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العمالت االفتراضية

الدكتور ياسر ال عبد السالم

إعداد
ياسر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل عبدالسالم

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

كثيراً.

وبعد...
فإن الكالم عن العمالت االفتراضية كالم في فقه النوازل فيحتاج إلى فهمها واستيعابها ومن ثم النظر
فيها نظرة فقهية شاملة تستوعبها وتستوعب أطرافها وهذا ما حولت فيه عندما ألفت كتابي بعنوان :العمالت
االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية.
وفي هذا البحث نظرة سريعة ألهم مسائل هذا الموضوع حاولت فيه االختصار واإلفادة بقدر المستطاع،
سائالً اهلل السداد والتوفيق.
وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة وعلى رأسه مديره
األستاذ الدكتور :جميل بن عبدالمحسن الخلف .وفقه اهلل ،والذي شرفني بهذه االستضافة فله مني جزيل
الشكر والتقدير.
أسأل اهلل أن يعينني ويوفقني للصواب واهلل تعالى أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

ياسر بن عبدالرحمن آل عبدالسالم
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البلوك تشين ):(Block Chain
عند احلديث عن العمالت االفرتاضية فيجب الكالم عن تقنية البلوك تشني واليت تعترب هي األساس الذي
تعمل عليه هذه العمالت وبسبب اخرتاع هذه التقنية تطورت أمور كثرية وسوف تتطور أيضاً أمور أكرب حىت قال أحد

املتخصصني أن اخرتاع البلوك تشني يعادل اخرتاع اإلنرتنت.

والبلوك تشني هي قاعدة بيانات موزعة متتاز بقدرهتا على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجالت املسماة
(كتل) ،حتتوي كل كتلة على الطابع الزمين ورابط إىل الكتلة السابقة .صممت سلسلة الكتل حبيث ميكنها احملافظة
على البيانات املخزنة ضمنها واحليلولة دون تعديلها ،أي أنه عندما ختزن معلومة ما يف سلسلة الكتلة ال ميكن الحقا
القيام بتعديل هذه املعلومة.
يف عام (  ٢٠٠٨م) طرح (ساتوشي ناكاموتو) مفهوم سلسلة الكتلة مث كتب يف السنة الالحقة جزءا أساسيا
من كود العملة الرقمية بتكوين ،واليت تعمل كدفرت حسابات عمومي لكافة املناقالت النقدية.
تدار قاعدة بيانات سلسلة الكتلة بطريقة مستقلة بسبب اعتمادها على شبكة )ند-لند( وخوادم طوابع زمنية
موزعة حول العامل.
إن استخدام سلسلة الكتلة يف تصميم نظام عملة بتكوين جعل من األخرية أول عملة نقدية رقمية تتفاد
مشكلة اإلنفاق املزدوج (إنفاق املبلغ النقدي ذاته يف إجراء معاملتني خمتلفتني).
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بيان حقيقة العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين):
تعرف العملة االفرتاضية بأهنا عملة رقمية جمهولة املنشأ ،كوهنا ال متتلك رقماً متسلسالً ،وال أي وسيلة أخرى

تتيح تتبع ما أنفق للوصول إىل البائع أو املشرتي ،ما جيعل منها فكرة رائجة لدى كل املدافعني عن اخلصوصية ،أو
بائعي السلع والبضائع غري املشروعة  -مثل املخدرات -عرب اإلنرتنت.

وعند الكالم عن حقيقة العمالت االفرتاضية جيدر الكالم وتعريف عملة (البتكوين) Bitcoinواليت هي
أساس العمالت االفرتاضية ،فهي عملة إلكرتونية تشفريية ميكن مقارنتها بالعمالت األخرى مثل الدوالر أو اليورو،
لكن مع عدة فوارق أساسية ،من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكرتونية بشكل كامل تتداول عرب اإلنرتنت فقط
من دون وجود ملموس هلا ،كما أهنا ختتلف عن العمالت التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها ،لكن
ميكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عرب اإلنرتنت أوحىت حتويلها إىل العمالت التقليدية ،وتعترب (بتكوين) عملة
تشفريية (اإلجنليزية : (crypto currencyويقصد بذلك أهنا تعتمد بشكل أساسي على مبادئ التشفري يف مجيع
جوانبها ،كما أهنا تعترب أيضا العملة األوىل من نوعها ،واألكثر شهرة وانتشارا ،لكن رغم ذلك ليست العملة التشفريية
الوحيدة املوجودة على شبكة اإلنرتنت حاليا؛ حيث يتوفر حاليا ماال يقل عن  ١٥٠٠عملة تشفريية خمتلفة ،منها ما
ال يقل عن  ٦عمالت ميكن وصفها بالرئيسة ،وذلك اعتمادا على عدد املستخدمني وبنية كل شبكة ،إضافة إىل
األماكن اليت ميكن استبدال وشراء هذه العمالت التشفريية مقابل عمالت أخرى باستثناء عملةRipple
فإن مجيع العمالت التشفريية احلالية مبنية على مبدأ عمل عملة (تكوين) نفسها ،فبحكم أن عملة (بتكوين( مفتوحة
املصدر فإنه من املمكن استنساخها وإدخال بعض التعديالت عليها ،ومن مث إطالق عملة جديدة.
ويوجد تعريف آخر للبتكوين ،وهو أن (البتكوين) :شبكة جامعة توفر نظاما جديدا للدفع ،ونقودا إلكرتونية بشكل
كامل .وتعترب (البتكوين) أول شبكة دفع غري مركزية تعمل بنظام الند للند ،تدار بالكامل من قبل مستخدميها بدون
أي سلطة مركزية أو وسطاء .ومن وجهة نظر املستخدم ،فـ)البتكوين) ميكن تشبيهها إىل حد كبري بالعملة النقدية
اخلاصة باإلنرتنت.
وللتوضيح أكثر فإن عملة (البتكوين) هي عبارة عن برنامج حاسويب مفتوح املصدر ،أي متاح للجميع تفاصيله وأسراره،
وتوجد فكرته على شبكة اإلنرتنت؛ حيث يقوم هذا الربنامج بتنظيم هذه العملة ،ويضع الضوابط وكل ما يتعلق بآلية
عمل هذه العملة ،وطرق التداول والصرف بالضبط كما يقوم البنك املركزي بأعماله ،وعامة الناس بإمكاهنم املشاركة
يف إدارة هذه العملة والتصويت على أي تعديل يقرتح لتطوير هذه العملة ،واملسامهة أيضا يف طريقة إصدارها مبا يسمى
3

(التنقيب) ،وتقوم هذه العملة بالند للند أي العالقة فيها ثنائية بني شخصني بائع ومشرت – مثال -فقط ،واليوجد
طرف ثالث بينهما أثناء تداول هذه العملة ،فهذه العملة تشفريية أي سرية ،فال أحد يستطيع معرفة :كم باع البائع
بعملة)البتكوين) ؟ وال كم اشرتى املشرتي بعملة (البتكوين) ؟ وكم ميلكون من (البتكوين)؟ فهذاِ سري و مشفَّر،
بعكس العمالت احلقيقية كالريال والدوالر ،فالبنك يستطيع طباعة كشف حساب ويبني تفاصيل احلساب ،والبنك
املركزي لديه أرقام عن املبالغ املتداولة يستطيع من خالهلا التحكم بسياسة عرض النقود ،أما عملة (البتكوين) فيتعامل
وحيتفظ هبا عن طريق حمافظ إلكرتونية توجد يف مواقع لإلنرتنت ،تتم بني األشخاص مباشرة بطريقة سرية ،وليس عليها
أي رقابة ،ويف حال نسيان الرقم السري للمحفظة ال يستطيع أحد مساعدتك أبدا.
ويركز القائمون على (البتكوين) أن الغرض األساس من هذه العملة االفرتاضية اليت طرحت للتداول يف العام ٢٠٠٩
م ،إىل تغيري نظام املال العاملي بذات الطريقة اليت غري هبا مواقع اإلنرتنت (الويب) طرق النشر.
ومع وجود هذه العملة وانتشارها حتقق عدة أهداف للمستخدمني هلا ،من ذلك:
 - ١البعد عن السلطة املركزية أو البنك املركزي والبعد عن رقابته ،فيستطيع الشخص شراء ما يريد ،سواء كان حالال
أو حراما شرعا ،أو حتويل ما يريد من أموال ،سواء كان مصدرها نظاميا أو غري نظامي من غري أي رقابة.
- ٢البعد من حصول تضخم للعملة االفرتاضية فبسبب اقرتاض الدول مصدرة العملة ،يؤدي هذا إىل اخنفاض العملة
وارتفاع األسعار ،فاالرتفاع واالخنفاض للعملة هذا كله ليس للشخص العادي دخل فيه ومع هذا يتأثر به سلبا ،بعكس
عملة (البتكوين) ال يصيبها التضخم فهي فقط تتأثر بقوى العرض والطلب كبقية العمالت احلقيقية فهو الذي يؤثر يف
قيمتها كعملة.
 - ٣نقل األموال وحتويلها بيسر وسهولة بني دول العامل ،من غري دفع أي رسوم أو عموالت إضافية للبنوك التجارية،
وبعيدا عن اشرتاطات وقيود البنوك املركزية.
- ٤شراء السلع واخلدمات على مستوى العامل بعملة واحدة وهي (البتكوين) ،بدون احلاجة لصرف العملة من لاير
سعودي مثال إىل يورو أورويب ،ودفع هامش ربح لفارق سعر الصرف.
هذه بعض األهداف اليت سامهت وساعدت يف انتشار عملة (البتكوين) بني الناس على مستوى العامل وجعلهم يقبلون
عليها بشكل واسع ،وسوف يأيت الحقا املخاطر اليت تكتنف هذه العملة .ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف
ميكن
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للفرد احلصول على عملة (البتكوين)؟ ولإلجابة على هذا السؤال فيمكن أن نلخص طرق احلصول على عملة
(البتكوين) بأحد هذه الطرق:
*كثمن مقابل املنتجات أو اخلدمات اليت يبيعها البائع فيحصل يف مقابلها على العمالت االفرتاضية.
*شراء (البتكوين) مباشرة من خالل مواقع تبادل (البتكوين) أو الصرافات اآللية لصرف عملة البتكوين.
*مبادلة (البتكوين) مع شخص قريب منك بأي عملة أخر ى.
*ربح (البتكوين) من خالل التنقيب التنافسي ،والذي سوف نفرد له مطلبا خاصا.
إذن ميكن ملن يرغب يف احلصول على عملة )البتكوين( ،باحلصول عليها بأحد هذه الطرق السالفة الذكر ،ولكن قبل
وبعد احلصول على هذه العملة ما هي حقيقة (البتكوين)؟ ومباذا ميكن وصفها؟
عند النظر والتأمل يف حقيقة هذه العملة ميكن أن تتجه اآلراء يف هذه العملة إىل ثالثة آراء:
الرأي األول :وهو أن (البتكوين) عبارة عن عملة ذات قيمة ومثن ،مثل بقية العمالت احلقيقة اليت يتداوهلا الناس ،واليت
تصدرها حكومات العامل ،وهو رأي عامة املتداولني بـ(البتكوين) ورأي الدول اليت صرحت عن رأيها يف (البتكوين).
الرأي الثاين :أن (ال بتكوين) عبارة عن سلعة وليس عملة ،وكانت اليابان قد أعلنت يف وقت سابق أن (بيتكوين)
لنتعامل باعتبارها عملة ،ومنحتها صفة (السلعة) أو (الشيء) اخلاضع للضريبة.
الرأي الثالث :أن (البتكوين) ليست عملة ذات قيمة أو مثن ،وليست مثل بقية العمالت اليت تصدرها الدول وإمنا جمرد
أرقام يف الشاشة.
الرأي األول الذي يرى أن (البتكوين) عملة علل لقوله بعدة علل:- ١أن الناس تعارفوا عليها بأهنا عملة.
- ٢أهنا مغطاة بسلة عمالت.
- ٣أنه ميكن الشراء بقيمتها ،مما يدل على أهنا ذات قيمة.
- ٤أهنا تؤدي وظيفة النقود من حيث إهنا تعترب خمزنا للقيمة.
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- ٥أهنا تعمل وفق آلية العمالت احلقيقة متاما من حيث اإلصدار والتداول والتسعري لقيمتها وغري ذلك.
وميكن أن يعلل للرأي الثاين وهو أن (البتكوين) ليست عملة وإمنا سلعة بأمور:- ١أن تعريف العملة بشكلها وضوابطها وطريقة عملها ال ينطبق على (البتكوين) وإمنا هي أقرب للسلع.
- ٢أن عمل (البتكوين) دور الوسيط للتبادل وليس بني سلة العمالت.
- ٣أهنا غري مغطاة بأي عملة أو معدن.
ويعلل الذي يرى أن (البتكوين) ليست عملة بعدة تعليالت منها: -١أن العمالت االفرتاضية ال حتقق وظيفة من وظائف النقود ،وهي أن تصلح أن تكون مستودعا للثورة.
 -٢العمالت االفرتاضية ليست حتت محاية الدول واحلكومات ،وهلذا فهي غري آمنة وحتتوي على خماطر عدة.
 -٣أهنا ليست ذات قيمة معتربة وإمنا جمرد أرقام يف الشاشة ختتفي من الشاشة بسهولة خبالف عمالت احلكومات
اليت تقف خلفها اقتصاديات دول.

6

االعتراف الدولي:
تعد أملانيا الدولة األوىل اليت اعرتفت رمسيا بعملة (البتكوين) وأهنا نوع من النقود؛ وذلك خشية من التهرب من قانون
الضرائب ،وهبذا اعتربت احلكومة األملانية أهنا تستطيع فرض الضريبة على األرباح اليت حتققها الشركات اليت تتعامل
بـ(البتكوين) ،يف حني تبقى املعامالت املالية الفردية معفية من الضرائب .وروسيا منعتها يف البداية ولكن اعرتفت هبا
مؤخرا وقدمت هلا تسهيالت وتبعتها دول عدة مثل :اليابان ،فنلندا ،فنزويال.
ويف اململكة العربية السعودية حذرت مؤسسة النقد العريب السعودي من عملة البتكوين وجاء يف بيان هلا على موقعها
الرمسي تويرت بتاريخ ٢٠١7/7/٤م( :جددت مؤسسة النقد العريب تأكيدها أن ما يسمى بالعملة اإللكرتونية
) )Currencies- Bitcoin virtualال تعد عملة معتمدة داخل اململكة .وأن تداول صرف العمالت أو
العملة االفرتاضية اليت يتم تداوهلا من خالل الشبكة العنكبوتية قد حذرت منها املؤسسة ملا لتلك التعامالت من عواقب
سلبية خمتلفة على املتعاملني كوهنا خارج املظلة الرقابية داخل اململكة العربية السعودية).
وكان قاض فدرايل يف الواليات املتحدة قد حكم مؤخرا بأن (البتكوين) هي عملة ونوع من أنواع النقد ،وميكن أن
ختضع للتنظيم احلكومي ،لكن الواليات املتحدة مل تعرتف بالعملة رمسيا بعد.
والصني حظرهتا؛ حيث إن خطورهتا تكمن يف أهنا ال ختضع لقيود حتويل األموال ،ويرى البعض أن االعرتاف الرمسي
حيمل جانبا إجيابيا ،وهو إعطاء العملة املزيد من الصفة القانونية ،واليت تساهم يف استقرارها وانتشارها ،يف حني يرى
آخرون أن هذا قد يفتح الباب إىل مزيد من تنظيم العملة وربطها باحلكومات ،وهذا يتعارض مع إحدى ميزات
(البتكوين) كعملة غري خاضعة ألي جهة.
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جريان علة الثمنية على العمالت االفتراضية:
تصوير املسألة:
كانت النقود قدميا واليت كان يتداوهلا الناس بينهم الدينار ،والدرهم ،والفلس ،فأما الدينار فيضرب من الذهب،
وأما الدرهم فيضرب من الفضة ،وأما الفلس فقد كان يضرب من النحاس غالبا ،وغريه من املعادن أحيانا كاحلديد،
ولكن من غري الذهب والفضة ،ومع هذا كانت الفلوس ذات قيمة معتربة جيري التبايع هبا بني الناس ،ولكن اختلفت
آراء العلماء قدميا ونظرهتم يف تكييف الفلوس على عدة أقوال ،نذكر اخلالف يف هذا املبحث؛ ألن ما ينطبق على
الفلوس من أحكام ممكن أن ينطبق على العمالت االفرتاضية من حيث إن الفلوس والعمالت االفرتاضية ليس أصلها
الذهب والفضة ومع هذا اعتربها مجع من الفقهاء الفلوس بالنقود وأجرى فيها علة الثمنية.
وميكن التفريق بني الفلوس والعمالت االفرتاضية أن الفلوس قدميا كانت تصدر بإذن السلطان أما العمالت االفرتاضية
فليست بأمر السلطان وهذا فرق مؤثر هلذا أفردت له .مبحثا مستقال سيأيت الحقا بعنوان :حكم إصدار النقود من
غري احلاكم.
سبب اخلالف:
حبث الفقهاء  -رمحهم اهلل -حكم الفلوس ،واختلفوا يف تكييفها وانقسموا يف ذلك االختالف إىل قسمني ،تبعا
لعاملني يتجاذباهنا ،عامل وهو النظر إىل أصل الفلوس وهو العرضية ،فريى أهنا عرض من العروض كعروض التجارة،
وعامل ما انتقلت إليه وما تؤول إليه وهو الثمنية ،ونفصل ذلك على قولني:
القول األول( :)١ذهب املالكية ،واحلنفية يف قول ،وأمحد يف رواية ،إىل أن الفلوس الرائجة تعطى صفة الثمنية ،وتلحق
بالنقود الذهبية والفضية ،ففيها الزكاة ،ويقع الربا يف معامالهتا ،فال جيوز بيعها نسيئة والبيعها جبنسها متفاضلة؛ ألن
الناس تعارفوا على أهنا نقود.
جاء يف "املدونة"( :قال ابن القاسم :سألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانري والدراهم ِ
نظرة أي تأخريا ،ويباع الفلس
بالفلسني .قال مالك :إين أكره ذلك ،وما أراه مثل الذهب والورق يف الكراهة)(.)٢

) (١ينظر :بدائع الصنائع ،للكاساين .)١٨٥/٥( ،املدونة الكربى ،لإلمام مالك ،كتاب الزكاة ( .)٣٤١/١تصحيح الفروع ،للمرداوي ( .)٢٩7/٦الروض املربع شرح زاد
املستقنع ،للبهويت ( .)٣٤٥/١جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( .)٤7٨/٢٩إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية (.)١٠٥/٢
) (٢املدونة الكربى ،لإلمام مالك ،كتاب الزكاة (.)٣٤١/١
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وقال اإلمام مالك( :لو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حىت يكون هلا س ّكة وعني ،لكرهتها أن تباع بالذهب والورق
ِ
نظرة)(.(١
وجاء يف "بدائع الصنائع"( :وجيوز بيع املعدودات املتقاربة من غري املطعومات جبنسها ،متفاضال عند أيب حنيفة وأيب
يوسف ( ،)٢بعد أن تكون يدا بيد كبيع الفلس بالفلسني بأعياهنما .وعند حممد ( )٣ال جيوز.
وجه قوله :إن الفلوس أمثان فال جيوز بيعها جبنسها متفاضال كالدراهم والدنانري ،وداللة الوصف عبارة عما تقدر به
مالية األعيان ،ومالية األعيان كما تقدر بالدراهم والدنانري تقدر بالفلوس فكانت أمثانا؛ وهلذا كانت أمثانا عند مقابلتها
خبالف جنسها ،وعند مقابلتها جبنسها حالة املساواة ،وإن كانت مثنًا فالثمن ال يتعني ،وإن عني كالدراهم والدنانري

فالتحق التعيني فيهما بالعدم فكان بيع الفلس بالفلسني بغري أعياهنما وذا ال جيوز ،وألهنا إذا كانت أمثانا فالواحد يقابل
الواحد ،فبقي اآلخر فضل مال ال يقابله عوض يف عقد املعاوضة ،وهذا تفسري الربا) (.)٤

وجاء يف "تصحيح الفروع" ( :وقال أبو اخلطاب( )٥يف خالفه الصغري وغريه :الفلوس النافقة أمثان .وهو قول أكثر
األصحاب)( .)٦وفيه أيضا( :قوله بعد ذكر املسألة املتقدمة وعليها خيرج بيع فلس بفلسني ،وفيه روايتان منصوصتان
انتهى .وأطلقهما يف التلخيص إحدامها ال جيوز التفاضل نص عليه يف رواية مجاعة وقدمه يف املستوعب واحلاوي
الكبري)(.)7
((٨

ويف "الروض املربع على زاد املستقنع" قوله( :إال صرف فلوس نافقة بنقد فيشرتط فيه احللول والقبض) .

( )١املدونة الكربى ،لإلمام مالك ،كتاب الصرف (.)٥/٣
) )٢يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ،الشهري بأيب يوسف ،أكرب أصحاب أيب حنيفة ،وهو أول من وضع الكتب على مذهب أيب حنيفة ،له تصانيف منها :اخلراج .تويف سنة
 ١٨٢ه .ينظر :اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،عبدالقادر بن حممد بن نصر اهلل القرشي احلنفي ،سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)٥٣٥/٨
) (٣حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ،أبو عبداهلل ،حضر جملس أيب حنيفة سنني ،وهو ثاين أصحابه بعد أيب يوسف ،وهو الذي نشر علم أيب حنيفة لكثرة مصنفاته ،منها:
اجلامع الكبري ،والسري الكبري ،واألصل .تويف سنة  ١٨٩ه .ينظر :اجلواهر املضية ،عبد القادر بن حممد بن نصر اهلل القرشي احلنفي ( ،)٤٢/٢سري أعالم النبالء ،للذهيب (/ ٩
.)١٣٤
) (٤بدائع الصنائع ،للكاساين ( .)١٨٥/٥
) (٥أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن حسن بن حسن العراقي ،الكلوذاين ،مث البغدادي ،األزجي ،تلميذ القاضي أيب يعلى بن الفراء .مولده :يف سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة.
قال أبو الكرم بن الشهرزوري :كان إلكيا إذا رأى أبا اخلطاب الكلوذاين مقبال قال :قد جاء اجلبل .وقال أبو بكر بن النقور :كان إلكيا اهلراسي إذا رأى أبا اخلطاب قال :قد
جاء الفقه .قال السلفي :هو ثقة ،رضى ،+من أئمة أصحاب أمحد .وله كتاب (اهلداية) ،وكتاب (اخلالف الصغري (رؤوس املسائل) وكتاب (التمهيد يف أصول الفقه) .تويف أبو
اخلطاب يف الثالث والعشرين من مجاد اآلخرة ،سنة عشر ومخسمائة .ينظر :طبقات احلنابلة أليب يعلى ( ،)٢٥٨/٢سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)٣٤٨/ ١٩
) (٦تصحيح الفروع ،للمرداوي () ٢٩7/٦
) (7تصحيح الفروع ،للمرداوي () ٢٩٥/٦
) (٨الروض املربع شرح زاد املستقنع ،للبهويت () ٣٤٥/١
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والبن القيم رمحه اهلل حبث يف مسألة علة الربا يف النقدين ،انتقد فيه من انتهج بالفلوس هنجه بالسلع فقال( :كما رأيت
من فساد معامالهتم والضرر الالحق هبم حني اختذت الفلوس سلعة تعد للربح ،فعم الضرر ،وحصل الظلم ،ولو جعلت
تقوم هي بغريها لصلح أمر الناس) (.)١
مثنًا واحدا ال يزداد وال ينقص بل تقوم به األشياء وال َّ
وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -عن الفلوس تشرتى نقدا بشيء معلوم وتباع إىل أجل بزيادة فهل جيوز
ذلك؟ أم ال؟ فأجاب – رمحه اهلل( :-هذه املسألة فيها نزاع مشهور بني العلماء ،وهو صرف الفلوس النافقة بالدراهم
هل يشرتط فيها احللول أم جيوز فيها النّساء؟ على قولني مشهورين ،مها قوالن يف مذهب أيب حنيفة وأمحد بن حنبل،
أحدمها :وهو منصوص أمحد وقول مالك وإحدى الروايتني عن أيب حنيفة أنه ال جيوز .وقال مالك :وليس باحلرام
البيّني .والثاين :وهو قول الشافعي وأيب حنيفة يف الرواية األخرى وابن عقيل من أصحاب أمحد أنه جيوز .ومنهم من
جيعل هني أمحد للكراهة ،فإنه قال :هو يشبه الصرف.
واألظهر املنع من ذلك فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم األمثان وجتعل معيار أموال الناس- .إىل أن قال:-
والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب ،فإن املقصود من األمثان أن تكون معيارا لألموال يتوصل هبا إىل معرفة مقادير
األموال ،وال يقصد االنتفاع بعينها .فمىت بِيع بعضها ببعض إىل أجل قصد هبا التجارة اليت تناقض مقصود
الثمنية ،واشرتاط احللول والتقابض فيها هو تكميل ملقصودها –إىل أن قال -:فنهى الشارع أن يباع مثن بثمن إىل أجل،
فإذا صارت الفلوس أمثانا صار فيها املع،ى ،فال يباع مثن بثمن إىل أجل) (.(٢
القول الثاين( :)٣ذهب الشافعية ،واحلنفية يف قول آخر ،واحلنابلة يف رواية ثانية ،إىل أن الفلوس عرض فال تعطى صفة
الثمنية وال تلحق بالنقود الذهبية والفضية ،فال جتب فيها الزكاة إال إذا أعدَّت للتجارة ،وجيوز بيعها نسيئة ،كما جيوز
بيعها جبنسها متفاضلة.
قال الشافعي رمحه اهلل( :وال بأس بالسلف يف الفلوس إىل أجل؛ ألن ذلك ليس مما فيه الربا( ( .)٤وقال يف موضع آخر:
(وال جيوز أن يسلم ذهب يف ذهب ،وال فضة يف فضة ،وال ذهب يف فضة ،وال فضة يف ذهب وجيوز أن يسلم كل

)(١إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية () ١٠٥/٢
) )٢جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)٤٦٨/٢٩
) )٣األم ،للشافعي (  .) ٣٣/٣األصل املعروف باملبسوط ،للشيباين (  .)٥7 /٥رد احملتار على الدر املختار ،البن عابدين ( .)١7٥ /٥دقائق أويل النهى لشرح املنتهى
املعروف بشرح منتهى اإلرادات ،للبهويت ( .)٦٥ /٢كشاف القناع عن منت اإلقناع ،للبهويت (.)٢٥٢ / ٣
) )٤األم ،للشافعي (.)٣٣/٣
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واحد منهما يف كل شيء خالفهما من حناس وفلوس وشبه ورصاص وحديد وموزون ومكيل مأكول أو مشروب وغري
ذلك من مجيع ما جيوز أن يشرتى) (.)١
جاء يف األصل( :وكذلك الفلوس ،ال بأس بأن يستبدل فلسا بفلسني أو أكثر ،يدا بيد وال خري فيه نسيئة ،وهذا قول
أيب يوسف)(. (٢
ويف حاشيته "رد احملتار" جوازه عند أيب حنيفة وأيب يوسف؛ ألهنما غري أمثان خلقة فهما كالعروض (:قوله ":وفلس
بفلسني" هذا عندمها وقال حممد :ال جيوز ،ومب،ى اخلالف على أن الفلوس الرائجة أمثان ،واألمثان ال تتعني بالتعيني،
فصار عنده كبيع درهم بدرمهني .وعندمها ملا كانت غري أمثان خلقة بطلت مثنيتها باصطالح العاقدين ،وإذا بطلت
تتعني بالتعيني كالعروض)(.)٣
ويف " شرح املنتهى" ( :وال ربا يف فلوس يتعامل هبا عددا ولو كانت نافقة ،خلروجها عن الكيل والوزن وعدم النص
واإلمجاع)(.)٤
ويف " كشاف القناع"( :وكذا جيوز بيع فلس بفلسني عددا ولو نافقة؛ ألهنا ليست مبكيل وال موزون)( . )٥وقال يف زكاة
النقدين ( :ومها األمثان فال تدخل فيها الفلوس ولو رائجة)( .)٦وقال يف مبحث آخر( :والفلوس كعروض التجارة فيها
زكاة القيمة كباقي العروض وال جيزئ إخراج زكاهتا منها .قال اجملد :وإن كانت الفلوس للنفقة فال زكاة فيها كعروض
القْنية().(7
أدلة القول األول :وهم القائلون بأن (الفلوس الرائجة تعطى صفة الثمنية ،وتلحق بالنقود الذهبية والفضية):
 - ١ألن الناس تعارفوا على أن الفلوس نقود ،فكل ما تعارف عليه الناس أنه مثن ،وتلقوها بالقبول فهو مثن بالتفصيل
الذي مر معنا يف املبحث السابق؛ هلذا الفلوس هلا حكم الثمنية مثل الذهب والفضة بناء على قبول الناس هلا.

)(١األم ،للشافعي (.)٩٨/٣
)(٢األصل املعروف باملبسوط ،للشيباين (.)٥7/٥
)(٣رد احملتار على الدر املختار ،البن عابدين (.)١7٥/٥
)(٤دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات ،للبهويت (.)٦٥/٢
)(٥كشاف القناع عن منت اإلقناع ،للبهويت (.)٢٥٢/٣
)(٦نفس املرجع السابق ،باب زكاة الذهب والفضة (.)٢٢٨/٢
)(7نفس املرجع السابق ،فصل :وال زكاة يف حلي مباح لرجل وامرأة (.)٢٣٥/٢
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- ٢ألهنا مثل الذهب والفضة يف الثمنية ،والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب ،فن املقصود من األمثان أن تكون
معيارا لألموال يتوصل هبا إىل معرفة مقادير األموال ،وال يقصد االنتفاع بعينها.
- ٣عموم الضرر ،وحصول الظلم عند اعتبارها عرضا من العروض فيباع الفلس بالفلسني ،ولو جعلت مثنًا واحدا ال
يزداد وال ينقص بل تقوم به األشياء وال تقوم هي بغريها لصلح أمر الناس.
أدلة القول الثاين :وهم القائلون بأن (الفلوس عرض فال تعطى صفة الثمنية وال تلحق بالنقود الذهبية والفضية):
- ١الذهب والفضة العلة يف مثنيتهما كوهنما جنس األمثان غالبا ،وهذه علة قاصرة عليهما ال تتعدامها؛ إذ ال توجد يف
غريمها ،وغري األمثان خلقة كالفلوس مثال تعترب كالعروض.
املناقشة :ال يوجد دليل على قصر الثمنية يف الذهب والفضة ،وهذا القصر حتكم الال دليل عليه.
- ٢خروج الفلوس عن علة الكيل والوزن يف األصناف الستة ،فهي ليست مكيلة والال موزونة.
املناقشة :ال نسلمم َّ
بأن العلة فقط الكيل والوزن ،بل العلة يف الذهب والفضة هي الثمنية ،والفلوس تقاس عليها جبامع
الثمنية أيضا.
- ٣عدم ورود النص على مثنية الفلوس ،وعدم إمجاع العلماء على ذلك.
املناقشة :صحيح أنَّه مل يرد النص الصريح على مثنية الفلوس ،ولكن بالقياس واكتمال أركانه تتحقق علة الثمنية وتنطبق
على الفلوس ،ويعترب القياس من األدلة الشرعية .أما عدم إمجاع العلماء على مثنية الفلوس فليس دليال على عدم الثمنية،
فقد اختلف العلماء يف مسائل كثرية وال يصح أن نقول بعدم صحة مسألة لعدم اإلمجاع فاإلمجاع ال يتحقق دائما.
الرتجيح:
الذي يرتجح -واهلل أعلم -القول األول وهو القول بثمنية الفلوس و َّأهنا مثل الذهب والفضة ،وذلك لقوة أدلة هذا
القول وضعف أدلة القول الثاين وإمكانية مناقشتها ،وال شك أ ّن القائلني بثمنيتها يف حال رواجها وانتشارها رأيهم
أكثر عمقا ،وأقوى حجة ،والواقع يسندهم ،فهي أمثان صدرت بأمر السلطان وتلقاها الناس بالقبول كوسيط للتبادل،
كما يلقاه النقدان الذهب والفضة ،واالجتار بذاهتا يف حال رواجها ينتج اآلثار اليت تنتج عن االجتار بالذهب والفضة،
ظاهري ظاهر فيه البعد عن روح التشريع وأسراره.
وما القول بعرضية الفلوس إال مسلك
ٌّ
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مثرة اخلالف:
السلم ،والزكاة ،وأثبت هلا أحكام
من اعترب للفلوس أصلها وهو العرضيةَّ ،فرق بينها وبني النقدين يف الربا ،والصرف ،و َّ
أصلها يف ذلك كله ،ومل جير الثمنية يف العمالت االفرتاضية.
ومن نظر إىل واقعها بعد انتقاهلا عن أصلها اعتربها أمثانا ،وأثبت هلا أحكام األمثان يف الربا والصرف والسلم والزكاة،
وأجرى فيها علة الثمنية على العمالت االفرتاضية.
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حكم إصدار النقود من غير الحاكم:
تصوير املسألة:
مر معنا عبارة عن برامج حاسوبية تقوم بإصدار هذه العمالت؛ حيث قام منتجوها بوضعها
العمالت االفرتاضية كما َّ
وإتاحتها على الشبكة العنكبوتية مما جعل الناس يتعاملون هبا ويتلقوهنا بالقبول ،وأصبحت إدارهتا وتعديلها من
املستخدمني للعملة أنفسهم ،كل هذا يتم بعيدا عن احلكومات والبنوك املركزية اليت ليس هلا سيطرة على هذه العمالت،
فما هو احلكم الشرعي إلصدار عمالت يتعامل هبا الناس
من غري إذن احلاكم الشرعي للبالد أو من ينيبه؟
سبب اخلالف:
سبب اخلالف يف هذه املسألة هو النظر إىل الضرر ،فمن رأى َّ
أن يف إصدار النقود من غري احلاكم ضررا حمضا منع من
ذلك ،ومن رأى أنَّه ال يوجد ضرر واقع َّ
وإمنا هو ضرر حمتمل أجاز إصدار النقود من غري احلاكم إال إذا وقع الضرر
فعال فيمنعها.
حترير حمل اخلالف:
- ١اتفق الفقهاء على جواز إصدار النقود من احلاكم الشرعي ليتعامل هبا الناس.
- ٢اتفق الفقهاء على منع إصدار النقود من غري احلاكم الشرعي أو من ينيبه إذا كان الضرر حمقَّقا وواقعا.
 - ٣اختلف الفقهاء على منع إصدار النقود من غري احلاكم الشرعي أو من ينيبه إذا كان الضرر حمتمال وليس واقعا
فعال ،وذلك على قولني:
القول األول :جيوز ضرب وإصدار النقود من غري احلاكم وهو رأي أيب حنيفة والثوري()١؛ حيث ذهب إىل َّ
أن من ضرب
على سكة املسلمني ،وكان ضربه على الوفاء من غري إيقاع ضرر باإلسالم وأهله ،فال مانع من ذلك إذا كانت النقود
الذهبية والفضية على الصفات واألوزان اليت تضرب عليها الدولة.
جاء يف " فتوح البلدان"( :وقال الثوري ،وأبو حنيفة وأصحابه :ال بأس بقطعها؛ إذا مل يضر ذلك باإلسالم وأهله)(.)٢
)(١فتوح البلدان ،للبالذري (.)٤٥٢
)(٢نفس املصدر السابق.
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القول الثاين :ال جيوز ضرب وإصدار النقود من غري احلاكم؛ َّ
ألن يف ذلك افتياتا عليه ،وحيق لإلمام تعزير من افتات
عليه فيما هو من حقوقه ،وسواء كان ما ضربه خمالفا لضرب السلطان ،أو موافقا له يف الوزن ونسبة الغش ،ويف اجلودة
حىت لو كان من الذهب والفضة اخلالصني ،وهو رأي مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة وأيب يوسف من
احلنفية(.)١
أن إصدار النقود من وظائف والة أمور املسلمني ،و َّ
وقد تواردت أقوال الفقهاء وأهل العلم  -رمحهم اهلل -على َّ
أن
الواجب عليهم حفظها من الغش وصيانتها عن اإلفساد ،ومن ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من َّ
أن على والة األمر
تأديب من كسر الدراهم والدنانري؛ َّ
ألن كسرها يؤدي إىل( :إدخال الغش يف الذهب والورق؛ ألنَّه إذا قطعت صغارا
أدخل بينها املغشوش وتسامح الناس بإنفاق اليسري منه يف اجلملة ،وخفي على كثري من الناس متييزه من غريه) (.)٢
ونواهبم يف شأن النقود والقيام عليها( :ال يصلح ضرب
وقد قال اإلمام أمحد رمحه اهلل يف بيان ما جيب على والة األمور َّ
الدراهم إال يف دار الضرب بإذن السلطان؛ َّ
ألن الناس إن رخص هلم ركبوا العظائم)(.)٣
قال النووي( )٤رمحه اهلل( :قال أصحابنا :ويكره أيضا لغري اإلمام ضرب الدراهم والدنانري إن كانت خالصة؛ ألنَّه من
شأن اإلمام ،وألنَّه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد)(.)٥
قال القاضي أبو يعلى( )٦رمحه اهلل( :فقد منع من الضرب بغري إذن السلطان ملا فيه من االفتيات عليه)(.)7
جاء يف " فتوح البلدان"( :حدثين الوليد بن صاحل عن الواقدي عن ابن أيب الزناد عن أبيه َّ
أن عمر بن عبد العزيز أتى
برجل يضرب على غري سكة السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ حديده فطرحه يف النار .وحدثين حممد بن سعد عن الواقدي

)(١ينظر :املنتقى شرح املوطأ ،أليب الوليد الباجي ( .)٢٦٤/٤مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،للحطاب املالكي ( .)٣٤٢ /٤الفروع ،البن مفلح احلنبلي (.)١٣٣ / ٤
اجملموع شرح املهذب ،للنووي ( .)١١/٦األحكام السلطانية ،للقاضي أيب يعلى ( .)١٨١/١نصاب االحتساب ،لعمر بن حممد السنامي (.)٢٣١
)(٢املنتقى شرح املوطأ ،أليب الوليد الباجي ( ،)٣٤٢/٤مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،للحطاب املالكي (.)٣٤٢/٤
)(٣الفروع ،البن مفلح احلنبلي (.)١٣٣/٤
)(٤حيىي بن شرف بن مري اخلزامي النووي ،أبو زكريا ،من كبار فقهاء الشافعية ،ولد سنة  ٦٣١ه ،له تصانيف كثرية نافعة منها :اجملموع شرح املهذب ،روضة الطالبني وعمدة
املفتني ،شرح صحيح مسلم ،رياض الصاحلني ،وتويف سنة  ٦7٦ه .ينظر :طبقات الشافعية الكربى ،للسبكي ( ،)٣٩٦/٨شذرات الذهب ،للعكري ( ،)٦١٨/7فوات
الوفيات ،البن شاكر الكتيب (.)٢٦٤/٤
)(٥اجملموع شرح املهذب ،للنووي (.)١١/٦
)(٦أبو يعلى حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء .ولد سنة  ٣٨٠ه ،من مصنفاته :أحكام القرآن ،األحكام السلطانية ،والعدة يف أصول الفقه وغريها.
تويف سنة  ٤٥٨ه .ينظر :طبقات احلنابلة ،البن أيب يعلى ( ،)٣٠٩/٢العرب يف أخبار من غرب ،للذهيب (.)٣٠٩/٢
)(7األحكام السلطانية ،للقاضي أبو يعلى (.)١٨١/١
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عن كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب َّ
أن عبد امللك بن مروان أخذ رجال يضرب على غري سكة املسلمني
فأراد قطع يده مث ترك ذلك وعاقبه)(.)١
جاء يف " نصاب االحتساب"( :وعن أيب يوسف رمحه اهلل يف ضرب الدراهم اجلياد يف غري دار الضرب سرا ال ينبغي
أن يفعل ذلك أحد؛ ألنَّه خمصوص بالسالطني من امللتقط الناصري)(.(٢
األدلة:
دليل القول األول( :جواز ضرب وإصدار النقود من غري احلاكم).
األصل يف املعامالت احلل واإلباحة ،وال يوجد ما مينع من ذلك ،فتبقى األمور على األصل إال إذا ثبت خالف ذلك
ووقع الضرر؛ فيمنع حينئذ.
املناقشة:
احلل واإلباحة ،ولكن من الذي حيكم إن كان على َّ
صحيح َّ
سكة املسلمني أو غري ذلك ،فرتك
أن األصل يف املعامالت ُّ
اجملال يغري أصحاب النفوس الضعيفة للدخول يف هذه األمور والغش على املسلمني والتالعب بأمواهلم؛ هلذا وجب
أن ترتك للحاكم أو من ينيبه حىت ال يعم الفساد.
أدلة القول الثاين( :عدم جواز ضرب وإصدار النقود من غري احلاكم).
وقد استدلوا بأدلة كثرية منها:
َّ - ١
إن إصدار النقود ،وتنظيمها ،واإلشراف عليها ومراقبتها ،من أهم وأبرز الوظائف االقتصادية لوالة أمور املسلمني
يف الدولة اإلسالمية منذ أوائل عهد اخلالفة اإلسالمية يف زمن اخللفاء الراشدين ،ففي خالفة عمر بن اخلطاب رضي
اهلل عنه كانت أوىل حماوالت ضرب الدراهم كما ذكر مؤرخو النقود ،وتتابع على ذلك اخللفاء بعده فضربوا الدراهم
()٣
تغري يذكر ،واستمر األمر على هذا إىل أن توىل اخلالفة عبد امللك بن مروان
على نقشها وأشكاهلا اليت كانت دون ُّ
رمحه اهلل فضرب الدراهم والدنانري على السكة اإلسالمية عام مخسة وسبعني من اهلجرة النبوية ،فكان أول من ضرهبا
)(١فتوح البلدان ،للبالذري (.)٤٥١
)(٢نصاب االحتساب ،لعمر السنَامي احلنفي (.)٢٣١
)(٣عبدامللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية ،بويع باخلالفة بعد أبيه مروان ،فقيه تابعي ،ولد سنة ست وعشرين من اهلجرة ،ومسع عدداً من الصحابة منهم:
عثمان ،وأبو هريرة ،وأبو سعيد ،وأم سلمة ،ومعاوية ،وابن عمر ،وبريرة ،وغريهم رضي اهلل عنهم اجتمع الناس عليه ،وتوطدت يف زمانه خالفة بين أمية ،تويف سنة ست ومثانني.
ينظر :سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)٢٤٦/٤
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ونقش عليها نقشا خاصا باملسلمني من اخللفاء ،ومنذ ذلك العهد أصبح إصدار النقود حمصورا بالدولة ،بل هو أحد
أبرز وأهم واجباهتا االقتصادية ووظائفها السلطانية املالية.
- ٢لِما يف قصر إصدار النقود على والة أمور املسلمني من حتصيل مصاحل األمة وصيانة نقودها وحفظ معامالت
الناس من الغش والفساد.
َّ -٣
ألن الدولة هي اليت تقدر على حتديد كمية النقود الالزمة حلسن سري النشاط االقتصادي يف اجملتمع دون اإلضرار
باملصاحل اخلاصة أو العامة ،مثل اختالل التوازن بني كمية النقود املعروضة والطلب عليها مما يؤدي إىل التضخم أو
االنكماش مما يضر بالدولة واألفراد.

الرتجيح:
الذي يرتجح -واهلل أعلم -هو عدم جواز ضرب وإصدار النقود من غري احلاكم ،وذلك لقوة أدلتهم وإمكانية مناقشة
القول اآلخر .ومما ال ريب فيه َّ
أمس وآكد منها يف النقود
أن احلاجة إىل تنظيم إصدار العمالت النقدية يف هذا الوقت ُّ
اليت حتدث عنها الفقهاء رمحهم اهلل ،بل ُّ
يعد تنظيم إصدار النقود والعمل على ضبطه من الضرورات اليت ال يصلح
معاش الناس ومعامالهتم إال هبا وهو من مهام الدولة.
ورمبا يقال :إن مسألة رضا احلاكم يف إصدار العملة االفرتاضية أو منعه هلا خاص بقطره الذي حيكمه ،والعمالت
االفرتاضية عمالت عاملية للعامل تتداول عن طريق شبكة اإلنرتنت وأن الناس هلا احلق يف إصدارها وأن احلاكم أيضا له
احلق بالسماح هلا أو منعها يف قطره فيصدر التعاميم اليت متنعها أو حيجب مواقع اإلنرتنت هلذه العمالت وحنو ذلك
من قرارات املنع وهبذا حق السلطان حمفوظ وحمرتم وأما منع الناس من اإلنتاج واالبتكار مثل عمل العمالت االفرتاضية
فهذا قتل لإلبداع والتطوير ،وممكن أن يقال على هذا الكالم :إن اإلبداع والتطوير يشمل جماالت عدة
من مناحي احلياة وأما عامل النقود فهو حساس وقد حيدث فوضى عارمة تفسد حياة الناس يف أمر يعد من األمور
املهمة وهو املال وهلذا قصرها على احلاكم فيه درء للمفاسد على جلب املصاحل.
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مثرة اخلالف:
من قال :جيوز ضرب وإصدار النقود من غري احلاكم ،رأى جواز إصدار العمالت االفرتاضية من غري الرجوع للحكومات.
ومن يرى عدم جواز ضرب وإصدار النقود من غري احلاكم ،رأى عدم جواز إصدار العمالت االفرتاضية إال بإذن احلاكم
وأمره.
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حكم المضاربة في العمالت االفتراضية:
تعرف املضاربة َّ
بأهنا املخاطرة برأس املال بالبيع والشراء بناء على التوقع أي توقع تقلبات األسعار بغية احلصول على
َّ
فارق األسعار من أجل الربح .وغري خاف َّ
أن املضاربة املقصودة هنا ليس فيها شيء من مع،ى املضاربة يف اصطالح
الفقهاء بل هي ترمجة لكلمة  (speculation).وكما ذكرنا سابقا َّ
فإن العمالت االفرتاضية ومثله الورق النقدي يف
حكم الفلوس سواء بسواء ،فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس بعضها ببعض .ويف هذا املطلب نبحث عن حكم
املضاربة يف العمالت االفرتاضية.
سبب اخلالف:
اختلف العلماء يف حكم االجتار واملضاربة بالعمالت من قدمي الزمان ،وسبب هذا االختالف هو النظرة للنقود هل
هي وسيط لتبادل السلع فقط؟ أم ميكن االستفادة منها ببيعها وشرائها للرتبح من قيمتها بناء على َّ
أن األصل اإلباحة؟
فمن نظر إىل َّ
أن النقود وسيط خاص بالتبادل منع من املضاربة بالنقود ،ومن قال إنَّه ال يوجد ما مينع من البيع والشراء
مثلها مثل الذهب والفضة يباع ويشرتى رأى اجلواز.
حترير حمل اخلالف:
- ١اتفق الفقهاء على جواز بيع الصرف وهو مبادلة العمالت ذات األجناس املختلفة متفاضلة.
- ٢اتفق الفقهاء على حرمة الصرف للعمالت ذات األجناس املختلفة نسيئة.
- ٣اختلف الفقهاء يف حكم املتاجرة بالعمالت احملققة للضوابط والشروط الشرعية.
القول األول:
حترمي املضاربة واالجتار بالعمالت وهو رأي ابن تيمية ،وابن القيم ،والغزايل(.)٢( )١
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل( : -وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي وال شرعي بل مرجعه إىل
العادة واالصطالح؛ وذلك ألنَّه يف األصل ال يتعلق املقصود به ،بل الغرض أن يكون معيارا ملا يتعاملون به والدراهم
والدنانري ال تقصد لنفسها بل هي وسيلة إىل التعامل هبا وهلذا كانت أمثانا؛ خبالف سائر األموال َّ
فإن املقصود االنتفاع
)(١حممد بن حممد الغزايل ،أبو حامد ،من كبار فقهاء الشافعية ،أصويل ،متفنن ،له مصنفات عديدة منها :املنخول ،الوسيط ،إحياء علوم الدين ،تويف سنة  ٥٠٥ه .ينظر:
طبقات الشافعية الكربى ،للسبكي ( ،)١٩١/٦طبقات الفقهاء الشافعية ،البن الصالح (.)٢٤٩/١
)(٢الفتاوى ،البن تيمية .)٢٥٢-٢٥١/١٩( ،الطرق احلكمية ،البن القيمم ( .)٢٠٢إعالم املوقعني ،البن القيم ( .)١٠٥/٢إحياء علوم الدين ،للغزايل (.)٩٢/٤
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هبا نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة باألمور الطَّبعية أو الشرعية والوسيلة احملضة اليت ال يتعلق هبا غرض ال مبادهتا وال بصورهتا
حيصل هبا املقصود كيفما كانت)).(١
قال ابن القيم -رمحه اهلل( -:ومينع من جعل النقود متجرا ،فإنَّه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما ال يعلمه إال
اهلل ،بل الواجب :أن تكون النقود رءوس أموال ،يتَّجر هبا ،وال يتَّجر فيها)(.)٢
ويقول يف "إعالم املوقعني"َّ ( :
فإن الدراهم والدنانري أمثان املبيعات ،والثمن هو املعيار الذي به يعرف تقومي األموال،
فيجب أن يكون حمدودا مضبوطا ال يرتفع وال ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع مل يكن لنا مثن نعترب
به املبيعات ،بل اجلميع سلع ،وحاجة الناس إىل مثن يعتربون به املبيعات حاجة ضرورية عامة ،وذلك ال ميكن إال بسعر
تعرف به القيمة ،وذلك ال يكون إال بثمن تقوم به األشياء ،ويستمر على حالة واحدة ،وال يقوم هو بغريه؛ إذ يصري
سلعة يرتفع وينخفض ،فتفسد معامالت الناس ،ويقع اخللف ،ويشتد الضرر ،كما رأيت من فساد معامالهتم والضرر
الالحق هبم حني اختذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ،ولو جعلت مثنًا واحدا ال يزداد وال ينقص
بل تقوم به األشياء وال تقوم هي بغريها لصلح أمر الناس ،فلو أبيح ربا الفضل يف الدراهم والدنانري  -مثل أن يعطي
صحاحا ويأخذ مكسرة أو خفافا ويأخذ ثقاال أكثر منها  -لصارت متجرا ،أو جر ذلك إىل ربا النسيئة فيها وال بد؛
فاألمثان الال تقصد ألعياهنا ،بل يقصد التوصل هبا إىل السلع ،فإذا صارت يف أنفسها سلعا تقصد ألعياهنا فسد أمر
الناس ،وهذا مع،ى معقول خيتص بالنقود ال يتعد إىل سائر املوزونات)(.)٣
وقال الغزايل  -رمحه اهلل -عن الدراهم والدنانريَّ :
(ألهنما خلقا لغريمها ال لنفسهما؛ إذ ال غرض يف عينهما فإذا َّاجتر يف
عينهما فقد اختذمها مقصودا على خالف وضع احلكمة؛ إذ طلب النقد لغري ما وضع له ظلم)( .)٤ويقول كذلك( :فأما
من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيدا عنده وينزل منزل
املكنوز وتقييد احلاكم والربيد املوصل إىل الغري ظلم ،كما أن حبسه ظلم فال مع،ى لبيع النقد بالنقد إال اختاذ النقد
مقصودا لالدخار وهو ظلم)(.)٥

)(١الفتاوى ،البن تيمية (.)٢٥٢-٢٥١/١٩
)(٢الطرق احلكمية ،البن القيمم (.)٢٠٢
)(٣إعالم املوقعني ،البن القيم (.)١٠٥/٢
)(٤إحياء علوم الدين ،للغزايل (.)٩٢/٤
)(٥نفس املصدر السابق.
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القول الثاين:
جواز املتاجرة واملضاربة بالعمالت يؤخذ هذا خترجيا بناء على جواز بيع الصرف ،وهو رأي مجهور الفقهاء( )١من القدماء
واملعاصرين ،وهو ما أفىت به جممع الفقه اإلسالمي الدويل( ،)٢وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية(.)٣
أدلة القول األول( :القائلني بتحرمي املضاربة يف العمالت)
- ١العمالت وسيلة لتبادل السلع ،فهي وسيلة لتحصيل غاية وهي السلع اليت حيتاجها الناس ،فكيف تكون العمالت
غاية؟ هذا خالف احلكمة اليت ألجلها وضعت النقود.
املناقشة:
العمالت وسيلة لتحصيل السلع هذا صحيح ،ولكن ال مينع أن تكون سلعة تباع وتشرتى بناء على أ َّن األصل هو
اإلباحة.
- ٢جعل العمالت سلعة تباع وتشرتى فيه من الضرر والفساد الكثري على الناس وتعامالهتم.
املناقشة:
األصل يف املضاربة بالعمالت اإلباحة ،فيقتصر عليها حىت يثبت الدليل ،أو يثبت الضرر ،عندها نقول َّ
إن الضرر يزال،
وعندها مننعها لوجود الضرر.
أدلة القول الثاين( :القائلني جبواز املضاربة يف العمالت)
احلل واإلباحة ،وال خيرج عن هذا األصل إال بدليل ،وال يوجد دليل مينع املضاربة يف العمالت،
- ١األصل يف املعامالت ُّ
فتبقى على األصل وهو اجلواز.
- ٢جاء يف السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام املبادلة يف العمالت ،ومن أشهرها احلديث الذي رواه عبادة
بن الصامت رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ":الذهب بالذهب والفضة بالفضة – إىل أن قال:
 مثال مبثل ،سواء بسواء ،يدا بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"( .)٤وحديث أيب)(١املبسوط ،للسرخسي ( ،)٢/١٤املدونة ،لإلمام مالك ( ،)٣ / ٣األم ،للشافعي ( ،)٣١ / ٣منتهى اإلرادات ،البن النجار (.)٣٦٥/٢
)(٢قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن األسواق املالية رقم.)7/١( ٦٣ :
)(٣املعايري الشرعية ،املعيار الشرعي رقم (.)٦٦
)(٤سبق خترجيه يف صحيح مسلم.
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سعيد اخلدري رضي اهلل عنه َّ
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ":ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل ،وال تشفوا
بعضها على بعض ،وال تبيعوا منها غائبا بناجز"(.)١
وجه الداللة :وهذان احلديثان صرحيان يف َّ
أن الذهب جنس ،والفضة جنس ،فإذا اختلفت األجناس فيجوز بيعهما
بالتفاضل بشرط عدم األجل ،ويقاس عليها العمالت االفرتاضية.
الرتجيح:
الذي يرتجح -واهلل أعلم -القول جبواز املضاربة يف العمالت ،أو على أسوء تقدير القول بكراهيتها وليس حترميها،
وذلك لقوة أدلة القائلني باجلواز وإمكانية الرد على القائلني بالتحرمي ،جاء يف معيار املتاجرة يف العمالت هليئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية( :احلكم األصلي للمتاجرة يف العمالت هو اإلباحة؛ َّ
ألهنا داخلة يف عموم األدلة
على مشروعية بيع الذهب والفضة والنقود ،وهي وجه من وجوه الكسب ،وحكمها اإلباحة ما مل يطرأ عليها سبب
للتحرمي أو الكراهة .ومستند ذلك األحاديث الواردة يف مبادلة العمالت ،وإطالق احلكم املستنبط منها حسبما قرره
الفقهاء يف باب الصرف ،فإذا اختل شيء من الضوابط الشرعية حرمت املتاجرة)(.)٢
وجتوز املتاجرة يف العمالت شريطة مراعاة األحكام والضوابط الشرعية اآلتية(:)٣
تفرق العاقدين ،سواء أكان القبض حقيقيا أم حكميا.
أ -أن يتم التقابض قبل ُّ
ب -أن يتم التماثل يف البدلني اللذين مها من جنس واحد ولو كان أحدمها عملة ورقية واآلخر عملة معدنية؛ مثل
اجلنيه الورقي واجلنيه املعدين للدولة نفسها.
ج -أال يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلني أو كليهما.
د -أال تكون عملية املتاجرة بالعمالت بقصد االحتكار ،أو مبا يرتتب عليه ضرر باألفراد أو اجملتمعات.
ه -أال يكون التعامل بالعمالت يف السوق اآلجلة.

)(١سبق خترجيه يف صحيح البخاري.
)(٢املعايري الشرعية (.)٦٦
)(٣املعايري الشرعية ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)٥٥
22

وملزيد من التفصيل عن املضاربة يف العمالت نورد قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن األسواق املالية(( :)١احلمد
هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني .إن جملس جممع الفقه
اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من  ١٢ –7ذي القعدة ، ١٤١٢
املوافق  ١٤- ٩أيار (مايو)  ١٩٩٢م ،بعد اطمالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع( :األسواق
املالية) األسهم ،االختيارات ،السلع ،بطاقة االئتمان ،وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله ،قرر ما يلي:
أوال: ...
ثانيا: ...
ثالثا :التعامل بالسلع والعمالت واملؤشرات يف األسواق املنظمة:
- ١السلع:
يتم التعامل بالسلع يف األسواق املنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:
الطريقة األوىل :أن يتضمن العقد حق تسلُّم املبيع وتسلُّم الثمن يف احلال مع وجود السلع أو إيصاالت ممثلة هلا يف
ملك البائع وقبضه .وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع املعروفة.
الطريقة الثانية :أن يتضمن العقد حق تسلُّم املبيع وتسلُّم الثمن يف احلال مع إمكاهنما بضمان هيئة السوق ،وهذا العقد
جائز شرعا بشروط البيع املعروفة.
الطريقة الثالثة :أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم ،وأن
يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعال بالتسليم والتَّسلُّم .وهذا العقد غري جائز لتأجيل البدلني ،وميكن أن يعدَّل ليستويف
السلم جاز .وكذلك الال جيوز بيع السلعة املشرتاة سلما قبل قبضها.
شروط ال َّسلم املعروفة ،فإذا استوىف شروط َّ
الطريقة الرابعة :أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن
يتضمن العقد شرطا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتَّسلُّم الفعليني ،بل ميكن تصفيته بعقد معاكس .وهذا هو النوع
األكثر شيوعا يف أسواق السلع ،وهذا العقد غري جائز أصال.
- ٢التعامل بالعمالت:
)(١قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن األسواق املالية رقم.)7/١( ٦٣ :
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يتم التعامل بالعمالت يف األسواق املنظمة بإحدى الطرق األربع املذكورة يف التعامل بالسلع .وال جيوز شراء العمالت
وبيعها بالطريقتني الثالثة والرابعة .أما الطريقتان األوىل والثانية فيجوز فيهما شراء العمالت وبيعها بشرط استيفاء شروط
الصرف املعروفة.
- ٣التعامل باملؤشر:
املؤشر هو رقم حسايب حيسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغري يف سوق معينة ،وجتري عليه
مبايعات يف بعض األسواق املالية ،وال جيوز بيع وشراء املؤشر؛ ألنَّه مقامرة حبتة ،وهو بيع شيء خيايل ال ميكن وجوده.
- ٤البديل الشرعي للمعامالت احملرمة يف السلع والعمالت:
السلم ،والصرف ،والوعد
ينبغي تنظيم سوق إسالمية للسلع والعمالت على أساس املعامالت الشرعية وخباصة بيع َّ
بالبيع يف وقت آجل ،واالستصناع ،وغريها.
وبرى اجملمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها يف سوق إسالمية منظمة).
وحقيقة إن املضاربة يف العمالت االفرتاضية حتتاج مزيد نظر فأسعار العمالت االفرتاضية ارتفاعها ونزوهلا يعتمد فقط
على إقبال الناس وتركهم هلذه العمالت بعكس العمالت اليت متثل الدول فارتفاعها ونزوهلا له عدة اعتبارات خمتلفة
منها اقتصاد البلد وأسعار الفائدة ومنها املضاربة على العملة وغري ذلك وهلذا فاملضاربة يف العمالت االفرتاضية تعترب
من احلساسية مبكان وفيها ضرر على الناس فقد رأينا عملة البتكوين يف  ٢٠٠٩م بسعر سنت واحد ويف  ٢٠١7م
وصلت إىل قرابة (  )20,000دوالر مث نزلت إىل أقل من عشرة آالف دوالر يف نفس العام فاملضاربة يف هذه العمالت
تؤثر فيها بشكل كبري وتؤثر على املتعاملني فيها فلو أن شخصا أراد شراء سلعة والدفع بالبتكوين مثال واشرتى البتكوين
ب (  )20,000دوالر وعندما أراد أن حياسب على السلعة وصلت إىل (  )10,000دوالر فهذه خسارة كبرية
بسبب املضاربات خاصة وأن العمالت االفرتاضية ليس عليها رقابة من الدول مثل بقية عمالت الدول اليت تتدخل
وتضع األنظمة والتشريعات حلماية عملتها وهلذا فاملضاربة صحيح أهنا من حيث األصل جائزة ولكن حتتاج إىل مزيد
نظر واجتهاد ملنع الضرر حبيث يصبح ال ضرر وال ضرار خاصة وأن املعيار الشرعي وكذلك قرار جممع الفقه يتكلم عن
عمالت الدول وليس عن العمالت االفرتاضية وهلذا ميكن التفريق واملنع من املضاربة على العمالت االفرتاضية والقول
هبذا فيه وجاهة وقد يكون املضاربة فيها نوع من املقامرة واهلل أعلم.
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الخاتمة

ويف اخلتام ميكن القول أن العمالت االفرتاضية تنقسم قسمني:
القسم األول :عمالت افرتاضية ال مركزية أي ليس هلا مركز حتكم فليست حمكومة بنظام دولة حمدد وإمنا برنامج
مفتوح عن طريق اإلنرتنت يتعامل معه الناس وذلك مثل عملة البتكوين. Bitcoin
القسم الثاين :عمالت مركزية تتحكم فيه الدولة املصدرة وخيضع ألنظمة وتعليمات مثل عملة الريبل
.Ripple
أما القسم األول وهو العمالت االفرتاضية الالمركزية مثل البتكوين فالذي يظهر عدم جواز التعامل هبا بوضعها
احلايل وذلك ألهنا خارج مظلة احل ّكام واحلاكم يراعي املصاحل واملفاسد وأما تركها هبذا الشكل مفتوحة فهذا يسبب
مفاسد على الناس منها أن تنخفض هذه العملة أو ختتفي من شاشات الكمبيوتر وتتبخر معها أموال الناس فليس
للناس مظلة محاية حتمي أمواهلم من الضياع صحيح أن هذه العملة فيها من الصفات اليت ممكن أن جتعلها عملة ولكن
ما فيها من املفاسد واألضرار جتعل مثل هذه العمالت بوضعها احلايل حمرماً.
وأما القسم الثاين وهو العمالت االفرتاضية املركزية فالذي يظهر جواز التعامل هبا ألهنا ختضع ألنظمة حكومات
ودول مثل العمالت الورقية كالريال والدوالر غري أهنا إلكرتونية وتكون مضمونة ومغطاة من حكومة الدولة املصدرة واهلل
تعاىل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
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