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ABSTRACT 

The revolution of technology is developing at an accelerated pace. Blockchain technology is a 

relatively recent invention which has significantly affected business and finance at all levels. 

Blockchain technology is the basis for some types of financial transactions, such as smart 

contracts and virtual currencies.  

This research aims to explain the reality of blockchain technology and its underlying principles 

as they relate to Islamic jurisprudence and contemporary financial transactions. The author has 

adopted the descriptive approach for this study, in accordance with the standards and procedures 

for academic research. 

From the most important conclusions of this research are that this technology is a valid platform 

for conducting financial transactions and contracts, whereas a transaction is initiated by an owner 

pressing the send icon and confirmed once evidence of the transaction appears in the public 

registry, whereby the transaction is registered and the recipient becomes the new owner of the 

finances. 

Key words: Islamic jurisprudence, blockchain, trust chain 

 

 لخص امل

"تقنية البلوكشــــــــ " ال تزال يف تطور مســــــــتةر وبوتعة متســــــــارعة، وىا لسر ةريباق عل  الســــــــاحة التقنية    التقنيةإن الثورة  
 فأثَّرت يف عامل املال واألعةال أتثعاق كبعاق.  

أن هلذه التقنية أتثع يف املعامالت املالية فتعتةد عليسا العقود الذكية والعةالت االفرتاضــــــــية    ومما يربز أمهية املوضوووووووو 
 وحنوها، فكانت احلاجة ماسة لبيان حقيقتسا وجتلية األحكام الفقسية املتعلقة هبا.

جتلية  ، ومن ثَّ توضــــــــيع لريقة عةلسا، واملبادو الل تقوم عليساو تقنية البلوكشــــــــ ،   حقيقةبيان إىل   ويهدف البحث:
 .األثر الفقسي هلذه التقنية عل  املعامالت املالية املعاصرة
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 مع مراعاة اإلجراءات املتعارف عليسا يف كتابة األحباث العلةية. )الوصفي(، املنهج    اعتمدت  وقد 

اإلجياب بضـــــال املال  عل  أيقونة : صـــــعة انعقاد العقود ع  هذه التقنية، ويكون وخ لصووووىل  تا جتاِج ع دة، أمهها
ــال( للكتـلة. فيتم    ةي  حك  سـاالقبض في، و يتم القبول إذا لسر يف الســــــــــــــطـف الـعام أن الطرف ا  ر هو امـلاـل و  )إرســــــــــــ

 ، إىل غعها من النتائج. وهللا وحده املوفق واملع .بتسطيف الكتلة وانتقاهلا إىل حمفظة املال  اجلديد 

 البلوك تش ، البلوكش ، سلسلة الكتف، سلسلة الثقة.، الفقه اإلسالميالكلمات املفتاحية:  
 

 املقدمة: 
 أما بعد:   احلةد هلل رب العامل ، والصالة والسالم عل  النيب األم ، وعل  آله وصعبه أمجع ،   

فإنه ال غىن للبشرية عن التعامالت املالية فيةا بينسم، لتلبية متطلباهتم وتيسع أمور معيشتسم، وإن التطور البشري مل 
مامل تكن يف العصور السابقة، وإن الثورة التقنية احلديثة يتوةف، ففي كف عصر تظسر من الصناعات واملبتكرات احلديثة  

فتعولت كثعاق من  املالية،  التعامالت  أمهسا  البشرية، من  التعامالت  بتأثعها كثعاق من  بلات أوجسا وةةتسا، وعةَّْت 
تقنية   اجملال  ةريباق يف ذلكم  اإللكرتوين، وىا لسر  االفرتاضي  العامل  املال   «،البلوكش »التطارات إىل  فأثرت يف عامل 

 واألعةال، بف ةيف: إهنا سُتعدُث ثورةق يف هذا اجملال. 

تقدمي حبٍث فقسي ِّ يف بيان   - جف وعال - رأيُت بعد معونة ريب    وملا هلا من أثر ابلغ عل  املعامالت املالية املعاصرة، 
 . (وأثرها يف املعامالت املالية املعاصرة  ، البلوكشنيتقنية  حقيقتسا وأثرها عل  املعامالت املالية املعاصرة، وةد مسيته: )

 مشكلة البحث:  

 جاء هذا البعث لإلجابة عن تساؤل  رئيس : 

 ما حقيقة تقنية البلوكش ؟األول:  

 ما األثر الفقسي هلذه التقنية عل  املعامالت املالية املعاصرة؟   والثاين:

   :ويتفرع عن هذين السؤال  عدة أسئلة 
 ما املراد بتقنية البلوكش ؟ وما اتريخ نشأهتا؟  ▪

 ما لريقة عةلسا؟ وما املبادو الل تقوم عليسا؟  ▪
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 ما هي أهم ىيزاهتا؟ وما أبرز عيوهبا وخمالرها؟  ▪

 تستخدم فيسا هذه التقنية؟ وما أبرز املعامالت املالية املعاصرة املتأثرة هبا؟ما اجملاالت الل   ▪

والصياة   ▪ العقد،  من حيث جملس  املعاصرة  املالية  املعامالت  عل   التقنية  هلذه  الفقسي  األثر  اإلجياب –ما 
 ، والقبض، واخليار؟ -والقبول

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:  

 وأسباب ا تياره يف النقاط ا تية: ت ز أمهية املوضوع  

أن استخدام تقنية البلوكش  مؤثر يف ابب املعامالت املالية، وهو من أهم أبواب الفقه فقد أولته الشريعة   -1
 عناية كبعة. 

ُة املوضوع، حيث ال تزال هذه التقنية حباجة لتصويرها وجتلية أحكامسا الشرعية.  -2 دَّ  جِّ

الل تطرةت للطانب الفقسي هلذه التقنية خبصوصسا،  وذل  حبسب ما اللعت ةلة الدراسات املتخصصة    -3
 عليه.

 أهداف املوضوع:  

 هلذا املوضوع أهداف عديدة, من أمهسا ما يلي:

 . ريخ نشأهتااتو   ، بتقنية البلوكش بيان املراد     -1

 توضيع لريقة عةلسا، واملبادو الل تقوم عليسا.   -2

 .خالراملعيوب و تنطوي عليه من الوما   ،ىيزاهتا التعريف أبهم  -3

 إبراز اجملاالت الل تستخدم فيسا هذه التقنية، السيةا يف املعامالت املالية املعاصرة.    -4

اإلجياب –جملس العقد، والصياة    : حيثاألثر الفقسي هلذه التقنية عل  املعامالت املالية املعاصرة من    جتلية    -5
 . ، والقبض، واخليار-والقبول

 الدراسات السابقة:

دراسة فقسية حول أثر تقنية البلوكش  يف املعامالت املالية املعاصرة، وإمنا تطرةت هلا عل    - بعد البعث   - مل أجد  
ألهنا املنصة الل تتم عن لريقسا هذه سبيف التبع بعض الدراسات الل حبثت العةالت االفرتاضية، والعقود الذكية؛  

 املعامالت، ومن أبرزها مايلي:
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ورةة عةف مقدمة إىل ندوة ال كة ، وهي  عبدالسـتار أبوغدة د. ،العقود الذكية والبنوك الرقمية والبلوكشوني -1
 ه.1440رمضان    9-8التاسعة والثالثون لالةتصاد اإلسالمي املنعقدة يف مدينة جدة بتاريخ  

، حبث مقدم جملةع الفقه اإلسالمي الدويل بدورته الرابعة والعشرين فداد  العياشي الصادق  د.   ،العقود الذكية  -2
 م. 2019ديب    –

للباحث: إبراهيم بن أمحد بن حمةد حيىي، وهي ورةة عةف ُةدمت بتكوين أمنوذجاً،    –النقد االفرتاضي    -3
 ه يف جامعة اإلمام ابلرايض. 1440-1- 23ريخ:  عقدت بتا  لقة حبثية بعنوان: " النقد االفرتاضي "حل

ةيلي، حبث مقدم عباس اجلُ   عبد عةر  د.    ،العمالت االفرتاضية واقعها وتكيفها الفقهي وحكمها الشرعي  -4
 م. 2019إبريف  17-16ملؤمتر العةالت االفرتاضية يف امليزان، جبامعة الشارةة بدولة اإلمارات، بتاريخ  

وهي   النطار، ةاسم  أمحد هشام  أ.    ، دراسة اقتصادية، شرعية، حماسبية  - فرةالعمالت االفرتاضية املش  -5
 م. 2019رسالة ماجستع من املعسد العايل للدراسات اإلسالمية جبامعة آل البيت ابألردن،  

أ. ايسر بن عبد الرمحن آل عبدالسالم، مطبوعة ابلتعاون   العمالت االفرتاضية: حقيقتها وأحكامها الفقهية،  -6
ه، 19/6/1437ب  بن  اجلزيرة ودار امليةان، وأصلسا رسالة ماجستع من املعسد العايل للقضاء، نوةشت بتاريخ:

 م.28/3/2016املوافق  

ث من إصدارات د. عبدهللا بن حمةد العقيف، وهو حب   األحكام الفقهية املتعلقة ابلعمالت اإللكرتوجية،   -7
 م. 2017،  32وحدة البعوث والدراسات العلةية بعةادة البعث العلةي يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، حبث رةم  

 هذه أبرز الدراسات الل تطرةت للبلوكش  وةد أفدت منسا ومن غعها يف حبثي. 

   :واإلضافة يف هذا البحث من وجهني 
أبسلوب مرتب وواضع، حيث تفتقر كثع من الدراسات السابقة إىل الرتتيب بيان حقيقة البلوكش   األول:   •

املناسب  وعنونتسا ابلشكف  ترتيب عرضسا  وةد حاولت  فتعرض حقيقتسا سرداق،  العلةية،  املادة  يف عرض 
 مستفيداق ىا هو منثور يف هذه األحباث. 

كةا تب  بعد   –الية املعاصرة، وإن كانت ا اثر  إبراز أهم ا اثر الفقسية هلذه التقنية يف املعامالت امل الثاين:  •
أثر يف كثع من األحكام   - البعث البلوكش   تقنية  مبادو  مبدأ من  فلكف  كثعة وحتتاج إىل حبث موسع 

 الفقسية، لكن "يكفي من القالدة ما أحاط ابلعنق".
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 خطة البحث:

 مقدمة ومتسيد ومبعث  و امتة وفسارس. تنتظم  طة البعث يف

وفيسا االســــــتفتاحية وأمهية املوضــــــوع وأســــــباب ا تياره وأهداف البعث والدراســــــات الســــــابقة و طة البعث   املقدمة:
 ومنسج البعث.

 يف التعريف مبفردات العنوان.  التمهيد:

 املبحث األول: حقيقة تقنية البلوكشني.

 وفيه ثالثة مطالب:

 البلوكش ، واتريخ نشأهتا.تقنية  املراد بـ األول:املطلب 

 لريقة عةف تقنية البلوكش ، واملبادو الل تقوم عليسا.  املطلب الثاين:

 .وعيوهبا  ىيزات تقنية البلوكش  وخمالرها  املطلب الثالث:

 املبحث الثاين: أثر تقنية البلوكشني يف املعامالت املالية املعاصرة.

 وفيه مطالبان:

 التعريف ابملعامالت املالية املعاصرة املتأثرة بتقنية البلوكش . لب األول:املط

 األثر الفقسي لتقنية البلوكش  يف املعامالت املالية املعاصرة.  املطلب الثاين:

 وفيه أربعة مسائف:
 املسألة األوىل: جملس العقد يف املعامالت املعتةدة عل  تقنية البلوكش . -
 الثانية: الصياة يف املعامالت املعتةدة عل  تقنية البلوكش .املسألة  -
 املسألة الثالثة: حقيقة القبض يف املعامالت املعتةدة عل  تقنية البلوكش  وأثره. -
 املسألة الرابعة: ثبوت اخليار يف العقود املنعقدة عن لريق تقنية البلوكش . -

 وفيه أبرز النتائج والتوصيات.مث اخلامتة:  
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 : وفيسا فسرس املصادر واملراجع وفسرس املوضوعات.لفهارسمث ا

 منهج البحث:

 (، مع مراعاة اإلجراءات املتبعة يف األحباث:  الوصفياعتةدُت يف كتابة هذا البعث املنسَج )
 من عزو ا ايت القرانية، بذكر اسم السورة ورةم ا ية يف املنت.   ▪
وختريج األحاديث النبوية يف احلاشــــية بعزوها إىل مصــــدرها من كتب احلديث مع ذكر الكتاب والباب الذي ُ ر ِّج  ▪

 فيه ورةم احلديث. 
 والتوثيق من املراجع األصيلة واملعتةدة يف كف مذهب، وذل  يف توثيق املذاهب الفقسية.  ▪
 إىل غع ذل  ىا هو معروف. ▪

عل  نعةه الل ال تايض، ث لشــيخي أ.د. حمةد بن عبدهللا الصــواط عل  إشــارته يل   -جف وعال-فالشــكر هلل  وبعد:
ببعث هذا املوضـــوع ونشـــره، وهذا جسد املقف إن كان فيه من صـــواب فةن هللا وحده فله احلةد والثناء، وإن كان من 

                                                                         طأ فةن نفسي الضعيفة والشيطان واستافر هللا منه.

 التمهيد: 

 يف التعريف مبفردات العنوان. 

 :  »البلوكشني«تقنية  

ْيءِّ، َوالثَّاينِّ الط ُِّ   »و )تـََقَن( من التقنية لغة:  : َأَحُدمُهَا إِّْحَكاُم الشـَّ اَلنِّ َواحْلَْةأَُة. فَاْلَقْوُل اأْلَوَُّل التَّاُء َواْلَقاُف َوالنُّوُن َأصـْ
 .(1)«أَتْـَقْنُت الشَّْيَء َأْحَكْةُتهُ 

 .(2)لطريقة الل يستخدمسا الناس يف اكتشافاهتم و ا رتاعاهتم لتلبية احلاجات يف خمتلف اجملاالتا هي واصطالحاً:

ــسيف حياة الناس يف خمتلف اجملاالت هو من اإلتقان    والعالقة بني املعنيني: ــف الطرق لتســـــــــ ــاف أفضـــــــــ لاهرٌة، فاكتشـــــــــ
 واإلحكام.  

، وســأعرفسا ابعتبار اإلفراد،  : ســلســة الكتفوتعين(  block chainهي ترمجة حرفية للةصــطلع اإليليزي )البلوكشووني:  
 ث ابعتبارها مصطلعاق تقنياق.
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فَّ(حمةولة عل  املصــدر الثالثي   السوولسوولة لغًة: ْيءِّ يفِّ رِّْفٍق َوَ َفاٍء، ُثَّ و»  ،)ســَ ٌد، َوُهَو َمدُّ الشــَّ ٌف َواحِّ ُم َأصــْ ُ  َوالالَّ الســ ِّ
الٍ  ...  حُيَْةُف َعَلْيهِّ  َا ُىَْتدٌَّة يفِّ ات ِّصـــــــَ َهنَّ َلُة، مُس َِّيْت بَِّذلَِّ  ألِّ ْلســـــــِّ َلُة  ةَاَل بَـ ...   َوىَِّّا مُح َِّف َعَلْيهِّ الســـــــ ِّ ْلســـــــَ ْعُض أَْهفِّ اللَُّاةِّ: الســـــــَّ

َلُة احلَْدِّيدِّ  ْلسِّ لشَّْيءِّ، َوبَِّذلَِّ  مُس َِّيْت سِّ  .  (3)«ات َِّصاُل الشَّْيءِّ ابِّ

ــ ويف االصوطال:: «  سولسولة ايديث»مل أللع هلا عل  تعريف اصــطالحٍي عام، وإمنا ترد يف بعض العلوم مضــافةق كــــــــــــــ
وهي موافقة ملعناها اللاوي : فسي اتصـال ب   . (4)وسـلمسـنده املتصـف من الراوي إىل الرسـول هللا صـل  هللا عليه   :وهو

ــعايب اجلليف الذي يروي عن النيب   ــناد ابلصــــ ــف اإلســــ صــــــل  هللا عليه  -راٍو وأ ر ث اثلث ث رابع وهلم جراق حىت يتصــــ
 . -وسلم 

 فسي مجع ُكتلة.  وأما الك تل:

ْيٍء، َأْي ةِّْطَعٌة »و  )َكَتَف(ُة لاةق: مصـــــدر  والُكتـْلَ  َلٌة مِّْن شـــــَ ْيٌف َيُدلُّ َعَل  جَتَةٍُّع. يـَُقاُل: َهذِّهِّ ُكتـْ ُم ُأصـــــَ اْلَكاُف َوالتَّاُء َوالالَّ
 .(5)«جُمَْتةَِّعةٌ 

د ومن اجملاز إلالق الكتلة عل : » مصــــــــــــطلع شــــــــــــائع يف جمالس  . وهو  (6)«اجْلََةاَعة من النَّاس املتفقون عل  رَْأي َواحِّ
 الشورى أو ما يعرف بـ»ال ملاانت«، فيتكتف الناس حسب أحزاهبم، أو أعراةسم، أو دايانهتم.

حيث هي شــيء جمتةع، لكنسا افرتاضــية    –ســلســلة الكتف    –: الكتلة يف مصــطلعنا  وميكن أن يكون من اجملاز كذل 
 غع حمسوسة.   ليس هلا وجود فيزايئي، وإمنا كانت من ةبيف اجملاز لكوهنا

 وترابل الكتف بعضسا ببعض يوجد لدينا سلسلةق من الكتف.

موزعة تعتةد عل  معادالت    ةاعدة بياانتأبهنا  ابعتبارها مصووووطلحاً تقنياً: -البلوكشووووني  -وتعرَّف  سوووولسوووولة الكتل
ــفرة ــية مشـ ــرتكة و متز  تفظ بقائةةحت  ،رايضـ ــتةر  يدةامشـ ــة  الُكتف  -املعامالت ســـطالت البياانت أو من  ارابسـ ، -وتسـ

كف (،  Nodes) نرتنتجسزة املرتبطة ابإلشـــــبكة عاملية من األ تشـــــكف هذه الكتف معقا ســـــلســـــلة موزعة من البينات ع 
املعامالت و تتعقق تلقائيا  وابلتايل تشــــكف ســــطف جلةيع  ،الســــابقة  كتلة يف الســــلســــلة حتتوي عل  بياانت من الكتلة

  ،حملافظة عل  البياانت املخزنة ضـــةنسابشـــكف مُيَك ُِّن من اســـلســـلة الكتف   تْ ةَ ةِّ  صُـــ ،وةد  (7)البياانتمن مصـــداةية تل   
 .(8)حليلولة دون تعديلسااو 
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 البلوكشني. تقنية  املبحث األول: حقيقة  

 : وفيه ثالثة مطالب

 ، واتريخ جشأهتا.تقنية البلوكشنيبو املطلب األول: املراد  

 الواحدة منسا  جمةوعة بياانت مشـفرة تسـة  - ةاعدة بياانت تضـم كتالق   اهنإفمر آنفاق تعريف البلوكشـ ، وملزيد إيضـا   
وهذه الكتف حمددة احلطم والزمن ، وميكن االســـــتفادة منسا يف مجيع اجملاالت الســـــياســـــية واالةتصـــــادية   -كتلة أو بلوك

   .(9)أبول  لتدوين البياانت واملعلومات والل يتم تشفعها أوالق  ذ أهنا تعد سطالق إ ،والصعية والتعليةية وغع ذل 

. فإذا  (10)(الوةت  ، املعلومة، اهلاش، بصـــــةة-الكتلة –)البلوك   :يهو  ،وتعتمد تقنية البلوكشووووني علب أربعة عناصوووور
ــلة البلوكات ــلســــــ ــتةر ســــــ ــفر هذ البلوك، ويبىن عليه البلوك الثاين، ث الثالث وهكذا تســــــ وبذل  .  (11)متت العةلية ُيشــــــ

   تتكون عندان سلسلة الكتف.

ي عبــارة عن جمةوعــة من العةليــات أو املســام املراد  ه: فتةثــف وحــدة البنــاء، والل  -الكتلووة    -البلوك  أمووا    -1
 .وحنو ذل   ،أو تسطيف بياانت ،كتعويف أموال  ا دا ف السلسة،هبالقيام 

 .ا العةلية الفرعية الل تتم دا ف الكتلة الواحدةهبفيقصد  وأما املعلومة : -2

ابإلضــــــافة إىل البصــــــةة اإللكرتونية للةعاملة  ،  فسو عبارة عن البصــــــةة اإللكرتونية هلذه املعاملة  :وأما اهلاش -3
الذي ينتج   (الرةةي  التوةيع ــــــــ)، وةد يرمز له ب-سلسلة الكتف مييز هذه الكتلة من ب احلةض النووي  ك  فسو  –السابقة 

 .من  الل  وارزمية دا ف برانمج سلسلة الكتف   اصاق  رةةاق 

 .(12): فسو ذل  التوةيت الذي مت فيه إجراء العةلية دا ف السلسلةا بصمة الوقىلوأم -4

ــكف  وتشوووبه تقنية البلوكشوووني   ❖ ــندوق حيةف توةيع  اخلاك بشــ مكاانق لتخزين البياانت واملعلومات دا ف صــ
ــندوق؛ ألنه حيةف توةيع ، لكن  ــعت هذه البياانت دا ف هذا الصـ علين، فيةكن ألي شـــخص التعقق من أن  وضـ
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ــفع اخلــاك بــ ، وعليــه فيةكن القول أبن تقنيــة   ــتطيع فتع مــا بــدا لــه غعك عن لريق مفتــا  التشــــــــــــ ال أحــد يســــــــــــ
 بلوكش " مبنية  "ال

 

عل  اهليةنة العامة واخلاصـــــــــــــة يف الوةت ذاته، فرؤية احلركات الل تتم تكون متاحة للعامة، أما احلصـــــــــــــول عليسا وف  
 .(13)التشفع فسو للخاصة

م( حيث لر  "ســاتوشــي انكاموتو" مفسوم ســلســلة الكتف، ث لر  يف 2008إىل عام ) ترجع جشووأة تقنية البلوكشووني
ــيلة لتداول العام الذي يل ــتخدم تقنية البلوكشـــــــ  كوســـــ ــياق من كود العةلة الرةةية )بت كوين( الل تســـــ ــاســـــ يه جزءاق أســـــ

 .(14)ةوهتا وثقة املتعامل  فيسا من هذه التقنية -أي العةالت االفرتاضية  –العةالت االفرتاضية، والل استةدت 

 ، واملبادئ اليت تقوم عليها.طريقة عمل تقنية البلوكشني  املطلب الثاين:

 وفيه فرعان:

 الفر  األول: طريقة عمل تقنية البلوكشني.

 تقوم لريقة البلوكش  اب تصار عل : 

رةم  –بكتلة جديدة حتوي هذه الكتلة )العةلية، واهلاش   -حتويف أو معاملة وحنو ذل   –تسطيف كف عةلية  -1
 ، ابإلضافة إىل بصةة املعاملة السابقة، ووةت هذه العةلية(.  -ه املعاملةالتشفع وهو بصةة هذ 

وتســـــة  هذه العةلية -ُتدةق العةلية من ةبف املشـــــارك  يف منصـــــة البلوكشـــــ  ابلتكافف، وبشـــــكف إلكرتوين   -2
وتُعت  عةليات التدةيق  ، فرتســـف املعاملة إىل شـــبكة واســـعة من أجسزة احلواســـيب املتصـــلة ابلشـــبكة فتدةق،  -التعدين 

 هذه بروتوكول إمجاع ال مركزي، حبيث أن اإلمجاع يكون عل  إدراج أو عدم إدراج كتلة جديدة يف سلسلة الكتف.

فإذا اعتةدت ترسـف هذه الكتلة إىل دفرت احلسـاابت "السـطف املفتو " حبيث ميكن لكف أحد من املشـرتك   -3
ة، وتظسر املعامالت عل  شــــــــكف ســــــــالســــــــف من الكتف، املعامالت اجلديدة  يف املنصــــــــة االلالع عل  املعاملة اجلديد 

 .(15)والقدمية املرتبطة هبا
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 (16) "   1شكف "  

 ولعف بيان املبادو الل تقوم عليسا هذه التقنية يزيدها إيضاحاق.  

 الفر  الثاين: املبادئ اليت تقوم عليها تقنية البلوكشني.

 قوم تقنية البلوكش  عل  عدة مبادو، بياهنا كا يت:  ت

ــة  كذل  "السوووووفل املفتو: -1 اإلاتحة ، و إلااء فكرة املركزية  " ويقوم عل  مبدأةاعدة البياانت املوزعة : ويســــ
ــ ــرتك  دا ف تقنية "البلوكشـــــ وهذا ما يعزز عنصـــــــر    ،ىتلكات األفراد لالع عل من االليتةكنوا  "   التامة جلةيع املشـــــ

  ، لكن ال ميكن تعديف تل  البياانت وإمنا التأكد منسا فعسب.األمان واحلةاية للسلسة

إال  حبيث تكون التعامالت مرئية للطةيع، وميكن التعقق من بياانت العةليات، اخلصوووووصووووية والشووووفافية:  -2
ا هبألقاب يعرفون  ســـــتخدامخاصـــــسم، حيث تتيع التقنية لألفراد إمكانية اشـــــأن هذا ال يعين ابلضـــــرورة معرفة األفراد أب

 .(17)دا ف الشبكة

ــخ العةلية التحويل بنظام الند للند:  -3 حيث يتم التواصـــــــــــــف ب  الطرف  دون وجود لرف اثلث، ويتم نســـــــــــ
 .-nodsالل تسة   –وتوزيعسا عل  مجيع الُعقد  
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  - ابملنطق احلسـايب كةا سـيأيت   –فإذا اعُتةدت العةلية يف السـطف املفتو   ال رجعة يف عمليات التسوفيل:   -4
فإن ذل  يعين عدم إمكانية الرجوع عنسا أو تعديلسا أو حذفسا، ألن كف عةلية موصولة مبا ةبلسا، ويتم نسخ البياانت  

 السابقة مع ما يتم تسطيله حديثاق.

متصـــــلة مبنطق حســـــايب  -كعوالة بتكوين مثالق   –ف  ويُقصـــــد به أن العةليات دا ف ســـــلســـــلة الكت التعدين: -5
ــبكـة حىت يتم التعقق منسـا عن لريق ال وتوكول املتبع يف  م مج يف ذات النظـام، فةـا إن يتم رفع املعـاملـة عل  الشــــــــــــ

 .(18)البلوكش  تلقائياق يف وةت يسع، وبناء عليه تُعتةد العةلية وتد ف الكتلة للسطف املفتو  أو يتم رفضسا

 .وعيوهبا  وخماطرها تقنية البلوكشني  : مميزاتالثالثاملطلب 

 وفيه فرعان:

 الفر  األول: مميزات تقنية البلوكشني.

 متيزت تقنية البلوكش  بعدة ىيزات، من أبرزها:  

وهذه من أهم ىيزات البلوكشــــ ، فاملعلومة تنتشــــر ب  مالي  املشــــرتك  يف هذه التقنية ع  ةاعدة  األمان:   -1
، مع متكينسم من االلالع عل  كـافـة املعلومـات، وهو مـا جيعلسـا يف مـأمن من -الســــــــــــــطـف املفتو -لبيـاانت املوزعـة  ا

 .    (19)االعتداء عليسا، حيث من أراد التايع والتبديف فيلزمه تعديلسا عند مالي  املشرتك  وهو أمر مستعيف

حيث أن بياانت املرســف واملســتقبف واضــعة للطةيع يف الســطف املفتو ، فيةكن تتبع معامالت   الشووفافية: -2
 .(20)كال الطرف  والتأكد من صعة البياانت ومصداةيتسا

 ، ةطرد تســــطيف البياانت يف البلوكشــــ  يكون من الصــــعب للااية إزالتسا أو تايعهافب  :سوووتقراراالو  الثبات -3
عـة لتخزين الســــــــــــــطالت املـاليـة أو أي بيـاانت أ رى حيـث يكون هنـاك حـاجـة إىل مســـــــــــــــار تقنيـة رائ  سـاوهـذا مـا جيعل

 .(21)ألن كف تايع يتم تتبعه ويتم تسطيله بشكف دائم عل  دفرت أستاذ موزع عام  ؛التدةيق

فتتم التعامالت يف هذه التقنية بسرعة فال يستارق الوةت العتةاد الكتلة إال بضع دةائق، وهو ما السرعة:    -4
 .  (22)فتستارق أايماق  -كاحلواالت عن لريق البنوك  –مييز هذه التقنية عن غعها

 .(23)  حيث أنه ال واسطة ب  املتعاةدين هبذه التقنية فتسقل ةيةة الوسالة  قلة التكلفة: -5
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ــة البلوكشــــــــ إىل : فيةكن الوصــــــــولسووووووهولة الوصووووووول -6 يف   من أي جساز وأي مكان    احملافظ الرةةية ملنصــــــ
   .(24)العامل

 الفر  الثاين: خماطر تقنية البلوكشني وعيوهبا.

تقنية البلوكشــــــــــ  كاعها من التقنيات ال ختلو من املخالر والعيوب، الســــــــــيةا وأهنا تقنية جديدة ال نعلم ما ختبئه من 
 تنطوي عليسا:املفاجئات يف ةادم األايم، وفيةا يلي أبرز املخالر الل ةد 

وىا يؤكد ذل  أن فريقاق حبثياق أجرى جتارب عل  العةالت   :-ولو بنسووووبة ضوووو يلة-أهنا عرضووووة لالخرتا    -1
من العقود ُعرضــــــة ال رتاٍق يؤدي إىل ةفف األموال  %  3.4فخلص إىل أن   -القائةة عل  تقنية البلوكشــــــ   –الرةةية  

، فليســــــت تقنية  (25)القيام بتســــــريب األموال بشــــــكف عشــــــوائيإىل أجف غع مســــــة  مع عدم القدرة عل  فتعسا، أو  
 البلوكش  إذاق مبنأى عن اال رتاق.  

ــان عن ضووورورة وجود اتصوووال ابإلجرتجىل للوصوووول تا ا فظة، -2 االنرتنت فال يتةكن من  فقد ينقطع اإلنسـ
 .(26)وىتلكاته الوصول إىل أمواله

ذل  أن املشــرتك رمبا فقد بياانت الد ول إىل هذه املنصــة   اخلاص:ضوويا  املمتلكات حال فقدان املفتا:  -3
وال يوجد شـيء ميكنه فعله    للد ول إىل منصـة البلوكشـ ، فإنه حينئذ رسـر ىتلكاته (27)كةا لو ضـاع املفتا  اخلاك

ــا(28)حيال ذل  ب له بـعد  ؛ ألنه ال يوجد جسة مركزية مسيةنة ومطلعة عل  بياانت املشــــــــــــــرتك  ميكنسا إعادة احلســــــــــــ
 التأكد من هويته، وهذه من املخالر الكبعة هلذه التقنية يف لف واةعسا املعاصر.

أن ختالر الشـبكة بفقد   وُرشـ   ،عل  مر الزمن جداق كبع  ميكن أن تنةو دفاتر البلوكشـ  بشـكف   :التخزين  -4
 .(29)كبعقا جدقا حبيث ال ميكن لألفراد تنزيله وختزينهالسطف املفتو   قد إذا أصبع العُ 
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 البلوكشني يف املعامالت املالية املعاصرة. تقنية  املبحث الثاين: أثر  

 وفيه مطالبان:

 التعريف ابملعامالت املالية املعاصرة املتأثرة بتقنية البلوكشني. املطلب األول:

تقنية البلوكشـ  هلا اسـتخدامات عديدة، من أشـسرها تبادل العةالت االفرتاضـية كالبتكوين، كةا ميكن اسـتخدامسا يف 
تطبيقات كثعة كتسطيف املةتلكات، وتوثيق املعامالت، والسطالت الطبية، وتسطيف أصوات النا ب ، وكافة أعةال  

، وكةا هو لاهر فليسـت تقنية البلوكشـ  تقنيةق  اصـةق ابلتعامالت املالية، بف تتعدد (30)الوسـالة، وغعها من اجملاالت
 استعةاالهتا يف جماالت عدة.   

 
 (31) "   2شكف "  

 ويف هذا املبعث سأعرف أبهم املعامالت املالية املعاصرة املتأثرة هبذه التقنية.  

هي عبارة عن عةلة تشـبه العةالت الل تصـدرها الدول من حيث اخلصـائص واملزااي، لكنسا و»العمالت االفرتاضوية:  
س عن لريق بنوك مركزية رةةية ليس هلا شــــيء حمســــوس ميكن مالمســــته ابليد، تُنتُج وُتدار من مواةع متخصــــصــــة، ولي

 .(32)«وحكومات
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   ــية وأشـــــسرها  –وكةا ســـــبق يف التعريف ابلبلوكشـــــ  أهنا ســـــبقت عةلة البيتكوين لتكون   -أول العةالت االفرتاضـــ
 املنصة الل تعةف عليسا العةالت االفرتاضية، فيتم حتويف العةالت االفرتاضية بواسطة سلسلة الكتف "البلوكش ".

ومل تقتصــــــــر العةالت االفرتاضــــــــية عل  البيتكوين، بف أللقت بعدها عةالت افرتاضــــــــية كثعة تزيد عل  األلف عةلة، 
 .(33)و"ليتكوين" وغعها، غع أن أشسر وأكثرها رواجاق هي البيتكوين  منسا "ريبف"

 وختتص العةالت االفرتاضية أبهنا مزيج من  صائص: 
 ابستثناء املباشرة.  -دون لرف اثلث  –: ذي الطبيعة الثنائية  الدفع النقدي الورةي •

 ي.: ذي الطبيعة الثالثية ابستثناء الوسيل املركز والدفع النقدي اإللكرتوين •

 .(34)فسي إذاق: " دفع ثنائي إلكرتوين"

رســـــــــال  إمن  الل برجميات ةادرة عل    (مشـــــــــفرة) اصـــــــــة بطرق مرمزة    هي عبارة عن بروتكوالت»والعقود الذكية: 
اثلث   ، دون تد ف لرف(بلوكشــــــ )شــــــخص إىل حســــــاابت أ رى ابلتســــــطيف عل  منصــــــات   العقود من حســــــاب

 .(35)«كةوثق أو وسيل أو أي جسة مركزية

 - حســـــــــي-كةا أنه ال وجود فعلي وســـــــــبب تســـــــــةيتسا ابلذكية؛ ألهنا ذاتية التنفيذ ال حتتاج إىل وســـــــــيل يف الاالب،   
دوات الرةةنة  أبواســـطة أســـاليب و   يف جملس العقد، حيث إن التقنية تعوض عن وجودهم من  الل متثيلسم  للةتعاةدين
 .(36)وال جميات

ــتخـدام العةالت الرةةيـة للقيـام ابلـدفع    البـد فيسـا منو   ،لتزامـاتالعـامالت وتنفيـذ ااملإجراء    العقود الـذكيـة    تتيعو  اســــــــــــ
 .(37)(املشرتي)  العقد  االلكرتوين للةبالغ املرتتبة عل  لرف

 .(38)والعقود الذكية جتري بواسطة تقنية البلوكش  فسي أحد التطبيقات املالية القائةة عل  هذه التقنية

  –كاألراضـــي والعقارات مثالق -فيةكن أن ُتصـــنع منصـــة بواســـطة تقنية البلوكشـــ  يتم فيسا توثيق املةتلكات التوثيق: 
ومن ثَّ يتم بيع هذه الصــكوك اإللكرتونية عن لريق هذه املنصــة، وبذل  تقوم منصــة البلوكشــ  مقام كتابة العدل يف 

 إجراء املبايعات وتوثيقسا من غع وسيل اثلث.
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   فعند التأمف يف خمتلف العوامف  املتعلقة بواثئق  االســـــــــتفادة من هذه التقنية يف توثيق األصـــــــــول الوةفيةكةا ميكن ،
األوةاف يف الدول اإلســـــــالمية من أت ر أنظةة األرشـــــــفة، والتســـــــطيف يف الدوائر املعنية ابألوةاف، وإمكانية التالعب 

 امف يف انداثر األوةاف، عند التأمف يف ذل  مع النظر يف وإ فاء أو تزوير الواثئق من خمتلف األلراف، وأثر هذه العو 

مزااي تقنية البلوكشـ  الل يتعدث عنسا اخل اء من املصـداةية، والشـفافية، والدةة، والسـرعة، واألمان، يوجب االلتفات  
ــتـفادة من هـذه التقنـية يف تطوير األوـةاف ـــتد (39)إىل إمكـانـية االســــــــــــ ـــتدامتسـا واســــــــــــ اـمة نفعسـا ، للةعـافظـة عليسـا، واســــــــــــ

 للةستفيدين من هذه األوةاف.

 األثر الفقهي لتقنية البلوكشني يف املعامالت املالية املعاصرة.  املطلب الثاين:

 وفيه أربعة مسائف:

 يف املعامالت املعتمدة علب تقنية البلوكشني.  جملس العقداملسألة األوا:  

 .(40)«االجتةاع الواةع لعقد البيع »يعرف جملس العقد أبنه: 

 : (41)ال ختلو من حالتنيوالعقود القائةة عل  تقنية البلوكش  فيةا يتعلق مبطلس العقد  

أن يتم العقد واملتعاةَدين حاضــرين يف مكان واحد جيةعسةا، فيكون من أمناط العقود العادية يشــرتط له   ايالة األوا:
 احتاد اجمللس، واملواالة ب  اإلجياب والقبول وحنوها من الشروط.  

ــور للةتعـاةـد ين يف مكـان واحـد وهو الاـاـلب، فـله ايوالوة الثواجيوة:   حكم أن يتم التعـاةـد عن لريق االنرتـنت دون حضــــــــــــ
ــلة الكتف وال يرى أحدمها ا  ر، فيتخرج عل  التعاةد  ــلســ ــبكة ســ ــطة شــ العقد ب  غائب ؛ لكونه يتم ب  لرف  بواســ

 .-  الرسالة -بواسطة الكتابة  

إبرام العقد ابســـــــــتخدام احملادثة الكتابية أو ابل يد اإللكرتوين أو ع  املوةع عل  الشـــــــــبكة  جاء يف املعايع الشـــــــــرعية: »
 .(42)«م التعاةد ب  غائب , مثف التعاةد عن لريق الرسالةأي ذ أحكا

ــرعية )التكييف( للتعاةد ب  شـــــــــخصـــــــــ  ال جيةعسةا مكان واحد ع  »وجاء يف ةرار ندوة ال كة:  ــياة الشـــــــ إن الصـــــــ
ا  ر اإلنرتنت )الشـــــــبكة اإللكرتونية( أنه تعاةد ب  غائب  عن لريق هذه الوســـــــيلة إذا كان ال يســـــــةع أحدمها كالم  

 .(43)«فيتخرج علي التعاةد عن لريق الرسالة
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 والتعاقد بواسطة الكتابة واملراسلة اختلف الفقهاء فيه علب قولني:

 عنــد  أصــــــــــــــع الوجس ، و (45)ومــذهــب املــالكيــة  ،(44)وهو لــاهر مــذهــب احلنفيــة  يصــــــــــــــع يف اجلةلــة،  القول األول: 
 .(47)ولاهر مذهب احلنابلة،(46)الشافعية

 .(48)يف مذهب الشافعية أحد الوجس ، وهو يصع: ال الثاينالقول 

 األدلة:

 أدلة القول األول:

 مبا يلي:  ابلصعةاستدل أصعاب القول األول القائلون بـ  

 (49)أن البيع يشرتط فيه الرضا وةد حتقق الرضا ب  املتعاةدين ابلكتابة فيصع البيع.  الدليل األول:

أن الكتاب من الاائب كاخلطاب من احلاضـر والرسـول مع  وسـفع فكالمه ككالم املرسـف فإن الرسـول   الدليل الثاين:
 .(50) واترة ابلكتاب ،عليه السالم كان يبلغ اترة ابخلطاب

ــتعاد والتصـــــدير، وب  املصـــــدر    أن   :الثالثالدليل   املعامالت اليوم ب  الناس توســـــعت، وأصـــــبعت تعتةد عل  االســـ
ــافات بعيدة جداق، وةد يتعذر اشــــــرتاط اللفظ، فال تقوم مصــــــاب الســــــوق، ومصــــــاب الناس إال بقبول  واملســــــتسل  مســــ

 .(51)الكتابة

 القول الثاين: دليل

 :ن أب  مطلقاق   ابلكتابة  عة العقد بعدم صاستدل أصعاب القول الثاين القائلون بـ 

ــارة يف حق األ رس للضـــــرورة لعطزه عن النطق ، فكتابته كنطق غعه  األصـــــف أن التعبع يكون ابللفظ، وإمنا ةبلنا اإلشـــ
 .(52)-اإلشارة  –إلمياء فأما القادر عل  النطق فال يقبف منه التعبع ابلكتابة كةا ال يقبف منه التعبع اب

القول أبن القــادر عل  النطق ال يقبــف منــه الكتــابــة، هــذه دعوى يف حمــف النزاع، فتعتــاج إىل دليــف، فــأين  أبن    جوقش:
  .(53)النص من الشارع الذي ينس  القادر عل  النطق من عقد البيع عن لريق الكتابة
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 الرتجيح:

ــعة انعقاد العقود ابل كتابة، وهو ةول عامة أهف العلم، بعد عرض القول  وأدلتسةا يتب  رجعان القول األول وهو صـــ
ــيخ اإلســــــالم ابن تيةية   ــيغ العقود،    –رمحه هللا  -لقوة أدلته وضــــــعف دليف القول املخالف، وةد ةعد شــــ ةاعدة يف صــــ

، والتزامه  والصـــواب أن اإلجياب والقبول اســـم كف تعاةد. فكف ما انعقد به البيع من الطرف : مسي إثباته إجياابق »فقال: 
 .(54)«ةبوالق 

 فهل تصح املعامالت املالية املنعقدة عرب تقنية البلوكشني؟، ومثرة هذا اخلالف تظهر يف مسألتنا
o بـناءق عل  القول األول الـقائف ابنعـقاد العـقد ابلكـتابة مطلـقاق، وهو  ميكن أن ُررَّج ةول بصــــــــــــــعـة هذه املـعامـلة ،

 الراجع.
o  ابملعامالت املعتةدة عل  تقنية البلوكشــــــ    فال يصــــــع التعامف  -القائف ابملنع مطلقاق   –وأما عل  القول الثاين

 مطلقاق.

ــرعـية: »  وعن وقوىل جملس العقود يف هوذحل ايوالوة جملس العقـد يف هـذه احلـاـلة يـبدأ من حلظـة بلو   جـاء يف املعـايع الشــــــــــــ
 .(55)«اإلجياب إىل من وجه إليه, وينتسي بصدور القبول

ت الكتلة للةعدن  واعتةدت يف السـطف املفتو  فقد مت العقد، ويكون ابتداء مدة العقد منذ إرسـال وعليه فإذا أرسـل 
 الكتلة  للتدةيق، وح  اعتةادها من ةبف املعدن  وإضافتسا إىل السطف املفتو  ينتسي اجمللس.

 الصيغة يف املعامالت املعتمدة علب تقنية البلوكشني.  املسألة الثاجية:

ــياة  ــياة ةولية، وصـــــ ــياة يراد هبا: اإلجياب، والقبول، وهي ركن من أركان العقود ابتفاق الفقساء، وتنقســـــــم إىل صـــــ الصـــــ
 فعلية. 

فقساء ةدمياق، وعل  والعقود امل مة بتقنية البلوكشـــــــ  صـــــــياتسا فعلية، فسي ملعقة ابلكتابة واملراســـــــلة الل تكلم عنسا ال
، فإن املعامالت املنعقدة بتقنية البلوكشـــــــــ     -كةا ســـــــــبق يف املســـــــــألة األوىل  –القول بصـــــــــعة انعقاد العقود ابلكتابة 

 معامالت ذات صياة صعيعة:  
 بضال املال  عل  أيقونة )إرسال( للكتلة. فيتم اإلجياب ▪
املـاـل ، وذـل  بعـد مرور الكتـلة مبرحـلة التعـدين إذا لسر يف الســــــــــــــطـف املفتو  أن الطرف ا  ر هو   ويتم القبول ▪

 .(56)للتأكد من املعاملة والل تستارق عدة دةائق غالباق 
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ــرعيـة فيةـا يتعلق ابلتعبع عن اإلجيـاب والقبول يف العقود املـاليـة امل مـة عل  ابالنرتنـت   ومنسـا   –جـاء يف املعـايع الشــــــــــــ
 ما يلي:   -ابلطبع البلوكش 

 العقد.  التعبع عن اإلجياب والقبول يف العقود املالية امل مة ابإلنرتنت يتم بكف ما يدل عل  رضا العاةدين إببرام -1»

حبيث إذا وجست الرسالة اإللكرتونية ع  املوةع عل  الشبكة أو ع  ال يد اإللكرتوين واملتعلقة ابلعقد املزمع إبرامه  -2
حال ةبول الطرف ا  ر, فإن  , ودون أن يكون ملرســـــــلسا احلق يف رفض التعاةد يفتتضـــــــةن مجيع احلقوق وااللتزامات

 .هذه الرسالة تعد إجياابق 

دون ة اإللكرتونية ع  املوةع عل  الشــــبكة أو ع  ال يد اإللكرتوين واملتعلقة ابلعقد املزمع إبرامه إذا وجست الرســــال -3
احلق يف رفض التعاةد ولو ةبف   , أو كان مرسـلسا أو انشـرها عل  املوةع ةد اشـرتط لنفسـهبيان مجيع احلقوق وااللتزامات

 .إجياابق  عاةد وال تعد  أو دعوة للتالطرف ا  ر, فإن هذه الرسالة تعد إعالانق 

ا إذا كان  ا شــــرعق يعت  الضــــال عل  مفتا  )أيقونة( القبول عند إبرام العقد ع  املوةع عل  الشــــبكة ةبوالق صــــعيعق  -4
ال يقع إال   نظـام املوةع ال يشــــــــــــــرتط أتكـيد القبول. ـفإن كـان يشــــــــــــــرتط الـتأكـيد أبي لريقـة حيـددهـا املوةع, ـفإن القبول

 .(57)«بصدور ذل  التأكيد 

وللبلوكشــ   صــوصــيته فيتم اإلجياب والقبول كةا ســبق بيانه، فال ميل  املرســف احلق يف الرفض إذا أرســف الكتلة ومت  
 اعتةادها يف السطف املفتو .

 القبض يف املعامالت املعتمدة علب تقنية البلوكشني وأثرحل.املسألة الثالثة: حقيقة  

  : القبض يف العقود له صفت 

وهو تنــاول املبيع ابليــد، أو نقلــه وحتويلــه إىل حوزة القــابض، أو كيــف مــا يكــال، أو وزن مــا   القبض ايقيقي::  األوا
 ، إخل.يوزن، أو عد ما يعد، أو ذرع ما يذرع

اق. وختتلف كيفية ةبض  ويكون  القبض ايكمي: :الثاجية ابلتخلية مع التةك  من التصـــــرف ولو مل يوجد القبض حســـــ 
 .(58) ا وا تالف األعراف فيةا يكون ةبضاق هلااألشياء حبسب حاهل
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، ليعم القبض (59)»حيازة الشـــيء وما فيه حكةسا مبقتضـــ  العرف«ولذا جاء تعريف القبض يف املعايع الشـــرعية أبنه:  
 احلقيقي واحلكةي، وليشع إىل أن القبض ختتلف صورته اب تالف املقبوضات.

والقبض يف املعامالت املعتةدة عل  تقنية البلوكش  من ةبيف القبض احلكةي فيتم القبض بتسطيف الكتلة يف سلسلة  
 . بذل  جرى العرف يف هذه التقنية.(60)الكتف وانتقاهلا إىل حمفظة املال  اجلديد 

ــرعاق و  »جاء يف ةرار جمةع الفقه اإلســــالمي:   ــورة القبض احلكةي املعت ة شــ ــريف ملبلغ من 1 عرفاق:إن من صــ .القيد املصــ
   .(61)...«إذا أودع يف حساب العةيف مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية ...املال يف حساب العةيف 

وتســـــــطيف الكتلة يف ســـــــلســـــــلة الكتف مبثابة القيد املصـــــــريف، يف ح  تكون حمفظة املال  اجلديد يف البلوكشـــــــ  مبثابة  
 .  (62)احلساب املصريف

 وقىل القبض يف تقنية البلوكشني وأثرحل:

ــتارق وةتاق لتدةيق املعاملة من  ــر دةائق، لكنه يسـ ــعاق كعشـ ــتارق وةتاق وإن كان يسـ ــ  يسـ ــفقة يف تقنية البلوكشـ إجراء الصـ
 ةبف املعد ِّن ، فةا أثر هذا الوةت يف القبض؟

 :من أحد حال القبض  ختلو من حيثىا ينباي تولئته ب  يدي اجلواب عن هذا التساؤل أن العقود ال 

. كةـا هو احلـال يف البيع الالزم، والرهن أن يكون القبض أثًرا من آاثر العقود، وواحوًدا من موجبواتوه    ايوال األول:
ال مانع من اشـرتاط اخليار فيه، واشـرتاط   ويف هذا احلالالالزم، وال يلزم من أت ر القبض الوةوع يف أي حمذور شـرعي، 

 األجف.

ا بـيد يف األموال الربوـية، أن يكون القبض من متوام العقود ايوال الثواين: ــلم، والتـقابض ـيدق ـفإذا  ، كقبض الثةن يف الســــــــــــ
تفرق العاةدان بدون القبض بطف العقد؛ ألن أت ع القبض يوةع يف حمذور شـــرعي ال ميكن دفعه إال ابلقبض، ولذل   

 .(63)ال يصع اشرتاط اخليار فيه، وال األجف؛ ألنه أبحدمها ال يبق  القبض مستعققا

 وعل  ذل :
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   فيشــــرتط فيسا أمران: حضــــور   –كاملصــــارفة    –فإن كانت الصــــفقة ع  البلوكشــــ  فيةا يلزم فيه ةبض البدل
البدل من ذهب أو نقود، واالنتظار إىل حصـــــــــــول التأكيد وهو االعتةاد من ةبف املعدن  ولسور الكتلة يف الســـــــــــطف  

 العام، فال يصع العقد مع التفرق ةبله.

 حصـول التأكيد وهو    وإن كانت الصـفقة فيةا يلزم فيه تسـليم رأس املال وهو السـلم، فيشـرتط فيه االنتظار إىل
ــع بيع كـال    االعتةـاد من ةـبف املعـدن  ولسور الكتـلة يف الســــــــــــــطـف العـام، فال يصــــــــــــــع العقـد مع التفرق ةبـله، فيصــــــــــــ

 .(64)بكال 

ا يف جملس العقد للبدل   جيب التعقق من حصـــــــول القبض الفوري حقيقة أو حكةق »جاء يف املعايع الشـــــــرعية:  
إذا اشــــرتكا يف العلة, كالصــــرف. وكذا األمر ابلنســــبة لرأس مال الســــلم يف عقد   مبال ربوي آ ر  يف عقد بيع مال ربوي

 .(65)«السلم

 ثبوت اخليار يف العقود املنعقدة عن طريق تقنية البلوكشني. املسألة الرابعة:

هنائية، ومن ث فال  ( فالصفقة يف هذه التقنية  ال رجعة يف عةليات التسطيفمن املبادو الل تقوم عليسا البلوكش  أنه )
، واشـرتاط  (66)حمف خليار اجمللس، ود ول العاةدين يف عقد ع  هذه التقنية مبثابة اشـرتالسةا ةبف العقد إبسـقاط اخليار

 إسقاط اخليار ةبف العقد خمتلف فيه ب  القائل  خبيار اجمللس عل  ثالثة أةوال:

 .(68)، ووجه عند الشافعية(67)الشرط صعيع ويصع العقد، وهو مذهب احلنابلة  القول األول:

 . (70)، ورواية عند احلنابلة(69)الشرط غع صعيع ويبطف العقد، وهو األصع عند الشافعية  القول الثاين:

 .(71)الشرط غع صعيع ويصع العقد، وهو وجه عند الشافعية  القول الثالث:

 األدلة:

 أدلة القول األول:

 مبا يلي: صعة الشرط والعقد استدل أصعاب القول األول القائلون بـ  

ُسَةا  -َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُعَةَر    َعنِّ   الدليل األول: َي هللاُ َعنـْ اْلُةتَـَبايَِّعانِّ  )):  -َصلَّ  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -، ةَاَل: ةَاَل َرُسوُل هللاِّ  -َرضِّ
َياٍر فـَقَ  َياٍر ، فَإِّْن َكاَن اْلبَـْيُع َعْن  ِّ خلَِّيارِّ َما ملَْ يـَْفرَتِّةَا، إِّالَّ َأْن َيُكوَن اْلبَـْيُع َكاَن َعْن  ِّ  . (72)((ْد َوَجَب اْلبَـْيعُ ابِّ
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. فيطوز أن (73)أن التخاير يف ابتداء العقد وبعده يف اجمللس واحد، ومعىن وجب البيع، أي: لزم  االسووووووووووتدالل:وجه  
 رتارا إسقاط اخليار ةبف العقد.

 .(74)فألن يصع مع عدمه أوىل ،أن  يار اجمللس غرر، فإذا صع البيع معه الدليل الثاين:

 

 أدلة القول الثاين:

 مبا يلي:  بطالن الشرط والعقد استدل أصعاب القول الثاين القائلون بـ   

ُسَةا -َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُعَةَر  الدليل األول: َي هللاُ َعنـْ لََّم ةَاَل :   -َرضــــِّ لَّ  هللاُ َعَلْيهِّ َوســــَ وَل هللاِّ صــــَ اْلُةتَـَبايَِّعانِّ  )): َأنَّ َرســــُ
بِّهِّ َما ملَْ يـَتَـَفرَّةَا ، إِّالَّ بـَْيَع اخلَِّيارِّ  خلَِّيارِّ َعَل  َصاحِّ ُسَةا ابِّ نـْ ٍد مِّ  .(75)((ُكفُّ َواحِّ

تخايرا، والتخاير ال يكون إال بعد البيع؛ ألهنةا  أن احلديث أثبت اخليار للبائع  ما مل يتفرةا، أو ي وجه االسووووووووووتدالل:
 .(76)ةبف متام العقد ال يقال هلةا متبايعان 

بعدم التســـــــــليم بذل ، فالتخاير يكون ةبف البيع وبعده فال فرق، ويصـــــــــع أن يطلق عل  املتبايع   وميكن أن ي ناقش:  
  متبايع  ةبف متام العقد، ألن ما ةارب الشيء أي ذ حكةه. 

 .(77)أنه ينايف مقتض  العقد، فأشبه ما لو شرط أن ال ُيسل ِّم املبيع  الدليل الثاين:

ــقطاه  بعدم  وميكن أن ي ناقش:   ــليم أبنه ينايف مقتضــــــــ  العقد، فاخليار حلفظ حق املتعاةدين فعســــــــب، فإن أســــــ التســــــ
 برضامها فلسةا ذل ، كالرهن متاماق يصع البيع بدونه ألنه حلفظ حق البائع، فإن مل يطلبه فله ذل  والبيع صعيع.

 .(78)خيار الشفعةأن  يار اجمللس يثبت بعد متام البيع، فلم جيز إسقاله ةبف ذل ، كالدليل الثالث:  

ــفعة وميكن أن ي ناقش:   ــقالسةا له ةبف العقد، أما  يار الشــــــــ ابلفرق بينسةا، فخيار اجمللس حلق املتعاةدين فطاز إســــــــ
   فسو حق للشري  غع املتعاةدين فال جيوز إسقاله ةبف العقد.

 :الثالثالقول   دليل

هذا الشرط ال يؤدي إىل جسالة العوض،   :أبن   العقد بطالن الشرط وصعة  القائلون بــ   الثالثاستدل أصعاب القول  
   .(79)وال إىل جسالة املعوض، فلم يبطف العقد ألجله
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مبا نوةشـت به أدلة القول الثاين من أن حق اخليار للةتعاةدين، فإن أسـقطاه برضـامها فلسةا ذل ،   وميكن أن ي ناقش:
 واشرتاط إسقاط اخليار ال حيف حراماق، وال حيرم حالالق.  واألصف يف الشروط احلف ما مل حتف حراماق  أو حترم حالالق،

 

 

 الرتجيح:

لإلنسـان أن  بعد عرض األةوال وأدلتسا  يتب  رجعان القول األول وهو صـعة الشـرط والعقد، وذل  لقوة أدلته، وألن  
 ، واخليار حلق املتعاةدين فإن أسقطاه برضامها فلسةا ذل ، وهللا تعاىل أعلم.ُيسقل حقه

ومثرة اخلالف تظهر يف مسوألتنا، فهل مبدئ أن )ال رجعة يف عمليات البلوكشوني( يبطل العقود املنعقدة عرب هذحل 
 املنصة؟  

o   يتخرج صــعة -الذي ةال به احلنابلة-يتخرج عل  القول األول وهو: صــعة شــرط إســقاط اخليار وصــعة العقد ،
 العقود املنعقدة ع  منصة البلوكش . 

o فال يصـع التعامف -ةول الشـافعية-لثاين: وهو عدم صـعة اشـرتاط إسـقاط اخليار وبطالن العقد وأما عل  القول ا ،
 بتقنية البلوكش .  

o  وأما القول الثالث: وهو بطالن الشــــرط وصــــعة العقد، فال ميكن تطبيقه يف هذه املســــألة، وذل  أن العةليات ال
 رجعة فيسا إلكرتونياق فال جمال لتطبيق اخليار.

 والراجع صعة العقود املنعقدة ع  تقنية البلوكش ، وهللا تعاىل أعلم. ▪

 اخلامتة 

 ايمد هلل علب ما منَّ به علي من تمتام هذا البحث، ويف ختامه أعرض أبرز جتاِفه:

د تقنية البلوكشـ  من التقنيات اجلديدة والل سـتعدث ثورة يف عامل املال واألعةال، وال تزال تتطدد يوماق بع -1
 يوم، ويقال أهنا ستعدث ثورة تاع التعامف البشري، كةا أحدث االنرتنت ثورة يف التواصف ب  البشرية.

ا تصـــــــت تقنية البلوكشـــــــ  خبصـــــــائص ماايرة لاعها من التقنيات، كةبدأ الالمركزية والســـــــطف املفتو  لكف  -2
 عية.املشرتك  ابملنصة، ىا يستدعي مزيد نظر ألاثرها االةتصادية، والشر 
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ــية، والعقود الذكية الل تقوم   -3 ــ  العةالت االفرتاضـــ من أبرز التطبيقات املعاصـــــرة املعتةدة عل  تقنية البلوكشـــ
 عل  مبدأ إلااء الوسيل، كةا تستخدم هذه التقنية ألغراض التوثيق كالسطالت الطبية وحنوها.

االنرتـنت، غع أهنـا ختتص عنسـا ببعض   تقنيـة البلوكشــــــــــــــ   يف كثع من أحكـامسـا كاعهـا من املعـامالت ع   -4
اخلصــائص جتعف هلا أحكاماق  اصــة، فةن  صــائصــسا أنه )ال رجعة يف عةليات التســطيف( ع  منصــة البلوكشــ ، ىا 

 استدع  بناءها عل  مسألة اشرتاط إسقاط اخليار ابتداءق عند القائل  ابخليار.

مباحة، وةد تســتخدم يف معامالت حمرمة، فسي تتوافر    أن تقنية البلوكشــ  وســيلة ةد تســتخدم يف معامالت -5
فيسا أركان العقد وشــــــــروله يف اجلةلة، من حيث اإلجياب والقبول والقبض وحنو ذل ، لكنسا ةد تســــــــتخدم يف بعض 

فإن من الفقساء من حرمسا ألهنا ال تصــدر من ةبف   -التطبيقات الل حيرمسا الفقساء ألمر آ ر كالعةالت االفرتاضــية  
 وليس التعرمي ألمر يرجع إىل ماهية تقنية البلوكش . -طان، وال ختضع جلسة مركزية، أو ألهنا ال تعت  مثناق السل

 التوصيات:  ❑

   أوصــــي مبزيد حبث  اثر هذه التقنية عل  املعامالت املالية، ومن أبرز اجلوانب الل حتتاج إىل مزيد دراســــة ما
 -يلي:

مبدأ "الالمركزية" من  صــــــــــــائص تقنية البلوكشــــــــــــ ، ويُقصــــــــــــد به عدم وجود ســــــــــــلطة مركزية حاكةة عل   -1
، ىا يعين أن كثعاق -ه من اجلسات كالبنوك املركزية  املقصـــود بذل  احلاكم أو من ينيب  -التعامالت يف منصـــة البلوكشـــ 

من املعامالت املالية الل يكون للعاكم مد الق فيسا حباجة إىل حبث يف لف هذه التقنية وإبراز للعكم الشــــرعي فيسا،  
 فعل  سبيف املثال

سـلطة مركزية ميكنسا التعقق ال احلصـر: فسـخ العقود من ةبف احلاكم يف لف جمسولية املشـرتك  يف املنصـة وعدم وجود  
من هوية املشـرتك  وابلتايل مقاضـاهتم، كذل  رهن املةتلكات االفرتاضـية ع  منصـة البلوكشـ  وبيعسا من ةبف احلاكم 

 للسداد، وحنوها من املعامالت الل حتتاج ملزيد حبث.

اط األهلية يف العاةدين يف ومن  صائص تقنية البلوكش  "جسالة العاةدين" وهذا يرتتب عليه أحكام كاشرت  -2
كثع من العقود، ويف هــذه التقنيــة يف الاــالــب ال ميكن معرفــة حــالــة املتعــاةــدين من حيــث األهليــة فسي ىــا جيــدر حبثــه 

 وبيانه.
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    كةا أوصـي املصـارف اإلسـالمية، والشـركات اإلسـالمية، واملستة  ابالةتصـاد اإلسـالمي، ابلتعرف عل  هذه
ــبة ملا ةد يعرتيسا من  ــرعية املناســـ ــرع احلنيف، وحماولة إجياد احللول الشـــ ــتفادة منسا مبا ال رالف تعاليم الشـــ التقنية واالســـ

 فرضسا الواةع.املخالفات، ال سيةا وأهنا يف تطور مستةر، ورمبا ي

   كانت هذه أبرز نتائج البعث وتوصـــــــــــياته، فةا كان فيه من صـــــــــــواب فةن هللا وحده، وما كان فيه من  طأ
وزلف فةن نفســي والشــيطان فأســتافر هللا منه، وهللَا أســألُه أن يعلةنا ما ينفعنا، وينفعنا مبا علةنا إنه جواد كرمي، وآ ر 

   هللا وسلم عل  نبينا حمةد وعل  آله وصعبه أمجع .دعواان أن احلةد هلل رب العامل ، وصل
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tbyyn alhqa'eq  (4/4 .)  

(54 ) anzr: aldbyan, dbyan bn mhmd,  alm'eamlat almalyh asalh wm'easrh .)366/1(  

(55 ) anzr: al'emrany, albyan fy mdhb alemam alshaf'ey .)16 /5(   

(56 ) anzr: aldbyan, alm'eamlat almalyh asalh wm'easrh .)367/1(  

(57 ) nqlh 'enh almrdawy, 'ely bn slyman bn ahmd, fy alensaf .)264/4(  

(58 ) alm'eyar alshr'ey rqm (38) alt'eamlat almalyh balentrnt mn alm'eayyr alshr'eyh .)521(  

(59 ) anzr: yhya, alnqd alaftrady – btkwyn anmwdjaan .)20(  

(60 ) alm'eyar alshr'ey rqm (38) alt'eamlat almalyh balentrnt, mn alm'eayyr alshr'eyh (521), wanzr: qrar 

ndwh albrkh llaqtsad aleslamy rqm (4), fy dwrtha altas'eh 'eshrh btarykh: 6-7 rmdan 1420h . 

(61 ) anzr: qrar mjm'e alfqh aleslamy aldwly rqm 53 (4/6) bshan alqbd: swrh wbkhash almstjdh mnha 

wahkamha. waldbyan, alm'eamlat almalyh asalh wm'easrh   (2 /450  .)  

(62 ) alm'eyar alshr'ey rqm (18) alqbd .)256(   

(63 ) anzr: yhya, alnqd alaftrady – btkwyn anmwdjaan .)19(  
(64 ) qrar mjm'e alfqh aleslamy aldwly rqm 53 (4/6) bshan alqbd: swrh wbkhash almstjdh mnha wahkamha. 

wanzr: alm'eayyr alshr'eyh: alm'eyar alshr'ey rqm (18) alqbd   (625 .)  

(65 ) anzr: yhya, alnqd alaftrady – btkwyn anmwdjaan .)20(  

(66 ) anzr: aldbyan, alm'eamlat almalyh asalh wm'easrh )452  /2(  

(67 ) anzr: yhya, alnqd alaftrady – btkwyn anmwdjaan .)20(  

(68 ) alm'eyar alshr'ey rqm (38) alt'eamlat almalyh balentrnt, mn alm'eayyr alshr'eyh .)521(  

(69 ) anzr: yhya, alnqd alaftrady – btkwyn anmwdjaan .)19(  

(70 ) anzr: almrdawy, alensaf .)372 /4 (  

(71 ) anzr: al'emrany, albyan fy mdhb alemam alshaf'ey .)23 /5(   

(72 ) anzr: alansary, asna almtalb .)48/2(  

(73 ) anzr: almrdawy, alensaf .)372 /4 (  

(74 ) anzr: al'emrany, albyan fy mdhb alemam alshaf'ey .)23 /5(   

(75 ) akhrjh  alnsa'ey blfzh fy "almjtba" (1 / 875) brqm: (4479 / 3) ( ktab albyw'e , bab dkr alakhtlaf 'ela 

naf'e fy lfz hdythh), waslh fy alshyhyn, akhrjh albkhary fy "shyhh" (3 / 64) brqm: (2111) (ktab albyw'e 
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, bab alby'ean balkhyar ma lm ytfrqa),  wmslm fy "shyhh" (5 / 9) brqm: (1531) (ktab albyw'e , bab 

thbwt khyar almjls llmtbay'eyn) . 

(76 ) anzr: albhwty, kshaf alqna'e .)200/3(  

(77 ) anzr: al'emrany, albyan fy mdhb alemam alshaf'ey .)23 /5(   
(78 ) akhrjh albkhary fy "shyhh" (3 / 64) brqm: (2111) (ktab albyw'e , bab alby'ean balkhyar ma lm ytfrqa),  

wmslm fy "shyhh" (5 / 9) brqm: (1531) (ktab albyw'e , bab thbwt khyar almjls llmtbay'eyn) . 

(79 ) anzr: al'emrany, albyan fy mdhb alemam alshaf'ey .)23 /5(   

(80 ) anzr: alansary, asna almtalb .)48/2(  

(81 ) anzr: al'emrany, albyan fy mdhb alemam alshaf'ey .)23 /5(   

(82 ) anzr: al'emrany, almsdr alsabq     .)23/5(  


