النقد االفتراضي
أنموذجا
بتكوين
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ورقة مقدمة لمركز التميز البحثي في فقو القضايا المعاصرة
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بسم اهلل الرزتن الرحيم
اضتمد اهلل رب العاظتني ،كالصالة كالسالـ على سيدنا كنبينا ػتمد ،كعلى آلو كأصحابو
أرتعني ،كعلى التابعني عتم بإحساف إذل يوـ الدين ،كبعد:
أمنوذجا ،أعددهتا استجابة لطلب كرمي
فهذه كرقة ؼتتصرة يف النقد االفًتاضي – بتكوين
ن
من مركز التميز البحثي يف فقو القضايا اظتعاصرة ،التابع صتامعة اإماـ ػتمد بن سعود
اإسالمية ،كقد استللتها من أطركحة الدكتوراه (قيد اإعداد) يف النقود الرقمية ،كحذفت منها
ما يتعلق باظتراجع كمصادر النقوؿ كما أشبهها؛ حفظنا ظتادة البحث األصلية.
كضمنتها ذتاين مسائل ،حتتها فركع ،على النحو اآليت:
ُ -التعريفات.
ِ -اظتكونات كاظتصطلحات ذات الصلة.
ّ-
ْ-
ٓ-
ٔ-
ٕ-
ٖ-

طرؽ اضتصوؿ على بتكوين
نشأة بتكوين كتارخيها
طريقة عمل بتكوين
موقف مؤسسة النقد كالبنوؾ اظتركزية من بتكوين كالعمالت االفًتاضية.
آراء خرباء االقتصاد كالتقانة حوؿ بتكوين
األحكاـ الفقهية لػ"بتكوين".
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 -1التعريفات:
 1/1تعريف العمالت الرقمية:
عرفت باآليت:
أ" -دتثيل رقمي للقيمة ،يصدر بواسطة مطورين خاصني باعتباره كحدة حساب ،كديكن
اضتصوؿ عليو كختزينو كالوصوؿ إليو كالتعامل بو إلكًتكنينا ،كيستخدـ جملموعة متنوعة من
األغراض عند اتفاؽ طرفني على استعمالو".
"كسيط تبادؿ ،تعمل مثل العملة يف بعض البيئات ،كلكنها ال دتلك كل
ب-
صفات العملة اضتقيقية".
"أحد أنواع النقد الرقمي غري اظتنظم (الالمركزم) ،يصدر عن مطورين يسيطركف
ج-
عليو يف العادة ،كيستخدـ كيكوف مقبوالن بني أعضاء غتتمع افًتاضي ػتدد".

د" -دتثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بنك مركزم أك عن سلطة عامة ،كليست
مرتبطة بالضركرة بالعملة الورقية ،كلكنها مقبولة لدل أشخاص طبيعيني أك اعتباريني كوسيلة
للدفع ،كديكن نقلها كختزينها أك تداكعتا إلكًتكنيًّا".
"دتثيل رقمي للقيمة النقدية صادر عن غري البنك اظتركزم كاظتؤسسات
ق-
االئتمانية ،تستمد قيمتها من الثقة الكائنة يف القبوؿ الطوعي عتا".
التعريف المختار:

"كحدات افًتاضية تشفريية المركزية ،يمٍنتىجة بواسطة برامج على الشبكة ،يتم تداكعتا بني
أعضاء غتتمع افًتاضي باعتبارىا عملة".
كتسمى :العمالت الرقمية ،العمالت االفًتاضية ،العمالت اظتشفرة ،النقود الرقمية ،النقود
االفًتاضية ،عمالت اإنًتنت.
 2/1تعريف بتكوين:

بتكوين مصطلح جيمع أمرين :النظاـ ( ،)nioctiBكالوحدة اضتسابية اليت تعمل من
خالؿ ذلك النظاـ ( ،)nioctiBكيرمز عتا بػ( ،)nTBكفيما يأيت تعريف لكل منهما:
 /1/2/1تعريف بتكوين  -النظام (:)nioctiB
عرؼ النظاـ بعدة تعريفات ؼتتلفة العبارة متحدة اظتضموف ،كمن ذلك:
أ -مبتكر بتكوين "ساتوشي ناكاموتو":
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عنوف لورقتو البحثية (ََُِّٖ/َُ/ـ)" :بتكوين :نظاـ نقد إلكًتكين الند للند".
""seec ot seec inecoctBic Ber t roeP A :nioctiB
كتشرح الورقة ذلك بالقوؿ :إف من شأف إصدار النقود اإلكًتكنية من نظري إذل نظري أف
يسمح بإرساؿ اظتدفوعات عرب اإنًتنت مباشرة من طرؼ إذل آخر دكف اظتركر مبؤسسة مالية
توفر التوقيعات الرقمية ظتنع اإنفاؽ اظتزدكج.
"ىي غتموعة من اظتفاىيم كالتقنيات اليت تشكل أساس النظاـ اإيكولوجي
ب-
النقدم الرقمي ،كتستخدـ كحدات عملة تسمى "بتكوين" لتخزين كنقل القيمة بني اظتشاركني
يف الشبكة".
"برنامج موزع يسمح بنقل القيمة باستخداـ عملة ػتمية من التضخم غري
ج-
اظتتوقع دكف االعتماد على أطراؼ ثالثة موثوقة".
د"-شبكة دفع غري مركزية تعمل بنظاـ الند للند ،يتم إدارهتا بالكامل من قبل مستخدميها
بدكف أم سلطة مركزية أك كسطاء".
 /2/2/1تعريف بتكوين  -العملة (:)nioctiB

أ" -عملة افًتاضية يرتكز برناغتها على بركتوكوؿ الند للند ،كديكن أف تستخدـ كعملة
صتميع أنواع اظتعامالت للسلع كاطتدمات اضتقيقية كاالفًتاضية".
"عملة افًتاضية مبتكرة للمدفوعات اجملهولة ،بشكل مستقل كليًّا عن
ب-
اضتكومات كالبنوؾ".
"عملة الند للند العاظتية اظتصممة لإلنًتنت".
ج-
د"-عملة افًتاضية مشفرة مفتوحة اظتصدر".
التعريف المختار:

"كحدة حسابية رقمية دتثل يف غتتمع ما – حقيقي أك افًتاضي  -عملة تشفريية المركزية".
 /2المكونات والمصطلحات ذات الصلة:

ُ -احملفظة (:)tenneo
تطبيق يتم تنزيلو على األجهزة أك على شبكة اإنًتنت من بعض اظتواقع أك منصات تبادؿ
بتكوين ،حيوم عنواف العميل كملكيتو من بتكوين ،كديكنو من خاللو بيع كشراء بتكوين ،كيصل
إليو عن طريق استخداـ اظتفتاح اطتاص.
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ِ -العنواف (:)eeecerr
سلسلة رموز طويلة من األرقاـ كاضتركؼ تينشأ مع احملفظة تلقائينا ،تبدأ برقم (ُ) أك (ّ)،
على غرار (ُ ،)LiSGieٕtDPSٓLTsTGTDِifeGiٓesُPsُAكديثل
اظتفتاح العاـ الذم تتم مشاركتو مع اآلخرين الستقباؿ العمالت احملولة من بتكوين.
ى
ّ -اظتفتاح اطتاص ( :)yciSeoe ie
أرقاـ سرية تسمح بإنفاؽ البتكوينات ،مرتبطة رياضينا جبميع العناكين اليت مت إنشاؤىا
للمحفظة ،حيث حتتوم كل ػتفظة على مفتاح خاص أك أكثر يتم حفظو يف ملفها.
ْ -البلوؾ (:)nntci
عددا من اظتعامالت يتم تأكيدىا بواسطة التعدين ،ينتج مبعدؿ َُ
عقدة أك كتلة حتوم ن
دقائق تقريبان كيضاؼ إذل سلسلة البلوكات (.)nntcic eiB

ٓ -سلسلة البلوكات (:)nntcic eiB
سجل عاـ صتميع بلوكات صفقات بتكوين مرتبة زمنينا ،تتم مشاركتو كبناؤه من قبل أعضاء
الشبكة؛ للتأكد من استمرارية الصفقات كمنع االنفاؽ اظتزدكج.

ٔ -اإنفاؽ (:)ryeBeiBs
توقيع صفقة تنقل القيمة من معاملة سابقة إذل مالك جديد مت حتديده بواسطة عنواف
بتكوين.
ٕ -التأكيد (:)ctBGicPeoitB
معاصتة منتهية للصفقة بتضمينها يف بلوؾ دتت إضافتو إذل البلوكشني حبيث ال ديكن  -إذل
حد كبري – عكسها.
التشفري ( :)cc yotscey
ٖ-
أحد فركع الرياضيات ،يتيح إنشاء براىني رياضية ذات مستول عاؿ من األماف ،يتم
استخدامو ظتنع ػتاكلة استخداـ ػتفظة مستخدـ آخر ،أك إنفاؽ أمواعتا ،أك ختريب سلسلة
البلوكات.
التعدين (:)PiBis
ٗ-
صرؼ طاقة حوسبية لتأمني عمليات بتكوين ضد االنعكاس ،كإدخاؿ بتكوينات جديدة
إذل النظاـ.
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َُ -التوقيع (:)risBeogce
آلية رياضية تسمح للشخص بإثبات اظتلكية ،ينفذىا الربنامج ،كيتيح للشبكة رؤية
مطابقتها للعمالت اليت مت إنفاقها.
 /3طرق الحصول على بتكوين:

لتملك عمالت بتكوين كسائل عديدة ،أمهها:
ُ -قبوؿ البتكوين كدفعة مقابل البضائع أك اطتدمات.
ِ -شراء بيتكوين من منصات التداكؿ ،كػ( )eririoinأك غريىا.
ّ-
ْ-
ٓ-
ٔ-

الشراء بواسطة أجهزة الصراؼ اآلرل.
البحث عن مالك للشراء منو من خالؿ دليل ػتلي ،كموقع
(.)DtcennioctiBr
عركضا معينة مشمولة مبكافأة بتكوين.
زيارة اظتواقع اليت تقدـ ن
اظتشاركة يف تعدين بتكوين من خالؿ:

أ -بناء منصات كمناجم تعدين خاصة ،كحتتاج حالينا إذل عتاد حوسيب ضخم.
اظتشاركة يف جتمعات تعدين جتمع قدرات األجهزة لتكوف مبثابة كياف كاحد،
ب-
مثل :يب يت سي دكت كوـ  nTB.ctPأك غريه.
 /4نشأة بتكوين وتاريخها:

ديثل نظاـ بتكوين خادتة عقود من البحث يف تشفري اظتدفوعات كتطبيقات نظم دفع
المركزية ،فهناؾ ؿتو ذتانني كرقة حبثية سبقت ميالد بتكوين بدءنا من ستسينات القرف اظتنصرـ،
بعضها تضمن تطبيقات لعمالت مشفرة دل يتح عتا االنتشار ،كػ(يب مين )PtBe -n
لػ(  ،)tei Leأك دل تدـ طويالن كنقود (إي كاش  )h aC Eاليت كضع فكرهتا
( ،)LeSie B egPمث يف ُّ ََِٖ/َُ/نشر "ساتوشي ناكاموتو" كرقة بعنواف:
seec inecoctBic Ber t roeP ot-nioctiB: A seec
ضمنها فكرة إنشاء نظاـ نقدم إلكًتكين المركزم ،يستعيض عن عمل السلطة اظتركزية يف
موزع (يسمى خوارزمية إثبات
إصدار العملة كتسوية اظتعامالت كالتحقق منها بنظاـ حساب ٌ
العمل)؛ طتلق إرتاع المركزم حوؿ الصفقة؛ ضتل مسألة اإنفاؽ اظتزدكج.
باختصار :الفكرة مزيج من الدفع النقدم الورقي ذم الطبيعة الثنائية باسثناء اظتباشرة
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اصتسدية ،كالدفع النقدم اإلكًتكين ذم الطبيعة الثالثية باستثناء الوسيط اظتركزم ،أم( :دفع
ثنائي إلكًتكين) ،كيف بداية عاـ ََِٗـ مت إصدار برنامج بتكوين األصلي ،كيف ََِّٗ/ُ/ـ
حتديدا بدأ العمل كمت تعدين أكؿ َٓ كحدة بتكوين ،كيف أبريل َُُِـ انسحبت شخصية
ن
ساتوشي ناكاموتو ،تاركة مسئولية تطوير النظاـ كالشبكة للمتطوعني.
 /5طريقة عمل بتكوين:

يقوـ اظتستخدـ بتنزيل ػتفظتو الرقمية من أحد اظتعرفات أك منصات التبادؿ ،كبعد إدخاؿ
البيانات الالزمة يتم إنشاء ػتفظة بتكوين ،كما يف ىذا الشكل:

ِ -تقوـ احملفظة تلقائينا بإنشاء عنواف بتكوين مع مفتاح توقيع خاص بشكل عشوائي،
كيقابل العنواف اظتفتاح الذم ديكنها استخدامو للتحكم يف الوصوؿ إذل األمواؿ ،يف حني ال
يوجد ارتباط بني العنواف كاضتساب؛ إذ العنواف متغري ،كما يف ىذا الشكل:

(يظهر يف الصورة على اليمني كود ( )iQظتسح العنواف بواسطة كامريا األجهزة الذكية)

ّ -لتنفيذ صفقة ما لنفرض أف احملفظة يف الشكل السابق مع العنواف ؽتلوكاف لػ(أ).
جديدا ال ديلك بتكوينات ،كيرغب يف شراء بتكوين من (ب) بصورة
ْ -ديثل (أ) مشًتنكا ن
مباشرة ،كباستخداـ أحد التطبيقات أك اظتواقع اظتدرجة يف القائمة حيدد (ب) سعر بتكوين،
كليكن ََُ دكالر لكل بتكوين ،بينما (أ) يرغب يف شراء ما قيمتو َُ دكالرات.
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ٓ -يفتح (ب) تطبيق احملفظة احملموؿ ،كخيتار "إرساؿ بيتكوين" ،فتظهر خانتاف
للمدخالت :األكذل :عنواف بيتكوين للمرسل إليو ،الثانية :كمية البتكوين ،كىي ىنا (ََُ,
بيتكوين) ،مث يضغط على "إرساؿ" لنقل اظتعاملة.
ٔ -تقوـ ػتفظة (ب) بإنشاء معاملة حتدد إرساؿ (َُ )َ,بيتكوين إذل (أ) ،كتوقع
اظتعاملة مبفاتيح (ب) اطتاصة ،كىذا خيرب شبكة بتكوين أف (ب) أذف بنقل القيمة من أحد
عناكينو إذل العنواف اصتديد لػ(أ).
ٕ -عرب بركتوكوؿ النظري للنظري تنتشر اظتعاملة بسرعة عرب شبكة بتكوين ،كيف أقل من
جيدا بالشبكة ،كيظهر عنواف (أ) ألكؿ مرة يف دفًت
معظم العقد اظتتصلة ن
ثانية تتلقف اظتعاملةى ي
األستاذ (بلوكشني  )nntcic eiBالذم ينمو باستمرار كيسجل كل معاملة.
ٖ -يف البداية سييظهر عنواف (أ) التحويلة من (ب) بأهنا "غري مؤكدة" ،كىذا يعين أف
اظتعاملة قد مت نشرىا يف الشبكة كلكن دل يتم تضمينها بعد يف (البلوكشني(.
اظتعدِّنني ،كتوضع ضمن غتموعة حالية من اظتعامالت
ٗ -يتم التقاط اظتعاملة من قبل أحد ى
يف (بلوؾ  )nntciجديد قيد اإنشاء ،كيف غضوف َُ دقائق تقريبنا يتم إنتاج البلوؾ ،كتعترب
التحويالت اظتضمنة يف البلوؾ "مؤكدة" من قبل الشبكة ،كديكن لػ(أ) حينذاؾ إنفاقها يف صفقة
جديدة.

 /6موقف مؤسسة النقد والبنوك المركزية من بتكوين والعمالت االفتراضية:
"لقد جعل االرتفاع اظتباغت يف أسعار بتكوين من الصعب جتاىلها حىت على من ىم يف
أعلى اجملاالت اظتالية كالتكنولوجية كاضتكومات ،كالعديد منهم عتم رأم حوؿ مكاسبها اليت
قاربت ََِ %خالؿ األشهر االثين عشرة اظتاضية"[ .ككالة بلومربغ]
ككف نقا صتدكؿ تفصيلي تضمنتو أطركحة الدكتوراه (قيد األعداد) بشأف اظتوقف الدكرل من
تقييما كتقنيننا ،ديكن قراءة اظتوقف الدكرل كاآليت:
بتكوين ن
ُ -دل حتظ العمالت الرقمية بعد بتشريع كتنظيم قانوين كامل ػتلي أك دكرل يوضح
معاظتها كيبني اظتتاح كاظتمنوع فيها كيف أدكاهتا ،رغم مركر ؿتو عشر سنوات على بدء تداكعتا،
باستثناء مسودة تشريع أعلنت عنها كزارة اظتالية الركسية.
نقودا قانونية بشبو إرتاع من اضتكومات كالبنوؾ اظتركزية
ِ -العمالت الرقمية ليست ن
اظتذكورة ،كترل اظتملكة اظتتحدة أهنا تعمل كنقود إذل حد ما لدل عدد ػتدكد من الناس ،أم:
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أهنا نقود خاصة.
ّ -كوهنا عملة غري قانونية يعين أهنا غري ملزمة ،كما أهنا ال تيقبل كمدفوعات
ضريبية للدكلة.
ْ -دل تتفق اضتكومات كالبنوؾ اظتركزية على الوضع أك الصفة القانونية بعد جتريدىا
من لباس "العملة القانونية" ،ففي حني كقفت أغلب الدكؿ عند ذاؾ التجريد؛ جتاكزتو دكؿ
قليلة ،فصنفتها أظتانيا على أهنا "كحدة حساب كأداة مالية" ،كىو ما يتيح عتا فرض الضريبة
على عائداهتا ،ككذلك صنفتها السويد بأهنا "أصل مارل" ،ككندا بأهنا "أصوؿ مشفرة" ،كيف
اجتاه سليب صنفتها ركسيا بأهنا "ؼتطط ىرمي".
ٓ -تتضاءؿ دائرة حظر تداكؿ العمالت االفًتاضية على اظتستول الدكرل ،كالقليل
من الدكؿ حيظر التداكؿ صراحة ،كاعتند كالصني كاظتغرب ،كأما على اظتستول احمللي؛ فما زالت
تصنف كمدفوعات غري قانونية لدل كثري من الدكؿ.
ٔ -تلزـ بعض اضتكومات اليت تتيح التداكؿ باضتصوؿ على اإذف كالًتخيص من
اصتهات اظتعنية ،كفرنسا ،كلوكسمبورج ،كالسويد ،كالنمسا ،يف حني تصرح حكومات أخرل
بعدـ اضتاجة إذل اإذف إال يف حاالت ػتدكدة ،كإنشاء صناديق استثمارية مثالن ،كأظتانيا،
كالدمنارؾ ،كبلغاريا ،كالياباف.
أيضا حوؿ مدل تأثري العمالت الرقمية على االستقرار
ٕ -دل تتفق اضتكومات ن
خطرا حالينا أك مستقبالن ،كسويسرا،
اظتارل كالسياسة النقدية ،فدكؿ عدة ترل أف عتا ن
تأثريا سلبينا ن
كبريطانيا ،كركسيا ،كتركيا ،كالدمنارؾ ،كىو ما يراه بنك التسويات الدكلية ،بينما ترل دكؿ أخرل
هتديدا لالستقرار اظتارل ،كسنغافورة ،كأظتانيا ،كالربازيل ،كىولندا ،كالسويد ،ككذلك
أهنا ال تشكل ن
يراىا البنك اظتركزم األكركيب ،يف حني ترل اضتكومة األمريكية أف ذلك من غري الواضح بعد،
كيف جهة مقابلة ترل دكؿ أهنا قد تكوف إجيابية إذا صممت بشكل جيد ،كما ىو لدل تركيا
كنيوزلندا.
ٖ -تعترب سنغافورة أكثر الدكؿ إجيابية جتاه العمالت الرقمية ،فال حظر على
هتديدا لالستقرار اظتارل ،بل ديكن أف
العمالت الرقمية؛ إذ ال مربر قوينا لذلك ،كال تشكل ن
تصبح نقود اظتستقبل!
ٗ -دل تكن اظتنطقة العربية مبنأل عن التفاعل مع تقانة العمالت الرقمية ،حيث
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حذت اظتغرب حذك اعتند كالصني يف حظر التداكؿ ،كيف اظتقابل دتثل دكلة اإمارات الثقل العريب
للعملة الرقمية ،حيث تدير إحدل منصاهتا ،كتتيح أنظمتها قبوؿ العملة الرقمية كمدفوعات
ػتلية ،يف حني ؿتت مؤسسة النقد العريب السعودم ؿتو الفصل بني التداكؿ احمللي كاطتارجي،
فاظتؤسسة حتذر من تداكؿ العمالت الرقمية؛ ظتخاطرىا العالية كخركجها عن مظلة الرقابة ،إال أف
أنظمة اظتؤسسة ال دتنع من تداكؿ العمالت الرقمية عرب اظتنصات اطتارجية يف العادل ،كإدخاؿ
عوائد االستثمار إذل السوؽ السعودية عرب الطرؽ النظامية شريطة إثبات مصدر األمواؿ ،كيبدك
أنو موقف سائر الدكؿ العربية.
اىتماما
َُ -احملصلة النهائية أف التطورات يف العمالت الرقمية كأسواقها جلبت
ن
مشًتنكا لدل رتيع اضتكومات كالبنوؾ اظتركزية ،ختف معو حدة شيطنتها شيئنا فشيئنا ،إال أهنا ما
زالت منقسمة حياعتا ،كاصتميع يراقبها عن كثب.
 /7آراء خبراء االقتصاد والتقانة حول بتكوين:
كحاؿ اضتكومات كالبنوؾ اظتركزية أثارت العملة الرقمية عاصفة من اصتدؿ كاطتالؼ حوعتا
لدل العديد من خرباء االقتصاد ،كيتلخص ىذا اصتدؿ يف ثالثة آراء:
الرأي األول :بتكوين فقاعة ،وليست عملة وال أصالً ماليًا:

كىو أىم انتقاد كجهو عدد من خرباء االقتصاد كرجاؿ اظتاؿ كاألعماؿ لتكنولوجيا بتكوين؛

مستندين على أف قيمتها األساسية "صفر" ،كمن أبرز أصحاب ىذا الرأم:

جوزيف ستيغليتز ،االقتصادم اضتائز على جائزة نوبل ،كفيتور كونستانسيو ،نائب رئيس
البنك اظتركزم األكركيب ،كفريدريك كلياـ ماكناب ،رئيس غتموعة فانغارد األمريكية ،ككارف إدكارد
بافيت ،الرئيس التنفيذم لشركة بريكشاير ىاثاكم ،كالوليد بن طالؿ ،رجل األعماؿ السعودم،
كبن برنانكي ،رئيس االحتياطي الفدرارل السابق ،كآخرين.
الرأي الثاني :بيتكوين قد تصبح عملة أو أصالً ماليًا:

كىو رأم متحفز بشأف بتكوين ،متفائل مبستقبلها ،كأهنا أكرب من أف تكوف قضية كقت.
كردا على مستند الرأم األكؿ يقوؿ بعض أنصار بتكوين :إف تقلب أسعارىا ال يشبو
ن
ديناميكية الفقاعات بشكل جذرم ،تلك اليت تصل إذل الذركة أكالن مث تنفجر بشكل حاسم؛
بينما بتكوين يعاكد الصعود عند كل نقطة ىبوط .كمن أبرز أصحاب ىذا الرأم:
رايف مينوف ،اظتدير اإدارم لسلطة النقد السنغافورية ،كجيفرم كورم ،الرئيس العاظتي
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ألحباث السلع يف غتموعة جولد ماف ساكس ،كريتشارد برانسوف ،رئيس غتموعة فريجني
(اظتتعددة اصتنسيات) ،كإريك مشيت ،رئيس غتلس إدارة شركة ألفابت القابضة ،كرئيس شركة
جوجل ،كبيًت ثيل ،شريك مؤسس لشركة بام باؿ كرئيسها التنفيذم ساب نقا ،كآخركف.
كمن أبرز أنصار ىذا الرأم كذلك كتاب اقتصاديوف لبنك غولد ماف ساكس ،ففي تقرير
أعده كاتباف اقتصادياف لدل البنك بعنواف" :بتكوين كنقود" ،خلص إذل نتائج ،منها:
ُ-أف البنوؾ تأخذىا على ػتمل اصتد ،كأف اظتزيد من الشركات ستسمح ببتكوين كشكل
من أشكاؿ الدفع.
ِ -األرجح استخداـ بتكوين كعملة يف دكؿ األسواؽ الناشئة ،كيف اظتستقبل غري البعيد
قد تصبح بتكوين شيئنا يشبو النسخة الرقمية من الذىب للمستثمرين بغض النظر عن اظتكاف
الذم يعيشوف فيو.
ّ -إذا كانت تكنولوجيا بلوكشني اليت تشكل العمود الفقرم لعادل التشفري ىي يف النهاية
األمر السائد  -كما ىو مرجح  -؛ فإف بتكوين كالعمالت الرقمية بشكل عاـ قد تقدـ بدائل
قابلة للتطبيق يف البلداف كأركاف النظاـ اظتارل اليت ال تتوافر فيها خدمات النقود التقليدية بشكل
و
كاؼ.
الرأي الثالث :العناية بها وتنظيمها واالستفادة منها في تحفيز االبتكار المالي:

اجتاىا معتدالن جتاه عملة بتكوين ،يرل أهنا بوضعها اضتارل ػتفوفة باظتخاطر،
ديثل ىذا الرأم ن
لكن ليس من اضتكمة استبعادىا ،كمن أبرز أصحاب ىذا الرأم:
مارؾ كارين ،حاكم بنك إؾتلًتا ،كبينوا كور ،عضو غتلس إدارة البنك اظتركزم األكركيب،
كجام كاليتوف ،رئيس صتنة األكراؽ اظتالية كالبورصة األمريكية ،كترييزا مام ،رئيسة الوزراء
الربيطانية.
رتيعا :كريستني الغارد ،مديرة صندكؽ النقد الدكرل ،اليت ترل أنو "ليس من
كأبرز ىوالء ن
اضتكمة استبعاد العمالت الرقمية" ،كأف التحديات التكنولوجية لبتكوين ديكن معاصتتها مع
الوقت؛ فمنذ كقت ليس ببعيد ذىب بعض اطترباء إذل أف أجهزة الكمبيوتر الشخصي لن
أبدا ،كأف األجهزة اللوحية سيكوف أقصى استخداـ عتا ىو أف تكوف مبثابة صينية قهوة
تيػ ٍعتىمد ن
غالية الثمن ،كقد تشهد البلداف ذات اظتؤسسات الضعيفة كالعمالت الوطنية غري اظتستقرة
ايدا للعمالت االفًتاضية ،ديكن تسميتها "نسخة الدكلرة ِ" ،بدالن من اعتماد
استخداما متز ن
ن
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عملة بلد آخر كالدكالر األمريكي.

 /8األحكام الفقهية لبتكوين:
 /1/8أصل الثمنية في النقدين:

ظل الذىب كالفضة أساس النظاـ النقدم لفًتة تارخيية طويلة قبل البعثة النبوية كبعدىا،
تربا كمصو نغا كمسكونكا،
كأقر النيب صلى اهلل عليو عليو كسلم ذلك ،كأناط هبما األحكاـ ن
ككذلك اعتربمها الفقهاء يف اصتملة ،على خالؼ يف مسائل معدكدة ،فهل كانت ذتنيتهما خلقة
حصرا ،أـ أف ذتنيتهما اصطالحية ،فتكوف يف غريمها كما كانت فيهما؟
ن
كشرعا ن
يف ىذه اظتسألة قوالف:
القول األول :أن الذىب والفضة ثمن بأصل الخلقة وال ثمن غيرىما:
كؽتن ذىب إليو من العلماء كالباحثني :ابن خلدكف ،كاظتقريزم ،كػتمد سالمة جرب ،كعبد
اهلل بن زيد آؿ ػتمود ،لكنو دل ينف ذتنية األكراؽ النقدية ،كؽتاثلتها عتما يف األحكاـ.
كيؤيده قوؿ الفقهاء" :خلقا ذتنني" ،كقوعتم" :مها للثمنية ًخلقةن" ،كقوعتم" :ذتن بأصل
اطتلقة".
كىو ما ييفهم من عبارة اإماـ الشافعي" :كالذىب كالورؽ مبايناف لكل شيء؛ ألهنما أذتاف
كل شيء ،كال يقاس عليهما شيء من الطعاـ كال من غريه".
كىذا القوؿ ىو يف اضتقيقة قاعدة تعليل ربا البيوع بعلة قاصرة ،ىي غلبة الثمنية ،كىو
اظتشهور من قورل اظتالكية ،كمذىب الشافعية ،كركاية عن أزتد.
قاؿ اصتويين" :قاؿ قائلوف ؽتن يصحح العلة القاصرة :فائدة تعليل حترمي التفاضل يف
نقودا .كىذا خرؼ من قائلو كخبط على الفرع
النقدين حترمي التفاضل يف الفلوس إذا جرت ن
نقودا؛ فإف النقدية الشرعية
كاألصل؛ فإف اظتذىب عدـ جرياف الربا يف الفلوس كإف استعملت ن
ؼتتصة باظتطبوعات ،كالفلوس يف حكم العركض كإف غلب استعماعتا . "...
القول الثاني :أن الذىب والفضة سلعتان اتُخذتا ثمنًا باالصطالح:

كؽتن ذىب إليو من العلماء كالباحثني :اصتصاص ،كقدامة بن جعفر ،كالغزارل ،كابن تيمية،
كالدىلوم ،ككىبة الزحيلي ،كغريىم.
كىو ما يفهم من قوؿ اإماـ مالك" :كلو أف الناس أجازكا بينهم اصتلود حىت تكوف عتا
سكة كعني لكرىتها أف تباع بالذىب كالورؽ نظرة" .كقوؿ اظتازرم عنو ..." :كيرل أف العلة
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ً
كجودىا إال يف الذىب كالفضة ،كلو اتفق أف جييز الناس بينهم اصتلود لنهى عن
الث ىمنية دل يتفق ي
التفاضل فيها".
كىذا القوؿ ىو اظتعوؿ عليو يف ذتنية األكراؽ النقدية يف الفتيا اظتعاصرة كاجملامع كاعتيئات الفقهية،
كعليو بنيت قددينا فتيا بعض مشايخ اضتنفية ببالد ما كراء النهر يف الدراىم اظتغشوشة اليت كانت
متفاضال ،معللني ذلك بأهنا
الع ىدارل بوجوب زكاهتا كعدـ جواز بيعها جبنسها
ن
تسمى الغطارفة ك ى
أعز األمواؿ يف ديارىم ،كحكاه اطتراسانيوف من الشافعية ،كىو كجو عتم.
كىذا ىو األظهر – كاهلل أعلم – ؛ ألمور:
كونو مواف نقا للتعريف االقتصادم للنقود ،فالنقود يف االقتصاد "شيء لو صفة
ُ-
القبوؿ العاـ ،كيستخدـ كسيلة هنائية للمدفوعات كتسوية الديوف" ،أك "كل شيء ديكن أف
يكوف ؼتزنا للقيمة ،أك كحدة للحساب ،أك كسيطنا للمبادلة".

ِ -كونو مواف نقا للتاريخ النقدم ،فقد سبق الذىب كالفضة  -كضتقهما كذلك  -تواضع
نقودا ،كحبوب الشعري يف بالد الرافدين كما كرد يف الشرائع كالقوانني
كاصطالح على غريمها ن
العراقية القددية ،كالصدفة الصفراء يف اعتند كالصني منذ آالؼ السنني قبل اظتيالد ،كمواد أخرل
كشفتها اضتفريات ،قاؿ اظتقريزم" :كقد كانت األمم يف اإسالـ كقبلو عتم أشياء يتعاملوف هبا
ً
الوىدع الذل يستخرج من البحر
بدؿ الفلوس ،كالبيض كالك ىسر من اطتبز كالورؽ كضتاء الشجر ك ى
."...
كما شاع يف عرب اضترية فلوس رصاص كانت تضرب أياـ ملك بين اظتنذر يتعاملوف هبا يف
اضترية ،كعتذا قاؿ السيوطي" :التعامل بالفلوس قدمي" ،كاحتج لوجودىا يف زمن العرب جبرياهنا يف
لساهنم.
كحكى اإماـ الشافعي رزتو اهلل تعاذل أف اضتنطة كانت ذتننا جتوز باضتجاز اليت هبا يسنت
السنن جو ىاز الدنانري كالدراىم ،كأف الذرة كانت ذتننا باليمن ،كركم عن عمر رضي اهلل عنو أنو
ي
قاؿ" :مهمت أف أجعل الدراىم من جلود اإبل .فقيل لو :إذنا ال بعري .فأمسك".
مركنتو يف استيعاب التغري يف النظاـ النقدم ،فالعادل كلو منذ عشرات السنني
ّ-
قد ىجر نظاـ اظتعدف إذل األكراؽ النقدية مث النقود اظتصرفية اليت غدت ىي أذتاف اظتبيعات كقيم
اظتتلفات ،فالتمسك بالثمنية اطتلقية يفضي إذل إسقاط رتلة من أحكاـ النقود عن ىذه النقود
اظتعاصرة ،كىو ما أفضى بكثري من الفقهاء إذل نفي ذتنية الفلوس كالدراىم غالبة الغش حىت مع
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غلبة التعامل هبا كصريكرهتا أساس النظاـ النقدم يف بعض اضتواضر.
سالمتو من التباين الشديد بني اظتذاىب يف علة ربا البيوع ،خاصة الذىب
ْ-
كالفضة.
سالمتو من التباين الواسع يف أحكاـ األذتاف االصطالحية حىت يف اظتذىب
ٓ-
الواحد ،فالفقهاء مقركف بصحة التعامل باألذتاف االصطالحية ،كمع ىذا اإقرار كقع اطتالؼ يف
كل مذىب يف النواحي التطبيقية ،كالزكاة ،كالشركة ،كالقراض ،ككذلك الصرؼ كالسلم،
كباصتملة :ربا البيوع الذم علتو الثمنية يف األساس!
فالحنفية :اعتربكا االصطالح  -كىو الركاج  -مقتضينا للثمنية يف الفلوس كمغشوش
الدراىم ،لكن ذىب أبو حنيفة كأبو يوسف إذل أهنا حتتمل الزكاؿ كالتجريد عن الثمنية ،كتتعني
بالتعيني؛ ألهنا ثبتت باالصطالح فتزكؿ باالصطالح ،فيجوز عندمها اتفاقهما على إبطاؿ
ذتنيتها ،كذىب ػتمد بن اضتسن إذل أهنا أذتاف مطل نقا ،كأف ذتنيتها ثبتت باصطالح الكل فال
تبطل باصطالح اظتتعاقدين ،كمن مث جيوز عند أيب حنيفة كأيب يوسف بيع الفلس بالفلسني
عددا إذا كاف رأس اظتاؿ دراىم أك دنانري ،ألف إقداـ العاقدين
بعينهما ،كما جيوز السلم فيها ن
اتفاؽ منهما على إخراجها عن
على السلم فيها مع علمهما أنو ال صحة للسلم يف األذتاف ه
صفة الثمنية ،فتتعني بالتعيني ،كيصح السلم فيها كسائر السلع العددية.
عددا
كأما عند ػتمد فال تتعني بالتعيني ،كال جيوز بيع فلس بفلسني ،كأما السلم فيها ن
فركم عنو اظتنع كالبيع ألهنا أذتاف ،كظاىر الركاية اصتواز.
ككلهم متفقوف على أف السلم فيها كزنا ال جيوز؛ ألف علة الربا عند اصتميع ىي الوزف ،كأنو
ال جيوز سلم الفلوس يف الفلوس؛ ألف اصتنس بانفراده حيرـ النساء ،كأف بيع الفلوس بالفلوس ال
يعترب صرفنا ،كلكن ال جيوز التفاضل بينها إف بيعت على أهنا أذتاف؛ ألهنا حينئذ ال تتعني،
قطعا ،فالزيادة من أحد اصتانبني فضل خاؿ عن العوض ،كىو عني الربا.
فتكوف أمثاالن متساكية ن
كأما الشركة كالقراض فتجوز بالفلوس الرائجة عند ػتمد على أصلو ،كاظتشهور عن أيب
حنيفة كأيب يوسف اظتنع ألهنا ليست أذتانا على كل حاؿ ،كركم عنهما اصتواز.
كأما زكاهتا إذا كانت أذتانا رائجة فتجب عند الثالثة ،ككذلك جتب زكاهتا إذ كانت معدة
للتجارة كبلغت قيمتها النصاب ،كاهلل أعلم.
وأما المالكية :فاعتربكا تواضع الناس على التعامل باظتغشوش من غري حد ،بل أجازكا بيعو
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اعتبارا لالصطالح ،قاؿ خليل ... " :كيؤخذ من كالمهم جواز بيع اظتغشوش
بصنفو اطتالص ن
بصنفو اطتالص إذا كاف جيرم بني الناس ،كما مبصر عندنا" .قاؿ التنوخي" :كظاىر كالـ األكثر
أف الغش غري ػتدكد".
كأما الفلوس فلم تنزؿ عند اظتالكية منزلة األذتاف مطل نقا كال منزلة العركض مطل نقا ،فهي مبثابة
العني يف مواضع ،كمبثابة العرض يف مواضع ،كػتل جتاذب يف مواضع ،حيث أضتقت يف الصرؼ
كالسلم بالعني ،قاؿ اطترشي يف شرط أف ال يكوف رأس اظتاؿ كاظتسلم فيو طعامني كال نقدين:
"كحكم الفلوس ىنا حكم العني؛ ألنو صرؼ" ،كأما يف الزكاة فأضتقت بالعركض ،فال زكاة يف
أعياهنا كلو راجت كتعومل هبا ،ما دل يتجر فيها فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابنا ،كاختلفوا يف
القراض ،فمن أجازه بالفلوس شبهها بالعني إمكاف التصريف هبا ،كمن منع منو شبهها
بالعركض ،كفيها قوؿ ثالث :ىو التفصيل بني القليل كالكثري ،كاظتشهور يف اظتذىب عدـ اصتواز،
كقيده بعضهم مبا إذا دل تنفرد بالتعامل.
كأما الشركة فقد أجازكىا بالفلوس بناء على أصلهم يف جوازىا بالنقد كبالعرضني اظتتفقني
يف الصفة.
كمرد ىذه التفرقة إذل اختالؼ أقواؿ اإماـ مالك  -رضي اهلل عنو  -يف اعتبار الفلوس:
أىي أذتاف أـ عركض؟ حىت لقد قاؿ يف صرفها بالعني نساء" :دل يبلغين حترديو عن أحد ،كليس
حبراـ ،كتركو أحب إرل" ،يف حني صرح يف كتاب الصرؼ من اظتدكنة بعدـ جواز صرفها نساء
كمبادلتها متفاضلة ،يف مواضع أخر رتعها بعض اظتالكية.
وأما الشافعية :فقد صرحوا بأف الفلوس تعترب نقد البلد إذا كاف أىلو يتعاملوف هبا ،كأنو
إذا باع بنقد كأطلق انصرؼ العقد إذل اظتعهود كإف كاف فلوسان ،كجتوز حينئذ عدًّا ال كزنا ،كما

اعتبارا للعرؼ كاالصطالح.
أجازكا اظتعاملة باظتغشوش من الفضة كإف جهل قدر الغش ،ن
كقد صرح بعض متأخريهم بأف "للسلطاف أف يضع يف ػتاكمو شيئنا يتعامل بو من غري
عركضا على
النقدين ،كالنحاس كالرصاص كاصتلود كغريىا" ،كمع ذلك اعترب الشافعية الفلوس
ن
غتازا ،كدل يوجبوا
الصحيح كإف راجت ،كنفوا عنها صفة الثمنية بكل حاؿ ،فال تسمى ن
نقدا إال ن
الزكاة يف عينها ،كأجازكا صرفها ببعضها متفاضلة ،كباألذتاف نساء؛ إذ "ال ربا فيها كإف راجت"،
نقدا،
أس ماؿ اظتضاربة؛ الشًتاط كونو ن
كما أجازكا السلم فيها بالنقدين ،كدل جييزكا أف تكوف ر ى
كأما الشركة  -شركة العناف  -فقد أجازكىا بالفلوس بناء على أصلهم يف صحتها باظتثلي من العركض.
وأما الحنابلة :فقد قاؿ البهويت" :نقل صاحل عن اإماـ يف دراىم يقاؿ عتا" :اظتسبية"
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عامتها ؿتاس إال شيئنا فيها فضة ،فقاؿ :إذا كاف شيئنا اصطلحوا عليو كالفلوس كاصطلحوا
عليها فأرجو أف ال يكوف فيها بأس .كألنو ال تغرير فيو ،كال دينع منو ألنو مستفيض يف سائر
األعصار جار بينهم من غري نكري".
كمع ذلك كقع اطتالؼ يف اظتذىب يف الفلوس؛ فاختار بعضهم أهنا عركض مطل نقا ،يف
حني اختار آخركف أهنا أذتاف مطل نقا.
قاؿ ابن مفلح" :اختار ابن عقيل يف باب الشركة أف الفلوس عركض بكل حاؿ ،كاختاره
أيضا ،كقاؿ
علي بن ثابت الطالباين من األصحاب  ...قلت :جزـ يف اضتاكم الكبري أهنا ىع ٍرض ن
أبو اطتطاب يف خالفو الصغري كغريه :الفلوس النافقة أذتاف .كىو قوؿ أكثر األصحاب ،قالو ابن
رجب كاختاره الشريازم يف اظتبهج أهنا أذتاف بكل حاؿ ،فعلى ىذا حكمها حكم األذتاف يف
جواز السلم فيها كعدمو".
ككذلك كقع اطتالؼ يف الزكاة ،فقيل :ال زكاة فيها ،كقيل :ىي أذتاف كال تزكى ،كقيل :فيها
الزكاة إذا كانت أذتا نا رائجة أك للتجارة كبلغت قيمتها نصابنا ،كال زكاة فيها إف كانت للنفقة.
كاظتذىب أف الفلوس النافقة أذتاف يف الصرؼ كالسلم ،فال جيوز السلم فيها أك صرفها
ببعضها متفاضلة؛ ألهنا ملحقة بالنقد يف ربا النسيئة ،كأما يف الزكاة فالصحيح أهنا كعركض
التجارة جتب فيها زكاة القيمة ،كأما الشركة  -شركة العناف  -كالقراض؛ فاظتذىب عدـ صحتها
بالفلوس إضتاقنا عتا بالعركض.
ويتلخص مما سبق :أف يف ذتنية الفلوس النافقة أربعة أقواؿ:

القوؿ األكؿ :أهنا أذتاف مطل نقا ،كىو قوؿ ػتمد بن اضتسن كأيب ثور ككثري من اضتنابلة،
ككجو عند الشافعية.
القوؿ الثاين :أهنا عركض مطل نقا ،كىو مذىب الشافعية ،كركاية عن أزتد ،كاختيار بعض
اضتنابلة كابن عقيل.
القوؿ الثالث :أهنا أذتاف قابلة للتسليع باتفاؽ اظتتعاقدين ،كىو قوؿ أيب حنيفة كأيب
يوسف.
القوؿ الرابع :أهنا أذتاف  -أك تشبو األذتاف  -يف الصرؼ كالسلم ،كعركض يف الزكاة
كالشركة كالقراض ،كىو حاصل اظتذىب عند اضتنابلة كاظتالكية.
فهذا التباين الواضح يف أقواؿ الفقهاء حاضر فيو التمسك بالثمنية اطتلقية ،كلو قيل
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بالثمنية االصطالحية يف القليل كالكثري كاطتطري كاضتقري؛ طتلت اظتذاىب من كل ذلك.
 /2/8توصيف بتكوين:

اختلف اظتعاصركف يف توصيف بتكوين :ىل ىي نقود ،أـ ال ،كيف ذلك أقواؿ:

القول األول :أن بتكوين عملة (أو نقد):

كإليو ذىب بعض الباحثني اظتعاصرين ،كغتموع أدلتهم يرجع إذل ثالثة اعتبارات:
األكؿ :استيفاؤىا مقومات النقود من حيث الركاج ،كاختاذ العديد من الناس عتا ذتننا،
كالثاين :قيامها بوظائف النقود ،كالثالث :خلو اظتانع الشرعي كاالقتصادم.
جاء يف "أحكاـ األكراؽ النقدية كالتجارية" لسًت اصتعيد" :كالقضية ػتل النظر ىي أف كل
ما سول الذىب كالفضة إذا راج يف زمن معني؛ ساغ اإضتاؽ بالذىب كالفضة يف رتيع
ائجا؛ فإذا زاؿ الوصف عنو
األحكاـ ،بصرؼ النظر عن الزمن الذم ديكث فيو ىذا النقد ر ن
اظترتبط بالركاج؛ زالت تلك األحكاـ".
لوازم القول:

ُ-
ِ-
ّ-

عملة بتكوين نقد تاـ.
جواز شرائها كبيعها ،كما جيوز الشراء كالبيع هبا ،كسائر النقود.
جرياف سائر أحكاـ النقود عليها ،يف أبواب الزكاة كالصرؼ كالربا ،كغريىا.

القول الثاني :أنها ليست ثمنًا أو عملة ،وأنها مشتملة على الغش والغرر والقمار:

كىو يف اصتملة ما خلصت إليو فتاكل صادرة عن غتالس كدكر إفتاء إسالمية ،كقاؿ بو
بعض العلماء كالباحثني.
كيستند ىذا القوؿ يف نفي ذتنيتها على أهنا ال تستويف شركط ككظائف األذتاف؛ حيث إهنا
ليست رائجة ركاج النقود ،كال صاضتة لقياس القيم ،كال ؼتزنا للثركة ،كال كسيلة لإلبراء العاـ،
كليست صادرة عن سلطة معلومة كجهة ضامنة.
كأما اشتماعتا على الغش كاصتهالة كالغرر فلكوهنا غتهولة يف معيارىا كمص ًرفها ،فأشبهت
النقود اظتغشوشة كنفاية بيت اظتاؿ كبيع تراب الصاغة كتراب اظتعدف.
كأما اشتماعتا على القمار :فإما أف يكوف يف التعدين ،حيث تكوف الكمية اظتنتجة من
نصيب أكؿ الناجحني حبل األحجية ،كيذىب جهد اآلخرين سدل ،كإما يف عدـ ضماف
نقودا يف مقابل اضتصوؿ عليها ،كيف ذات الوقت ال يضمن
ذتنيتها ،من جهة أف اإنساف يبذؿ ن
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بقاء ذتنيتها كقيمتها ،كإما يف كوهنا أشبو ببيوع اظتؤشرات كاألرقاـ اضتسابية ،كإما يف اظتضاربة هبا.
لوازم القول:

ُ-
ِ-

نقدا كال ماالن.
عملة بتكوين ليست ن
حرمة بيعها كشرائها كاظتضاربة هبا ،ككذا البيع كالشراء هبا.

القول الثالث :أنها نقود خاصة:

كالنقود اطتاصة ىي اليت تداكؿ يف غتتمع ػتدكد على أهنا أذتاف اظتبيعات كقيم اظتتلفات ،أك
نقودا كأذتانا لدل من
تلك اليت تشبو كسائط الدفع اطتاصة ببعض اظتتاجر مثالن ،كحينئذ تكوف ن
التزـ التعامل هبا كرضيها دكف من سواه ،مع كجوب التقيد حبق السلطاف يف منع تداكعتا إذا رأل
فيو اظتصلحة.
مستندا عتذا القوؿ فتول علماء اضتنفية يف بالد ما كراء النهر يف الدراىم
كؽتا يصلح
ن
الع ىدارل بوجوب زكاهتا يف كل مائتني ربع عشرىا ،كىو
اظتغشوشة اليت كانت تسمى الغطارفة ك ى
عددا ،ككانوا يقولوف" :ىي من أعز النقود فينا مبنزلة الفضة فيهم ،كؿتن أعرؼ
ستسة منها ن
متفاضال،
بنقودنا" .كما أفىت مشايخ اضتنفية يف تلك البالد بعدـ جواز بيع ىذه النقود جبنسها
ن
معللني ذلك بأهنا أعز األمواؿ يف ديارىم ،كاختاره اضتلواين كالسرخسي ،كىو كجو للشافعية
حكاه اطتراسانيوف.
ىذا مع دتسك عامة فقهاء اظتذىبني بعدـ ذتنيتها ،كما قاؿ اصتويين" :كدل يسمح أحد من
األصحاب بإيراد القراض على الفلوس كإف عم جريا يهنا يف بعض األقطار ،ككذلك القوؿ يف
الغًطٍ ًريفية فيما كراء النهر".
كىذا القوؿ ىو األظهر ،كاهلل كرل العلم.

 /3/8جهالة العاقدين:

العاقداف ركن يف العقد ،كيشًتط فيهما :األىلية للتصرؼ ،كالرضا كاالختيار ،كيف بعض
اضتاالت يكوف التداكؿ ببتكوين عن بعد من خالؿ العناكين لغرض الشراء ،حبيث يكوف الدفع
ببتكوين ،أك لغرض اظتصارفة بعمالت رقمية أخرل حتوؿ من ػتفظة إذل أخرل ،كىذه اضتالة
مشتملة على جهالة الطرفني ،كال سبيل ظتعرفة كل منهما اآلخر.
كاألصل ىنا أنو ال يدخل – غالبنا – يف ىذه اظتعامالت إال ذك أىلية أداء؛ ظتا تنطوم عليو
كثريا ما يبدأ اظتستخدـ باضتصوؿ على بتكوين عرب منصات تطلب
من تعقيدات كحسابات ،ك ن

أمنوذجا
النقد االفًتاضي – بتكوين
ن

19

جربا السن اظتطلوب للتداكؿ ،كىو سن أىلية األداء ،كمن مث فاألصل
كثائق العميل اليت حتدد ن
األىلية ،كعدمها يف حكم القليل أك النادر ،قاؿ النوكم" :كمن جهل رشده؛ فإف األكجو صحة
عقده ،كمن جهل رقتو كحريتو؛ ألف الغالب عدـ اضتجر" ،كاهلل كرل العلم.
 /4/8مجلس العقد في تداول بتكوين:

التعامل ببتكوين قد يتم مباشرة بني شخصني حاضرين ،كحينئذ يكوف من أمناط العقود
العادية ،كيشًتط لو ما يشًتط للتعاقد بني حاضرين من احتاد اجمللس ،كعدـ صدكر ما يدؿ
على إعراض العاقد ،كاظتواالة بني اإجياب كالقبوؿ  ...إخل.
كغالبنا ما يكوف عرب اإنًتنت ،فيكوف من أمناط التعاقد اإلكًتكين ،كلكونو يتم بني طرفني
بواسطة الشبكة ال يرل أحدمها اآلخر كال يسمع كالمو؛ فلو حكم العقد بني غائبني ،فيتخرج
على التعاقد بواسطة الرسالة ،كىو تعاقد صحيح يف اصتملة عند الفقهاء.
جاء يف قرار ندكة الربكة" :إف الصيغة الشرعية (التكييف) للتعاقد بني شخصني ال
جيمعهما مكاف كاحد عرب اإنًتنت (الشبكة اإلكًتكنية) أنو تعاقد بني غائبني عن طريق ىذه
الوسيلة إذا كاف أحدمها ال يسمع كالـ اآلخر ،فيتخرج على التعاقد عن طريق الرسالة".
كيف اظتعايري الشرعية" :إبراـ العقد باستخداـ احملادثة الكتابية ،أك بالربيد اإلكًتكين ،أك
عرب اظتوقع على الشبكة؛ يأخذ أحكاـ التعاقد بني غائبني ،مثل التعاقد عن طريق الرسالة".
 1/4/8خيار المجلس في عقد بتكوين:

الصفقة يف بتكوين هنائية ،كال رجعة فيها ،كمن مث فال ػتل طتيار اجمللس ،كدخوؿ العاقدين
على ذلك مبثابة اشًتاطهما قبل العقد إسقاط اطتيار ،كيف الدخوؿ يف العقد على شرط إسقاط
اطتيار خالؼ بني القائلني بثبوت خيار اجمللس – الشافعية كاضتنابلة  -على قولني:
القوؿ األكؿ :أف الشرط غري صحيح ،كىو األصح عند الشافعية ،كركاية عند اضتنابلة.
القوؿ الثاين :أف الشرط صحيح ،كىو مذىب اضتنابلة ،ككجو عند الشافعية.
كاألصح عند الشافعية بطالف البيع إذا تبايعا بشرط نفي خيار اجمللس ،كاظتذىب عند اضتنابلة أف
العقد ال يبطل.
 /5/8القبض في بتكوين:
أ-

صفة القبض:

حكما إذا سجلت يف
القبض اضتسي ال كجود لو يف تداكؿ بتكوين ،كإمنا تقبض
ن
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البلوكشني كانتقلت إذل ػتفظة اظتالك اصتديد.
جاء يف قرار غتمع الفقو" :إف من صور القبض اضتكمي اظتعتربة شرعان كعرفنا :القيد اظتصريف
ظتبلغ من اظتاؿ يف حساب العميل يف اضتاالت التالية :أ -إذا أي ًكدع يف حساب العميل مبلغ
من اظتاؿ مباشرة أك حبوالة مصرفية  ، "...كتسجيل العملة يف البلوكشني مبثابة القيد اظتصريف ،يف
حني تكوف ػتفظة بتكوين مبثابة اضتساب اظتصريف.
ب -وقت القبض وأثره:

إذا أجريت الصفقة بضغط اظتالك على أيقونة (إرساؿ)؛ فإف عنواف اظتستلم يظهر يف
جديدا للبتكوين اظتدفوع إال بعد التأكيد األكؿ
سجل بلوكشني مباشرة ،كال يظهر كونو مال نكا ن
للمعاملة ،كيتم ذلك يف الغالب يف ؿتو عشر دقائق.
كعليو :فإف ما يلزـ فيو قبض البدلني – كاظتصارفة – فإنو يشًتط فيو أمراف :حضور البدؿ
من ذىب أك نقد ،كاالنتظار إذل حصوؿ التأكيد األكؿ ،فال يصح العقد مع التفرؽ قبلو.
كأما ما يلزـ فيو تسليم رأس اظتاؿ – كىو السلم – فيشًتط فيو االنتظار إذل التأكيد األكؿ؛
فال يصح العقد مع التفرؽ قبلو ،فيصري بيع كالئ بكالئ ،كيتخرج جواز التفرؽ على مذىب
اظتالكية بشرط حصوؿ التأكيد الح نقا فيما ال يزيد على ثالثة أياـ؛ إجازهتم تأخري رأس ماؿ
السلم ثالثة أياـ.
كحيث شرط حصوؿ التأكيد فال يصح العقد إال بو ،كال يغتفر ىنا ما يغتفر يف تأخري
القيد اظتصريف يف اظتدد اظتتعارؼ عليها يف أسواؽ العمل بالصورة اليت يتمكن هبا اظتستفيد من
مقبوضا بالقوة ،أما يف
التسلم الفعلي؛ إمكاف رجوع اظتستفيد على اظتصدر ،فصار الثمن
ن

بتكوين فليس ذتة ضامن ،فهو كالصفقة الثنائية اظتباشرة سواء بسواء ،فليس إال قبض بالفعل أك
ال.
 /6/8أحكام التعدين:

 /1/6/8حكم التعدين:
التعدين عملية تقنية مسكوت عنها يف الشرع ،كاألصل يف اظتسكوت عنو العفو الشرعي،
أم :اإباحة؛ لقولو صلى اهلل عليو كسلم(( :اضتالؿ ما أحل اهلل يف كتابو ،كاضتراـ ما حرـ اهلل
يف كتابو ،كما سكت عنو فهو ؽتا عفا عنو))  ،كلكن بشرط انتفاء ضررين:
األكؿ :ضرر خاص ،كىو خسارة اظتعدف ،فيشًتط أف يغلب على ظن اظتعدف إمكانية فوزه
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بالتعدين مبا يعوضو خسارة ما ينفقو؛ إذ حفظ اظتاؿ ؽتا يغلب على الظن تلفو كىالكو بو
كاجب يف الشرع ،كغتمع عليو ،بل ىو "أحد الضركريات اطتمس اليت عرؼ من مقاصد الشريعة
رعايتها كتواردت النصوص الشرعية من الكتاب كالسنة على صوهنا".
الثاين :ضرر عاـ :كىو اإخالؿ بالطاقة الكهربائية العامة :فيشًتط للتعدين أال يعود
بالضرر على اظتوارد الكهربائية لعامة الناس يف البلداف اليت ال دتلك طاقة كهربائية كفؤة؛ فبتكوين
تستهلك طاقة كهربائية تتجاكز استهالؾ دكؿ عدة غتتمعة ،كتتقدـ على بعض الدكؿ ذات
اظتستول اظترتفع يف استهالؾ الكهرباء.
خاصا؛ لقولو صلى اهلل عليو كسلم(( :ال ضرر كال
كالضرر ؽتنوع يف الشريعة ًّ
عاما أك ن
منعا ،فإذا انطول التعدين على اإضرار؛ فإنو يصري من باب جلب
ضرار)) ،كالضرر العاـ أشد ن
اظتصلحة اظتأذكف فيها بإيقاع الضرر العاـ ،كىو ؽتا جيب الكف عنو.
 /2/6/8توصيف التعدين:

 /1/2/6/8توصيف التعدين للحصول على البتكوينات:
للتعدين من ىذه الناحية ٕ خترجيات ،أقرهبا :أنو استباؽ إذل مباح غري ؽتلوؾ ليس لو صورة
العقود.
 /2/2/6/8توصيف العالقة بين المعدن والمالك في الصفقة:

من لوازـ إدتاـ الصفقة كتسجيلها يف الشبكة إدراجها يف البلوؾ اصتديد أف يدفع مالك
يسريا خيتلف باختالؼ قيمة الصفقة ،كعتذه العالقة كرشتها ختريج على
البتكوين اضتارل رشتنا ن
صورتني ،أقرهبما :اصتعالة.
 /3/2/6/8توصيف االشترك في تجمعات التعدين:

إذا كاف جملمع التعدين إدارة مركزية تربط جهاز اظتشًتؾ بأجهزهتا كتتوذل عملية التشغيل؛
فتخرج العالقة على أربع صور ،أقرهبا أهنا شركة أعماؿ ،أك كمسألة دفع الدابة ظتن يعمل عليها
كاألجر بينهما.
 /7/8زكاة بتكوين:

بتكوين ماؿ ناـ جتب زكاتو إذا بلغ نصاب أحد النقدين كحاؿ عليو اضتوؿ ،كفيو ربع
العشر ،كلو حاالت:
األكذل :أف حيصل عليو بطريق الشراء ،فهو تبديل لنقد بنقد غريه ،فيزكى حبوؿ األصل إذا
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كاف األصل نصابنا.
الثانية :أف يكوف ذتننا ظتا يبيعو من عركض التجارة ،فيضم إذل العركض كيزكى إذا بلغ
اصتميع نصابنا كحاؿ عليو اضتوؿ.
مستفادا من مناء نصاب عنده باظتصارفة بو (اظتضاربة) ،فيضم إذل أصلو
الثانية :أف يكوف
ن
كيعترب حولو حبوؿ األصل.
الثالثة :أف يستفاد بطريق التعدين ،فإف دل يكن لو ماؿ سواه ،ككاف نصابنا ،أك كاف لو ماؿ
من جنسو يبلغ بو نصابنا؛ انعقد عليو حوؿ الزكاة من حينو بعد حسم تكلفة التعدين ،كإال فال
زكاة فيو ،كإف كاف لو ماؿ سواه من جنسو قد بلغ نصابنا ضمو إليو كزكاه حبوؿ ذاؾ اظتاؿ.
كإف كاف لو ماؿ سواه ليس من جنسو؛ فلو حكم نفسو ،كال يضم إذل ما سواه ،فإف كاف
نصابنا استقبل بو اضتوؿ كزكاه ،كإال فال شيء فيو عند رتهور العلماء ،كركم عن ابن عباس
كابن مسعود كمعاكية رضي اهلل عنهم كجوب الزكاة يف اظتاؿ اظتستفاد من حينو.
 /8/8الربا في بتكوين:

بتكوين عند متداكليو ذتن ال فرؽ بينو كبني النقود الورقية أك اظتصرفية.
كقد اختلف السلف كاطتلف يف علة ربا البيوع يف النقدين على أقواؿ ،فقائل بأنو ال علة
كالربا مقصور على األصناؼ الستة ،كقائل بأف العلة ىي الوزف ،كقائل بأف العلة ىي غلبة
الثمنية اظتنحصرة يف النقدين ،كقائل بأف العلة ىي مطلق الثمنية يف كل ما اختذه الناس ذتننا
كأجركا بو معامالهتم ،كىو الذم رجحو شيخ اإسالـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم ،كبو أخذت
غتامع الفقو كىيئاتو ،كعليو أكثر علماء العصر ،كىو األظهر الذم حيقق مقصود الشارع يف
مقياسا منضبطنا للقيم فال يقع التظادل بني الناس
النهي عن الربا يف النقدين؛ لتبقى األذتاف
ن
باختالعتا.
كعليو :فبتكوين جنس نقدم ،جيب التقابض كالتماثل يف صرفو جبنسو ،كجيب التقابض يف
صرفو بأجناس النقود األخرل كالعمالت الرقمية ،كاهلل أعلم.
كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا ػتمد ،كعلى آلو كصحبو أرتعني.

