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العمالت االفرتاضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل بها
 البيتكوين منوذجا -Virtualized currencies its jurisprudence
discription and the ruling on dealing
)with them (Bitcoin as a sample
إعداد:
د .مراد رايق رشيد عودة
األتساذ اشماذك بقسم الاريعة بكلية الاريعة والقذنون جذمعة اجلوف
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املستخلص
يقوم هذا البحث على اشمنهج الوصفي الاحليلي ،ويهدف إىل:
توضيح حقيقة العمالت االفرتاضية وخصوصذً عملة البياكوين،
وأتصيلهذ للوصول إىل احلكم الارعي للاعذمل هبذ ،وقد خلص البذحث
إىل :أن خصذئص وشروط النقود ال تاوفر يف العملة االفرتاضية ،ولذا ال
ميكن اعابذك العمالت االفرتاضية ( البياكوين ) أبهنذ عملة ابشمعىن
احلقيقي ،اعابذك العملة االفرتاضية ( البياكوين) تسلعة جمهولة اشمصدك
ومهية ،ال ضذمن هلذ ،قذئمة على اشمقذمرة والغرك الفذحش ،و شمذ حييط هبذ
من شبهذت وخمذطر على االقاصذد الاخصي ،واقاصذدايت الدول ،فال
جيوز شراؤهذ والبيعهذ وال تداوهلذ ،إىل أن ينصلح حذهلذ ،ومن أهم
توصيذت البحث :طرح موضوع العمالت االفرتاضية على اجملذمع
الفقهية ودكاتساه بصوكة معمقة ،للوصول إىل فاوى مفصلة حول الاعذمل
مبثل هذه العمالت االفرتاضية ،ضروكة الانسيق الدويل خبصوص تداول
هذه العمالت الرقمية ،وتسن الااريعذت والقوانني اليت تضبط تداوهلذ مبذ
يكفل محذية اقاصذد األفراد والدول.
كلمات مفتاحية :النقود ،العمالت االفرتاضية ،البياكوين،
الاعدين.
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 اجلزء الثاين189 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Abstract:
This research is based on the descriptive analytical
method ،which aims to: clarifying the reality of digital
currencies ،especially Bitcoin ،and to establish it to reach
the Islamic ruling in dealing with it. The researcher
concluded that the characteristics and conditions of
currency are not available in the virtualized currency. And
due to that it cannot be considered as a currency in the real
sense ،considering the virtualized currency (Bitcoin) as an
unknown source and an imaginary commodity ،which has
no a guarantor ،is based on gambling and obscene tricked ،
and to the suspicions and risks to the personal economy ،
and countries economics surrounding it ،makes it
unpermissible to purchase ،sale or trade with it ،until its
situation
is
corrected
،the
most
important
recommendations included: to discuss the issue of the
virtualized currencies in the jurisprudence councils and to
study it thoroghly ،in order to reach a detailed fatwa on
dealing with such virtualized currencies ،the need for
international coordination regarding the circulation of
these virtualized currencies ،and the enactment of
legislation and laws that regulate its circulation in order to
protect the economy of individuals and countries.
Keywords: money ،virtualized Currency ،Bitcoin ،
Mining.
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املقدمة
احلمد هلل كب العذشمني وأمت الصالة والاسليم على اشمبعوث كمحة
للعذشمني وعلى آله وصحبه الطذهرين الطيبني ،وبعد:
هللا تسبحذنه وتعذىل جعل اشمذل وتسيلة لاحقيق مصذحل النذس،
ووتسيطذً لابذدل اشمنذفع واشممالكذت بينهم ،ولذا اهام اإلتسالم مبذ ينفع
النذس يف معذشهم ،وحيقق هلم االتساقراك ،ومن اشمعلوم أن للنقود
واشمعذمالت اشمذلية دوك كبري ومهم يف بنذء اجملامعذت ،إ تعارب الركيزة
األتسذتسية لالقاصذد ،الذي تسعى األمم جذهدة لبنذئه على أتسس ماينة،
قذئمة على األمن واالتساقراك.
إن الاقدم الاكنلوجي يف جمذل تقنية اشمعلومذت ثوكة العصر ،فال
تكذد جتد مؤتسسة أو شركة إال وهلذ اتصذل واكتبذط هبذه الاقنية ،بل
وحىت على مساوى األفراد ،وغدا اتساخدام احلذتسب اآليل يف معظم
شؤون احليذة ،وال تسيمذ يف جمذل األتسواق اشمذلية والصنذعة اشمصرفية
والاجذكة االلكرتونية.
وقد شهد عذمل األعمذل منذ فرتة ثوكة جديدة من نوع آخر،
متثلت يف ظهوك مذ يسمى ابلعمالت االفرتاضية يام اتساخدامهذ يف
اشمبذدالت واشمعذمالت اشمذلية كذحلواالت اشمذلية والدفع اشمبذشر الكرتونيذً،
أي أهنذ تساخدم فقط عرب الابكة العنكبوتية ،ومن أشهر هذه
العمالت عملة " البياكوين " ()Bitcoin
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ومع هذا الاطوك الكبري يف إدخذل مثل هذه العمالت الرقمية إىل
عذمل االقاصذد اشمعذصر ،وتوقف الدول بني قذبل وكافض هلذ ،ومذ تكانفه
هذه العمالت من غموض وخمذطر ،كذنت من النوازل اشمساجدة اليت
حتاذج من العلمذء اشمعذصرين الوقوف على األحكذم اشماعلقة هبذ.
أهمية البحث وسبب اختياره:
 -1هذا اشموضوع أحد اشمساجدات والنوازل اشمعذصرة ،والذي ياعلق
مبقصد من مقذصد الاريعة وهو اشمذل.
 -2أمهية النقود واشمعذمالت اشمذلية يف بنذء اجملامعذت واتساقراك
االقاصذد.
 -3حداثة اشموضوع ،حيث يعارب من اشمواضيع اشمساجدة اليت حتاذج
إىل دكاتسة وبيذن حكم الارع.
 -4تسهيل وحث للبذحثني يف اشمعذمالت اشمذلية ،من اقاصذديني
وطلبة علم لبحث هذه النذزلة ات األمهية والوقوف على
تفذصيلهذ.
أهداف البحث:
 -1بيذن حقيقة العمالت االفرتاضية وأهم خصذئصهذ وطرق تعدينهذ
ومدى انطبذق خصذئص النقود على العمالت االفرتاضية.
 -2توضيح صوكة هذه العمالت وأتصيلهذ الفقهي شمعرفة األحكذم
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الارعية اشماعلقة هبذ.
 -3حمذولة الاوصل حلكم الاعذمل هبذه العمالت االفرتاضية مبذ
ينسجم مع مقذصد الاريعة االتسالمية.
مشكلة البحث:
تكمن اشماكلة يف اإلجذبة على الاسذؤالت الاذلية:
هل تنطبق الاروط الارعية الواجب توفرهذ يف النقود على
العملة االفرتاضية؟ مذ مدى أتثري قدكة النذس على صنذعة نقدهم؟ مذ
أثر انفاذح اشمربجمني واشمواطنني إلناذء عمالت افرتاضية؟ هل يقبل اناذج
عمالت نقدية دون الرجوع إىل تسلطة الدولة؟ مذ حكم الاعذمل
ابلعمالت االفرتاضية باكلهذ احلذيل؟
الدراسات السابقة:
 -1األحكذم الفقهية اشماعلقة ابلعمالت اإللكرتونية ،إعداد :الدكاوك
عبد هللا بن حممد العقيل .وهو عبذكة عن كاذب الكرتوين مناوك
على االنرتنت ،حتدث فيه البذحث عن البياكوين وقد توصل
البذحث إىل أن العمالت االفرتاضية نقود مساقلة حتمل
خصذئص النقود وتنطبق عليهذ األحكذم اشماعلقة ابلنقود.
 -2النقود الرقمية الرؤية الارعية واآلاثك االقاصذدية ،للدكاوك عبد
الساذك أبو غدة.
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 -3الاوجيه الارعي للاعذمل ابلعمالت االفرتاضية الباكوين منو جذً،
للبذحث :أمحد تسفيذن عبد هللا.
 -4أوكاق العمل اشمقدمة شمركز الاميز البحثي يف فقه القضذاي اشمعذصرة
حللقة حبثية بعنوان :النقد االفرتاضي.
 -5النقود االفرتاضية مفهومهذ وأنوعهذ وآاثكهذ االقاصذدية ،إعداد:
الدكاوك عبد هللا بن تسليمذن البذحوث .وهو عبذكة عن حبث
مناوك يف اجمللة العلمية لالقاصذد والاجذكة ،كلية الاجذكة ،جذمعة
عني مشس ،القذهرة ،العدد ( ،)1ينذير2017 ،م.
وقد تنذول البذحث العمالت االفرتاضية من النذحية االقاصذدية،
ومل ياطرق للنذحية الارعية.
 -6بعض اشمقذالت اشمناوكة عرب شبكة االنرتنت ،وفاذوى لبعض
العلمذء ودوك اإلفاذء.
اجلديد يف هذا البحث أنه تنذول حقيقة العمالت االفرتاضية
ومقذكناهذ مع النقود والعمالت اشماداولة ،وبيذن الفرق بينهذ ،مع توضيح
انطبذق خصذئص النقود على العمالت االفرتاضية من عدمه.
منهج البحث:
اشمنهج الوصفي الاحليلي ،و لك من خالل:
 مجع اشمذدة العلمية من مظذهنذ. وصف واقع العمالت الرقمية وايضذح اجلوانب اشموضوعية اشماعلقة- 613 -
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هبذ.
 تعريف اشمصطلحذت الواكدة يف ثنذاي البحث. عزو اآلايت ،وختريج األحذديث واحلكم عليهذ. تصوير اشمسذئل وأتصيلهذ الاأصيل الارعي ومن مث احلكم عليهذ.خطة البحث:
املبح ث األول :العمثثالت والوقثثود تعريفهثثا ،اترخيهثثا ،تكييفهثثا
الفقهي.
اشمطلب األول :تعريف العمالت والنقود.
اشمطلب الثذين :العمالت والنقود عرب الاذكيخ.
اشمطلب الثذلث :الاكييف الفقهي لألوكاق النقدية.
املبح الثاين :ماهية العمالت االفرتاضية (البيتكوين).
اشمطلب األول :تعريف العمالت االفرتاضية.
اشمطلب الثذين :ناأة العملة االفرتاضية (البياكوين).
اشمطلب الثذلث :آلية اناذج واتساخدام العملة االفرتاضية (البياكوين).
اشمطل ب ببب الراب ب ببع :خص ب ببذئص ومب ب بزااي وعي ب ببوب العمل ب ببة االفرتاض ب ببية
(البياكوين).
املبح ث الثال ث  :العمثثالت االفرتاضثثية (البيتكثثوين) يف مي ثزا
الشرع.
اشمطلب األول :النقود وعلة الثمنية عند الفقهذء.
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اشمطلب ب ب ببب الثب ب ب ببذين :وظب ب ب ببذئف النقب ب ب ببود ومب ب ب ببدى حتققهب ب ب ببذ يف العمب ب ب ببالت
االفرتاضية.
اشمطلب الثذلث :الاروط الواجب توفرهذ يف النقود ومبدى حتققهبذ
يف العمالت االفرتاضية.
اشمطل ب ب ب ببب الراب ب ب ب ببع :الاكيي ب ب ب ببف الفقه ب ب ب ببي للعم ب ب ب ببالت االفرتاض ب ب ب ببية
(البياكوين).
اشمطلببب اخلببذمس :احلكببم الاببرعي للعملببة االفرتاضببية (البياكببوين)
بواقعهذ احلذيل.
اخلذمتة.
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املبحث األول :العمالت والنقود ماهيتها ،تارخيها ،تكييفها
الشرعي.
املطلب األول :تعريف العمالت والنقود:
العملة والوقود لغة:
العُ ْملَة :وهي مجع عمالت وع ْمالت :نقد ياعذمل به النذس .
وأتيت مبعىن أجرة العمل ،أعطياه أجرته :أي أجر عمله(.)2
الوقود :مجع نقد ،والنقد خالف النسيئة ،والنقد والانذقد :هو متييز
الدكاهم ،وإخراج الزائف والرديء منهذ ،ونقده اإايهذ نقداً :أعطذهذ له
ٍ
إلنسذن وأخذهذ
وقبضهذ منه ،والناقد كذلك :متييز ال ادكاهم ،وإعطذؤهذ
منه(.)3
()1

( )1أمحببد خماببذك عبببد احلميببد عمببر " ،معجببم اللغببة العربيببة اشمعذصببر" (د .م :عببذمل
الكاب )2008 ،ط ،1ج ،2 :ص.1555 :
( )2أبببو منصببوك حممببد بببن أمحببد اهلببروي،" ،ببذيب اللغببة " ،حتقيببق :حممببد عببوض
مرع ببب (ب ببريوت :داك احي ببذء الب برتاث الع ببر  2001 ،م) ط ،1ج ،2 :ص:
 ،256تسعدي أبو احلبيب ،القذموس الفقهبي لغبة واصبطالحذً( ،دمابق :داك
الفكر1408 ،هب) ط ،2ص.262 :
( )3أبببو القذتسببم حممببود بببن عمببرو بببن أمحببد الزخماببري" .أتسببذس البالغببة" ،حتقيببق:
حممببد ابتسببل عيببون السببود( ،بببريوت :داك الكاببب العلميببة1419 ،هبب) ،ط،1
م ببذدة (نقب ببد) ،ج2 :ص ،297جم ببد الب ببدين أب ببو الطب ببذهر حمم ببد بب ببن يعقب ببوب
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العملة والوقود اصطالحا:
العملة :تدوك تعريفذت العملة يف اصطالح االقاصذديني على
أهنذ :وحدة الابذدل الاجذكي اليت توجدهذ الدول وجتد قبوالً عذمذً يف
السلع واخلدمذت(.)1
ٍ
اجتذهذت يف إطالق كلمة النقد
الوقود :للفقهذء عدة
واتساعمذهلذ ،وهي كمذ أييت:
األول :إطالق النقود على اشمضروب من الذهب والفضة
فقط(.)2
الثاين :إطالق النقود على الذهب والفضة تسواء كذان مضروبني
الفببريوزآابدي" ،القببذموس ا،ببيط" ،حتقيببق :مكاببب حتقيببق ال برتاث يف مؤتسسببة
الرتس ببذلة( ،ب ببريوت :مؤتسس ببة الرتس ببذلة للطبذع ببة والنا ببر والاوزي ببع1426 ،هب بب)،
ط ،8مذدة (نقد) ،ج1 :ص  ،322حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن
منظ ببوك" ،لس ببذن الع ببرب" ،( ،ب ببريوت :داك ص ببذدك1414 ،هب بب) ،ط ،3م ببذدة
(نقد) ،ج3 :ص475 :
( )1شذفعي" ،مقدمة يف النقود والبنو " ،ص.20 :
( )2حممد أمني بن عبد العزيز ابن عذبدين" ،حذشية اببن عذببدين"( ،ببريوت :داك
الفكببر1412 ،ه ب 1992 -م) ط ،3ج3 :ص ،124 :حممببد بببن امحببد بببن
عرف ب ببة" ،حذشب ب ببية الدتس ب ببوقي"( ،د .م :داك الفكب ب ببر ،د .ت) د .ط ،ج3ص:
 ، 28أبببو زك براي حمببي الببدين حيبب ،بببن شببرف النببووي" ،حتريببر ألفببذ الانبيببه"،
(دماق :داك القلم1408 ،هب) ط ،1ص.114 :
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أو غري مضروبني(.)1
الثال  :إطالق النقود على الذهب والفضة ،وعلى كل مذ يقوم
مقذمهمذ يف معذمالت النذس ،ومبذدال،م من أي نوع كذن(.)2
وابلنظر إىل هذه االجتذهذت يابني أن :االجتذه األخري هو الذي
يسري عليه الفقهذء اشماأخرون يف دكاتسذ،م واتساعمذال،م لكلمة النقد
( )1عثمببذن بببن علببي بببن حمجببن فخببر الببدين الزيلعببي" ،تبيببني احلقببذئق"( ،القببذهرة:
اشمطبعة الكربى األمرييبة1313 ،هبب) ط ،1ج1 :ص ،288 :حممبد ببن امحبد
علببيش اشمببذلكي" ،مببنح اجلليببل"( ،بببريوت :داك الفكببر1409 ،ه ب1989 -م)
د .ط ،ج 4 :ص ،493 :مشبس البدين حممبد ببن ا العببذس الرملبي" ،هنذيببة
ا،اذج"( ،بريوت :داك الفكر1404 ،هب 1984 -م) ط أخرية ،ج 3 :ص:
 ، 83أمحببد بببن حممببد بببن علببي اهليثمببي" ،الفاببذوى الفقهيببة الكببربى"( ،د .م:
اشمكابة اإلتسالمية ،د .ت) د .ط ،ج 2 :ص.143 :
( )2ع ببالء ال ببدين أب ببو بك ببر ب ببن تس ببعود الكذتس ببذين" ،ب ببدائع الص ببنذئع"( ،د .م :داك
الكا ب ببب العلمي ب ببة1406 ،ه ب ب 1986 -م) ط ،2ج 6 :ص59 :؛ حمم ب ببد ب ب ببن
أمحد ببن أ تسبهل السرخسبي" ،اشمبسبوط"( ،ببريوت :داك اشمعرفبة1414 ،ه ب -
1986م) د .ط ،ج22 :ص21 :؛ تق ببي ال ببدين أب ببو العب ببذس أمح ببد ب ببن عب ببد
احللببيم ابببن تيميببة" ،جممببوع الفاببذوى" ،حتقيببق :عبببد الببرمحن بببن حممببد بببن قذتسببم،
(اشمدينة اشمنوكة :جممع اشملك فهد لطبذعة اشمصحف الاريف1416 ،هبب) د .ط،
ج19 :ص 251-250 :ج29 :ص468 :؛ أبببو حممببد علببي بببن أمحببد بببن
تس ببعيد ب ببن ح ببزم" ،ا،ل ببى"( ،ب ببريوت :داك الفك ببر ،د .ت) د .ط ،ج7 :ص:
.214
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والنقود(.)1
فقد عارفت النقود من قبل اشماأخرين من البذحثني يف االقاصذد
اإلتسالمي :أبهنذ:
"وحدة معيذكية ،تعذكف النذس اتساخدامهذ لقيذس قيم السلع
واخلدمذت ،وتلقى قبوالً عذمذً لديهم ،أايً كذنت مذد،ذ أو شكلهذ"(.)2
تعريف الوقود عود علماء االقتصاد:
ميكن إمجذل تعريفذ،م للنقود أبهنذ " :أية وتسيلة أو واتسطة
ماداولة للابذدل ،مقبولة على نطذق واتسع ،كمعيذك أو مقيذس لقيمة
( )1عبببد هللا بببن منيببع" ،الببوكق النقببدي"( ،البرايض :مطببذبع البرايض1391 ،ه ب)،
ط1 ،ص13 :؛ األش ب ب ببقر وآخ ب ب ببرون" ،حب ب ب ببوث فقهي ب ب ببة يف قض ب ب ببذاي اقاص ب ب ببذدية
معذصببرة" ،ج1 :ص ،284 :عببالء الببدين حممببود الببزعرتي" ،النقببود وظذئفهببذ
األتسذتسية وأحكذمهذ الارعية"( ،د .م ،د .ن1417 ،هب) ط 1ص.102 :
( )2حممد عثمذن شبري" ،اشمعذمالت اشمذليبة اشمعذصبرة يف الفقبه اإلتسبالمي"( ،د .م:
داك النفذئس1419 ،هب) ،ط ،3ص137 :؛ هذيل عبد احلذفظ داود" ،تغيبري
القيمب ببة الا ب برائية للنقب ببود"( ،د .م :دكاتسب ببذت يف االقاصب ببذد اإلتسب ببالمي ()35
اشمعه ببد الع ببذشمي للفك ببر اإلتس ببالمي1410 ،هب بب) ،ص3 :؛ أنظ ببر :عل ببي الق ببرة
داغي" ،قذعدة اشمثلي والقيمي يف الفقبه اإلتسبالمي"( ،د .م :النذشبرون العبرب
1413هبب) ،ط ،1ص147 :؛ وهبببة الزحيلببي" ،اشمعببذمالت اشمذليببة اشمعذصببرة"،
(دماق( :د .ن)2002 ،م) ،ط ،1ص149 :؛ حممد يوتسف كمبذل" ،فقبه
االقاصذد النقدي" ( ،الرايض :داك اهلداية1993 ،م) ،ط ،1ص.27 :
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األشيذء"(.)1
وهبذا يابني توافق اشمصطلح الفقهي مع اشمصطلح االقاصذدي ،يف
تعريف النقود انطالقذا من القواعد واشمبذدئ الاذلية(:)2
 -1أن النقود أمر اصطالحي عريف ،أايً كذنت مذد،ذ أو طبيعاهذ.
 -2أن النقود ال تراد لذا،ذ بل لوظذئفهذ ،وهي أن تكون وتسيلة
للابذدل ،وحدة للحسذب ،ومعيذكاً للقيمة.
 -3أن النقود جيب أن تلقى قبوالً عذمذً بني النذس.
املطلب الثاني :العمالت والنقود عرب التاريخ
ُّ
تعد النقود الوتسيلة الرئيسة للابذدل بني النذس يف معذمال،م ،وقد
تنوعت أشكذل النقود بسبب تطوك االقاصذد وتوتسع االحايذجذت
اإلنسذنية ،ولذلك فذلنظذم النقدي منذ ناأته يف تطوك مسامر ،وقد مر
( )1نبيببه غطببذس" ،معجببم مصببطلحذت االقاصببذد واشمببذل وإداكة األعمببذل"( ،لبنببذن:
مكاب ب ببة لبن ب ببذن1980 ،م) ،ط ،1ص .360 :؛ أنظ ب ببر :عب ب ببد العزي ب ببز هيك ب ببل،
"موتسببوعة اشمصببطلحذت االقاصببذدية واإلحصببذئية"( ،لبنببذن :داك النهضببة العربيببة،
1406ه ب بب) ط ،2ص573 :؛ صب بببحي والعقب ببذد" ،النقب ببود والبنب ببو والعالقب ببذت
االقاصذدية الدولية"( ،بريوت :داك النهضة العربية1980 ،م) ،ص.21 :
( )2داود" ،تغيري القيمة الابرائية للنقبود الوكقيبة" ،ص3 :؛ داغبي" ،قذعبدة اشمثلبي والقيمبي
يف الفقه اإلتسبالمي" ،ص147 :؛ كفيبق اشمصبري" ،اإلتسبالم والنقبود"( ،جبدة :مركبز
النار العلمي يف جذمعة اشملك عبد العزيز1410 ،هب) ،ط ،2ص.95 :
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مبراحل اتكخيية تطوك فيهذ من حذل إىل حذل ،ميكن تقسيم أنواع النقود
حبسب هذا الاطوك إىل(:)1
أوال :املقايضة :واليت تعين " :تبذدل السلع بعضهذ ببعض
مبذشرة ،أو خدمة بسلعة ،أو تسلعة خبدمة"( .)2حيث كذنت اشمعذمالت
اشمذلية بسيطة ،والسلع حمدودة.
اثنيا :الوقود السلعية" :وهي عبذكة عن تسلع معينة ،ياعذكف
عليهذ النذس ،تساعمل وتسيطذً بينهم يف مبذدال،م ومعذمال،م"( .)3فلمذ
كثرت الابذدالت ،وتطوكت االحايذجذت ،وتوتسعت اشمعذمالت ،صذكت
اشمقذيضة ال تفي حبوائج النذس ومعذمال،م ،فذناقلوا إىل النقود السلعية
وصذكت وتسيطذً للابذدل بينهم( ،)4و لك أن النذس قد اخاذكوا بعض
( )1عجميب ببة والعقب ببذد" ،النقب ببود والعالقب ببذت االقاصب ببذدية الدوليب ببة"( ،بب ببريوت :داك
النهضب ب ببة العربي ب ب ببة1980 ،م) ،ص23 :؛ أنظ ب ب ببر :انظب ب ببم الا ب ب ببمري" ،النق ب ب ببود
واشمصذكف"( ،وزاكة الاعليم العذيل :جذمعة اشموصل1408 ،هب) ص.40 :
( )2هيكببل" ،موتسببوعة اشمصببطلحذت االقاصببذدية واإلحصببذئية" ،ص82 :؛ أنظببر:
غطذس" ،معجم مصطلحذت االقاصذد واشمذل وإداكة األعمذل" ،ص50 :
( )3هيكل" ،موتسوعة اشمصطلحذت االقاصذدية واإلحصذئية" ،ص154 :؛ أنظر:
قريصة ،النقود والبنو  ،ص34 :؛ حممد امسذعيل هذشم" ،مذكرات يف النقود
والبنو "( ،بريوت :داك النهضة العربية ،د .ت) د .ط ،ص.16 :
( )4الاببمري" ،النقببود واشمصببذكف" ،ص32-30 :؛ احلبيببب" ،مبببذدئ االقاصببذد
الكلي" ،ص.313 :
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السلع لاكون أمثذانً يف معظم عقود اشمبذدلة ،ومت اخايذك السلع اليت يكثر
اتساعمذهلذ ،وتااد احلذجة إليهذ ،ومن أمثلة هذا النوع من أنواع النقود:
اشمذشية أبنواعهذ ،والقمح ،واشملح ،والامر ،واجللود ومذ إىل لك.
اثلثا :الوقود املعدنية" :وهي عبذكة عن قطع معدنية تساعمل
وتسيطذً للابذدل إمذ وزانً ،وإمذ عدَّا "(.)1
وشمذ كذن الذهب والفضة متيزا عن غريمهذ من النقود شمذ ياماعذن به
من اخلصذئص ،فإهنمذ قد صيغذ أبشكذل معينة ،ليسهل الاعذمل هبمذ،
ولااسذوى كمياهمذ يف مجيع النقد اشمضروب ،فس اكت
النقود من معدين الذهب والفضة ،واتساعمال يف الابذدالت
واشمعذمالت ابلع اد أو الوزن(.)2
وقد بعث النيب  وأهل مكة ياعذملون ابلدينذك الذهيب،
والدكهم الفضي ،إ مل يكن هلم نقد خذص هبم ،بل ترد إليهم داننري
الذهب من الاذم ،ودكاهم الفضة من العراق ،وبعض نقود اليمن
احلمريية ،فأقرهم عليه ،وأكشد أهل اشمدينة إىل اعامذد وزن أهل مكة،
حيث كذنوا ياعذملون ابلدكاهم عدداً فقذل  " :الوز وز أهل مكة،
( )1غطذس" ،معجم مصطلحذت االقاصذد واشمبذل وإداكة األعمبذل" ،ص،110 :
قريصة" ،النقود والبنو " ،ص.25 :
( )2القرصي" ،مقدمة يف النقود والبنو " ،ص20-18 :؛ أنظر :العذين" ،مبذدئ
االقاصذد" ،ص ،117 :احلبيب" :مبذدئ االقاصذد الكلي" ،ص.314 :
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واملكيال مكيال أهل املديوة "(.)1
رابعا :الوقود الورقية" :وهي عبذكة عن أوكاق تطرح للاداول،
وتساخدم يف تبذدل السلع واخلدمذت وتسذئر اشمعذمالت"(.)2
مر هذا النوع من أنواع النقود بعدَّة مراحل ميكن إمجذهلذ يف
وقد َّ
ثالث مراحل:
املرحلة األوىل :الوقود الورقية الوائبة(:)3
وهي تابه شهذدات إيداع ،أوهي مبثذبة إيصذالت شمن يريد
( )1أببو داود" ،تسبنن أ داود" ،كابذب البيببوع ،ابب قبول النبيب " اشمكيبذل مكيببذل
أهبل اشمدينببة "حببديث كقبم ( ،)3340ج ،3 :ص246 :؛ النسببذئي" ،السببنن
الك ببربى" ،كا ببذب الزك ببذة ،ابب ك ببم الص ببذع ،ح ببديث كق ببم ( ،)2311ج،3 :
ص ،44 :كواه باق ببدم اجلمل ببة الثذنيب ببة عل ببى األوىل .وقب ببد ص ببححه األلبب ببذين،
"إكواء الغليل" ،ج 5 :ص ،191 :حديث كقم (.)1342
( )2غطذس" ،معجم مصطلحذت االقاصذد واشمذل وإداكة األعمذل" ،ص223 :؛
هيكب ببل" ،موتس ب ببوعة اشمصب ببطلحذت االقاص ب ببذدية واإلحص ب ببذئية" ،ص-328( :
.)329
( )3قريصببة والعقببذد" ،النقببود والبنببو والعالقببذت االقاصببذدية الدوليببة" ،ص27 :؛
أنظببر هذشببم" ،مببذكرات يف النقببود والبنببو " ،ص17 :؛ عبببد اهلببذدي النجببذك،
"اإلتس ب ببالم واالقاص ب ببذد"( ،الكوي ب ببت :تسلس ب ببلة ع ب ببذمل اشمعرف ب ببة1973 ،م) ،ص:
140؛ ع ببدانن خذل ببد الرتكم ببذن" ،السيذتس ببة النقدي ببة واشمص ببرفية يف اإلتس ببالم"،
(بريوت :مؤتسسة الرتسذلة 1988م) د .ط ،ص.70 :
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السحب على كصيد النقود الكذملة ،تصدكهذ السلطة النقدية حلذمل
النقود الكذملة ،حيث كذن اتساعمذل األوكاق النقدية يف أول األمر
مسانداً إىل الذهب أو الفضة ،فكذنت هذه العمالت الوكقية كذملة
الغطذء ،أي إهنذ مغطذة مذئة يف اشمذئة من الذهب أو الفضة.
املرحلة الثانية :الوقود الورقية اإللزامية(:)1
بعد انااذك اتساخدام النقود الوكقية النذئبة ،وقبوهلذ يف الابذدالت
وازدايد الطلب عليهذ ،دفع لك اجلهذت اشمصدكة هلذه األوكاق،
فاوتسعت يف إصداك النقود الوكقية دون أن تكون مغطذة تغطية كذملة،
ومن هنذ أصبح إصداك هذه األوكاق النقدية من أعمذل اشمصرف اشمركزي
يف الدول ،بل إن لك ي ُّ
عد من أهم وظذئف البنو اشمركزية وأعمذهلذ.
وهبذا صذكت األوكاق النقدية تسامد قو،ذ وقبوهلذ من القذنون
واإللزام احلكومي هبذ ،وهلذا أطلق عليهذ النقود اإللزامية أو القذنونية.
املرحلة الثالثة :الوقود الورقية االئتمانية:
فهي عبذكة عن " :مساند بدفع مبلغ من النقود حلذملهذ تاكفل
()2
به جهة اإلصداك"
( )1هيك ب ببل" ،موتس ب ببوعة اشمص ب ببطلحذت االقاص ب ببذدية واإلحص ب ببذئية" ،ص329 :؛
أنظر :يوتسف الزامل" ،النقود والبنو واألتسبواق اشمذليبة"( ،السبعودية :اجلمعيبة
الس ب ب ب ببعودية للمحذتس ب ب ب بببة1421 ،هب ب ب ب بب) ط ،1ص)130-129( :؛ الق ب ب ب ببرى،
"مقدمة يف النقود والبنو " ،ص.245 :
( )2اببراهيم العمببر" ،النقببود االئامذنيببة وأثرهببذ يف االقاصببذد اإلتسببالمي"( ،البرايض:
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ومع اتسذع دائرة الاعذمل هبذه األوكاق النقدية وحصول ثقة
النذس هبذ ،أدى لك تدكجييذً إىل فك االكتبذط بني الغطذء اشمعدين وبني
إصداك النقود الوكقية ،ولقد كذن آخر لك وقف احلكومة األمريكية
الازام حتويل الدوالك إىل هب عذم 1391هب ،اشموافق 1971م،
فصذكت النقود بعد لك إمنذ تسامد قو،ذ من الثقة يف قبوهلذ وتسيطذً يف
الابذدالت ،ومن الثقة يف اقاصذد احلكومة اشمصدكة هلذ وقوته واتساقراكه،
ومن الاروط والقيود الانظيمية اليت تضعهذ الدول إلصداك النقود
الوكقية(.)1
خامسا :الوقود املصرفية:
"وهي الودائع اشمصرفية القذبلة للسحب ابلطرق اشمخالفة"(،)2
ويعرف هذا النوع من النقود ابتسم الودائع حتت الطلب ،وتسبب هذه
الاسمية أن هذه الودائع ميكن لصذحبهذ تسحبهذ من اشمصرف أو تسحب
جزء منهذ دون إشعذك مسبق للمصرف(.)3
داك العذصمة1414 ،هب) ط ،1 .ص.32-31 :
( )1قريصة والعقبذد" ،النقبود والبنبو والعالقبذت االقاصبذدية الدوليبة" ،ص،37-34 :
خذلد بن عبد هللا اشمصلح" ،الاضخم النقدي يف الفقه اإلتسالمي" ،ص.41 :
( )2هيكببل" ،موتسببوعة اشمصببطلحذت االقاصببذدية واإلحصببذئية" ،ص7 :؛ أنظببر:
قريصة والعقذد" ،النقود والبنو " ،ص.28 :
( )3هيكب ب ببل" ،موتسب ب ببوعة اشمصب ب ببطلحذت االقاصب ب ببذدية واإلحصب ب ببذئية" ،ص222 :؛
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سادسا :الوقود االلكرتونية:
" وهي عبذكة عن قيمة نقدية بعملة حمددة ،تصدك يف صوكة
بيذانت الكرتونية خمزنة على كذكت كي ،أو قرص صلب ،يساطيع
()1
صذحبهذ نقل ملكياهذ إىل من ياذء دون تدخل شخص اثلث "
حيث دخلت هذه النقود االلكرتونية يف تعذمالت النذس بعد
تطوك وتسذئل االتصذالت وخصوصذً شبكة االنرتنت ،تطوك معهذ واقع
جتذكي جديد يواكب هذا الاطوك الاقين القذئم على نقل اشمعلومذت
وتسرعاهذ ،فظهرت الاجذكة االلكرتونية واليت كذن ال بد من بديل للنقود
الوكقية اليت تاطلب حضوكاً بني اشماعذقدين ،فناأت صوك النقود
االلكرتونية واليت مرت بثالث مراحل(:)2
املرحلة األوىل :النقود الوكقية اليت حتملهذ وتسذئط الكرتونية ،وميثلهذ
اخلدمذت االلكرتونية اليت تقدمهذ البنو  ،وبطذقذت االئامذن اشمقدمة من
الاركذت العذشمية :فيزا ،مذتسرتكذكد ،امريكذن اكسربس " وغريهذ(.)3
غطذس" ،معجم مصطلحذت االقاصذد واشمذل" ،ص.165 :
( )1زوين" ،األوكاق االلكرتونية دكاتسة قذنونية" ،ص.3 :
( )2نبيببل صببذحل حممببود العببر " ،الاببيك االلكببرتوين والنقببود الرقميببة"( ،د  :مببن
ضمن حبوث مؤمتر األعمذل اشمصبرفية االلكرتونيبة ببني الابريعة والقبذنون ،غرفبة
الاجذكة والصنذعة 2003م م) د .ط ،ج 1 :ص.71 :
( )3منبري حممببد اجلهبين" ،الطبيعببة القذنونيببة للعقبد االلكببرتوين"( ،االتسببكندكية :داك
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املرحلة الثانية :النقود االلكرتونية اليت قذمت إبناذجهذ مؤتسسذت
مذلية معامدة يف دوهلذ ،ووضعت قوانني خذصة هبذ تضبطهذ مبذ ياوافق
مع القوانني اشمذلية للدولة ،وهلذ وتسذئط حتملهذ من بطذقذت ممغنطة أو
أجهزة ختزين إلكرتونية ،تقوم اشمؤتسسة اشمذلية اشمناجة هلذ ابلاحكم فيهذ
ومراقباهذ ،ومتثل ايداعذً مذليذً حبيث ال تكون قيماهذ أقل من القيمة
اشمودعة ،وتكون مقبولة كوتسيلة دفع من قبل الاركذت اشمذلية غري الاركة
اشمصدكة ،وميثلهذ من الاركذت العذشمية :شركة ( PayPalوشركة Cash
.)U
املرحلة الثالثة :العمالت اإللكرتونية اليت يام إناذجهذ بواتسطة
برجمة الكرتونية ،وهي مذ تسمى النقود الرقمية (االفرتاضية) ،واليت ميثلهذ
عملة افرتاضية يطلق عليهذ البياكوين ،وهي أول عملة مت اناذجهذ هبذه
الطريقة ،وتبعهذ اناذج عارات العمالت االفرتاضية
وبعد هذا العرض ألنواع الوقود خنلص إىل أ الوقود ترجع إىل
صوفني:
الصوف األول :الوقود اخلَلقية :وهي النقود اليت هلذ قيمة اتية،
كذلنقود السلعية :الرب والاعري واشملح وغري لك ،إال أن أبرز هذه
الفك ببر اجل ببذمعي2010 ،م) د .ط ،ص ،57 :هن ببى خذل ببد اشموتس ببوي وإتسب براء
مظلببوم الاببمري" ،النظببذم القببذنوين للنقببود االلكرتونيببة"( ،جملببة جذمعببة اببببل،
اببل :العوم االنسذنية ،اجمللد  ،22العدد 2014 ،2م) ،ص.7 :
- 627 -

العمالت االفرتاضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل هبا  -البيتكوين منوذجا ،د .مراد رايق رشيد عودة

األنواع معدان :الذهب والفضة ،فهمذ األشهر بني النقود السلعية،
واألكثر كواجذً يف االتساخدام(.)1
الصوف الثاين :الوقود االصطالحية :وهي مذ تعذكف النذس
على اتساخدامه وتسيطذً للابذدل ،وليس لقيماهذ العينية أو الذاتية أثر يف
لك غذلبذً ،وقد كذن الفقهذء ميثلون للنقود االصطالحية ابلفلوس ،ألهنذ
اشمساعملة يف زمذهنم ال يعرف غريهذ(.)2
املطلب الثالث :التكييف الفقهي لألوراق النقدية
وقد اخالف أهل العلم يف الاكييف الفقهي لألوكاق النقدية على
أقوال ،وقد أفذض البذحثون يف بيذن مسوغذت هذه الاكييفذت ،ومذ
يرتتب عليهذ من أحكذم ،ومذ يرد عليهذ من منذقاذت واناقذدات،
وميكن امجذل لك فيمذ يلي(:)3
( )1قريصة والعقبذد" ،النقبود والبنبو والعالقبذت االقاصبذدية الدوليبة" ،ص-34 :
35؛ اشمصببري" ،اإلتسببالم والنقببود" ،ص18 :؛ عبببد اجلبببذك السببهيذن" ،النقببود
اإلتسببالمية كمببذ ينبغببي أن تكببون" ،جملببة جذمعببة اشملببك عبببد العزيببز ،االقاصببذد
اإلتسالمي ،العدد  ،10ص20 :
( )2السرخي" ،اشمبسوط" ،ج12 :ص184 ،137 :؛ ابن جنيم" ،البحر الرائق"،
ج6 :ص142 :؛ ابب ب ببن قدامب ب ببة" ،اشمغ ب ب ببين" ،ج5 :ص110 :؛ ابب ب ببن تيمي ب ب ببة،
"جمموع الفاذوى" ،ج5 :ص.392 :
( )3البحوث اإلتسالمية" ،أحبذث هيئة كبذك العلمبذء" ،ج1 :ص ،55-35 :اببن
منيببع" ،الببوكق النقببدي" ،ص ،168-49 :األشببقر وآخببرون" ،حبببوث فقهيببة
يف قض ب ببذاي اقاص ب ببذدية معذص ب ببرة" ،ج1 :ص287-278 :؛ داغ ب ببي" ،قذع ب ببدة
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 .1أ األوراق الوقدية كالفلوس(.)1
قوم
ووجه هذا الاكييف :أن األوكاق النقدية عملة كائجة هبذ ت ا
األشيذء ،وليست هبذً وال فضة ،وأقرب األشيذء شبهذً هبذ الفلوس،
فكالمهذ نقد اصطالحي.
 .2أ األوراق الوقدية نقد خاص(.)2
ووجه هذا الاكييف :أن األوكاق النقدية هلذ شبه ابلذهب
والفضة من حيث الثمنية .لكنهذ تفذكقهمذ من وجوه عديدة ،وهلذا ميانع
إحلذق الوكق النقدي ابلذهب والفضة من كل وجه.

اشمثلي والقيمبي يف الفقبه اإلتسبالمي" ،ص205-183 :؛ عبالء البدين حممبود
ال ببزعرتي" ،النق ببود وظذئفه ببذ األتسذتس ببية وأحكذمه ببذ الا ببرعية"( ،د .م ،د .ن،
1417هب) ط 1ص.376-325 :
(" )1أحبببذث هيئببة كبببذك العلمببذء" ،ج1 :ص41 :؛ أمحببد بببن الاببيخ حممببد الزكقببذ" ،شببرح
القواعد الفقهية"( ،تسوكاي :داك القلم1409 ،هب 1989 -م) ط ،2ص.174 :
( )2داغ ببي" ،قذع ببدة اشمثل ببي والقيم ببي يف الفق ببه اإلتس ببالمي" ،ص202 ،187 :؛
البزعرتي" ،النقبود وظذئفهببذ األتسذتسبية وأحكذمهبذ الاببرعية" ،ص 375 :داود،
"تغري القيمة الارائية للنقود الوكقية" ،ص.169-159 :
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 .3أ األوراق الوقدية نقد قائم بذاته(.)1
ووجه هذا الاكييف :أن األوكاق النقدية تؤدي وظذئف النقدين
الذهب والفضة يف كوهنذ أمثذانً لألشيذء ،وأن النقدية يف الذهب والفضة
ليست مقصوكة عليهمذ ،بل هي اثباة لكل شيء ياخذه النذس ممذ
يؤدي وظذئف النقود.
 .4أ األوراق الوقدية بدل عن الذهب والفضة(.)2
ووجه هذا الاكييف :أن األوكاق النقدية تكاسب قيماهذ ممذ
اتساندت إليه من غطذء الذهب أو الفضة ،فهذه األوكاق قذئمة مقذم
الذهب أو الفضة.

( )1البزعرتي" ،النقبود وظذئفهببذ األتسذتسبية وأحكذمهببذ الابرعية" ،ص375 :؛ تسببرت
ث ب ب بواب اجلعيب ب ببد" ،أحكب ب ببذم األوكاق النقديب ب ببة والاجذكيب ب ببة"( ،الطب ب ببذئف :مكابب ب ببة
الصب ببديق1413 ،ه ب بب) ط ،1ص223 :؛ حممب ببد عثمب ببذن شب بببري" ،اشمعب ببذمالت
اشمذلية اشمعذصرة يف الفقه اإلتسالمي" ( ،د .م :داك النفذئس1419 ،هب ) ط،3
ص191-190 :؛ جملة اجملمع الفقهي اإلتسالمي ،العدد ( ،)8ص.334 :
( )2اب ببن مني ببع" ،ال ببوكق النق ببدي" ،ص96 :؛ اجلعي ببد" ،أحك ببذم األوكاق النقدي ببة
والاجذكية" ،ص.214 :
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 .5أهنا من عروض التجارة(.)1
ووجه هذا الاكييف :أن األوكاق النقدية ليست هبذً وال فضة،
وليست مبكيلة وال موزونة ،إمنذ هي أعيذن معاربة القيمة ليس هلذ جنس
تلحق به ،فال جيري فيهذ الراب.
 .6أ األوراق الوقدية سود بدين(.)2
ووجه هذا الاكييف :أن األوكاق النقدية انئبة عن قيماهذ من
الذهب والفضة اليت تعهدت جهة اإلصداك بدفعهمذ عند الطلب .فذشمنظوك
إليه يف هذه األوكاق هو مذ حتمله من قيمة غطذئهذ ال إىل ا،ذ.

الرتجيثثح
والذي يرتجح للبذحث من هذه الاكييفذت الفقهية أن األوكاق
النقدية نقد قذئم بذاته ،وهو الذي اتساقرت عليه الفايذ يف العذمل اإلتسالمي،
وأقرته اجملذمع الفقهية واهليئذت العلمية وهو اآلن قول عذمة العلمذء(.)3
( )1اجلعي ببد" ،أحك ببذم األوكاق النقدي ببة والاجذكي ببة" ،ص188 :؛ حمم ببد األش ببقر،
مذجد أببو كخيبة ،حممبد عثمبذن شببري ،عمبر .األشبقر" ،حببوث فقيبه يف قضبذاي
اقاصذدية معذصرة"( .األكدن :داك النفذئس1417 ،ه ب 1998 -م) ،ط، .1
ج1 :ص.280 :
( )2اجلعيببد" ،أحكببذم األوكاق النقديببة والاجذكيببة" ،ص188 :؛ األشببقر" ،حبببوث
فقهية يف قضذاي اقاصذدية معذصرة" ،ج1 :ص.280 :
( )3تس ببعد ب ببن ترك ببي اخل ببثالن" ،فق ببه اشمع ببذمالت اشمذلي ببة اشمعذص ببرة"( ،الب برايض :داك
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وهذا نص قراك جملس اجملمع الفقهي اإلتسالمي قراك كقم ()6
الدوكة اخلذمسة ،مكة اشمكرمة عذم  1402ه.
"فإن جملس اجملمع الفقهي اإلتسالمي قد اطلع على البحث
اشمقدم إليه يف موضوع العملة الوكقية ،وأحكذمهذ من النذحية الارعية،
بعد اشمنذقاة واشمداولة بني أعضذئه ،قرك مذ يلي :أوالً :أنه بنذء على أن
األصل يف النقد هو الذهب والفضة وبنذء على أن علة جراين الراب
فيهمذ هي مطلق الثمنية يف أصح األقوال عند فقهذء الاريعة .ومبذ أن
الثمنية ال تقاصر عند الفقهذء على الذهب والفضة ،وإن كذن معدهنمذ
هو األصل .ومبذ أن العملة الوكقية قد أصبحت مثنذً ،وقذمت مقذم
الذهب والفضة يف الاعذمل هبذ ،وهبذ تقوم األشيذء يف هذا العصر،
الخافذء الاعذمل ابلذهب والفضة ،وتطمئن النفوس باموهلذ وادخذكهذ
وحيصل الوفذء واإلبراء العذم هبذ ،كغم أن قيماهذ ليست يف ا،ذ ،وإمنذ يف
أمر خذكج عنهذ ،وهو حصول الثقة هبذ ،كوتسيط يف الاداول والابذدل،
و لك هو تسر منذطهذ ابلثمنية .وحيث أن الاحقيق يف علة جراين الراب
يف الذهب والفضة هو مطلق الثمنية ،وهي ماحققة يف العملة الوكقية،
لذلك كله ،فإن جملس اجملمع الفقهي اإلتسالمي ،يقرك أن العملة الوكقية
الصببميعي للناببر والاوزيببع1436 ،هبب) ط ،4ص ،66 :البحببوث اإلتسببالمية،
"م ببن قب براكات هيئ ببة كب ببذك العلم ببذء" ،الع ببدد ( ،)31ص380-376 :؛ جمل ببة
اجملمع الفقهي اإلتسالمي ،العدد ( ،)8ص.334 :
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نقد قذئم بذاته ،له حكم النقدين من الذهب والفضة ،فاجب الزكذة
فيهذ ،وجيري الراب عليهذ بنوعيه ،فضالً ونسيذً ،كمذ جيري لك يف
النقدين من الذهب والفضة متذمذً ،ابعابذك الثمنية يف العملة الوكقية
قيذتسذً عليهمذ ،وبذلك أتخذ العملة الوكقية أحكذم النقود يف كل
االلازامذت اليت تفرضهذ الاريعة فيهذ" .
املبحث الثاني :ماهية العمالت االفرتاضية بيتكوين منوذجاً
املطلب األول :تعريف العملة االفرتاضية
عُرفَت بعدة تعريفات:
 " متثيل كقمي للقيمة ،يصدك بواتسطة مطوكين خذصني ابعابذكهوحدة حسذب ،وميكن احلصول عليه وختزينه والوصول إليه
والاعذمل به الكرتونيذً ،ويساخدم جملموعة مانوعة من األغراض
عند اتفذق طرفني على اتساعمذله"(.)1
 وعارفت أبهنذ :عملة افرتاضية تعمل خذكج نظذم النقد الرمسي،فهي متثيل كقمي للقيمة النقدية صذدك عن غري البنك اشمركزي
واشمؤتسسذت االئامذنية ،تسامد قيماهذ من الثقة الكذئنة يف

)(1

،Virtual Currencies and Beyond: Intital considerations
p7 ،January 2016 ،international Monetary Fund

- 633 -

العمالت االفرتاضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل هبا  -البيتكوين منوذجا ،د .مراد رايق رشيد عودة

القبول الطوعي هلذ"(.)1
 وعارفت أبهنذ " :أحد أنواع النقد الرقمي غري اشمنظم (الالمركزي) ،يصدك عن مطوكين يسيطرون عليه يف العذدة،
ويساخدم ويكون مقبوالً بني أعضذء جمامع افرتاضي حمدد"(.)2
وميكن إمجال تعريفها أبهنا:
عملة إفرتاضية مافرة ، Cryptocurrencyونظذم دفع عذشمي ،يام
تداوهلذ إليكرتونيذً عرب اإلنرتنت ،دون وجود فيزايئى هلذ على أكض الواقع،
ال أحد ياحكم فيهذ ،وال تطبع مثل العمالت الوكقية ،وهي ال حتمل أي
أكقذم تسلسلية ،و ليست مدعومة من الدولة كذلعملة الوكقية ،ميكن
احلصول عليهذ إمذ ابشماذككة ىف عملية إناذجهذ ،أو عن طريق شرائهذ من
أحد اشمواقع اشماخصصة ىف بيعهذ ،أو عن طريق تبذدهلذ مبذشرة مع
األشخذص اآلخرين( ،)3وأول عملة افرتاضية مت اناذجهذ عملة " بياكوين"
(.)Bitcoin
)p: 53. ،Deutsche Bundesbank ، Annual Report 2014 (1

)(2

،European Central Bank ،Virtual Currency Schemes
p: 13. ،October 2012

)https: //www. news7sry. com/2017/03/What-is-Bitcoin. html (3

https: //medium. ،http: //www. maaal. com/archives/6248
com/@fikrmustanir
https: //cryptomena. net ،http: //midad. com/article/220634
موسوعة وكيبيديا.https: //medium. com/@fikrmustanir ،
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وتنذولنذ للبحث حول العمالت االفرتاضية تسيكون من خالل
دكاتسة عملة البياكوين ،وبقية العمالت ماذبه هلذ من حيث االناذج
والاطبيق مع بعض الافذصيل الفنية البسيطة.
()1

املطلب الثاني :نشأة العملة االفرتاضية البيتكوين وتطورها
بدأ الافكري يف العملة االفرتاضية عذم 2007م من قبل مربمج
()2
أطلق على نفسه اتسم تسذتوشي انكذموتو ، Satoshi Nakamoto
يقذل أنه يعيش يف اليذابن ،و لك بطرح فكرة العملة الرقمية اشمسمذة:
"بياكوين" ،حيث قذم يف العذم الاذيل 2008م بنار وكقة حبث بعنوان:
(البياكوين :نظذم عملة الند للند اإللكرتونية)( )3طرح فيهذ فكرة
)،http: //www. maaal. com/archives/6248 (1
www. historyofbitcoin. org ،www. bitcoin. org/bitcoin. pdf

()2

حسب مذ ادعى تسذتوشي يف ملفه الاخصي يف موقع P2P

Foundationفهو كجل ايابين يبلغ من العمر  39عذمذً ،كمذ ادعى كجل
األعمذل األتسرتاىل كريج تسايفن كايت و الذى أثبت ابألدلة اإلليكرتونية
الدامغة أنه هو مباكر الفكرة و صذحب اشموقع األصلى لبياكوين ،و لك
تسي ،وجملة اإليكونومست ،وجملة
خالل مقذبلة معه على وكذالت
جي كيو ( BBCو The_Economistو .)GQ_Magazine
انظرhttp: //www. bbc. com/arabic/scienceandtech :

)Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash ،Satoshi Nakamoto (3
2008: www. cryptovest. co. uk ،October 31 ،System
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اتساخدام نقود الكرتونية وصفهذ أبهنذ نظذم نقدي إلكرتوين ،يعامد يف
الاعذمالت اشمذلية اشمبذشرة بني مساخدم وآخر دون وجود وتسيط ،يف
حمذولة منه لالتساغنذء واالباعذد عن مركزية البنو ومراقباهذ.
 ويف عذم 2009م قذم " تسذتوشي" إبناذج أول عملة " بياكوين
" بطريقة الاعدين ،ومتت أول عملية حتويل عمالت " بياكوين "
من الند للند بني " تسذتوشي" وبني "هذل فيين" اشمربمج الفعلي
لنظذم " البياكوين" ومت نار أول تسعر تداول بني هذه العملة
والدوالك وكذن  1بياكوين يبلغ  0. 001دوالك ،بدأ انااذك
عملة الب "البياكوين "يف عذم 2010م ،حيث مت إناذء منصة
لابذدل البطذقذت الاجذكية وتسوق الكرتوين لصرف عملة
البياكوين ،ومتت أول عملية شراء تسلعة ابلبياكوين وهي قطعة
بيازا مقذبل 10آالف بياكوين ،ومن مث توالت الاعذمالت لاراء
السلع واخلدمذت ،أو لاحويل وختزين األموال وتبذدل العمالت
عرب العديد من اشمواقع اإللكرتونية ،دون أي عمولة ،أو باكلفة
إضذفية منخفضة جداً تكذد التذكر.
 ويف عذم 2012م وافق اإلحتذد األوكوك على منح كخصة ألول
مؤتسسة صرف أوكوبية لعملة البياكوين.
 ويف عذم 2013م اعرتفت احلكومة األشمذنية بعملة البياكوين
واعارب،ذ نوعذً من أنواع اشمذل اشمسموح للاعذمل به ،وفرضت
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الضرائب على حيذزته ،وكمذ أصدك القضذء يف والية تكسذس
األمريكية حكمذً ابعابذك البياكوين مذالً ميكن إتساخدامه
واالتساثمذك به ،ومت كذلك إناذء أول جهذز صراف يف والية
تسذنديغو األمريكية لاراء البياكوين وصرفهذ ،كمذ مسحت شركة
أبل باداول اتساخدام العملة عرب تطبيقذ،ذ.
 وخالل عذم 2014م قذمت شركذت كربى بقبول الاعذمل بعملة
البياكوين منهذ :شركة (أوفر تساو ) لاصبح أكرب شركة تقبل
البياكوين لبيع الاجزئة ،شركه (اتجير دايركت) العمالقة لبيع
أجهزة احلذتسوب تعامد هذه العملة يف مداوال،ذ ،ماذجر
مونوبري الفرنسية تعلن خطو،ذ لقبول البياكوين وهي جمموعة
ماذجر بيع ابلاجزئة موجودة بفرنسذ وبضعة دول أخرى ،موقع
اشمعلومذت االقاصذدية واشمذلية (بلومبريج إل ) يعرض مسذك
البياكوين( ،بلومبريج إل ) :هي وكذلة أنبذء دوليه تقدم الاقذكير
اشماعلقة ابألخبذك اشمذلية ،وأصبحت جذمعة نيقوتسيذ يف قربص
وجذمعة كمرباي يف انكلرتا تقبل دفع الرتسوم الدكاتسية
ابلبياكوين(.)1
 وخالل الفرتة  2018 -2015توالت العديد من الاركذت
واشماذجر للاعذمل بعملة البياكوين ومن أشهرهذ اشماذجر
)https: // www. unic. ac. cy/news/unic-be-first- (1
university-world-accept-bitcoin.

- 637 -

العمالت االفرتاضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل هبا  -البيتكوين منوذجا ،د .مراد رايق رشيد عودة

اإللكرتونية لاراء السلع واخلدمذت موقع:
 ،usebitcoins. infoحيث يقدم اشموقع خريطة حتدد اشماذجر
العذدية حول العذمل اليت تقبل الاعذمل ابلبياكوين ،وكذلك من
أشهر اشماذجر اإللكرتونية اليت تقبل الاعذمل هبذه العملة موقع
 Shopify. comوالذي يقدم خدمة أتتسيس اشماذجر
اإللكرتونية ،ويقدم خدمذته ألكثر من  70ألف اتجر مبخالف
السلع واخلدمذت.
فقبوهلذ على مساوى الاركذت واشمؤتسسذت وا،الت الاجذكية ال
ميكن حصرهذ ،حيث تضم شركذت اخلدمذت القذنونية ،ومواقع البيع
اشمانوعة ،ومواقع بيع خدمذت اإلتساضذفة ،وكثري من األناطة الاجذكية
واخلدمذتية.
وقد حققت هذه العملة انااذكاً واتسعذً ،وانلت اتساحسذانً
مجذهريايً كبرياً يف فرتة زمنية قصرية ،و لك لسهولة اتساخدامهذ وتوافرهذ
على الابكة.
www.

اثنيا :سعر عملة البيتكوين مقابل الدوالر األمريكي(:)1
مع انطالق عملة البياكوين عذم 2009م كذن تسعر العملة1 :
بياكوين يبلغ ) )0. 001دوالك ،مث بلغ تسعرهذ دوالكاً واحداً عذم
( )1موقع موتسوعة وكيبيدايhttps: //ar. wikipedia. org/wiki :
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2010م 17 ،دوالكاً يف عذم 2011م ،وبعد لك بدأ تسعرهذ يف
االكتفذع حىت بلغ أوائل شهر ديسمرب من العذم 2013م قيمة()1200
دوالكاً ،وبلغت قيماهذ السوقية حينهذ ( )16مليذك دوالك ،وخالل عذم
2014م هبطت عملة البياكوين هبوطذً كبرياً حيث بلغ تسعرهذ((326
دوالكاً للوحدة الواحدة منهذ ،واتسمت هذه الفرتة بكثرة الاذبذب يف
أتسعذكهذ ،حيث كذنت قيمة الوحدة الواحدة منهذ مع بداية عذم
2016م ( )435دوالكاً ،ومنذ شهر نوفمرب 2016م وتسعر البياكوين
تفذع مسامر حىت وصل يف ينذير عذم 2017م إىل
يف تزايد واك ٍ
( )1150دوالكاً للوحدة الواحدة من البياكوين ،ويف شهر اغسطس
 2017بلغت قيمة الوحدة الواحدة من البياكوين ( )4000دوالك،
ويف شهر ديسمرب من نفس العذم 2017م بلغت ( )19400دوالك،
وبعدهذ أبايم وصل السعر اىل ) (20000وباذكيخ 2017/12/20
هبط تسعر العملة بنحو %15ليصل إىل ( )17061ومع بداايت
العذم احلذيل  2018وصلت قيمة العملة إىل( )10000دوالك مبذ
يعذدل هبوط  %50من أعلى اكتفذع هلذ ،خسرت عملة بياكوين من
قيماهذ حىت  2018 /2 /6مذ يعذدل  %46منذ بداية العذم حىت
وصلت إىل (  ) 6000دوالكاً ،وقد خسرت من قيماهذ  %25يف يوم
واحد حيث كذن تسعرهذ باذكيخ  2018/2/5يسذوي () 8222
دوالكاً وقد وصل تسعرهذ باذكيخ  2018/4/30إىل ( )9280دوالكاً،
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وباذكيخ  )8290( 2018/7/25دوالكاً(.)1

اثلثا :املوقف الرمسي للحكومات من العمالت االفرتاضية(:)2
تعد أشمذنيذ الدولة الوحيدة اليت اعرتفت كمسيذً بعملة البياكوين،
على أهنذ نوع من النقود اإللكرتونية ،بينمذ غذلبية دول العذمل مل تسمح
كمسيذً ابلعمالت االفرتاضية ،و لك بني من اعارب الاعذمل هبذ خمذلف
للقذنون واألنظمة ويعذقب عليهذ ،وبني دول حذكت مواطنيهذ من
الاعذمل هبذ ،وبني من يسمح ابلاعذمل هبذ دون االعرتاف هبذ كمسيذً(.)3
( )1ميكن معرفة تسعر عملة البياكوين من خالل مواقع الابذدل للعملة ومن
أشهرهذhttp: //coinmarketcap. com/currencies :
( )2العذين وضيذء الدين" ،وكقة عمل حول العملة االفرتاضية " البياكوين" وموقف
الدول منهذ" ،ص ،10-7 :موقع موتسوعة وكيبيداي https: //ar.
 ،wikipedia. org/wikiعبد هللا بن تسليمذن عبد العزيز" ،النقود االفرتاضية
مفهومهذ ،أنواعهذ ،آاثكهذ االقاصذدية" ،اجمللة العلمية لالقاصذد والاجذكة ،كلية
الاجذكة2017 ،م ،العدد  1جذمعة عني مشس ،ص.45-43 :
( )3بعضهذ اعارب الاعذمل هبذ خمذلف للقذنون واألنظمة ويعذقب عليهذ ،ومن أشهر
تلك الدول على تسبيل اشمثذل ال احلصر :كوتسيذ ،الصني ،اليذابن ،تركيذ،
ابكساذن ،اهلند ،أيسلندا ،اتيلندن فيانذم ،بنكالدش ،بوليفيذ ،األكجناني،
السعودية ،اشمغرب العر  ،مصر ،اجلزائر ،فلسطني .وبعضهذ حذكت مواطنيهذ
من الاعذمل هبذ :مثل :مذليزاي ،تسنغذفوكة ،اتيلند ،كومذنيذ ،األكدن ،الربازيل ،لبنذن.
والبعض اآلخر يسمح ابلاعذمل هبذ دون االعرتاف هبذ كمسيذً ،مثل :الوالايت
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املطلب الثالث :آلية انتاج واستخدام عملة البيتكوين:
تقوم فكرة هذه العملة ،على نظذم يعامد على برجميذت مفاوحة
اشمصدك ميكن من خالهلذ مراجعة الافرة الربجمية يف أي وقت ومن قبل
أي شخص ،ويعامد هذا النظذم على مبدأين:
األول :الاواقيع اإللكرتونية للاحكم يف اشملكية.
والثاين :عرب منع اتساخدام نفس العملة يف أكثر من عملية شراء،
()1
Peer – to
حلمذية البذئع و لك عرب مذ يسمى باقنية الند للند
) Peer (P2Pاليت يام عربهذ االحافذ باسجيالت كذملة تسمى كال
) )block chainتلخص اتكيخ العملة واشمعذمالت الاجذكية اليت مرت هبذ
يف قواعد بيذانت ،ال ميكن تغيريهذ على الابكة العنكبوتية ،وتااذك
هذه الكال مع بعضهذ على شبكة البياكوين ،ممذ يعين ضروكة توافر
شبكذت حذتسب آيل ضخمة ،وانرتنيت وبرجميذت تاغيل وختزين
اشمعلومذت على الويب.
اشماحدة األمريكية ،اليذابن ،تسويسرا ،اشمكسيك ،كندا ،اشمملكة اشماحدة،
فرنسذ ،هولندا ،كوكاي اجلنوبية ،اتسرتاليذ ،األكجناني ،كرواتيذ ،فنلندا ،السويد،
كندا ،الفلبني ،بولندا ،الدمنذك  ،اتساونيذ.
( )1وهو مصطلح تقين يعين الاعذمل اشمبذشر بني مساخدم وآخر دون احلذجة إىل
وتسيط إلمتذم عمليذت الدفع باكل فوكي ألي شخص ويف أي مكذن يف
العذمل وباكذليف منخفضة جدا.
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وتقوم هذه العملة على مبدأ الالمركزية ،فهي ال تعامد يف
تعذمال،ذ على الوتسذطذت اشمذلية ،وال حتاذج لوجود هيئة تنظيمية مركزية
تنظم وتاذبع عمليذ،ذ كذلبنو أو اشمؤتسسذت اشمذلية ،كمذ أهنذ ال ختضع
للقوانني والضوابط اليت تفرضهذ البنو اشمركزية ،إ خيالف تسعر صرفهذ
بني موقع وآخر ،وميكن مبذدلاهذ مع أي عملة نقدية تقليدية.
وتام إداكة العمليذت اشمذلية هلذه العملة وإصداكهذ باكل مجذعي
عرب الابكة العنكبوتية ،ومن اشماوقع أن يام إناذج حنو  21مليون وحدة
من عملة البياكوين كحد أقصى ،ومن اشمناظر الوصول إىل كذمل
اإلصداك يف تسنة 2040م ،حيث يام اناذج  25بياكوينذً حول العذمل
كل عار دقذئق ،ويام تقليص هذه الكمية إىل النصف كل أكبع
تسنوات إىل أن يام إناذج آخر بياكوين ،وبعدهذ ميكن احلصول على
البياكوين عن طريق الاراء فقط وال يام توليده من خالل اشمعدنني،
و لك عن طريق تعقيد اخلواكزميذت اشمطلوب حلهذ كلمذ كثر عدد
اشمعدنني مع مروك الزمن(.)1
وللاغلب على ندكة البياكوين ،فإهنذ قذبلة للاقسيم إىل جزيئذت
أصغر تسمى " السذتوشي" فكل بياكوين حياوي على  100مليون
تسذتوشي ،وهو مذ يسمح للقيمة اإلمجذلية هلذ أن تصل إىل أي كقم مبذ
)(1

https: //www. news7sry. com/2017/03/What-is-Bitcoin.
www.
،www. bitcoin. org/bitcoin. pdf ،html
historyofbitcoin. org
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يليب احايذجذت العذمل من النقود.

()1

كيفية انتاج العملة االفرتاضية التعدين( التوقيب):
أطلق لفظ الاعدين على عملية اناذج العملة الرقمية البياكوين،
و لك لوجود الابه يف عملية اناذج العمالت اشمسكوكة وهو معىن
جمذزي ،حيث إن عملية اتساخراج اشمعذدن من ابطن األكض حتاذج إىل
منقبني وأدوات للانقيب ،إلناذج عملة مسكوكة ،ياذهبه إناذج العملة
الرقمية ،وهي حتاذج كذلك إىل منقبني وأدوات للانقيب إلناذج هذه
العملة.
فذلاعدين يف العملة الرقمية :عبذكة عن كقذبة الكرتونية تقوم هبذ
أجهزة اشمعدنني على عمليذت الاحويل من الند للند.
هبذا يكون برانمج بياكوين مكذىفء ألي بنك مركزى ىف العذمل،
وأجهزة اشمعدنني مكذفئة للصرافني ىف البنو  ،والعذملني على إمتذم عملية
( )1عبد العزيز" ،النقود االفرتاضية مفهومهذ ،أنواعهذ ،آاثكهذ االقاصذدية" ،ص:
 ،25-23عصذم الدين ،أمحد حممد" ،مذ ا تعرف عن عملة البياكوين"،
مقذل يف جملة ،اشمصريف ،العدد(.)73
https: //www. news7sry. com/2017/03/What-is-Bitcoin. html
https: //www. news7sry. com/2017/03/What-is-Bitcoin. html
https: http: //www. maaal. com/archives/6248
،//blockchainheart. com
http: /money. cnn. com
https: //www. weusecoins. com
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الاحويل عن طريق الاأكد من تسجالت اشماعذملني.
اخلطوات املتبعة لعملية التعدين:
تتم عملية التعدين عرب اتباع اخلطوات التالية:
 تعامد فكرة الاعدين أتسذتسذً على برانمج يام تنصيبه يف حذتسوباشمساخدمني ،ويقوم هذا الربانمج ابلانقيب افرتاضيذً وفق برجمة
معينة عن العمالت.
 مثلمذ تاطلب عملية الاعدين احلقيقية معدات وآالت وتكذليفكثرية فهنذ األمر مااذبه فلكي تساطيع إمتذم عملية الاعدين
بنجذح فأنت حتاذج جهذز كمبيوتر ماطوك وأيضذً مصدك كهرابئى
مسادم وهو مذ يرفع تكذليف عملية الاعدين ،تلك الاروط
أجربت اشمعدنني البذحثني عن البياكوين على اإلشرتا معذً فيمذ
يسمى ) :مسبح الاعدين  (Minning _Poolلاقليل الاكذليف
وحتقيق أكرب إتسافذدة ممكنة بعد إتساخراجه.
 يبدأ الربانمج مبعذجلة وحل خواكزميذت معقدة (معذدالتكايضية) مطروحة على شبكة الب  BitCoinتاوقف صعوباهذ على
قوة وحجم احلذتسب اشمساخدم.
 يام فوكاً توليد وحدات العملة ( 50وحدة يف كل مرة يام فيهذحل اخلواكزمية) مبجرد حل هذه الربجميذت.
 يقوم اشمساخدم باخزين وحدات العملة اليت حصل عليهذ يف- 644 -
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حمفظة كقمية خذصة به يف القرص الصلب جلهذزه.
 يام إضذفة توقيع إلكرتوين إىل عملية الاحويل ،للاحقق منالعملية من قبل النظذم اخلذص هبذ ،وختزن أيضذ باكل مافر يف
شبكة البBitCoin.
 لكل وحدة من وحدات هذه العملة مفاذح (كود) تافري خذصمبذلكهذ ،ياغري كلمذ مت حتويل العملة من مساخدم آلخر وميكنه
من اتساخدامهذ.
 يام تسجيل هذا الاحويل على تسجل عذم يف شبكة الب : BitCoinميذثل يف وظيفاه دفرت احلسذابت ،ويام فيه تسجيل كذفة الاعذمالت
اليت تام يف هذه الابكة ،وحياوي كذفة عنذوين ا،ذفظ وعدد
وحدات العملة اشموجودة ،ومذ مت منهذ وإليهذ من حتويالت لكذفة
مساخدميهذ.
 شبكة البياكوين مصممة برجميذً لانظيم عملية الاعدين ،حبيث الينجح إال تعدين واحد كل عار دقذئق ،مهمذ كثر عدد اشمعدنني ،أو
بلغت قوة أجهز،م ،وتقوم الابكة أيضذً باقليص عدد اشمكذفآت
اشممنوحة للمعدنني كل أكبع تسنوات إىل النصف حبيث تاوقف
الابكة عن اتساحداث العمالت ،إ ا وصل عدد عمالت "
البياكوين" يف الابكة إىل  21مليون عملة " بياكوين" و لك عذم
2040م.
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املطلب الرابع :خصائص ومزايا وعيوب العمالت االفرتاضية "
البيتكوين "
أوال :خصائص العمالت االفرتاضية( البيتكوين)(:)1
متالك البياكوين خصذئص ماعددة متيزهذ عن العمالت
احلكومية ،منهذ:
 عملة غري ملموتسة وال وجود فيزايئي هلذ.
 ال يوجد تسلطة مركزية أو جهة حكوميبة تناجهبذ ،حيبث يبام تعبدينهذ
عن طريق اشمعدنني ،فكبل آلبة تنقبب عبن البياكبوين تابكل جبزءً مبن
معذ جنبًذ إىل جنب.
الابكة ،وتعمل اآلالت ً
 تساخدم من خالل شبكة اإلنرتنت فقط.
 تام عمليبذت الاببذدل الاجبذكي بواتسبطاهذ مبذشبرة ،مبن شبخص آلخبر
دون حذجة لوجود بنك وتسيط.
 عببدم قببدكة السببلطذت النقديببة يف أي دولببة يف العببذمل ،ابلبباحكم يف
عرضهذ أو تسعرهذ.
 ال يوجد تسقف معني أو حد لإلنفذق أو الاراء.

)(1

https: ،http//search. mandumah. com/Record/883879
//blockchainheart. com
https: //www. weusecoins. com ،http: /money. cnn. com
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اثنيا :مزااي العمالت االفرتاضية (البيتكوين)(:)1
من أهم اشمزااي هلذه العملة واليت تاجع من قبول اشماعذملني هبذ:
 رسثثوم التحويثثل ضثثديلة جثثدا :ال تفببرض بياكببوين كتسببومذً علببى
جدا مقذكنة ابلبنو .
اإلطالق ،ولو فرضاهذ تساكون ضئيلة ً
 العامليثثة :حيببث إهنببذ ال ت برتبط مبوقببع جغ برايف معببني ،وهببي ماببوفرة
على مساوى العذمل.
 اخلصوصثثية والس ثرية :يسبباطيع اشمسبباخدمون امبباال العديببد مببن
عنذوين البياكوين دون كبطهبذ أبمسبذء أو عنبذوين أو أي معلومبذت
أخ ببرى حت ببدد هوي ببة الا ببخص ،وال ميك ببن مراقب ببة عملي ببذت البي ببع
والاراء اليت تام بواتسطاهذ أو الادخل فيهذ.
 الشثثفافية :ختثثز البياكببوين تفذصببيل عببن كببل معذملببة حببدثت يف
الاب ب بببكة علب ب ببى اإلطب ب ببالق يف دفب ب ببرت عب ب ببذم ضب ب ببخم ،يطلب ب ببق عليب ب ببه
"بلوكااني" ،والبلوكااني تظهر كل شيء.
 سثثرعة التحويثثل :ميكنببك إكتسببذل النق ببود يف أي مكببذن وتسيصببل
خالل دقذئق.
 األمثثا  :تعببد الاقنيببة اشمسبباخدمة يف الااببفري للباكببوين واحببد مببن
أك ببرب ما ببذكيع احلوتس بببة يف الع ببذمل ،مم ببذ يص ببعب تزويره ببذ أو إع ببذدة
)(1

http: //www. sasapost. com/opininon/alpetkoan-virtualcurrency/
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اتسانسذخهذ ،فلديهذ تسجل أمذن قوي جداً.

()1
البيتكوين) :

اثلثا :عيوب العمالت االفرتاضية (
 ع ب ببدم تسب ب ببيطرة البنب ب ببو اشمركزيب ب ببة ،جيعلهب ب ببذ عرضب ب ببه شمخب ب ببذطر أعلب ب ببى
مساقبالً.
 بعببدهذ عببن الرقذبببة ،جعلهببذ أتسببهل وتسببيلة لغسببيل األم بوال وجتببذكة
اشمخدكات واشممنوعذت.
 ع ببدم اإلعب برتاف الرمس ببى هب ببذ م ببن قب ببل دول الع ببذمل ،م ببذ ع ببدا أشمذني ببذ
جيعلهذ ختسر جزءً كبرياً من قيماهذ ،مع أي خرب تسلىب خبصوصهذ.
 إمكذنية اخرتاق ا،ذفظ االلكرتونية وتسرقة حماواهذ.
 الاذبذب السريع واشمفذجئ يف تسعرهذ.
املبحث الثالث :العمالت االفرتاضية (البيتكوين) يف ميزان الشرع
اتساعرضنذ خالل هذا البحث ،أن العمالت والنقود ،مرت باطوك
على طريقة اعابذكهذ نقوداً كوتسيط لثمن السلع وإبراء الذمم ،ومبذ أن
العذمل ياجه حنو العصر اإللكرتوين ،فال مينع من تطوير آلية الاعذمل
ابلنقود الكرتونيذً ،و لك بطبذعة العمالت على شكل أكقذم ختزن بطريقة
الكرتونية مافرة ،ضمن برجمة تضمن عدم نسخهذ أو تزويرهذ ،ويام
()1

http: //www. akhbarak. ،http: //www. raddadi. com/tech/
،30135823 net/articles/
https: //arab-btc. net/pros-cons-btc/
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الاوافق عليهذ داخليذً ودوليذً وفق آلية تضمن حفظ احلقوق وتسهولة
الابذدل ،لكن تنذولنذ للعمالت الرقمية تسيام من خالل الواقع احلذيل هلذ
ضمن بيئة الابذدل والاعذمل واإلناذج هلذ.
املطلب األول :النقود وعلة الثمنية عند الفقهاء:
للوقوف على اشمقصود من الثمنية ،كذن ال بد من اتساعراض آكاء
الفقهذء ونظر،م يف تكييف الفلوس( )1واليت كاجت يف زمذهنم ،حيث
انقسم الفقهذء يف لك إىل فريقني:
الفريق األول :أن الفلوس عرض فال تعطى صفة الثمنية ،وال
جتري عليهذ مذ جيري على األمثذن ،وأن النقود حمصوك يف الذهب
الفضة ،على خالف بني الفقهذء بني حصره يف اشمضروب منهمذ ،وهو
قول مجهوك احلنفية( )2والاذفعية( )3أو أنه عذم فيهمذ ،تسواء كذان
( )1الفلوس :ضرب من اشمعذدن من غري الذهب والفضة تسكة وصذك نقداً يف
الاعذمل عرفذً ،ومثنذً ابصطالح النذس .أنظر :شبري" ،اشمعذمالت اشمذلية
اشمعذصرة" ،ص.139 :
( )2ابن عذبدين" ،حذشية ابن عذبدين " ،ج ،3 :ص.124 :
( )3حممد بن أمحد اخلطيب الاربيين " ،مغين ا،اذج "( ،د .م :داك الكاب
العلمية1415 ،هب1994-م) ،ط ،1ج1 :ص389 :؛ أبو زكراي حمي
الدين بن شرف النووي ،كوضة الطذلبني وعمدة اشمفاني ،حتقيق :زهري
الاذويش( ،دماق :اشمكاب اإلتسالمي1412 ،هب 1991 -م) ،ط ،3ج:
 ،3ص.380 :
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مضروبني أو غري مضروبني ،وهو قول مجهوك اشمذلكية( )1واحلنذبلة(.)2
أدلة هذا الفريق:
 -1أن العلة يف الذهب والفضة هي الثمنية ،وهذه علة قذصرة
عليهمذ ال تاعدى إىل غريمهذ.
 -2أن غري األمثذن يعارب من العروض.
الفريق الثاين :يرى إطالق النقود على الذهب والفضة ،وعلى
كل مذ يقوم مقذمهمذ يف معذمالت النذس ،ومبذدال،م من أي نوع كذن،
وأن الفلوس الرائجة تعطى صفة الثمنية وتلحق ابلنقود الذهبية
والفضية ،وهذا قول عمر بن اخلطذب كضي هللا عنه ،وحممد بن احلسن
من احلنفية ،وكواية عن اإلمذم مذلك ،وقول عند أمحد بن حنبل ،ومذ
كجحه ابن تيمية(.)3
( )1حممد بن أمحد بن عرفة" ،حذشية الدتسوقي"( ،د .م :داك الفكر ،د .ت)
د .ط ،ج3 :ص.61 :
( ) 2منصوك بن يونس البهويت" ،كاذف القنذع على منت االقنذع "( ،د .م :داك
الكاب العلمية ،د .ت)د .ط ،ج2 :ص253 :؛ موفق الدين عبد هللا بن
أمحد ابن قدامة" ،اشمغين"( ،القذهرة :مكابة القذهرة1388 ،هب) د .ط ،ج:
5ص.126 :
( )3الكذتسذين" ،بدائع الصنذئع" ،ط ،2ج 6 :ص59 :؛ وحممد بن أمحد بن
أ تسهل السرخسي " ،اشمبسوط "( ،بريوت :داك اشمعرفة1414 ،هب -
- 650 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  189اجلزء الثاين

أدلة هذا الفريق:
 -1أن كل مذ تعذكف عليه النذس أنه مثن وتلقوهذ ابلقبول يعد مثنذً،
له حكم الذهب الفضة.
 -2الاعليل ابلثمنية تعليل بوصف منذتسب؛ ألن اشمقصود ابألمثذن أن
تكون معيذكاً لألموال ومقيذتسذً لقيم السلع ،وال يقصد اإلنافذع
بعينهذ.
 -3عموم الضرك والظلم اشماحقق بسبب اعابذكهذ عرضذً من العروض،
فيبذع الفلس ابلفلسني ،وجعلهذ مثنذً تقوم به األشيذء فيه صالح أمر
النذس.
املواقشة والرتجيح:
اعابذك الثمنية حمصوكة يف الذهب والفضة ال دليل عليه،
وهوحتكم بال دليل ،بل تاحقق الثمنية يف كل مذ كاج ،وكذن مقيذتسذً لقيم
السلع ،وتلقذه النذس ابلقبول وصدك أبمر السلطذن.
1986م) د .ط ،ج22 :ص21 :؛ ومذلك بن أنس األصبحي ،اشمدونة
الكربى( ،د .م :داك الكاب العلمية1415 ،هب) د .ط ،ج 3 :ص5 :؛
البهويت " ،الروض اشمربع" ،ج ،1 :ص345 :؛ ابن تيمية" ،جمموع
الفاذوى" ،ج19 :ص 251-250 :ج29 :ص468 :؛ أبو حممد علي
بن أمحد بن تسعيد بن حزم " ،ا،لى "( ،بريوت :داك الفكر ،د .ت) د.
ط ،ج7 :ص.214 :
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ومن لك قول عمر بن اخلطذب كضي هللا عنه" :مهمت أن
أجعل الدكاهم من جلود اإلبل ،فقذلوا له إ ن ال بعري ،فأمسك"(.)1
وقول اإلمذم مذلك" :لو أن النذس أجذزوا بينهم اجللود حىت
تكون هلذ تسكة وعني ،لكرهاهذ أن تبذع ابلذهب والوكق نظرة"(.)2
قول ابن تيمية" :أمذ الدكهم والدينذك فمذ يعرف له حد طبيعي
وال شرعي ،بل مرجعه إىل العذدة واالصطالح؛ و لك ألنه يف األصل ال
ياعلق اشمقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيذكاً شمذ ياعذملون به والدكاهم
والداننري ال تقصد لنفسهذ ،بل هي وتسيلة إىل الاعذمل هبذ؛ وهلذا كذنت
أمثذانً؛ خبالف تسذئر األموال فإن اشمقصود االنافذع هبذ نفسهذ ،فلهذا
كذنت مقدكة ابألموك الطبيعية ،أو الارعية ،والوتسيلة ا،ضة اليت ال
ياعلق هبذ غرض ال مبذد،ذ وال بصوك،ذ حيصل هبذ اشمقصود كيفمذ
كذنت"(.)3
ويقول ابن حجر يف كاذبه الفاذوى الكربى أتكيداً على شرط
الرواج" :ومن مث لو كاجت الفلوس كواج النقود ثبت هلذ أحكذمهذ"(.)4
ويقول النووي يف كاذب كوضة الطذلبني معلالً عدم مثنية الفلوس:
( ) 1أمحد بن حي ،البال كي " ،فاوح البلدان "( .د .ط ،بريوت :داك ومكابة
اهلالل1988 ،م) ،ج1 :ص.452 :
( )2مذلك " ،اشمدونة" ،ج3 :ص.396 :
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفاذوى" ،ج19 :ص.252- 251 :
( )4ابن حجر اهليثمي" ،الفاذوى الكربى" ،ج2 :ص.182 :
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"والصحيح أنه ال كاب يف الفلوس النافذء الثمنية الغذلبة"( ،)1وقذل يف
اجملموع" :وليست الفلوس كذلك فإهنذ وإن كذنت مثنذً يف بعض البالد
فليس من جنس األمثذن غذلبذً"(.)2
مبعىن أهنذ إن كاجت يف مجيع البالد كنقد مساقل؛ فإنه ياملهذ
الوصف وهو غلبة الثمنية ،فالحق ابلذهب والفضة يف األحكذم ألهنذ
تكون من جنس األمثذن(.)3
والقول الثذين ،الذي يقول بعدم حصر النقود والثمنية يف الذهب
والفضة ،هو الذي يسري عليه الفقهذء اشماأخرون يف دكاتسذ،م واتساعمذال،م
لكلمة النقد والنقود وهو الراجح(.)4
وبنذء على لك هل تاحقق علة الثمنية يف العمالت االفرتاضية؟
وهل ميكن أن نعارب العمالت االفرتاضية نقداً صحيحذً؟ حىت جنيب
على هذا الاسذؤل ال بد من الوقوف على حقيقة النقود من حيث
وظذئفهذ ،والاروط الواجب توفرهذ فيهذ ،مث ننزهلذ على العمالت
االفرتاضية لنرى مدى حتققهذ من عدمه.
( )1النووي" ،كوضة الطذلبني" ،ج 3 :ص.378 :
( )2النووي" ،اجملموع" ،ج 9 :ص.493 :
( )3توفيق كمضذن البوطي" ،البيوع الاذئعة وأثر ضوابط اشمبيع يف شرعياهذ"( ،د.
م :داك الفكر1418 ،هب ) ط ،1ص.342 :
( )4عبد هللا بن منيع" ،الوكق النقدي "( ،الرايض :مطذبع الرايض1391 ،هب) ط،1
ص13 :؛ أنظر :األشقر وآخرون " ،حبوث فقهية يف قضذاي اقاصذدية معذصرة"،
ج1 :ص284 :؛ عالء الدين حممود الزعرتي" ،النقود وظذئفهذ األتسذتسية
وأحكذمهذ الارعية "( ،د .م ،د .ن1417 ،هب) ط 1ص.102 :
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املطلب الثاني :وظائف النقود ومدى حتققها يف العمالت
االفرتاضية
ال يوجد شكل خذص للنقود يف االقاصذد اإلتسالمي ،إ أن
النقود يعارب قوة شرائية عذمة ،مىت حتققت فيه علة الثمنية ،حيث يقوم
باأدية دوكه من خالل وظذئفه األتسذتسية ،واليت تنذوهلذ الفقهذء ابلبيذن
والاوضيح ،وتامثل يف أكبع وظذئف كئيسية( :)1وهي:
 -1مقيذس لقيم السلع واخلدمذت.
 -2وتسيط لابذدل السلع واخلدمذت.
 -3أداة حلفظ الثروة ومساودع للقيمة.
 -4وتسيلة للمدفوعذت اآلجلة.
وتوضيح ذلك فيما يلي:
 -1مقياس لقيم السلع:
حيث يام اتساخدامهذ لقيذس قيم السلع واخلدمذت ،فذلوحدة
( ) 1هذيل عبد احلذفظ داود" ،تغيري القيمة الارائية للنقود الوكقية" ،دكاتسذت يف
االقاصذد اإلتسالمي( ،د .م :دكاتسذت يف االقاصذد اإلتسالمي ( ،)35اشمعهد
العذشمي للفكر اإلتسالمي1410 ،هب) د .ط ،ص3 :؛ أنظر :عوف
الكفراوي" ،النقود واشمصذكف يف النظذم اإلتسالمي"( ،االتسكندكية :داك
اجلذمعذت اشمصرية ،د .ت) د .ط ،ص ،3 :داغي" :قذعدة اشمثلي والقيمي
يف الفقه اإلتسالمي" ،ص147 :؛ اشمصري" ،اإلتسالم والنقود" ،ص.95 :
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النقدية ألي دولة هي وحدة تقذس هبذ قيم السلع واخلدمذت يف اجملامع،
وقد تسذعد اتساخدام وحدة حسذب موحدة كل من البذئعني واشمارتين
على حتديد كميذ،ذ وأنواعهذ ،ولذا فذلنقود جيب أن تاسم ابلثبذت ولو
نسبيذً ،وتفقد دوكهذ وقو،ذ كلمذ فقدت ثبذ،ذ ،وهلذا يقول ابن تيمية ".
اوتسل هبذ إىل
معيذكا لألموال ،ي ا
اشمقصود من األمثذن (النقود) أن تكون ً
معرفة مقذدير األموال"(.)1
ويقول ابن القيم " الدكاهم والداننري أمثذن اشمبيعذت ،والثمن هو
اشمعيذك الذي يعرف به تقوم األموال ،فيجب أن يكون حمدوداً مضبوطذً
ال يرتفع وال ينخفض"(.)2
ويقول الغزايل" :من نعم هللا تعذىل خلق الدكاهم والداننري ،وهبمذ
قوام الدنيذ ومهذ حجران ال منفعة يف أعيذهنمذ ،ولكن يضطر اخللق
اليهمذ من حيث إن كل إنسذن حماذج إىل أعيذن كثرية يف مطعمه،
وملبسه ،وتسذئر حذجذته ،وقد يعجز عمذ حياذج اليه ،وميلك مذ يساغين
عنه ،حىت تقدك هبذ األموال ،فيقذل هذا اجلمل يسذوي مذئة دينذك وهذا
القدك من الزعفران يسذوي مذئة دينذك ،فمن حيث إهنمذ مسذواين شيئذً

( )1ابن تيمية ،جمموع الفاذوى ،ج19 :ص252-251 :
( ) 2ابن القيم ،اعالم اشموقعني عن كب العذشمني( ،بريوت :داك الكاب العلمية،
1991م) ،د .ط ،ج 2 :ص105 :
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واحداً إ اً مهذ ماسذواين وإمنذ أمكن الاعديل ابلنقدين.)1(" . . .
ويقول ابن كشد " :شمباذ عسر إدكا الاسذوي يف األشيذء اشمخالفة
الذوات ،جعل الدينذك والدكهم لاقوميهذ :أعين لاقديرهذ"(.)2
 -2وسيط لتبادل السلع واخلدمات:
فهي وتسيلة لنقل ملكية السلع واخلدمذت من طرف إىل آخر دون
احلذجة إىل طرف اثلث ،إ اً هي الواتسطة يف تقدير قيم األشيذء (.)3
وجذءت أقوال الفقهذء والعلمذء لاؤكد هذا الدوك للنقود حيث
يقول ابن كشد" :اشمقصود منهمذ (الذهب والفضة) أوالً اشمعذملة ال
االنافذع ،خبالف العروض اليت يقصد منهذ االنافذع أوالً ال اشمعذملة"( .)4
ويقول ابن عذبدين " :الثمن غري مقصود بل وتسيلة إىل اشمقصود ،إ
(.)5
االنافذع ابألعيذن ال ابألمثذن "
ويؤكد شيخ اإلتسالم ابن تيمية هذا اشمفهوم بقوله " :والدكاهم
( )1أبو حذمد حممد بن حممد الغزايل ،إحيذء علوم الدين( ،بريوت :داك اشمعرفة،
د .ت) د .ط ،ج4 :ص.91 :
( ) 2ابن كشد ،بداية اجملاهد( ،تركيذ :داك اخلالفة العلية ،مطبعة أمحد كذمل،
1333هب)د .ط ،ج9 :ص.109 :
( )3ابن العر  ،أحكذم القرآن ،ج3 :ص.23 :
( )4ابن كشد ،بداية اجملاهد ،ج ،1 :ص231
( )5ابن عذبدين ،كد ا،اذك على الدك اشمخاذك ،ج4 :ص3 :
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أمثذان
والداننري ال تقصد لنفسهذ بل هي وتسيلة إىل الاعذمل هبذ ،وهلذا كذنت ً
خبالف تسذئر األموال ،فإن اشمقصود االنافذع هبذ نفسهذ ،فلهذا كذنت
مقدكة ابألموال الطبيعية ،أو الارعية ،والوتسيلة ا،ضة اليت ال ياعلق هبذ
غرض ال مبذد،ذ وال بصوك،ذ ،حيصل هبذ اشمقصود كيف كذنت"(.)1
يقول ابن القيم " :فذألمثذن ال تقصد ألعيذهنذ ،بل يقصد الاوصل
هبذ إىل السلع"(.)2
ويفهم من أقوال العلمذء أن الدوك احلقيقي للنقود هو الابذدل،
وليست موضوعة لالجتذك واشمضذكبة ،ألن وظيفة النقود هو متهيد السبيل
ألناطة اإلناذج.
 -3أداة حلفظ الثروة ومستودع للقيمة:
إ أنه ال حيافظ ابلنقود لذا،ذ؛ وإمنذ بقصد إنفذقهذ يف فرتات
الحقة ،أو شمقذبلة احايذجذت طذكئة ،فذلنقود يف هذه احلذلة تقوم بوظيفة
اشمساودع واشمخزن للقيمة وحفظ الثروة ،وحىت تكون النقود مساودعذً
للقيمة ال بد من توفر شرطني:
األول :أن ال تاعرض قيماهذ إىل االخنفذض مبروك الزمن.
الثاين :قبول اتسابداهلذ ابلسلع واخلدمذت اشمطلوبة (.)3
( )1ابن تيمية ،جمموع الفاذوى ،ج19 :ص.251
( )2ابن القيم ،اعالم اشموقعني ،ج 3 :ص 422
( )3ضيذء جميد ،الفكر االقاصذدي اإلتسالمي يف وظذئف النقد( ،اإلتسكندكية:
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 -4وسيلة للمدفوعات اآلجلة:
أي أهنذ تساخدم إلبراء الذمم بدفع الديون وتسديد القروض،
وأن الديون يام الاعبري عنهذ ابلنقود؛ ألن النقود تاكل قوة شرائية عذمة
يام الاعبري عنهذ بوحدات حمددة وماطذبقة يف خواصهذ(.)1
"وهذه الوظيفة إمنذ تنهض على أتسذس قبول النذس ابلنقود
كعوض شمذ هلم يف مم اآلخرين من حقوق ،ولو كذن هذا العوض
مؤجالً ،إن قبول النذس ابلنقود هلذا الغرض إمنذ يقوم على اعابذك
واخابذك قدكة النقود يف حفظ حقوقهم (خزن القيم) وقذبلياهذ للاحول
إىل أي شيء يرغبونه وبال عنذء"(.)2
مدى حتقق وظائف الوقود يف العمالت االفرتاضية (البيتكوين)
ابلوقوف على حقيقة العمالت االفرتاضية ،جند أن خصذئص
النقود ال تاوفر يف العمالت االفرتاضية ،وبيذن لك وتوضيحه يف اآليت:
أوال :هل تعترب العمالت االفرتاضية مقياسا لقيم السلع؟
 ال تعارب مقيذتسذً لقيم السلع ،حيث إنه ال يام قيذس قيم
مؤتسسة شبذب اجلذمعة2006 ،م) د .ط ،ص.39 :
( ) 1خذلد علي الدليمي" ،النقود واشمصذكف والنظرية النقدية" ( .ليبيذ :داك
األنيس للطبذعة والنار والاوزيع1988 ،م) ،د .ط ،ص.27 :
( )2السبهذين" ،النقود اإلتسالمية كمذ ينبغي أن تكون" ،ص4 :
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اخلدمذت والسلع هبذ مبذشرة ،بل ال بد من تقييمهذ بعملة أخرى
مث بعد لك يام الابذدل.

اثنيا :هل تعترب وسيطا لتبادل السلع واخلدمات؟
 العمالت االفرتاضية ال تقوم هبذه الوظيفة ،إ الوظيفة األتسذتسية
للعمالت االفرتاضية ابلوضع احلذيل هو االجتذك واشمضذكبة،
وليست وتسيلة للابذدل.
اثلثا :هل تصلح أ تكو مستودع للقيمة وخمز للثروة؟
 ال تصلح أن تساخدم كمساودع للقيمة وخمزن للثروة ،و لك نظراً
للاقلبذت والاذبذابت الكبرية يف قيماهذ ،وأتثرهذ السريع أبي
حدث تقين أو موقف كمسي ،وابلاذيل الاأثري الكبري على قدك،ذ
الارائية ،وابلاذيل عدم اعامذدهذ خمزن للثروة خوفذً من ضيذع الثروة.
رابعا :هل تصلح أ تكو وسيلة للمدفوعات اآلجلة؟
 ال تصلح أن تكون وتسيلة لقضذء الديون وتسديد القروض وإبراء
الذمم ،ألن هذه الوظيفة مرتبطة بكون النقود حذفظة لقيماهذ
الارائية ،وقذبلة للاحول إىل أي شيء يرغبونه ،والعمالت
االفرتاضية غري مساقرة يف قيماهذ ،واالتساقراك عذمل مهم لقبول
أن تكون وتسيلة دفع آجلة.
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املطلب الثالث :الشروط الواجب توفرها يف النقود ومدى حتققها
يف العمالت االفرتاضية (البيتكوين):
هنذ شروط ال بد من توفرهذ يف النقود كي يعارب نقداً صحيحذً
وهي:
الشرط األول :الرواج والقبول العام:
والرواج يف االصطالح " :دوكان اشمذل بني أيدي أكثر من ميكن
من النذس بوجه حق"(.)1
ويفهم من قوله تعذىل :ﱥ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱤ

[احلار ،]7 :بطريق اإلميذء على وجوب كواج اشمذل ودوكانه بني أيدي
النذس(.)2
أي أن تكون النقود مقبولة يف الاداول بني األفراد ،وهلذ كواج عذم،
غري أن صفة القبول أصبحت من تسيذتسذت الدول ،ومل تعد مرتوكة لألفراد.
والرواج عند الفقهذء يطلق على الاعذمل اشمقرون ابلرغبة من
النذس ،والذي حيقق غذية وجود النقد ،وألمهية الرواج فقد هب فقهذء
( )1حممد طذهر بن عذشوك" ،مقذصد الاريعة اإلتسالمية" ،حتقيق :حممد الطذهر
اشميسذوي(بريوت :داك النفذئس 2001م) ط ،2ص.464 :
( )2عبد اجمليد اخلالدي" ،مقصد كواج األموال ومظذهره يف عقود اشمعذمالت"،
جذمعة األمري عبد القذدك للعلوم اإلتسالمية ،قسنطينة ،حبث مناوك ،ص5 :
- 660 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  189اجلزء الثاين

اشمذلكية وبعض احلنذبلة( )1إىل وجوب الزكذة يف النقود النذقصة يف الوزن
نقصذً يسرياً إ ا كاجت كذلكذملة ،حيث أن اشمعول عندهم هو الرواج.
حيث جذء يف اشمبسوط مؤكداً هذا الارط العابذك الفلوس أمثذانً:
"وأمذ عندان فذلفلوس الرائجة مبنزلة األمثذن الصطالح النذس على كوهنذ
مثنذً لألشيذء"(.)2
ويف الدك اشمخاذك " :وأمذ الفلوس فإن كاجت مكثمن ،وإال
()3
فكسلع"
ويقول ابن حجر يف كاذبه الفاذوى الكربى أتكيداً على شرط
الرواج " :ومن مث لو كاجت الفلوس كواج النقود ثبت هلذ أحكذمهذ" (.) 4
ويقول النووي يف كاذب كوضة الطذلبني معلالً عدم مثنية الفلوس" :
والصحيح أنه ال كاب يف الفلوس النافذء الثمنية الغذلبة" ( )5وقذل يف اجملموع:
" وليست الفلوس كذلك فإهنذ وإن كذنت مثنذً يف بعض البالد فليس من
جنس األمثذن غذلبذً" (.)6
( )1الدتسوقي" ،حذشية الدتسوقي" ،ج1 :ص456 :؛ ابن مفلح " ،الفروع"،
ج ،2 :ص.256
( )2السرخسي " ،اشمبسوط " ،ج 14 :ص.25
( )3ابن عذبدين ،كد ا،اذك على الدك اشمخاذك ،ج 5 :ص.272 :
( )4ابن حجر اهليثمي " ،الفاذوى الكربى" ،ج2 :ص.182 :
( )5النووي " ،كوضة الطذلبني " ،ج 3 :ص.378 :
( )6النووي " ،اجملموع " ،ج 9 :ص.493 :
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مبعىن أهنذ إن كاجت يف مجيع البالد كنقد مساقل؛ فإنه ياملهذ
الوصف وهو غلبة الثمنية ،فالحق ابلذهب والفضة يف األحكذم ألهنذ
تكون من جنس األمثذن(.)1
الشرط الثاين :ثبات قيمة الوقد واستقراره:
وهذا مطلب شرعي أتسذتسي يف النقد للقيذم بوظيفاه حىت ال
يؤدي إىل اإلخالل ابلنواحي احلقوقية واالقاصذدية أو االلازامذت بني
النذس ،وال شك أن اتساقراك قيمة النقد شرط للعدل يف اشمعذمالت ،ألن
غيذب هذا الارط يؤدي إىل الاظذمل وأكل أموال النذس بغري حق.
حيث يوضح لك ابن القيم كمحه هللا فيقول " :فإن الدكاهم
والداننري أمثذن اشمبيعذت ،والثمن هو اشمعيذك الذي به يعرف تقوم
ددا مضبوطًذ ال يرتفع وال ينخفض ،إ لو
األموال ،فيجب أن يكون حم ً
كذن الثمن يرتفع وينخفض كذلسلع مل يكن لنذ مثن نعارب به اشمبيعذت،
وحذجة النذس إىل مثن يعاربون به اشمبيعذت حذجة ضروكية وعذمة. . . .
تقوم به األشيذء ويسامر على حذلة واحدة،
و لك ال يكون إال بثمن َّ
يقوم هو بغريه ،إ يصري تسلعة يرتفع وينخفض فافسد معذمالت
وال َّ
احدا ال يزداد
النذس ويقع اخللف ،ويااد الضرك . .ولو جعلت مثنًذ و ً
وال ينقص لصلح أمر النذس " ( .) 2
( ) 1توفيق كمضذن البوطي" ،البيوع الاذئعة وأثر ضوابط اشمبيع يف شرعياهذ "( ،د.
م :داك الفكر1418 ،هب ) ط ،1ص.342 :
( )2ابن القيم" ،اعالم اشموقعني " ،ج2 :ص138 ،137 :
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ثبذت قيمة النقود من النذحية االقاصذدية ،غذية مذ يوصي به
اشمنطق السليم ،حلفظ أموال النذس،
فثبذت قيمة النقد ،شرط للاعذمل العذدل ،وحفظ األموال
واشممالكذت ،وتوتسيع حجم اشمعذمالت ،وهو شرط لقيذم النقود
بوظذئفهذ آنفة الذكر.
الشرط الثال  :أ تكو صادرة من قبل الدولة ،وحتت رقابتها.
تعرف عملية إصداك النقود" :أبهنذ حتويل أصول معينة ( حقيقية
()1
ب ب ب شبه نقدية أو نقدية) إىل وتسيلة تبذدل ودفع"
إصداك النقود يف االقاصذد اإلتسالمي تضبطه القواعد العذمة
للاريعة اإلتسالمية ،واليت وضعت لاحقيق مصذحل العبذد وحفظ
اشمقذصد ،واليت منهذ حفظ اشمذل ،حيث عرفت اشمصلحة أبهنذ " :ا،ذفظة
على مقصود الارع ،ومقصود الارع من اخللق مخسة ،وهو أن حيفظ
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومذهلم ،فكل مذ ياضمن حفظ
هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ،وكل مذ يفوت هذه األصول فهو
مفسدة ،ودفعهذ مصلحة"(.)2
( )1السبذعي" ،الضوابط االقاصذدية لإلصداك النقدي بني النظذم اإلتسالمي
والنظذم الرأمسذيل" ،ص.34 :
( )2أبو حذمد حممد الغزايل" ،اشمساصفى من علم األصول"( ،د .م :داك الكاب
العلمية1413 ،هب 1993 -م) ط ،1ج1 :ص.174 :
- 663 -

العمالت االفرتاضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل هبا  -البيتكوين منوذجا ،د .مراد رايق رشيد عودة

وحيث إن إجيذد نقود وإصداكهذ ماعلق به مراعذة اشمصلحة
العذمة ،كذن ال بد له من ترتيب ،يضمن لكل جمامع مذ يانذتسب وحجم
انجته الوطين ،والذي يؤدي إىل اتساقراك يف قيمة النقود ،حىت تقوم
بوظذئفهذ مبذ حيقق حفظ أموال النذس ومعذشهم.
ال يوجد نص شرعي من كاذب أو تسنة يقيد عملية إصداك
النقود ،ولكن اشماابع لسيذتسة النقد داخل الدولة اإلتسالمية يف أغلب
فرتا،ذ ،جيد أن إصداك النقود من وظذئف الدولة واعابذكهذ مسألة
تسيذدية ،وهذا مبين على حكم االتساصالح والسيذتسة الارعية.
وللوقوف على حكم اصداك نقود ياعذمل هبذ النذس دون إ ن
احلذكم الارعي للبالد.
اخالف الفقهذء على جواز اصداك النقود دون إ ن احلذكم
الارعي وكقذبة الدولة على قولني:
القول األول :جواز ضرب وإصداك النقود دون إ ن احلذكم أو
من ينيبه ،هب إىل هذا القول أبو حنيفة والثوكي ،وقيدوا لك بعدم
إيقذع ضرك ابإلتسالم وأهله.
حيث قذل البال كي " :وقذل الثوكي وأبو حنيفة وأصحذبه :ال
أبس بقطعهذ إ ا مل يضر لك ابإلتسالم وأهله" (.)1
القول الثاين :عدم جواز ضرب وإصداك النقود من غري إ ن
( )1البال كي " ،فاوح البلدان " ،ج1 :ص.452 :
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احلذكم وكقذبة الدولة حيث يقصر هذا احلق على الدولة واإلمذم؛ ألنه
حق تسيذدي للدولة ،هب إىل لك مجهوك الفقهذء من اشمذلكية
والاذفعية واحلنذبلة وأ يوتسف من احلنفية (.)1
األدلة:
أدلة القول األول :جواز ضرب النقود دون إ ن السلطذن.
اتسادل أصحذب هذا القول :أبن األصل يف اشمعذمالت اإلابحة،
وال يوجد مذ مينع إال إ ا تسبب يف ضرب النقود ضرك واضح.
وميكن منذقاة هذا القول :أبن فاح اجملذل شمثل لك ،دون كقذبة
الدولة يؤدي إىل فسذد وضرك حمقق ،حيث إن اشمصلحة تقاضي ضبط
عملية اإلصداك ضمن تسيذتسة الدولة اشمذلية ،وال ميكن صبط عملية
االصداك إن فاح هذا البذب بدعوى اإلابحة ،مث مسذح أ حنيفة
بضرب النقود دون إ ن السلطذن ،ماروط بعد اإلضراك ،فإن أضر منع
من لك ،ويف وضع هذا الارط يذهب احلنفية إىل مذ هب اليه
اجلمهوك من منع ضرب النقود دون إ ن السلطذن.
أدلة القول الثاين :عدم جواز ضرب النقود دون إ ن احلذكم
أبي حذل.
( )1احلطذب " ،مواهب اجلليل يف شرح خماصر خليل" ،ج4 :ص342 :؛
النووي " ،اجملموع" ،ج6 :ص11 :؛ ابن مفلح " ،الفروع" ،ج:
4ص133؛ أبو يعلى " ،األحكذم السلطذنية " ،ج1 :ص.181 :
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 -1إصداك النقود واإلشراف عليهذ يعارب من وظذئف الدولة
السيذدية ،وهذا واضح من تابع تسيذتسة النقد داخل الدولة
اإلتسالمية ،يف أغلب فرتا،ذ.
 -2حصر إصداك النقود وقصرهذ على احلذكم الارعي وحتت كقذبة
الدولة ،فيه حفظ شمصذحل العذمة من النذس ،وصيذنة ألمواهلم،
وحفظ معذمال،م من الفسذد والغش.
 -3إصداك النقود مبين على حكم االتساصالح والسيذتسة الارعية؛ ألن
الدولة ممثلة بويل األمر هي األقدك على حتديد الكمية الالزمة
إلصداك النقود ،دون إحداث خلل يؤثر تسلبذً على الناذط
االقاصذدي.
وهذا القول الثذين هو الراجح شمذ لعملية إصداك النقود من
انعكذتسذت على االقاصذد والسيذتسة النقدية.
وياضح لك من أقوال الفقهذء وأهل العلم فقد تواكدت أقوال
الفقهذء وأهل العلم ب كمحهم هللا ب على أن إصداك النقود من وظذئف والة
أموك اشمسلمني ،وأن الواجب عليهم حفظهذ من الغش وصيذناهذ عن
اإلفسذد ،واعاربوا أنه ال جيوز ألي فرد إصداك النقود ،وع ادوه داخالً يف
ابب الكراهة( ،)1ومن لك:
( )1كمذل" ،اشمصرفية اإلتسالمية السيذتسة النقدية" ،ص ،99-89 :اشمصري،
"اإلتسالم والنقود" ،ص.19-16 :
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قذل اإلمذم أمحد " :ال يصلح ضرب الدكاهم إال يف داك الضرب
()1
إب ن السلطذن ،ألن النذس إن ك اخص هلم ككبوا العظذئم"
وقذل النووي " قذل أصحذبنذ :ويكره لغري اإلمذم ضرب الدكاهم
والداننري إن كذنت خذلصة ،ألنه من شأن اإلمذم ،وألنه ال يؤمن
()2
فيه الغش واإلفسذد "
وقذل البهويت " :ينبغي للسلطذن أن يضرب هلم أي :الرعذاي
فلوتسذً تكون بقيمة العدل يف معذمال،م من غري ظلم هلم،
تسهيالً عليهم ،وتيسرياً شمعذشهم ،وال ياجر و السلطذن يف
الفلوس ،أبن يارتي حنذتسذً فيضربه فياجر فيه ،ألنه تضييق"(.)3
وقذل أبو يعلى " :فقد منع من الضرب بغري إ ن السلطذن شمذ
فيه من االفايذت عليه"(.)4
وقد نباه شيخ اإلتسالم ابن تيمية يف كالم له عمذ جيب مراعذته

( )1حممد بن احلسني ابن الفراء ابو يعلى" ،األحكذم السلطذنية" ،صححه وعلق
عليه :حممد حذمد الفقي( ،بريوت :داك الكاب العلمية1421 ،هب) ط،2
ص.181 :
( )2أبو زكراي حمي الدين النووي" ،اجملموع شرح اشمهذب"( ،د .م :داك الفكر ،د.
ت) د .ط ،ج6 :ص.11 :
( )3منصوك بن يونس بن صالح البهويت" ،كاذف القنذع"( ،د .م :داك الكاب
العلمية ،د .ت) د .ط ،ج2 :ص.232 :
( )4أبو يعلى" ،األحكذم السلطذنية" ،ص.181 :
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يف ضرب الفلوس إىل أن إصداك النقود جيب أن يكون اتساجذبة
حلذجة األمة ومصلحاهذ ،ال جلين األكابح من إصداكهذ أو
االجتذك هبذ فقذل " :فإن الفلوس النذفقة يغلب عليهذ حكم
األمثذن وجتعل معيذك أموال النذس ،وهلذا ينبغي للسلطذن أن
يضرب هلم فلوتسذً تكون بقيمة العدل يف معذمال،م ،من غري
ظلم هلم ،وال ياجر و السلطذن يف الفلوس أصالً ،أبن يارتي
حنذتسذً فيضربه فياجر فيه وال أبن حيرم عليهم الفلوس اليت
أبيديهم ويضرب هلم غريهذ ،بل يضرب مذ يضرب بقيماه من
غري كبح فيه ،للمصلحة العذمة ويعطي أجرة الصنذع من بيت
اشمذل ،فإن الاجذكة فيهذ ابب عظيم من أبواب ظلم النذس وأكل
أمواهلم ابلبذطل ،فإنه إ ا حرم اشمعذملة هبذ حىت صذكت عرضذً
وضرب هلم فلوتسذً أخرى أفسد مذ عندهم من األموال بنقص
أتسعذكهذ فيظلمهم فيهذ وظلمهم فيهذ بصرفهذ أبغلى من تسعرهذ،
وأيضذً فإ ا اخالفت مقذدير الفلوس صذكت كيعة إىل أن الظلمة
أيخذون صغذكاً فيصرفوهنذ وينقلوهنذ إىل بلد آخر وخيرجون
صغذكهذ فافسد أموال النذس "(.)1
 وقد اعارب اشمذوكدي أن عملية اصداك النقود وإداك،ذ ومنع الغش
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفاذوى" ج29 :ص.469 :
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وفسذدهذ من وظذئف الدولة اشممثلة بويل األمر( ،)1حيث قذل" :
وإن كذن النقد تسليمذً من غش ،ومأموانً من تغيري ،صذك هو
اشمذل اشمدخوك ،فداكت به اشمعذملة نقداً ونسذءً ،فعم النفع ،ومت
الصالح . . . .،ألنه القذنون الذي يدوك عيله األخذ والعطذء
ولست جتد فسذده يف العرف إال مقرتانً بفسذد اشملك ،فلذلك
صذك من دعذئم اشملك "( ،)2وقذل يف األحكذم السلطذنية إن من
واجبذت اإلمذم " :حراتسة الدين ،وتسيذتسة الدنيذ "(.)3
 واعارب ابن خلدون أن إصداك النقود إحدى الوالايت الدينية
قذئالً " :وأمذ السكة فهي النظر يف النقود اشماعذمل هبذ بني النذس
وحفظهذ ممذ يداخلهذ من الغش أو النقص ،إن كذن ياعذمل هبذ
عدداً أو مذ ياعلق بذلك ويوصل إليه من مجيع االعابذكات
والنظر يف لك لصذحب هذه الوظيفة ،وهي دينية هبذا االعابذك

( )1اشمذوكدي" ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق اشملك وتسيذتسة اشملك"،
ص.254 :
( )2علي بن حممد احلسن البغدادي اشمذوكدي" ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف
أخالق اشملك وتسيذتسة اشملك" ،حتقيق :حميي هالل السرحذ السرحذن،
(بريوت :داك النهضة العربية1401 ،هب) ط ،1ص.254 :
( )3اشمذوكدي" ،األحكذم السطذنية والوالايت الدينية" ،ص.15 :
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فاندكج حتت اخلالفة "(.)1
ومن خالل مذ تسبق من كالم الفقهذء ،وأهل العلم ب كمحهم هللا ب
فيمذ ياعلق بانظيم اإلصداك النقدي وضبطه ميكن اتساخالص النقذط
الاذلية:
 -1أن عملية إصداك النقود من وظذئف الدولة السيذدية.
 -2كقذبة الدولة على إصداك النقد باحديد الكمية الالزمة ،يضمن
حسن تسري الناذط االقاصذدي ،ومينع اإلضراك مبصذحل اجملامع
واألفراد ،مبذ حيقق الاوازن بني العرض والطلب حىت ال يؤدي إىل
الاضخم أو االنكمذش.
تدخل األفراد يف عملية إصداك النقود قد ياسبب يف انعكذتسذت
 -3ا
خطرية على الناذط االقاصذدي ،وهو نوع من الاعدي على دوك
الدولة واإلمذم.
 -4وجوب العنذية ابلنقود والعمل على صيذناهذ من كل مذ يضعف
قيماهذ أو يعطل وظذئفهذ ،فذلازام لك حيقق االتساقراك يف النظذم
النقدي ويسلم من تقلبذت النقود اليت تعصف بقو،ذ الارائية.

( )1أبو زيد عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون" ،اشمقدمة" ،حتقيق :علي عبد
الواحد( ،القذهرة :داك هنضة ،د .ت) ط ،3ج2 :ص.637 :
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مدى حتقق شروط الوقود يف العمالت االفرتاضية (البيتكوين)

أوال :هل حتقق شرط الرواج؟
ال يوجد هلذ قبول عذم ،وال يوجد هلذ كواج كبذقي العمالت
الوكقية األخرى ،ومل يساقر العرف على كون العملة الرقمية نقوداً ،فمذ
زالت حمل تردد ،ومن شروط العمل ابلعرف االطراد ،وشرط االطراد غري
ماوفر ،ال تسيمذ مع منع العديد من الدول الاداول ابلعمالت الرقمية يف
نظذمهذ النقدي واشمصريف.
اثنيا :هل متتاز ابلثبات الوقدي؟
ال يوجد ثبذت يف قيماهذ الارائية ،و لك بسبب الاذبذابت
الكبرية يف قيماهذ ،حيث أهنذ ترتفع يف اليوم عدة أضعذف مث تعود
للهبوط بعد يوم أو اثنني مث ترتفع وهكذا ،والثبذت يف قيمة النقد شرط
مهم حىت تقوم النقود بوظذئفهذ ،وهذا الاذبذب يف قيمة البياكوين مت
اتساعراضه مع إعطذء أمثلة عليه يف اشمبحث الثذين عند احلديث عن تسعر
عملة البياكوين مقذبل الدوالك األمريكي.
اثلثا :هل مت انتاجها حتت سلطة شرعية أو إشراف جهة رمسية تضبط
اصدارها؟
م تارف الدول على إصداكهذ ،وال يوجد أي تسلطة مذلية أو
قيذدة مركزية تضبط إصداكهذ ،وتراقب أتسعذكهذ ،وتعمل على محذياهذ
ودعمهذ ،بل يام إناذجهذ بطرق برجمية ،مبذ يسمى الاعدين وهو مفاوح
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شمن كغب.
وخلطوكة االصداك النقدي دون كقذبة أو إشراف جهة كمسية ،كذن
ال بد من احلديث عن تنظيم عملية اإلصداك النقدي وانعكذتسذ،ذ:
أوال :أمهية توظيم اإلصدار الوقدي اقتصاداي:
ُّ
يعد إصداك النقود يف دول العذمل يف الوقت اشمعذصر من مهذم
وأعمذل البنو اشمركزية( ،)1وهذا اإلصداك للنقود جيري وفق قواعد ماينة،
ومقذييس دقيقة ،ومعذيري صذكمة ،تنظم عملية اإلصداك وتسعى إىل
ضبطه ،مبذ حيقق اشمقذصد الاذلية(:)2
( )1وهو مناأة مصرفية غري كحبية ،دف إىل دعم النظذم النقدي واالقاصذدي يف
الدولة ،حيث يقنن وحيدد اهليكل النقدي واشمصريف حبيث حيقق أكرب منفعة
لإلقاصذد الوطين ،من خالل قيذمه بوظذئف ماعددة ،كاقنني العملة ،والقيذم
إبداكة العمليذت اشمذلية اخلذصة ابحلكومة ،واحافذظه ابإلحايذطذت النقدية
للبنو الاجذكية ،وإداكة إحايذطذت الدولة من العملة األجنبية ،وقيذمه خبدمة
البنو الاجذكية ،وقيذمه ابلانظيم والاحكم يف اإلئامذن مبذ ياالءم مع
ماطلبذت االقاصذد الوطين وحتقيق أهداف السيذتسة النقدية" أنظر:
السبذعي" ،الضوابط االقاصذدية لإلصداك النقدي" ،ص.37 :
( )2اشمصلح" ،الاضخم النقدي يف الفقه اإلتسالمي" ،ص365 :؛ قريصة،
"النقود والبنو والعالقذت االقاصذدية الدولية" ،ص 37-34 :عبد ا،مود
حممد نصر" ،االقاصذد الكلي النظرية اشماوتسطة"( ،الرايض :داك اخلرجيي
للنار والاوزيع ،د .ت) د .ط ،ص353-345 :؛ قريصة" ،مقدمة يف
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 -1حفظ القيمة الارائية للنقود ،لئال تفقد وظذئفهذ اشمقصودة هبذ.
 -2اشموازنة بني عرض النقود وطلبهذ ،لالبية حذجذت السوق من
النقود السذئلة ومنع اخاالل تسوق النقود.
 -3احليلولة دون الاوتسع يف إصداك النقود دون ضذبط ،شمذ له من
آاثك مدمرة على العملة ،بل على الناذط االقاصذدي عمومذً،
والذي يؤدي إىل اهنيذك االقاصذد القومي ،و لك نايجة الاضخم
اجلذمح والذي يؤدي بدوكه إىل اكتفذع يف قيمة األتسعذك ،وابلاذيل
فقدان النقود لقيماهذ الارائية.
اثنيا :اآلاثر االقتصادية لعدم ضبط وتوظيم إصدار العملة
االفرتاضية:
الاوتسع يف اتساخدام العملة االفرتاضية ،ال شك أنه تسيناج عنه
()1
آاثك اقاصذدية خمالفة ميكن اتساعراض أهم هذه اآلاثك فيمذ يلي:
 -1األثر على عرض الوقود:
 العرض الكلي للنقود على اشمساوى الدويل ،حيث يؤدي إىل
زايدة يف حجم العمالت اشماداولة ممذ قد يسهم يف زايدة
النقود والبنو " ،ص.102 :
( )1عبد العزيز" ،النقود االفرتاضية مفهومهذ وأنواعهذ وآاثكهذ االقاصذدية" ،ص:
.55 -49
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معدالت الاضخم العذشمي.
 ازدايد حجم النقود اشماداولة خذكج النظذم اشمصريف ،واليت مل تدخل
ضمن السيذتسة النقدية للبنو اشمركزية ،ممذ يؤثر على العرض الكلي
للنقود داخل االقاصذد.
 قد يؤدي إىل نقص الطلب على النقود الوكقية ،نايجة إمتذم العديد
من العمليذت بواتسطة النقود االفرتاضية ،ممذ ينعكس على قدكة
البنو اشمركزية يف اختذ السيذتسذت النقدية اشمالئمة.
 تراجع يف أدوات السيذتسة النقدية ،تسواء فيمذ ياعلق برتشيد عمليذت
االئامذن أو ترشيد متويل االتسارياد ،أو دعم أناطة اقاصذدية معينة،
بسبب عدم القدكة على السيطرة على عرض النقود داخل حدود
الدولة الواحدة.
-2األثر على السياسة املالية:
و لك نايجة الاأثري على حجم االيرادات الضريبية ،لصعوبة
مراقبة وماذبعة الابذدالت الاجذكية ،ممذ يؤدي إىل زايدة فرص الاهرب
الضرييب واجلمركي ،ويعمق ظذهرة اإلقاصذد اخلفي.
-3األثر على أسعار الصرف واألسواق املالية:
تسعر صرف العملة االفرتاضية وخصوصذً البياكوين ،ماذبذب
وماقلب باكل كبري جداً ،ممذ ينعكس تسلبذً على أتسعذك الصرف ابلنسبة
للعمالت ا،لية ،كمذ أن تسعر الصرف للبياكوين غري مرتبط أبي عملة
دولية أخرى.
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 -4اتساع الفجوة بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل:
و لك نايجة تزايد الاعذمالت اشمذلية ابلنقود االفرتاضية والذي
هدفه حتقيق الربح اشمذيل من فروقذت األتسعذك ،وبدوكه يؤدي إىل إحداث
فجوة كبرية بني االقاصذد اشمذيل واالقاصذد احلقيقي ،والذي يام فيه إجيذد
وتبذدل السلع واخلدمذت
اثلثا :املقاصد الشرعية من ضبط عملية االصدار وعدم التوسع هبا:
من اشمقذصد الارعية لضبط عملية إصداك النقود وعدم الاوتسع هبذ (:)1
 -1أن الاوتسع يف إصداك النقود دون تنظيم وضبط ،من الاطفيف
الذي هنى هللا عز وجل عنه حيث قذل :ﱥﭐ ﲥ ﲦ ﱤ
( )1اشمصلح" ،الاضخم النقدي يف الفقه اإلتسالمي" ،ص367 :؛ نصر" ،االقاصذد
الكلي النظرية اشماوتسطة" ،ص630-621 :؛ الزامل" ،النقود والبنو
واألتسواق اشمذلية" ،ص245-242 :؛ حممد عمر شذبر" ،حنو نظذم نقدي
عذدل"( ،د .م :د .ن1410 ،هب) ط ،2ص52-51 :؛ حممد بن عبد هللا
ابن العر " ،أحكذم القرآن" ،حتقيق :حممد علي البحذوي( ،بريوت :داك
اشمعرفة1407 ،هب) د .ط ،ج1 :ص97 :؛ ابن تيمية" ،جمموع الفاذوى" ،ج:
 28ص ،385 :ج 3 :ص47 :؛ أمحد حسن احلسيين" ،تطوك النقود يف
ضوء الاريعة اإلتسالمية"( ،د .م ،داك اشمدين للطبذعة والنار1410 ،هب)
ط ،1ص47-46 :؛ العمر" ،النقود االئامذنية دوكهذ وأثرهذ يف اقاصذد
اتسالمي" ،ص.249 :
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[اشمطففني.]1 :
وجه الداللة :الاطفيف هو نقص الايء وتقليله ،و لك أن
إصداك وحدات جديدة من النقود دون أن يصذحبهذ زايدة يف إناذج
السلع واخلدمذت ،يفضي إىل نقص قيمة النقود الابذدلية ويضعف قو،ذ
الارائية ،حيث تزيد كمية عرض النقود ،وهذا تطفيف لقيمة مذ أبيدي
النذس من وحدات النقد.
 -2أن الاوتسع يف إصداك النقود دون تنظيم وضبط ،خبس ألموال
النذس وإفسذد له ،فيكون داخالً فيمذ هنى هللا عنه يف قول هللا
عز وجل :ﱥﭐ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ

ﳦﱤ[الاعراء.]183 :
 -3أن من أعظم مقذصد الاريعة يف األموال وغريهذ إقذمة العدل،
ومنع الظلم وأن يقوم النذس ابلقسط يف مجيع شؤوهنم ،وتنظيم
إصداك النقود وضبطه من أهم الوتسذئل اليت ياحقق هبذ إقذمة
العدل يف أموال النذس ومنع الظلم فيهذ.
ولذا فإن العمالت االفرتاضية أبعد مذ تكون عن العمالت
احلقيقية ،حيث إهنذ ال تقوم ابلوظذئف األتسذتسية للنقود ،و لك بنذء
على بنياهذ اهليكلية وطريقة تصميمهذ ،وآلية تداوهلذ ،ممذ جيعلهذ أقرب
إىل أدوات اشمراهنة منهذ أن تكون بديالً للنقود.
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املطلب الرابع :التكييف الفقهي للعمالت االفرتاضية (البيتكوين)
هل تعد العمالت الرقمية نقوداً؟ أم أهنذ نقد خذص؟ أم أهنذ
تسلعة؟
التكييف األول :أ البيتكوين عبارة عن عملة مستقلة وهلا قيمة
كبقية العمالت املتداولة اليت تصدرها الدول (.)1
ووجه هذا التكييف :أبهنذ عملة كبقية العمالت الوكقية ،وأهنذ
تؤدي وظيفة النقود من حيث:
 أهنذ وتسلة للابذدالت واشمعذمالت :حيث إهنذ تقوم بدوك وتسيط
للابذدل وأداة للدفع ،بل هي األتسرع واألفضل يف طريقة الدفع
والوفذء ،ألمثذن السلع واخلدمذت داخل الاجذكة االلكرتونية.
 أهنذ مقيذتسذً لقيم السلع :هنذ بعض اشماذجر االلكرتونية تسعر السلع
اليت تبيعهذ ابلبياكوين ،ممذ يوضح أن البياكوين تعارب مقيذتسذً للسلع.
 أهنذ تعارب خمزانً للقيمة :هلذ قيمة ومثنياهذ انشئة من قوى العرض
والطلب أو من الاقنية اليت تضمن الاعذمل هبذ ،وعدم قيماهذ بسبب
( (1من البذحثني اشمعذصرين الذين قذلوا بذلك :دكاوك عبد هللا حممد العقيل،
األحكذم الفقهية اشماعلقة ابلبياكوين ،ص32 :؛ منري حممد مذهر ،الاوجيه
الارعي للاعذمل ابلعمالت االفرتاضية ،ص( 26 :حيث اعاربهذ وتسيلة دفع
جديدة ،ونوع جديد من النقود ،تقوم ببعض وظذئف النقود ،وال تنطبق
عليه مجيع شروط النقود).
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الاذبذابت يف تسعرهذ ال يلغي الثمنية ،كحذل العمالت الوكقية ،اليت
تاهد حذالت عدم اتساقراك خذصة يف فرتات احلروب واألزمذت،
وهذا ال يكون تسببذ يف عدم مثنياهذ واعابذكهذ نقوداً.
 أهنذ كائجة وأن النذس تعذكفوا عليهذ كوهنذ عملة ،حيث إهنذ جتد قبوالً
كبرياً يف الاعذمل بني أوتسذط مهامة هبذ حول العذمل ،ووصل حجم
الاعذمل هبذ مذ يزيد حجم اقاصذدايت بعض الدول ،وال يقدح يف
هذا عدم الرواج اجلغرايف ا،لي ،فإن العمالت ا،لية أيضذً ال تعارب
نقوداً مقبولة يف خذكج نطذقهذ اجلغرايف وحتاذج إىل الصرافة من قبل
الصرافني.
واستوادا هلذا التكييف فإن البياكوين:
 -1نقد كبذقي النقود.
 -2ينطبق عليهذ مجيع أحكذم النقود ،من حيث وجوب الزكذة فيهذ،
وأحكذم الصرف ،والقرض ،والراب وتسذئر األحكذم اشماعلقة
ابلنقود.
ميكن مواقشة هذا التكييف مبا يلي:
أن وظذئف وخصذئص النقود األتسذتسية ال تاوفر يف هذه
العمالت االفرتاضية وبيذن لك:
 -1أنه ال يام قيذس قيم اخلدمذت والسلع هبذ مبذشرة ،بل ال بد من
تقييمهذ بعملة أخرى مث بعد لك يام الابذدل .وإن قيل أبن هنذ
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بعض اشماذجر االلكرتونية تسعر السلع اليت تبيعهذ ابلبياكوين ،ويرد
عليهم أن هذا ليس تسعرياً أبن البياكوين عملة وإمنذ وتسيلة دفع،
أي أنه يسعر السلعة اشمراد بيعهذ بعملة أخرى مثالً خبمسة آالف
دوالك ،وعند الدفع فإنه يقبل من البياكوين مذ يعذدل مخسة آالف
دوالك ،لذلك ال ميكن للاذجر أن يسعر تسعر خدمذته ابلبياكوين،
ألن الزابئن إ ا الحظوا اكتفذع البياكوين تسيعرضون عن الاراء ،وإ ا
اخنفض تسعر البياكوين تسيقبلون على الاراء ،ويف احلذلاني الاذجر
خذتسر.
 -2من وظذئف النقود األتسذتسية أن تكون وتسيلة لنقل ملكية السلع
واخلدمذت من طرف إىل آخر دون احلذجة إىل طرف اثلث ،إ اً
هي الواتسطة يف تقدير قيم األشيذء( .)1والدوك احلقيقي للنقود
هو الابذدل ،وليست موضوعة لالجتذك واشمضذكبة كمذ هي
العمالت االفرتاضية ،ألن وظيفة النقود هو متهيد السبيل
ألناطة اإلناذج ،والعمالت االفرتاضية ال تقوم هبذه الوظيفة.
 -3ال تصلح أن تساخدم كمساودع للقيمة وخمزن للثروة ،و لك
نظراً للاقلبذت والاذبذابت الكبرية يف قيماهذ ،وأتثرهذ السريع
أبي حدث تقين أو موقف كمسي ،وابلاذيل الاأثري الكبري على
قدك،ذ الارائية .وهذا ال يالحظ يف العمالت األخرى كذلدوالك
( )1ابن العر " ،أحكذم القرآن" ،ج3 :ص.23 :
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واليوكو والرايل والدينذك وغريهذ ،حيث أن اكتفذع تسعر العمالت
واخنفذضهذ ،يكون بصوكة حمدودة جداً أي ال يزال يف دائرة
االتساقراك ،فلو كذنت عملة دولة معينة ترتفع يف اليوم عدة
اضعذف ،مث تعود للهبوط بعد يوم أو اثنني ،مث ترتفع ،فهذا
يؤدي إىل عدول النذس عن اتساخدام هذه العملة يف معذمال،م،
ومعذشهم واتسابداهلذ بعملة مساقرة ،حىت تكون معيذكاً صحيحذً
للثمن والقيمة.
 -4مل تاوفر فيهذ صفة الرواج ،واليت اعاربهذ الفقهذء من الاروط
الواجب توفرهذ حىت تعد نقوداً وحتمل صفة الثمنية ،حيث ال
يوجد هلذ قبول عذم ومن لك :أن الاعذمل هبذه العمالت
حمصوك فقط ألفراد اكتضوا هبذ ،وأن أغلب الدول متنع الاعذمل
هبذ ،وال يوجد هلذ كواج كبذقي العمالت الوكقية األخرى ،حىت
تقذس عليهذ.
 -5مل تارف الدول على إصداكهذ ،وال يوجد أي تسلطة مذلية أو قيذدة
مركزية تضبط إصداكهذ ،وتراقب أتسعذكهذ ،وتعمل على محذياهذ
ودعمهذ ،بل يام إناذجهذ بطرق برجمية ،مبذ يسمى الاعدين وهو
مفاوح شمن كغب ،وغيذب هذا الارط له من اشمخذطر البذلغة ،واليت
مت تفصيلهذ يف هذا البحث أثنذء احلديث عن تسلطة إصداك
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النقد(.)1

التكييف الثاين :أهنا نقود خاصة(.)2
ووجه هذا التكييف:
أن النقود اخلذصة اليت يام تداوهلذ يف جمامع حمدود على أهنذ أمثذن
اشمبيعذت وقيم اشمالفذت ،عندهذ تكون نقوداً عند من الازم وكضي الاعذمل
هبذ.
ومستود هذا االجتاه فاوى علمذء احلنفية يف الدكاهم اشمغاوشة
اليت كذنت تسمى الغطذكفة( )3يف بالد مذ وكاء النهر( ،)4حيث كذنوا
يعاربوهنذ نقوداً تنطبق عليهذ أحكذم النقود ،كذنوا يقولون " :هي من أعز
( )1انظر الصفحذت (  )39 -32من هذا البحث.
( )2إبراهيم أمحد بن حممد اليح " ،،النقد االفرتاضي باكوين منو جذً" وكقة
مقدمة شمركز الاميز البحثي يف فقه القضذاي اشمعذصرة ،ص.18 :
( )3وهي الدكاهم الغطرفية وهي كذنت من أعز النقود ببخذكى منسوبة إىل
غطريف أمري خراتسذن أايم الرشيد ،أنظر :حممد عميم اإلحسذن الربكيت،
"قواعد الفقه"( ،كراتاي :الصدف ببلارز1986 -1407 ،م) ط،1
ص.401 :
( ) 4يقصد ابلنهر جيحون ،وهو اإلتسم القدم جلزء من آتسيذ الوتسطى ،تامل
اكاضيهذ مجهوكية أوزبكساذن واجلزء اجلنو الغر من كذزاخساذن ،ومن
أشهر مدهنذ :مسرقند ،خبذكى ،طاقند ،خواكزم ،ترمذ.
- 681 -

العمالت االفرتاضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل هبا  -البيتكوين منوذجا ،د .مراد رايق رشيد عودة

النقود فينذ مبنزلة الفضة فيهم ،وحنن أعرف بنقودان"(.)1
وميكن مواقشة هذا التكييف مبا يلي:
الواضح أن هذه النقود كذنت تساخدم كمعيذك للقيمة ووتسيط
للابذدل ،وأهنم تعذكفوا عليهذ كوهنذ عملة ،إ أهنذ متاذز ابلرواج ،أي أنه
ينطبق عليهذ خصذئص ووظذئف النقود ،فاأخذ حكم النقود ،أمذ
العمالت االفرتاضية فذهلدف والغذية منهذ اإلجتذك هبذ ،حتقيقذً للربح
وليس كوهنذ وتسيطذً للابذدل ومعيذكاً للقيمة.
التكييف الثال  :أهنا عبارة عن سلعة (.)2
ووجه هذا التكييف:
 -1أنه ال ينطبق عليهذ ضوابط وخصذئص العمالت والنقود.
 -2أن مذ عدا األمثذن يعد تسلعة ،كمذ قذل ابن قدامة " :العروض
مجع عرض ،وهو غري األمثذن من اشمذل على اخاالف أنواعه ،من

( (1ابن جنيم" ،البحر الرائق" ،ج2 :ص،245 :؛ أنظر :ابن عذبدين" ،حذشية ابن
عذبدين" ،ج ،5 :ص ،141 ،266 :حممد بن أمحد أبو بكر عالء السمرقندي،
"حتفة الفقهذء"( ،لبنذن :داك الكاب العلمية1414 ،هب1994 -م) ،ط ،3ج:
1ص265 :؛ السرخسي " ،اشمبسوط " ج 2 :ص.194 :
( )2ايتسر عبد الرمحن آل عبد السالم " ،العمالت االفرتاضية " وكقة مقدمة
شمركز الاميز البحثي يف حلقة النقد االفرتاضي ،ص.6 :
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النبذت واحليوان والعقذك وتسذئر األموال"(.)1
 -3اتساعمذل هذه العمالت االفرتاضية اتساعمذالً أصيالً يف
اشمضذكابت ،وهو اشمقصود من اماالكهذ حيث اختذهذ النذس ماجراً
للبيع والاراء ،ال أن تكون معيذكاً للقيم ووتسيطذً للابذدل.
 -4إعامذد دولة الصني للعمالت االفرتاضية أهنذ تسلعة ،وأصل من
األصول اليت يساثمر فيهذ النذس ،حيث إن القيمة شمثل هذه
العمالت انبع من القيمة الاقنية(.)2
التكييف الفقهي الراجح للعملة الرقمية (البيتكوين):
بنذءً على العرض السذبق فإنه ميكن اعابذك البياكوين ،تسلعة
إلكرتونية ،جمهولة اشمصدك ومهية ،ال ضذمن هلذ ،قذئمة على اشمقذمرة والغرك
الفذحش.
ومستود هذا الرتجيح:
 -1أهنذ ال تساويف شروط ووظذئف النقود ،حيث إهنذ ال تعارب
مقيذتسذً للقيمة ،وال خمزانً للقيمة ،وال وتسيلة لإلبراء العذم،
وليست كائجة كواج النقود ،وليست صذدكة عن تسلطة وجهة
ضذمنة ،و لك بنذء على بنياهذ اهليكلية وطريقة تصميمهذ ،وآلية
( )1ابن قدامة" ،اشمغين" ،ج2 :ص.335 :
(https: //www. amnaymag. com )2
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تداوهلذ.
 -2اهلدف والغذية من الاعذمل ابلعمالت االفرتاضية ،هو:
االتساثمذك ،واشمضذكبة ،اشماذجرة ،والربح ،وهذا واضح من خالل
اإلعالانت اشمناارة على شبكة االنرتنت ،وهذا هو الغذلب
واهلدف من اشماذجرة هبذه العمالت ،وليس الغذية النقدية.
وميكن أن يعرتض على لك ،أبن هذه اشمضذكبة كمذ هي يف
العمالت االفرتاضية فهي كذلك موجودة يف العمالت الوكقية ،وجيذب
على لك :أبن الوظيفة النقدية هي اهلدف والغذية من العمالت الوكقية
السذئدة ،حيث إن الغذلبية العظمى من النذس ياعذملون ابلعمالت
الوكقية ألجل الوظيفة النقدية هلذ ،حيث يبيعون ويارتون هبذ ،وأن قلة
قليلة من النذس من يهدفون إىل االتسرتابح هبذه العمالت الوكقية،
ويساخدموهنذ كسلعة للماذجرة هبذ( ،)1واشمضذكبة هبذ ليست األتسذس،
واحلكم للغذلب.
 -3مذ صرح به الفقهذء أن مذ عدى األمثذن يعد تسلعة ،ومن لك :قول
ابن قدامة " :العروض مجع عرض ،وهو غري األمثذن من اشمذل على

( )1منصوك بن عبد الرمحن الغذمدي" ،حكم الاعذمل ابلبياكوين هل هو مقذمرة
أم ماذجرة" (حبث مقدم إىل مركز الاميز البحثي جبذمعة االمذم حممد بن
تسعود اإلتسالمية1440 ،هب) ،ص23 :و24
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اخاالف أنواعه ،من النبذت واحليوان والعقذك وتسذئر األموال"( ،)1ومذ
صرح به صذحب الدك اشمخاذك" :وأمذ الفلوس فإن كاجت فكثمن
وإال فكسلع"( ،)2وهذا ظذهر عند الفقهذء ،أثنذء حديثهم عن مثنية
الفلوس من عدمهذ ،حيث إنه من مل يعاربهذ نقوداً ،عدهذ تسلعة
وعرضذً من العروض ،ومبذ أن وظذئف وشروط النقود مل تنطبق على
العمالت االفرتاضية ،كمذ مت توضيحه خالل هذا البحث،
فذلعمالت االفرتاضية تعد تسلعة وعرضذً من العروض ،والقيمة هلذه
النقود انبع من القيمة الاقنية ،إال أهنذ تسلعة قذئمة على الغرك
واجلهذلة ،وأمذ اشامذهلذ على الغرك واجلهذلة ،كوهنذ جمهولة يف معيذكهذ
ومصرفهذ ،وأمذ اشامذهلذ على القمذك ،حيث ينفق ويبذل نقوداً يف
مقذبل احلصول عليهذ ،ويف ات الوقت ال ضذمن لبقذء مثنياهذ
وقيماهذ.

املطلب اخلام  :احلكم الشرعي للعملة االفرتاضية (البيتكوين)
بواقعها احلالي
بنذءً على مذ تسبق بيذنه من توصيف حول هذه العملة الرقمية،
ومذ حييط هبذ من شبهذت وخمذطر فإن البذحث يرى أبن منع الاعذمل يف
( )1ابن قدامة" ،اشمغين" ،ج2 :ص.335 :
( )2ابن عذبدين ،كد ا،اذك على الدك اشمخاذك ،ج 5 :ص.272 :
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مثل هذه العمالت على صوك،ذ احلذلية هو األصل ،و لك شمذ يلي:
 -1الغرك الفذحش واجلهذلة الذي ياوب هذه العملة من حيث:
مصدكهذ ،قيماهذ ،اتساقراكهذ ،مصريهذ ،ووجود عنوان واضح هلذ
من أجل ضمذن احلقوق وعدم ضيذعهذ ،حيث هنى  عن بيع
الغرك ( ،)1وكمذ أمر حبفظ األموال وعدم إضذعاهذ ،وهنى عن
أكل أمواهلم ابلبذطل ،وقد صح :أن من أوائل مذ يسأل عنه
()2
اإلنسذن يوم القيذمة مذله" :من أين اكاسبه وفيم أنفقه"
 -2اشمضذكبة مبثل هذه العمالت الرقمية بصوك،ذ احلذلية نوع من
اشمقذمرة اليت حرمهذ هللا تعذىل ،والنقود وظيفاهذ أن تكون معيذكأً
للقيم ،ال تسلعة ياجر هبذ.
 -3البياكوين تقوم على اإلحاكذكية ،إ إهنذ ترتكز يف أيدي جمموعة
قليلة ممن ميلكون أجهزة كمبيوتر كية ،وجييدون اتساخدام تقنية
اشمعلومذت ،وهذا االحاكذك ياكل ،ديداً شمساقبل االقاصذد
( )1مسلم" ،صحيح مسلم" ،كاذب البيوع ،ابب بطالن بيع احلصذة والبيع الذي
فيه غرك1153 /3 ،)1513( ،
( )2الرتمذي" ،تسنن الرتمذي" ،كاذب صفة القيذمة والرقذئق والوكع ،ابب مذ جذء
يف شأن احلسذب والقصذص ،كقم احلديث ،612/4 ،)2416( :صححه
األلبذين يف الصحيحة ( ،)946وصحيح اجلذمع ( ،)7300وصحيح
الرتغيب والرتهيب (.)126
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العذشمي ،نظراً لقدكة ا،اكرين على الاحكم فيه وفق أهوائهم.
 -4ال يرتتب على شراء عملة باكوين وحنوهذ من العمالت الرقمية
أي أتثري إجيذ للصنذعة والاجذكة احلقيقية ،والاقنيذت ،وإمنذ هو
()1
جمرد نوع من اشمضذكابت.
 -5إمكذنية وقوع أزمة مذلية عذشمية جديدة بسبب تبدد األموال،
نايجة شراء مثل هذه العمالت الرقمية ،ممذ تاطلب حتويل مئذت
اشماليني من الدوالكات ،من اشمنذطق اليت أحوج مذ تكون إىل
وجود السيولة والعملة الصعبة فيهذ ،لاراء مثل هذه العمالت
الرقمية ،واليت ميكن أن تاحول إىل أكرب عملية نصب واحايذل
يف العذمل.
 -6العمالت االفرتاضية (البياكوين) ابلظرف احلذيل ،ال يوجد هلذ
غطذء قذنوين كمسي ،تسواء من مؤتسسذت حكومية ،أو دولية
تارف أو تنظم تداول مثل هذه العملة ،وابلاذيل ال ختضع ألية
تاريعذت ،وليس هلذ أي إطذك أو محذية قذنونية ،بل هي جمرد
قيمة مذلية خمزنة الكرتونيذً.
 -7غذلبية دول العذمل مل تسمح كمسيذً هبذ ،بل بعض الدول اعارب
الاعذمل هبذ خمذلفذً لألنظمة ويعذقب عليهذ ،نظراً لعدم وجود
ضوابط على العملة ،وغيذب اإلشراف احلكومي والرمسي عليهذ.
( )1فاوى حول :احلكم الارعي للعمالت الرقمية واإللكرتونية ،لداغي ص (.)3
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 -8هذه العملة غري مصدكة أو مكفولة من أي مصرف مركزي،
ولذا فهي عرضة للاقلبذت احلذدة والسريعة واليت قد تصل إىل
الصفر.
 -9هذه العمالت هبذه الكيفية تسهل عملية تبيض األموال،
واألناطة اإلجرامية كاجذكة اشمخدكات وغريهذ.
 -10الباكوين وحنوهذ من العمالت الرقمية االفرتاضية بوضعهذ
احلذيل ،ال تعد عملة يف ضوء االقاصذد اإلتسالمي ،ومل تاكون هلذ
أصول ،ومل تاحول إىل أتسهم أو صكو  ،عليه فال جيوز شراؤهذ
والبيعهذ وال تداوهلذ ،إىل أن ينصلح حذهلذ.
 -11أمذ إ ا صدك قراك بانظيمهذ واعامذدهذ ووضعهذ حتت مظلة
كقذبية حكومية كمسية ،حبيث تاوفر فيهذ اشمعذيري اليت جتعل منهذ
عملة قذنونية ،جيري الاعذمل هبذ بني الدول ،والازمت الدول أو
البنو اشمركزية ،أو اجلهذت اشمصدكة هلذ ،بصرفهذ بقيماهذ من أي
نوع من البضذئع أو الناذج ا،لي ،وأمكن ضبط تسعرهذ كمذ يف
األوكاق النقدية ،وتسنت تاريعذت تضمن اتسامراك الاعذمل هبذ،
وحتققت فيهذ شروط العمالت والنقود اليت تسقنذهذ آنفذًَّ ،
فإن
حكم الاعذمل هبذ أيخذ حينئذ حكم الاعذمل ابلعمالت الوكقية،
وهللا تعذىل أعلم.
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اخلامتة
احلمد هلل الذي حبمده تام الصذحلذت ،والصالة والسالم على
تسيد اشمرتسلني وآله وصحبه أمجعني ،وبعد هذه اشمنذقاة هلذا اشموضوع،
يساطيع البذحث أن خيلص إىل الناذئج والاوصيذت الاذلية:
 ال يوجد شكل حمدد وخذص للنقود يف النظذم اإلقاصذدي
اإلتسالمي.
 عملية اصداك النقود من وظذئف الدولة السيذدية ،حيث إن كقذبة
الدولة على إصداك النقد باحديد الكمية الالزمة ،يضمن حسن تسري
الناذط االقاصذدي ،ومينع اإلضراك مبصذحل اجملامع واألفراد ،مبذ حيقق
الاوازن بني العرض والطلب حىت ال يؤدي إىل الاضخم أو
االنكمذش.
 ابلوقوف على حقيقة العمالت االفرتاضية ،جند أن وظذئف
وشروط النقود ال تاوفر يف العملة االفرتاضية ولذا ال ميكن اعابذك
العمالت االفرتاضية (البياكوين) أبهنذ عملة ابشمعىن احلقيقي.
 ميكن اعابذك العملة االفرتاضية (البياكوين) أبهنذ تسلعة جمهولة
اشمصدك ومهية ،ال ضذمن هلذ ،قذئمة على اشمقذمرة والغرك الفذحش.
 البياكوين وحنوهذ من العمالت االفرتاضية بوضعهذ احلذيل ال جيوز
شراؤهذ والبيعهذ وال تداوهلذ ،إىل أن ينصلح حذهلذ.
 ميكن اعابذك العمالت االفرتاضية عمالت صحيحة ،إ ا مت
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تنظيمهذ من قبل جهذت كمسية معلومة ،حبيث تاوفر فيهذ اشمعذيري
اليت جتعل منهذ عملة قذنونية ،وتسنت تاريعذت تضمن اتسامراك
الاعذمل هبذ ،وحتققت فيهذ شروط العمالت والنقودَّ ،
فإن حكم
الاعذمل هبذ أيخذ حينئذ حكم الاعذمل ابلعملة اشمعامدة كمسيذً.
التوصيات
 طرح موضوع العمالت الرقمية على اجملذمع الفقهية ودكاتساه
بصوكة معمقة ،للوصول إىل فاوى مفصلة حول الاعذمل مبثل
هذه العمالت الرقمية ،ومدى انعكذتسذ،ذ على اقاصذد
األشخذص واقاصذدايت الدول.
 اختذ مؤتسسة النقد العر موقفذً حذزمذً شمنع الاداول هبذه
العمالت ،حلني الوصول لضوابط وتاريعذت دولية باأهنذ.
 ضروكة الانسيق الدويل خبصوص تداول هذه العمالت الرقمية،
وتسن الااريعذت والقوانني اليت تضبط تداوهلذ مبذ يكفل محذية
اقاصذد األفراد والدول.
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املصادر واملراجع
البخذكي ،حممد بن إمسذعيل" .صحيح البخذكي"( .ط ،1د .م :داك
طوق النجذة1422 ،هب).
الربكيت ،حممد عميم اإلحسذن" .قواعد الفقه "( .ط ،1كراتاي:
الصدف ببلارز1986 ،م).
البال كي ،أمحد بن حي " .،فاوح البلدان "( .د .ط ،بريوت :داك
ومكابة اهلالل1988 ،م).
البهويت ،منصوك بن يونس" .كاذف القنذع عن منت القنذع"( .د .ط،
د .م :داك الكاب العلمية ،د .ت).
البوطي ،توفيق كمضذن" .البيوع الاذئعة وأثر ضوابط اشمبيع يف
شرعياهذ"( .ط ،1د .م :داك الفكر1418 ،هب).
الرتكمذن ،عدانن خذلد" .السيذتسة النقدية واشمصرفية يف اإلتسالم"( .د.
ط ،بريوت :مؤتسسة الرتسذلة1988 ،م).
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .تسنن الرتمذي"( .د .ط ،بريوت :داك
إحيذء الرتاث العر  ،د .ت).
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العبذس أمحد" .جمموع الفاذوى" .حتقيق :عبد
الرمحن بن حممد بن قذتسم( .د .ط ،اشمدينة اشمنوكة :جممع اشملك
فهد لطبذعة اشمصحف الاريف1416 ،هب).
اجلعيد ،تسرت بن ثواب" .أحكذم األوكاق النقدية الاجذكية يف الفقه
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اإلتسالمي"( .د .ط ،الطذئف :مكابة الصديق1413 ،هب).
اجلهيين ،منري حممد" .الطبيعة القذنونية للعقد االلكرتوين"( .د .ط،
اجلذمعي2010 ،م).
االتسكندكية :داك الفكر
ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد .ا،لى( .د .ط ،بريوت :داك الفكر،
د .ت).
أبو حبيب ،تسعدي" .القذموس الفقهي لغة واصطالحذً"( .ط،2
دماق :داك الفكر1408 ،هب).
احلسين ،أمحد حسن" .تطوك النقود يف ضوء الاريعة اإلتسالمية".
(ط ،1د .م :داك اشمدين للطبذعة والنار1410 ،ه).
اخلثالن ،تسعد بن تركي" .فقه اشمعذمالت اشمذلية اشمعذصرة"( .ط،4
الرايض :داك الصميعي للنار والاوزيع1436 ،هب).
ابن خلدون ،أبو زيد عبد الرمحن بن حممد" .اشمقدمة " .حتقيق :علي
عبد الواحد( .ط ،3القذهرة :داك هنضة مصر ،د .ت).
داغي ،علي القرة" .قذعدة اشمثلي والقيمي يف الفقه اإلتسالمي"( .ط،1
د .م :النذشرون العرب1413 ،هب).
أبو داود ،تسليمذن بن األشعث" .تسنن أ داود" .حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد( .د .ط ،بريوت :اشمكابة العصرية ،د .ت).
داود ،هذيل عبد احلذفظ" .تغيري القيمة الارائية للنقود الوكقية".
دكاتسذت يف القاصذد االتسالمي اشمعهد العذشمي للفكر اإلتسالمي
1410( ،35هب).
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الدليمي ،خذلد علي" .النقود واشمصذكف والنظرية النقدية "( .د .ط،
ليبيذ :داك األنيس للطبذعة والنار والاوزيع1988 ،م).
الدتسوقي ،حممد بن امحد بن عرفة" .حذشية الدتسوقي على الارح
الكبري"( .د .ط ،د .م :داك الفكر ،د .ت).
الرملي ،مشس الدين حممد بن أ العبذس " .هنذية ا،اذج إىل شرح
اشمنهذج"( .طأخرية ،بريوت :داك الفكر1404 ،هب 1984 -م).
الزامل ،يوتسف" .النقود والبنو واألتسواق اشمذلية"( .ط ،1السعودية:
اجلمعية السعودية للمحذتسبة1421 ،هب).
الزحيلي ،وهبة" .اشمعذمالت اشمذلية اشمعذصرة"( .ط ،1دماق :د .ن،
2002م).
الزكقذ ،أمحد بن الايخ حممد" .شرح القواعد الفقهية "( .ط ،2تسوكاي:
داك القلم1409 ،هب 1989 -م).
زعرتي ،عالء الدين حممود الزعرتي " ،النقود وظذئفهذ األتسذتسية
وأحكذمهذ الارعية"( .ط ،1د .م ،د .ن1417 ،هب).
الزخماري ،حممود بن عمرو" .أتسذس البالغة " .حتقيق :حممد ابتسل
عيون السود( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية1419 ،هب).
الزيلعي ،عثمذن بن علي" .تبيني احلقذئق شرح كنز الدقذئق"( .ط،1
األمريية1313 ،هب).
القذهرة :اشمطبعة الكربى
السبيهذن ،عبد اجلبذك" .النقود اإلتسالمية كمذ ينبغي أن تكون" .جملة
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جذمعة اشملك عبد العزيز ،االقاصذد اإلتسالمي ،العدد (.)10
السرخسي ،حممد بن امحد" .اشمبسوط"( .د .ط ،بريوت :داك اشمعرفة،
1414هب 1993 -م).
السمرقندي ،حممد بن أمحد" .حتفة الفقهذء"( .ط ،3لبنذن :داك الكاب
العلمية1414 ،هب1994 -م).
شبري ،حممد عثمذن" .اشمعذمالت اشمذلية اشمعذصرة يف الفقه اإلتسالمي".
(ط ،3د .م :داك النفذئس1419 ،هب).
الاربيين ،حممد بن أمحد" .مغين ا،اذج"( .ط ،1د .م :داك الكاب
العلمية1994 ،م).
الامري ،انظم" .النقود واشمصذكف"( .د .ط ،وزاكة الاعليم العذيل:
جذمعة اشموصل1408 ،هب).
ابن عذبدين ،حممد أمني" .كد ا،اذك على الدك اشمخاذك" حذشية ابن
عذبدين( .ط ،3بريوت :داك الفكر 1412هب1992 -م).
ابن عذشوك ،حممد طذهر" .مقذصد الاريعة اإلتسالمية" ،حتقيق :حممد
الطذهر اشميسذوي (ط ،2بريوت :داك النفذئس 2001م).
عبد العزيز ،عبد هللا بن تسليمذن" .النقود االفرتاضية مفهومهذ ،أنواعهذ،
العلمية لالقاصذد والاجذكة ،كلية
آاثكهذ االقاصذدية" .اجمللة
الاجذكة ،العدد 2017( ،1م) .جذمعة عني مشس.
عجمية ،حممد ،والعقذد ،مدحت" .النقود والبنو والعالقذت االقاصذدية
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الدولية"( .د .ط ،بريوت :داك النهضة العربية1980 ،م).
ابن العر  ،حممد بن عبد هللا" .أحكذم القرآن" .حتقيق :علي حممد
البحذوي( .د .ط ،بريوت :داك اشمعرفة1407 ،هب).
عليش ،حممد بن امحد" .منح اجلليل شرح خماصر خليل"( .د .ط،
بريوت :داك الفكر1989 ،م).
العمر ،إبراهيم" .النقود االئامذنية دوكهذ وآاثكهذ يف اقاصذد إتسالمي".
(ط ،1الرايض :داك العذصمة1414 ،ه).
عمر ،أمحد خماذك" .معجم اللغة العربية اشمعذصر"( .ط ،1د .م ،عذمل
الكاب2008 ،م).
الغزايل ،أبو حذمد حممد" .اشمساصفى"( .د .ط ،د .م :داك الكاب
العلمية1993 ،م).
غطذس ،نبيه" .معجم مصطلحذت االقاصذد واشمذل وإداكة األعمذل".
(ط ،1لبنذن :مكابة لبنذن1980 ،م).
ابن فذكس ،احلسني أمحد" .معجم مقذييس اللغة" .حتقيق :عبد السالم
حممد هذكون( .د .ط ،د .م :داك الفكر1399 ،هب).
الفريوزآابدي ،جمد الدين أبو الطذهر" .القذموس ا،يط" .حتقيق :مكاب
حتقيق الرتاث يف مؤتسسة الرتسذلة( .ط ،8بريوت :مؤتسسة الرتسذلة
للطبذعة والنار والاوزيع1426 ،هب).
ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين" .اشمغين"( .د .ط ،القذهرة :مكابة
القذهرة1388 ،هب).
القري ،حممد علي " .مقدمة يف النقود والبنو "( .ط ،1جدة :داك
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جدة1417 ،هب).
قريصة ،صبحي اتدكس ،والعقذد ،مدحت حممد" .النقود والبنو
والعالقذت االقاصذدية الدولية"( .د .ط ،بريوت :داك النهضة
العربية1983 ،م).
الكذتسذين ،عالء الدين أبو بكر" .بدائع الصنذئع يف ترتيب الارائع".
(ط ،2د .م :داك الكاب العلمية1406 ،هب 1986 -م).
الكفراوي ،عوف" .النقود واشمصذكف يف النظذم اإلتسالمي"( .د .ط،
االتسكندكية :داك اجلذمعذت اشمصرية ،د .ت).
كمذل ،حممد يوتسف" .فقه االقاصذد النقدي"( .ط ،1الرايض :داك
اهلداية1993 ،م).
ابن مذجة ،أبو عبد هللا حممد" .تسنن ابن مذجه" .حتقيق :حممد فؤاد
عبد البذقي( ،د .ط ،د .م :داك إحيذء الكاب العربية ،فيصل
عيسى البذ احلليب ،د .ت).
اشمذوكدي ،علي بن حممد" .األحكذم السلطذنية"( .د .ط ،القذهرة :داك
احلديث ،د .ت).
اشمذوكدي ،علي بن حممد" .تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق
اشملك وتسيذتسة اشملك" .حتقيق :حميي هالل السرحذن( .ط،1
بريوت :داك النهضة العربية1401 ،هب).
األشقر ،حممد ،وآخرون " .حبوث فقيه يف قضذاي اقاصذدية معذصرة".
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(ط ،1األكدن :داك النفذئس1417 ،هب 1998 -م).
اشمصري ،كفيق" .اإلتسالم والنقود"( .ط ،2جدة :مركز النار العلمي
يف جذمعة اشملك عبد العزيز1410 ،هب).
ابن منظوك ،حممد بن مكرم" .لسذن العرب"( .ط ،3بريوت :داك
صذدك1414 ،هب).
ابن منع ،عبد هللا " .الوكق النقدي "( .ط ،1الرايض :مطذبع الرايض،
1391هب).
اشموتسوي ،هنى خذلد والامري ،اتسراء مظلوم " .النظذم القذنوين للنقود
االلكرتونية" .جملة جذمعة اببل  ،2العلوم االنسذنية ،اجمللد .22
النجذك ،عبد اهلذدي" .اإلتسالم واالقاصذد"( .د .ط ،الكويت :تسلسلة
عذمل اشمعرفة1973 ،م)
النسذئي ،أمحد بن شعيب" .تسنن النسذئي"( .د .ط ،بريوت :داك
الباذئر اإلتسالمية ،د .ت).
نصر ،عبد ا،مود حممد " .االقاصذد الكلي النظرية اشماوتسطة "( .د.
ط ،الرايض :داك اخلرجيني للنار والاوزيع ،د .ت).
النووي ،حي ،بن شرف" .حترير ألفذ الانبيه"( .ط ،1دماق :داك
القلم1408 ،هب).
النووي ،حي ،بن شرف" .كوضة الطذلبني وعمدة اشمفاني" .حتقيق :زهري
الاذويش( .ط ،3دماق :اشمكاب اإلتسالمي1412 ،هب -
1991م).
- 697 -

العمالت االفرتاضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل هبا  -البيتكوين منوذجا ،د .مراد رايق رشيد عودة

النووي ،حي ،بن شرف" .اجملموع شرح اشمهذب"( .د .ط ،د .م :داك
الفكر ،د .ت).
النيسذبوكي ،مسلم بن احلجذج" .صحيح مسلم" .حتقيق :حممد فؤاد
عبد البذقي( ،د .ط ،بريوت :داك إحيذء الرتاث العر  ،د .ت).
هذشم ،إمسذعيل حممد" .مذكرات يف النقود والبنو "( .د .ط ،بريوت:
داك النهضة العربية ،د .ت).
اهلروي ،حممد بن أمحد، " .ذيب اللغة ." .حتقيق :حممد عوض
مرعب( .ط ،1بريوت :داك احيذء الرتاث العر 2001 ،م).
اهليثمي ،أمحد بن حممد بن" .الفاذوى الفقهية الكربى"( .د .ط ،د .م:
اشمكابة اإلتسالمية ،د .ت).
هيكل ،عبد العزيز" .موتسوعة اشمصطلحذت االقاصذدية واإلحصذئية".
(ط ،2لبنذن :داك النهضة العربية 1406 ،هب).
أبو حي ،األنصذكي ،زكراي بن حممد" .أتسىن اشمطذلب يف شرح كوض
الطذلب"( .د .ط ،د .م :داك الكاذب اإلتسالمي ،د .ت).
أبو يعلى ،حممد بن احلسني ابن الفراء " .األحكذم السلطذنية" .صححه
وعلق عليه :حممد حذمد الفقي( .ط ،2بريوت :داك الكاب
العلمية1421 ،هب).
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