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لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
هاتف+971 4 6087777 :
اإلمــارات العربيــة املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دبــي
www.iacad.gov.ae

يعب عن رأي صاحبه
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والســام عىل أرشف املرسلني سيدنا
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعد:
عقد جممع الفقه اإلســامي الدويل ندوة حول العمالت اإللكرتونية
يف جدة خالل الفرتة من  12-10املحرم 1441هـ املوافق  11-9سبتمرب
2019م ،درس من خالهلا اإلشكاالت الرشعية إلصدار العمالت الرقمية
وحكم تداوهلا وحتدياهتا وخماطرها ،واستكامال ملحور تطبيق التقانة يف املالية
اإلســامية عموما ( )FinTechومنها املعامالت والعقود التي جترى عرب
الشبكة العنكبوتية وخاصة من خالل تطبيقات التقانة احلديثة وعىل رأسها
سلسلة الكتل  . Block chainعرض المجمع في هذه الدورة المباركة دراسة
العقود الذكية
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وسيتم الرتكيز يف البحث عىل تناول ما ورد يف خطاب استكتاب أمانة
املجمع املوقــرة دون التعرض حلوايش املوضوع إال فيــا فيه جتلية لبعض
املسائل .والعنارص التي يتعرض هلا البحث هي كام ييل:
 -1تعريف العقود الذكية وأركاهنا ورشوطها وطريقة إجرائها
 -2تعريف البلوك تشني وعالقتها بالعقود الذكية
 -3العمالت الرقمية وعالقتها بالعقود الذكية
 -4تطبيقات العقود الذكية يف التمويل اجلامعي ()Crowd funding

عىل األنرتنت.
 -5املســؤولية القانونية والقضايا القانونية والرشعية (مثال العيوب)
املرتتبة عىل العقود الذكية.
 -6اإلقالة وجتنب املنازعات يف العقود الذكية.
 -7العقــود الذكية وعقــود التنفيذ الذايت يف الفقه اإلســامي (بيوع
التعاطي ،وبيع االستجرار وغريها)
 -8هل من رؤية مقاصدية للعقود الذكية.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 -9احلكم الرشعي للعقود الذكية ومستنده من النصوص واألصول.
وســأحاول يف هذه الورقات املعــدودات التعرض ملجمل املســائل
املطلــوب بحثها بشــكل موجز متسلســلة دون تقســيمها إىل فصول أو
مباحث؛ مع إيراد بعض املســائل حتت عنوان واحد لوحدة املوضوع ،كام
أنني ســأركز عىل القضايا األساســية التي تؤدي إىل وضع تصور واضح
للحكم الرشعي عىل هذه العقود وربام الحقا مناقشة تطبيقات هذه العقود
يف الدورات القادمة.
ســائال املوىل عز وجل التوفيق والسداد .شــاكرا أمانة املجمع املوقرة
عىل الدعوة للمشــاركة يف هذه الدورة التي تناقش موضوعات تشغل بال
عمــوم الناس ونتطلع ملا يصــدر عن املجمع من قرارات رشعية ســديدة
بحول اهلل تعاىل.
•

•

•

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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العقود الذكية
التعريف ،األركان ،الشروط ،وطريقة إجرائها
العقود الذكية ()Smart Contracts
والعقود اإللكرتونية ()Electronic contracts

مصطلح ملا هو معروف باللغة اإلنجليزية  Smart Contractsوكلمة

 Smartتعني الذكاء أو الذكي ،وبشيوع تطبيقات التقانة وأدواهتا ومنتجاهتا
يف حياتنا املعارصة فقد صارت تضاف كلمة الذكي لكل ما يتســم بتطبيق
التقنية احلديثة حتى احلياة يف ظــل هذه التطبيقات وصمت باحلياة الذكية.

ووصــف الذكاء هلذه العقــود لكوهنا ذاتية التنفيذ ال حتتاج إىل وســيط يف

الغالب كام هو يف العقود التقليدية ،كام أنه ال وجود فعيل (حيس) للمتعاقدين
يف جملس العقد ،حيث إن التقنيــة تعوض عن وجودهم من خالل متثيلهم
بواسطة أساليب وادوات الرقمنة والربجميات.

وحيســن التفريق بني مفهــوم العقــود الذكية والعقــود اإللكرتونية

 Electronic contractsلشدة االلتباس بينهام.
فالعقود اإللكرتونية:

العقــود التي تتم عرب األجهــزة اإللكرتونية احلديثــة مثل اجلواالت
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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واأللواح اإللكرتونية واحلواســيب وغريها من خالل الشبكة العنكبوتية
(األنرتنت) بوســائل التواصل املختلفة بالصــورة أو الصوت أو املخاطبة
اإللكرتونية (الرســائل) عرب الربيــد اإللكرتوين .والعقــود اإللكرتونية
هي هبذا أشــمل نطاقــا من العقــود الذكية التــي ينبغــي أن تتوافر فيها
إجراءات ورشوط معينة كام ســرد الحقا .وهلذا ســيتم اســتبعاد العقود
اإللكرتونيــة ويقترص البحــث فقط عىل العقــود الذكية باملعنــى الوارد
يف البحث.
والعقود اإللكرتونية هبذا املعنى داخلة يف قرار جممع الفقه اإلســامي
الدويل رقم )6/3( 52 :بشأن حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة،

يف دورة مؤمتره السادس بجدة 1990 / 1410م .حيث جاء فيه[ :نظر ًا إىل
التطور الكبري الذي حصل يف وســائل االتصال وجريان العمل هبا يف إبرام
تعرض
العقود لرسعة إنجاز املعامالت املالية والترصفات ،وباستحضار ما ّ

له الفقهاء بشأن إبرام العقود باخلطاب وبالكتابة وباإلشارة وبالرسول ،وما
تقرر من أن التعاقد بني احلارضين يشرتط له احتاد املجلس» عدا الوصيـــة
واإليصــاء والوكالة «وتطابــق اإلجياب والقبول ،وعــدم صدور ما يدل
عىل إعراض أحــد العاقدين عن التعاقد ،واملــواالة بني اإلجياب والقبول
بحسب العرف.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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قرر ما ييل:
أوالً :إذا تم التعاقد بني غائبني ال جيمعهام مكان واحد ،وال يرى أحدمها

اآلخر معاينة ،وال يســمع كالمه ،وكانت وسيلة االتصال بينهام الكتابة أو

الرسالة أو السفارة (الرسول) ،وينطبق ذلك عىل الربق والتلكس والفاكس
وشاشــات احلاسب اآليل (احلاســوب) ،ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند
املوجه إليه وقبوله.
وصول اإلجياب إىل َّ

ثاني ًا :إذا تم التعاقد بني طرفني يف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين،

وينطبق هذا عىل اهلاتف والالســلكي ،فإن التعاقــد بينهام يعترب تعاقد ًا بني

حارضين ،وتطبق عىل هذه احلالة األحــكام األصلية املقررة لدى الفقهاء
املشار إليها يف الديباجة.

ثالث ًا :إذا أصدر العارض ،هبذه الوســائل ،إجياب ًا حمدّ د املدة يكون ملزم ًا

بالبقاء عىل إجيابه خالل تلك املدة ،وليس له الرجوع عنه.

رابع ًا :إن القواعد الســابقة ال تشمل النكاح الشــراط اإلشهاد فيه،

وال الرصف الشرتاط التقابض ،وال السلم الشرتاط تعجيل رأس املال.

خامســ ًا :ما يتعلق باحتامل التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إىل

القواعد العامة لإلثبات].

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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وكذلك املعيار الرشعي رقم  38بشــأن التعامــات املالية باألنرتنت
حيــث نص البند رقم  2/2عىل ما ييل« :جيوز إبرام العقود املالية بواســطة
اإلنرتنت ،وختضع العقود التي تربمها املؤسســات مع عمالئها عن طريق
اإلنرتنت للقواعد العامة للمعامالت املالية يف الرشيعة اإلسالمية ،مثل فتح
احلسابات أو إجراء احلواالت أو العقود التجارية ونحوها».
العقود الذكية:

نظرا ألن موضوع العقود الذكية يتســم باحلداثة نسبيا فإن الباحث يف
حتديد مفهوم العقد ووضع تعريف له ســيجد يف املواقع املتخصصة العديد
من التصورات والتعريفات ،سنذكر بعضها ،ونحاول استخالص العنارص
األساسية هلذه العقود ومكوناهتا.
عرفها موقع  Investopediaبأهنا« :عقــود ذاتية التنفيذ تبنى وتربمج
يف إطار شبكة توزيع ال مركزية (البلوكتشني)((( تنظم رشوطها وأحكامها
((( سلســلة الكتل « »BlockChainهي تقنية تعمل عىل هيئة نظام سجل إلكرتوين ملعاجلة
الصفقات وتدوينها بام يتيح لكل األطراف تتبع املعلومات (سجل للبيانات) عرب شبكة
آمنة ال تســتدعي التحقق من طرف ثالث .وقد أطلق املصطلح أساســا عىل عمليات
إنتــاج الكتل املتتالية يف عملة بتكويــن االفرتاضية التي يتم تعدينهــا (التنقيب عنها)
بطريقة تسلسلية .انظرhttps://arabic.arabianbusiness.com/technology/2016/:
https://ar.cryptonews.com/guides/what-is-blockchain.htm،424088/oct/18

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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العالقة بني البائع واملشــري (قد ال يعرف أحدمهــا اآلخر) دون احلاجة

لوجود ســلطة مركزية (طرف ثالث) ،فهي قادرة عىل توفري الثقة (لكوهنا
غري قابلــة للرتاجع) يف قيــام الطرفــن بتنفيذ املعامــات وفق ًا لرشوط

وأحكام التعاقد»(((.

وعرفــت أيضــا بأهنا« :عقــد جيمع طرفــن أو أكثر ،يمكــن برجمته

الكرتونيا وتنفيذ بنوده بشكل تلقائي بمجرد حتقق أحداث معينة أو رشوط
حمددة مسبقا»(((.

وعرفت كذلك بأهنا :العقد الذي يدون باســتخدام الرموز املشــفرة،

حيث يمكن تفعيل االلتزامات بموجب االتفاق وتنفيذها بصورة آلية(((.

والعقود الذكية (وتســمى أيضا العقود ذاتية التنفيذ) هبذا املعنى تعترب

عقــدا بني طرفني أو أكثر ذايت التنفيذ من خالل الربوتوكول املبني أساســا

عىل رموز رياضية تســمى اخلوارزميات ،وتتضمن كافة املعلومات حول

حقــوق وواجبات األطراف ،وتنفيذ مجيع بنود العقــد ،وتعتمد عىل تقنية
سلســلة الكتــل ( .)Block chainوتقوم تلك الربجميــات بتقييم بنود أو

((( انظر موقعhttps://sa.investing.com/analysis/article-200227791 :

((( أمحــد خالد البلــويش ،مقدمة عن العقــود الذكية ،ورقــة مقدمة لنــدوة الربكة=  ،
=1440  هـــ2019/م ،ص .5نقال عن ورقــة Blockchain a catalyst for new
 approaches in insuranceمقدمة من مؤسسة .PWC

((( انظر موقع/14/03/https://bit-chain.com/2018 :

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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رشوط العقــد ،ويف حال حتقق أي منها يتم إرســال تقريــر دوري إىل كل
من املنظمني للتحقق من مصداقيــة البيانات .وبمجرد حتقق بند أو رشط،

فيتم التنفيذ التلقائي لعملية معينة .ترسل تقارير حمدثة إىل كل من املنظمني
واملدققني من أجل التحقق من مصداقية البيانات اجلديدة(((.

ويمكن تنفيذ العقود الذكية بأي عملة مشــفرة وتعترب عملة اإلثرييوم

هي أكثر اســتخداما يف تطبيق العقود الذكية ،وهي ليست جمرد عملة وإنام
منصة متكاملة ذات خصائص معينــة ال تتوافر يف غريها ،لذلك أصبحت

املنصة األكثر شهرة للتعامل مع العقود الذكية.

ويالحظ بأن العقود الذكيــة تتم من خالل الربوتوكول الذي يتضمن

كافة الرشوط واألحداث املتعلقة بالعقد ينفذ بدون واسطة يقوم عىل فكرة

الند-للند (إذا حدث كذا-فيعمل كذا) ،وهذه العملية ســيتم مشــاهدهتا
واإلشهاد عليها من قبل األلوف من املستخدمني هلذه املنصات.

وختتلف تطبيقات ومنصــات العقود وفق نظام تقنية سلســلة الكتل

( ،)Bloc chainاملختار ،فهناك نوعني من التطبيقات(((:

((( املرجع السابق.
((( انظر :معتز أبو جيب ،أرشف هاشم ،أنواع العمالت الرقمية املشفرة ،بحث مقدم لندوة
جممع الفقه اإلسالمي الدول بشان «العمالت اإللكرتونية» ،سبتمرب2019 ،م ،ص.3
وانظر كذلكhttps://ar.cryptonews.com/guides/what-is-blockchain.htm :
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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األول :خاص :تســتخدمه الرشكات واملؤسسات لتطبيقاهتا املختلفة
مثل ما يســتخدم لتوزيع أربــاح الرشكات ،وعمليــات رشكات التأمني
وغريها .ومتنح الرشكة اإلذن والرتخيص ملنسوبيها الستخدام الشبكة ،ويف
هذه احلالة ســتكون اجلهات واألطراف التي تقوم بعمليات الرشكة ومنها
إجراء العقود الذكية معروفة اهلوية.
ألي شخص االنضامم لشبكة العقد مثل
الثاين :عام :مفتوح حيث يمكن ّ
التعامل بعملة البيت كوين (.)Bitcoin
الثالث :نوع بني املفتوح واخلاص (ليس مفتوحا بإطالق ،وال خاصا)،
وســيتم الرتكيز يف البحث عىل النوعني األول والثــاين دون الثالث لعدم
شهرته يف التطبيقات العملية.
مكونات العقود الذكية:

بناء عىل ما ســبق بيانه يف املفهوم ،فإن مكونــات العقد الذكي يمكن
وصفها وحتديدها بام ييل(((:
((( انظر املقال :ماهي وكيف تعمل العقود الذكية يف موقعhttps://www.cryptoarabe. :
08/02/com/2019
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 -1أطــراف العقد :وهم الراغبون يف تنفيذ العقد لتحقيق آثاره وجني

ثامره وفق رشوط معينة ،وهم جمهولو اهلوية((( يف حال كانت سلسلة الكتل
من النوع املفتوح ،وحتى يف إطار هــذه التقنية فقد أفاد بعض التقنيني بأنه

يمكن العلم هبوية األطراف بالتعقب والتتبــع((( ،بمعنى أن العلم قد يقع
الحق ًا للعقد.

 -2حمل «موضوع» العقد :وهو ما يقوم به الربنامج بحيث يتمكن من

تقييد كافة األمور املتعلقة باملحل للتعامل معها تقنيا.

 -3التوقيعات الرقمية «اإللكرتونية» :بحيث تتاح لكافة املشــاركني

الدخول يف االتفاق عن طريق توقيع العقد عرب املفاتيح اخلاصة لكل طرف.
 -4رشوط العقد :ومتثل سلســلة دقيقة من العمليات ،التي جيب عىل

مجيع املشاركني التوقيع عليها إلبداء الرضا واملوافقة عليها.

 -5نظام تقني (منصة) يقوم عىل الالمركزية :ويتم نرش العقد الذكي يف

البلوكشني وإتاحته بني عقود املنصة.

((( انظر :املقاالن :تعرف عىل العقود الذكية وطريقة عملها ،يف موقع:
 ،https://arab-btc.net/smart-contractsدليل حول العقود الذكية،

https://www.tokenspoken.com/ar/guides-ar/blockchain-guide-ar

((( عرض د .هالل حسني حول العمالت املشــفرة ،يف ندوة العمالت االلكرتونية ،التي
عقدها جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة 10-9 ،سبتمرب 2019م
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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إجراءات تنفيذ العقود اإللكرتونية:

تتســم هذه اإلجراءات بنوع من التعقيد ،لكن يمكن تلخيصها وبياهنا
بشكل مبسط كام ييل(((:
 -1إنشاء عقد ذكي من خالل حتديد جمموعة من الرشوط واألحداث
وفق إرادة األطراف وبرجمتها يف بروتوكول ،وعند حتققها يتم تنفيذ العقد.
وتشمل تلك الرشوط:
 )1حتديــد حمل العقد ،والســعر ،واجلهــات ذات الصلة ،وغريها
من البيانات.
 )2حتديد األطراف ذات العالقة بالعملية مع البيانات املالية وغريها.
 -2يقوم الربنامج بالتحقق من الرشوط ،فإذا حتققت نُفذ العقد تلقائيا
دون احلاجة إىل تدخل وســيط ،ويف حال عدم حتقق أي رشط ينتهي العقد
وال ينفذ.
((( أمحــد البلويش ،مقدمة عن العقود الذكية ،ورقة مقدمة لندوة الربكة  .39وكذلك موقع

https://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are-smart- :

 contracts-guide-for-beginnersوسيتم تناوهلا بشكل عام دون التفرقة بني املنصات
العامة املفتوحة وبني اخلاصة.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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حملة تارخيية عن العقود الذكية:

أول مــن عرض فكرة «العقود الذكية» عــامل الكمبيوتر املتخصص يف
التشفري  Nick Szaboعام 1994م قبل ظهور تقنية البلوكتشني بسنوات.
وقد قــام آنذاك بربجمة «جمموعة من الوعود» يف شــكل رقمي ،بام يف ذلك
الربوتوكوالت التي تضم وعود األطــراف املختلفة ،وبقيت تلك املبادرة
جمرد فكرة لعدم وجود تقنية متطورة مثل البلوكتشني التي يمكن أن تعمل
عن طريقها.
ويف ســنة 2008م ظهرت أول عملــة رقميــة« ،البيتكوين» ،إضافة
إىل تطور تقنية البلوكتشــن التي كانت األســاس لعمليات البيتكوين،ثم
تطورت تطبيقات البلوكشني وخاصة مع منصة االيثريوم التي تم توظيفها
يف استحداث أشكال خمتلفة من العقود الذكية ،والتي أضحت أكثر انتشارا
منذ 2013م ،باســتخدام بروتوكول قائم عىل لغــة برجمية خمتلفة عن لغة
البيتكوين بموجب هذا الربوتوكول يمكن للمطورين إنشاء «عقود ذكية»
حسب احتياجاهتم األمر الذي أكسب سلســلة الكتلة ميزة إضافية ،ومن
خالل إتاحة املجال للمطورين إلنشاء العقود الذكية أصبح باإلمكان القيام
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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بالعديد من العمليات وحل الكثري من املشــاكل والتي مل يكن من املمكن
القيام هبا منذ ظهور أول عملة رقمية (البيتكوين)(((.
أركان وشروط العقود الذكية:

إذا جتاوزنــا اخلالف الفقهــي بني احلنفية الذين يــرون أن ركن العقد
هــو الصيغة (اإلجيــاب والقبول) ،ومجهــور الفقهاء الذيــن يضيفون إىل
الصيغة العاقدين ،واملعقود عليه (املحل) .فإنه ســيتم عرض أركان العقد
املتمثلة يف :الصيغــة ،والعاقدين ،واملحل ورشوطهــا ،ومدى توافرها يف
العقود الذكية.
إن توافر هذه األركان برشوطها وضوابطها الرشعية ،إضافة إىل إعامل
مقاصد العقــود ومآالهتا يف العقود الذكية هو ما حيــدد يف تقديري احلكم
الرشعي من هذه العقود يف املحور األخري املطلوب بحثه.
تطبيق أركان العقد عىل العقود الذكية.
ســبق أن تم تلخيــص مكونات العقــد الذكي كام يــرده التقنيون
ويمكــن تلخيصه يف ثالثة مكونــات أو أجزاء رئيســة مرتابطة ومتكاملة
((( https://sa.investing.com/analysis/،31/08/https://arabfolio.com/2018
article-200227791
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متثــل أســس العقــد الذكــي أو أركانــه التــي ال يمكــن أن ينفــذ إال
بتوافرها وهي(((:
 -1املو ِّقعون :ويشــكلون بمعنى أو آخر األطراف (أيا كان عددهم)
الذين يستخدمون العقد الذكي ،سواء اتفقوا أو اختلفوا عىل الرشوط.
 -2املحــل :أو موضوع االتفاق (العقد) .وقــد يكون من ضمن بيئة
العقــد الذكي ،ويمكّن املســتخدم من حق الوصول املبــارش هلذا املكون
دون عوائق.
 -3الربوتوكــول :الذي يتضمن رشوطا وبنــو ًدا حمددة بأوصافها من

خالل برجمتها بواسطة رموز رياضية.

مناقشة مكونات العقد الذكي يف ضوء أركان العقد:

 -1العقــود الذكية من العقود احلديثة املســتجدة عــى واقع الناس
وحياهتم ،وهذه العقود حتكمها القواعد العامة التي تضبط املعامالت املالية
اإلسالمية ومنها العرف الذي ال خيالف نصا وال إمجاعا وال مبدأ من مبادئ
وأحكام الرشيعة اإلســامية ،ومن املعلوم بــأن األحكام االجتهادية التي
((( انظــرhttps://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are- :
smart-contracts-guide-for-beginners

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ال نص صحيح رصيح فيهــا -وبخاصة يف املعامالت -روعي فيها حتكيم
قواعد الرشيعة العامة ،مثل :حتقيق العدل يف املعاوضات املالية ،واإلحسان
يف التعامل ،وحتريم الظلم والغش ،والرتايض بني املتعاملني ،واالبتعاد عن
الغرر ،والتدليس ،والغبــن ،وحتريم الربا ،وغريها من القواعد والضوابط
التي حتكم املعامالت
ويأيت دور العرف بعد ذلك يف تشــكيل الكثري من صيغ التعامل .وقد
أشار شيخ اإلســام ابن تيمية يف معرض حتليله الجتهاد الفقهاء ونظرهتم
إىل العقود إىل :أن األمور التي اعتربها الشــارع يف الكتاب والســنة وآثار
السلف ،مثل :الويل ،واإلشــهاد ،والصداق يف عقد النكاح ،والرتايض يف
عقــود املعاوضات حكمتها بينة ،أما التزام لفظ خمصوص هبا فليس فيه أثر
وال نظر((( .ثم قرر بأن هــذه القاعدة اجلامعة التي ذكرها ،وهي أن العقود
تصح بكل ما دل عىل مقصدها من قول أو فعل ،هي التي تدل عليها أصول
الرشيعة .فإن الشــارع قد اكتفى بالرتايض يف البيــع وجنس املعاوضات،
وبطيــب النفس يف جنس التربعات ،ومل يشــرط لفظــا وال فعال معينان،
يدالن عىل الرتايض وعــى طيب النفس ،ومها ُيعلــان بطرق متعددة من
((( انظر :القواعد النورانية الفقهية ،ص .132-131
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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األقــوال واألفعال .ثم ختم بأن صيغ البيع ،واإلجــارة ،واهلبة ونحوها مل
حيد الشــارع هلا حدا ،ال يف كتاب وال سنة ،وال نقل عن أحد من الصحابة
عي للعقود صفة معينة األلفاظ ،أو قال ما يدل عىل ذلك من
والتابعني أنه ّ
أهنا ال تنعقد إال بالصيغ اخلاصــة ،بل قيل إن هذا القول مما خيالف اإلمجاع
القديم ،وأنه من البدع(((« .والرشط بني الناس ما عدوه رشطا ،كام أن البيع
بينهم ما عدوه بيعا ،واإلجارة بينهم ما عدوه إجارة.(((»...
بــل إن القرآن الكريم حث املؤمنني عىل ما كلفهم به وما التزموا به من
عقود ومواثيق وعاهدوا اهلل عىل أدائها وأشهدوا اخللق عىل ذلك ﴿ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﴾((( .وقــال صىل اهلل عليه وســلم فيام يرويه
أبو سعيد اخلدري« :إنام البيع عن تراض»

(((

((( انظر :املرجع السابق ،ص .133-132جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج،29
ص. 448
((( جمموع الفتاوى ،ج ،29ص.448،447
((( سورة املائدة ،اآلية . 1
((( رواه ابــن حبان يف صحيحه ،ج ،2ص .737البيهقي يف ســننه الكربى ،ج ،6ص.29
وســنن ابن ماجة ،ج ،3ص .538قال الشــيخ األلباين صحيح .انظر :إرواء الغليل،
ج ،5ص ،125صحيــح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،جلالل الدين الســيوطي،
		
رقم .2323
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وقد انتهج جممع الفقه اإلســامي يف تكييفه هلذه العقود املستجدة عىل
قاعدة اإلباحة األصلية ثم حتكيم القواعد واملبادئ العامة للمعامالت .وقد
نص يف قراره رقم  )11/6(103بشــأن عقد الصيانة «هو عقد مستحدث
مســتقل تنطبــق عليه األحــكام العامة للعقــود» .وجاء يف القــرار رقم
 )8/19(182بخصوص تطبيق نظام البناء والتشغيل واإلعادة ()B.O.T

يف تعمــر األوقاف واملرافق العامة« ،عقد البناء والتشــغيل واإلعادة عقد
مستحدث ،فهو وإن شــابه يف بعض صوره التعاقدات وأدوات االستثامر
املعهودة فقها ،فإنه قــد ال يتطابق مع أي منها» .وهــذه املبادئ والقواعد
تفتــح الباب أمــام التدبر يف هذه العقود املســتحدثة التــي ال نظري هلا من
العقود املسامة.
 -2إن أساس العقد هو الصيغة (اإلجياب والقبول) الدالة عىل الرضا
وقــد اتفق الفقهاء عىل أن الصيغة ركن مــن أركان العقد((( ،فالصيغة هي
((( معلــوم اخلالف بــن الفقهاء حول أركان العقــد ،فبينام يرى اجلمهــور أهنا :الصيغة
«اإلجياب والقبول» ،والعاقدان ،واملحل (املعقــود عليه) .خالفا للحنفية الذين يرون
بأن العقد لــه ركن واحد هو الصيغة ،أما بقية األركان األخرى فهي من مســتلزمات
الصيغة ،وال بد من وجودها يف العقد .انظر :املبســوط للرسخيس ،ج ،5ص .15تبيني
احلقائــق للزيلعــي ،ج ،2ص .100التاج واإلكليل للمــواق ،ج ،6ص .3التوضيح
خلليل بن اســحاق ،ج ،5ص .191الوســيط للغزايل ،ج ،3ص .5املجموع للنووي،
ج ،9ص .149كشاف القناع للبهويت ،ج ،2ص.149
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املكون الرئيس للعقد .بل إن الفقهاء عرفوا العقد بام يفيد الربط بني اإلجياب
والقبول ،فقالــوا يف التعريف اخلاص للعقد بأنه :ارتباط إجياب بقبول عىل
وجه مرشوع يثبت أثره يف حمله(((.
إن اإلجيــاب والقبول يف العقــود الذكية الدال عــى إرادة األطراف
ختــزن (ختزيــن إرادة العاقديــن)((( يف بروتكــول بواســطة برجميــات
خاصــة ويتم صياغتها يف شــكل «النــد للنــد» أي إذا تطابقت الرشوط
واألحــداث وتوافقــت فــإن الربنامــج جيعل تنفيــذ العقــد وحدوث
آثــاره ذاتيــ ًا .ففي عقد البيــع ختــزن إرادة البائع (اإلجيــاب) بنقل املبيع
(وفق رشوط حمــددة) ،كام ختزن إرادة املشــري بالتملــك (وفق رشوط
حمــددة) وإذا تطابقت الرشوط فــإن العقد ينفذ تلقائيا ،ثم يرســل لعدد
ال حمدود من املســتخدمني ،فيشــهد عــى ذلك خلق كثري مــن املتعاملني
مع النظام.
((( انظر :العقود والــروط واخليارات إلبراهيم بــك ،ص .644املدخل الفقهي العام،
للزرقا ،ج  ،1ص ،291وانظر كذلك :البحر الرائق البن نجيم ،ج ،3ص ،87حاشية
الدسوقي للدسوقي ،ج  ،3ص ،4املهذب للشريازي ،ج  ،3ص ،11- 10املغني البن
قدامة ،ج  ،6ص.5
((( انظر :د .عبد الستار أبوغدة ،العقود الذكية والبنوك الرقمية والبوك تشني ،مقدم لندوة
الربكة 2019 ،39م.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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فاإلجيــاب والقبول املخزنــان يف كود (بروتوكول) مــن خالل تقنية
البلوكشــن يمكن ترمجتها بشكل بسيط إىل أنه إجياب ممتد (مفتوح) خمزن،
ينتهي بتطابق الرشوط الذي يمثل قبوال (خمزن ًا) حيث ينفذ العقد تلقائيا.
وبناء عىل التوصيف السابق فهناك قضايا ينبغي مناقشتها تتعلق األوىل:
باإلجياب املمتد ،وختص الثانية :تعليق تنفيذ العقد عىل التوافق يف الرشوط
«تعليق العقد».
اإلجياب املفتوح أو املمتد:
 -1التعريف:
إن تعريــف اإلجياب والقبــول عند احلنفية((( قد يكــون أكثر مالءمة
لتطبيقات العقــود الذكية .وهو قوهلــم إن اإلجياب :مــا يصدر من أحد
((( تدور معاين اإلجياب والقبول عند مجهور الفقهاء (املالكية والشــافعية واحلنابلة) عىل أن
اإلجياب :ما صدر من ا ُملم ّلك ســواء أكان صدر منه أوال أم ثانيا ،والقبول :ما كان من
اآلخر .فإن قال البائع بعتك ،وقال :املشرتي :قبلت ،فاإلجياب هو قول البائع «بعتك»،
والقبول :قول املشــري« :قبلت» .وإذا قال املشــري أوال :بعني ،وقال :البائع ثانيا:
بعتــك .فاإلجياب هو قول البائع :من له حق التمليــك ،وإن صدر منه ثانيا .والقبول:
هو قول املشرتي «املتملك» وإن صدر أوال .انظر :إعانة الطالبني للبكري ،ج ،2ص.6
حاشــية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين ،ج ،2ص .129روضة الطالبني للنووي،
ج ،3ص ،328الغــرر البهية لزكريــا األنصــاري ،ج ،2ص 2, 87الفروع وتصحيح
الفروع ،للمرداوي ،ج،6
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العاقديــن أوال ،والقبول :ما يصــدر من العاقد اآلخــر بعد اإلجياب من
األول مصدقــا وموافقا لــه ((( .قال ابن عابدين :اإلجيــاب «إثبات ِ
الفعل

الرضــا الواقع َّأو ًل ســواء وقع مــن البائع أو من
ّ
اخلــاص والــدَّ ال عىل ِّ
ا ُملشــري ،كأن ي ْبتدئ ا ُملشرتي فيقول اشــريت منك هذا بألف ،والقبول
الفعل ال َّثاين»(((.
من خالل ما ســبق ،ومن خالل الرجوع لقرار جممع الفقه اإلسالمي
الدويل رقم )6/3( 52 :بشأن حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة،
وكذلك للمعيار الرشعي رقم  38بشأن التعامالت املالية باألنرتنت ،يمكن
تقديم مفهوم لإلجياب املمتد بالقول:
 الفرتة املمتدة بني إصدار املوجب وقبول الطرف اآلخر خالل جملسالعقد ،إذا مل يتخلل ذلك إعراض من أحد الطرفني.
 كام يمكــن التعبري عنه كذلــك :بفرتة االتصال والربــط بني إرادةالعاقدين إجيابا وقبوال.
((( انظر :العقود والرشوط إلبراهيم بك ،ص.649
((( رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين ،ج ،4ص.506
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 وعرفــه مؤمتر شــورى الفقهي بأنــه :اإلجياب الذي يســتمر مدةحمــددة وال تقترص صاحليته عــى جملس العقد وينتهي بالقبــول أو بانتهاء
املدة املحددة(((.
 -2جملس العقد وأثره:
عرف جملس العقد بأنه« :احلال (الظــرف) التي يكون فيها املتعاقدان
مقبلي عىل التفاوض يف العقد ،ويبــدأ باإلجياب وينتهي بانعقاد العقد ،أو
ْ
افرتاق الطرفني ،أو اإلعراض((( .وبشــكل عام فــإن حتديد بداية اإلجياب

وهنايته مرتبط بمجلس العقد .فإذا كان العقد بني حارضين يف مكان واحد،
أو من خالل وســائل االتصــال احلديثة كاهلاتــف أو التواصل باألنرتنت
بالصورة ،فإن املجلس يعد متحدا «احتاد املجلس» ،ويعترب من زمن صدور
اإلجيــاب من املوجب وحتى قبول الطرف اآلخــر .أما إن كان بني غائبني
وذلك من خالل الرسالة أو الرسول أو الربيد اإللكرتوين أو ما شابه ذلك،
((( انظر :القرارات والتوصيات الصادرة عن مؤمتر شــورى الفقهي الســابع1439 ،هـ-
2017/م ،املحزر الثالث.
((( املدخل للزرقا ،ج ،1ص 432فقرة  .8/31نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي من خالل
عقد البيع ،ملحمد ســامة .71 ،العقد يف الفقه اإلسالمي ،لعباس حسني حممد ،ج،1
ص .97ضوابط العقود :دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي وموازنة بالقانون الوضعي
وفقهه ،ص  .129نظرية العقد ،ملحمد نجيب عوضني املغريب ،ص.44
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فهو بني غائبني ،ويعترب املجلس يف هذه احلالة منذ وصول اإلجياب للطرف
اآلخر وحتى قبوله.
 -3اتصال اإلجياب والقبول بني املتعاقدين عند احتاد املجلس وافرتاقه:
اختلف الفقهاء يف وجوب اتصال القبول باإلجياب مبارشة ،والفورية
وعدم الرتاخي بينهام ،يف حال احتاد املجلس «بني حارضين» إىل قولني:
األول :جلمهور الفقهاء من احلنفيــة واملالكية واحلنابلة((( الذين قالوا
بعدم اشــراط الفورية يف االتصال بني اإلجياب والقبول عىل وجه العموم
مع وجود استثناءات خاصة بكل مذهب؛ إذ ليس من الالزم عندهم صدور
القبول فور اإلجياب ،بل البد من فرتة للرتوي والتأمل طاملا أن جملس العقد
ال يزال منعقدا.
الثاين :للشــافعية((( ،الذين قالوا بلزوم صــدور القبول فور اإلجياب
ليكــون رشط االتصال بينهــا متحققا ،وال يتحقق ذلــك إذا وقع تراخي
((( بدائع الصنائــع ،2 ،ص .232وج ،5ص ،137البحر الرائق ،ج ،3ص .89الذخرية،
ج ،6ص .228التوضيح ،ج ،4ص .308رشح منتهى اإلرادات ،ج ،2ص .6مطالب
أويل النهى ،ج ،3ص.6
((( هنايــة املطلــب ،ج ،11ص .330ج ،13ص .371-370البيــان يف مذهب اإلمام
الشافعي للعمراين ،ج ،5ص..15
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بني القبول واإلجياب .إال أن يكون الفصل بينهام بزمن يســر بحســب ما
يقتضيه العرف.
وقد أيد قرار جممع الفقه اإلســامي الدويل رأي اجلمهور ،وهو الذي
ينبغــي التعويل عليه بالــروط التي ذكرها القرار .ونصــه« :التعاقد بني
احلارضين يشــرط له احتاد املجلس  -عدا الوصيـــة واإليصاء والوكالة -
وتطابق اإلجياب والقبول ،وعدم صدور ما يدل عىل إعراض أحد العاقدين
عن التعاقد ،واملواالة بني اإلجياب والقبول بحسب العرف»(((.
أما اتصال اإلجياب والقبول بني املتعاقدين عند عدم احتاد املجلس «بني
غائبني»ُ ،عرف بأنه التعاقد بني شــخصني ال جيمعها جملس عقد واحد(((،
وقد قــرر الفقهاء إمجاال صحة العقد بمثل هذه الوســائل((( ،واختلفوا يف
الفرتة املمتدة بني اإلجيــاب والقبول ،أو بداية املجلــس وانتهائه .بني من
((( انظر قرار جممع الفقه الدويل السابق ،رقم .)6/3( ،53
((( االلتزامات يف القانون املدين ،لعمر سامل حممد ،ص.6
((( بدائــع الصنائــع للكســاين ،ج ،5ص ،138رشح خمتــر خليــل للخــريش ،ج،5
ص ،5حاشــية الصــاوي ،ج ،3ص ،14املجموع للنووي ،ج ،167 ،9العزيز شــح
الوجيز «الرشح الكبري» ،للرافعي ،ج ،7ص .495كشــف املخــدرات للبعيل ،ج،1
ص ،360كشاف القناع للبهويت ،ج ،3ص .148مطالب أويل النهى للرحيباين ،ج،6
ص.405
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

31

الذك ُ
ية «»Smart Contracts
العُقـو ُد ِ

يقول بمجرد وصول اإلجياب للطرف اآلخر «املشرتي» ،وبني من يشرتط
موافقته ،وفق تفصيل ليس هذا حمله(((.
وقــد أخذ جممع الفقه الدويل بالرأي القائل بأن العقد بني غائبني ينعقد
املوجه إليه وقبوله((( .وهو ما أكده املعيار الرشعي رقم
بوصول اإلجياب إىل َّ
 38التعامالت املالية باألنرتنت.

والقانون املدين اســتمد من الفقه اإلســامي نظريات حتديد انعقاد
العقد بني غائبني وأرجعها إىل(((:
 إعالن القبول ،حيث ينعقد العقد عند إعالن القبول. تصديــر القبــول ،وينعقــد العقــد بإرســال القبول بــأي طريقةللطرف اآلخر.
 وصول القبول ،وينعقد العقد عند وصول القبول إىل حمل الطرف.((( العنايــة رشح اهلدايــة للبابــريت ،ج ،6ص ،255االختيار لتعليــل املختار للموصيل،
ج ،2ص .5املجمــوع للنــووي ،ج ،9ص .168كشــف املخــدرات للبعيل ،ج،1
ص .360مواهــب اجلليــل للحطــاب ،ج ،4ص .239التوضيــح خلليــل ،ج،5
ص.193
((( انظر قرار جممع الفقه الدويل السابق ،رقم .)6/3( ،53
((( االلتزامات يف القانون املدين ،لعمر سامل حممد ،ص.7
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 العلم بالقبول ،وينعقد العقد عند علم املوجب بالقبول الصادر منالطرف اآلخر.
تـقــريـر:
املتأم��ل ملكونات العق��ود الذكية جيد أن أركان العقــد وهي :الصيغة
(اإلجيــاب والقبول) ،وأطــراف التعامــل (العاقدان أو أكثــر) ،واملحل
(موضوع العقد) متوافرة بالرشوط التي يرتضيها كل طرف ،ولكنها خمزنة
ســلفا يف بروتوكول من خالل لغة برجمة معينة عىل أساس (الند-للند) أي
إذا حتققت وتطابقت الرشوط يف عقد من العقود ينفذ تلقائيا وترتتب عليه
آثاره وفق املدون يف الرشوط املوقع عليها من اجلميع.
كام أن مجيع املقررات الفقهية املتعلقة بمجلس العقد متضمنة يف العقد
الذكــي ،وكونه وحدة واحــدة تتالقى فيــه إرادة كل األطراف بالرشوط
املدونة يف العقد يتجــاوز موضوع احتاد جملس العقــد (بني حارضين) أو
تفرقه ،واتصال اإلجياب بالقبول ،ومطابقة اإلجياب للقبول؛ ألن كل ذلك
مدون يف الربوتكول وال يتــم التنفيذ إال إذا توافقت إرادة الطرفني أو أكثر
عىل الرشوط واملتطلبات املدونة يف العقد الذكي من خالل التوافق التلقائي
بام يؤدي إىل التنفيذ الذايت للعقد.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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إشكاالت تتعلق بالعقود الذكية:

يتم تنــاول اإلشــكاالت املتعلقــة بالعقــد الذكي ومكونــات ،أما
اإلشكاالت املطروحة عىل مســتوى مقاصد العقود ،وخماطر العقد الذكي
ومآالته مما قــد يؤثر يف احلكم الرشعــي النهائي فســيتم تناوله يف احلكم
الرشعي للعقود الذكية.
أوال :أطراف التعامل يف العقد الذكي:
 -1ثمة أنــواع من املنصات الرقمية تكون هويات املســتخدمني فيها
معلومة ،فال يعد معلومية األطراف املوقعة لتنفيذ عقود ذكية أمرا مشكال يف
هذه املنصات فيمكن من خالل البيانات املسجلة التحقق من أهلية أطراف
التعامل (الوجوب واألداء) .ومن ذلك:
 املنصــات التي تعتمد عىل تقنية سلســلة الكتل اخلاصة بعدد حمدودمن املســتخدمني وفق رشوط ومواصفــات حمددة ،كاملنصــات الرقمية
للمؤسســات املالية والرشكات ورشكات التأمني وغريهــا .ففي العقود
الذكية التي تنفذ عىل هــذه املنصات فإن العاقدين يف أي عقد ذكي يكونان
معلومــي اهلوية واألهلية وكل ما يتعلق هبام من بيانات ومعلومات تتطلبها
العقود أو لوائح تلك املؤسسات.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -املنصات املق َّيدة بــروط وقيود مفروضة مــن الدولة :مثل بعض

الدول التي تشرتط عىل مســتخدمي املنصات الرقمية وفتح حمافظ لتداول
العمالت املشــفرة أو العقود الذكية تسجيل هويات وبيانات املستخدمني
وكل ما يبني حالة املتعاملني(((.
 -2اإلشــكال يطرح يف املنصــات املفتوحة التــي ال تعرف هويات
املستخدمني حني تنفيذ العقود ،وعدم التحق من أهلية طريف العقد الذكي.
وســبق القول بأن جهالة األطراف يف هذه العقود تعترب عرضية؛ ألنه
بالتتبع التقني املســتفيض يمكن معرفة الطراف .ثم إن شــهرة العقد بني
املستخدمني وإشهاد خلق كثري عليه يام حيقق استفاضة العقد بجميع مكوناته
حيمي العقــود والتزامات كل األطراف من آثار عدم معرفة حال األطراف
التفصيلية .مما جيعل العقود مســتقرة وال يمكن التبديل والتعديل والتغيري
فيها ،ويســتأنس يف ذلك ببعض الفروع والنظائر الــواردة يف الفقه ومنها:
باب االستفاضة.
((( انظر الوثيقة الصادرة عن بنك نيجارا (البنك املركزي املاليزي) بعنوان :مكافحة غسيل
األموال ،ومكافحة متويل اإلرهــاب ،والعمالت الرقمية( .بند -9العناية الواجبة من
املستخدمني أو العمالء) )Customer Due Diligence (CDD

)Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/CFT
- Digital Currencies
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وعرفت االســتفاضة بأهنا« :خرب مجع كثري يقــع العلم أو الظن القوي
بقوهلم ،ويؤمن تواطؤهم عىل الكذب»((( .ومن أمثلتها:
 نقل اخلرب أو الرواية ،وكذلك عدالة الراوي حيث تعد االســتفاضةأحد طرق إثبات الصحبة أو العدالة وغريها(((.
السنَن العملية املأثورة املنقولة بطريق
 -أصول املالكية املبنية عىل اعتامد ُ

االستفاضة عند أهل املدينة(((.

اض ِة ،وهي ت ُِفيدُ َظنًّا ،ي ْقرب ِمن ا ْل َق ْطع ،مثلِ :
 َشهاد ُة ِاهل ُ
الل
ال ْســتِ َف َ
َ َ ُ ْ
َ َ

ِ
ِ ِ
فيســتنِدُ
اســتِ َف َ
ال ْرح ْ
اضة ا ْل َعدَ ا َلة َأ ْو ْ َ
ــم ال َغف ُري م ْن َأ ْهل ا ْل َب َلدَ ،و ْ
جل ُّ
إذا َرآ ُه ا َ
ــأ ُل عن عَدَ ا َلة ا َمل ْشه ِ
لذلك ،وال ُي ْس َ
ودين((( .وسئل اللخمي من املالكية عن
ُ

معنى شهادة االستفاضة فأجاب بأنه ال يراعى فيها عدالة يف الناقلني وال يف
املنقول عنهم(((.
((( األشباه والنظائر يف قواعد الفقه ،أليب حفص ابن امللقن ،ج ،2ص.459
((( انظــر :رياض األفهام يف رشح عمدة األحكام ،أليب حفص عمر بن عيل اللخمي ،ج،4
ص .94مرعاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح ،أليب احلسن املباركفوري ،ص.398
األجوبة عىل األسئلة احلديثية ،ملحمد بن عبد اهلل القناص .ص.185
((( انظر :املسالك يف رشح موطأ مالك ،أليب بكر بن العريب ،ج ،1ص.124
((( انظــر :رشح حتفة األحكام للتــاودي ،ص .96إدرار الرشوق عىل أنوار الفروق ،البن
املشاط ،مطبوع هبامش الفروق للقرايف ،ج ،4ص.100
((( انظر :املعيار املعرب للونرشييس ،ج ،1ص..230-229
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

36

الذك ُ
ية «»Smart Contracts
العُقـو ُد ِ

 بــل إن صاحــب مراقــي الســعود يف خــر التواتــر قــاليف نظمه (((:
التواتر...وسو بني مسلم وكافر
واقطع بصدق خرب
ّ
فاخلرب املتواتر يقطع بصدقه ســواء أكان املخربون مســلمني أم كفارا
أم فاســقني؛ الن القطع بصدقه من جهة اســتحالة تواطئهم عىل الكذب
ال عدالتهم(((.
اعتبار االستفاضة وجها من وجوه صفات املسلم فيه إذا كانت الصفات
غري مشهورة ،أو األوصاف غريبة

(((

ثانيــا :الغــرر الذي يدخــل العقود الذكيــة من خــال تعليقها عىل
تقابل الرشوط:
ســبق القول أن صيغة العقود مبنية مقابلة الــروط بصيغة الند بالند
فإذا توافقــت رشوط ومطالــب العارض «املوجب» بــروط وأحداث
((( مراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود ،لعبد اهلل ابن احلاج الشنقيطي ،ص.35
((( رشح مراقي السعود ،للشيخ حممد األمني الشنقيطي ،ج.337-336 ،2
((( انظر :فتح العزيز بــرح الوجيز ،للقزويني ،ج ،9ص .325الغاية يف اختصار النهاية،
للسلمي ،ج.377 ،3
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القابــل يتم تنفيــذ العقد تلقائيــا ،فهذه الصيغــة فيها نوع مــن التعليق
حيــث ال يقع العقــد وال حيدث آثــاره إال إذا توافقت الــروط املدونة
يف الربوتوكــول .حتى وجدنا مــن يصطلح عىل هذه العقــود بـ «العقود
الذكية الرشطية»

(((

ومعنــى التعليق :ربــط حصول مضمــون مجلة بحصــول مضمون
أخــرى((( .وقال آخرون بأنه :ترتيب أمــر مل يوجد عىل أمر مل يوجد بأن أو
إحــدى أخواهتــا((( .وعرفه الشــيخ الزرقا بقولــه :ربط وجــود العقد
بوجــود يشء آخــر ال يوجــد العقــد مــا مل يوجــد ذلــك الــيء(((،
وهبــذا املعنــى عرف مؤمتر شــورى الفقهــي الســابع :التعليق إنشــاء
العقــد بصيغة ارتبــاط وجوده بأمــر آخر معلــق عليه حيتمــل الوجود
والعدم(((.
((( انظر موقعhttps://medium.com/@Crypto4Arab:

((( األشباه والنظائر البن نجيم ،ص .367حاشية رد املحتار ،ج.240 ،5
((( حاشية رد املحتار ،ج.240 ،5
((( املدخل ،ص571
((( انظــر :القــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن مؤمتــر شــورى الفقهي الســابع،
1439ه2017/م ،املحزر األول.
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وحمصــل هذه التعريفات أن التعليق يعني((( :تلك الرشوط التي جتعل
العقد مرتبطا بوقوع أمر احتاميل يف املستقبل.
حكم تعليق العقود يف املعاوضات املالية:
وقع اخلــاف بني الفقهاء يف تعليق عقــود املعاوضات وبخاصة عقد
البيع ،ويمكن حرص ذلك يف رأيني:
أوهلــا :ال جييز التعليق عىل الرشط وال يصحــح العقد املعلق((( .وهو
رأي مجهور الفقهاء ،من :احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة يف مشهور
مذهبهــم((( .ومن هنا قرر اجلمهور القاعدة املعروفة :أن البيع يقبل الرشط
((( انظر يف بيان معنى هذه الرشوط :املوســوعة الفقهية الكويتية ،ج .305،306 ،4هيئة
املحاســبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،مســودة مرشوع املعيار الرشعي:
الــروط يف العقود .املدخل الفقهي للزرقا ،ج ،1ص .306نظرية الرشط للشــاذيل،
ص .49،50الــروط املقرتنــة بعقــد البيع يف الفقه اإلســامي ،ملحمــود مهران،
ص.10،11
((( وقد اســتثنى هــذا الرأي التعليق عىل املشــيئة ،والتعليق يف بيع العربــون بقوله إن تم
البيع احتســب العربون من الثمن وإال فهــو لك .انظر :البحر الرائــق ،البن نجيم،
ج ،6ص .195األشــباه والنظائر ،البــن نجيم ،ص .367الفــروق ،للقرايف ،ج،1
ص .79املغنــي ،البن قدامة ،ج ،7ص .357 ،357كشــاف القنــاع ،للبهويت ،ج،3
ص.195
((( انظر :األشــباه والنظائر ،البن نجيم ،ص .368حاشية رد املحتار ،البن عابدين ،ج،5
 .240املنثور يف القواعد الفقهية ،للزركيش ،ج ،2ص .241، 240األشباه والنظائر=  ،
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وال يقبل التعليق((( .هذا الــرأي الذي أخذت به املعايري الرشعية الصادرة
عن هيئة املحاسبة يف عدد من معايريها(((.
الثــاين :أنــه جييــز التعليــق عىل الــرط ،ويصــح العقــد عندهم
مــع التعليــق ،فــإذا حتقــق مــا علــق عليــه العقــد ترتبــت آثــاره.
وهــو قــول عنــد احلنابلــة((( ،اختــاره شــيخ اإلســام((( ،وتلميــذه
=  للســيوطي ،ص .377الفروق ،للقرايف ،ج ،1ص .229كشاف القناع ،للبهويت،
ج ،3ص.195
((( انظــر :الفروق ،للقرايف ،ج ،1ص .229الزركيش ،املنثور يف القواعد ،ج ،1ص.228
السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.377
((( انظر عىل ســبيل املثال :املعيــار الرشعي رقم ( )7احلوالة ،املعيــار الرشعي رقم (،)9
اإلجارة واإلجــارة املنتهيــة بالتمليك .املعيــار الرشعي رقم ( )20بيوع الســلع يف
األسواق الدولية.
((( قال شيخ اإلسالم( :إنه جيوز تعليق العقود بالرشوط ،إذا كان يف ذلك منفعة للناس... ،
وذكرنا عن أمحد نفســه :جواز تعليق البيع برشط ،ومل أجد عنه وال عن قدماء أصحابه
نصا بخالف ذلك) .نظرية العقد ،ص .227قال ابن مفلح( :الثالث :أن يشرتط رشطا
يعلق البيع ،كقوله بعتك إن جئتني بكذا ،أو إن ريض فالن .فاملذهب :أهنام ال يصحان؛
ألن مقتىض البيــع نقل امللك حال التبايع ،والرشط هنا يمنعــه ،وعنه :صحة عقده ملا
تقدم ،وعنه صحتهام) .املبدع رشح املقنــع ،ج .397 ،3وانظر :اإلنصاف للمرداوي،
ج.356 ،4
((( قال ابن مفلح( :اختاره الشــيخ تقي الدين يف كل العقود التي مل ختالف الرشع) .املبدع،
ج ،3ص .397وقال املرداوي( :قال شــيخنا :هو صحيح ،وهو املختار) .اإلنصاف،
ج ،4ص .356وانظر :البعيل ،االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،
ص .123
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ابن القيم((( .ورجحه طائفة من املعارصين(((.
وقد قال اإلمام أمحد بجواز تعليق البيع بالرشط يف بعض املســائل ،بل

إنه رهن نعله وقال للمرهتــن إن جئتك باحلق إىل كذا وإالّ فهو لك .وعلق
ابن القيم قائال :فقد فعله اإلمام أمحد وأفتــى به((( .وقال احلنفية واملالكية
والشافعية بجواز صور شبيهة برشط التعليق وهي التعليق عىل مشيئة فالن

أو مشيئته مثل بعتك بكذا إن شئت أو شاء فالن من الناس(((.

كــا أن بعض احلنفية قالوا بصحة صور من البيع املعلق عىل الرشط إذا

قيد التعليق فيها بمدة ثالثة أيام((( .وللتخفيف من الغرر الذي قد يصحب

البيع املعلق اجته بعض املعارصيــن إىل حتديده بمدة معينة ،كقوله بعتك إن
((( انظر :إعالم املوقعني البن القيم ،ج ،3ص.390-387
((( ممــن وقفت عىل ترجيحهم هلذا الرأي :الشــيخ مصطفى الزرقا ،خالد احلايف ،حســن
الشاذيل ،عبد اهلل العامر ،صالح عبد اهلل اللحيدان .انظر :املدخل ،ج ،1ص .493نظرية
الرشط حلسن الشــاذيل ،ص .152اإلجارة املنتهية بالتمليك ،خلالد احلايف ،ص.168
اشــراط اإلجارة يف عقد البيع ،لعبد اهلل العامر ص .19تعليق البيع عىل الرشط لصالح
اللحيدان ،ص  .7وأشــار الشــيخ صالح يف ورقتــه (ص )4إىل أن هذا الرأي رجحه
كذلك من املعارصين الشيخ ابن سعدي ،وتلميذه ابن عثيمني.
((( إعالم املوقعني ،ج ،3ص. 399
((( انظر :املدونة ،ج 1ص ، 470ج ،2ص ، 71ج . 228 ،3تبيني احلقائق ،ج ،2ص242
 .البحر الرائق البن نجيم ،ج ،6ص . 195مغني املحتاج ،ج ،2ص. 6
((( انظر :تبيني احلقائق ،ج .131 ،4البحر الرائق ،ج . 195 ،6؛ اإلجارة املنتهية بالتمليك
للحايف. 169 ،
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قدم فالن من الســفر خالل مدة شهر((( .وهو هبذا يشبه البيع برشط اخليار
املتفق عليه.

وقد رأى بعــض الفقهاء أن هذا الرشط يتواءم واإلذن األصيل للعقود

والرشوط الذي هو اإلباحة والصحة ،وليس يف األدلة الرشعية وال القواعد

الفقهية ما يمنع تعليق البيع عىل الرشط كام يقول ابن القيم(((.

وقد ســاق الباحثــون أدلة كثــرة ومتنوعــة من املنقــول واملعقول

جلمهــور الفقهــاء وللمخالفني هلم ،ومــال كل واحد مــن الباحثني إىل
أحد الرأيني(((.

((( انظر :هذا التقييد باملدة عند احلايف ،اإلجارة املنتهية بالتمليك ،ص . 168وانظر كذلك
نقله نفس التقييد عن الشيخ ابن عثيمني يف :الرشح املمتع عىل زاد املستقنع .وتبعهام يف
ذلك العامر ،يف بحثه :اشرتاط اإلجارة يف البيع ،ص . 9ورغم أن الشيخ الرضير يرجح
رأي اجلمهور يف عدم جــواز البيع املعلق (انظر :الغرر وأثــره يف العقود ،ص.)159
لكنه استحســن من قيده بمدة معلومة كام جــاء يف تعليقه عىل بحث العامر حيث قال:
(ولكن الباحث أتى بقيود زائدة عىل رأي ابن تيمية ختفف كثريا من الغرر وهو اجتهاد
جيد منه) .انظر :تعقيب عىل بحث اشرتاط اإلجارة يف عقد البيع للعامر املقدم للملتقى
الفقهي الرابع لرشكة الراجحي ،ص. 4
((( انظــر :بدائــع الفوائد البــن القيــم ،ج ،4ص . 96تعليق البيع بالــرط للحيدان،
ص.4
((( انظــر عىل ســبيل املثــال :الغــرر ،ص . 159؛ نظرية الرشط للشــاذيل ،ص  .152؛
اإلجارة املنتهية بالتمليك للحايف ،ص 165؛ اشــراط اإلجــارة يف عقد البيع للعامر،
ص  .10البحــوث والتعليقات املقدمة مــن عدد من العلامء للهيئــة الرشعية لرشكة
الراجحي.1425
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ولعله حيسن التفريق -كام ذهب إليه بعض الباحثني-بني كون التعليق يف
البيع هل هو لالنعقاد أو اللزوم((( .ومن حيث اللزوم فإن ذلك حمل اتفاق
بني كثري من الفقهاء وهو يف هذه احلالة يشبه رشط خيار الرتوي((( ،أو يشبه
الوعد امللزم الذي أجازه املجمع بإطالق((( ،أو املواعدة امللزمة التي أقرمها
جممع الفقه اإلسالمي الدويل حلاالت خاصة((( ،بمعنى أنه ينعقد صحيحا
الزمــا ،أما آثاره فترتتب عند حدوث املعلق عليــه .أما كونه لالنعقاد فإن
معظم الفقهاء يرون املنع.
العمالت الرقمية وعالقتها بالعقود الذكية:

مسألة القبض يف العقود الذكية:
أكد املعيــار الرشعي «القبض» (((عىل أن القبــض يمثل حيازة اليشء
وما يف حكمها بمقتىض العرف .وهو ما حيدد كيفية قبض األشياء ،فهو إما
((( انظر :تعليق عىل البيع املعلق عىل رشط ،بحث مقدم للهيئة الرشعية لرشكة الراجحي،
ص. 4
((( انظر :املرجع السابق.
((( قرار رقم 5/2( 41 - 40 :و  ،)5/3بشــأن الوفــاء بالوعد ،واملرابحة لآلمر بالرشاء،
الكويت 1409هـ1988 /م.
((( قرار رقم  ،)17/6( 157بشأن املواعدة واملواطأة يف العقود1427 ،هـ2006 /م،
((( انظر :املعيار الرشعي رقم ( )18القبض.
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بالقبــض احليس يف بعض األموال والقبض احلكمي يف بعضها اآلخر .وقد
اعتمد املعيار عددا من الصور التــي أكد عىل أنه ال يتحقق القبض فيها إال
من خالل القبض احلكمي .كام أن جممع الفقه اإلسالمي الدويل أصدر قراره
رقم )6/4( 53 :بشأن القبض :صوره وبخاصة املستجدة منها وأحكامها،
وعدد القرار صورا للقبض احلكمي املعتربة رشع ًا وعرف ًا.
وبناء عىل قرار املجمــع فإن القبض احلكمي ينطبــق عىل التعامالت
التــي تنفذ من خالل العقــود الذكية ،ومســائل القبض فيها يســتوعبها
القــرار وكذلك املعيــار الرشعي حول القبــض ،وقبلهام اعتــاد الفقهاء
القبــض احلكمي يف مســائل عدة((( مثــل التخلية يف العقــار وكذلك يف
الرهن وغريها.
استخدام النقود االفرتاضية املشفرة يف تنفيذ العقود الذكية:
العقود الذكية ال يمكن تنفيذها إال بواســطة النقود املشفرة ،لكن ليس
بالــرورة أن ينفذ العقــد الذكي بعملة البيت كوين املشــهورة فقط ،بل
((( انظر عىل ســبيل املثال :البحر الرائق البن نجيم ،ج ،6ص .99درر احلكام ملال خرسو،
ج ،2ص .352رشح التلقني للامزري ،ج ،3ص .388رشح اخلريش ،ج ،2ص.190
حتفة املحتاج البن حجر اهليثمي ،ج ،5ص.6
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هناك عمالت مشفرة كثرية يتم تداوهلا ،ومن أشهر منصات العقود الذكية
اإليثريوم ( ،)Ethereumوهي عبارة عن منصة غري مركزية من أجل إبرام
العقود الذكية التي حتاكي بالضبط العقود التقليدية ،وهذه املنصة مبنية عىل
تقنية سلســلة الكتل ،وهلا عملة رقمية يمكن إرساهلا واستقباهلا واالستثامر
هبا وهي عملة اإليثر (. ((()ether
واســتعامل بعض العمالت املشفرة يف تنفيذ العقود الذكية يعد إشكاال
حقيقيا لعدم التوصل إىل رأي رشعــي واضح بخصوص هذه العمالت،
وهو ما أشري إليه يف احلكم الرشعي للعقود الذكية
احلكم الرشعي للعقود الذكية:
رأى بعض الفضالء أن ما هو موجود التطبيقات الذكية املرشوعة مثل:
بعض صور عقود اإلذعان ،وعقود املعاطاة وغريها تغني عن العقود الذكية
التي ال يمكن تطبيقها اال بالعملة الرقمية التي ذهبت معظم جهات الفتوى
للمنع منها ألسباب كثرية((( .
((( انظر موقعhttps://arincen.com/ethurium-1146 :

((( العقود الذكية والبنوك الرقمية والبلوك شني ،للدكتور عبد الستار أبو غدة ،ص.13-8
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لكن وفق ما قدمناه من عرض حول العقود الذكية واملســائل الرشعية
ذات العالقة أخلص إىل أن احلكم الرشعي هلذه العقود يتنوع بحسب تنوع
اســتخداماهتا واملنصات والوســائل التقنية التي يتم تنفيذ العقود الذكية
من خالهلا.
 -1العقود التي تنفذ من خالل املنصات التي تعتمد عىل تقنية سلسلة
الكتل اخلاصــة وفق رشوط ومواصفات حمــددة ،كاملنصات الرقمية التي
تدعــم التطبيقــات املختلفة للمؤسســات املالية مثل البنــوك ،ومنصات
الرشكات ورشكات التأمني وغريها .فتنفيذ العقود من خالل هذه املنصات
ال يرتتــب عنه حمذور رشعي ومن جهة أخرى فإنه تتوافر يف العقود الذكية
أركان العقد من صيغة (إجياب وقبول) ،وعاقدين (أو أكثر) معلومي اهلوية
(تتوافــر فيهام األهلية) وكل ما يتعلق هبام من بيانات تتطلبها لوائح وأنظمة
هذه املؤسســات ومعقود عليه (حمل التداول ســلعة كانت أو غري ذلك).
فالعقود الذكية يف هذه الصورة أرى أنــه ممكن القول بجوازها إذا أضيف
إىل ما سبق الضوابط التالية:
 أن تســتويف بقية الرشوط والضوابط الرشعية اخلاصة بالعقود التينص عليها أهل العلم يف مظاهنا.
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 أن تكون العملة املشفرة التي يتم تنفيذ العقود الذكية بواسطتها عملةأو رموزا مشفرة مدعومة من قبل املؤسسة ومرخصة من اجلهات اإلرشافية
كالبنك املركزي بحيث ال ختالف القوانني اجلارية.
 -2املنصات املق َّيدة برشوط وقيود مفروضــة من الدولة :مثل بعض
الدول التي تشرتط عىل مســتخدمي املنصات الرقمية وفتح حمافظ لتداول
العمالت املشــفرة أو العقود الذكية تسجيل هويات وبيانات املستخدمني
وكل ما يبني حالة املتعاملني .فهذه املنصات إذا أتاحت تنفيذ العقود الذكية
من خالل عمالت رقمية مدعومة أو مرخصة كام سبق بيانه ،فالعقود املنفذة
بواسطة هذه املنصات حكمها حكم ما ورد يف البند أعاله.
 -3املنصات املفتوحة الالمركزية إذا كانت تســتخدم عملة (رموزا)
رقمية مشفرة مربوطة بأصل مايل متقوم رشعا ،أو كان هناك ضامن من جهة
مالية معتمدة ملبادلتها حني احلاجة بنقود أو سلع أو خدمات املباحة رشعا.
وهنــاك مجلة من هذه النقود الرقمية املشــفرة املضمونــة واملدعومة وهي
كثرية ومنها(((:
((( انظر :أرشف هاشم ومعتز أبو جيب ،أنواع العمالت الرقمية املشفرة ،ص.15-13
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 -النقود الرقمية املشــفرة املضمونة من ســلطة إرشافية (Guanteed

 )by authorityكالبنك املركزي يف بعض او غريه يف بعض البلدان .مثل:
العمالت املقرتح إصدارها من البنك املركزي األوريب ،والصيني .وكذلك
اهلند التي تسعى لتطوير نسخة رقمية من الروبية اهلندية.
 -النقــود الرقميــة املشــفرة املدعومــة بالذهــب (Gold-backed

 )coinsوهــي ربــط العملة املشــفرة بالذهــب بحيث تصبــح هلا قيمة
معلومة ومستقرة.
 -نقود رقمية مشــفرة مدعومــة باألوراق النقديــة ()Fiat backed

كالدوالر وغريها.
 نقود رقمية مشــفرة مدعومــة أو مغطاة بأصــول أو حقوق مالية،وهي إمــا مغطاة بالكامــل بحيث حيق ملالك العملة املشــفرة اســتبداهلا
بأصــل مــايل ،أو مغطــاة جزئيــا بــأن تكــون مدعومة ولكــن ال حيق
حلاملها استبداهلا.
 -4العقــود الذكية التي يتــم تنفيذها من خالل املنصــات املفتوحة
الالمركزية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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العقود يف هذه الصــورة أرى التوقف يف احلكم عنها يف املرحلة احلالية
حتى تنجيل بالبحث والتطوير كثري من املســائل التي ال تزال حمل إشــكال
ومن مؤيدات التوقف:
 أهنا تســتخدم عمالت رقمية مشــفرة غري مرخص هلا من اجلهاتاإلرشافية ،وغري مدعومة أو مربوطة بأي أصل مايل آخر مثل البيت كوين،
واالثرييوم وغريها .ويكتنفها عدم االســتقرار يف قيمتها .وأقل ما يقال بأن
فيها اختالف ًا كبري ًا بني فقهاء العرص ،وقد أرجأ جممع الفقه اإلسالمي الدويل
البت يف حكمها ملزيد من الدراسة والبحث((( ،فيتفرع عنه احلكم الرشعي
عن العقود الذكية يف هذه احلالة.
 الوضع القانوين((( حيــث إن القوانني إىل اآلن ال تعرتف بالعمالتالرقمية املشــفرة التي تنفذ من خالهلا العقود الذكية بواسطة تقنية سلسلة
الكتل .وهذا له أثره املبارش عىل التعامل هبذه العقود.
 مآالت العقد الذكي الذي قد يؤدي يف بعض األحيان إىل رضر بالغ((( انظر :البيان اخلتامي والقرارات والتوصيات الصادرة عن ندوة العمالت اإللكرتونية،
التي عقدها جممع الفقه اإلسالمي الدول ،جدة ،سبتمرب2019 ،م.
((( انظــر موقــع 08/02/https://www.cryptoarabe.com/2019 :وكذلــكhttps:// :
scienews.com/ar/bitcoin/6195-blockchain.html
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بمستخدمي هذه العقود بسبب حداثة تقنية سلسلة الكتل وما يصحبها من
أخطاء يف برجمة القانون أو (الكود) أو الربوتوكول الذي إذا أطلق ال يمكن
تعديله ،مما يؤدي إىل خماطر عالية .وقد أشــارت بعض اجلهات املتخصصة
إىل مثل تلك األخطاء وما تسببته من خسائر فادحة(((.

((( انظر املوقع السابقhttps://scienews.com/ar/bitcoin/6195-blockchain.html :
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مسودة القرار اخلاص بالعقود الذكية
أوال :التأكيد عىل قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم)6/3( 52 :
بشأن حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة ،يف دورة مؤمتره السادس
بجدة 1990 / 1410م .بجميع فقراته.
ثانيا :العقود اإللكرتونية:
 -1هــي العقود :التي تتم عــر األجهزة اإللكرتونيــة احلديثة مثل:
اجلواالت ،واأللواح اإللكرتونية ،واحلواسيب ،وغريها ،من خالل الشبكة
العنكبوتية (األنرتنت) بوســائل التواصل املختلفة بالصورة ،أو الصوت،
أو املخاطبــة االلكرتونيــة (الرســائل) «الربيد اإللكــروين» .وال تتوافر
فيها خاصية برجمة اإلجــراءات والرشوط يف كــود ( )Codأو بروتوكول
( )Protocolويتم تنفيذه تلقائيا بدون واسطة
 -2حكم العقــود اإللكرتونية :باملعنى الوارد أعاله يشــملها احلكم
الرشعي الوارد يف قرار جممع الفقه اإلســامي الــدويل رقم)6/3( 52 :
بشأن حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة.
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ثالثا :مفهوم العقود الذكية ( )Smart Contractsوأنواعها:
 -1املفهوم :عقد بني طرفني أو أكثر ،ذايت التنفيذ من خالل الربوتوكول

الذي تُربمج فيه كافة الرشوط وااللتزامات بواســطة رموز رياضية تسمى
اخلوارزميات ويف إطار شبكة توزيع ال مركزية (البلوكتشني) ،ويقوم العقد

الذكــي عىل فكرة الند-للند (إذا حــدث كذا-فيعمل كذا) وبمجرد حتقق
البنود أو الرشوط ،فيتم التنفيذ التلقائي للعقد.
 -2أنواع املنصات سلسلة الكتل:
النــوع األول :خاص :تســتخدمه الرشكات ،والبنوك .يســتعمل يف

تطبيقات خمصصة مثل :توزيع أرباح الرشكات ،وعمليات رشكات التأمني
وغريهــا .ويف هذا النوع تكون اجلهات واألطــراف التي تقوم بالعمليات
ومنها إجراء العقود الذكية معروفة اهلوية.

ألي شــخص يرغب االنضامم لشبكة العقد
النوع الثاين :عام :مفتوح ّ

دون حتكم.

رابعا :احلكم الرشعي للعقود الذكية
العقود الذكية ليســت نمطا واحدا ،واحلكم الرشعي يتناول كل نوع

بمواصفاته ورشوطه ،كام ييل:
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 -1العقود التي تنفذ من خالل املنصات التي تعتمد عىل تقنية سلسلة

الكتل اخلاصــة وفق رشوط ومواصفات حمــددة ،كاملنصات الرقمية التي

تدعــم التطبيقــات املختلفة للمؤسســات املالية مثل البنــوك ،ومنصات
الــركات ،ورشكات التأمــن وغريهــا .فتنفيذ العقود مــن خالل هذه

املنصات ال يرتتب عنه حمذور رشعي من جهة ،ومن جهة أخرى فإنه تتوافر

فيــه أركان العقد من :صيغة (إجياب وقبول) ،وعاقدين (أو أكثر) معلومي
اهلويــة (تتوافر فيهام األهلية) وكل ما يتعلق هبــا من بيانات تتطلبها لوائح
وأنظمة هذه املؤسســات ،ومعقود عليه (حمل التداول سلعة كانت أو غري

ذلك) .فالعقود الذكية يف هذه الصورة جائزة بالضوابط التالية:

أ -أن تســتويف هذه العقود بقية الرشوط والضوابط الرشعية اخلاصة

بالعقود مثل :أن ال تنطوي عىل الربا أو تكون ذريعة إليه ،وأال تشتمل عىل
الغرر الفاحش ،وأن يكون املحل مباحا رشعا وغريها.

ب -أن تكون العملة املشــفرة التي يتم تنفيذ العقود الذكية بواسطتها

عملة أو رموزا مشــفرة مدعومة من قبل مؤسســة معتمدة أو مرخصة من
اجلهات االرشافية كالبنك املركزي ،وال ختالف القوانني اجلارية.

 -2العقود التي تنفذ من خالل املنصات املق َّيدة برشوط وقيود مفروضة

من الدولة :مثل بعض الدول التي تشرتط عىل مستخدمي املنصات الرقمية
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وفتح حمافظ لتداول العمالت املشــفرة أو العقود الذكية تســجيل هويات
وبيانات املســتخدمني وكل ما يبني حالة املتعاملني وبقيــة البيات املتعلقة

باملعامــات .فهذه املنصــات إذا أتاحت تنفيذ العقــود الذكية من خالل
عمالت رقمية مدعومة أو مرخصة كام سبق بيانه .فالعقود املنفذة بواسطة
هذه املنصات جائزة رشعا بالضوابط الواردة يف البند أعاله.

 -3املنصات املفتوحة «الالمركزية» إذا كانت تستخدم عملة (رموزا)

رقمية مشــفرة مربوطة بأصل مايل متقوم رشعــا ،أو كان هناك ضامن من
جهة مالية معتمدة ملبادلتها حني احلاجة بنقود أو ســلع أو خدمات مباحة

رشعا .وهنــاك مجلة من هذه النقود الرقمية املشــفرة املضمونة واملدعومة
مثل :النقود الرقمية املشفرة املضمونة من سلطة إرشافية (البنك املركزي)،
والنقود الرقمية املشــفرة املدعومة بالذهب ،ونقود رقمية مشفرة مدعومة

باألوراق النقدية كالدوالر وغريها ،ونقود رقمية مشفرة مدعومة أو مغطاة

بأصول أو حقوق مالية ،فهذه جائزة رشعا بالضوابط املذكورة أعاله.

 -4العقــود الذكية التي يتــم تنفيذها من خالل املنصــات املفتوحة

الالمركزية.

احلكــم الرشعي للعقــود الذكية يف هذه احلالــة التوقف ،حتى تنجيل

بالبحــث والتطوير كثري من املســائل التــي ال تزال حمل إشــكال ،ومن

مؤيدات التوقف:
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أ -أهنا تســتخدم عمالت رقمية مشــفرة الالمركزية غري مرخصة من

اجلهــات االرشافية ،وغري مدعومة أو مربوطة بــأي أصل مايل آخر .ومن

أوضح األمثلــة عىل ذلك البيت كوين ،واالثرييوم وغريها .ويكتنفها عدم

االستقرار يف قيمتها.

ب -لقد أفتت عدد من جهات اإلفتاء يف العامل اإلســامي بعدم جواز

البت يف
التعامل هبذه العمالت ،وقد أرجأ جممع الفقه اإلســامي الدويل ّ

حكمها ملزيد من الدراســة والبحث ،فيتفرع عن ذلك احلكم الرشعي عن

العقود الذكية يف هذه احلالة.

ج -الوضع القانوين هلذه العمالت حيث إن القوانني إىل اآلن ال تعرتف

بالعمالت الرقمية املشفرة الالمركزية وغري املدعومة التي تنفذ من خالهلا

العقود الذكية بواسطة تقنية سلسلة الكتل .وهذا له أثره املبارش عىل التعامل

هبذه العقود.

د -مآالت العقد الذكي يف املنصات املفتوحة الذي قد يؤدي يف بعض

األحيان إىل رضر بالغ بمســتخدمي هذه العقود بسبب حداثة تقنية سلسلة

الكتل وما يصحبها من أخطاء يف برجمة القانون أو (الكود) أو الربوتوكول

الذي إذا أطلق ال يمكن تعديله ،مما يؤدي إىل خماطر عالية.
واهلل املوفق.
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احلكم الشرعي للعقود الذكية

44

مسودة القرار اخلاص بالعقود الذكية

50

قائمة احملتويات

......................................................................................................

•

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

•

•

55

ً

ً

ً

