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 الموحد.   عضو مجموعة العمل بير  أيوف 
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 مقدمة .1
 وبعد؛  والصالة والسالم عىل من ال نبي بعد، نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، ، وحدههلل  احلمد

بناء عىل استكتاب كريم من أمانة جممع  تم إعدادها فهذه ورقة خمترصة يف نوازل التكنولوجيا املتعلقة باملعامالت املالية،  

سبتمرب لعام    12-9للمسامهة هبا يف املؤمتر الثامن عرش لألئمة الذي يعقد يف الفرتة من    (أجما )   فقهاء الرشيعة بأمريكا 

نا فضيلة األستاذ الدكتور صالح الصاوي األمني العام للمجمع وسعادة األخ  . وأتقدم بالشكر اجلزيل لشيخ2022

اجلهود التي يبذلوهنا يف سبيل استمرار  يف األمانة العامة للمجمع عىل    م األمني املساعد األستاذ صادق احلسن وإخواهن

 هذا املؤمتر الذي أصبح حدًثا سنوًيا هتوي إليه أفئدة األئمة والعلامء يف أمريكا.  

 : اآلتيةتضمن االستكتاب املسائل 

الضوابط العامة الفقهية واألخالقية حول موضوع تكنولوجيا االستثامر املايل واستخدام اإلنرتنت يف املعامالت   (1

 املالية.  

حكم بيع و    ؟ وما (ebay) حكم البيع والرشاء عرب مواقع اإلنرتنت؟ أو عن طريق مواقع البيع باملزاد مثل (2

 البطاقات االئتامنية؟ بوسائل االتصال احلديثة ومنها رشاء الذهب والفضة 

 حكم إقامة عقد القرض، أو الوكالة، أو الضامن عن طريق وسائل التواصل احلديثة؟  ما  (3

 ( Crypto mining) الرقميةما حكم التعامل بالعمالت الرقمية؟ وما حكم التعدين عن العمالت  (4

 ؟ NFTs  معأو االستثامر يف هذا املجال؟ وما حكم التعامل 

ما حكم تصميم موقع اإلنرتنت لرشكة أو مؤسسة تتضمن معامالت أو منتجات حمرمة كالبنوك واملطاعم و   (5

 وما هو الضابط يف هذا الباب؟  غري ذلك؟ 

و كذلك ما حكم وضع صور نساء غري حمجبات عىل موقع خاص يب لرتويج املنتجات، و ماذا لو كان املوقع   (6

لألرشكة   الصور  البضاعة تتعلق  يس فيها تعر  جنبية و هذه  لو كانت  أو فاحشة و لكن نساء متربجات، و ماذا  ي 

ما هو الضابط    بمالبس داخلية و نحوها و سيكون فيها صور لنساء هبذه املالبس لغرض عرض البضاعة و تروجيها؟

 يف هذا الباب؟

 تناولت الورقة هذه املسائل بعد املقدمة يف توطئة وأربعة مباحث:  

 املالية   ا لوجيوللتكناملبحث األول: الضوابط العامة الفقهية واألخالقية للتعامل 
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 املبحث الثاين: التعامالت املالية باإلنرتنت ووسائل االتصال احلديثة 

 املبحث الثالث: التعامالت يف بيئة سلسلة الكتل )البلوكتشني(

  املبحث الرابع: مسائل يف الوسائل
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 توطئة:  .2
وأبحاث عدد من  مؤسسات االجتهاد اجلامعي واملجمعي  ه الورقة، شمل  الباحث باستقصاء علمي ألغراض هذقام  

اهليئات  املؤمترات   البالد وفتاوى  الرسمية يف بعض  العلمية وفتاوى اجلهات  والرسائل  الفقهية واملجالت  والندوات 

ملتعلقة بالتكنولوجيا املالية والتجارة اإللكرتونية  الرشعية يف بعض البنوك اإلسالمية؛ واستخلص مما ذكر أن النوازل ا

 مرت بثالثة أجيال:  

 اجليل األول: املعامالت البنكية اإللكرتونية. 

 اجليل الثاين: املعامالت من خالل اإلنرتنت. 

 اجليل الثالث: املعامالت من خالل البلوكتشني. 

التصدي لبحثها والنظر فيها وإصدار آراء وفتاوى  وأنه يمكن التمييز بني ثالث جمموعات من هذه النوازل من حيث  

 بشأهنا:   

املجموعة األوىل: نوازل تم تناوهلا وصدرت بشأهنا آراء مثل: مكائن الرصف اآليل، ونقاط البيع، وبطاقات  

وكذلك   هبا،  والعمالت  والفضة  الذهب  كرشاء  هبا  املتعلقة  واملسائل  االئتامن،  وبطاقات  اآليل،  الرصف 

الب  عامة  احلواالت  بصفة  للبنوك  اإللكرتونية  التعامالت  من  ذلك  وغري  املستندية،  واالعتامدات  نكية، 

 والتعامالت عرب اإلنرتنت ووسائل االتصال احلديثة بصفة عامة.  

مؤسسات   من  العديد  يف  مبدئًيا  هلا  التصدي  وتم  الفقهية  املجامع  لدى  النظر  قيد  نوازل  الثانية:  املجموعة 

وامل  اجلامعي  مثل:  االجتهاد  والبلوكتشني،  البتكوين  ظهور  التي صاحبت  النوازل  وهي  والندوات،  ؤمترات 

 ( العمل  إثبات  بنظام  والتعدين  الذكية،  والعقود  املشفرة،  الرقمية  بتكوين PoWالعمالت  منصة  عىل   ) -

مالئاًم  ب منطلًقا  ومسوداهتا  الندوات  وتوصيات  بشأهنا  متت  التي  واملناقشات  األبحاث  ومتثل  لوكتشني. 

 الستكامل النظر والبحث يف هذا النوع من النوازل.   

املؤسسات اآلنف ذكرها، وذلك لتسارع    يف املجموعة الثالثة: نوازل مل حتظ بعد بالنظر واملناقشة عىل نحو منظم  

ومن   بشأهنا.  احلكم  إلصدار  تؤهل  كافية  تصورات  إىل  التوصل  وعدم  مفاهيمها  استقرار  وعدم  ظهورها 

ارعت يف الظهور عىل منصات البلوكتشني بعد البتكوين والعقود الذكية: التعدين بنظام  املستجدات التي تس

 ( إليه منصة  PoSإثبات احلصة  بينانس، وستتحول  البتكوين، مثل  املنصات خالف  به بعض  الذي تعمل   )
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ن عىل  وفق ما أوضحه اخلرباء يف منتدى االقتصاد اإلسالمي. ويقوم هذا التعدي  2022سبتمرب15إثرييوم يف  

ن، وظهرت صيغة جديدة منه، وهي التعدين بالوكالة  stakingمفهوم اإليداع النقدي )  ( إلثبات جدية املُعدِّ

من خالل املواقع واملنصات اإللكرتونية التي تستثمر يف التعدين عىل البلوكتشني.  ومن ذلك أيًضا التوكنز التي  

صِدر  بغرض متويل مرشوعات خاصة بمُ   -مثل منصة إيثريوم وغريها -تصدر عىل إحدى منصات البلوكتشني  

تلك الرموز أو التوكنز ويطلق عليها عمالت رقمية مشفرة، وتسمى رموز املنفعة أيًضا، وهي غالب عمالت  

اليوم، وخيتلط فيها احلالل باحلرام من حيث املرشوعات التي متوهلا، كام خيتلط فيها املوثوق به باآلخر الذي  

صول غري القابلة لالستبدال واملعروفة باسم  يقوم عىل الغش واالحتيال. ومن ذلك أيًضا إصدار وتداول األ

NFTsامليتافريس إىل  باإلضافة   ،Metaverse     من متقدمة  كمرحلة  مؤخرا  وجوده  يتنامى  الذي 

تعامالت العامل االفرتايض. كل ذلك من النوازل التي ينبغي العمل عىل تفهمها وتصويرها بدقة بغرض إبداء  

 ها يف حدود االستكتاب.  احلكم الرشعي بشأهنا. تناولت الورقة من
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بحث األول: الضوابط العامة الفقهية واألخالقية للتكنولوجيا الم .3
 المالية
الضوابط العامة الفقهية واألخالقية حول موضوع تكنولوجيا االستثامر املايل واستخدام اإلنرتنت يف  تناول هذا املبحث  

 ية والتجارة اإللكرتونية.  بعد توطئة يف مفهوم التكنولوجيا املال املعامالت املالية

 مفهوم التكنولوجيا المالية )الفينتك( 3.1

( التقاطع بني اخلربة املرصفية واخلربة يف تكنولوجيا املعلومات. وتتكون من كلمتني:  FinTechتعني التكنولوجيا املالية )

(. وتشري يف بعض التعريفات إىل الربامج الرقمية التي تستخدم يف  Financial technology)  "املالية"،  "التكنولوجيا "

املتوقعة   باألرباح  والتنبؤ  واألرباح،  الفوائد  وحساب  العمالت  ورصف  األموال  حتويل  مثل  البنكية  العمليات 

د خيتلف مضمون  لالستثامرات. كام تشري إىل نامذج األعامل التي تقدم خدمات مالية خارج املؤسسات املالية التقليدية. وق

والكابالت عرب   التلغراف  مثل:  اجلديدة  التقنيات  إىل  تشري  كانت  فقد  هلا،  التارخيي  التطور  الفينتك بحسب  عمليات 

األطليس والسفن البخارية والسكك احلديدية. ثم أسهم الفاكس والتلكس بتنفيذ املعامالت املالية والتحويالت برسعة  

رجات الفينتك حمطات بلومبريغ التي سمحت بإجراء عمليات البورصات إلكرتونًيا،  يف مجيع أنحاء العامل، ومن أبرز خم

  1998يف عام    PayPalورشكات التكنولوجيا املالية التي تقدم حلول جديدة خارج املؤسسات املالية التقليدية مثل  

 .  1يف جمال التجارة اإللكرتونية. وأخرًيا البتكوين  eBayيف جمال املدفوعات، وموقع  

أخرى:   وبعبارة  اإلسالمية،  املالية  واخلدمات  التكنولوجيا  اندماج  اإلسالمية؛  املالية  التكنولوجيا  بمصطلح  ويقصد 

تقديم اخلدمات املالية اإلسالمية من خالل قنوات رقمية مبتكرة، وإمكانية استخدم العقود الذكية عىل البلوكتشني يف  

ات التكنولوجيا املالية اإلسالمية: تكنولوجيا نظم الدفع عرب اإلنرتنت،  رفع كفاءة العقود اإلسالمية. ومن أبرز تطبيق

الثروة:   إدارة  تكنولوجيا   ، اجلامعي(  )التمويل  بنكي  بدون وسيط  اإلنرتنت  منصات  عرب  املال  رأس  تكنولوجيا مجع 

اال الذكاء  تكنولوجيا  والتمويل اإلسالمي،  صطناعي يف إصدار  منصات حسابات االستثامر، واملحافظ االستثامرية،  

 .  2الصكوك الذكية 

 

 
 .  91-89، صالتكنولوجيا المالية 1
 102-97، 92المرجع السابق، ص  2
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 التجارة اإللكترونية 3.2

بالتبادل مع مفهوم التجارة باإلنرتنت، وذلك ألن معظم نشاطات التجارة    "التجارة اإللكرتونية"يستخدم مصطلح  

والفاكس  كاهلاتف  اإللكرتونية  بالوسائل  واخلدمات  البضائع  وبيع  ترويج  هبا  ويقصد  باإلنرتنت.  تتم    اإللكرتونية 

أكارهنا   الفقه من حيث  العقود املعهودة يف  التجارة اإللكرتونية كغريه من  الذي غلب. وعقد  واإلنرتنت واألخري هو 

اإللكرتونية وسداد   التجارة  إجراءات  باإلنرتنت مهمة إلمتام  املرصفية  الرشعية. وتعد األعامل  ورشوطها وضوابطها 

اإللكرتوين  الدفع  طرق  باستخدام  يمكن  3األثامن  من  .  جزء  باإلنرتنت  البيع  أو  اإللكرتونية  التجارة  بأن  االستنتاج 

 عمليات التكنولوجيا املالية. 

النفاذ للسوق العاملي، توفري الوقت  4ومن منافع التجارة اإللكرتونية التكلفة عىل العاقدين،  : حرية االختيار، ختفيض 

 واجلهد. ومن أبرز خماطرها الغش واخلداع واإلعالنات املضللة.  

 :  5"عن بعد"وأبرز خصائص العقود عرب اإلنرتنت والتي تتم 

 عدم وجود جملس عقد مادي بني األطراف حلظة تبادل الرتايض.   -

 اإلجياب بالقبول يف جملس حكمي عرب اإلنرتنت.  اقرتان   -

 أن املبيع ال يمكن رؤيته إال بعد تسلمه.    -

 يتم الوفاء الفوري بالثمن عىل الشبكة.   -

 .  Amazon ،eBay،Marker placeومن أمثلة مواقع البيع عرب اإلنرتنت: 

 :  6ويتم الرشاء عرب اإلنرتنت وفًقا للخطوات اآلتية 

 زيارة املوقع اإللكرتوين اخلاص بالبائع، وتعبئة بيانات السلعة التي اختيارها.    -

 اختيار وسيلة الشحن من بني الوسائل املتاحة، وإدخال بيانات الشحن، ومكان التسليم.   -

 حيصل املشرتي عىل ملخص الطلبية للمصادقة عليها وعىل صحة البيانات.   -

 بغرض الدفع والنقر عىل املوافقة عىل خصم القيمة من البطاقة.  الدفع: تعبئة بيانات بطاقة االئتامن -

 

 
ونية، ص 3  .  59، 37التجارة اإللكير
ونية، ص 4  .  63-61التجارة اإللكير
ونية، ص  5  . 126-125األحكام الفقهية للتعامالت اإللكير
ونية، ص 6  .   87-86التجارة اإللكير
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تنتقل البيانات إىل وسيط مايل بطريقة مشفرة للتأكد من سالمة البطاقة وكفاية الرصيد باالتصال بالبنك،   -

كام يتم التأكد من هوية البائع وسالمة اشرتاكه لدى الوسيط. ويؤكد الوسيط املايل للبائع صحة البيانات  

 وم البائع بدوره بإمتام الصفقة.   ليق

 احلصول عىل املوافقة.    -

يتوقف وصوهلا   - الكومبيوتر، والبضائع  تتاح مبارشة عرب شاشة  املنافع واخلدمات  السلعة:  انتظار وصول 

 حسب بيانات الشحن. 

 يف تيسري املعامالت  ويف اجلملة هتدف التجارة اإللكرتونية ومعامالت التكنولوجيا املالية إىل حتقيق مصالح املتعاملني

واختصار اإلجراءات والتكاليف، وما شأنه كذلك فإن الرشيعة اإلسالمية تستوعبه من حيث أهدافه، غري أنه ينبغي  

تصوير كل نوع من أنواع املعامالت عرب اإلنرتنت وإعامل النظر الرشعي فيه طبقا للقواعد العامة للمعامالت املالية يف  

 الرشيعة اإلسالمية.   

 :  7ن أهم اجلوانب املحتاجة للتأصيل يف التجارة اإللكرتونية ما يأت وم

 الصيغة التي يتم هبا االنعقاد )اإلجياب والقبول(.   -

 جملس العقد حيث تلتقي إرادة العاقدين.   -

 القبض للمبيع أو الثمن باعتبارمها أثًرا للعقد.   -

 اإلثبات لتعيني املتعاقد والتأكد منه.  -

 الفقهية واألخالقية العامة:الضوابط  3.3

عىل تسليمه، معلوًما علاًم نافًيا    أن يكون حمل العقد )املبيع والثمن( متقوًما، منتفًعا به رشًعا، مقدرًوا  ( أ

للجهالة والغرر يف وصفه وقدره وثمنه وأجل تسليمه، خالًيا عن التغرير والتدليس، مملوًكا موجوًدا أو  

. وأن يكون  8مشاهًدا عند العقد أو وصفه إن كان غائًبا، أو برشوط املبيع يف السلم إن كان مما يثبت يف الذمة 

حقي املبيع  قبض  قد  والقبض  البائع  فاسد.  فالبيع  يقبضه  أن  قبل  وباعه  شيًئا،  اشرتى  فمن  حكاًم.  أو  قة 

ًا، والقبض احلكمي يتم بالتخلية، وهي أن يمكنه من القبض احليسِّ   احلقيقي أن يكون املبيع يف حيازته حسًّ

أو عددية  متى شاء بدون مانع. والتخلية تقوم مقام القبض يف مجيع املبيعات، سواء كانت مكيلة أو موزونة  

 

 
 .  12-11البنوك الرقمية، ص 7
ونية، ص 8  1152-1149، 1135. فقه البيوع، ص21، البنوك الرقمية، ص128-127األحكام الفقهية للتعامالت اإللكير
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. وتم حترير القبض  9أو عقاًرا، إال يف الرصف، فإهنا ال تقوم التخلية مقام القبض، بل جيب القبض احليسِّ 

 يف الرصف يف حكم بيع الذهب يف املبحث الثاين.  

 :  10حتقق كل من العاقدين من شخصية اآلخر. من خالل عدة وسائل ( ب

تصدرها  - إلكرتونية  وثقائق  وهي  الرقمية:  هوية    الشهادات  من  التحقق  لتتيح  احلامية،  رشكات 

 الرشكة صاحبة املوقع التجاري، بالتأكد من املفتاح اخلاص هبا.  

التوقيع اإللكرتوين: يوفر هذا األسلوب التأكد من هوية املُرسل، حيث يقوم املُرسل بتشغري الرسالة   -

فك التشفري باستخدام املفتاح  مستخدًما مفتاحه اخلاص، وعند تلقي املستقبل هلا، يقوم املستقبل هلا ب

 العام للُمرِسل، ونجاح فك التشفري يعني صحة الرسالة.   

البصمة اإللكرتونية للرسالة: تستخدم للتحقق من عدم دخول أي عبث يف الرسالة، وعند طروء   -

 التخريب، أو التعديل يف الرسالة، فلن حيدث تطابق بني الرسالة، والبصمة املرافقة هلا.  

بشأن التعامالت باإلنرتنت بخصوص ذلك ما يأت: يصح رشًعا اعتامد التوقيع    38 املعيار الرشعي رقم  وقد جاء يف 

اإللكرتوين إلثبات هوية املتعاقدين، برشط أن يكون معتمًدا من قبل القوانني املنظمة كوسيلة لإلثبات. إذا ثبت حصول  

ص أو  العاقدين  أحد  شخصية  يف  الغلط  أو  التزوير  أو  العقد  التزييف  فسخ  يف  احلق  اآلخر  للعاقد  ثبت  فيه،  فة 

(. ومستنده دفع الرضر الذي قد ينشأ عن حصول التزييف يف هوية املتعاقدين عرب اإلنرتنت، وأنه  3-8/2/2)البند

 . 11من الوسائل الفنية التي تسهم يف حفظ املال الذي هو أحد املقاصد اخلمسة 

د هويته تعترب مستوفية لرشوط اإلثبات الرشعي، برشط أن تكون معتمدة  وإن أي وسيلة تقنية تتيح متييز الشخص وحتدي

يف القوانني ذات الصلة والتي صدرت يف العديد من البالد. فإذا حتقق هذا وأقدم املتعاقدان عىل التعاقد وفق الصورة  

فقد حصل أثر العقد وهو  املعروضة آنًفا والتي شملت التبادل الرضائي لإلجياب والقبول يف جملس العقد اإللكرتوين؛  

ل به اخلسارة وفًقا ملبدأ اخلراج بالضامن أو   التملك للثمن والتمليك للسلعة وانتقال الضامن الذي حيل به العائد وُتَتحمَّ

 .  12الغنم بالغرم. وينتقل ضامن تلف املبيع إىل املشرتي بعد قبضه له حقيقة أو حكاًم 

 :  13أت االحتياط لضياع األموال باالهتامم بام ي  (ج

 

 
 . 1176، 1152فقه البيوع، ص 9

 .  89-88ونية، صالتجارة اإللكير  10
عية، ص 11  . 975المعايير الشر
 . 23، 18ينظر: البنوك الرقمية، ص 12
ونية، ص 13  .  89-88التجارة اإللكير
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 التعامل مع املواقع التي تتمتع بسمعة حسنة.   -

نة لضامن املحافظة عىل رسية بيانات بطاقات االئتامن.  -  الرشاء من املواقع املُؤمَّ

استخدام التشفري بتحويل املعلومات إىل أرقام، ورموز غري مفهومة باستخدام برامج خاصة، عند تبادهلا بني    -

 البائع واملشرتي.  

 استخدام بطاقة واحدة للرشاء عرب اإلنرتنت ليسهل اكتشاف حماولة رسقة بياناهتا.   -

إنَّ  "باإلمهال والتقصري. قال صىل اهلل عليه وسلم:  وإن االحتياط عند التعامل باإلنرتنت من حفظ املال وعدم إضاعته  

َؤالِ   .  593. مسلم: رقم"اهللََّ َكِرَه َلُكْم َثاَلًثا: قيَل َوقاَل، وإَضاَعَة املَاِل، َوَكْثَرَة السُّ
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التعامالت المالية باإلنترنت ووسائل االتصال لثاني: المبحث ا .4
 الحديثة

حكم  و  . (ebay)  أو عن طريق مواقع البيع باملزاد مثل  14واقع اإلنرتنت؟ عرب م  والرشاءحكم البيع  تناول هذا املبحث  

حكم إقامة عقد القرض، أو الوكالة،  و   بيع ورشاء الذهب والفضة بوسائل االتصال احلديثة ومنها البطاقات االئتامنية؟

 .  أو الضامن عن طريق وسائل التواصل احلديثة 

 :إلنترنتحكم البيع والشراء عبر مواقع ا 4.1

يف مكانني خمتلفني، يتبادالن اإلجياب والقبول بالوسائل اإللكرتونية املعتمدة عىل وجه    التعامل باإلنرتنت يتم بني غائبني

(  3/6)  52قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم:  الرتايض يف جملس عقد إلكرتوين واحد. وقد صدر بشأن هذه الصورة   

 ، ونصه: ال احلديثةبشأن حكم إجراء العقود بآالت االتص

شعبان    23  - 17إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع بجدة يف اململكة العربية السعودية من  

م، وبعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص  1990(  مارس)   آذار  20  –   14هـ املوافق    1410

موضوع إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة، ونظرًا إىل التطور الكبري الذي حصل يف وسائل االتصال وجريان العمل  

ن إبرام العقود  هبا يف إبرام العقود لرسعة إنجاز املعامالت املالية والترصفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأ

  الوصية   عدا  –باخلطاب وبالكتابة وباإلشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بني احلارضين يشرتط له احتاد املجلس  

  واملواالة  التعاقد،  عن  العاقدين أحد   إعراض عىل  يدل  ما  صدور وعدم  والقبول، اإلجياب وتطابق –   والوكالة واإليصاء 

 .لعرفا  بحسب والقبول  اإلجياب  بني

 :قرر ما ييل

إذا تم التعاقد بني غائبني ال جيمعهام مكان واحد وال يرى أحدمها اآلخر معاينة، وال يسمع كالمه وكانت   -

وسيلة االتصال بينهام الكتابة أو الرسالة أو السفارة )الرسول(، وينطبق ذلك عىل الربق والتلكس والفاكس  

هذه   ففي  )احلاسوب(،  اآليل  احلاسب  إىلوشاشات  اإلجياب  وصول  عند  العقد  ينعقد  إليه    احلالة  املوجه 

 .وقبوله 

 

 
ونية الدروب شيبنج  14 ي،    drop shippingمن عمليات التجارة اإللكير ى، وتسليمها للمشير ائها من المتاجر الكير ي تسمح للتاجر الوسيط ببيع البضائع ثم شر

والتر
 ويشوبــها ربــح ما لم يضمن والبيع قبل القبض. 
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إذا تم التعاقد بني طرفني يف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين، وينطبق هذا عىل اهلاتف والالسلكي، فإن   -

املشار    التعاقد بينهام يعترب تعاقدًا بني حارضين، وتطبق عىل هذه احلالة األحكام األصلية املقررة لدى الفقهاء

 .إليها يف الديباجة 

إذا أصدر العارض، هبذه الوسائل، إجيابًا حمدد املدة يكون ملزمًا بالبقاء عىل إجيابه خالل تلك املدة، وليس له   -

 .الرجوع عنه 

السلم   - وال  التقابض،  الرصف الشرتاط  وال  فيه،  اإلشهاد  النكاح الشرتاط  تشمل  ال  السابقة  القواعد  إن 

 .ال الشرتاط تعجيل رأس امل

 ف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إىل القواعد العامة لإلثبات.  ي ما يتعلق باحتامل التزي -

 ما يأت:    التعامالت املالية باإلنرتنت بشأن (38)وقد جاء يف املعيار الرشعي رقم 

جيوز ابرام العقود املالية بواسطة االنرتنت، وختضع العقود التي تربمها املؤسسات مع عمالئها عن طريق    -

االنرتنت للقواعد العامة للمعامالت املالية يف الرشيعة اإلسالمية، مثل فتح احلسابات أو إجراء احلواالت  

 (. 2/2ا )الفقرة أو العقود التجارية ونحوه

املحادثة الصوتية أو املحادثة بالصوت والصورة بني املتعاقدين عرب اإلنرتنت يأخذ    إبرام العقد باستخدام -

احتاد   كاشرتاط  حارضين  بني  التعاقد  أحكام  مجيع  عليه  ترسي  فإنه  وعليه  حارضين.  بني  التعاقد  أحكام 

والقب اإلجياب  بني  واملواالة  التعاقد،  عن  العاقدين  أحد  إعراض  عىل  يدل  ما  صدور  وعدم  ول  املجلس، 

بحسب العرف، وما إىل ذلك من أحكام. جملس العقد يف هذه احلالة هو زمن االتصال بني املتعاقدين ما دام  

الكالم يف شأن العقد، فإذا انتهى االتصال أو انقطع أو أنتقل املتعاقدان ملوضوع آخر ال صلة له بموضوع  

 (. 4/1رةاالتصال انتهى املجلس إال إذا كان االنقطاع يسرًيا عرًفا )الفق 

 وجاء يف املعيار بشأن جملس العقد ما يأت:  

إبرام العقد باستخدام املحادثة الكتابية أو بالربيد اإللكرتوين أو عرب املوقع عىل الشبكة يأخذ أحكام التعاقد    -

عن طريق الرسالة. جملس العقد يف هذه احلالة يبدأ من حلظة بلوغ اإلجياب إىل من    مثل التعاقد بني غائبني،  

جه إليه، وينتهي بصدور القبول، كام ينتهي برجوع املوجب عن إجيابه قبل قبول الطرف اآلخر لإلجياب.  و

إجيابه، فإن اإلجياب يستمر إىل انتهاء املدة املحددة، وال حيق للموجب الرجوع    ةلصالحإذا حدد املوجب زمنًا  

 (.  4/2عن إجيابه خالل تلك املدة )الفقرة 
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 التعبري عن اإلجياب والقبول ما يأت:  وجاء يف املعيار بشأن 

التعبري عن اإلجياب والقبول يف العقود املربمة باإلنرتنت يتم بكل ما يدل عىل رضا العاقدين بإبرام العقد. إذا   -

وجهت الرسالة اإللكرتونية عرب املوقع عىل الشبكة أو عرب الربيد اإللكرتوين واملتعلقة بالعقد املزمع إبرامه  

تتضمن   قبول  بحيث  التعاقد يف حال  احلق يف رفض  ملرسلها  يكون  أن  ودون  احلقوق وااللتزامات،  مجيع 

الطرف اآلخر، فغن هذه الرسالة تعد إجياًبا. إذا وجهت الرسالة اإللكرتونية عرب املوقع عىل الشبكة أو عرب  

وااللتزا احلقوق  بيان مجيع  دون  إبرامه  املزمع  بالعقد  واملتعلقة  اإللكرتوين  أو  الربيد  مرسلها  كان  أو  مات، 

نارشها عىل املوقع قد اشرتط لنفسه احلق يف رفض التعاقد ولو قبل الطرف اآلخر فإن هذه الرسالة تعد إعالًنا 

مفتاح )أيقونة( القبول عند    عىل أو دعوة للتعاقد وال تعدُّ إجياًبا، فتحتاج لتجديد إجياب وقبول. يعترب الضغط  

شبكة قبوالً صحيًحا رشًعا إذا كان نظام املوقع ال يشرتط تأكيد القبول. فإن كان  إبرام العقد عرب املوقع عىل ال 

 (.  5يشرتط التأكيد بأي طريقة حيددها املوقع، فإن القبول ال يقع إال بصدور ذلك التاكيد )البند  

 وجاء يف املعيار بشأن وقت انعقاد العقد والقبض ما يأت:  

وقت صدور القبول من الطرف اآلخر سواء أعلم    -أيا كان طريقة التعاقد  –ينعقد العقد باستخدام اإلنرتنت   -

 (.   6املوجب به أم مل يعلم )البند 

أو   - احلقيقي  القبض  يف  عليها  املتعارف  الوسائل  بكل  باإلنرتنت  املربمة  العقود  يف  رشًعا  القبض  يتحقق 

كان  إذا  القبض رشًعا  يتحقق  العقد    احلكمي.  إبرام  بعد  املشرتي  بقيام  حكمها  يف  وما  الربامج  البيع  حمل 

 (.  7باستنزال الربامج أو البيانات أو نحومها من املوقع إىل حاسوبه الشخيص )البند 

 : ebayالبيع بالمزاد مثل حكم البيع والشراء عن طريق  4.2
يباي موقع  إعن طريق اإلنرتنت. ويعترب موقع    ، هي رشكة إنرتنت أمريكية متخصصة يف جمال البيع باملزاداتEbayإيباي  

يباي دور الوسيط بني البائع واملشرتي واملجال مفتوح ألي شخص لكي  إ موقع  . يمثل  نرتنتاملزادات األول عىل اإل

 يعرض بضاعته للبيع أو رشاء البضائع. 

عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه  رواه أصحاب السنن، عن أنس بن مالك ريض اهلل واستدل لبيع املزاد لدى اجلمهور بام 

فقال رجل: أخذهُتام بدرهم. فقال النبي صىل اهلل  َمن يشرتي هذا احللس والقدح؟  وآله وسلم باع ِحلًسا وَقَدًحا وقال:  
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:  7:345)الرتمذي:  .  َمن يزيد عىل درهم؟ من يزيد عىل درهم؟ فأعطاه رجل درمهني، فباعهام منهعليه وآله وسلم:  

    (. َحَسن  : وقال

 بشأن التعامالت عرب اإلنرتنت ما يأت:  38جاء يف املعيار الرشعي رقم 

يف حال إبرام عقد املزايدة باإلنرتنت ال حيق ملن زاد يف ثمن السلعة الرجوع عن إجيابه حتى ينتهي جملس املزايدة،   -

لزومه إىل أجل حمدد، أو كان العرف  كام أنه ليس له الرجوع عن إجيابه بعد انتهاء املجلس إذا كان البائع اشرتط  

 .  15( 4/3يقيض باللزوم ألجل حمدد بعد االنتهاء )البند 

( بشأن: عقد املزايدة: إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد  4/8)  73وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم:  

حزيران    27  -21هـ املوافق  1414حمرم    7  -1يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان، بروناي دار السالم من  

م، بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع عقد املزايدة، وبعد استامعه إىل  1993)يونيو(  

املناقشات التي دارت حوله، وحيث إن عقد املزايدة من العقود الشائعة يف الوقت احلارض، وقد صاحب تنفيذه يف بعض  

دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطًا حيفظ حقوق املتعاقدين طبقًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، كام  احلاالت جتاوزات  

 اعتمدته املؤسسات واحلكومات، وضبطته برتاتيب إدارية ومن أجل بيان األحكام الرشعية هلذا العقد، 

 قرر ما ييل: 

 شاركة يف املزاد ويتم عند رضا البائع. عقد املزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبني نداًء أو كتابًة للم  -

كاملزادات   - اختياري  إىل  طبيعته  وإجارة وغري ذلك، وبحسب  بيع  إىل  املزايدة بحسب موضوعه  عقد  يتنوع 

العامة واخلاصة،   إليه املؤسسات  القضاء، وحتتاج  التي يوجبها  العادية بني األفراد، وإىل إجباري كاملزادات 

 واهليئات احلكومية واألفراد. 

إن اإلجراءات املتبعة يف عقود املزايدات من حترير كتايب، وتنظيم، وضوابط ورشوط إدارية أو قانونية، جيب   -

 أن ال تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية. 

العطاء،   - عليه  يرس  مل  مشارك  لكل  ُيرد  أن  جائز رشعًا، وجيب  املزايدة  يف  الدخول  يريد  ممن  الضامن  طلب 

 ن الثمن ملن فاز بالصفقة. وحيتسب الضامن املايل م

 . له ثمناً  لكونه  –   الفعلية  القيمة  عن  يزيد ال بام  الرشوط  دفرت قيمة  – ال مانع رشعًا من استيفاء رسم الدخول   -
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جيوز أن يعرض املرصف اإلسالمي، أو غريه، مشاريع استثامرية ليحقق لنفسه نسبة أعىل من الربح، سواء أكان   -

 مضاربة مع املرصف أم ال. املستثمر عاماًل يف عقد  

 النجش حرام، ومن صوره:  -

o  .أن يزيد يف ثمن السلعة من ال يريد رشاءها ليغري املشرتي بالزيادة 

o .أن يتظاهر من ال يريد الرشاء بإعجابه بالسلعة وخربته هبا، ويمدحها ليغر  املشرتي فريفع ثمنها 

o   كاذبًا أنه دفع فيها ثمن معني ليدلس عىل  أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء

 من يسوم. 

o   ومن الصور احلديثة للنجش املحظورة رشعًا اعتامد الوسائل السمعية، واملرئية، واملقروءة، التي تذكر

 أوصافًا رفيعة ال متثل احلقيقة، أو ترفع الثمن لتغر املشرتي، وحتمله عىل التعاقد. 

االتصال الحديثة ومنها حكم بيع وشراء الذهب والفضة بوسائل   4.3
 البطاقات االئتمانية:

 بيع وشراء الذهب والفضة بوسائل االتصال الحديثة:  4.3.1

والفضة   الذهب  رشاء  عند  العقد  جملس  يف  الفوري  التقابض  وجوب  اجلامعي  االجتهاد  مؤسسات  لدى  املقرر  من 

ة أن القبض املعترب يف الذهب كام حرره  ، والذي عليه مجهور الفقهاء من املذاهب األربع16بالعمالت الورقية املعارصة 

. وبعد نقل النصوص قال: وهبذا يظهر أن الرصف ال يمكن إنجازه باهلاتف،  17الشيخ تقي العثامين هو القبض بالرباجم 

 إال عن طريق الوكالة، بأن يوكل كل واحد منهام وكياًل للقبض، فيتقابضان أثناء املكاملة اهلاتفية.  

 

 
 ينظر:  16

ي المملكة العربية السعودية بشأن الورق النقدي، رقم )  -
 ـه.  1393 \  8 \  17( وتاريــــخ 10قرار هيئة كبار العلماء ف 

 (.  5/ 6) 22قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي حول النقود الورقية، رقم  -
ي مجلس العقد. وذلك لقول رسول هللا صىل هللا  703-701فقه البيوع،   17

: يجب لصحة الرصف أن يتقابض المتعاقدان البدلير  ف  ي
. ونصه بمراجعه: قال الشيخ العثمان 

ها عىل بعض، وال تبيعوا 17هب رًبا إال هاء وهاء"عليه وسلم: "الذهب بالذ
َ
وا بعض

ُّ
ِشف

ُ
 بمثل، وال ت

ا
. ولقوله صىل هللا عليه وسلم: "ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثًل

وا بعضها عىل بعض، وال تبيعوا منها غائًبا بناجز"
ُّ
شف

ُ
 بمثل، وال ت

ا
 مثًل

ا
اق   . فال بد لصحة الرصف أن يقع التقابض17الوِرق بالوِرق إّل اق باألبدان. وتفسير االفير

قبل االفير
ي مجلسهما، لم  

ي مكانه، حتر لو كانا ف 
ي جهة، أو يذهب أحدهما ويبقر اآلخر ف 

ق العاقدان عن مجلسهما، فيأخذ هذا من جهة، وهذا ف  اق وإن طال  أن يفير يتحقق االفير
قان بأبدانهما عند العقد ]بدائع الصنائع:  المجلس. ولو نادى أحدهما صاحبه من وراء جداٍر أو ناداه من بعيد لم يجز   [. وإن التخلية 454و  4:453الرصف، ألنهما مفير

  : ي
ح الكبير عىل المقنع مع المغت  ي البيوع األخرى وهو رواية عن اإلمام أحمد ]الشر

ي تحقق القبض ف 
ي الرصف  4:120وإن كانت كافية عند الحنفية ف 

ي ف 
[، ولكن ال يكق 

خلية. وقال ابن عابدباإلجماع، بل يجب أن يقع  
َّ
اِجم ال بالت وط صحة الرصف: والتقابض بالير ي الدر المختار عند بيان شر

 وحقيقة. جاء ف 
ا
ين التقابض من الطرفير  فعال

اط القبض بالفعل، ال خصوص الير  خلية، واشير
َّ
از عن الت اجم لالحير ي اجمرحمه هللا تعال تحته: قوله: "ال بالتخلية" أشار إل التقييد بالير

ه أو ف 
ِّ
ي كف

، حتر لو وضعه ف 
ا" ]رد المحتار: باب الرصف[. وقال شمس الدين بن قدامة رحمه هللا تعال: "إذا كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها با

ً
ي  جيبه، صار قابض

ح الكبير مع المغت  :  4ليد" ]الشر

ء من الرصف تأخير 120 ي
ي شر
 ساعة فما فوقها، وال أن يتوارى أحدهما عن صاحبه قبل التقابض، وال تجوز فيه حوالة  [. وقال ابن عبدالير رحمه هللا تعال: "وال يجوز ف 

ي فقه أهل الم 
ي ف 
ي مجلس واحد وقت واحد" ]الكاف 

ء من النظرة، وال يجوز إال هاء وهاء، ويتقابضان ف  ي
 [. 303دينة البن عير ص وال ضمان، وال خيار وال عدة، وال شر

 



 المالية  بالمعامالت المتعلقة التكنولوجيا  نوازل  مشعل   عبدالباري. د 
 

18              AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022 

ام يف صدر  بشأن حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة ك  52وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  

إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح الشرتاط اإلشهاد فيه، وال الرصف الشرتاط التقابض، وال  "هذا املبحث ما يأت:  

بشأن القبض: صوره    53علاًم بأن املجمع نفسه أصدر يف الدورة نفسه قرار رقم    ."السلم الشرتاط تعجيل رأس املال

تد بالقبض احليس واحلكمي بالتخلية مع التمكني من الترصف، واعترب القيد  وأحكامها واع -وبخاصة املستجدة منها -

املرصيف قبًضا حكاًم، ومل يرش إىل الذهب، مما يعني أن املجمع ال يعتد بالقبض احلكمي بالتخلية بالنسبة للذهب. واهلل  

 أعلم 

بشأن الذهب وضوابط التعامل به. وقد    57غري أن هناك اجتهاًدا آخر يف املعايري الرشعية طبًقا للمعيار الرشعي رقم  

التعامالت املالية باإلنرتنت، فقد نص املعياران عىل االعتداد بالقبض    38سبق وروده يف املعيار الرشعي رقم   بشأن 

 احلكمي بالذهب.  

مالت  جيب التحقق من حصول القبض الفوري حقيقة أو حكاًم يف جملس العقد للبدلني يف بيع الع": 38جاء يف املعيار 

 .  "(7والذهب والفضة وما جيب فيه التقابض )البند 

 ما يأت:   57وجاء يف املعيار الرشعي 

إما   - البدلني يف جملس العقد  النقود أن يتحقق قبض  جيب يف بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بغريمها من 

 (.  1/ 3/2حقيقة أو حكاًم )الفقرة

 بشأن بيع السبائك بالنقود ما يأت:   57وجاء يف املعيار 

يشرتط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلني يف جملس العقد، ويتحقق قبض املشرتي للسبيكة بقبض   -

عينها بنفسه، أو عن طريق وكيله قبًضا حقيًقًيا أو حكمًيا، ويتحقق القبض احلكميُّ بتعيني السبيكة ومتكني  

( بأرقام  allocatedلترصف هبا، أو بقبض شهادة متثل ِملك سبيكة معينة ومميزٍة عن غريها )املشرتي من ا 

للسبيكة، ونحوها من العالمات املميِّزة هلا عن غريها، عىل أن تكون الشهادة صادرة يف يوم إنشاء التعاقد  

(Trade Date “T+0”)  ل املشرتي قبض السبي ًيا  من جهات معتربة قانوًنا وعرًفا، ختوِّ كة املشرتاة قبًضا حسِّ

متى شاء؛ وعليه فال جيوز بيع سبيكة غري معيَّنة ودون قبض حقيقي ومن ذلك ما اصطلح عليه يف عرف  

 (. 3/4( )البندunallocatedالسوق بـ )

 بشأن أحكام الذهب املشاع ما يأت:   57وجاء يف املعيار 
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ائعة حمددة النسبة يف كمية كلية معينة تتوافر  جيوز متلك الذهب عىل الشيوع بحيث يتملك كل رشيك حصة ش  -

 .  3/4فيها الرشوط املذكورة يف البند 

( إن أمكن دون إرضار بالرشكاء، وله أن يبيعها  segregationملالك احلصة املشاعة أن يطلب فرز حصته ) -

با  حصته  بمقدار  الشيوع  عىل  كل رشيك  يتحمل  تلف  أو  هالك  وقع  إذا  فرز.  دون  حاهلا  عىل  لنسبة  لغريه 

 والتناسب.  

السبائك املخزونة يف خمزن معني إن كان غري مميزة باألرقام، فإهنا باخللط تأخذ حكم املشاع. وإن كان مميزة   -

باألرقام، فإهنا عىل ملك ُمفَرٍز لكل مالك وعىل ضامنه، إال إذا ريض اجلميع بأن تكون بعد التخزين مشرتكة  

ملوكة عىل الشيوع فإن كل واحد من املالك يتحمل تبعة اهلالك  فتأخذ حكم املشاع. وإذا هلكت السبائك امل

 (.  3/5بالنسبة والتناسب ما دامت الكمية الكلية املحفوظة يف املخزن حمددًة يف مجيع األوقات )البند 

مستند اعتبار القبض احلكمي يف بيع سبائك الذهب بالنقود؛ هو أن قبض شهادة الذهب بالصفات املبينة يف  " -

يف قوة القبض الفعيل للذهب من حيث اآلثار القانونية وانتقال املخاطر والنامء والتمكن من الترصف؛  املعيار 

التعامل وتكون   أنظمة تضبط  الذهب يف هذا العرص حتفظ يف خمازن خاصة مرخصة، هلا  السيام أن سبائك 

ذهب وحفظها والتأمني عليها  اجلهات القائمة يف املخازن بمثابة الوكيل عن حامل الشهادة يف حيازة سبائك ال

 . 18"وغري ذلك

وهذا ال يتأتى إال بأن يتم   ودفع البدل يف رشاء الذهب سيكون بالنقود وعندئذ جيب دفع النقود فوًرا يف جملس العقد

عند  الدفع عن طريق وكيل يف بلد البائع، أو يكون املشرتي قد أجرى احلوالة املرصفية مسبًقا فكان البدل لدى البائع  

( أو  debit cardإجراء العقد. يف الفقرة التالية تم تقييم الدفع الفوري ببطاقة الرصف اآليل أو بطاقة احلسم الفوري )

 ببطاقة االئتامن. 

 بيع وشراء الذهب والفضة ببطاقة االئتمان:  4.3.2

فيه   فيام جيب  املطلوب رشًعا  القبض  به  قد ال حيصل  االئتامن  ببطاقة  الدفع  أن  األول:  وجهني؛  من  املسألة  هذه  تثار 

التقابض، والثاين: أن قبول الدفع ببطاقة االئتامن الصادرة من بنوك ربوية فيه نوع إعانة عىل اقرتاض حامل البطاقة بالربا  

وال   ATM كل املعامالت بام يشمل السحب النقدي من مكائن السحب النقدي  من البنك املصدر للبطاقة، وهذا عام يف
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يقترص عىل رشاء الذهب والفضة. مل تتم إثارة هذه اإلشكال يف حال الدفع ببطاقة الرصف اآليل أو بطاقة احلسم الفوري  

(debit cardعىل اعتبار أن الدفع للتاجر يتم فوًرا، كام أنه يتم اخلصم الفوري من حس )  اب حامل البطاقة. غري أن األمر

يف بطاقة االئتامن فيه اختالف بني جهات االجتهاد يف الوجهني، بناء عىل اختالف يف تصور حمل النزاع. تم تناول الوجه  

 األول ثم الثاين فيام ييل. 

 الوجه األول:  

اء الذهب أو الفضة  بشأن بطاقات االئتامن: جيوز رش  139جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم   -

بشأن موضوع بطاقات االئتامن غري املغطاة:    108أو العمالت بالبطاقة املغطاة. وجاء يف قرار املجمع رقم  

ال جيوز رشاء الذهب الفضة وكذا العمالت النقدية بالبطاقة غري املغطاة. ومل يبني املجمع سبب التمييز بني  

 الذهن هو تصور املجمع بأن هناك تأجيل يف الدفع للتاجر عند  نوعي البطاقات املذكورة غري أن املتبادر إىل 

الرشاء ببطاقة االئتامن غري املغطاة مقارنة بالدفع بالبطاقة املغطاة. وهذا حمل النزاع، والسؤال هو هل التأجيل  

البطاقة للتاجر أم يف دفع حامل البطاقة للمصدر؟ والذي يظهر أهنا   نقطة  يف بطاقة االئتامن يف دفع مصدر 

 ملتبسة وتم حتقيقها بعد استعراض موقف املعايري الرشعية.  

بشأن بطاقة احلسم وبطاقة االئتامن: جيوز رشاء الذهب أو الفضة او النقود    2جاء يف املعيار الرشعي رقم   -

  ببطاقة احلسم الفوري، كام جيوز ذلك ببطاقة االئتامن واحلسم اآلجل يف احلالة التي يمكن فيها دفع املؤسسة 

إن الرشاء ببطاقة احلسم الفوري فيه  ". ومستنده: 19( 4/4املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل )الفقرة

تقابض حكمي معترب رشًعا، فإذا تسلم املشرتي الذهب أو الفضة أو العمالت املشرتاة، واستخدام البطاقة  

حلكمي؛ خترجًيا عىل قرار جممع الفقه  ووقع عىل قسيمة الدفع حلساب اجلهة القابلة للبطاقة حصل القبض ا

([ الذي نص عىل أن القيد احلسايب يعترب قبًضا حكًمًيا. وبذلك يتحقق  4/6)   53اإلسالمي الدويل ]رقم  

 .  "الرشط الرشعي للتعامل بالبطاقة يف رشاء الذهب أو الفضة أو العمالت، وهو التقابض

 

 
عي رقم  19

ي المعيار الشر
ي   1وجاء ف 

ي( ف  : تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة االئتمان )المشير بشأن المتاجرة بالعمالت ضمن صور القبض الحكمي
ي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إل قابل البطاقة بدون أجل". وهي عبارة فيها تشويش؛ 

ألن القبض الحكمي يحصل بالقيد الفوري   الحالة التر
 بحساب التاجر إن حصل، وليس بتسلم قسيمة الدفع.  
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جيوز دفع ثمن الذهب ببطاقة احلسم  "لتعامل به:  بشأن الذهب وضوابط ا  57جاء يف املعيار الرشعي رقم   -

أو ببطاقة االئتامن واحلسم اآلجل أو ببديل مرشوع لبطاقة االئتامن املتجدد، حتى وإن كان بائع الذهب هو  

 .  "البنك املصدر للبطاقة

دفع  جيوز الرصف و"(:  2بشأن بطاقات الدفع )تعديل املعيار الرشعي رقم    61جاء يف املعيار الرشعي رقم   -

(. ومستنده:  5/3/3)البند  "ثمن الذهب أو الفضة ببطاقة احلسم، أو ببطاقة الدفع املقدم، أو ببطاقة االئتامن

أن الدفع هبذه البطاقات يتحقق فيه القبض بقيد املبلغ لصالح قابل البطاقة عند استخدامها، وال يؤثر عىل  "

 .  20"ح للسداد للُمصدرذلك تاخر التسويات النقدية أو منح حامل البطاقة فرتة سام

 

إىل املعيار رقم    2ويالحظ أن موقف املعايري الرشعية من رشاء الذهب ببطاقة االئتامن قد تطور يف املعيار رقم   -

 من اجلواز املرشوط بعدم تأجيل الدفع، إىل تأكيد حصول الدفع الفوري.   57

قسيمة الدفع املوقعة من  فضة ببطاقة االئتامن، بأن  وقد استدل الدكتور عبدالستار أبوغدة لرأيه بجوز رشاء الذهب وال

حامل البطاقة تقوم مقام القبض، كالشيك، بل هي أقوى منه كام أفاد الفنيون، ألهنا ملزمة للتاجر وتربأ هبا ذمة حامل  

ويل  "وهذا غري مسلم؛ وناقشه القايض العثامين بقوله:    .21البطاقة من الدين حاالً، وليس له االعرتاض عىل الوفاء بقيمتها 

فيه نظر، ألن براءة ذمة املشرتي يشٌء، وحصول القبض من البائع يشٌء آخر ... والذي حيصل بتوقيع املشرتي هو األول  

ة بتسديد مبلغه  دون الثاين ... والواقع أن البنك املصدر إنام يدفع الثمن إىل البائع قبل أن يطالب املشرتي/حامل البطاق

. والذي رآه الباحث يف هذه املسألة أن اإليصال توثيق للدين الذي نشأ يف ذمة حامل البطاقة لصالح التاجر، وال  22إليه 

تربأ ذمة املشرتي حامل البطاقة به أيًضا وإنام بدفع البنك املصدر للتاجر واملرجح لدى الباحث أهنا كفالة بالدين. وما  

من أن املصدر يدفع فوًرا للتاجر كام يف البطاقات األخرى هو التصور املرجح هلذه العملية، وتظهر    61انتهى إليه املعيار  

العملية فوًرا يف حساب بنك التاجر بصفته وكياًل عن التاجر معلقة إىل حني املصادقة عىل صحة املعلومات. وال يؤثر  

ء الذهب ببطاقة االئتامن من حيث الوجه األول املتعلق  تأخر حامل البطاقة يف الدفع ملصدرها. وهبذا يظهر جواز رشا

 بالتقابض. أما من حيث الوجه الثاين املتعلق باإلعانة عىل القرض املحرم فتم تقييمه فيام ييل.  

 

 
عية، ص 20  . 1168المعايير الشر
عي عليها: عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه ع 21

 . 23527/ 15:2بطاقات االئتمان تصورها والحكم الشر
، صالح الدين عامر، ص:  ي الفقه اإلسالمي

ي ف 
ي المعارص غير االئتمان 

ون   .  ٣٥٨أنظمة الدفع اإللكير
 .  464فقه البيوع، ص 22
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 الوجه الثاين:  

ز حلامل  يف عدم جواز إصدار هذا النوع من البطاقات التي تقوم عىل اإلقراض بالربا، وال خالف يف أنه ال جيو  ف ال خال 

البطاقة أن يقرتض بالربا هبذه البطاقة، لكن إذا وجدت حاجة للتعامل مع عدم وجود بدائل إسالمية فالفتوى عىل جواز  

ذلك بقدر احلاجة مع احلرص عىل جتنب العمل باخليار الذي يدخل املتعامل يف الربا. وصورة املسألة أن املشرتي حامل  

لبنك املصدر يف هناية فرتة السامح وخيتار بنفسه تأخري الدفع مع فائدة ربوية. فهل  البطاقة قد ال يدفع ما استحق عليه ل

 جيوز قبول البطاقة يف عمليات الرشاء أم يمنع بالنظر إىل ما يرتتب عىل ذلك من دخول حامل البطاقة يف املحرم؟  

أنه ليس سبًبا قريًبا يف فعل املحرم، فهذه عملية  إن قبول التاجر للبطاقة ال خيلو من نوع إعانة عىل املحرم يف اجلملة، غري  

رشاء مباحة توسطت فيها البنوك بالدفع، والعالقة بني حامل البطاقة والبنك مستقلة متاًما عن عالقة املشرتي بالتاجر.  

املها يف  ويقوي عدم التسبب املؤثر يف احلكم يف الدخول يف املحرم أن البطاقة متنح مهلة للسداد بدون أي فوائد، وحل

هناية املهلة اخليار يف أن يدخل يف الربا أو أال يدخل، وعليه؛ يمكن القول بانقطاع نسبة الفعل املحرم إىل هذا السبب  

 البعيد، وأن املحرم حدث بفعل فاعل خمتار. 

نرز كلوب.  وقد عرضت هذه املسألة عىل اللجنة الدائمة لإلفتاء يف دولة الكويت بشأن قبول التاجر للدفع ببطاقة داي

باآلت:   بالنسبة  "فأجابت  حكمه  خيتلف  كلوب(  )الداينرز  املسامة  االئتامن  ببطاقة  التعامل  وهم    للمتعاملني إن  هبا، 

 البنك:   -هنا -األطراف الثالثة: البائع والزبون )املشرتي( ورشكة الداينرز كلوب مع وكيلها وهو 

من الزبائن استخدام البطاقات املذكورة لدفع ما عليهم من املستحقات،    قبوهلا   - هنا - أما بالنسبة للبائع وهو   ( أ

ل الرشكة املصدرة    بدفع ما عليه من الدين.   للبطاقة وذلك جائز هلا؛ ألن العميل بل أن يدفع هلا نقًدا وكَّ

ع أثامن وأما الزبون )املشرتي( فاستعامل البطاقة كذلك جائز بالنسبة له، ويكون قد وكل رشكة البطاقة بدف ( ب

السلع املرتتبة عليه، ولكن جيب عليه اختاذ اإلجراءات الكافية التي تضمن عدم دفعه فوائد عىل املستحقات،  

رصيًدا يكفي لسداد ما يرتتب عليه يف    للبطاقةوذلك بأن جيعل يف حسابه لدى البنك أو الرشكة املصدرة  

؛ وهذا ألجل أن يتحاشى أن يطبق  املذكورة االئتامنية    مدة املهلة التي ال ترتتب فيها فوائد، طبقا لنظام البطاقة 

 عن السداد مدة معينة.   التأخريعليه هذا الرشط املحرم الذي ينص عىل دفع العمالء فوائد يف حال 
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فيجوز هلم    املستحقاتد  يتسد  يه وأما الرشكات املصدرة للبطاقة والبنك الذي يكفل العمالء ويرتتب عل (ج

اته أمر ييرس عىل الناس ناحية مهمة من أمور حياهتم، لكن جيب عىل الرشكة  هذا التعامل، وهو يف حد ذ

   23(5/1497. )الفتوى رقم: "والبنك إلغاء رشط دفع الفائدة الربوية يف حال تأخر العميل عن السداد

ع ال بشأن بطاقات الدف  61بشأن الذهب واملعيار الرشعي رقم   57وظاهر النص الذي سبق من املعيار الرشعي رقم  

 يمنع من قبول استعامل تلك البطاقات يف رشاء الذهب، وإن مل جَيُْز إصدارها.   

حكم إقامة عقد القرض، أو الوكالة، أو الضمان عن طريق وسائل التواصل  4.4
 : الحديثة

يف إطار أحكام التعاقد عن بعد بني غائبني ال يظهر ما يمنع من إجراء هذه العقود الثالثة عرب وسائل االتصال بام فيها  

مع   فيام    ةمراعا اإلنرتنت  االتصال  التعامل عرب وسائل  ومراعاة خصوصية  األصلية،  الرشعية  واشرتاطاهتا  ضوابطها 

إللكرتوين ونحوه مما سبق ذكره والتوثق من مصداقية املواقع اإللكرتونية،  يتعلق بالتاكد من هوية املتعاقدين بالتوقيع ا

 وحجية الوثيقة اإللكرتونية يف القوانني ذات الصلة.  

هذه العقود من خالل وسائل التواصل احلديثة وباإلنرتنت مما تقتضه حاجة الناس ولذلك تم تأكيد حجيتها  إبرام  وإن  

جاء يف نظام املعامالت والتجارة اإللكرتونية  .  صدرت لتنظيم التعامالت اإللكرتونيةالتي  ومحايتها يف عدد من األنظمة  

الفقرة  . ويف  24يف ديب: )ال تفقد الرسالة اإللكرتونية أثرها القانوين أو قابليتها للتنفيذ ملجرد أهنا جاءت يف شكل إلكرتوين( 

( الفصل  من  اإللكرتونية4األوىل  والتجارة  املبادالت  قانون  من  ساوى    (  اإللكرتونية  القانون  التونيس  الوثيقة  بني 

وجاء يف نظام املعامالت والتجارة اإللكرتونية يف    .25والوثيقة الكتابية، وكذلك اإلمضاء اإللكرتوين باإلمضاء الكتايب

إللكرتوين  ديب: )إذا اشرتط القانون وجود توقيع عىل مستند، أو نص عىل ترتيب نتائج معينة يف غياب ذلك فإن التوقيع ا

 . 26( يستويف ذلك الرشط

  

 

 
 149-148ص ، 11موسوعة فتاوى المعامالت المالية، مج23
ونية، رقم )٧المادة ) 24 ي من قانون المعامالت والتجارة اإللكير

ي بتاريــــخ ٢٠٠٢(، لسنة ٢( من الفصل الثان  ي دنر
اير  ١٢م صدر ف   . ٢٠٠٢فير

 . ١٤مجموعة النصوص القانونية، ص:  25
. ١٠المادة ) 26 ي ونية لدنر

ي من قانون المعامالت والتجارة اإللكير
 ( من الفصل الثان 
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 التعامالت في بيئة سلسلة الكتل )البلوكتشين(: المبحث الثالث .5
أو االستثامر     Crypto mining)حكم التعامل بالعمالت الرقمية؟ وحكم تعدين العمالت الرقمية )تناول هذا املبحث  

 .  NFTsوحكم التعامل مع  ، يف هذا املجال 

، وضمنت توصياهتا يف قرار املجمع  2019اإلسالمي الدويل ندوتني يف هذا الشأن؛ األوىل يف سبتمرب  عقد جممع الفقه  

الر  237رقم   املجمع  نوفمرب  ايف دورة  املفهوم  2019بعة والعرشين يف  القرار عىل  ثم  التوصيات ومن  اقترصت   .

يات اخلاصة هبا عىل أن تعرض يف دورة  ، وتم إعداد التوص2021وآليات العمل. ثم عقدت الندوة الثانية يف نوفمرب  

بشأن   الندوة  يف  للمشاركني  رأيني  تقرير  التوصيات  تضمنت  بعد.  موعدها  حيدد  مل  التي  والعرشين  اخلامسة  املجمع 

العامل   لرابطة  الفقهي  املجمع  أدرج  املعترب رشًعا.  والقبض  للتعامالت  تفصيلية  وضوابط  املشفرة،  الرقمية  العمالت 

 .  27ت الرقمية عىل دورة املجمع التي أجلت بسبب ظروف كورونا اإلسالمي العمال

وملا اتسم به عامل العمالت الرقمية من تسارع وتنوع؛ فإن الرأي الرشعي الذي قدمته هذه الورقة هو احلكم األصيل،  

 وليس فتوى بإجازة وقائع بعينها ملا يشوب الوقائع من تفاصيل إضافية تؤثر يف احلكم.  

 المشفرة:  العمالت الرقميةحكم التعامل ب 5.1

التعامل بالعمالت الرقمية املشفرة يتنازعه رأيان مها املنع واإلباحة األصلية، ومن خالل متابعة الباحث   ( أ

لتطور النظر يف هذه النازلة واملناقشات املشار إليها آنًفا تم رصد األوصاف التي استند إليها الرأي باملنع  

 فيام يأت:  

 مية مركزية.   ال تصدر من جهة حكو  (1

 ليس هلا قيمة ذاتية، طبيعة مادية حسية ذات قيمة منفعة ذاتية.   (2

 ليس هلا غطاء مادي.   (3

 غياب الضامن.   (4

 ال يوجد اعرتاف رسمي هبا كعمالت قانونية، وهذا يفقدها القوة اإلبرائية امللزمة.   (5

 الغفلية املتعلقة هبوية املتعاملني.    (6

 

 
ي مناقشات هذا ا 27

: ينظر ف  ي
 لمبحث ما يأنر

وعية البتكوين رقم  -  . 2018/ 1بيان منتدى االقتصاد اإٍلسالمي بشأن مشر
ي حكم التعامل بالعمالت الرقمية المشفرة ) -

 (.  2021القضايا المؤثرة ف 
عية ) - : دراسة تحليلية فنية وشر ي

ي عقدها الثان 
 (. 2021العمالت الرقمية المشفرة ف 
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 غري مستقرة يف أسعارها.   (7

يمكن منح هذه العمالت وصف املال املتقوم أو املتمول رشًعا، أو وصف    املنع؛ ال وعليه وفق رأي  

 الثمنية.  

 نوقشت هذه األوصاف بأهنا يف اجلملة غري مسلمة:    ( ب

يوجد  فسك النقود من السلطان يف التاريخ اإلسالمي يستند إىل املصلحة ملنع الغش والتزوير وال   (1

 .   28نص رشعي بتحريم إصدار النقود من غري السلطان

جهة   (2 من  مضمونة  ليست  أهنا  كام  مادي.  غطاء  أو  ذاتية  قيمة  هلا  ليس  أيًضا  الوطنية  والعملة 

الرقمية   العمالت  مجيع  فإن  موثوقية،  من  اإلصدار  جهة  متنحه  ما  املقصود  كان  وإذا  اإلصدار، 

ة يمكن تقويمها من هذه الناحية خالًفا للبتكوين فإن  املشفرة هلا جهات إصدار ومرشوعات معلن

هذه   يف  املعدنني  عليه جمموع  يسيطر  والذي  بالعملة  اخلاص  املفتوح  الربوتوكول  يف  مصداقيتها 

 العملة وال يمكن أن تنفرد بالسيطرة رشحية معينة من جمتمع املعدنني.  

انوين والرشعي لتعامالت البتكوين عىل وعدم االعرتاف القانوين ليس وصًفا مانًعا من االعتبار الق (3

قانوًنا  تعتد  هبا  بالتعامل  سمحت  التي  الدول  ألن  التعامل،  واقع  يف  به  العمل  اجلاري  وصفها 

 بالتعامالت التي جتري هبا وإن مل تعتربها عملة باملعنى القانوين للعملة الوطنية.  

تداول بالعمالت الرقمية املشفرة وإلزامها  أال يتم تقنني املنصات التي ت  ا وأما الغفلية، فال يلزم منه (4

 بتحديد هوية املتعامل طبقا للوثائق القانونية وهو ما بدأت به العديد من البالد.  

الوطنية تواجه   (5 العمالت  باملاهية. وكثري من  وأما تذبذب األسعار فهو وصف عارض ال يتعلق 

 التذبذب دون أن خيرجها هذا عن املالية والنقدية.   

فإن مجلة األوصاف التي سيقت للمنع ال تنهض للعدول عن القول باإلباحة األصلية، ولكن بعض  وعليه؛  

باإلباحة   القول  أن  كام  العمالت،  هبذه  التعامل  يف  املخاطر  درجة  رفع  عىل  بظالله  يلقي  قد  األوصاف 

 األصلية ال يصادر حق السلطان بتقييد التعامل هبذه العمالت أيًضا.   

 ىل مجيع أنواع العمالت الرقمية املشفرة؛  يرسي هذا احلكم ع (ج

 

 
اضية ]الرقمية المشفرة[.  ا بشأنفتوى الدكتور محمدعىلي القري  28  لعمالت االفير
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العمالت الالمركزية والتي يمثلها البتكوين ألن هلا بروتوكول مفتوح، واإلثري نسبًيا إذا صدق   -1

 حتوهلا إىل الربوتوكول املفتوح.  

العمالت غري املركزية والتي يمثلها اإلثري قبل التحول املذكور والريبل وغريها من العمالت هلا   -2

 خاصة هبا.   منصات 

التيثر   -3 كعملة  وطنية  بعملة  أو  بالذهب،  واملغطاة  املستقرة  قيمة    USDTالعمالت  عىل  املثبتة 

 الدوالر، أو تلك املغطاة بعمالت رقمية مشفرة أخرى كالبتكوين.  

التي متول مرشوعات، وتسمى أيًضا رموز املنفعة، وتصدر يف مقابل االكتتاب يف متويل    التوكنز -4

املنافع  عىل  للحصول  وسيلة  وإنام  املرشوعات  هذه  يف  حصة  متثل  ال  أهنا  غري  مرشوعات، 

 واخلدمات املستقبلية هلذه املرشوعات.  

 لرقمية املشفرة، ومنها:  خالف ما سبق من األصول الرقمية املشفرة ال يدخل يف وصف العمالت ا

 من هذا املبحث.   2وتم تناوهلا يف البند  NFTsالرموز غري القابلة لالستبدال   -1

 التوكنز التي تصدر مقابل أصول وأوراق مالية، وتشبه األسهم والسندات فلها أحكامها.   -2

هبا   -3 خاص  بلوكتشني  عىل  إصدارها  البالد  من  العديد  تزمع  التي  املركزية  الرقمية  العمالت 

لإلصدار  مكملة  الوطنية  عملتها  من  رقمية  نسخة  ليست سوى  فهي  السلطات  هبا  وتتحكم 

الوطني للعملة، وليست من مجلة العمالت الرقمية املشفرة التي متثل النازلة اجلديدة. ومع ذلك 

ملا  حكام العمالت الرقمية املشفرة فيام يتعلق بصورة القبض الرشعي املعترب وفًقا  ال خترج عن أ

 .  هتناوله يف الفقرة تم 

إن القول باإلباحة األصلية ال يقتيض إباحة كل أنواع العمالت الرقمية املشفرة بأفرادها؛ ما صدر منها وما   ( د

د من النظر إىل كل إصدار وتقييمه للحكم عىل  مل يصدر، كام أنه ال يقتيض إجازة كل صور التعامل، بل ال ب

 تلخص اآلت:   29مرشوعيته. ويف مداولة علمية مع اخلرباء يف هذا املوضوع 

املرشوعية تستند إىل مصدر القيمة يف العمالت الرقمية املشفرة. وبعد التأمل يف هذه النقطة تقرر   -1

ة أو متوله هذه العملة والذي يتم  أن مصدر القيمة هو املرشوع الذي تصدر عىل أساسه هذه العمل

 

 
ي الع 29

مالت الرقمية تم التداول بشكل موسع وألغراض تحرير هذه النقطة مع الزميل الدكتور محمد يوسف أبو جزر عضو منتدى االقتصاد اإٍلسالمي والخبير ف 
 المشفرة ومؤسس مكتب كريبتو حالل.  
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توضيحه يف الورقة البيضاء وخارطة الطريق اخلاصة بالعملة، ويتجسد هذا املرشوع يف الواقع  

العملة تدعم   اإلقبال عىل  زيادة  التداول، كام أن  العملة وحضورها يف  قوة  ويعود مردوده عىل 

ؤسسون بغرض التوسع يف املرشوع  املرشوع من خالل بيع أرصدة من العمالت التي حيتفظ هبا امل 

خدمات   يف  األساس  الدفع  وسيلة  العملة  متثل  احلقيقة  ويف  منه،  جديدة  مراحل  متويل  أو 

املرشوعات ومنافع املنصات ذات الصلة. وهذا املعنى يصدق بشكل واضح عىل األنواع األربعة 

والتوكنز أو رموز    الالمركزية والعمالت املركزية والعمالت املستقرة   العمالت: العمالت من  

املنافع بصفة عامة. فأما العمالت املركزية والتي يمثلها البتكوين فلها خصوصيتها، وقد طرحت  

كوسيلة للتبادل ونقل القيمة عابرة للقارات دون اعرتاف بقيود املركزية واجلغرافيا بغرض تاليف  

وأما اإلثري والريبل فهي  القيود املفروضة عىل العمالت الوطنية فضال عام يكتنفها من عيوب.  

من   املصدرة  اجلهة  تدعم  املستقرة  والعمالت  اإللكرتونية،  املنصة  أعامل  األوىل  بالدرجة  تدعم 

التي تصدر عىل  املرشوعات  تدعم  والتوكنز  الغطاء،  استثامر  تعود عليها من  التي  املنافع  حيث 

 أساسها. 

الت -2 من  بد  ال  عملة  أي  يف  املرشوعية  لتقرير  فإنه  من  وعليه؛  الغرض  أن  األول:  أمور:  من  أكد 

يكون  اإلصدار، وأعامل املنصة، وطرق استثامر الغطاء، وأنشطة املرشوعات كل ذلك جيب أن  

. والثاين: أن املرشوع يتسم باجلدية واملصداقية واملوثوقية، وليس مرشوًعا ومهًيا أو احتيالًيا مباًحا 

بدون أي ضامنات، ومن ثم فإنه يف هذه احلال    أو غري قابل للتطبيق، أو ُبني عىل وعود مستقبلية

يتم إصدار العمالت ومجع األموال ثم يتالشى املرشوع أو ال ُينشأ فتفقد العملة أكرب حمفز هلا عىل 

االستمرار، فتتحول إىل عملة مضاربة لبعض الوقت ثم تتالشى. الثالث: أن العملة تستند إىل  

لتحقيق مناط مرشوع حقيقي وليس جمرد طرح للمضاربة. فه الثالثة ضوابط مهمة  ذه األمور 

 املرشوعية يف أفراد العمالت املطروحة.  

إن القول باإلباحة ال يقتيض أيًضا إجازة كل صور التعامل هبذه العمالت، بل جيب ابتداء التقيد   -3

كل   جتنب  وجيب  الوطنية،  بالعمالت  أسوة  الفوري  والتقابض  والتساوي  التامثل  برشوط 

الر العمالت  املعامالت  كانت  وملا  بحسبه،  يشء  كل  وقبض  العمالت.  هبذه  املؤجلة  أو  بوية 

الوطنية يتحقق فيها القبض احلكمي بالقيد يف حسابات البنوك، فإن القبض احلكمي يف العمالت  
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الرقمية املشفرة حيصل بنقلها بني املتعاملني عىل شبكة البلوكتشني، ويمكن القول بأن هذا القبض  

املت الوحيد  ال  هو  العمالت  هذه  فإن  البلوكتشني  عىل  التوثيق  وبدون  العمالت،  هذه  يف  صور 

املنصات واالكتفاء   دفاتر  بالقبض يف  االعتداد رشًعا  الضابط عدم  حقيقة هلا. وترتب عىل هذا 

بتداول العمالت الرقمية التي تعلن عنها املنصة، فهذا يف حقيقته مضاربة عىل األرقام فقط أو عىل 

وع من املقامرة، وهو يشبه عمليات الفوركس الشهرية التي جيري فيها التداول عىل املؤرش وهو ن

املنصات اإللكرتونية دون انتقال العمالت بني حسابات األطراف املعنية لدى البنوك. ويف سبيل  

حتقيق مناط هذا الضوابط يتم التمييز يف عامل العمالت الرقمية املشفرة بني منصات مركزية وهي  

تم إثبات التداول فيها يف دفاتر املنصة فقط دون التأثري يف البلوكتشني، ومنصات ال مركزية  التي ي

وهي التي يتم فيها توثيق املبادالت اخلاصة باملتعاملني عىل شبكة البلوكتشني مبارشة مثل منصة  

 .  Uniswapيونيسواب 

العمال  -4 التشجيع عىل االستثامر يف هذه  يقتيض  القول باإلباحة ال  إىل  إن  التنبيه  املهم  ت؛ بل من 

املخاطر التي تكتنف التعامل هبا بسبب ما تتعرض له العمالت الرئيسة من موجات مضاربة أو  

التي ال تسندها  التوكنز  البالد، كام جيب احلذر من  قيود وطنية تتسم بعدم االستقرار يف بعض 

 مرشوعات حقيقية تتمتع بجدوى موثوق هبا.  

من   -5 االستثامروإن  صور  مقدمة  ويف  العمالت  هذه  يف  االستثامر  هو  الصلة  ذات    ؛ املعامالت 

التعدين غري أن التعدين، فإذا قلنا باإلباحة األصلية فإن هذا احلكم ينسحب عىل    االستثامر يف 

 .  2هناك حاالت جيب جتنبها خلروجها عن األصل. تم تقييم هذا األمر يف البند 

 في هذا المجال: حكم التعدين واالستثمار  5.2

التعدين عملية هادفة إىل التحقق من صحة املعامالت التي جتري عىل شبكة البلوكتشني وتوثيقها  ( أ

. وحيوز  30أي إضافتها إىل سلسلة الكتل، وذلك من خالل حل معادالت رياضية وختمني النتيجة 

واملصادقة، وأخرى    املعدن الذي ينجح يف التوثيق مكافأتني: واحدة من املتعاملني مقابل التحقق 

 

 
 ينظر المراجع السابقة.   30
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من الشبكة نفسها بعد النجاح يف إضافة املعاملة )البلوك( إىل سلسلة الكتل. واملكافأة عمالت  

 رقمية مشفرة من العمالت حمل التحقق والتوثيق غالًبا.  

امللكية   ( ب بإثبات  التعدين  للتعدين؛  حالًيا صورتان  ـــــ  و  PoWيوجد  بلوكتشني  يف  السائد  هو 

وهو املستخدم يف منصة بينانس وذكر    PoSثرييوم، والتعدين بإثبات احلصة  بتكوين ومنصة اإل

. يتميز التعدين بإثبات  2022سبتمرب    15اخلرباء أن إيثريوم سوف تنتقل إىل هذه الطريقة يف  

لضامن اجلدية    stakingاحلصة بأنه عىل كل متعامل أن يودع مبلًغا وتعرف هذه العملية فنيا بـ  

املشاركة يف التعدين، وبتفاوت املبلغ ترتفع فرص املعدن يف الفوز واحلصول    وعدم التحايل عند

عىل املكافأة املذكورة. وال يظهر أي إشكال رشعي يف هذه الصورة، وهي ساملة عن شبهة القامر  

ألن املكافأة من الشبكة التي هي بمثابة طرف ثالث عن جمموع املعدنني وهذا هو التعدين املبارش 

ىل عقد اجلعالة. وقد يتم التعدين باستئجار األجهزة أو من خالل االنضامم باجلهاز وهو خمرج ع

الشخيص املجهز بوسائل التعدين إىل جممعات تعدين، أو من خالل منصات تعدين. ويف حال  

املنصات يمكن لألفراد الذين لدهيم فائض أن يستثمروا يف التعدين بإثبات احلصة بالوكالة مع  

تقديم أمواهلم أو حصصهم، وهنا إن كان االتفاق هو املشاركة يف احلصول عىل املنصات وذلك ب

نسبة من عائد التعدين الفعيل فهذا نوع من املضاربة الرشعية. أما إذا كان االتفاق عىل دفع عوائد  

 ثابتة فهذا ربا.  

وذلك عىل أساس أن التعدين بإثبات    احلصة،وهنا وجه آخر يؤثر يف مرشوعية التعدين بإثبات   (ج

احلصة يتيح توثيق العقود الذكية، وألن هذه العقود الذكية قد تكون قروًضا ربوية وقد يكون  

الربا. وألن   بالتحريم يف عقود  العقود مشمول  توثيق هذه  فإن  املنصة؛  أعامل  الغالب عىل  هو 

ن ألن العقود املطلوب توثيقها ال يمكن   معرفة العقود املحرمة من غريها ليس مما ُيدركه املُعدِّ

ن البحث عن القرائن يف هذه احلالة بالنظر   التمييز فيام بينها من هذا الوجه، لذلك وجب عىل املُعدِّ

 إىل نشاط املنصة التي جيري عليها التعدين والعمل باالحتياط.  

 : NFTsمع حكم التعامل  5.2.1

صل فريد  أل توثيقا متثل    "مثيلتها  عن   منها ختتلف  كل وحدة"  فريدة  رموز   هي   غري القابلة لالستبدال صول أو الرموز  األ

ا  ما   ةأو معلوم  الفنية وغريها ألمثل  لتمثل وثيقة ملكية  .  عامل  الرموز  أنه يمكن استخدام هذه  أن    ألصول إاللورغم 
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ثال يمكن رشاء رمز قابل  ملصول، عىل سبيل ااألجمرد توثيق لنسخة موقعة من تلك  هو  وسع هلا حاليا  األستخدام  اال

إ   اجلميع  وبينام يستطيع   الستبدال يمثل لوحة رقمية، ل القابأن الرمز    الالولوج للعمل الرقمي  ستبدال يمثل  الل  لغري 

مليون    69بمبلغ يعادل    "يوم   5000دة  كل يوم مل"بعنوان    ، بيع لوحة رقمية  الوقد تم فع.  صممملمن ا  موقعة  نسخة

  مميزة   للحظات  مصورة  فنية   الستبدال متثل لقطاتل  قابلة رموز غري  وحيازة صدار إريون إىل. ويتسابق اليوم الكث الردو

 .  بواسطة العقود الذكية التي متنع االزدواجية   خاصية عدم القابلية لالستبدال  ويتم فرض  .31عبني مميزين وتغريدات الأو  

وعىل سبيل املثال ال جيوز    ؛ متثله بناء عىل ما    NFTأما فيام خيص احلكم الرشعي، فيمكن القول بجواز أو عدم جواز  

 : إنشاء أو التعامل باألصول اآلتية

 . كشفه أو النظر إليه كصور العورات والنساء املتربجات والسافرات رم حيما  -

 تصويره مثل اهلل واألنبياءما حيرم   -

 ما يعد إضاعة للامل.   -

 

 
، صالعمالت الرقمية ال 31 ي

ي عقدها الثان 
 .  7مشفرة ف 
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 المبحث الرابع: مسائل متفرقة في الوسائل .6
الوسائل املشتبه فيها من حيث كوهنا إعانة عىل املعصية موضوع شائك، فقد تقوم املعصية بعمل العاقد، أو يكون عمله  

الباب  السادة األحناف يف هذا  تعبري  املعصية حسب  بعيًدا يف حصول  أو  قريًبا  تقييم32سبًبا  تم  ثالث مسائل يف هذا    . 

املبحث: تصميم مواقع اإلنرتنت، استعامل صور النساء غري املحجبات واملتربجات يف الرتويج للبضائع، واالستثامر يف  

وتبني أن الوسائل الثالثة من نوع ما تقوم به املعصية نفسها، وليست من الوسائل املباحة   ATMمكائن السحب النقدي  

 محرم.  التي تعد سبًبا حمرًكا لل

 .  2املائدة: "والعدوان وال تعاونوا ىلع اإلثم"ودليل املنع يف قوله تعاىل: 

جيوز إنشاء املواقع التجارية عىل شبكة اإلنرتنت برشط  "بشأن التعامالت باإلنرتنت:    38جاء يف املعيار الرشعي رقم  

خلوها مما هو حمرم رشًعا، كالرتويج لسلع أو خدمات أو أنشطة حمرمة أو استخدام أدوات ووسائل حمرمة يف الرتويج  

 (.  2/1)الفقرة  "لسلع أو خدمات أو أنشطة مباحة

وهي:  يف األوىل  املسألة  كالبنوك    "  حمرمة  منتجات  أو  معامالت  تتضمن  مؤسسة  أو  لرشكة  اإلنرتنت  موقع  تصميم 

؛ الذي يظهر أن الشبهة واقعة يف عني العمل، وهو يتضمن الرتويج للخدمات واملبيعات املحرمة يف كل البنك  "واملطاعم

خال املوقع املخصص للجهات    إن جيز من هذا الوجه. لكن  الربوي أو اجلهات ذات األنشطة املختلطة كاملطاعم، فلم  

أنشطة تلك   املختلطة عن ختصيص عنوان لألطعمة املحرمة كبيع اخلنزير واملسكرات، وكان األكثر يف  ذات األنشطة 

 اجلهات احلالل، وكان هناك ضيق وحرج يف ترك هذا العمل فيجوز عندئذ للحاجة.  

وضع صور نساء غري حمجبات عىل موقع خاص يب لرتويج املنتجات، وماذا لو  ":  كذلك احلال يف املسألة الثانية وهي

نساء متربجات، و ماذا لو كانت البضاعة تتعلق    ولكنكان املوقع لرشكة اجنبية وهذه الصور ليس فيها تعري أو فاحشة  

. إن الرتويج هنا  "ها بمالبس داخلية ونحوها و سيكون فيها صور لنساء هبذه املالبس لغرض عرض البضاعة و تروجي

تم بأدوات ووسائل حمرمة وهي استعامل صور النساء عىل نحو ما ذكر يف نص املسألة، وغري جائز يف احلالني؛ سواء عىل  

موقع خاص أو موقع رشكة أجنبية، ملا فيه من خرق ملنظومة القيم اإلسالمية وإثارة الغرائز وتأجيح الشهوات ودعوة  

 البرص.   اجلمهور للنظر حيث وجب غض

 قال تعاىل:  

 

 
 . 326-316، 194-187فقه البيوع، ص 32
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 .  32األحزاب:  "بالقول فال ختضعن"

 .  33: األحزاب "وال تربجن"

 .  30النور:  "أبصارهم من  يغضوا  قل للمؤمنني"

 .  19النور:  "أيلم عذاب  لهم  آمنوا  اذلين  يف الفاحشة تشيع  ن اذلين حيبون أنإ"

  .36مسلم رقم:    "احلياء من اإليامن"وقال صىل اهلل عليه وسلم: 

فمحل الشبهة أن هذه املكائن تتيح السحب النقدي    ATMأما املسألة الثالثة وهي االستثامر يف مكائن السحب النقدي  

ببطاقات االئتامن اإلقراضية أيًضا، ويرتتب عىل السحب نسبة مئوية من املبلغ املسحوب، فإن صاحب املاكينة وكيل عن  

قة برصف النظر عام يعود عليه من رسوم من هذه اخلدمة. وعليه؛ مل جتز هذه  مصدر البطاقة يف تسليم القرض حلامل البطا 

أو   اإلجارة  املسجد عىل سبيل  كام ال جيوز وضعها يف  عندئٍذ،  املاكينات  االستثامر يف  ومل جيز  الوجه،  هذا  العملية من 

اإلقراضية هناك السحب    ئتامناالاالستضافة ملا فيه من اإلعانة عىل هذا العمل املحرم. وإىل جانب السحب ببطاقات  

بالبطاقات املرصفية املغطاة فهذه ال يرتتب عليها حمرم والرسوم التي حيصل عليها صاحب املاكينة هي رسوم خدمة. فإذا  

جاز االستثامر فيها عندئٍذ وجاز وضعها يف    -وهو ممكن-أمكن عدم قبول بطاقات االئتامن عىل ماكينة السحب النقدي 

اإلجارة أو االستضافة بنية التسهيل عىل رواد املسجد، وتكون يف الساحات اخلارجية بعيًدا عن مداخل    املسجد عىل سبيل

 املسجد جتنًبا للتجارة يف املسجد.  

الكويتي بشأن متكني حامل بطاقة فيزا من السحب من أجهزة الرصف اآليل   التمويل  لبيت  الفتاوى الرشعية  جاء يف 

كالسيك(، فإذا كانت عن طريق االئتامن   – أما فيام خيتص ببطاقة السحب )فيزا العادية ": 33التابعة لبيت التمويل ما يأت 

فتوى رقم    "لربا بصفته معينًا عىل قرض بفائدةاوالقرض بفائدة، فال جيوز أن يقبلها البنك، حتى ال يقع حتت طائلة  

ال موظفوه، يف عمل ربوي أو  و فال جيوز أن تستخدم أموال بيت التمويل وال آالته،  "(. وجاء يف فتوى أخرى:  718

أكدت اهليئة ... عىل قسم الفيزا برضورة التحري الكفيل  ". وجاء يف فتوى أخرى:  719فتوى رقم  "فيه شبهة الربا 

 (.  710)فتوى  "ذين ليس لدهيم أرصدة من السحب من أموال وأجهزة بيت التمويل الكويتيباستبعاد ال

 هلل رب العاملني.    واحلمد

  

 

 
 .  179-177، ص15موسوعة فتاوى المعامالت المالية، ج 33
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 النتائج .7
خارج   .1 واحللول  اإللكرتونية  البنكية  والتعامالت  اجلديدة  اإللكرتونية  االخرتاعات  املالية  بالتكنولوجيا  بقصد 

والعمالت   البلوكتشني  بيئة  يف  والتعامالت  اإللكرتونية  والتجارة  باإلنرتنت  والبيع  التقليدية  املالية  املؤسسات 

 الرقمية املشفرة.  

ما يات: عدم وجود جملس عقد مادي بني األطراف    "عن بعد"التي تتم  وأبرز خصائص العقود عرب اإلنرتنت و .2

حلظة تبادل الرتايض، اقرتان اإلجياب بالقبول يف جملس حكمي عرب اإلنرتنت، املبيع ال يمكن رؤيته إال بعد تسلمه.  

 يتم الوفاء الفوري بالثمن عىل الشبكة.  

ما يأت: الصيغة التي يتم هبا االنعقاد )اإلجياب والقبول(،    من اجلوانب املحتاجة للتأصيل يف التجارة اإللكرتونية  .3

جملس العقد حيث تلتقي إرادة العاقدين، القبض للمبيع أو الثمن باعتبارمها أثًرا للعقد، اإلثبات لتعيني املتعاقد  

 والتأكد منه. 

التح .4 القبض،  وإجراءات  العقد  املرشوعية يف حمل  العامة:  الفقهية واألخالقية  املتعاقدين  الضوابط  هوية  من  قق 

 إلكرتونًيا، االحتياط لضياع األموال بالغش والتزويد عىل اإلنرتنت.  

إبرام العقد باستخدام املحادثة الصوتية أو املحادثة بالصوت والصورة بني املتعاقدين عرب اإلنرتنت يأخذ أحكام   .5

  يرسي عىل عقود القرض والوكالة والضامن   التعاقد بني حارضين. ويرسي عىل بيع املزاد عرب اإلنرتنت أحكامه. كام 

 .  عرب اإلنرتنت أحكامها األصلية

يشرتط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلني يف جملس العقد، ويتحقق قبض املشرتي للسبيكة بقبض عينها   .6

ني املشرتي من  بنفسه، أو عن طريق وكيله قبًضا حقيًقًيا أو حكمًيا، ويتحقق القبض احلكميُّ بتعيني السبيكة ومتك

( بأرقام للسبيكة، ونحوها  allocatedالترصف هبا، أو بقبض شهادة متثل ِملك سبيكة معينة ومميزٍة عن غريها )

التعاقد ) يوم إنشاء  الشهادة صادرة يف  أن تكون  املميِّزة هلا عن غريها، عىل  العالمات   Trade Dateمن 

“T+0” ل امل ًيا متى شاء؛ وعليه فال  ( من جهات معتربة قانوًنا وعرًفا، ختوِّ شرتي قبض السبيكة املشرتاة قبًضا حسِّ

بـ   السوق  عرف  يف  عليه  اصطلح  ما  ذلك  ومن  حقيقي  قبض  ودون  معيَّنة  غري  سبيكة  بيع  جيوز 

(unallocated  .) 
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ع، أو  وهذا ال يتأتى إال بأن يتم الدفع عن طريق وكيل يف بلد البائ يف جملس العقد  بالنقود فوًراجيب دفع البدل    .7

يكون املشرتي قد أجرى احلوالة املرصفية مسبًقا فكانت النقود لدى البائع عن إجراء العقد. كام يتحقق القبض  

 ( أو ببطاقة االئتامن. debit cardبدفع الثمن بالدفع الفوري ببطاقة الرصف اآليل أو بطاقة احلسم الفوري )

مجلة األوصاف التي سيقت  أن  املنع واإلباحة األصلية، غري    التعامل بالعمالت الرقمية املشفرة يتنازعه رأيان مها  .8

للمنع ال تنهض للعدول عن القول باإلباحة األصلية، وهذا ال يصادر حق السلطان بتقييد التعامل هبذه العمالت.  

 يرسي هذا احلكم عىل مجيع أنواع العمالت الرقمية املشفرة؛ الالمركزية، واملركزية، واملستقرة، والتوكنز.  

مل   .9 وما  منها  ما صدر  بأفرادها؛  املشفرة  الرقمية  العمالت  أنواع  كل  إباحة  يقتيض  األصلية ال  باإلباحة  القول  إن 

 يصدر، كام أنه ال يقتيض إجازة كل صور التعامل، بل ال بد من النظر إىل كل إصدار وتقييمه للحكم عىل مرشوعيته.   

التأكد من  .10 بد من  املنصة، وطرق    لتقرير املرشوعية يف أي عملة ال  الغرض من اإلصدار، وأعامل  أمور: األول: 

أن   أن جيب  باإلصدار جيب  املمولة  املرشوعات  وأنشطة  الغطاء،  مباًحا استثامر  يتسم  يكون  املرشوع  أن  الثاين:   .

 باجلدية واملصداقية واملوثوقية. الثالث: أن العملة تستند إىل مرشوع حقيقي وليس جمرد طرح للمضاربة.   

ول باإلباحة ال يقتيض إجازة كل صور التعامل هبذه العمالت، بل جيب التقيد برشوط التامثل والتساوي  إن الق .11

والتقابض الفوري يف جملس العقد أسوة بالعمالت الوطنية، وجيب جتنب كل املعامالت الربوية أو املؤجلة هبذه  

 العمالت.  

ا القبض احلكمي بالقيد يف حسابات البنوك، فإن  قبض كل يشء بحسبه، وملا كانت العمالت الوطنية يتحقق فيه .12

القبض احلكمي يف العمالت الرقمية املشفرة حيصل بنقلها بأسامء املتعاملني عىل شبكة البلوكتشني، ويمكن القول  

بأن هذا القبض هو الوحيد املتصور يف هذه العمالت، وبدون التوثيق عىل البلوكتشني فإن هذه العمالت ال حقيقة  

 هلا.  

إن القول باإلباحة ال يقتيض التشجيع عىل االستثامر يف هذه العمالت؛ بل من املهم التنبيه إىل املخاطر التي تكتنف   .13

التعامل هبا بسبب ما تتعرض له العمالت الرئيسة من موجات مضاربة أو قيود وطنية يف بعض البالد، كام جيب  

 تع بجدوى موثوق هبا.  احلذر من التوكنز التي ال تسندها مرشوعات حقيقية تتم

التعدين عملية هادفة إىل التحقق من صحة املعامالت التي جتري عىل شبكة البلوكتشني وتوثيقها أي إضافتها إىل   .14

امللكية   بإثبات  التعدين  الكتل. يوجد حالًيا صورتان للتعدين؛  بتكوين    PoWسلسلة  السائد يف بلوكتشني  هو 

 واملكافأة والعمل فيهام خمرج عىل عقد اجلعالة.   .PoSصة  ومنصة اإلثرييوم، والتعدين بإثبات احل
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يتم التعدين بطريق مبارش أو باستئجار األجهزة أو من خالل االنضامم باجلهاز الشخيص املجهز بوسائل التعدين   .15

أن   فائض  لدهيم  الذين  لألفراد  يمكن  املنصات  حال  ويف  تعدين.  منصات  خالل  من  أو  تعدين،  جممعات  إىل 

 التعدين بإثبات احلصة بالوكالة مع املنصات وذلك بتقديم أمواهلم أو حصصهم، وهنا إن كان االتفاق  يستثمروا يف 

هو املشاركة يف احلصول عىل نسبة من عائد التعدين الفعيل فهذا نوع من املضاربة الرشعية. أما إذا كان االتفاق عىل  

 دفع عوائد ثابتة فهذا ربا.  

التي متثل قروًضا ربوية وقد يكون هو الغالب عىل أعامل بعض املنصات. وألن معرفة  ال جيوز توثيق العقود الذكية   .16

ن ألن العقود املطلوب توثيقها ال يمكن التمييز فيام بينها من هذا  العقود املحرمة من غريها ليس مما ُيدركه املُعدِّ

ن البحث عن القرائن يف هذه احلالة بالنظر إىل  نشاط املنصة التي جيري عليها التعدين  الوجه، لذلك وجب عىل املُعدِّ

 والعمل باالحتياط.  

ما    :عىل أصل اإلباحة، لكن ال جيوز إنشاء أو التعامل باألصول اآلتية   غري القابلة لالستبدال صول أو الرموز  األ .17

، ما  بياء تصويره مثل اهلل واألنكشفه أو النظر إليه كصور العورات والنساء املتربجات والسافرات، ما حيرم  رم  حي

 يعد إضاعة للامل. كام جيب النظر يف رشوط العقد لئال يتضمن رشوًطا منافية ملقتىض العقد.  

جيوز إنشاء املواقع التجارية عىل شبكة اإلنرتنت برشط خلوها مما هو حمرم رشًعا، كالرتويج لسلع أو خدمات أو   .18

 خدمات أو أنشطة مباحة.   أنشطة حمرمة أو استخدام أدوات ووسائل حمرمة يف الرتويج لسلع أو 

جاز االستثامر فيها عندئٍذ وجاز    -وهو ممكن-إذا أمكن عدم قبول بطاقات االئتامن عىل ماكينة السحب النقدي   .19

وضعها يف املسجد عىل سبيل اإلجارة أو االستضافة بنية التسهيل عىل رواد املسجد، وتكون يف الساحات اخلارجية  

فيها   االستثامرللتجارة يف املسجد. وإذا كانت تقبل تلك البطاقات الربوية فال جيوز بعيًدا عن مداخل املسجد جتنًيا  

 ملا فيها من اإلعانة عىل الربا.  

 هلل رب العاملني.    وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، واحلمد

 عبدالباري مشعل 

 نورث كارولينا   – تم بفضل اهلل تعاىل يف كريي 

27/8/2022 
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