .محمد ابراهيم محمود الشافعي ،بحث

منشور في موتمر اىعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون ،المقام في دبي ما بين (10ـ12

مايو 2003م) (.)147/1

()4ينظر :العمالت االفتراضية وتكييفها الفقهي وحكمها الشرعي :د .عمر عبد عباس الجميلي ،بحث
مقدم للموتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة بجامعة الشارقة بشأن العمالت االفتراضية (ص.)176

()5ينظر :موقعhttps ://www.plus500.com :
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وفي عام ( )2014صدرت عملة ( )One Coinمن قبل خبيرة المال واىعمال الدكتورة
(روجا اكنتوفا) ،لكن سرعان ما تراجعت شهرتها(.)1

وطرحت فكرة العمال ت االلكترونية (االفتراضية) ىول مرة من طرا مبرمج مجهول
استعمل اسما مستعا اًر هو (ساتوتشي ناكاموتو  )Satoshi nakamotoوقدم مشروعه في

بحث نشره عام ( ،)2008وتم تسجيل الموقع الرسمي الخاص بعملته المسماة
()Bitcoin

()2

وعرا العملة االفتراضية بأنها :نظام نقدي جديد للدفع االلكتروني ،وأن
َّ

التعامل بها وتحويلها يكون مباش اًر بين مستخدمين بطريق الند للند ،دون االعتماد على

طرا وسيط ،وهذه العملة ترتكز على التشفير بين طرفين ،وتبنى على نظام مجهولية

المعامالت اإللكترونية ،وذلك بهدا االبتعاد عن مركزية البنوك الكبرى ،فهي ال تراقب

من قبل البنوك والهيئات بأنواعها المختلفة ،وال تخضع لقوانينها(.)3
ثانياً :خصائص العمالت االلكترونية:

تتميز العمالت اإللكترونية عن سائر النقود ووسائل الدفع اىخرى بخصائص يمكن

أجمالها بما يأتي:
 .1السهولة واليسر:

من حيث الحمل ،لخفة وزنها ،حيث تعفي الفرد من حمل مبالغ كبيرة ،وتعفي الموسسات
من اإليداع وما يتعلق به من تكاليا .ومن حيث االستخدام ،فالمشتري يسدد ثمن السلع
والخدمات ،دون اجرالات معقدة ،ومن حيث القدرة على التحويل بين العمالت المختلفة

في لحظات(.)4

()1ينظر موقعhttp ://www.alarabcoin.com :

()2ينظر :النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها ونثارها االقتصادية :د .عبداو بن سليمان بن عبدالعزيز،
بحث منشور في المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،القاهرة (2017م)

العدد(1ص )22اىحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االلكترونية (ص.)12

()3النقود االفتراضية :العدد(1ص.)22

()4ينظر :أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص )25مفهوم اىعمال المصرفية اإللكترونية وأهم
تطبيقاتها :د .محمود أحمد براهيم الشرقاوي بحث منشور ضمن موتمر اىعمال المصرفية اإللكترونية

763

أ.م.د .حممود حممد علي الزمناكويي

حكم التعامل بالعمالت اإللكرتونية وضوابطه الشرعية

 .2األمان والسرية:

ويقصد باىمان أن عملية تحويل النقود اإللكترونية تتم بطريق ال يمكن ىحد التحكم بها،
وذلك بتوفير نظام التشفير واىرقام السرية ،وتوثيق كامل لحقيقة الطرا ا خر ،وصالحية

النقود لجميع اىطراا ،وحماية الحساب االلكتروني في حاالت تعطل الحاسوب أو
انقطاع الكهربال ،وامكانية االسترجاع ا لي بتطبيق جرالات بسيطة.
أما السرية فتعني مجهولية الصفقة اإللكترونية ،بحيث ال يمكن ىحد الولوج الى أنظمة

الدفع االلكترونية ،وتقتصر العالقة بين طرفين فقط دون أي تدخل من طرا ثالث ،أي
أنها ثنائية اىبعاد ،ويرجع السبب في ذلك الى التقنية المتطورة للكروت والبرامج الحديثة،

ومع ذلك فإن التعامل االلكتروني عموماً محفوا بمخاطر االختراق والقرصنة(.)1

 .3وحدات مخزونة على وسيلة إلكترونية:

حيث يتم شحن القيمة النقدية بطريقة الكترونية على بطاقة بالستيكية ،أو على القرص

الصلب للكمبيوتر الشخصي للمستهلك ،وهذه الخصيصة تميز النقود االلكترونية عن

النقود القانونية ،والبطاقات االئتمانية التي تعد وحدات نقدية مصكوكة أو مطبوعة (.)2
 .4ذات قيمة نقدية:

مع أنها ليست نقوداً بالمعنى المعروا ،ال أنها مثل النقود ذات قيمة ،وتودي وظائفها،

بدليل أن مالك هذه الوحدات بإمكانه سداد قيمة السلع والخدمات بها ،ىي تاجر يتعامل

بها(.)3

بين الشريعة والقانون ،المقام في دبي ما بين (10ـ 12مايو 2003م) ( )34/1التنظيم القانوني للنقود

اإللكترونية (ص.)32

()1ينظر :النقود االلكترونية ودورها في الوفال بااللتزامات التعاقدية،ع (6ص )82التنظيم القانوني للنقود
اإللكترونية (ص 31و 38و )41أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص )26النقود اإللكترونية وسيلة

دفع (ص )121مفهوم اىعمال المصرفية اإللكترونية (.)34/1

()2ينظر :النظام القانوني للنقود االلكترونية ،العدد(2ص.)266

()3ينظر :النقود االلكترونية ودورها في الوفال بااللتزامات التعاقدية ،ع (6ص )83النظام القانوني للنقود
االلكترونية ،العدد(2ص.)267
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 .5انخفاض التكلفة:

تكلفة استخدامها بسيطة جداً ،قد تصل الى ( )0،01دوالر ،وربما الى الصفر في بعض
المدفوعات ،وهذه السمة تجعلها مرغوبة للمستهلكين والتجار ،بالمقارنة بالعمالت التقليدية
ووسائل الدفع اىخرى ،كبطاقات االئتمان والصكوك ،باإلضافة الى الكثير من الوقت

والجهد الذي توفره المنتجات اإللكترونية(.)1
 .6عدم ارتباطها بحساب بنكي:

أي ال يتم االحتفاظ بأرصدة في حسابات مالية لدى البنوك ،بل هي مرتبطة بحسابات

بنكية للعمالل حاملي هذه البطاقات تمكنهم من القيام بدفع أثمان السلع والخدمات التي

يشترونها ،مقابل عمولة يتم دفعها للبنك مقدم هذه الخدمة(.)2
 .7قابليتها للقسمة:

بمعنى قابليتها على التجزئة الى وحدات صغيرة القيمة ،فلوكانت قيمة الوحدة ()250

دينا اًر ،يستطيع المستهلك تجزئتها الى قيمة أصغر كمائة دينار مثالً ،وهذه الخاصية مهمة

لذوي الدخل المحدود ،الذين ال يتمكنون من شحن بطاقاتهم بعدد كبير من الوحدات

اإللكترونية(.)3

المبحث الثاني
أنواع العمالت اإللكترونية وتكييفها الشرعي
ويتضمن مطلبين:
المطلب األول
أنواع العمالت اإللكترونية

تنقسم النقود الى أنواع باعتبارات متعددة ،كاعتبار التسمية والتعيين ،أو اعتبار رقابة
البنوك عليها ،كما يأتي توضيحه:
()1ينظر :أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص)26التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية (ص )37النقود
االلكترونية ودورها في الوفال بااللتزامات التعاقدية ع (6ص )83مفهوم اىعمال المصرفية اإللكترونية

وأهم تطبيقاتها (.)34/1

()2ينظر :النظام القانوني للنقود االلكترونية ،العدد(2ص.)267
()3ينظر :التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية (ص.)34
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أوالً :أنواع العمالت اإللكترونية باعتبار التسمية:

يوجد نوعان أساسيان من العمالت اإللكترونية من حيث التعرا على حاملها ومتداولها،

كما يتبين فيما يأتي:

 .1العمالت اإللكترونية المعينة (المسماة):
وهي التي تحتوي على معلومات توضح هوية الساحب اىصلي للعمالت اإللكترونية،
اىمر الذي يمكن معه تتبع حركة تحويل العمالت اإللكترونية ،وبالتالي يتمكن البنك

المصدر من تعقب حركة العمالت اإللكترونية في السوق اإللكتروني

تشابه بطاقات االئتمان(.)2

()1

وهي في هذا

 .2العمالت اإللكترونية غير المعينة (غير المسماة):
وهي التي ال تحتوي على معلومات توضح هوية الساحب اىصلي للعمالت اإللكترونية،
وليس لها أية عالقة بمن يتعامل بها ،اىمر الذي ال يمكن معه يجاد ممر حركة تحويل

العمالت اإللكترونية ،وبالتالي ال يتمكن البنك المصدر من تعقب حركة العمالت
()3

اإللكترونية في السوق اإللكتروني ،والتعرا على هوية مستخدمها
ما أن ينفقها أكثر من مرة واحدة(.)4

اال ذا حاول شخص

ثانياً :أنواع العمالت اإللكترونية من حيث التداول واالستخدام:

أما من حيث ا لية التي تستخدم في عملياتها فهناك أيضاً نوعان:
()1ينظر :مفهوم اىعمال المصرفية اإللكترونية وأهم تطبيقاتها ( )31/1أثر استخدام النقود اإللكترونية

على السلع والخدمات :د .محمد سعدو الجرا ،بحث منشور في الموتمر المذكور (10ـ 12مايو

2003م) ( )197/1التنظيم القانوني للنقود االلكترونية (ص )54البتكوين روية اسالمية :د .أشرا دوابه،
مقال منشور في مجلة المجتمع ،العدد ( )2113عام 2017م (ص.)42

()2ينظــر :مفهــوم اىعمــال المصــرفية اإللكترونيــة وأهــم تطبيقاتهــا ( )31/1البتكــوين رويــة اســالمية :العــدد
(( )2113ص.)42

()3ينظر :أثر استخدام النقود اإللكترونية على السلع والخدمات ( )197/1مفهوم اىعمال المصرفية
اإللكترونية وأهم تطبيقاتها( )31/1التنظيم القانوني للنقود االلكترونية (ص )54البتكوين روية اسالمية:

العدد (( )2113ص.)42

()4ينظــر :مفهــوم اىعمــال المصــرفية اإللكترونيــة وأهــم تطبيقاتهــا ( )31/1البتكــوين رويــة اســالمية :العــدد
(( )2113ص.)42
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 .1عمالت تعمل عن طريق الشبكة (:)On-Line E. Cash
عمالت لكترونية تعمل عبر طريق االتصال بشبكة اإلنترنت ،وتتطلب عملية تداول

وحدات النقد اإللكتروني بين طرفين الى تدخل البنك المصدر ،لغرض اعتمادها أو تعزيز

صدارها ،والتحقق من سالمة الوحدات االلكترونية ،وذلك بأن يقوم التاجر باالتصال

بكومبيوتر المصرا الذي يحتوى على قاعدة بيانات العمالت االلكترونية التي تم
ِ
المستخدم ،وامكان استخدامها
استخدامها ،مما يتيح للتاجر التأكد من صالحية عمالت
في عملية السداد ،ويعرا هذا النوع باسم ( )On-Line E. Cashأي عمالت عن

طريق الشبكة أو العمالت الشبكية أو السائلة ،اىمر الذي يتوجب وجود ثالثة أطراا فيه:
الطرا اىول :المصدر وهو :الجهة التي تقوم بإصدار العمالت اإللكترونية ،سوال كانت

البنك المركزي أو من يخوله .والطرفان ا خران هما :البائع و المشتري(.)1
 .2عمالت تعمل خارج الشبكة (:)Off-Line E. Cash

عمالت لكترونية التي يتم تداول وحدات النقد اإللكتروني بين اىطراا المختلفة وجها
لوجه ،دون تدخل البنوك ،وهي تشبه في هذا عمليات تداول النقد العادي ،ويعرا هذا
النوع باسم ( )Off-Line E. Cashأي عمالت خارج الشبكة ،أو المحفظة اإللكترونية،
اىمر الذي ال يوجد فيه سوى طرفين أساسيين وهما :البائع والمشتري(.)2

ومن هذا النوع برزت عمالت الكترونية سميت بعمالت افتراضية يديرها مستخدموها،

بحيث تحقق مبدأ (الند للند) كـ(البتكوين مثالً)( ،)3وكذلك ظهر على ثرها باقي العمالت
االفتراضية اىخرى كـ(الوان كوين) و (االثيريوم) وغيرهما.
المطلب الثاني
()1ينظر :النقود اإللكترونية :حكمها الشرعي ونثارها االقتصادية (ص )135أحكام التعامل بالنقود
اإللكترونية (ص )17و (19ـ )23مفهوم اىعمال المصرفية اإللكترونية ( )32/1التنظيم القانوني للنقود

االلكترونية (ص54ـ )55البتكوين روية اسالمية ،العدد (( )2113ص.)42

()2ينظر :مفهوم اىعمال المصرفية اإللكترونية ( )32/1النقود اإللكترونية :حكمها الشرعي ونثارها

االقتصادية (ص )135أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص )17و (19ـ )23التنظيم القانوني للنقود

اإللكترونية (ص )55البتكوين روية اسالمية ،العدد (( )2113ص.)42

()3ينظر :البتكوين روية اسالمية ،العدد (( )2113ص.)42
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تكييف العمالت اإللكترونية وحكمها الشرعي
أوالً :تكييف العمالت اإللكترونية:

اختلا أهل العلم المعاصرون في تكييا العمالت اإللكترونية على رأيين:

الرأي األول :الوحدات اإللكترونية ليست نقوداً بالمعنى المعروا ،وانما هي عبارة عن
وثيقة دين ،أي توجد عالقة دائنية بين المصدر والمستهلك ،يكون فيها اىول مديناً،

والثاني دائن ًا ،ذ يقوم العميل بتسليم نقود عادية للجهة المصدرة ،ويأخذ بما يساويها
وحدات لكترونية ،وتتعهد الجهة المصدرة بالوفال بالدين الى المستهلك ،أو أي حامل

قانوني لهذه الوحدات اإللكترونية .واليه مال كل من الدكتور باسم علوان العقابي،
والدكتور عالل الجبوري ،والدكتور نعيم كاظم جبر ،والدكتور أيسر عصام ،وغيرهم (.)1

واحتج أصحابه بما يأتي:
 .1وجود الدفع المسبق من قبل العميل للجهة المصدرة.

 .2محدودية قدرتها على الدوران ،حيث يتعين على الجهة المصدرة االلتزام بتحويلها الى
نقود عادية عند طلبها ،فهي ـ والحال كذلك ـ دين حال.

 .3انتفال القيمة الذاتية لهذه الوحدات اإللكترونية المشحونة على الوسيط اإللكتروني،
بحيث لو فرض انعدام التزام الجهة المصدرة بالتحويل لما كان له قيمة مالية ذاتية.

 .4ضمان المصدر للمبلغ الذي تحتويه البطاقة ،عند الضياع أو التلا.

 .5عدم ضبط صدار النقود اإللكترونية ،إلمكانية صدورها عن غير النبوك المركزية،
وهذا يفقد نقديتها(.)2

وأجيب عن ذلك :بأن القصد حين التعامل بهذه العمالت ال يتوجه الى كونها سنداً ،بل قد

ال يخطر على بال المتعامل بها ،وانما القصد أنها قيمة مخزنة ،تنتقل من طرا الى
نخر ،دون تدخل أحد ،وتحقق لمن حازها منافع معتبرة ،من كونها وسيلة للتبادل ،ومقياس ًا
للقيمة ،والعبرة في العقود للقصود ،أما التزام الجهة المصدرة بتحويلها الى نقود فال ينفي

()1ينظر :النقود اإللكترونية ودورها في الوفال بااللتزامات التعاقدية:ع (6ص94ـ )95التنظيم القانوني
للنقود اإللكترونية (ص149ـ.)150

()2ينظر :النقود اإللكترونية حكمها الشرعي ونثارها االقتصادية (ص )547أحكام التعامل بالنقود
اإللكترونية (ص )47ا ثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود االلكترونية (.)141/1
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صفة النقدية فيها ،أو قيامها بوظائفها أصالة واستقالالً ،لما تتميز به من طبيعة خاصة و
مستقلة.

ن نقدية اىشيال مرجعه الى العرا ،فافتراض انتفال القيمة دون الرجوع الى العرا غير

صحيح ،ثم ن للوحدات اإللكترونية قيمة مالية ،تتوجه لها الرغبات ابتدال ،فتفسير الدفع

المسبق بأنه دفع على جهة المديونية غير مستقيم مع واقع الحال(.)1

الرأي الثاني :النقود اإللكترونية نقود معنوية متطورة ،تتفق مع النقود المعدنية والورقية في
الجوهر والوظيفة ،وتختلفان في الشكل والهيئة ،وعليه يتم تداولها كبديل عن العمالت

الورقية ،وليس هناك عالقة دائنية بين المصدر والمستهلك .واليه ذهب الدكتور عبد او
بن محمد العقيل ،واىستاذ عالل الدين عبد الرزاق الجنكو ،واىستاذة شيمال جودت

مجدي ،والدكتورة سارة القحطاني(.)2

واحتج أصحابه بما يأتي:

 .1النقود اإللكترونية تحمل قيمة مالية شرائية ،مرغوبة فيه بذاتها ،مساوية للورقية،
وتستخدم في تقييم اىشيال ،ووسيلة للدفع والتبادل.

 .2تعارا الناس على استخدامها كوسيط للتبادل ،ووحدة للحساب ،ومقياس للقيمة،
وقدرتها على التجزئة والتبادل والدوران ،ومحدوديتها ال تنفي نقديتها.

عما
 .3القول بعدم نقديتها يستلزم قصر صفة الثمنية على الذهب والفضة ونزعها ّ

سواهما ،وهذا مخالا لما تقرر من أن العمالت مرجعها الى عرا الناس واصطالحهم
عليها.

()1ينظر :النقود اإللكترونية حكمها الشرعي ونثارها االقتصادية (ص  549وما بعدها) و (ص،)572
ذكرت الدكتورة سارة فروقاً جوهرية بين العمالت اإللكترونية وبين سندات الدين فلتراجع :المصدر نفسه

( 550وما بعدها).

()2ينظر :اىحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االلكترونية (()Bitcoinص )32التقابض في الفقه االسالمي
وأثره على البيوع المعاصرة :عالل الدين بن عبد الرزاق الجنكو ،دار النفائس ،اىردن ،الطبعة اىولى،

2004م (ص )349أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص )52النقود االلكترونية وسيلة دفع (ص)193
النقود اإللكترونية حكمها الشرعي ونثارها االقتصادية (ص.)573
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 .4القول بعدم نقديتها يستلزم عدم جريان الربا بنوعيه ـ الفضل والنسيئة ـ فيها ،وكذلك
عدم وجوب الزكاة فيها اال ذا صارت عروض التجارة(.)1

لكن ُيشكل على هذا أن ذلك يودي الى ازدواج في الكتلة النقدية ،ىن النقود نفسها
موجودة في المحفظة اإللكترونية وفي حساب المصدر في نن واحد ،ويمكن لكل من
صاحب العمالت ومصدرها استعمال العمالت اإللكترونية والنقود التقليدية بشكل متزامن

ومستقل(.)2

القول الراجح

هذا االختالا في التكييا سببه االختالا في فهم طبيعة العمالت اإللكترونية ،وفي

انطباق وظائا النقود وجريانها عليها ،لكن الذي يظهر لي ـ واو أعلم ـ التفريق بين

نوعين من العمالت اإللكترونية:
النوع األول :العمالت االلكترونية المرتبطة بالعملة الورقية كالبطاقات الذكية.
النوع الثاني :العمالت االفتراضية الرقمية المشفرة المستقلة عن العملة الورقية كالبتكوين
واإليثريوم ونحوهما.

أما النوع اىول فإن وحداته اإللكترونية ،تتوفر فيها خصائص النقود العادية ،وتقوم بأهم
وظائفها المشهورة كأداة للتبادل ،ومقياس للقيمة ،بدليل أن استخدام العميل لتلك الوحدات

مع طرا نخر ينهي التزامات العميل تجاه الطرا ا خر ،بمجرد وصول هذه الوحدات
الى الطرا ا خر وانتقالها اليه ،فال يملك الطرا ا خر مطالبته بالسداد ،وال مطالبة
الجهة المصدرة بالسداد ،ولكنه فقط يملك استخدامها مع طرا نخر ،أو مطالبة الجهة
المصدرة بتحويل الوحدات الى نقود عادية أو نقود كتابية ،لكن النقود العادية تتمتع بقبول
أكثر ،نظ اًر لحداثة النقود اإللكترونية ،واعتمادها على تكنلوجيا متقدمة التي ال تتوفر اال
في الدول المتقدمة.

()1ينظر :أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص )47النقود اإللكترونية حكمها الشرعي (ص 556وما

بعدها) و(ص.)571

()2ينظر :النقود االلكترونية وسيلة دفع (ص )193التنظيم القانوني للنقود االلكترونية (ص.)61
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ضافة الى ذلك تواجه العمالت اإللكترونية مشكلة التنظيم والتقنين على المستوى العالمي،
وعبر شبكات اإلنترنت ،واختالا مدى قبولها من مكان خر ،فهي في بعض الدول

واىقاليم مقبولة قبوالً واسعاً ،وتكاد تكون في جهات أخرى من العالم غير معروفة ،وحل

هذه المشكلة يتطلب مزيداً من الجهد والوقت(.)1

وعلى الرغم من الفروق الشكلية بين العمالت الورقية وااللكترونية فإن هذا النوع من النقود

اإللكترونية هو نقود عادية متطورة ،تتفق مع النقود الورقية في المضمون ،وان اختلفت
معها في الشكل والصورة ،ومن المتوقع أن تحل هذه العمالت الحديثة محل العمالت

القانونية على المدى الطويل.

أمــا النــوع الثــاني :ـ وهــو العمــالت االفت ارضــية ـ فلــو تأملنــا الوظــائا الرئيســة للنقــود كــأداة

للتبــادل ،ومقيــاس للقــيم ،ومخــزن للثــروة ،وتأملنــا أهــم الشــروط لنجــاح أي عملــة وهــي القبــول
العــام ،وضــبط اإلصــدار ،واســتقرار القيمــة ،لمــا وجــدناها متحققــة فيهــا بصــورة مقبولــةِ ،
لمــا
َ
تكتنفها من العيوب والمساوئ االقتصادية والقانونية والفنية ،والتي تضعا مكانتها وأهميتهـا
كوحدات نقدية(.)2

ثانياً :حكم التعامل بالعمالت اإللكترونية:

أما العمالت اإللكترونية المرتبطة بالعمالت الورقية ،فرغم االختالا في تكييفها ال أنني

لم أجد من يصرح بمنع التعامل بها من حيث اىصل ،ذا خلت من المحظورات الشرعية

كالربا وغيره(.)3

أما العمالت االفتراضية الرقمية المشفرة كالبتكوين مثالً فلم اطلع ـ مع البحث الحثيث ـ

على جهة رسمية من دور االفتال أو هيئات الفتوى أو المجامع الفقهية أصدرت فتوى أو

ق ار اًر بإباحة التعامل بالعمالت اإللكترونية المشفرة ،اال أن بيان منتدى االقتصاد االسالمي

الصادر بتأريخ ( )2018/1/11ذكر رأيين في مشروعية (البتكوين ) Bitcoinرأياً بجوازه،

()1ينظر :النقود اإللكترونية حكمها الشرعي ونثارها االقتصادية (ص572ـ.)573
()2ينظر :النقود االفتراضية ،العدد(1ص45ـ.)46

()3ينظر :النقود اإللكترونية :حكمها الشرعي ونثارها االقتصادية (ص  694ومابعدها) أحكام التعامل
بالنقود الورقية (ص 43ومابعدها)
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لكن لم يصرح بذكر أصحابه ،ويبدو أنه يميل اليه( ،)1وتوقا مجمع الفقه االسالمي عن

ِّ
مفضالً رجال الحكم
اصدار قرار بشأنها في جلسته المنعقدة في (4ـ /6نوفمبر2019 /م)

عليها لجلسة الحقة ،فساحاً لمزيد من البحث والدراسة فيها(.)2

لكن في المقابل صدرت فتاوى عديدة من دور اإلفتال الرسمية بتحريم التعامل بالعملة

اإللكترونية المشفرة (البتكوين) وهي:

العملة اىم والرئيسة لكل العمالت االفتراضية المشفرة ،وفيما يأتي عرض الرأيين وأدلتهما
مع بيان الراجح منهما:
الرأي األول :الجواز ،معتداً بالمالية والنقدية والثمنية للبتكوين .وهو الرأي الذي ذكره
المنتدى المنوه به ،وبه قال الدكتور عبد او العقيل والدكتور سامي السويلم(.)3

واحتج أصحاب هذا الرأي بما يأتي:

 .1اىصل في المعامالت الحل واالباحة(.)4
ويرد عليه بأن هذا اىصل خارج عن محل النزاع ،ىنه مقيد بما ذا لم يرد فيه دليل
التحريم ،وأما وقد ورد ـ كما سيأتي ـ فإننا ملزمون بالتحريم ،وعليه فال يصح االحتجاج

بأصل اإلباحة.

 .2البتكوين مال متقوم شرعاً بحكم ما نلت ليه في الواقع من أنه يتملك بها غيرها من
العمالت والسلع والخدمات(.)5

()1ينظر :بيان منتدى االقتصاد االسالمي بشأن مشروعية البتكوين (ص )23منشور في موقع:
https://ar.islamway.net/book/29586/

()2ينظر الموقع الرسمي للمجمعhttp://www.iifa-aifi.org/5192.html :

()3ينظر :بيان منتدى االقتصاد االسالمي بشأن مشروعية البتكوين (ص )23العمالت االفتراضية
حقيقتها وأحكامها الفقهية :د .بندر بن عبد العزيز اليحيى ،بحث مقدم للموتمر الدولي الخامس عشر لكلية

الشريعة بجامعة الشارقة بشأن العمالت االفتراضية (ص.)245

()4ينظر :بيان منتدى االقتصاد االسالمي بشأن مشروعية البتكوين (ص )23العمالت االفتراضية
حقيقتها وأحكامها الفقهية (ص.)246

()5ينظر :بيان منتدى االقتصاد االسالمي بشأن مشروعية البتكوين (ص.)23
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ويرد عليه بأننا لو سلمنا بثبوت قيمته من حيث الظاهر ،فال نسلم من حيث الواقع
والحقيقة ،ىن الناس لم يتفطنوا الى المخاطر التي تكتنفها من حيث جهالة المصدر،

وامكانية التحكم بإنتاج هذه العملة ،وعدم وجود ضامن لقيمتها في حال فقدانها ،وهذا
سبب كاا في نزع صفة المالية والنقدية عنها

تستوجب تضمين متلفه عند اعتدائه عليه

()2

()1

والمال المتقوم شرعاً هو ما كان له قيمة

وهذا أيضاً غير متوفر في البتكوين.

 .3البتكوين استوفت مقومات النقود وقامت بوظائفها اجماالً ،رغم عدم صدارها من جهة
حكومية ،وال يوجد ٌّ
حد اقتصادي أو شرعي للنقود يمنع من ذلك(.)3

ويرد عليه بأن قيامها ببعض وظائا العمالت ال يبيح التعامل بها ،لوجود أسباب أخرى

تجعل التعامل بها محرماً ،كجهالة المصدر ،واصرارها على عدم اإلعالن عن نفسها،
والتعدي على مهمة البنك المركزي اىساسية ،وهي صدار العمالت(.)4

الرأي األول :التحريم .واليه ذهبت دار اإلفتال المصرية في فتواها المرقمة ()4205

بتأريخ ( )2017/12/28

()5

( /4كانون اىول)2017/

()6

ودار اإلفتال الفلسطينية في فتواها المرقمة ( )297بتأريخ
والهيئة العامة للشوون االسالمية واىوقاا في دبي في

فتواها المرقمة ( )89043بتأريخ ()2018/1/30

()7

والمجلس اىعلى للشوون الدينية في

()1ينظر :البتكوين ماهيته ،تكييفه الفقهي وحكم التعامل به شرعاً :د.اودر اويسي عدنان الكول مع احمد
سرخيل ،بحث منشور في مجلة علوم الدين /جامعة كوموشاهانه بتركيا ،العدد )314 /8( 16التأصيل

الفقهي للعمالت الرقمية البتكوين نموذجاً :د .غسان محمد الشيخ ،بحث مقدم للموتمر الدولي الخامس

عشر لكلية الشريعة بجامعة الشارقة بشأن العمالت االفتراضية (ص.)37

()2أحكام المعامالت الشرعية :الشيخ علي الخفيا ،دار الفكر العربي ،القاهرة2008 ،م (ص.)34

()3ينظر :بيان منتدى االقتصاد االسالمي بشأن مشروعية البتكوين (ص )23العمالت االفتراضية
حقيقتها وأحكامها الفقهية (ص.)246

()4ينظر :البتكوين ماهيته ،تكييفه الفقهي وحكم التعامل به شرعاً :العدد )314 /8( 16التأصيل الفقهي
للعمالت الرقمية( :ص.)37

()5ينظر:موقعhttps://www.dar- :

alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139

()6ينظر :النص الكامل للفتوى في موقعhttp://staff.ppu.edu/jawad/files/316 :

()7ينظر :موقعhttps://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043 :
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والمجلس االسالمي السوري في فتواه المرقمة ( )26بتأريخ (/4تشرين

الثاني)2019/

()2

وبه قال غالبية العلمال المعاصرين.

واحتج أصحاب هذا الرأي بما يأتي:

. 1جهالة المصدر ـ أي واضع نلية البتكوين ونظامها ـ وجهالة الضامن لها والمتحكم بها،

تستلزم غر اًر فاحشاً وجهالة كبيرة جداً ،ال يمكن أن ترضى بها الشريعة االسالمية(.)3

ويرد عليه بأن جهالة المصدر وغياب الرقابة الحكومية غير موثرة في الحكم الكلي ،ىن

جميع قوانين العملة معلن عنها ومعروفة للمتعاملين(.)4

.2التعامل بعملة البتكوين دون ذن الدولة (ولي ىمر) أو الجهة التي تخولها وهي البنك
المركزي في الوقت الحاضر الذي يضطلع بمهام السياسة النقدية في الدولةُ :يعد بمنزلة
االعتدال على مهام ولي اىمر ،وعلى رادة اىمة التي أنابته في تدبير شوونها(.)5
.3عملية االصدار في البتكوين التي تسمى (التعدين) تتضمن المقامرة ،وذلك أن الذي
يستطيع التعدين في البتكوين هو شخص واحد فقط كل عشر دقائق ،والباقي ال ينجح في
تلك العملية في نفس الوقت ،وهذا يعني أنهم خسروا جهداً وماالً بسبب استهالك الطاقة
الكهربائية للحواسب المستخدمة ،وال يخفى أن هذا من القمار(.)6

()1ينظر :موقعhttps://syrian-mirror.net/ar - :
()2ينظر :موقعhttps://sy-sic.com/?p=7725 :

()3ينظر :بيان منتدى االقتصاد االسالمي بشأن مشروعية البتكوين (ص )25البتكوين ماهيته ،تكييفه
الفقهي وحكم التعامل به شرعاً :العدد )314 /8( 16التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية البتكوين نموذجاً:

(ص.)43

()4ينظر :بيان منتدى االقتصاد االسالمي بشأن مشروعية البتكوين (ص )24التأصيل الفقهي للعمالت
الرقمية البتكوين نموذجاً( :ص.)43

()5ينظر :التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية البتكوين نموذجاً( :ص : )40بيان منتدى االقتصاد االسالمي
بشأن مشروعية البتكوين (ص )25البتكوين ماهيته ،تكييفه الفقهي وحكم التعامل به شرعاً :العدد/8( 16

.)314

()6ينظر :التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية البتكوين نموذجاً( :ص ،)40فتوى دار االفتال الفلسطينية
المنشورة في موقع http://staff.ppu.edu/jawad/files/316 :و :العمالت االفتراضية حقيقتها
وأحكامها الفقهية (ص.)245
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ويرد عليه بأنه يمكن تكييا عملية التعدين على أساس عقد الجعالة ،وكما هو معلوم ال

يشترط فيها أن يكون العمل معلوماً ،وال أن يكون العامل معيناً(.)1

. 4اشتمالها على مخاطر عديدة ومن أهمها شدة التقلب في صعود قيمتها وهبوطها مما
يودي الى خلق الفوضى وعدم استقرار السوق(.)2

ويرد عليه بأن عدم اال ستقرار النسبـي في قيمتها يوثر في الكفالة ،كما هو حال العديد من
العمالت االئتمانية المعاصرة واىسهم ،وال يوثر في جوهر الثمنية(.)3
الرأي الراجح

يبدو لي ـ واو أعلم ـ أن ما ذهب اليه دور وهيئات الفتوى من تحريم التعامل بالعمالت

االفتراضية في صورتها الحالية هو الراجح ،ويدعم ذلك دليالن قويان مما ورد في أدلة
أصحاب القائلين بالتحريم وهما:

اىول :صدار العمالت من االختصاص الحصري لولي اىمر (الدولة) وهذا أمر متفق

بين الفقهال ـ كما سيأتي ـ فإصدار العملة دون ذنه اعتدال واضح على مهامه.
الثاني :جهالة الجهة المصدرة ،وعدم وجود الضمانات القانونية الكافية ،تُعد غر اًر فاحش ًا،
ومضيعة ىموال الناس ومقدراتهم التي جعلها او تعالى قياماً لهم ،والتي هي من

الضرورات الخمس.

لكن ينبغي التنويه بضرورة الفصل بين التقنية المتقدمة المسماة بـ(  )Block chainوالتي

بنيت عليها العمالت االفت ارضية ،وبين تلك العمالت التي ليست فيها مقومات النقدية وال
تودي وظائفها في صورتها الحالية.
لكن يمكن الدول والحكومات االستفادة من هذه التقنية الحديثة إلصدار عملة وطنية أو
عالمية ،منضبطة بالضوابط الشرعية التي نبينها في المبحث ا تي.

()1ينظر :اىحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت اإللكترونية (ص )41التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية
البتكوين نموذجاً( :ص.)40

()2ينظر :البتكوين ماهيته ،تكييفه الفقهي وحكم التعامل به شرعاً :العدد.)313 /8( 16

()3ينظر :بيان منتدى االقتصاد االسالمي بشأن مشروعية البتكوين (ص )24العمالت االفتراضية
حقيقتها وأحكامها الفقهية (ص.)244
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المبحث الثالث
الضوابط الشرعية للتعامل بالعمالت اإللكترونية

خص الفقه االسالمي العمالت أو النقود بأحكام وضوابط ،أي ًا كان جنسها أو نوعها،
لقد َّ
سوال كانت معدنية أو ورقية أو لكترونية ،وميزها عن سائر اىعيان والسلع وغيرها ،وهذه

الضوابط تتوزع الى مجموعتين :ضوابط تتعلق بإصدارها ،وضوابط تتعلق بتداولها،
والبحث فيهما يقتضي تخصيص مطلب لكل منهما على حدة:
المطلب األول
ضوابط إصدار العمالت اإللكترونية
أوالً :نظرة الفقهاء القدامى الى العمالت االصطالحية:

مع أن فقهائنا الكرام كانوا يفضلون نقدي الذهب والفضة لكونهما ثمناً ِ
بالخلقة

()1

اال أنهم

كانوا ي َّ
تقبلُون العملة الجديدة التي تظهر في زمنهم ،أياً كانت مادتها ،مادام الناس قد

اصطلحوا عليها ،وتعاملوا بها ،ومن أمثلتها الفلوس التي كانت عملة مساعدة بجوار نقدي

الذهب والفضة ،وسموا هذا النوع من العمالت :النقود االصطالحية(.)2

()1قال المقريزي...":التي تكون أثمانا للمبيعات ،وقيم اىعمال ،نما هي الذهب والفضة فقط ،وال يعلم في

خبر صحيح وال سقيم عند أمة من اىمم ،وال طائفة من طوائا البشر ،أنهم اتخذوا أبداً في قديم الزمان وال
حديثه نقداً غيرهما ،ال أنه لما كانت في المبيعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم ،أو بجزل منه ،احتاج

الناس من أجل هذا في القديم والحديث من الزمان لى شيل سوى الذهب والفضة ،يكون بإزال تلك
يسم أبدا ذلك الشيل الذى جعل للمحقرات نقداً البتة ،فيما عرا من أخبار الخليقة ،وال أقيم
المحقرات ،ولم ّ
قط بمنزلة أحد النقدين" .رسائل المقريزي :أحمد بن علي بن عبد القادر ،أبو العباس الحسيني العبيدي،

تقي الدين المقريزي (ت 845هـ)دار الحديث ،القاهرة ،الطبعة اىولى1419 ،هـ (ص .)173وينظر:
المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس اىئمة السرخسي (ت483هـ)دار المعرفة ،بيروت ،بدون

طبعة1993،م ( )137 /12حيال علوم الدين حيال علوم الدين :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

الطوسي (ت 505هـ) دار المعرفة ،بيروت ،بدون تأريخ (.)91 /4

()2قال االمام السرخسي :ن صفة الثمنية في الفلوس عارضة باصطالح الناس...فأما الذهب والفضة

ثمن بأصل الخلقة .وقال ابن عابدين :مالية الفلوس ..باالصطالح ال بالخلقة ،بخالا النقدين فإن ماليتها

بالخلقة ال باالصطالح .المبسوط للسرخسي( )137 /12حاشية ابن عابدين (رد المحتار) :ابن عابدين،
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ونظـ ـرتهم ه ــذه كان ــت مبني ــة عل ــى قاعـ ـدة أن نقدي ــة اىش ــيال مرجعه ــا ال ــى الع ــرا والع ــادة
واصــطالح النــاس ،ولهــم فــي ذلــك مســتند مــن الســلا حيــث هـ ّـم عمــر  باتخــاذ النقــود مــن
جلود اإلبل ،لكنه تركها خشية االنقراض(.)1
وهذا يعني عدم اعتباره  للمادة التـي تصـنع منهـا النقـود ،وأن العلـة فـي النقـد هـي الثمنيـة،

وأن النقود المتخذة من الجلود كـالنقود الذهبيـة والفضـية فـي الثمينـة ،ولـذلك لمـا أدرك اإلمـام
مالـك هـذه القاعــدة ـ وهـي أن معيــار نقديـة أي شــيل هـو مــدى قبـول النــاس التعامـل بــه ،و
ـود حتـى تكـون سـكة وعـين ـ أي نقـد
رواجه فيما بينهم ـ قال ":لو أن الناس أجازوا بينهم الجل َ
ِ (.)2
ـ لكرهتُها ـ أي لحرمتها ـ أن تباع بالذهب والورق َنظرةً"
وأكد ذلك ابن تيمية فقال فـي السـياق نفسـه " :أمـا الـدرهم والـدينار فمـا يعـرا لـه حـد طبعـي
وال شرعي ،بل مرجعه لـى العـادة واالصـطالح ،وذلـك ىنـه فـي اىصـل ال يتعلـق المقصـود

به ،بل الغرض أن يكون معيا ار لما يتعاملون به "

(.)3

وهو ما توصل ليه مجمع الفقه اإلسالمي في ق ارره ( )21الصادر بشأن أحكام النقود
الورقية وتغير قيمة العملة ،حيث جال فيه( :بخصوص أحكام العمالت الورقية :أنها نقود
اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ،ولها اىحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث

أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما)

()4

وما توصل ليه أيضاً المجمع الفقهي

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين (ت 1252هـ)دار الفكر ،بيروت ،الطبعة :الثانية1992 ،م

(.)268 /5

البالذري (ت279هـ) دار ومكتبة الهالل،
()1ينظر :فتوح البلدان :أحمد بن يحيى بن جابر بن داود َ
بيروت1988 ،م (ص.)452

()2المدونة :مالك بن أنس بن مالك بن عامر اىصبحي المدني (ت 179هـ) دار الكتب العلمية ،الطبعة:
اىولى1994 ،م(.)90/3

()3مجموع الفتاوى :تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت728هـ)المحقق :عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحا الشريا ،المدينة النبوية1995 ،م (.)251/19

()4ق اررات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي :تنسيق و تعليق :د .عبد الستار أبو غدة ،دار القلم ،دمشق،
الطبعة الثانية ،عام 1998م (ص.)40
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اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في ق ارره ( )6الصادر في الدورة الخامسة بمكة المكرمة
سنة 1406هـ حول العملة الورقية

(.)1

ثانياً :إصدار النقود اإللكترونية من الناحية القانونية:
تُ ُّ
عد عملية صدار العم الت من أهم وظائا البنوك المركزية ،وال يسمح القانون ىي بنك

نخر القيام بها( ،)2وكانت هي السبب المباشر في ظهور البنوك المركزية ،وتميزها عن
سائر البنوك التجارية ،ولخطورة هذه الوظيفة كانت تسمى ـ في أوائل القرن العشرين ـ

بنوك صدار(.)3

أما صدار العمالت االلكترونية فهناك ثالثة اتجاهات حول الجهة التي يحق لها
صدارها:

االتجاه األول :يدعو الى قصر حق صدار العمالت االلكترونية على المصارا وحدها.

وهذا هو الرأي السائد في الدول العربية ،ودول االتحاد اىوروبي ،وسبب اتجاههم

القتصار المصارا على حق صدار العمالت اإللكترونية ،ىنه يودي الى حصول أقل
المخاطر ،لكن حدث بعض التراجع في هذا التوجه بسبب معارضة بعض بلدان االتحاد،
وعلى ثر ذلك أصدرت المفوضية اىوروبية في(أيلول  )1998توصية تقضي بالسماح

للموسسات غير االئتمانية بإصدار النقود اإللكترونية.

االتجاه الثاني :يمنح الموسسات غير المصرفية خوض تجربة صدار العمالت
اإللكترونية ،مع لزامها بنفس متطلبات اإلشراا والرقابة التي تخضع لها المصارا في

دول االتحاد اىوروبي ،و هذا الرأي معمول به في ألمانيا.

()1ينظر :فقه البيع واالستيثاق والتطبيق المعاصر :أ.د .علي أحمد السالوس ،موسسة الريان ،الطبعة
الرابعة2006،م( :ص1191ـ.)1193

()2ينظر :أناط قانون المصري والعراقي واىردني والسوداني صدار النقود بالبنك المركزي أو من يخوله.
التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية (ص91ـ.)98

()3ينظر :اقتصاديات النقود والبنوك (ص )247النقود والصيرفة والسياسة النقدية (ص.)243
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االتجاه الثالث :يرفض أي محاولة لوضع أسس تنظيم قانوني إلصدار العمالت

اإللكترونية وتداولها في مرحلتها الحالية .وهو رأي الواليات المتحدة(.)1

ويبدو أن علة تأخر الدول في وضع قانون يضبط صدار العمالت اإللكترونية هي ترك

المنافسة بين الشركات لتنتج أفضل نقد لكتروني نمن ،يقتنع به الناس ويقبلون التعامل
به ،ومن ثم يتصور االعتراا به ،واقتصار صداره على البنك المركزي ضمن خطة

صدار العمالت ،كأن يقوم البنك المركزي في حدى الدول بتخصيص نسبة من العملة

الوطنية للعمالت اإللكترونية ،وحينئذ تصبح العمالت اإللكترونية ملزمة بذاتها من غير

التزام بضمانها أو بتحويلها(.)2

وعى هذا يجب خضاع الجهة المصدرة للنقود اإللكترونية لرقابة البنك المركزي ،والهدا
من وضع تلك الرقابة هو تفادي المخاطر التي يمكن أن تصاحب صدار العملة

اإللكترونية ،وتوفير الضمانات الكافية الستقرارها ،وتغطية المخاطر التي يتوقع حدوثها(.)3
ثالثاً :ضوابط إصدار العمالت من الناحية الشرعية:

من الثابت تاريخياً أنه لم يكن لدى المسلمين في عهد النبـي عملة خاصة بهم ،وكانوا

يتعاملون بنقدين أحدهما :ذهبـي مضروب من قبل االمبراطورية البيزنطية ،والثاني :فضي

أقرهم
مضروب من قبل االمبراطورية الفارسية ،ولم يعترض النبـي  على ذلك ،بل َّ

عليهما ،وكان بنفسه يتعامل بهما ،ويجعلهما مقياساً للحقوق والواجبات ،وعلى رأسها
فريضة الزكاة ،وهكذا ظل المسلمون يتعاملون بالنقدين المذكورين حتى عهد السلطان

اىموي عبد الملك بن مروان الذي اشتهر بأنه أول من أمر بإصدار العملة الخاصة على

الطراز اإلسالمي في عام 74هـ(.)4

()1ينظر :أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص )16النقود اإللكترونية حكمها الشرعي (ص 391وما
بعدها) النقود اإللكترونية ودورها في الوفال بااللتزامات التعاقدية ع (6ص88ـ )89التنظيم القانوني للنقود

اإللكترونية (ص82ـ )85و(ص91ـ.)98

()2ينظر :أحكام التعامل بالنقود اإللكترونية (ص16ـ.)17

()3ينظر :التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية (ص 155ـ.)157

()4ينظر :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واىسانيد :أبو عمر يوسا بن عبد او بن عبد البر(ت

463هـ)تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري ،و ازرة عموم اىوقاا ،المغرب ،عام
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وقبل عبد الملك قام عمر بن الخطاب  بضرب النقود ،لكن على الطراز الكسروي
الفارسي

()1

وهم  باتخاذ النقود من جلود البعير ،للتخلي عن النقدين الرائجين ننذاك ،ولم
َّ

يمنعه من ذلك ال خشيته على البعير من االنقراض(.)2

وفيما يأتي بيان أهم الضوابط المتعلقة بإصدار العمالت اإللكترونية:
الضــابط األول :توحيــد جهــة إصــدار العمــالت اإللكترونيــة وحصــرها فــي الدولــة أو الجهــة
التي تخولها:

هــذا مــن أهــم الض ـوابط التــي تجــب مراعاتهــا ،فإصــدار العمــالت ـ أي ـاً كانــت نوعهــا ـ مــن
وظائا الدولة اىساسية والتي تقوم بذلك عن طريق البنـك المركـزي مباشـرة ،أو عـن طريـق

البنوك و الموسسات اىخرى لكن تحت شراا تام ومراقبة مباشرة من البنك المركزي.

ولفقهائنا القدامى فضل السبق في حسم هذا اىمر ،حيث صرحوا بأن الجهـة المسـوولة عـن
صدار العمالت هي الدولـة فقـط ،واتفقـوا علـى منـع صـدارها بـدون ذن اإلمـام (الدولـة) ذا

كان الضرر متحققاً من ذلك

(.)3

1387هـ ( )170/22اىحكام السلطانية :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهير بالماوردي (ت 450هـ) دار الحديث ،القاهرة ،بدون تأريخ (ص )237المجموع شرح
المهذب ـ تكملة السبكي ـ :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرا النووي (ت 676هـ) دار الفكر ،بيروت،

بدون تأريخ ( )14/6مقدمة ابن خلدون :عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ،دار القلم ،بيروت،

1984م (ص.)261

()1ينظر :رسائل المقريزي (ص.)60
()2ينظر :فتوح البلدان (ص.)452

()3ينظر :الفتاوى الهندية :نظام الدين وجماعة من علمال الهند ،دار حيال التراث العربي ،بيروت،

الطبعة الثالثة1400 ،هـ ()215/3نصاب االحتساب :عمر بن محمد بن عوض السََّنامي الحنفي (ت

734هـ) تحقيق ودراسة :د .مريزن سعيد مريزن عسيري ،مكتبة الطالب الجامعي ،مكة المكرمة ،الطبعة

اىولى1986 ،م (ص )231مواهب الجليل شرح مختصر الخليل :محمد بن محمد بن عبد الرحمن
المغربي المعروا بالحطاب (ت954هـ) تحقيق :زكريا عميرات ،دار عالم الكتب ،بيروت2003 ،م (/4

 )342خبايا الزوايا :بدر الدين محمد بن عبد او بن بهادر الزركشي الشافعي (ت 794هـ)المحقق :عبد
وزرة اىوقاا والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة :اىولى1402 ،هـ (ص )138
القادر عبد او العاني ،ا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي :أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،
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ولــذلك لمــا ســئل أبــو يوســا صــاحب أبــي حنيفــة عــن ضــرب الــدراهم الجيــاد فــي غيــر دار

الض ــرب سـ ـ اًر ق ــال " :ال ينبغ ــي أن يفع ــل ذل ــك أح ــد ىن ــه مخص ــوص بالس ــالطين"( )1وق ــال
الزركشي" :ضرب الدراهم بغير ذن اإلمام أو على غير عياره يقتضي التعزير"

(.)2

وقـال ابـن خلـدون "وهـي وظيفــة ضـرورية للملـك ،ذ بهـا يتميــز الخـالص مـن المغشـوش بــين
النــاس فــي النقــود عنــد المعــامالت ويتقــون فــي ســالمتها الغــش بخــتم الســلطان عليهــا بتلــك

النقوش المعروفة"

(.)3

لكــن اختلف ـوا فيمــا ذا قــام اىف ـراد بضــرب النقــود بغيــر ذن االمــام (الدولــة) ذا كــان الضــرر

محتمالً ال متحققاً على قولين:

القول األول :يجوز ضرب النقـود لغيـر اإلمـام ،ذا لـم يضـر ذلـك باإلسـالم وأهلـه .وبـه قـال
أبوحنيفة والثوري(.)4

ويمكــن االســتدالل لهــم بــأن أمــر العمــالت مــرده الــى عــرا النــاس واصــطالحهم ،فــإذا اتفقـوا

عل ــى ش ــيل وجعل ــوه نق ــداً ج ــاز ،وال يص ــح تفوي ــت ه ــذه المص ــلحة ،بس ــبب ح ــدوث ض ــرر
محتمل ،واىصل في المعامالت الحل واإلباحة.

ويــرد عليــه بــأن صــدار العمــالت وظيفــة ســيادية ،وأن توحيــد جهــة اإلصــدار واجــب ،لمنــع

التالع ــب به ــا ،وال ــتحكم ف ــي تقلباته ــا ،وت ــرخيص اإلص ــدار لغي ــر الجه ــة المس ــوولة أو دون

اإلش ـراا المباشــر لهــا ســيلحق أض ـ ار اًر كبي ـرة بــالبالد والعبــاد ،ضــافة الــى أن مــن صــالحية

الحاكم تقييد المباحات ذا رأى فيه تحقيق مصلحة عامة.

المكتبة التجارية الكبرى ،مصر1983 ،م ( )268 /3كشاا القناع عن متن اإلقناع :منصور بن يونس

بن صالح الدين ابن حسن بن دريس البهوتي (ت 1051هـ)دار الكتب العلمية ،بيروت ،بدون تأريخ (/2

.)232

()1نصاب االحتساب (ص.)231
()2خبايا الزوايا (ص .)138

()3مقدمة ابن خلدون (ص.)261

()4ينظر :فتوح البلدان (ص.)452
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القـول الثـاني :يحـرم ضـرب النقـود لغيــر اإلمـام .وبـه قـال المالكيـة والشـافعية والحنابلـة وأبــو
يوســا مــن الحنفيــة ،واحتج ـوا بــأن ذلــك مــن شــأن اإلمــام ،وضــرب النقــد بــدون ذنــه افتيــات

عليه ،وىنه ال يومن فيه الغش واإلفساد(.)1

ـرب ال ــدراهم ال ف ــي دار الض ــرب ،ب ــإذن الس ــلطانَّ ،
ىن
ق ــال اإلم ــام أحم ــد ":ال يص ــلح ض ـ ُ
الناس ن رخص لهم ركبوا العظائم"(.)2
وعقب عليه أبو يعلى فقال :فقد منـع مـن الضـرب بغيـر ذن سـلطان ،لمـا فيـه مـن االفتيـات

عليه(.)3

القول الراجح

والذي أميل الى ترجيحه هو القول الثاني ،لقـوة أدلتـه ،وعظـم أخطـار التـرخيص فـي صـدار

العمالت على العباد والبالد.

أما القول اىول فيالحظ عليه أمران:
األول :أن الترخيص في ذلـك مخـتص بـالعمالت المعدنيـة مـن الـذهب والفضـة والفلـوس ،ذ
لو ضربها اىفراد بنفس العيار الذي يضربه اإلمام ،ولم يحدث عنه ضرر محقـق ،لمـا كـان

في ذلك حرج من حيث اىصل ،ولكن في حالـة النقـود الورقيـة ـ ومثلهـا االلكترونيـة ـ ينبغـي
أن يقال بتحريم صدارها لغير االمـام أو مـن يخولـه ،والفـارق بينهمـا هـو أن النقـود المعدنيـة

لها قيمة ذاتية في أنفسها ،سوال اتخذت سكة أم ال؟ ،أما النقود الورقية واإللكترونيـة فتسـتمد
قيمتهــا وقوته ــا م ــن جه ـة اإلص ــدار أو قب ــول النــاس بالتعام ــل به ــا ،وبالتــالي ف ــإن صــدارها

()1ينظــر :نص ــاب االحتس ــاب (ص )231مواهــب الجلي ــل ف ــي شــرح مختص ــر خلي ــل ( )342 /4اىحك ــام
الســلطانية :أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــا ابــن الف ـرال (ت458ه ــ) تعليــق :محمــد حامــد

الفقي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الثانية 2000 ،م (ص)181المجموع شرح المهذب للنـووي (/6

 )11تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج وحواشــي الشــرواني والعبــادي ( )268 /3كشــاا القنــاع عــن مــتن
اإلقناع (.)232 /2

()2الفروع وتصحيح الفروع :محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي (ت 763هـ)المحقق :عبد او بن
عبد المحسن التركي ،موسسة الرسالة ،الطبعة اىولى2003 ،هـ (.)133 /4

()3ينظر :اىحكام السلطانية (ص.)181
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يخضــع لض ـوابط دقيقــة ،ال يمكــن لألف ـراد االضــطالع بهــا ،فض ـالً كــون صــدارها مــن قبــل

اىفراد يعد تزوي اًر للعملة ،ووسيلة للثرال بال جهد وال مقابل(.)1

الثــاني :أن التــرخيص َّ
مقيــد بعــدم اإلضـرار باىمــة ،فــإن أضـ َّـر منـع مــن ذلــك ،وحينئــذ يــوول
هذا القول في النهاية الى ما ذهب اليه الجمهور.

بنــال علــى مــا ســبق يحــرم قيــام اىف ـراد أو الموسســات بإصــدار العمــالت اإللكترونيــة ،دون
االش ـراا المباشــر مــن قبــل موسســة الدولــة المعنيــة وهــي البنــك المركــزي ،ىن تعــدد جهــات

اإلصــدار يــودي الــى مفاســد كبي ـرة ،منهــا :التعــدي علــى وظــائا والة اىمــور الــذين أوجــب
الشرع طاعتهم ،ممـا يـودي الـى اضـطراب ثقـة النـاس فـي تمكـن السـلطة مـن حكـام الرقابـة

علــى السياس ــة النقدي ــة لل ــبالد ،ومنهــا :تبخ ــر أمـ ـوال الن ــاس بســبب التذب ــذب ف ــي ســوق تل ــك
العمالت والتقلـب السـريع لسـعر صـرفها ،مـع عـدم وجـود ضـمان قـانوني فـي حـاالت ضـياع
تلــك اىمـوال ،ومنهــا :أن العمــالت اإللكترونيــة مــن أســهل الطــرق لعمليــات غســيل اىمـوال،

وتمويل شبكات العصبات والجماعات المتطرفة(.)2

ن حصــر صــدار العمــالت بيــد اإلمــام قامــة للعــدل فــي اىمـوال ودفــع للضــرر عــن اىفـراد

والدولة ،وصيانة للعمالت عن التقلبات وحفظ لمعامالت الناس من الغش والفساد(.)3

وهــذا الض ــابط متحق ــق عمومـ ـاً ف ــي بع ــض العم ــالت ك ــالكروت الذكي ــة ونحوه ــا ،لكن ــه غي ــر
متحقق في بعض مـا يجـري التعامـل بـه مـن العمـالت االفت ارضـية مثـل (البتكـوين) و (الـوان
كــوين) و (االيثريــوم) ونحوهــا ،اال أن هنــاك محــاوالت بدائيــة بهــذا الخصــوص ،حيــث وافــق
االتحاد اىوروبي في عـام (2012م) علـى مـنح رخصـة بنـك ىول موسسـة صـرا أوروبيـة
لعمل ــة (البتك ــوين) ،وأص ــدر القض ــال ف ــي والي ــة تكس ــاس اىمريكي ــة ع ــام (2013م) حكمـ ـاً

باعتبــار (البتكــوين) شــكالً مــن أشــكال المــال العــام الــذي يمكــن اســتخدامه واالســتثمار فيــه،
كمــا اعترفــت و ازرة الماليــة اىلمانيــة فــي نفــس العــام بعملــة (البتكــوين) واعتبرتهــا نوع ـاً مــن

()1ينظــر :نظريــة النق ــود فــي الفقــه االس ــالمي المقــارن (ص )74صــدار النق ــود فــي االقتصــاد االس ــالمي

والوضــعي :زيــد ياســين س ــليمان الكونبــاكي ،موسســة الرســالة ناش ــرون ،بيــروت ،الطبعــة االول ــى2017 ،م

(ص.)52

()2ينظر :التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية (ص.)269

()3ينظر :صدار العمالت االفتراضية بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصر (ص.)100
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أنـواع المــال الخـاص ،وفرضــت الضـرائب علــى حيازتهـا ،وتــم نشـال أول جهــاز صـراا فــي

والية (ساندييغو) اىمريكية لشرال عملة (البتكوين) وكذلك صرفها بالدالر(.)1

لكــن هــذا اىمــر غيــر كــاا ىخــذ صــفة النقديــة بالكامــل ،ىن غالبيــة دول العــالم لــم تســمح
بتداول هذه العمالت ،بـل اعتبـر بعضـها التعامـل بهـا مخالفـة لألنظمـة ويعاقـب عليهـا ،كمـا

أن هن ــاك دوالً أخ ــرى ح ــذرت مواطنيه ــا م ــن التعام ــل به ــا ،نظـ ـ اًر لع ــدم وج ــود ضـ ـوابط له ــا
وتداولها بشكل مجهول ،وفي غياب اشراا الحكومات عليها(.)2

ولــذلك أفت ــت دور اإلفتــال والهيئ ــات الش ــرعية وغالبيــة العلم ــال المعاص ـرين بتحـ ـريم التعامــل
بالبتكوين في صورتها الحالية كما سبق ،ومثلها باقي العمالت االفتراضية(.)3

الضابط الثاني :اتخاذ العمالت اإللكترونية وسيلة ال غاية:

مــن أهــم المبــادئ والقواعــد فــي السياســة النقديــة فــي االقتصــاد االســالمي كــون العملــة وســيلة

للتوصل الى غيرها ،ال غاية تقصد لذاتها فالنقود ليست سـلعة تبـاع و تشـترى ،بـل هـي أداة
ووسيلة للتداول ،وهـذه حقيقـة أكـد عليهـا أهـل االقتصـاد حيـث قـال كثيـر مـنهم ن أهـم وأقـدم

وظيفة العملة هي أنها أداة أو وسيط للتبادل ،وكافة الوظائا تابعة لها ومتفرعة عنها(.)4
وقد سبقهم الى ادراك هذه الحقيقة علمائنا العظام ،يتبين ذلك من خالل هذه المنقوالت:

.1قال الغزالي" :من نعم او تعالى خلـق الـدراهم والـدنانير ،وبهمـا قـوام الـدنيا ،وهمـا حجـران

ال منفعــة فــي أعيانهمــا ولكــن يضــطر الخلــق ليهمــا ...النقــد ال غــرض فيــه وهــو وســيلة لـى

()1ينظر :اىحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االلكترونية (()Bitcoinص )13النقود االفتراضية،
العدد(1ص38ـ.)40

()2لمعرفة مواقا الدول تجاه العمالت االفتراضية ينظر :النقود االفتراضية ،العدد(1ص42ـ.)45

()3ينظر :قمت ـ بفضل او ـ بكتابة بحث باللغة الكردية حول عملة (الوان كوين) وتوصلت خالله الى
تحريم التعامل بها في صورتها الحالية ،ثم أرسلت البحث الى مجموعة من علمال قليم كوردستان

المشهورين ،وكلهم ـ بفضل او تعالى ـ أيدوني فيما توصلت اليه ،وبعد ذلك قمت بطبع الكتاب مثبِّتاً صور

رسائلهم في ملحق الكتاب .ينظر :الحكم الشرعي لالشتراك في شركة الوان كوين :د .محمود الزمناكويي،
مطبعة روزهه الت ،أربيل ،الطبعة االولى2018 ،م (ص )55و (ص71ـ.)100

()4ينظر :اقتصاديات النقود والبنوك (ص )38النقود والصيرفة والسياسة النقدية (ص )34صدار النقود
في االقتصاد االسالمي(ص )80النظرية االقتصادية في االسالم :فكري أحمد نعمان ،دار المكتب
االسالمي ،بيروت ،الطبعة االولى1985 ،م(ص.)311
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ك ــل غ ــرض ....ذ ال غ ــرض لعح ــاد ف ــي أعيانهم ــا ،فإنهم ــا حجـ ـران ،وانم ــا خلق ــا لتت ــداولها
اىيـدي"

()1

وقـال أيضـاً " :نهمـا ـ أي الـدنانير والـدراهم ـ وسـيلتان لـى الغيـر ،ال غـرض فـي

أعيانهما ،وموقعهما فـي اىمـوال كموقـع الحـرا مـن الكـالم كمـا قـال النحويـون ،ن الحـرا

هو الذي جال لمعنى في غيره ،وكموقع المرنة من اىلوان"

()2

أكد هذا المعنى في مواضع أخرى(.)3
و ّ
.2قال ابن تيمية ":نه ـ أي النقد ـ في اىصل ال يتعلق المقصود بـه ،بـل الغـرض أن يكـون
معيــا اًر لمــا يتعــاملون بــه ،والــدراهم والــدنانير ال تقصــد لنفســها ،بــل هــي وســيلة لــى التعامــل

بهـا ،ولهــذا كانـت أثمانــا ،بخــالا ســائر اىمـوال فــإن المقصــود االنتفــاع بهــا نفســها"

()4

وقــال

أيضاً " :ن المقصود من اىثمـان أن تكـون معيـا اًر لألمـوال ،يتوسـل بهـا لـى معرفـة مقـادير
اىموال ،وال يقصد االنتفاع بعينها"(.)5

.3قــال ابــن القــيم" :اىثمــان ال تقصــد ىعيانهــا ،بــل يقصــد التوصــل بهــا ل ـى الســلع ،فــإذا
ص ــارت ف ــي أنفس ــها س ــلعاً تُقص ــد ىعيانه ــا فس ــد أم ــر الن ــاس ،وه ــذا معن ــى معق ــول يخ ــتص
بالنقود ،ال يتعدى لى سائر الموزونات"(.)6

( )1حيال علوم الدين (.)91 /4
( )2حيال علوم الدين (.)92 /4

()3قـال ":الشــيل النفــيس المرغــوب فيــه ينقســم لــى مــا يطلـب لغيـره ،والــى مــا يطلــب لذاتــه ،والــى مــا يطلــب
لغيره ولذاته جميعاً ...والمطلوب لغيره الدراهم والدنانير ،فإنهما حجران ال منفعة لهما ،ولوال أن او سـبحانه
وتعالى يسر قضال الحاجات بهما ،لكانا والحصبال بمثابة واحدة" .وقـال ايضـاً" الـدراهم والـدنانير ال غـرض

في أعيانهما ذ ال تصلح لمطعم وال مشرب وال منكح وال ملـبس وانمـا هـي والحصـبال بمثابـة واحـدة ولكنهمـا
محبوبان ىنهما وسيلة لى جميع المحاب وذريعة لى قضال الشهوات" .وقال " :نهما وسيلتان لى الغير ال

غرض في أعيانهما" حيال علوم الدين ( )12 /1و ( )279 /3و (.)92 /4

()4مجموع الفتاوى (.)252 /19

()5مجموع الفتاوى (471 /29ـ .)472

( )6عالم الموقعين عن رب العالمين :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية

(ت 751هـ)تحقيق :محمد عبد السالم براهيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :اىولى1991 ،م (/2

.)105
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وعلــى هــذا فــإذا عوملــت العمــالت اإللكترونيــة معاملــة الغايــة ،وقصــدت لــذاتها ،وأصــبحت
كالسلع تباع وتشترى بقصـد االسـترباح ـ كمـا نشـاهده اليـوم ـ خرجـت عـن وظيفتهـا االساسـية
وهي كونها وسيلة للتبادل ،وأداة للتوصل الى السلع والخدمات.

وال يعنــي ذلــك عــدم ج ـواز المتــاجرة فــي العمــالت عنــد م ارعــاة الشــروط والض ـوابط المتعلقــة
بصرا العمالت بعضها بـبعض ،ىن هـذه المتـاجرة ال تقصـد لـذاتها ،بـل للتوصـل بهـا الـى

شرال السلع والخدمات.
الضـــابط الثالـــث :ربـــط إصـــدار العمـــالت اإللكترونيـــة بحاجـــة النـــا  ،ال بقصـــد التجـــارة
وتحصيل األرباح:

وقد صرح الفقهال بهذا الضابط في معرض حديثهم عن أهمية دور النقود فـي حيـاة النـاس،

وفيما يأتي نقل بعض أقوالهم:

 .1قـال الغ ازلــي ":فأمــا مــن معــه نقــد فلــو جـاز لــه أن يبيعــه بالنقـد فيتخــذ التعامــل علــى النقــد
غايــة عملــه فيبقــى النقــد مقيــداً عنــده وينــزل منزلــة المكنــوز ،وتقييــد الحــاكم والبريــد الموصــل

لــى الغيــر ظلــم ،كمــا أن حبســه ظلــم ،فــال معنــى لبيــع النقــد بالنقــد ال اتخــاذ النقــد مقصــوداً

لالدخار وهو ظلم"(.)1

 .2قــال ابــن تيميــة" :فمتــى بيــع بعضــها بــبعض لــى أجــل ،قصــد بهــا التجــارة التــي تنــاقض
مقصود الثمنية"(.)2

"ويمنع ـ أي اإلمام ـ من جعل النقود متج اًر ،فإنه بذلك يـدخل علـى النـاس
 .3قال ابن القيمَ :
مـن الفســاد مــا ال يعلمـه ال او ،بــل الواجــب :أن تكــون النقـود رلوس أمـوال ،يتجــر بهــا ،وال

يتجر فيها"(.)3

وقــال أيض ـاً" :وســر ال مســألة أنهــم منع ـوا مــن التجــارة فــي اىثمــان بجنســها ،ىن ذلــك يفســد
عليهم مقصود اىثمان"(.)4

( )1حيال علوم الدين (.)92 /4

()2مجموع الفتاوى (.)472 /29

()3الطرق الحكمية :محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت 751هـ)مكتبة دار البيان ،بيروت،
بدون تأريخ (ص.)202

( )4عالم الموقعين عن رب العالمين (.)107 /2
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وكــذلك قــرر الفقه ــال عــدم جـ ـواز اتخــاذ الدولــة االص ــدار النقــدي وس ــيلة للتمويــل وتحص ــيل
االرباح ،لما في ذلك من ظلم يقع على النـاس ،ومـن أكـل أمـوالهم بالباطـل ،ومـن فقـد ثقـتهم

بعملـتهم ،وبـوالة أمـورهم ،فــال بـد أن تكــون عمليـة صــدار العمـالت مرتبطــة بحاجـات النــاس
ومضبوطة بالمصلحة العامة.

صحيح أن صدار العمالت من وظائا االمام (الدولة) ،لكن يضاا الى ذلك أن تصرا
االمام مقيد بتحقيق المصلحة العامة للرعية ،ولذلك منع الفقهال ولي اىمر من االسترباح

من صدار العمالت واالتجار فيها.

قال ابن تيمية" ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوس ًا تكون بقيمة العدل في معامالتهم،
من غير ظلم لهم ،وال يتجر ذو السلطان في الفلوس أصالً ،بأن يشتري نحاساً فيضربه
فيتجر فيه ،وال بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها ،بل يضرب ما

يضرب بقيمته من غير ربح فيه ،للمصلحة العامة ،ويعطي أجرة الصناع من بيت المال،

فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل"(.)1

وهذه اإلجرالات التي ذكرها الفقهال توثر في ثبات قيمة العمالت ،وتخلق جواً من
االستقرار النقدي ،وتحول دون االضطراب والفوضى.

لكن تفترق حالة النقود الورقية واإللكترونية عن النقود المعدنية ،ىن الثانية ال تختلا
قيمتها النقدية عن قيمتها الذاتية ،أما اىولى فتزيد قيمتها النقدية عن قيمتها الذاتية زيادة

جوهرية ،فتنشأ أرباح عن صدارها وهي الفرق بين القيمتين ،فيجب أن تعود تلك اىرباح
الى خزينة الدولة وأن تصرا في المصالح العامة ،واىمر يوكد ضرورة قصر صدار
العمالت على الدولة ،واال فإن صدار النقود من قبل المصارا واستئثارها بأرباحها

الكبيرة يغريها بالتوسع فيه مما يودي الى زيادة حجم التضخم (.)2

()1مجموع الفتاوى (.)469 /29

()2ينظر :غالل اىسعار :د .رفيق يونس المصري ،دار المكتبـي ،دمشق ،الطبعة االولى،

2008م(ص117ـ.)118
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واالتجار في العمالت عموماً خارج الضوابط الشرعية احتل صدارة العوامل التي أدت الى
خلق اىزمات االقتصادية الكبرى التي عصفت باقتصاديات بعض الدول ،وقد صرح بذلك

مجمع الفقه االسالمي في ق ارره ذي الرقم (.)1()102

وال يـرد علــى هــذا الضــابط جـواز صــرا العمــالت بعضــها مــع بعــض شــرعاً ،ىن المقصــود

م ــن ذل ــك الصـ ـرا ه ــو التوص ــل ال ــى الس ــلع والخ ــدمات ،واالم ــام الغ ازل ــي ب ــيَّن الف ــرق ب ــين

الصورتين بالتفصيل(.)2

بنال على ما سبق نوكد أن ما يجري ا ن من صدار العمالت اإللكترونية عن طريق

اىفراد أو الموسسات غير الرسمية ال ينطبق عليه هذا الضابط ،ىن صدارها غالباً يتم

بهدا التجارة وتحقيق اىرباح ال بقصد تحقيق المصلحة العامة.

الضابط الرابع :عدم تأثير إصدار العمالت اإللكترونية سلباً على النقود الوطنية:

ولــذلك نهــى رســول او  أن يصــدر الحــاكم عملــة جديــدة ويلغــي ســابقتها مــن غيــر ســبب

موثر عليها ،فقد روى ابـو داود بسـنده عـن علقمـة بـن عبـد او عـن أبيـه قـال« :نهـى رسـو ُل
او  أن تُ ْك َس َر ِس ّكةُ المسلمين الجائزة بينهم ال ِمن بأس» (.)3
وقد بين ابن تيمية الحكمة من ورال هذا النهي فقال ":فإنه ذا حرم المعاملة بها حتى

أفسد ما عندهم من اىموال بنقص أسعارها
صارت عرضاً ،وضرب لهم فلوسا أخرى:
َ
فيظلمهم فيها بصرفها بأغلى سعرها ،وأيضاً فإذا اختلفت مقادير الفلوس :صارت ذريعة
لى أن الظلمة يأخذون صغا اًر فيصرفونها وينقلونها لى بلد نخر ويخرجون صغارها فتفسد

أموال الناس"(.)4

()1ق ـ اررات وتوصــيات مجمــع الفقــه اإلســالمي التــابع لمنظمــة التعــاون اإلســالمي :عــداد :جميــل أبــو ســارة،
بدون مكان وتأريخ الطبع (ص .)178

()2ينظر :حيال علوم الدين (.)92 /4

شعيب اىرنووط ،
()3سنن أبي داود :سليمان بن اىشعث بن سحاق ِّ
الس ِج ْستاني (ت 275هـ)المحققَ :
مح َّمد ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العالمية ،الطبعة اىولى2009 ،م ( )320 /5قال محققوه :سناده
َ
ضعيا.

()4مجموع الفتاوى (.)469 /29
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واصدار العملة اإللكترونية بنسبة ال تطغى على النقود القانونية السائدة اىخرى أمر
موكول الى تق دير الدولة وسياساتها النقدية ،تتصرا في ذلك بما يحقق المصلحة العامة

للناس والبلد.

الضابط الخام  :وجوب المحافظة على الثبات النسبـي واالستقرار في قيمتها:

والمراد بذلك أن ال تتغير قيمتُها فـي فتـرات زمنيـة متقاربـة بشـكل كبيـر ،وذلـك ليسـهل تقـدير
ىي وقت ،ىن عدم الثبات فـي القيمـة يـودي الـى فقـدان الثقـة،
أي سعلة أو خدمة في ِّ
قيمة ِّ
ويخلق االضطراب في التعامل (.)1

ن عـدم اســتقرار القيمــة النقديــة للعمـالت المنبثــق عــن صــدارها خـارج رقابــة الدولــة المتمثلــة

بالبن ــك المرك ــزي يج ـ ُّـر ال ــى الن ــاس والبل ــد نث ــا اًر س ــيئة ،ويظلمه ــم بإنق ــاص ث ــرواتهم وبخـ ـس
أم ـ ـوالهم ،والمخـ ــرج الوحيـ ــد هـ ــو توحيـ ــد جهـ ــة اإلصـ ــدار فـ ــي مصـ ــرا الدولـ ــة وهـ ــو البنـ ــك

المركزي(.)2

ولــذلك أكــد بعــض الفقهــال بوضــوح علــى ضــرورة قيــام الدولــة بالتــدخل المتــزن لتــوفير جــو
االستقرار النقدي وتحقيق ثبات النقود ،باتخاذ كافة اإلجرالات الكفيلة بضبط أسـعار النقـود،

وحمايتها من التذبذب واالنهيار والتضخم أو االنكماش.

قال ابن تيميـة :الـدراهم والـدنانير هـي أثمـان المبيعـات ،والـثمن هـو المعيـار الـذي بـه يعـرا

طا ،ال ترفــع قيمتــه وال تــنخفض ،ذ لــو كــان
ـدودا مضــبو ً
تقــويم اىمـوال ،فيجــب أن يكــون محـ ً
ال ــثمن يرتف ــع وي ــنخفض كالس ــلع ل ــم يك ــن لن ــا ثم ــن نعتب ــر ب ــه المبيع ــات ،ب ــل الجمي ــع س ــلع،
والحاجــة لــى أن يكــون للنــاس ثمــن يعتبــرون بــه المبيعــات حاجــة عامــة "

تلميذه ابن القيم بعبارات مشابهة (.)4

()3

وتبعــه فــي ذلــك

()1ينظر :النقود اإللكترونية :حكمها الشرعي ونثرها االقتصادية (ص.)271
()2ينظر :صدار النقود في االقتصاد االسالمي والوضعي (ص.)359

()3تفسير نيات أشكلت على كثير من العلمال :شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن
تيمية ،المحقق :عبد العزيز بن محمد الخليفة ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :اىولى1996 ،م (/2

614ـ.)615

( )4قال" الثمن ـ أي النقد ـ هو المعيار الذي بـه يعـرا تقـويم اىمـوال ،فيجـب أن يكـون محـدوداً مضـبوطاً،
ال يرتفع وال ينخفض كالسلع ،وحاجة الناس لى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضـرورية عامـة ،وذلـك ال
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وتظهــر أهميــة هــذا الضــابط فــي ا ثــار الخطي ـرة التــي تخلفهــا العمــالت االفت ارضــية الســائبة
التي ال تتحمل أية جهة رسـمية مسـووليتها تجاههـا ،فينـتج عـن ذلـك عـدم الـتحكم فـي ضـبط
أسعارها ،والتقلبات السريعة فـي ارتفـاع قيمتهـا ،وتحقيـق أربـاح وعوائـد كبيـرة غيـر مبـررة ،أو
انخفاضــها وتعرضــها لخســائر فادحــة بالغــة ،فلــيس مــن الســهل اعتمادهــا كعملــة بســبب هــذا

التذبــذب القــوي ،ىن صــفة المقــامرة هــي الغالبــة فــي العمــالت االفت ارضــية ،وليســت الوظيفــة
النقدية ،والناس عموماً يتاجرون في العمالت االفتراضية لتحقيق تلك اىرباح السـريعة التـي
قد يحصلون عليها من خالل المضاربات على فروق اىسعار.

خذ مثالً عملة (البتكوين) العملة الرئيسة للعمـالت االفت ارضـية والتـي تـم طرحهـا للتـدوال فـي
عـ ــام (2009م) ومـ ــرت بم ارحـ ــل مختلفـ ــة مـ ــن الصـ ــعود والهبـ ــوط فـ ــي قيمتهـ ــا ،واالنتشـ ــار
واالنحسار في التعامل بها ،ففي أول ظهورها كانت قيمتها ( )0،0001دوالر ،ثـم ارتفعـت

ف ــي منتص ــا ع ــام (2011م) ال ــى ( )35دوالر ،ووص ــلت ف ــي بداي ــة ع ــام (2017م) ال ــى
( )1000دوالر ،ث ــم تص ــاعدت بش ــكل سـ ـريع حت ــى وص ــلت ال ــى نحـ ـو ( )6055دوالر ف ــي
( 21اكتوبر) من العام نفسه(.)1

وق ـ ــد تابع ـ ــت التقلب ـ ــات السـ ـ ـريعة ىس ـ ــعار عمل ـ ــة البتك ـ ــوين ص ـ ــعوداً وهبوطـ ـ ـاً أواخ ـ ــر ع ـ ــام

(2017م) ،فف ـ ــي أش ـ ــهر قليل ـ ــة تص ـ ــاعد س ـ ــعرها م ـ ــن ( )2919ال ـ ــى ( )9500ثم ـ ــن ال ـ ــى
( )18،000دوالر ثــم وصــل ســعرها فــي (2017/12/17م) الــى ذروتــه ( )20،000لكــن
بعــد أيــام مــن هــذه الطفـرة وتحديــداً فــي (2017/12/23م) هــبط ســعرها بشــكل غيــر متوقــع

الى ()13،800دوالر(.)2

يمكن ال بسعر تعرا به القيمة ،وبثمن تقوم به اىشيال ،ويستمر على حالة واحـدة ،وال يقـوم هـو بغيـره ،ذ

يصـير سـلعة يرتفـع ويــنخفض ،فتفســد معـامالت النــاس ،ويقـع الخلــا ،ويشــتد الضـرر ،كمــا أريـت مــن فســاد

فعم الضـرر ،وحصـل الظلـم" .عـالم
معامالتهم والضرر الالحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربحَّ ،

الموقعين عن رب العالمين (.)105 /2

()1ينظر :البتكوين روية اسالمية ،العدد (( )2113ص )42العملة االفتراضية ،العدد(1ص26ـ.)27

()2ينظر https ://www.arabic.tr.com/busir :و :العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية
(ص.)228
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واث ـ ــر ه ـ ــذا الهب ـ ــوط المف ـ ــاجب أوقف ـ ــت (ك ـ ــوين ب ـ ــيس) كب ـ ــرى منص ـ ــات التعام ـ ــل ب ـ ــالعمالت
االلكترونية في أمريكا التعامل بالتكوين(.)1

وقبــل ذلــك وبســبب تلــك التقلبــات غيــر الطبيعيــة منعــت الحكومــة الصــينية وكبــرى شــركاتها

( )btcكافة المعامالت المالية بالتكوين(.)2

وهذه التقلبات السريعة كانت نتيجة طبيعية عن عدم خضوع تلك العملة وأشباهها لمراقبة

الموسسات المالية المتخصصة كالبنك المركزي ،وعدم أخذ الغطال القانوني الكامل ،فقيام
البنك المركزي بإصدار النقود اإللكترونية سيجعله مسيط اًر على حجم الكتلة النقدية

اإللكترونية ،اىمر الذي يودي الى تجنب اضطراب السياسة النقدية ،وعدم استقرار أسعار

سوق النقود اإللكترونية المـتأثرة باىخبار ،وتغيرات المناخ السياسي يجاباً وسلباً ،صعوداً
وهبوطاً ،وأي نقد لم يستقر سعره وقيمته ـ حتى ولوكان ثمناً بالخلقة كالذهب والفضة ـ فلن

يكون معيا اًر لألشيال ،وال مقبوالً لدى الناس(.)3

الضابط الساد  :إلزام المؤسسة المصدرة بتحويل العمالت اإللكترونية الى عمالت

عادية:

تتميز العمالت اإللكترونية عن الورقية بأن اىولى أرقام الكترونية ،ليس لها أي وجود
ملموس خارجي ،فهي ذات طبيعة خاصة مستقلة ،فانتشارها وتحقيق القبول العام لها

يعتمد على سمعة الجهة المصدرة لها والثقة بقدرتها على الوفال بالتزاماتها التي منها
االلتزام بتحويلها الى عمالت عادية حين طلبها من حاملها.

ولذلك يقول الدكتور الشافع ي ":يتعين على أي تنظيم قانوني للعمالت اإللكترونية أن

ِّ
مصدري العمالت اإللكترونية بقبولها الى عمالت قانونية في
يتضمن النص على التزام

أي وقت يطلب فيه حاملها ،ذ أن انعدام هذا االلتزام سيغري الموسسات االئتمانية

(https ://www.alqabas.com/479258/)1

()2برنامج خاص حول عملة البتكوين في قناة الجزيرة (://www.youtube.com/)2017/9/26

https

()3ينظر :التنظيم القانوني للنقود اإللكترونية (ص.)130
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بالتمادي في صدار العمالت اإللكترونية بال حدود وفي المحصلة رفع معدالت

التضخم"(.)1

الضابط السابع :معاقبة من يقوم بإصدار النقود االلكترونية دون ترخيص الدولة:

ولخط ــورة ش ــأن العم ــالت ك ــان والة أم ــر المس ــلمين ف ــي العص ــر اإلس ــالمي اىول يحكم ــون

الرقابة على النقد منعاً إلفساده ،وكانوا يعاقبون من يحـاول التعـدي عليـه ،والفقهـال أيضـاً لـم
يكتف ـوا بمجــرد أن صــدار النقــود مــن وظــائا الدولــة ،بــل طــالبوا والة اىمــور بحمايــة ســوق
الصــرا مــن دخــول العمــالت المزيفــة اليهــا ،وبمعاقبــة كــل مــن يقــوم باإلض ـرار بنقــد البلــد

وافساده ،بتزويره أو ضعاا قيمته أو تعطيل وظائفه(.)2

قـال ابــن القــيم" :ويمنــع مــن فسـاد نقــد النــاس وتغييرهــا ،ويمنــع مـن جعــل النقــود متجـرا ،فإنــه

بــذلك يــدخل علــى النــاس مــن الفســاد مــا ال يعلمــه ال او...واذا حــرم الســلطان ســكة أو نقــدا
من ــع م ــن االخ ــتالط بم ــا أذن ف ــي المعامل ــة ب ــه ...فعلي ــه أال يهم ــل أم ــرهم ،وأن ينك ــل به ــم

وأمثالهم ،وال يرفع عنهم عقوبته ،فإن البلية بهم عظيمة ،والمضرة بهم شاملة"(.)3

وقال ابن خلدون ":وهـذا الصـنا ـ أي مفسـدوا النقـود ـ ال كـالم معهـم ىنهـم بلغـوا الغايـة فـي

الجهل والردالة واالحتراا بالسرقة ،وال حاسم لعلتهم ال اشتداد الحكام عليهم ،وتنـاولهم مـن
حيــث كــانوا ،وقطــع ايــديهم متــى ظهــروا علــى شــأنهم ،ىن فيــه فســاداً للســكة التــي تعــم بهــا
البلوى ،وهي متمول الناس كافة ،والسلطان مكلـا بإصـالحها ،واالحتيـاط عليهـا ،واالشـتداد

على مفسديها"(.)4

بل يذهب الى أبعد من ذلك حيث يرى أن السـكة ـ ي صـدار العمـالت ـ هـي وظيفـة دينيـة
ووالية شرعية ،فيقول ":وأما السكة فهي النظر في النقود المتعامل بها بـين النـاس ،وحفظهـا
مما يداخلها من الغش أو النقص...والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفـة ،وهـي دينيـة

()1ا ثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية )175/1( :بتصرا بسيط.

()2ينظر :المعيار المعرب :أحمد بن يحيى الونشريسي (ت )914دار الغرب االسالمي ،بيروت ،الطبعة
االولى1990 ،م (.)407/6

()3الطرق الحكمية (ص.)202

()4مقدمة ابن خلدون (ص .)526
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بهذا االعتبار ،فتندرج تحـت الخالفـة ،وقـد كانـت تنـدرج فـي عمـوم واليـة القاضـي ثـم أفـردت

لهذا العهد كما وقع في الحبسة"(.)1

وقــد مـ َّـر ابــن المســيب برجــل قــد ُجلــد ،فقــال :مــا هــذا ؟ ،قــال رجــل :يقطــع الــدنانير والــدراهم،
قال ابن المسيب :هذا من الفساد في اىرض ،ولم ينكر جلـده ..وأتـي عمـر بـن عبـد العزيـز
برجــل يقطــع الــدراهم وقــد شــهد عليــه ،فض ـربه وحلقــه ،وأمــر فطيــا بــه ...ثــم قــال :نــه لــم

يمنعني أن أقطع يدك ال أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليـوم ،وقـد تقـدمت فـي ذلـك فمـن

شال فليقطع(.)2

قال ابن العربي معلقاً على كالم عمر" :وأما قطع يده فإنما أخذ ذلك عمر ـ واو أعلم ـ مـن
فصــل الســرقة ،وذلــك أن قــرض الــدراهم غيــر كســرها ،فــإن الكســر فســاد الوصــا ،والقــرض

تنقيص القدر ،فهو أخذ مال على جهة االختفال" (.)3

وروي أيضـاً أن ُع َمــر بــن َعبــد العزيــز أتــي برجــل يضــرب علــى غيــر ســكة الســلطان فعاقبــه
وســجنه ،وأخــذ حديــده فطرحــه فــي النــار ،وكــذلك روي أن عبــد الملــك بــن مــروان أخــذ رج ـالً

يضرب على غير سكة المسلمين ،فأراد قطع يده ،ثَُّم ترك ذلك وعاقبه(.)4

أمــا عبــد او ابــن الزبيــر  فقــام بقطــع يــد رجــل فــي قطــع الــدراهم والــدنانير ،وكــذلك فعلــه
مروان بن الحكم( ،)5لكن علًّق االمـام أحمـد علـى مـا فعلـه ابـن الزبيـر بقولـه :هـذا فـراط فـي

التعزير( ،)6وعلًّق الماوردي على ما فعله مـروان بقولـه :وهـذا عـدوان محـض ،ولـيس لـه فـي

()1مقدمة ابن خلدون (ص.)226

()2الجامع ىحكام القرنن :محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبـي (ت  671هـ) ت :هشام البخاري ،عالم
الكتب ،الرياض2003 ،م (.)88/9

()3أحكام القرنن :أبو بكر محمد بن عبد او ابن العربـي (ت 543هـ) ت :محمد عبد القادر عطا ،دار
الفكر ،بيروت ،بدون تأريخ (.)25 /3

()4فتوح البلدان للبالذري (ص.)451

()5ينظر :أحكام القرنن البن العربي ( )25 /3اىحكام السلطانية ىبي يعلى (ص.)183
()6اىحكام السلطانية ىبي يعلى (ص.)183

793

أ.م.د .حممود حممد علي الزمناكويي

حكم التعامل بالعمالت اإللكرتونية وضوابطه الشرعية

التأويــل مســا ( ،)1وم ـراد كــالم اإلمــامين هــو أنــه مــا كــان ينبغــي أن يعاقــب الرجــل بالعقوبــة
المقدرة وهي حد القطع ،على التدليس الذي ال يستحق غير التعزير.

وأفتى بعض المالكية بالسجن الموبد لمن دلّس في ضرب النقود(.)2

ه ــذه المنقـ ـوالت توك ــد عل ــى م ــدى اىهمي ــة الت ــي أواله ــا والة أم ــور المس ــلمين ق ــديماً بمس ــألة
النقــود ،وتوكــد كــذلك علــى مــدى المخــاطر التــي تــنجم عــن التالعــب بهــا مــن ظلــم الحقــوق،
واضطراب اىحوال ،وتقلب اىسواق واىسعار.

ونلخــص مــا مـ َّـر فــي أن العمــالت االفت ارضــية فــي صــورتها الحاليــة كــالبتكوين ونحوهــا ال
تتــوفر فيهــا تلــك الض ـوابط الشــرعية ،وال تتوافــق مــع ض ـوابط صــدار العمــالت التــي وضــعها

الفقهال.

أمـ ــا العمـ ــالت االلكترونيـ ــة اىخـ ــرى كالبطاقـ ــات الذكيـ ــة ونحوهـ ــا فتتفـ ــق عموم ـ ـاً مـ ــع تلـ ــك

الضوابط.

المطلب الثاني
ضوابط تداول العمالت اإللكترونية

ذكرنا في المطلب السابق ،الضـوابط العامـة التـي تحكـم صـدار العمـالت اإللكترونيـة ،وفـي
ه ــذا المطل ــب ن ــذكر الضـ ـوابط الت ــي تحك ــم ت ــداولها ،وه ــذه الضـ ـوابط تس ــمى ف ــي اص ــطالح

الفقهال أحكام الصرا التي نبينها فيما يأتي:
أوالً :الصرف لغة واصطالحاً:

أصل الصرا ـ كما قال ابن فارس ـ يدل في معظـم أبوابـه علـى رجـع الشـيل

()3

وفـي سـبب

تســمية تبــادل النقــود صــرفاً وارجاعهــا الــى هــذا اىصــل قــال ابــن فــارس :الصــرا عنــدنا أنــه

()1اىحكام السلطانية للماوردي (ص.)239

()2نقله الونشريسي عن ابن عرفة ،قال :وأفتى ـ أي ابن عرفة ـ فيمن يتهم بذلك أن يخلد في السجن حتى
يموت .المعيار المعرب (.)414/2

()3معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكريا( ،ت 395هـ) تحقيق عبد السالم محمد هارون ،دار
الجيل ،بيروت1999 ،م (.)342 /3
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ش ــيل ص ــرا ل ــى ش ــيل ،ك ــأن ال ــدينار ص ــرا ل ــى ال ــدراهم ،أي رج ــع ليه ــا ،ذا أخ ــذت
بدله...ومنه اشتق اسم الصيرفي لتصريفه أحدهما الى ا خر(.)1

أما في اصطالح الفقهال فلهم في تعريفه اتجاهان:

االتجــاه األول :اتجــاه الجمهــور ،وهــو :بيــع الــثمن بــالثمن ،سـوال اتحــد جنســهما أو اختلفــا

()2

كبيع الدنانير بالدنانير في اىول ،أو بيع الدنانير بالدراهم في الثاني.

الص ــرا والمراطل ــة م ــن جه ــة ،وب ــين
االتجـــاه الثـــاني :اتج ــاه المالكي ــة ،وه ــو التفري ــق ب ــين َّ
الصرا بأنـه :بيـع النقـد بنقـد مغـاير لنوعـه ،كبيـع
المراطلة والمبادلة من جهة أخرى ،فعرفوا َّ
الــذهب بالفضــة ،أمــا بيــع النقــد بنقــد مثلــه ،كبيــع الــذهب بالــذهب ،أو بيــع الفضــة بالفضــة،

فجعلوه نوعين :فإن كان البيع بالوزن فهو المراطلة ،وان كان بالعدد فهو المبادلة

(.)3

الصرا ُيـراد بـه ـ فـي أحـد
ىن َّ
و يبدو ـ واو أعلم ـ أن اتجاه المالكية أرجح من جهة اللغةّ ،
معانيه ـ تحويل الشيل عن وجهـه ،وبيـع الـذهب أو الفضـة بجنسـهما لـيس فيـه ذلـك المعنـى
اللغوي ،أما ذا بيعا بغير جنسهما فقد حصل التحويل والتبديل ،ىن البائع حول مـا بحوزتـه
من ذهب أو فضة وكذلك المشتري.
أمــا اتجــاه الجمهــور ف ـراجح مــن جهــة النصــوص ،فــان النصــوص الصــحيحة تــدل علــى أن

الصــرا ذا أطلــق أريــد بــه بيــع الــذهب والفضــة دون اعتبــار لكيفيتــه ،س ـوال كــان بالعـ ّـد أو
(.)4
بالوزن ،وسوال كان بجنسه أو بخالفه
ثانياً :مشروعية الصرف:

ثبتت مشروعية الصرا بالكتاب والسنة واإلجماع:

()1معجم مقاييس اللغة (.)343/3

()2ينظــر :بــدائع الصــنائع للكاســاني :بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الش ـرائع :أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني

(ت )587دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،ســنة  )215/5(1982مغن ــي المحتــاج لــى معرفــة معــاني ألف ــاظ
المنهاج :شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت 977هـ) دار الكتب العلميـة ،الطبعـة

اىولى1994 ،م ()71/2كشاا القناع للبهوتي (.)266/3

()3ينظر :مواهب الجليل شرح مختصر الخليل (9/6ـ.)10

()4أحكام صرا العمالت في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة :د .عباس أحمد محمد الباز ،دار
النفائس ،اىردن ،الطبعة الثانية ،سنة 1999م( :ص )26بتصرا.
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الرَبا}( )1والصرا نوع من أنواع البيوع ،اال
َح َّل اللَّهُ اْلَبْي َع َو َحَّرَم ِّ
{وأ َ
أما الكتاب فقوله تعالىَ :
أنه بيع خاص بالنقود ،ولذلك فإن كثي اًر من العلمال شرحوه ضمن أحكام البيع ،ولم يفردوا

له باباً يخصه

(.)2

أما السنة فبلغت اىحاديث الواردة في بيان مشروعية الصرا وشروط التبادل بين النقود

حد التواتر كما ذكر الطحاوي(.)3

ولسنا هنا بصدد عد تلك اىحاديث ،بل نكتفي بذكر ما رواه الشيخان من حديث أَبِي
الذهب بِ َّ
َّ
ي  أ َّ
الخ ْد ِر ِّ
الذ َه ِب ِال ِمثالً بِ ِم ْث ٍلَ ،والَ
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
َس ِع ٍيد ُ
يعوا َ َ
ال« :الَ تَبِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ق بِالوِر ِ
ضهَا َعلَى َب ْع ٍ
ضهَا َعلَى
ق ِال مثالً بِم ْث ٍلَ ،والَ تُشفُّوا َب ْع َ
تُشفُّوا َب ْع َ
ضَ ،والَ تَبِ ُ
الوِر َ َ
يعوا َ
يعوا ِمْنها َغائًِبا بَِن ِ
َب ْع ٍ
اج ٍز» (.)4
ضَ ،والَ تَبِ ُ
َ
أما اإلجماع فقد نقله ابن المنذر حيث قال " :أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على
ِ
المتصارفَين ذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرا فاسد"( ،)5ويدل بمفهومه على
أن
مشروعية الصرا باإلجماع ذا تقابض المتصارفان في المجلس.

()1سورة البقرة.275 :

()2ينظر :أحكام صرا العمالت (ص16ـ.)17

()3ينظر :شرح معاني ا ثار :أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك المعروا بالطحاوي (ت321هـ)
تحقيق( :محمد زهري النجار  ،محمد سيد جاد الحق) ،تخريجه :د يوسا عبد الرحمن المرعشلي ،عالم

الكتب ،بيروت ،الطبعة :اىولى1994 ،م.)69/4( :

()4صحيح البخاري :محمد بن سماعيل أبو عبداو البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة اىولى1422 ،هـ )74/3(:صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسن

القشيري النيسابوري (ت261هـ) المحقق :محمد فواد عبد الباقي ،دار حيال التراث العربي ،بيروت ،بدون

تأريخ ( )1208/3واللفظ للبخاري.

()5اإلشراا على مذاهب العلمال :أبوبكر محمد بن براهيم بن المنذر النيسابوري (ت318هـ) تحقيق :د.
أبي حماد صغير أحمد اىنصاري ،دار المدينة للطباعة ،رأس الخيمة ،اإلمارات ،الطبعة اىولى ،سنة

2007م.)61/6( :
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ثالثاً :ضوابط عقد الصرف:

الصرا من أضيق العقود ،للشروط الصعبة التي وضعت النصوص وانعقد عليها
االجماع ،وقد أشار الى ذلك ابن رشد الجد حيث قال ":وباب الصرا من أضيق أبواب

الربا ،فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرا عسير"(.)1

وتنقسم تلك الشروط الى نوعين :شروط عند اتحاد جنس النقد ،وعند اختالا جنسه:
النوع األول :شروط الصرف عند اتحاد الجن :

يشترط لجواز الصرا عند تبادل النقد بجنسه ،كالدنانير بالدنانير شرطان:

الشرط األول :تماثل العوضين في المقدار ،بأن يتساوى النقدان في القدر بدون زيادة أو

نقصان ،فإن زاد مقدار أحدهما ،سمي الزائد ربا الفضل ،وهو الذي تضافرت النصوص
َّ ()2
وأجمع علمال اىمة على تحريمه اال من
شذ  ،قال ابن عبد البر" :وإلجماع اىمة أيضاً

على ذلك ـ أي تحريم ربا الفضل ـ ال من ش ّذ ممن ال ُي ُّ
عد خالفاً"
وقــال ابــن قدامــة ":الربــا علــى ض ـربين :ربــا الفضــل ،وربــا النســيئة ،وأجمــع أهــل العلــم علــى
(.)3

تحريمهما"

(.)4

وقـ ــال النـ ــووي :وأجمع ـ ـوا....على أنـ ــه ال يجـ ــوز التفاضـ ــل ذا بيـ ــع بجنسـ ــه حـ ــاالً كالـ ــذهب"

بالذهب

(.)5

()1المقدمات الممهدات :محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 520هـ) دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،
الطبعة :اىولى1988 ،م (.)14 /2

()2روي عن عدد من الصحابة والتابعين القول بإباحة ربا الفضل ،واقتصار التحريم على النسيئة .يراجع
بالتفصيل بحثنا الموسوم :بيع حلي الذهب والفضة بالتفاضل والتأجيل ،دراسة فقهية :د .محمود محمد

علي أمين الزمناكويي ،منشور في مجلة كلية العلوم االسالمية ،جامعة بغداد ،العدد ( )38عام 2014م

(ص204ـ.)205

()3التمهيد لما في الموطأ من المعاني واىسانيد (.)299/6

()4المغني :موفق الدين عبد او بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ) مكتبة القاهرة،

1968م(.)3/4

()5شرح صحيح مسلم :يحيى بن شرا بن مري النووي (ت676هـ)تحقيق :دار حيال التراث العربي،
بيروت ،عام 1392هـ (.)9 /11
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أما النصوص فقد وردت أحاديث كثيرة ،منها :الحديث السابق المتفق عليه ،ومنها :ما
رواه مسلم وغيره من حديث عبادة  قال سمعت رسول او «:يْنهى عن بْي ِع َّ
الذ َه ِب
َ َ َْ َ
()1
ض ِةِ...ال سوال بِسو ٍ
بِ َّ
ض ِة بِاْل ِف َّ
الذ َه ِبَ ،واْل ِف َّ
الَ ،عْيًنا بِ َعْي ٍن ،فَ َم ْن َز َاد ،أ َِو ْازَد َاد ،فَ َق ْد أ َْرَبى» ،
ََ ً ََ
فالمراد بقوله ( سوال بِسو ٍ
ال) هو التساوي في مقدارهما.
ََ ً ََ
الشــرط الثــاني :تقــابض العوضــين فــي مجلــس العقــد ،فــإذا تــأخر قــبض أحــد العوضــين أو
كليهما بطل العقد ،وهو المسمى بربا النسيئة .وهو محرم بالنصوص واالجماع.

يع ـوا
أمــا النصــوص فأحاديــث كثي ـرة منهــا :مــا الحــديث الســابق المتفــق عليــه وفيــه «َ ...والَ تَبِ ُ
ِمْنهــا َغائًِبــا بَِنـ ِ
ـاج ٍز»( ،)2فــالمراد بالغائــب تأجيــل أحــد البــدلين وعــدم حضــوره فــي المجلــس.
َ

يعـوا
ومنها :ما رواه مسلم وغيره من حيث عبادة بن الصامت قـال :قـال رسـول او «:الَ تَبِ ُ
الذه ِبِ ...ال سـوال بِسـو ٍ
َّ
َّ
ال ،يـداً بي ٍـد ،عينـاً بع ٍ
ـين»( )3والمـراد بقولـه (يـداً بي ٍـد) تقـابض
ب بِ َ
الذ َه َ
ََ ً ََ
البدلين في المجلس من قبل المتصارفين.
أمــا اإلجمــاع فنقلــه ابــن قدامــة والنــووي وغيرهمــا :قــال ابــن قدامــة ":الربــا علــى ض ـربين :ربــا

الفضل ،وربا النسيئة ،وأجمع أهل العلم على تحريمهما"( ،)4وقال النووي" وأجمعـوا علـى أنـه
ال يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما موجل"

(.)5

النوع الثاني :شرط الصرف عند اختالف الجن :

اشترطت الشريعة في صرا النقد بجنس مخالا له كالدينار بالدرهم شرطاً واحدًا ،وهو
تقابض البدلين في مجلس العقد ،أما التفاضل في القيمة والمقدار فال يشترط ذلك.

ووجه الحرمة في تأجيل أحد العوضين أو كليهما أنه من ربا النسيئة المحرم بدليل ما جال

في حديث عبادة  عن رسول او ...(:فإذا اختلفت هذه اىصناا ،فبيعوا كيا شئتم،
ذا كان يداً بيد)(.)6

()1صحيح مسلم (.)1210/3

()2صحيح البخاري ( )74/3صحيح مسلم ( )1208/3واللفظ للبخاري.

()3صحيح مسلم :كتاب المساقاة ،باب الصرا ( )1210/3شرح معاني ا ثار ( )76/4واللفظ للطحاوي.
()4المغني البن قدامة (.)3/4

()5شرح صحيح مسلم للنووي (.)9 /11

()6رواه مسلم في صحيحه:كتاب المساقاة ،باب الصرا (.)1211/3
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وبدليل اإلجماع كما نقله ابن عبد البر بقوله (وال يجوز َّ
النسا في الجنسين
المختلفين...ىن اىمة ال خالا بينهما في ذلك ،ويجوز فيهما التفاضل)

()1

ونقله أيضاً

ابن المنذركما تقدم(.)2
وشـ َّـذ ابــن عليــة( )3فأجــاز التفــرق قبــل التقــابض ذا الجــنس ،لكــن النــووي عقــب عليــه قــائالً:
"وهو محجوج باىحاديث ،واإلجماع ،ولعله لم يبلغه الحديث ،فلو بلغه لما خالفه"

(.)4

رابعاً :تطبيق ضوابط الصرف على تبادل العمالت االلكترونية بغيرها:

ب نال على الضوابط الشرعية للصرا ،وبنال على أن الراجح من أقوال أهل العلم هو أن
علة جريان الربا في العمالت هي مطلق الثمنية

()5

وهو ما توصل اليه مجمع الفقه

االسالمي ومجمع رابطة العالم االسالمي بشأن العمالت الورقية التي هي نقود اعتبارية،

فيها صفة الثمنية كاملة ،ولها اىحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة(.)6

بنال على ذلك فإن العمالت اإللكترونية أصبحت أثماناً قائمة بذاتها ،وأن تلك العلة

متحققة فيها ،ولذلك يشترط في صرفها بغيرها ما يشترط في صرا العمالت بعضها

ببعض.
وهنا ال بد من التفريق بين نوعين من العمالت اإللكترونية:
النوع األول :العمالت اإللكترونية المتربطة بالعملة الورقية:
()1التمهيد لما في الموطأ من المعاني واىسانيد (.)299/6
()2اإلشراا على مذاهب العلمال (.)61/6

()3ابن ُعلَيَّة 151(:ـ 218هـ) براهيم بن سماعيل بن براهيم بن مقسم اىسدي ،أبو سحاق ابن علية،
من رجال الحديث .مصري ...قال ابن عبد البر :له شذوذ كثيرة ،ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة ،جرت

له مع اإلمام الشافع ّي مناظرات .وله مصنفات في الفقه ،شبيهة بالجدل ،منها (الرد على مالك) نقضه
عليه أبو جعفر اىبهري ،توفي ببغداد وقيل بمصر .اىعالم :خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي(ت

1396هـ) دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الخامسة عشر2002 ،م (.)32 /1
()4شرح صحيح مسلم للنووي (.)14 /11

()5ينظر :فقه البيع واالستيثاق والتطبيق المعاصر (ص1191ـ )1193بيع حلي الذهب والفضة بالتفاضل
والتأجيل :العدد ( ،38ص.)209

()6ينظر :ق اررات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي (ص )40فقه البيع واالستيثاق والتطبيق المعاصر
(ص1191ـ.)1193
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عد جنساً
أكد قرار مجمع رابطة العالم االسالمي على أن كل صنا من العمالت الورقية ُي ّ
مستقالً بذاته ،مختلفاً عن غيره ،الختالا الجهة التي أصدرته ،فالدينار العراقي جنس،
والدوالر اىمريكي جنس

()1

وكذلك جال في ق اررات موتمر المصرا االسالمي(.)2

والعمالت اإللكترونية المرتبطة بالعملة الورقية ليست مستقلة بذاتها ،بل تمثل وحداتُها
رصيدها من العمالت الورقية ،فمثالً العشرة دوالر اإللكترونية تساوي نفس القيمة المالية
َ
والشرائية للعشرة دوالر الورقية ،وان اختلفا في الهيئ ة والشكل ،وهذا يشبه تبادل الذهب أو
الفضة بجنسهما مع اختالا في الجودة أو الصياغة(.)3

وعلى هذا فصرا عملة لكترونية من هذا النوع بقيمة عشرة دوالر بما يقابلها من الدوالر

الورقي مثالً أو صرفها بعملة لكترونية من نفس العملة الورقية التي تمثالنها ،فإنه يعتبر

صرا عملتين من جنس واحد ،فيجب حينئذ أن تتساويا في المقدار ،وأن يتم تقابضهما
في مجلس العقد ،تقابض ًا حقيقياً أو حكمي ًا.

أما صرا عملة لكترونية من هذا النوع بقيمة عشرة دوالر بما يقابلها من الدينار الورقي

مثالً ،أو بعملة لكترونية تمثل عملة مغايرة لعملتها ،فإنه يعتبر صرا عملتين من
جنسين مختلفين ،فيجب التقابض دون التماثل ،ىن الدوالر جنس ،وكذلك العملة

االلكترونية التي تمثله ،والدينار الورقي جنس نخر مختلا ،الختالا الجهة المصدرة،
واختالا قوتهما الشرائية ،فالعمالت اإللكترونية من هذا النوع مصممة لمالئمة عدة

عمالت(.)4

الن وع الثاني :العمالت االفتراضية المستقلة عن العملة الورقية:

بما أن العمالت االفتراضية الرقمية المشفرة ال تمثل العمالت الورقية ،وال ترتبط بها،

فإنها تعتبر مستقلة بذاتها ،بما أن الجهات التي أصدرتها متعددة ،فهي أيضاً أجناس
()1ينظر :فقه البيع واالستيثاق والتطبيق المعاصر (ص1191ـ.)1193
()2ينظر :أحكام صرا العمالت (ص.)167

()3ينظر :أحكام التعامل بالنقود االلكترونية (ص )52النقود اإللكترونية ،حكمها الشرعي ونثارها
االقتصادية (ص.)727

()4ينظر :أحكام التعامل بالنقود االلكترونية (ص )52النقود اإللكترونية ،حكمها الشرعي ونثارها
االقتصادية (ص.)727
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متعددة ،تبعاً لتعدد جهات اإلصدار ،فالبتكوين جنس ،والوان كوين جنس ،واإلثيريوم

جنس ،وهكذا.

ال بغيرها من العمالت
وعلى هذا يشترط في صرا تلك العمالت االفتراضية كالبتكوين مث ً
الورقية كالدينار أو الدوالر أو عند صرا العمالت االفتراضية بعضها ببعض :التقابض

في مجلس العقد ،دون التماثل ،باعتبارها أجناساً مختلفة.

فال يجوز مثالً بيع عشرة بتكوين بمبلغ محدد من الدوالر أو الدينار أو أية عملة افتراضية

أخرى كااليثريوم ذا كان العوضان أو أحدهما غائباً في مجلس العقد ،لتضمنه ربا

النسيئة.

أما ذا تم صرا العملة االفتراضية بجنسها كصرا البتكوين بجنسها ،فيشترط مع

التقا بض في مجلس العقد ،التماثل في المقدار ،فإذا تخلا أحد الشرطين أو كليهما كان
العقد باطالً(.)1

لكــن الــذي يجــب تحققــه فــي تبــادل النقــود المعدنيــة أو الورقيــة هــو مجلــس العقــد الحقيقــي،
وكـ ــذلك القـ ــبض الحقيقـ ــي الـ ــذي يـ ــدرك بـ ــالحس ،أمـ ــا الواجـ ــب تحققـ ــه فـ ــي تبـ ــادل العمـ ــالت

اإللكترونية فهو مجلس العقد والقبض الحكمي الذي ال يـدرك بـالحس( ،)2ىنهـا عملـة رقميـة
معنويــة ،فيســتحيل التقــابض الحقيق ــي فيهــا ،فيكفــي التقــابض الحكم ــي ،بــأن تســجل عمليــة

التحويـل أو الـدفع بالقيـد اإللكترونـي فــي السـجل الموحـد ( )Block chainوتظهـر العملــة

رقمـاً فــي المحفظــة اإللكترونيــة الخاصــة بــالمحول ليــه ،كمــا هــو الحــال فــي القيــد المصــرفي
في المعامالت البنكية(.)3

()1ينظر :التأصيل الفقهي للعمالت االفتراضية :د .عبد او راضي الشمري ،بحث مقدم للموتمر الدولي

الخامس عشر لكلية الشريعة بجامعة الشارقة بشأن العمالت االفتراضية (ص )77العمالت االفتراضية

حقيقتها وأحكامها الفقهية (ص.)251

()2للتوسع في القبض وصوره المعاصره يراجع :التقابض في الفقه االسالمي وأثره على البيوع المعاصرة
(ص 45ـ.)59

()3ينظر :اىحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االلكترونية (()Bitcoinص )32العمالت االفتراضية حقيقتها
وأحكامها الفقهية (ص.)251
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وق ــد أق ـ ّـر ّع مجم ــع الفق ــه االس ــالمي بجـ ـواز التعام ــل ب ــالقبض الحكم ــي المتـ ــثملة ف ــي ق ــبض
الشيكات والقيود المصرفية(.)1
واهلل تعالى أعلم بالصواب
وصلى اهلل وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الخاتـمة
توصلنا في نهاية هذا البحث الى عدد من النتائج والتوصيات يمكن جمال أهمها بما يأتي:

ال :النتائج:
أو ً

.1يقصد بالنقود االلكترونية أنها :قيمة نقدية مخزنة على وسيلة الكترونية مدفوعة مقدماً وغير
مرتبطة بحساب بنكي وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستعمل كأداة للوفال.

. 2يقصد بالعمالت االفتراضية أنها :وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود مادي ملموس أو
قيمة ذاتية ،تفتقد للمركزية ونظام الحماية والرقابة ،تعمل على شبكة االنترنيت حص اًر

باعتبارها عملة عند القائل بها.

.3العمالت اإللكترونية واالفتراضية بينهما عموم وخصوص من وجه ،فتشتركان في سهولة
االستخدام ،وسرعة التعامل ،ووجود المخاطر ،وتفترقان في أمور منها :أن العمالت
اإللكترونية مرتبطة بالعملة الورقية ،بخالا العملة االفتراضية ،وأن اإللكترونية معلومة

المصدر ،بخالا االفتراضية.

.4تتنوع العمالت اإللكترونية باعتبار التعيين الى عمالت معينة (مسماة) وعمالت غير
معينة (غير مسماة) وباعتبار نلية استخدامها الى عمالت تعمل عن طريق الشبكة (On-

 )Line E. Cashوعمالت تعمل خارج الشبكة (.)Off-Line E. Cash

. 5تصدى البحث الختالا المعاصرين حول تكييا العمالت اإللكترونية القائم على اتجاه
يرى أنها وثيقة بدين ،وليست نقوداً بالمعنى المعروا ،واتجاه يرى أنها نقود متصفة بالثمنية

كالورقية ،وتوصلنا الى التفريق بين العمالت االلكترونية المرتبطة بالعملة الورقية ،والعمالت
االفتراضية المستقلة ،وقلنا أن اىولى تتوفر فيها خصائص النقود العادية ،أما الثانية فلم

تتحقق فيها في صورتها الحالية.
()1ينظر :ق اررات وتوصيات مجمع الفقه االسالمي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثانية1998 ،م
(ص113ـ.)114
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 .6يجوز التعامل بالعمالت اإللكترونية من حيث اىصل ذا خلت من المحظورات الشرعية،
لكن غالبية الهيئات ودور الفتوى منعت التعامل بالعمالت االفتراضية الرقمية المشفرة في

صورتها الحالية ،لعدم توافر الضوابط الشرعية إلصدار العمالت فيها،

لكن يمكن االستفادة من التقنية التي بنيت عليها تلك العملة ،وذلك بقيام جهات رسمية
معروفة بتنظيم عملة افتراضية تتوفر فيها المعايير الشرعية التي تجعل منها عملة قانونية

معترا بها.

. 7تم ذكر الضوابط الشرعية التي تحكم العمالت االلكترونية واالفتراضية سوال من حيث
اإلصدار أو من حيث التبادل.
.8الضوابط التي تحكم اإلصدار هي :توحيد جهة اإلصدار وحصرها في الدولة أو التي

تخولها ،واتخاذ العمالت اإللكترونية وسيلة ال غاية ،وربط اإلصدار بحاجة الناس ،ال بالتجارة

وتحصيل اىرباح ،وعدم تأثير اإلصدار سلباً على النقود الوطنية ،ووجوب المحافظة على
الثبات النسبـي واالستقرار في قيمتها ،والزام الموسسة المصدرة بتحويل العمالت اإللكترونية

الى عمالت عادية ،ومعاقبة من يقوم بإصدار النقود االلكترونية دون ترخيص الدولة.

.9الضوابط التي تحكم تداول العمالت اإللكترونية هي الضوابط الشرعية للصرا ،فعند
صرا عملة لكترونية من النوع المرتبط بالورقية بجنسها ،سوال بالدوالر الورقي ،أو بعملة
لكترونية مماثلة ،فإنه يعتبر صرا عملتين من جنس واحد ،فيجب التماثل والتقابض.

أما صرا عملة لكترونية بجنس يخالفها ،فإنه يعتبر صرا عملتين من جنسين مختلفين،
فيجب التقابض دون التماثل.

.10العمالت االفتراضية الرقمية المشفرة أجناس متعددة ،تبعاً لتعدد جهات اإلصدار ،فيشترط

في صرا العمالت االفتراضية بغير جنسها من الورقية أو االفتراضية :التقابض في مجلس

العقد ،دون التماثل.

أما صرا العملة االفتراضية بجنسها ،فيشترط مع التقابض في مجلس العقد ،التماثل في

ال.
المقدار ،فإذا تخلا أحد الشرطين أو كالهما كان العقد باط ً

ثانياً :التوصيات:

. 1ضرورة قيام السلطات التشريعية في كل بلد بإصدار قانون خاص لتنظيم العمالت
اإللكترونية من حيث صدارها ونلية تداولها ،ووضع الضوابط الصارمة لمنع استخدامها بطرق

غير مشروعة.
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 لدراستها،ضرورة طرح مسألة العمالت االفتراضية المشفرة على المجامع الفقهية الدولية.2
. والتوصل فيها الى قرار جماعي محكم حول حكمها الشرعي،بصورة أعمق

وجوب قيام البنك المركزي بالتدخل لمنع التعدي على سلطة الدولة بإصدار العمالت.3
 ومنعاً لحدوث، وأموال الناس ومقدراتهم، حماية للعملة الوطنية،وتداولها خارج نطاقها
.المخاطر التي يجلبها ذلك التعدي على سوق المال واقتصاد البالد

 توعية الناس بمختلا الوسائل والطرق باالبتعاد عن االستثمار في العمالت االفتراضية. 4
. للمخاطر الكبيرة التي تتضمنها،في صورتها الحالية

Ruling on dealing in electronic currencies And its Legality
controls
Asst.Prof. Dr. Mahmoud Mohamed Ali Al-Zamankawy
Abstract
The tremendous development that occurred in the field of
communication technology and information technology created a
suitable platform for the emergence of types of electronic payment
tools, as well as types of electronic currencies - including virtual
ones - in order to achieve the needs of people and their desires to
facilitate their commercial transactions, as soon as possible and at
less cost, which requires specialists to address a fact Those
currencies, and the legal controls that govern dealing with them.
This research called (the ruling on dealing in electronic currencies
and its legal(Islamic sharia) controls) is an attempt to clarify all the
aspects of this downward trend, and to clarify its truth, its rule, its
adaptation and the legal(Islamic) controls that govern it.
It divided into: An introduction, three topics, a conclusion, and an
index, and it relied on the descriptive analytical approach based on
the statement of this phenomenon, tracking views thereof, eliciting
the legal ruling to deal with it, and investigating the extent to which
these currencies are appropriate to the legal controls for issuing
currencies.
Key words: currencies, electronic, virtual, digital, coded, legal
controls.
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