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"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية"
(البيتكوين) أمنوذج ًا
"دراسة فقهية تأصيلية "
Legitimate violations of digital currencies
(Bitcoin) as a model
""a juristic legitimacy study
إعداد:
د .أمحد نبيل حممد احلسينان
املدرس بقسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الكيي
الربيد اإللكرتوينahmed-n-789@hotmail.com :

"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية" (البيتكوين) أمنوذجا ،دراسة فقهية أتصيلية ،د .أمحد نبيل حممد احلسينان

املستخلص
احلم ددد ب رل الع دداملن ،والص ددالل والس ددالش عل ددي ء ددر ا ي ددا
واملرسلن ،ينا حممد وعلي آله وصح ه ءمجعن .ءما بعد:
فقددد اندداوا اددحا ال حددع بيددان معد امل الفددات ،ومع د الشددرعية،
وبيددان معد امل الفددات الشددرعية كملعد املر د  ،مث ذُ ددر ه اددحا ال حددع
مع د د ال ي كد دديي واقيق اد ددا ومااي اد ددا ،ومد ددا ي علد ددا صد ددا م د د صد ددا
وعيدديل ،مث اندداوا احلكددم الشددرعة لعملددة ال ي كدديي مد ايددع اإلصدددار
وال ددداوا وال عامد  ،مث اصددر امل الفددات الشددرعية عددح العملددة مد ايددع
اإلص د دددار وال د ددداوا وال عام د د  ،مث ذ د ددر امل د ددا ر النا د د ة ع د د ال عام د د
كل ي كيي  ،وقد ايصل بعد ذلك إىل ءام الن ا ج ،واة علي ما أييت:
 -1ءن عملة ال ي كيي ليس عا ظاش ءو بنيد ي م م العا ضمان
حتقيا العدالة.
 -2ءن عملة ال ي كيي اعد م العمالت الرقمية اإللكرتو ية االفرتاضية:
اليت ليس عا وجيد مادي ،وليس عا ارا اط كملؤسسات املالية
الرمسية.
 -3ءن العلة ه جراين الرك انط ا علي العمالت اإللكرتو ية ومناا
عملة ال ي كيي .
 -4ءن ال ي كيي وما ي علا صا م إجرا ات م ايع ال عام فياا
هٌ ري كلقمار.
 -5ءن عملة ال ي كيي قد اضمن العديد م امل الفات القا ي ية م
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ايع ال عام مع جاات مش ياة بدالً م املصر املر زي.
ءن عملة ال ي كيي معرضة للقرصنة وال الع ه اساكت
مس دمياا ،مما يعرض اساكهتم لل طر ،ولحلك مينع ال عام
كل ي كيي رعاً.
ءن م ءام امل الفات الشرعية لعملة ال ي كيي ما أييت:
عدش ضمان حتقيا العدالة للم عاملن صا.
ءهنا س ه وقيع النزاع والشقاق.
ءن فياا اعليا امللك ،واعليا امللك م القمار احملرش.ءهنا اؤدي إىل اليقيع كحلراش ،وما ءدى إىل احلراش فاي اراش.

كلمات مفتاحية :ال ي كيي  ،امل الفات ،االفرتاضية ،عملة.
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 أمحد نبيل حممد احلسينان. د، دراسة فقهية أتصيلية،"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية" (البيتكوين) أمنوذجا

Abstract
Praise be to Allah ،the Lord of the Worlds ،and may
peace and blessings be upon the Noblest of Prophets and
Messengers ،our Prophet Muhammad and his family and
companions.
This research addresses the meaning of violations ،
legitimacyand legitimate violationsin the composite sense.
The research then investigates the meaning of the
Bitcoincurrency ،its truth ،nature ،and its related
characteristics and disadvantages. The study examines the
legitimate violationsof the Bitcoin currencyin terms of
issuance ،trading ،and transaction ،the consequentlegal
provisions for theseviolations ،and the risks arising from
dealing in Bitcoin. The study concludes many important
results as follows:
1- The Bitcoin currency does not have a governinglaw
or regulationsto ensure justice.
2- The Bitcoin is a virtual electronic currency that
hasno physical presence ،and has no associationto
official financial institutions
3- The usuryprovisionsare applicable to electronic
currencies ،including theBitcoin
4- The Bitcoin and its related procedures in terms of
dealing are very much like gambling
5- The Bitcoin currency involves many legal violations
in terms of dealing with suspicious entities rather
than the central bank
6- The Bitcoin currency isvulnerable to hacking and
the manipulationof the accounts of its users ،thus
exposing their accounts to risk. Therefore ،dealing
in Bitcoinis legally prohibited.
7- Among the most important legitimate violations of
the Bitcoin currency are the following:
 Failure to ensure justice for its clients
 It is a cause of conflict and discord
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 It includes the suspension of the king ،while the
suspension of the kingis like the prohibited
gambling
 It leads to wrongdoing and what leads to a
wrongdoingmust bea wrongdoing
Key Words:
Bitcoin ،violations ،virtual ،curren.
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املقدمة
احلمد ب رل العاملن ،والصالل والسالش علي ء ر ا يا
واملرسلن ،ينا حممد وعلي آله وصح ه ءمجعن ،ءما بعد:
فإن ال طير ال قين ه عاملنا املعاصر قد ساد احا العامل ،اىت إ ه
قد ام د لنيااة احليال افة ،و ان له ا ثر الك ري ه اغري ءمناط احليال
امل لفة ،و اصة ه اجملاالت االق صادية واالج ماعية ،وساام ه
ا شار جمميعة م الظياار احلديثة ،اىت إن ال طير قد ام د إىل
العمالت والنقيد ،ايع إن احا ال طير قد ء رج ثرياً م الناس م
ال عام كلعمالت ال قليدية واليرقية إىل ما يعر كلعمالت الرقمية،
واة ءاد ء كاا العمالت الرقمية ،واة عملة قد اكين منافسة
للعمالت اليدوية املشايرل.
وم اح العمالت اليت قد ا شرت ه ي ٍاح ثريل م ءرجا
اح املعميرل ،ما يسمي بعملة ال ي كيي  ،واحا اال شار قد ين ج عنه
ييع االس داش ،مما قد ين ج عنه عدد م اآلاثر االق صادية سيا
ا إجيابية ءش سل ية ،وين غة علي امل صصن دراس اا ومعرفة آاثراا.
ولك امل صن كجملاالت االق صادية وال جارية واملالية ،ال
ميك عم معرفة احا اآلاثر بشك دقيا إال إذا ان عندام إملاش كجلاة
املصدرل عح العملة ،سيا ا عمالت ءش اس ثمارات ءش حني ذلك،
فحين ح يسا ال يص إىل معرفة اآلاثر السل ية ومعاجل اا والسعة إىل
إزال اا قدر اإلمكان ،وإن معرفة ااا اجلاة املصدرل ي عملة،
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ومعرفة م يقيش إبصداراا مما يسا ءيضاً معرفة اآلاثر اإلجيابية والسعة
إىل انمي اا واطييراا.
ولك إذا ا الك العمالت ءو االس ثمارات ليس عا مصدر
النيااة
رمسة معرت به فحي ح يصع معرفة الك اآلاثر م
االق صادية ،و حا م النيااة الشرعية.
واحا ما ينط ا علي عملة ال ي كيي  ،ايع إ ه ي م اداوا عدل
مالين م الك العملة ييمياً ال ان مة ي دولة ،وال يدعماا ءو
ينظماا ءي بنك مر زي ه العامل ،وال ختضع لسياسات الدوا ،ما ءهنا
ال ا أثر إال بقا ين الثقة بن امل عاملن.
وءام م احا له اي معرفة احلكم الشرعة عح العملة م
ايع اإلصدار وال داوا وال عام  ،وقد ساام ثري م ءا العلم ه
بيان ا اكاش الشرعية لعملة ال ي كيي  ،وبيان ما يرتا علياا م آاثر
سل ية وإجيابية ،واحا له م كل اساي اليصيا إىل احلكم الشرعة،
وقد سعي إىل حماولة الربط بن الك العملة م ايع اإلصدار
وال داوا وال عام كآلاثر االق صادية والشرعية ،وذلك م ءج اليصيا
إىل احلكم الشرعة قدر االس طاعة واجلاد ،وم انا ظارت ءمهية احا
ال حع وامليضيع الحي ءرا جديراً لل حع واالا ماش واي:
"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية" (البيتكوين) أمنوذجا "دراسة
فقهية أتصيلية "
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من املشاكل اليت واجهتها يف البحث:
 -1قلة املراجع العلمية امل علقة كلعمالت الرقمية ومناا عملة
ال ي كيي ؛ وذلك لكيهنا عملة مس حدثة م ايع املااية
و يفية ال عام صا.
 -2قلة املعليمات امل علقة بعملة ال ي كيي بشك دقيا؛ وذلك ملا
فياا م ءمير م امة وغري واضحة لدى ث ٍري م ءصحال
ال ص االق صادي؛ مما جيع اليصيا إىل اكماا ه غاية
الصعيبة والدقة.
 -3عدش القدرل علي الربط بن عملة ال ي كيي والعمالت ال قليدية
بك اليجي ؛ وذلك ليجيد فروق جيارية بيناما.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
 -1الرغ ة ه االس زادل م العليش امل علقة كلعمالت الرقمية.
 -2بيان امل الفات الشرعية لعملة ال ي كيي م ايع اإلصدار
وال داوا وال عام .
 -3السعة إىل ميا ة ال طير م ايع ال عام كلعمالت الرقمية
مس ق الً؛ ولك وفقاً لضيابط رعية مع ربل.
 -4إث ات ءن الشريعة اإلسالمية صاحلة لك زمان ومكان؛ ايع
إ ه ميك اس راج ا اكاش الشرعية لك انزلة م النيازا
احلديثة؛ وفقاً للك ال والسنة واملصادر ا رى القياس
واملصاحل املرسلة واالس صحال وحني ذلك.
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الدراسات السابقة:
م الا ال حع ،مل ءجد حبثاً مس قالً ي ن امل الفات الشرعية
لعملة ال ي كيي  ،واحا مما دين للحرص علي ال حع ه اح املسألة،
ولك م الدراسات اليت عا عالقة ب حثة:
" -1النقيد االفرتاضية -مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية"،
للد ير ع د هللا ب سليمان ال اايث ،واحا ال حع ي ن اآلاثر
االق صادية املرتا ة علي ال عام ب لك النقيد اإللكرتو ية مع بيان
مفايش الك النقيد ،وءما حبع "امل الفات الشرعية للعمالت
الرقمية" فإ ه ي ن احلكم الشرعة ل لك العمالت بنا ً علي اآلاثر
االق صادية املرتا ة علي ال عام ب لك العمالت.
" -2ءاكاش ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر علي املعامالت
املعاصرل" ،لشيما جيدت جمدي ،واحا ال حع قد اناوا دراسة
النقيد اإللكرتو ية م النااية االق صادية ،واكم ال عام صا م
النااية الشرعية ،وءما حبثة " امل الفات الشرعية للعمالت
الرقمية " فإ ه ي ناوا دراسة احلكم الشرعة للعمالت الرقمية،
وم العا ي م ال يص إىل امل الفات الشرعية امل علقة ب لك
العمالت.
 " -3ا اكاش الفقاية امل علقة كلعمالت اإللكرتو ية" للد ير /ع د
هللا العقي .
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منهج وعمل الباحث يف البحث:
 -1بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع اإلصدار
وال داوا وال عام .
 -2بيان امل الفات امل علقة بعملة ال ي كيي  ،م ايع اإلصدار،
وم ايع ال داوا ،وم ايع ال عام .
 -3ذ ر امل الفات الشرعية امل علقة بعملة ال ي كيي ٌّ ه كبه.
 -4بيان امل ا ر النا ة م ال عام بعملة ال ي كيي .
 -5اصيير املسألة املراد حبثاا اصييراً دقيقاً ق بيان اكماا؛
لي ضح املقصيد م دراس اا.
 -6إذا ا املسألة م مياضع االافاق فأذ ر اكماا بدليله مع
ايثيا االافاق م مظا ه املع ربل.
 -7إذا ا املسألة م مسا اخلال فأا ع اآليت:
ء -ء-حترير حم اخلال إذا ا بعض صير املسألة حم
ال وبعضاا حم اافاق.
ل -ل-ذ ر ا قياا ه املسألة ،وبيان م قاا صا م ءا
العلم ،ويكين عرض اخلال اس االجتااات الفقاية.
ج -االق صار علي املحاا الفقاية املع ربل ،مع العناية بح ر ما
ايسر اليقي عليه م ءقياا السلف الصاحل ،وإذا مل ءقف
علي املسألة ه محا ما فأسلك صا مسلك ال ريج.
د -ايثيا ا قياا م مصادراا ا صلية.
- 626 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

ه -اس قصا ءدلة ا قياا مع بيان وجه الداللة ،وذ ر ما يرد
علياا م مناقشات ،وما جيال به عناا إن ا  ،ءذ ر
ذلك بعد الدلي م ا رل.
و -الرتجيح مع بيان س ه ،وذ ر مثرل اخلال إن وجد.
 -8ختريج ا ااديع م مصادراا ا صلية إبث ات الك ال وال ال
واجلز والصفحة ،وبيان ما ذ ر ءا الشأن ه درج اا-إن مل
حلك فأ فة
اك ه الصحيحن ءو ءادمها-فإن ا
اين ح ب رجياا مناما.
 -9ختريج اآلاثر م مصادراا ا صلية.
الف الحي ي عه املصطلح،
 -11ال عريف كملصطلحات م
املصطلحات املع مدل.
ءو م
 -11العناية بقياعد اللغة العربية واإلمال وعالمات الرتقيم ،ومناا
عالمات ال نصي لآلايت الكرمية ولألااديع الشريفة.
 -12اكين اخلامتة م ضمنة ءام الن ا ج.
خطة البحث:
قسم ال حع إىل مقدمة وءربعة فصيا و امتة ا ضم ءام
ا ج ال حع ،مث املصادر واملراجع:
املقدمة واشم علي :ءمهية امليضيع وءس ال ا يار  ،والدراسات
السابقة ه امليضيع ،ومناج ال حع ،و طة ال حع.
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الفصل األول :يف بيان معاين مفردات املوضوع وتعريفاته ،وفيه
ثالثة مباحث.
املبحث األول :ه بيان "امل الفات الشرعية" ،وفيه ثالث مطال .
املطلب األول :ه اعريف "امل الفات" لغ ًة واصطالااً ،وفيه فرعان.
الفرع األول :ه اعريف "امل الفات" ه اللغة.
الفرع الثاين :ه اعريف "امل الفات" ه االصطالح.
املطلب الثاين :ه اعريف "الشرعية" ،وفيه فرعان.
الفرع األول :ه اعريف "الشرعية " ه اللغة.
الفرع الثاين :ه اعريف "الشرعية "ه االصطالح.
املطلب الثالث :ه اعريف "امل الفات الشرعية"كملع املر .
املبحث الثاين :ه اعريف لمة " الرقمية".
املبحث الثالث :ه اعريف "ال ي كيي ".
الفصل الثاين :يف بيان اتريخ عملة البيتكوين وعالقتها بغريها من
العمالت التقليدية ،وفيه مبحثان.
املبحث األول :ه بيان اتريخ عملة ال ي كيي .
املبحث الثاين :ه بيان عالقة عملة ال ي كيي كلعمالت ال قليدية.
الفصل الثالث :يف بيان خصائص وعيوب عملة البيتكوين ،وفيه
مبحثان.
املبحث األول :ه بيان صا عملة ال ي كيي .
املبحث الثاين :ه بيان عييل عملة ال ي كيي .
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الفصل الرابع :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة
البيتكوين ،وفيه أربعة مباحث.
املبحث األول :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
اإلصدار ،وفيه ثالثة مطال .
املطلب األول :ه بيان يفية إصدار عملة ال ي كيي .
املطلب الثاين :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
اإلصدار.
املطلب الثالث :ه بيان امل الفات الشرعية امل علقة بعملة
ال ي كيي م ايع اإلصدار.
املبحث الثاين :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
ال داوا ،وفيه مطل ان.
املطلب األول :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
ال داوا.
املطلب الثاين :ه بيان امل الفات الشرعية امل علقة بعملة
ال ي كيي م ايع ال داوا.
املبحث الثالث :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
ال عام  ،وفيه مطل ان.
املطلب األول :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
ال عام .
املطلب الثاين :ه بيان امل الفات الشرعية امل علقة بعملة
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ال ي كيي م ايع ال عام .
املبحث الرابع :امل ا ر النا ة ع ال عام بعملة ال ي كيي .
اخلامتة :وفياا ءام الن ا ج.
فارس املصادر واملراجع.

الفصل األول :يف بيان معاني مفردات املوضوع وتعريفاته

وفيه ثالثة م ااع

املبحث األول :يف بيان "املخالفات الشرعية" وفيه مطلبان
املطلب األول :يف تعريف "املخالفات" لغةً واصطالحاً
وفيه فرعان
الفرع األول :يف تعريف "املخالفات" يف اللغة
اة مجع لمة امل الفة ،وامل الفة أتيت ه اللغة مبع املفارقة،
ءي مفارقة م اي معه ،ءو مفارقة ما عليه اجلماعة ،يقاا :لف فالن
ءصحابه إذا مل خيرج معام.
قاا اعاىل :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱢ(.)1
واخلال  :امل الفة ،قاا اعاىل :ﱣﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

( )1سيرل ال يبة87 :
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ﱡ ﱢﱢ

()1

()2

ءي خمالفة رسيا هللا ،ويقاا :لف رسيا هللا .

الفرع الثاين :يف تعريف "املخالفات" يف االصطالح
امل الفة ه االصطالح :اي القياش بعم ال ييافا عم
اآل ري  ،ءو عدش القياش مبا قاميا به م عم  ،سيا ٌ ان ذلك الفع ءو
الرتك ظامياً ءش عرفياً ءش رعياً(.)3
املطلب الثاني :يف تعريف "الشرعية" لغةً واصطالحاً وفيه فرعان
الفرع األول :يف تعريف "الشرعية " يف اللغة:
مصدراا م رع ،وحيم الكثري م املعاين اللغيية ،فاي يطلا
علي منحدر املا  ،ويطلا ءيضاً علي الظاير واليضيح ،يقااِ :
رعة
الش ْ
الشريعة ءي الطريقةُ الظاارل ه الدي (.)4
و َ
( )1سيرل ال يبة81 :
( )2إمساعي ب محاد اجلياري" ،الصحاح " .حتقيا :ءمحد ع د الغفار عطار،
(ط ،2 :دار العلم للمالي  1399 :اد).4 :43 ،
( )3إمساعي ب محاد اجلياري" ،الصحاح " .حتقيا :ءمحد ع د الغفار عطار،
(ط ،2 :دار العلم للمالين 1399 :اد) ،4 :43 ،سامل املطريي" ،ءاكاش
خمالفات املكاا العقارية وعقيكهتا"( .ط ،1 :الرايض :دار الك ال
اجلامعة2117 :ش).15 ،
( )4انصر الدين املطرزي " ،املغرل ه اراي املعرل" .حتقيا :حممود فاخوري
وعبداحلميد خمتار ( ،ط  ،1ال  :مكتبة أسامة بن زيد1399 :اد) ،كل الشن
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الفرع الثاين :يف تعريف "الشرعية " يف االصطالح
الشرعية :اي ما ان مس فاداً م الش الشارع س حا ه أبن
ءُ ح م القرآن ءو السنة ،قاا يخ اإلسالش اب ايمية :واقيقة
اع ام ما ءن اخلروج عناا
الشريعة :إا اع الرس والد يا حت
()1
روج ع اعة الرس و اعة الرس اة دي هللا .
املطلب الثالث :يف تعريف "املخالفات الشرعية" باملعنى املركب
اة ارك ما جا به الشارع احلكيم ،ءو فع ما هني هللا عنه،
علي وجه ي ضم اإلعراض ءو الصد(.)2

قاا القر يب ه معرض افسري لقيله اعاىل :ﱣﭐ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱢ ( )3ءي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع الرا  ،1 :439 ،اتج العروس م جياار القاميس" ،حتقيا :عبدالكرمي
العزابوي (ط  ،1الكيي  :اجمللس الوطين للثقافة والفنون1422 :اد):259 ،
 ،21أمحد بن حممد الفيومي" ،املص اح املنري" ،كل الشن مع الرا .1 :421 ،
( )1ءمحد ب ع داحلليم اب ايمية" ،جمميع الف اوى" .مجع ع د الرمح اب قاسم
وابنه حممد ( الرايض :عة وزارل ا وقا السعيدية) ،19 :319 ،حممد
ءمحد حااه" ،املصطلحات الفقاية ه محاا الفقه اإلسالمة".
(اإلسكندرية :دار الك والدراسات العربية2117 :ش).596 ،
( )2سامل املطريي" ،ءاكاش خمالفات املكاا العقارية وعقيكهتا".15 ،
( )3سيرل النير63 :
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يعرضين ع ءمر (.)1

واملعىن املقصود للمخالفة الشرعية يف هذا البحث:
اة ا مير اليت قد ث معارض اا للشريعة اإلسالمية فيما
خي ك مير املالية واليت م ضمناا العمالت.

( )1حممد بن أمحد القرطيب "اجلامع اكاش القرآن" ،حتقيق :د عبدهللا الرتكي
(ط  ،1مؤسسة الرسالة :بريوت1427 :اد).12 :323 ،
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املبحث الثاني :يف تعريف كلمة" الرقمية"
الرقم ،اي الرمز والعالمة ،وا ص ه الرقم الك ابة ،ويطلا ءيضاً
علي النقش(.)1
ومسي بد"العمالت الرقمية"؛ هنا ع ارل ع متثي ملم لكات
رقمية ،وبشك ء ثر دقة فاة ع ارل ع برانمج مك يل بلغة برجمة
معينة وكس داش اقنيات اشفري عاملية ،جتع م عملية ا رتاقاا
وال الع صا ءمراً ء ه كملس حي (.)2
املبحث الثالث :يف تعريف "البيتكوين
قاا الد ير ع دالف اح حممد صالح ه اعريفه لل ي كيي  :اة
عملة إلكرتو ية ختيلية ،مشفرل اديثة الظاير ه العامل ،ليس عا وجيد
فيزاي ة علي ءرض الياقع ،ي م اداوعا عرب اإل رت (.)3
وبيان مفردات هذا التعريف ما أييت:
عملة :ءي ءهنا قد مبع يعج فياا الثم واملثمين ،فاة
( )1جمميعة مؤلفن" ،معجم مصطلحات العليش الشرعية".837 ،
( )2رامة مسيح " ،العمالت الرقمية " .جريدل ال يان (ديب) مت شراا ب اريخ
2117/11/8ش ،العدد.13626 :
( )3ع دالف اح حممد صالح" ،ال ي كيي عملة إلكرتو ية مشفرل قد اس ءزمة
اق صادية عاملية جديدل" مت شراا ه 2118/11/1ش ،ومت النق مناا ه
اتريخ 2118/11/11ش م ميقع :
]http: //giem. kantakji. com/article/details/ID/667.
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بحلك اكين ال النسي ة
إلكرتونية :ءي عملة اع مد علي الكارك  ،فاة عملة دقيقة
(.)2
ذات حنة ارك ية سال ة ،فاة اجلز الحي ال ي جزء م الكارك ية
ختيلية :ءي ليس اقيقية الحا والفضة والنقيد ال قليدية
وا وراق النقدية ،وإمنا عملة ختيلية ،واخلياا اي اصير الشة ه النفس(.)3
مشفرة :مأ يذل م الش ْفرل ،والشفرل :اة رميز يس عملاا فريا
م الناس لل فاام السري فيما بينام ،مما يدا علي ءهنا عملة ال
اس عم إال بعد وضع رميز سرية(.)4
فيزايئي :ءي ليس عا قيل ارارية ءو برودل س ية الحي اي م
صل علم الط يعة(.)5
( )1د .زيه محاد " معجم املصطلحات املالية واالق صادية ه لغة الفقاا " (ط
 ،1دمشا :دار القلم 1429 :ه) ،461 ،حممد ءمحد حااه،
"املصطلحات الفقاية ه محاا الفقه اإلسالمة".978-759 ،
( )2إبراايم مصطفي ،وءمحد الزايت ،واامد ع د القادر ،وحممد النجار "املعجم
اليسيط" ،كل اعمزل .1 :24
( )3حممد بن حممد احلسيين (املرتضى) " اتج العروس م جياار القاميس"،
فص احلا .28 :455 ،
( )4إبراايم مصطفي ،وءمحد الزايت ،واامد ع د القادر ،وحممد النجار"املعجم
اليسيط" ،كل الشن .1 :486
( )5إبراايم مصطفي ،وءمحد الزايت ،واامد ع د القادر ،وحممد النجار ،حتقيا
جممع اللغة العربية "املعجم اليسيط" ،كل الطا .2 :551
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تداوهلا :ءي حيص ه يد احا اترل وه يد احا ء رى  ،وءما
ه الك العملة فال داوا يكين إلكرتو ياً ع ريا اإل رت .
اإلنرتنت :ءي ءن ال داوا يكين عرب الش كات ،ن اإل رت
ع ارل ع كة عاملية اربط عدل آال م الش كات ومالين ءجازل
الكم ييار امل لفة ا ياع وا اجاش ه العامل ءمجع لل ياص وا ادا
املعليمات(.)2
نوقش هذا التعريف:
أبن فيه يعاً م القصير؛ لكين عملة ال ي كيي ي م م العا
ال يع والشرا  ،فاة عملة اقيش بيظا ف النقد ،ومل يح ر ذلك ه احا
ال عريف.
وقيل أبن ال ي كيي  :عملة افرتاضية اعم ارج ظاش النقد
الرمسة ،فاة مثي رقمة للقيمة النقدية ،ي م إصداراا ع غري ال نك
املر زي واملؤسسات اال ما ية ،اس مد قيم اا م الثقة الكا نة ه
الق يا الطيعة عا(.)3
( )1أمحد بن حممد الفيومي" ،املص اح املنري" ،ال الداا .1 :277
( )2قيدوش فلة "ءثر ا رت لدى الش ال اجلامعة علي رسا اإلعالش ال قليدية"
رسالة ماجس ري ،جامعة اجلزا ر ب ييسف ب د (2118ش).91 ،
( )3د .ع د هللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا
االق صادية"( .القاارل :اجمللة العلمية لالق صاد وال جارل جبامعة عن
مشس(2117ش).21 ،
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فمن خالل التعريف السابق لعملة البيتكوين:
اظار ءوصا اح العملة االفرتاضية ،والعناصر ا ساسية ل لك
العملة ،واة ين الك العملة افرتاضية وليس قدية ملميسة ،وءهنا
عملة ال مر زية ،وقد زيد علي احا ال عريف عنصر جديد ،واي ين
اح العملة اس مد قيهتا م ف ات الناس امل لفة ،واحا العنصر م
ا مهية مبكان؛ ن اح العملة ال مقر عا وال مرجع عا ه ااا
اصيا غرر ءو غش ءو داع ءو ادليس ءو حني ذلك م ا يا اليت
افقد الثقة بن امل عاقدي  ،ولك اح العملة قد ا س الك الثقة،
والدلي علي ذلك العدد الك ري جداً الحي اعامليا ب لك العملة مما يدا
علي ثقة الناس صا ،ايع إهنا قد بلغ مية وادات ال ي كيي
املصدرل ( )751 ،114 ،16واد (.)1
نوقش هذا التعريف:
ء ه مل يح ر ه احا ال عريف ين اح العملة اصدر عرب الربامج
احلسابية ،ويكين ال يع والشرا ع ريا اإل رت  ،واحا ما مل ي م
ذ ر.

( )1حممد ابراايم السقا "النقيد االفرتاضية" بي يي " ،جريدل االق صادية
2113/9/13ش ،اسرتجع ب اريخ /9مجادى اآل رل1441/ه م ميقع
.http://www.aleqt.com/2013/09/19/article_787102.html
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وقيل يف تعريف آخر لعملة البيتكوين:
اة اسجي لقيمة العملة امليثقة واملقيدل ه ك إلكرتوين،
وحت يي وادل النقيد االفرتاضية علي رقم مرجعة ،واي رقم ال ي كرر،
ومييز العملة الرقمية االفرتاضية ،ما اي أن الرقم امل سلس كلنس ة
ليرقة النقد(.)1
فمن خالل التعريف السابق لعملة البيتكوين يتبني:
ءن ا مان ه ال عام صا م حقا ،وءهنا عملة منظمة ،عا
إجرا ات ظامية ي حقا معاا ا مان اإللكرتوين ،وذلك م الا رقم
مرجعة ي حقا به ال ث م صاا اح العملة ،ايع إن عملة
ال ي كيي جتع لك عمي رقماً مييز ع غري ما اي أن الرقم
امل سلس كلنس ة ليرقة النقد.
نوقش هذا التعريف:
ء ه اق صر علي وصف عملة ال ي كيي اقنياً دون النظر إىل
وظا فاا م ايع ال يع والشرا  ،ومل يشر إىل عدش مر زي اا.
( )1اي حممد" ،أتثري النقيد اإللكرتو ية علي دور ال نك املر زي ه إدارل
السياسة النقدية" .املل قي الد ْويل اخلامس ايا االق صاد االفرتاضة
وا عكاسااه علي االق صادايت الدولية املر ز اجلامعة خبميس مليا ه ،اجلزا ر
(2112/3/14-13ش) ،9 :اسرتجع ب اريخ 1441/6/9ه م ميقع:
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/06
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وقيل يف عملة البيتكوين:
اة متثي رقمة ،يصدر بياسطة مطيري اصن كع ار وادل
اسال ،وميك احلصيا عليه وختزينه واليصيا إليه وال عام به
إلكرتو ياً ،ويس دش جملميعة م نيعة م ا غراض عند اافاق رفن
علي اس عماله(.)1
فمن خالل التعريف السابق للبيتكوين يتبني:
ءن ال عام صح العملة إلكرتو ياً ،وءهنا عملة م عددل ا غراض،
ايع إهنا اس عم لل داوا وغري ذلك م ا مير اليت يكين صا النما
للعمي  ،واكين علي ك رقمة ي يص إلياا رقمياً ،وي عام صا
رقمياً.
نوقش هذا التعريف:
ء ه ليس فيه بيان حلقيقة اح العملة ،فاة عملة غري ملميسة،
وليس عا يان مادي ملميس.
وقيل يف تعريفها أبهنا:
ءاد ء ياع النقد الرقمة غري املنظم ،ويصدر ع مطيري
يسيطرون عليه ه العادل ،ويس دش ويكين مق يالً بن ءعضا جم مع
افرتاضة حمدد(.)2
( )1صندوق النقد الدويل" ،العمالت االفرتاضية وما بعداا :االع ارات ا ولية"
2116/1/7ش )7( ،اسرتجع ب اريخ 1441/6/11ه م ميقع:

https://www.researchgate.net/profile/Tahsin_Saadi_Sedik/publication/

( )2ال نك املر زي ا ورويب " ،خمططات العمالت االفرتاضية" ،ء يبر،2112/
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فمن خالل التعريف السابق يتبني:
ءن عملة ال ي كيي قيد رقمية ،ومسي بحلك؛ هنا اقيش
بيظا ف النقيد ،واظار ه صيرل رقمية وا داوا بشك إلكرتوين ،واة
آليات للدفع خم ز ة القيمة ءو سابقة الدفع اليت متك م إجرا
مدفيعات م الا اس داش اإل رت  ،وامل عار علياا كسم قيد
الش كة ءو النقيد السا لة الرقمية(.)1
ومع قيله أبهنا عملة ((غري منظم)) ءي ال مر زية ،واحا ما قد
ي فا عليه م قاش ب عريف اح العملة.
نوقش هذا التعريف:
أب ه اق صر علي وصف عملة ال يكيي اقنياً ،ومل يح ر اليظا ف
املني ة ب لك العملة.
وءما ما ورد ه ال عريف ه قيله " :حمدد" فاحا الكلمة حت اج
إىل ايضيح ،وذلك م الا النظر إىل مدى ا شار اح العملة،
فا شاراا ان علي طاق واسع وليس علي ٍ
طاق حمدد ،ءما إذا ءُريد
م ذلك مب ي عام كلعمالت اإللكرتو ية حتديداً ف كين اح الكلمة
منض طة جداً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص )13( :اسرتجع ب اريخ 1441/6/11ه م ميقع:

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes0en.pdf

( )1اي حممد "أتثري النقيد اإللكرتو ية علي دور ال نك املر زي ه إدارل
السياسة النقدية".9 .
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وقيل يف تعريف هذه العملة أبهنا:
وسيط ا ادا اعم مث العملة ه بعض ال ي ات ،ولكناا ال
(.)1
متلك صفات العملة احلقيقية
نوقش هذا التعريف:
أب ه م ء صر ال عريفات لعملة ال ي كيي  ،فاحا اعريف ال
ييضح مع ال ي كيي كملع الدقيا والياقعة ،وفيه يع م اإلصاش
الحي حي اج إىل إيضاح وافصي  ،غري ء ه قد بن أبهنا وسيط االه
حاا كقة العمالت النقدية واإللكرتو ية.
وقيل يف تعريفها أبهنا:
ظاش قدي جديد للدفع اإللكرتوين ،وأبن ال عام صا وحتييلاا
يكين م ا راً بن املس دمن بطريا الند كلند دون االع ماد علي
ر وسيط(.)2
( )1وزارل اخلزا ة ا مريكية ،جااز مكافحة اجلرا م املالية ملياجاة ال حدايت مع
ر ات اخلدمات املالية" )3( :2115/11/11اسرتجع ب اريخ
1441/6/11ه م ميقعttps://www.treasury.gov/about/organizational- :
. pdf006-16Testimonies/OIG-20%and20%Reports20%structure/ig/Audit

( )2عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،2 .مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية
بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو (2118ش) ،5 :د .ع دهللا
ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".23 .
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نوقش هذا التعريف:
أب ه مل ي ن اقيقة ال ي كيي ومل ييضح مااي ه ،إمنا اق صر علي
ذ ر وظيفة م وظا فه فقط.
وبعد عرض الك ال عريفات السابقة لعملة ال ي كيي ميك القيا
ه ال عريف اجلامع والراجح لعملة ال ي كيي أبهنا:
عملة رقمية افرتاضية (ليس عا يان مادي ملميس ءو وجيد
فيزاي ة) من جة بياسطة برامج ااسيبية ،وال ختضع للسيطرل ي جاة
رمسية ،ي م اس داماا ع ريا اإل رت ه عمليات الشرا وال يع ءو
حتييلاا إىل عمالت ء رى ،والقي ق يالً ا يارايً لدى امل عاملن صا(.)1

( )1د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية"23 .
- 642 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

الفصل الثاني :يف بيان تاريخ عملة البيتكوين وعالقتها بغريها
من العمالت التقليدية ،وفيه مبحثان
املبحث األول :يف بيان تاريخ عملة البيتكوين
قاش الياكين "سااي ة ان امياي "كل د كلعم علي م دء
بي كيي ه العاش 2117ش وذلك م الا حبع قدمه و شر ه
الياكن ه ار ءغسطس م العاش 2118ش.
واح العملة اع مد علي ال شفري بن رفن ،وا علي ظاش
جمايلية املعامالت اإللكرتو ية ،وذلك صد االب عاد ع مر زية ال نيك
الكربى ،فاة ال اراق م ق ال نيك أب ياعاا امل لفة واعي ات ،وال
ختضع لقيا ن ال نيك.
وقد صمم ال ي كيي ليكين عملة رقمية حب ة ،فال ميك للش
الحاال إىل جااز الصر اآليل لسح ءو إيداع ال ي كيي  ،وإمنا اي
خمزن ه حمافظ علي اإل رت  ،وي م اليصيا إلياا ع ريا ءجازل
احلاس اآليل.
ويزاد علي ذلك ءن عملة ال ي كيي شأت عرب عملية ااسيبية
كة اياسي ايا
معقدل ،مث جرت مراق اا بعد ذلك م جا
العامل.
وم ايع اإلصدار فإ ه جيري إصدار حني  3611عملة
بي كيي جديدل ييمياً ايا العامل ،وقد جتاوز ما مت إصدار م الك
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العملة إىل  5 .16مليين وادل جيري اداوعا ،وذلك ضم احلد
ا قصي املسميح واي  21مليين وادل بي كيي .
وقد مت إ الق النس ة ا وىل م العملة ه ار يناير 2119ش،
سعر صر ا وا م بي كيي ادد قيم اا عند  13 ،1319بي كيي
لك دوالر ءمريكة ه ار فرباير 2111ش(.)1
ومنح ا طالقاا ادت عملة بي كيي بشك اص ارافاعات
قياسية ه سعراا مقاب الدوالر ،بلغ ءوجه ه 2117/12/17ش ايع
بلغ  ،49 ،112 ،19مث بعد ذلك بدءت ا حبحل يعاً ما ،واح اة
ااا الك العملة ،واي ال حبحل بن اع يط املفاجئ والك ري ،وبن
االرافاع املفاجئ والك ري(.)2

( )1عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،2 .مر زاردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية
بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو (2118ش) ،5 :د .ع دهللا
ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".23 .
( )2عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية".6 .
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املبحث الثاني :يف بيان عالقة عملة البيتكوين بالعمالت التقليدية
ال ي كيي عملة افرتاضية إلكرتو ية اشفريية ميك مقار اا
كلعمالت الرمسية املس دمة االياً الدوالر والييرو ،ولك مع عدل
فروق جيارية ،م ءبرزاا ءهنا عملة إلكرتو ية بشك ام ي م ال داوا
صا عرب اإل رت فقط م دون وجيد فيزاي ة عا.
ما ءهنا خت لف ع العمالت ال قليدية ه عدش وجيد سلطة
مر زية ،ءو بنك مر زي يقيش إبصداراا(.)1
فنظاش ال ي كيي يع مد ه عمله علي كة اُسمي ،Blockchain
واة كة غري مر زية ي م ختزي ءي عملية حتيي فياا ،ا مر الحي
جيع املسؤولية والرقابة علي ال حييالت اضعةً لك مس دمة
الش كة وليس سلطة واادل مر زية ،ما اس لزش بعض القيل احليس ية
ل عم بشك سليم(.)2
والعمالت ال قليدية اليرقية اع مد علي ر اثلع عند القياش
كلعمليات املالية ،مث ال نيك ءو معاجلات الدفع مث فيزا""visa
لل حقا م الصفقة ،واكحا اضم أبن املدفيعات املرسلة قد مت
( )1ءمحد حممد عصاش الدي "عملة ال ي كيي " جملة املصره( 73س مرب:
.51 .)2114
( )2عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،4 :مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت
الرقمية بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو (2118ش).9 ،
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ال ي كيي فإن العمليات ا م م ا رل م غري

اس الماا كلفع  ،خبال
وسيط(.)1
فيمك ال ي الفروق بن عملة ال ي كيي وبن العمالت
ال قليدبة مبا أييت:
 -1ءن عملة ال ي كيي عملة إلكرتو ية غري حمسيسة ،خبال العملة
ال قليدية فاة عملة حمسيسة ملميسة.
 -2ءن عملة ال ي كيي ال ميك اداوعا إال ع ريا اإل رت ،
خبال العمالت ال قليدية فإن اداوعا يكين بن الناس ويكين
ع ريا اإل رت آلياً.
 -3ءن العمالت ال قليدية ال اصدر إال ع ريا ال نيك املر زية،
خبال ال ي كيي فإهنا ال عالقة عا كل نيك املر زية م ايع
اإلصدار.
 -4ءن العمالت ال قليدية اليرقية ال بد عا م ر اثلع عند
القياش كلعمليات امل صة صا ،خبال ال ي كيي .

( )1عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،6 .مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت
الرقمية بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة".6 .
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الفصل الثالث :يف بيان خصائص وعيوب عملة البيتكوين ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :يف بيان خصائص عملة البيتكوين:
إن لل ي كيي صا ا ميز صا ع غرياا م العمالت ،مما
جيع الناس يق لين علياا ،فم الك اخلصا :
 -1ءن الرسيش فياا من فضة؛ وذلك ن عملة ال ي كيي ال حت اج
إىل وسيط بن العمي واجلاة املصدرل لل ي كيي  ،ن العملة مل
ان ق  ،ب يد العملة ما رج م حمفظة العمي  ،ود إىل
حمفظة ال اجر ،اح العملية ا م بن العمي وبن ال اجر بدون
وسيط ،واسمي بد  p2pءو الند كلند(.)1
 -2ءهنا عملة غري ظامية ،مبع ءهنا غري مدعيمة م ءي جاة ءو
مؤسسة ءو منظمة دولية( ،)2واح اخلصيصية اقل م سيطرل
ال نيك املر زية اليت قد ا س ءاياانً كل ض م( )3وارافاع
ا سعار ،والس ه جع اح العميلة حممية م ال ض م؛

( )1مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا
وإ كاليات الرقابة".6 .
( )2د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".31 .
( )3ال ض م النقدي :اي ارافاع مطرد ه املس يى العاش لألسعار .د .خالد بن
عبدهللا املصلح" ال ض م ه الفقه اإلسالمة" ( دون دار انشر).75 ،
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()1

ن عدداا حمدود .
 -3الشفافية والعال ية ه ال عامالت ،فعمليات ال يع والشرا لاا
معلنة ومعروفة جلميع املس دمن بدون معرفة ايية امل عاملن،
لك مع معرفة اتمة حبجم املعامالت وميقات عقداا(.)2
 -4صيصية ال عام  ،ايع إن عمليات ال يع والشرا ال ميك
ال د فياا ءو مراق اا ،واح اخلصيصية اقل ال د
احلكيمة ،و حلك اقل م فرص السيطرل علي العملة،
فالعالقة بن رفن فقط ،مما يؤ د اقيقة اخلصيصية ه
ال عام (.)3
وال بد م بيان أبن عملية ال يع والشرا لعملة ال ي كيي اكين
بياسطة اإل رت فقط ،ءي بياسطة ا اص ءو املياقع اليت اق لاا
وا عام به ،ما ميك حتييلاا إىل العمالت النقدية ال قليدية ءيضاً
بياسطة مياقع م صصة ،ءو ع ريا ء اص يرغ ين ه احلصيا
( )1مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا
وإ كاليات الرقابة" ،5 .يما جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش
ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر ه املعامالت املعاصرل" (رسالة ماجس ري،
اجلامعة اإلسالمية ،غزل1435 :اد).26 ،
( )2مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعم1الت الرقمية بن ارية
ال داوا وإ كاليات الرقابة".6 .
( )3املصدر السابا.
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علياا وم ادل اا كلعمالت ال قليدية (.)1
 -5ي اح جلميع امل عاملن صا إمكا ية اعديلاا حبس إمكاانهتم
الفنية وال قنية(.)2
 -6ءن عملة ال ي كيي ا ميز كملرو ة م ايع سايلة ال عام صا،
فاة اع رب آلية مال مة للشرا وال يع بطريقة سلسة وسريعة؛
وذلك هنا ا ال ش مع سرعة ال طيرات وال قنيات املس ق لية،
و حلك ظراً لط يع اا الالمر زية ،واع ماداا علي ال قنية وجتاوصا
مع مس جداهتا واطيراهتا(.)3
 -7ال ييجد اد معن ءو سقف حمدد لإل فاق ءو الشرا  ،ما ه
بطاقات اال مان امل لفة(.)4

( )1مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا
وإ كاليات الرقابة" ،6 .عملة إلكرتو ية مشفرل اس ءزمة اق صادية عاملية
جديدل ،ميقع ءلفا 2114/3/13ش.
( )2د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".31 :
( )3يما جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر
ه املعامالت املعاصرل" ،26 ،ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا
وء ياعاا وآاثراا االق صادية".31 .
( )4د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".
.31
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املبحث الثاني :يف بيان عيوب عملة البيتكوين
ما ءن لعملة ال ي كيي صا ومميزات متيزاا ع غرياا م
العمالت ،فكحلك ال ختلي م عييل عا أتثرياا ه عزو ث ٍري م
الناس ع ال عام صا ،واة ما أييت:
أوال :سرية العملة وتشفريها:
واحا العي وإن ان ظاار ميزل ،حبيع إ ه ال ميك ي
اال الع علي معامالت العمي اخلاصة به ،ما ء ه ال ميك
اليصيا إىل اسال العمي  ،واحا ما حيقا ا مان مل ءراد
ي
ال عام صا ،ولكنه م اناية ء رى سل ية؛ وذلك ن ءغل العمليات
املش ياة وغري القا ي ية إمنا اكين مشفرل وسرية ،وقد اكين الك
العمليات ظااراا اإلصالح ،ولك ك ناا قد يكين ءمياالً مك س ة
بطريقة غري رعية ،ومثاا ذلك :عمليات غسي ا مياا ( ،)1و حلك
عمليات بيع امل درات واملياد املمنيعة ال ختلي م السرية وال شفري،
فاخلصيصية اليت ايفراا اح العملة جعل اا مقصداً عح العمليات
املح يرل آ فاً ،حبيع يصع علي اجلاات ا منية ا ع مصدر العملة(.)2
( ) 1غسي ا مياا ءو اطارياا ءو ا ييضاا :اي اس ثمار ءو اس داش ا مياا
القحرل املك س ة م مصادر غري مشروعة .رفيق يونس املصري "فقه
املعامالت املالية" (ط  ،2دمشا :دار القلم ،دمشق2007 :م).318 ،
( )2مميزات وعييل عملة ال ي كيي  . .ما اة؟ 2118 /1/14 ،ش ،اسرتجع
ب اريخ 1441/6/11ه م ميقع  ،/https: //vapulus. com/blog/arد.
ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".36 :
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اثنيا :صعوبة إصدارها:
ظراً ل عقد برامج اليصيا إلياا واعقد العمليات احلسابية الالزمة
إلجرا عمليات اإلصدار ،واي ما يسمي بد(ال عدي ) مع ء ه ي اح
اعدي العملة للجميع م النااية النظرية.
آ ر
وم السل يات املرا طة كل عدي ء ه قد يس دمه
كس عماا ءو اس االك العملة مران لنفس العنيان(.)1
اثلثا :التذبذب الشديد لسعر العملة:
دا ماً ما اكين العملة مرا طة بسعراا وقيم اا ه مقاب
العمالت الر يسية الدوالر مثالً ،واحبحل العملة جيع امل عام صا ه
اريل م ءمر م ايع ال عام صح العملة ،ف ارل ارافع بشك
مفاجئ واترل ان فض بشك مفاجئ ،واحا ا مر جيع العمال اترل
غامنن واترل غارمن ،واحا اي واقع عملة ال ي كيي  ،فاة م حبحبة،
فاح سل ية ال انفك ع اح العملة.
وم جاة ء رى فإن السعر امل حبحل للعملة يشجع احمل الن
علي اس غالا ذلك ع ريا مياقع ومهية ل ادا العملة ،ايع يقيمين
مبحا ال اجيش إلكرتوين علياا إلاداث فزع بن امل عاملن مما يؤثر
( " )1معامالت ال رجعة فيه" اسرتجع

ب اريخ 1441/6/11م ميقع https:

 ،//en. bitcoin. it/wiki/Irreversible_Transactionsد .ع د هللا
ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية" .37
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سل اً ه قيمة العملة.
وإذا ءردان ءن حع ع ا ل حبحل سعر العمالت ليجدان
أبن ال حيط( )1م ءفض اليسا امل عة للقضا علي احبحل سعر
العملة ،ولك كلنظر إىل عملة ال ي كيي فإن ال حيط ال ميك اط يقه
ه العمليات امل علقة صا ،ف ث اح السل ية ال ارزل عح العملة(.)2
رابعا :القرصنة:
قد اقدش أبن عملة ال ي كيي عملة رقمية ،وخمز ة ضم حمفظة
رقمية ،فإهنا اكين معرضة للقرصنة والسرقة وال الع ه اساكت
مس دمياا واعديلاا ع ريا القرصنة ،وقد وقع ايادث قرصنة
حملافظ افرتاضية مل اك حممية بشك جيد ،وعند اعرض املس دش للسرقة
م اسابه ال ميك اس عادل ءمياله؛ ن اجملايلية مسة اح الش كة(.)3
الفصل الرابع :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة البيتكوين،
( )1ال حيط :يعين محاية رءس املاا ووقاي ه م اخلسارل ءو النق  .د .ييسف
الش يلة " ال حيط ه املعامالت املالية" " ،جملة االق صاد اإلسالمة":
من دى فقه االق صاد ،الندول العلمية الثا ية (.2 ،)2116
( )2د .ع دهللا العمراين ،ال حيط ه املعامالت املالية ،جملة االق صاد اإلسالمة
اإللكرتو ية2114/12/9 :ش اسرتجع ب اريخ 1441/6/11ش م ميقع
 ،aliqtisadalislami. netد .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا
وء ياعاا وآاثراا االق صادية".36 .
( )3د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".36 .
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وفيه أربعة مباحث

املبحث األول :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
اإلصدار ،وفيه ثالثة مطالب
املطلب األول :يف بيان كيفية إصدار عملة البيتكوين
متهيد:

ق ال طرق إىل ذ ر احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
اإلصدار ،ال بد م بيان ءمهية اإلصدار لدى املعامالت املالية املعاصرل،
ايع إن إصدار ا وراق املالية واروجياا ميث العملية ا ساسية عح
العمليات مبا فياا م ءسياق وبنيك ومؤسسات مالية م نيعة(.)1
ميك إ اج ال ي كيي م ءي مكان ه العامل عرب عملية اسمي
يي وجااز
ال عدي ءو  ،miningوحت اج الك العملية إىل وق
م ييار قيي وبرانمج خمص كل عدي  ،واعدي ال ي كيي  :اي عم
قا يين ي م م الا برامج م صصة ه ذلك ،واة ما اعر بربامج
ال شغي  ،وذلك لل حقا م صحة معامالت ال ي كيي  ،وم ءج
ايفري ا م الالزش لسج احلساكت العاش واخلاص بش كة ال ي كيي .
وعملية ال عدي اش ه الس ااة ه حبر ري ،لما ازداد د يلك

( )1د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم
اليضعية"( .ط  ،1الرايض :مك ة الر د2116 :ش).144 ،
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فيه ازدادت الس ااة صعيبة وازداد ال حر اياجاً واقل اً ،حلك لما
ازدادت مية العمالت املس رجة م عملية ال عدي ازدادت معاا
املعادالت الرايضية املطليل الاا اعقيداً وءص ح ءصع وءصع .
وعملية ال عدي ا م عرب رق ثريل ،مناا ما يكين منعدماً ه
اليق احلايل ،ومناا ما فيه يع م امل ا رل ،وانالك رق مشايرل
م عة إلصدار اح العملة ،مناا ما أييت:
العملية األوىل :تنزيل برانمج جماين لتعدين البيتكوين:
واح العملية ع ارل ع انزي برامج اصة ل عدي ال ي كيي ،
وم ء ثر الربامج رواجاً  BFGMinerو  ،CGminerوم الا اح
الربامج ا م عملية اعدي عملة ال ي كيي (.)1
العملية الثانية :إعداد حمفظة بيتكوين:
وا م عملية إعداد احملفظة ع ريا ء ظمة ال شغي امل لفة ي م
انزيله علي احلاسيل ،وم الك احملافظ اليت اقيش ب لقة عمالت
ال ي كيي وال نقي عناا اة حمفظة  ،copayوي م ذلك م الا
إرساا عمالت ال ي كيي إىل حمفظ بي كيي اخلاصة كلعمي ع ريا
اس داش عنيان مميز خي العمي  ،وا ميز اح العملية ءن فياا أتميناً
م ال اديدات احمل ملة(.)2
(" )1دلي اعدي ال ي كيي "  ،Bitcoin Miningمت شراا ه 2117/8/1ش،
واسرتجع ب اريخ 2118/12/19ش م ميقع .bitcoinmining. com
(" )2دلي اعدي ال ي كيي "  ،Bitcoin Miningمت شراا ه 2117/8/1ش،
واسرتجع ب اريخ 2118/12/19ش م ميقع ،bitcoinmining. com
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املطلب الثاني :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
اإلصدار:
قد اقدش ءن م سل يات عملة ال ي كيي ءهنا صع ة م ايع
اإلصدار؛ ظراً ل عقد برامج اليصيا إلياا واعقد العمليات احلسابية
الالزمة إلجرا عمليات اإلصدار واي ما يسمي بد(ال عدي ) مع ء ه
()1
ي اح اعدي العملة للجميع م النااية النظرية.
وبعد بيان مااية عملة ال ي كيي ا ن ءهنا عملة ال مر زية ،فاة
ال اراق م ق ال نيك الرمسية ،وال ختضع لقيا ن ال نيك ،مبع ءهنا ال
ختضع لقيا ن الدولة ،فاة ارج العملية النظامية ،فاة غري مع مدل
لدى الدولة ،وقد ذ ر بعض اخلربا االق صادين :ءن ءبرز ما ميك ءن
يياجه العمي م خما ر لدى اعامله صح العمالت :اة ءهنا غري
معروفة املصدر وغري معليمة ،وال ييجد عا جاات رقابية ،وال جاة
إصدار ءو بنك مر زي نيع م ا مان للمس ثمري فياا اقة
العمالت ،وعحا احر الكثري م ال نيك املر زية ايا العامل ال عام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسرا اسين " يف ي م إ اج عملة "ال ي كيي االفرتاضية؟ " جريدل الييش
السابع (القاارل) مت شراا ب اريخ 2117/12/9ش ،مر ز اردو " منصات
املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة".9 .
([)1معامالت ال رجعة فيه https: //en. bitcoin.
 ،]it/wiki/Irreversible_Transactionsد .ع دهللا ال اايث "النقيد
االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".37 .
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معاا ،اصة إذا ما ء ح بعن االع ار ء ه ال ييجد جاة اكيمية ءو
جاة رقابية وال خمزون م الحا ءو العمالت ا رى لف اح
(.)1
العملة اا ياط ءو اافظ عا
وم الا النظر ه صيص الفقاا ما سيأيت ي ن أبهنم قد
صرايا أبن للدولة احلا ه إصدار العمالت النقدية مطلقاً وفقاً ملعايري
معينة حتقا م العا العدالة ،وحتقيا العدالة ي مث ه احملافظة علي
اس قرار النقيد ،وعدش إصدار ءي عملة جديدل م أهنا ءن اؤدي إىل
ال ض م ،وم مث يؤدي إىل ظلم الناس الحي اد روا ءمياعم ،ف حقيا
العدالة يعد ضابطاً م ضيابط السياسة النقدية املطليبة لدى الشريعة
اإلسالمية(.)2
فعملة ال ي كيي ليس عا ظاش ءو بنيد ي م م العا ضمان
حتقيا العدالة مل اصدر له اح العملة ،فيمك القيا أبن العدالة
مشكيك ه حتقيقاا ،لعدش وجيد ظاش ءو بنيد اضم حتقيا العدالة
عند اإلصدار.
وبعد بيان مدى ءمهية ين العملة املراد إصداراا رمسية م ق
( )1عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية".4 .
( )2وليد مصطفي اويش "السياسة النقدية بن الفقه اإلسالمة واالق صاد
اليضعة"( .اري دن -اليالايت امل حدل ا مريكية :املعاد العاملة للفكر
اإلسالمة).118 ،
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الدولة ميك القيا أبن اع ماد الدولة للعملة م ا مير الالزش ايفراا
عح العملة ،واملراد كع ماد الدولة عا ،ءن اكين صادرل م جاة
الدولة ،واي ما يعرب عنه عند الفقاا  :بسك النقيد ،ءو ضرل النقيد،
وبيان ذلك فيما أييت:
َّ
إن اع ماد العمالت املالية يعد ه الشريعة وظيفة اصة
كلدولة ،فالدولة واداا اة اليت حيا عا إصدار النقيد وفقاً للقيا ن
املع مدل لدياا واملنظمة لحلك ،وجتد ذلك صرحياً ه صيص الفقاا ،
سيا ان كلنس ة للنقيد املعد ية  -م دان ري ذا ية ءو دراام فضية -
 :مما حتم قيمة ه ذاهتا ،قد ا سا دل فيما مضي ،و حلك كلنس ة
للعمال ت اال ما ية اليت اع مد علي قيل القا ين ،وليس عا قيمة ه
ذاهتا :العمالت اليرقية ،اليت ءص ح اة السا دل ه مجيع ءحنا
ءا العلم علي ءن إصدار العملة واع ماداا ال يكين
العامل ،وقد
إال م ق اإلماش ،فقد قاا صاا ءس املطال  " :ويُكرُ لغري ءي
رل الدراام والدان ري ولي الصة؛ هُ م أن اإلماش ،و ن
اإلماش ض ُ
()1
فيه اف ااتً عليه" .
مع مدل لدى الدولة،
فالعملة ال اكين قدية إال إذا ا
ف كين بعد ذلك عملة رمسية؛ ل كين بحلك ضامنة لقيم اا ،ول يفر عا
( )1زكراي األنصاري "ءس املطال " حتقيا :حممد حممد اتمر ( ،ط  ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1422 :اد).1 :377 ،
- 657 -

"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية" (البيتكوين) أمنوذجا ،دراسة فقهية أتصيلية ،د .أمحد نبيل حممد احلسينان

احلماية القا ي ية اليت متكناا م القياش بيظيف اا ا ساسية ،واة :يهنا
مقياساً لقيم املقيمات ،ومثناً للسلع ،ووسيلة لليفا كلديين.
فإذا ا العملة صادرل م جاة رمسية :ا مأن الناس  -عند
ال عام صا  -علي ضمان اقيقام ،واليفا كل زاماهتم.
وقد س ا بيان مااية عملة ال ي كيي  ،فاة عملة م العمالت
الرقمية اإللكرتو ية االفرتاضية اليمهية :اليت ليس عا وجيد مادي ،وليس
عا ارا اط كملؤسسات املالية الرمسية ،وال اجلاات املالية اليسيطة :م
مصار وحنياا؛ لحلك فإ َّه ال ييجد عا ءصيا وال ءرصدل اقيقية ،وال
حتمياا ءية ظم ءو قيا ن مالية ،وال ختضع لسلطة رقابية ،مما يكين م
امل عحر ضماهنا ءو م ابع اا؛ وصحا ي ضح :أبن ال ي كيي ال ا يفر فياا
الشروط املع ربل ه العمالت احلقيقية :فاة ال اروج رواج النقيد ،ومل
ا حقا فياا الثمنية؛ فاة ال اصلح ءن اُع مد مقياساً لألمثان اليت ادُ َق َّيش
السلع صا ،ومل حتص الثقة واال م نان إلياا عند عامة الناس؛ ه ليس
عا قيمة اقيقية ه ذاهتا وال ه ءمر ارج عناا.
لحلك فإ ه حي م اا ماالً رياً سقيط اح العملة  -عند
اعرضاا مل غريات ار ة  -اؤدي إىل الفاا وفقداهنا لقيم اا(.)1
مث بعد ذلك ميك القيا أبن احلكم الشرعة امل علا بعملة
( )1اعي ة العامة للشؤون اإلسالمية وا وقا بدولة اإلمارات ،اكم ال عام
كل ي كيي  ،اسرتجع ب اريخ 2118/1/31م ميقع:
https://www.awqaf.gov.ae/en/Pages/FatwaDetail.aspx?did.
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ال ي كيي م ايع اإلصدار اي ال حرمي ،وذلك ملا أييت:
 -1عدش ضمان حتقيا العدالة مل اصدر له اح العملة.
 -2ءن فياا اف ااتً علي اإلماش ايع إهنا اصدر بال إذ ه.

املطلب الثالث :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة
البيتكوين من حيث اإلصدار
بعد بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع اإلصدار
واي ال حرمي ،فإ ه ميك اصر امل الفات الشرعية امل علقة بعملة
ال ي كيي فيما أييت:
 -1ءن حتقيا العدالة مشكيك فياا ،فإن م الضيابط الفقاية
الياج مراعاهتا" :ءن حتقيا العدالة مطل لدى السياسة
النقدية ه الشريعة اإلسالمية"(.)1
فالعدالة ءمر م هللا اعاىل ،ءمر صا ع اد ه ىت اجملاالت ،وه
وق وان ،قاا هللا اعاىل :ﱣﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ
ﱺﱻ ﱢ

(.)2

فالعدا الحي ءمر هللا به يشم العدا ه اقه وه اا ع اد ،

( )1وليد مصطفي اويش "السياسة النقدية بن الفقه اإلسالمة واالق صاد
اليضعة".118 .
( )2سيرل النح .91 :
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فالعدا ه ذلك ءدا احلقيق املة ميفرل ،أبن يؤدي الع د ما ءوج
هللا عليه م احلقيق املالية وال د ية واملر ة مناما ،ه اقه واا ع اد ،
(.)1
ويعام اخللا كلعدا ال اش
و حلك قد ءمر النيب صلي هللا عليه وسلم بحلك ،فع عمرو ب
عي رضة هللا عنه ع النيب صلي هللا عليه وسلم" :وليس لعرق ظامل
فيه حق"( ،)2وقد جع ءا العلم احا احلديع قاعدل صية فقاية
واة" :ليس لعرق ظامل فيه حق"(.)3
وضد الظلم العدا ،فم اص منه ظلم فإن عمله يكين
مردوداً ال اا له فيه ،وكلنظر إىل عملة ال ي كيي فإهنا غري واضحة،
وليس م نية علي ءسس وقياعد اضم حتقيا العدالة ،واح العدالة ال
ا حقا غال اً إال عند وجيد جاة منظمة رمسية ،واحا ما اف قر إليه اح
العملة ،قاا اب القيم ه ضرورل ض ط الدولة عح ا مير وحتقيقاا
( )1ع د الرمح ب انصر ب السعدي "ايسري الكرمي الرمح ه افسري الش
املنان" حتقيا :عبد الرمحن بن معال اللوحيق (ط  ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1420 :هـ).449 ،
( )2حممد ب إمساعي ال اري" ،صحيح ال اري"( .دار يق النجال) ،كل
م ءايا ءرضاً ميااتً ،3 :116 :رقم احلديع.5889 :
( )3حممد ب صادر ب ع د هللا الزر شة "املنثير ه القياعد" حتقيا :د .ايسري
فا ا ءمحد حمميد (ط  ،2الكيي  :عة وزارل ا وقا والشؤون اإلسالمية:
.2 :185 ،)1415
- 660 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

للعدا وسلط اا النقدية ه اإلجازل واملنع:
"مينع م إفساد قيد الناس واغيرياا ،ومينع م جع النقيد
م جراً ،فإ ه بحلك يد علي الناس م الفساد ما ال يعلمه إال هللا،
ب الياج ءن اكين النقيد رؤوس ءمياا ي جر صا وال ي جر فياا ،وإذا
ارش السلطان سكة ءو قداً منع م اال الط مبا ءذن ه املعاملة به،
ومعظم والي ه وقاعدهتا اإل كار علي اؤال الزغلية( )1وءركل الغش ه
املطاعم واملشارل واملالبس وغرياا ،فإن اؤال يفسدون مصاحل ا مة،
والضرر صم عاش ال ميك االارتاز منه ،فعليه ءال يام ءمرام ،وءن
ينك صم وءمثاعم ،وال يرفع عنام عقيب ه ،فإن ال لية صم عظيمة،
واملضرل صم املة ،وال سيما اؤال الكيماوين الحي يغشين النقيد
()2
واجلياار والعطر والطي وغرياا".
 -2ءن عملة ال ي كيي ال اصدر م ق الدولة ،ومل إبذن اإلماش
إبصداراا ،فاة عملة ال مر زية ،وال ختضع لقيا ن الدولة وال
لنظاماا ،و ما اي معليش فإن العملة جي ءن اكين صادرل م
جاة رمسية ومع ربل م ق اإلماش؛ فإن الف ذلك ان م عدايً
( )1الزغ  :ءي الغش ،والزغلية ام الغشا ين .حممد بن حممد احلسيين
(املرتضى) " اتج العروس م جياار القاميس".29 :126 ،
( )2حممد ب ءيب بكر ب ءييل الزرعة املعرو بد(اب القيم) "الطرق احلكمية ه
السياسة الشرعية"( ،مط عة اآلدال واملؤيد :مصر).219 ،
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()1

لسلطات اإلماش  ،فإن م الضيابط الفقاية املع ربل" :إصدار
ات عليه وعلي سلطا ه"(.)2
العملة بال إذن اإلماش اف ٌ
قاا صاا الفروع " :ال يصلح ضرل الدراام إال ه دار
الضرل إبذن السلطان؛ ن الناس إن ر عم ر يا العظا م"( ،)3وال
بد م العلم أبن إصدار العملة م غري إذن اإلماش ه ذلك اف ات
عليه وعلي سلطا ه(.)4

( )1عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،2 .مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية
بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو (2118ش) ،5 :د .ع دهللا
ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".23 .
( )2ع دالرمح ب حممد ب قاسم العاصمة "اا ية الروض املربع" .ء ر علي
اع ه واصحيحه :عبدهللا ب جربي (ط 1397 :1ادد).3 :244 ،
( )3حممد بن مفلح املقدسي" الفروع" حتقيا د ع دهللا الرت ة (بريوت :مؤسسة
الرسالة ،مكتبة املؤيد).3 :133 ،
( )4ع دالرمح ب حممد ب قاسم العاصمة "اا ية الروض املربع" .3 :244
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املبحث الثاني :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
التداول ،وفيه مطلبان
املطلب األول :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث التداول
قد ءص ح لفظ ال داوا م داوالً علي ءلسنة ثري م الناس،
و اصة فيم ي عام ك سياق املالية ،ولفظ ال داوا يراد به بيع و را
ا وراق املالية ك سعار السا دل ،اليت حتدد وفقاً للمر ز املايل للمشروع
الحي اعلنه املؤسسة ءو الشر ة ه فرتات دورية م قاربة(.)1
وللتداول أحكام عامة ال بد لنا من بياهنا ،وهي على ما أييت:
 -1ء ه ال جييز ال داوا ه املؤسسة املالية إال لألوراق املالية املقيدل به.
 -2ء ه ال جييز اداوا اح ا وراق ه غري املكان امل ص عا
كملؤسسة املالية ،واة ما اعر كل يرصة.
 -3ال جييز ال داوا ه غري املياعيد احملددل ،وإال ان ال داوا ك الً(.)2
ولل داوا ضيابط رعية البد م ايافراا ه ءي عملية اداوا،
سيا ان ه ا سياق املالية ءش ع ريا اإل رت  ،ولقد وضع
ال شريعات ه معظم الدوا قياعد وضيابط لعملية ال داوا ،وذلك
ضماانً ملصلحة الشر ة ،وافاظاً علي اقيق املس ثمري واملسامهن،
( )1د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم
اليضعية".162 ،
( )2املصدر السابا.
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(.)1

واحا له ي علا ك مير الفنية اليت ال اعارض الشريعة اإلسالمية
فإذا ا اجلاة املالية اليت اكين مطابقة لقياعد املؤسسات
الشرعية وان ج سلعاً م ااة واقع عملياهتا ه دا رل احلالا؛ ايع يكين
رءس ماعا االالً ،وان واث ا إ شا اا علي ءهنا ا عام ه دا رل
احلالا ،وال ا عام كلرك ء حاً وعطا ً ،ومتارس ذلك ه واقعاا ،فاح
اجلاة ال غ ار علياا وال ارج علي امل عام ه را ءساماا ءو بيعاا
ءو اداوعا فياا(.)2
ءما عالقة عملة ال ي كيي صح املسألة ،فإن عملة ال ي كيي
آ ر وفا آلية
إىل
عملة م داولة ان ق م ملكية
حمددل ،ولك احا اال قاا قد يكين بنشاط حمرش ،ءو االا ،ءو
بنشاط خم لط ما سيأيت.
وخالصة القول فيما سبق:
ءن عملة ال ي كيي م ايع النظر إىل شا اا م ءج
ال داوا اكين علي ءاياا:
احلالة األوىل:
ءن يكين النشاط م اااً ،فيكين ال داوا فياا جا زاً.
( )1د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم
اليضعية".175 .
( )2علة حمية الدي القرداغة" ،حبيث ه االق صاد اإلسالمة"( ،ط ،1
بريوت :دار ال شا ر1423 :ه).176 ،
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احلالة الثانية:
ءن يكين النشاط حمرماً ،فيكين ال داوا فياا غري جا ز.

احلالة الثالثة:
ءن يكين النشاط ليطاً بن احلالا واحلراش ،فيكين ال داوا غري
جا ز بنا ً علي القيا الراجح.
وعند النظر إىل اقيقة عملة ال ي كيي م ايع ال داوا ،ي ن
أبن النشاط ه عملة ال ي كيي فيه ما اي حمرش ما سيأيت ،وفيه ما اي
جمايا النشاط ،ب إن بعض ءا ال ص م االق صادين ذ روا أبن
م عييل عملة ال ي كيي مثلاا اقة ا مياا ،ي م اس داماا دوماً
م ءج ٍ م ا غراض املشروعة غري املشروعة ،ويضا إىل ذلك
ءيضاً ءهنا اعد املالذ اآلم لعصاكت املافيا وءصحال ا عماا الغري
املشروعة واي ما يعر بغسي ا مياا ،ايع اقق جتارل امل درات
عرب اإل رت ع ريا امليقع املعرو كسم " ريا احلرير" إيرادات
قدرمها 2 ،1مليار دوالر ،وجحب حني  211ءلف مس دش مسج ،
وذلك م الا اس داماا ال ي كيي علي مدار عامن م ال شغي ،
فجا قرار ال حقيقات الفيدرايل ا مريكة إبغالقه ه ء يبر 2114ش
ب امة االجتار كمل درات غري املشروعة ،ليسلط الضي علي ال عقيد
امل زايد ل جارل امل درات عرب كة اال رت اليت ا يح للمشرتي وال جار
إمكا يات ال كنيليجيا الفا قة بدون الكشف ع ايي ام.
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فيما ء دت الدا رل الفيدرالية الروسية ملكافحة امل درات ءن
عصاكت جتارل امل درات ءص ح اع مد علي طاق واسع علي العملة
االفرتاضية اإللكرتو ية (ال ي كيي ) ه اساكهتا امل علقة ب جارل امل درات(.)1
ف عد ذلك ي ن أبن شاط ال داوا ه عملة ال ي كيي مش ي
وحم للري ة ،والنيب صلي هللا عليه وسلم قد بن م ه ءصالً عظيماً م
ءصيا الدي  ،ءصالً قد فرط فيه ثري م الناس مع ء ه م صميم اح
الشريعة ،فع النعمان ب بشري رضة هللا عناما قاا :مسع رسيا هللا
صلي هللا عليه وسلم يقيا وءايى النعمان إبص عيه إىل ءذ يه" :إن
احلالل ّبني ،وإن احلرام ّبني ،وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من
الناس ،فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف
الشبهات وقع يف احلرام ،كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع
فيه ،أال وإن لكل ٍ
ملك ِ
محى ،أال وإن محى هللا حمارمه ،أال وإن يف
ّ
ت فسد
فس َد َ
صلَ َحت َ
اجلسد مضغة إذا َ
صلَ َح اجلسد كله ،وإذا َ
()2
اجلسد كله ،أال وهي القلب" .
( )1اساش الدي العطار " ،ال ي كيي  . .عملة افرتاضية (آمنة) لغسي ا مياا
وا عماا املش ياة" (2116ش) ،اسرتجع ب اريخ 1441/6/18ه م ميقع:

rency /alpetkoan-virtual-cur /opinion/www. sasapost. com.

( )2حممد ب إمساعي ال اري" ،صحيح ال اري" ،كل فض م اس ربء لدينه:
 ،1 :21رقم احلديع ،52 :مسلم ب احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم".
كل ء ح احلالا وارك الش اات ،3 :1219 :رقم احلديع.1599 :
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وجه الداللة:
اي قيا النيب صلي هللا عليه وسلم" :ومن وقع يف الشبهات
وقع يف احلرام" قاا النيوي ه بيان وجه الداللة :إ ه حي م وجان:
أحدمها :ء ه م ثرلِ اعا يه الش اات يصاد احلراش وان مل
ي عمد  ،وقد أيمث بحلك إذا س إىل اقصري.
والثاين :ء ه يع اد ال ساا وي مرن عليه وجيسر علي اة مث
اة ءغلظ مناا مث ء رى ءغلظ ،واكحا اىت يقع ه احلراش عمداً،
واحا حني قيا السلف :املعاصة بريد الكفر ،ءي اسيق إليه(.)1
إذن فم قاش بعملية ال داوا امل علقة بعملة ال ي كيي مع وجيد
الش اات العديدل فقد ي ِ
ص ُ ه هناية املطا إىل اليقيع ه احلراش،
َ
وذلك إن مل يك وقع ه احلراش اب دا ً.
املطلب الثاني :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة
البيتكوين من حيث التداول
بعد بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع ال داوا وما
اات ،فإ ه ميك اصر امل الفات الشرعية لعملة
يشيصا م
ال ي كيي فيما أييت:
 -1ء ه قد ث أبن النشاط امل علا بعملة ال ي كيي فيه ما اي حمرش،
وءما النشاط امل اح فمشكيك ه اصيله ،وال بد م العلم أبن
( )1حيىي ب

ر النيوي" ،املنااج رح صحيح مسلم ب احلجاج".11 :29 :
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النشاط امل اح يعد م ا مير الياج ايافراا لدى ءي مؤسسة
ءو ر ة ،فاملؤسسات والشر ات املالية ءو ءي جاة حيص فياا
االس ثمار ،سيا ا رمسية ءش غري رمسية ،ولي ا
إلكرتو ية ،فإذا ا ال ا يافر فياا قياعد الشر ات الشرعية ،ءو
اُزا ِو ُا ء شطة اس ثمارية حمرمة ،شر ات إ اج اخلمر وامل درات
وصاالت القمار ،ءو ال نيك الربيية واملؤسسات املالية املشاصة
عا ،اليت جتع الرك عنصراً ءساسياً ه عملاا ،فإ ه ال جييز
ال عام معاا سيا ٌ فعلياً ءش إلكرتو ياً ،ن ه ذلك اعاوانً علي
اإلمث والعدوان ،وقد قاا هللا اعاىل :ﱣﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍﱢ(.)1
واملراد كل عاون علي اإلمث والعدوان :اي ال جرؤ علي املعاصة
اليت أيمث صاا اا.
ويراد بد(العدوان) ال عدي علي اخللا ه دما ام وءمياعم
وءعراضام ،فك معصية وظلم جي علي الع د ف فسه عنه ،مث إعا ة
غري علي ار ه ،ومعليش أبن الرك ظلم وعدوان علي صاا احلا(.)2
( )1سيرل املا دل2 :
( )2ع د الرمح ب انصر ب السعدي "ايسري الكرمي الرمح ه افسري الش
املنان".218 ،
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قاا القر يب ه افسري عح اآلية :ءي :لِيُعِ ْ بعضكم بعضاً،
وحتَاثُّيا علي ما ءمر هللا اعاىل واعمليا به ،وا ايا عما هني هللا عنه،
َ
وام نعيا منه؛ واحا ميافا ملا روي ع النيب صلي هللا عليه وسلم ء ه
()2( )1
قاا" :من دل على خ ٍري فله مثل أجر فاعله" .
 -2ء ه ميك اليقيع كلرك عند م ي داوا ال ي كيي  ،ف نا ً عليه فإ ه
جي مراعال ا مير امل علقة كلعلة الربيية عند إجرا عملية ال داوا،
وذلك عمالً كلضابط الفقاة امل علا كملعامالت املالية ،واي" :أن
تنتفي علة الراب عند إجراء عملية التداول ابتداء وانتهاء"(.)3
فإن ظاير علة الرك ه عملية ال داوا ي علا بشك ري مبزاولة
ءعماعا ،و حلك عملية ال داوا امل علقة بعملة ال ي كيي اليت اكين
إلكرتو ياً ع ريا اإل رت ( ،)4وم القياعد املقررل ه الشريعة ء ه حيرش
( )1مسلم ب احلجاج القشريي "صحيح مسلم" .حتقيا حممد فؤاد ع د ال اقة
(بريوت :دار إحياء الكتب العربية ،دار الك العلمية) ،كل فض إعا ة
الغازي ه س ي هللا مبر يل وغري و الف ه ه ءاله خبري ،م اديع ءيب
مسعيد ا صاري رضة هللا عنه 3 :1517 :رقم احلديع.1893 :
( )2حممد بن أمحد القرطيب "اجلامع اكاش القرآن".6 :46 .
( )3اال الدي ءمحد ب حممد مكة احلسيين احلميي " ،غمز عيين ال صا ر".
 ،3 :98د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة
اإلسالمية والنظم اليضعية".192 .
( )4أمحد بن حممد الفيومي" ،املص اح املنري" .ال الداا .1 :277
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قرض جر فعاً للمقرض إذا ان ذلك مشرو اً ه العقد ،سيا متث
احا النفع ه رد املقرتض ء ثر مما اقرتضه ،ءش ءجيد منه ،ءش غري ذلك(.)1
واألدلة على ذلك ما يلي:

 -1قيله اعاىل :ﱣﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞﲟﲠﲡﱢ( )2وجه الداللة :دل اح اآلية علي حترمي
الرك ،واي م ادلة مالية ،مع زايدل ه ءاد ال دلن بال عيض(.)3
 -2ع ع ادل ب الصام -رضة هللا عنه -قاا :مسع رسيا هللا
صلي هللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب ابلذهب ،والفضة
ابلفضة ،والرب ابلرب ،والشعري ابلشعري ،والتمر ابلتمر ،وامللح
ابمللح ،إال سواء بسواء عينا بعني ،فمن زاد أو ازداد فقد
أرىب(.)4
وجه الداللة :اي قيله " :سواء بسواء" ففيه دلي علي حترمي
ال فاض جنساً م الس ة املح يرل اليت وقع علياا الن  ،وإىل حترمي
الرك فياا ذا ا مة افة ،ايع إن النيب صلي هللا عليه وسلم هني
( )1د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم
اليضعية".192 .
( )2سيرل ال قرل278 :
( )3شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف" ،الح ريل" ،حتقيا :حممد بوخبزة( ،ط
 ،3اي س :دار الغرب اإلسالمي2008 :ش).5 :291 ،
( )4مسلم ب احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم" .كل الصر وبيع الحا
كليرق قداً  ،2 :1211رقم احلديع.1587 :
- 670 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

ع بيع اجلنس م اح ا صنا جبنسه إال بشر ن :ءادمها:
ال ماث  ،والثاين :ال قابض ه جملس العقد ،وعليه فيحرش بيع اجلنس
جبنسه م اح ا صنا مع ال فاض ءو ال أجي  ،وإذا مل جيز ذلك
بيعاً مل جيز ذلك قرضاً م ِ
كل ءوىل؛ ه إذا مل جيز ذلك ه ال يع مع
ء ه عقد معاوضة ،مل جيز ه القرض الحي اي عقد إرفاق وإاسان ،ب
ال ي عد ءن يكين الناة ع ال يع مع ال فاض والنسا  ،إمنا اي م
ءج ءال يكين ذلك ذريعة إىل القرض بزايدل(.)1
 -3اإلمجاع ،قاا القر يب " :ءمجع املسلمين قالً ع يام صلي
هللا عليه وسلم ءن ا رتاط الزايدل ه السلف ركً ولي ان ق ضة
م علف  -ما قاا اب مسعيد  -ءو ا ة واادل"(.)2
وءما كلنس ة لعلة حترمي الرك ،فقد ا لف ءا العلم ه اليصف
الحي جله ارش الرك ه ا صنا الس ة املنصيص علياا ه اديع
ع ادل ب الصام رضة هللا عنه ،اىت ميك اعدية احلكم إىل غرياا مما
ي حقا فيه ذلك اليصف ،علي ثالثة ءقياا:
القول األول :ءن علة رك النسي ة وجيد ءاد ي ن:
األول :اافاق وادل ال قدير ه ال دلن ،أبن يكيان مكيلن ءو
( )1حممد ب إمساعي ا مري الكحالين الصنعاين" ،س السالش"( .ط  ،4مكتبة
مصطفى البايب :احلليب1379 :هـ) ،3 :37 ،اي ة احملاس ة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية "دراسة املعايري الشرعية".2 :1574 .
( )2حممد بن أمحد القرطيب "اجلامع اكاش القرآن".3 :241 .
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ميزو ن.
الثاين :احتاد جنس ال دلن ،أبن يكيان م جنس وااد ،فإذا
وجد ءاد احي اليصفن (وادل ال قدير ،ءو احتاد اجلنس) فإن رك
النسي ة جيري اين ح.
فعلي احا القيا :حترش النسي ة ه بيع قمح بقمح ،ءو ذا بحا ،
(.)1
ءو متر ب مر ،ءو بعري ب عري؛ ن وااد مناما بيع جبنسه سي ة
أدلة هذا القول:
أوال :الدليل على كون احتاد اجلنس وحده علة لراب النسيئة:
ٍ
جندل رضة هللا عنه ع النيب -صلي هللا عليه
ع مسرل ب
وسلم :-أنه هنى عن بيع احليوان ابحليوان نسيئة(.)2
وجه الداللة :ءن وجيد ءاد جز ة علة الرك علة ل حرمي النسا ،
فاحتاد اجلنس مبفرد علة ل حرمي رك النسي ة(.)3
( )1عثمان بن علي الزيلعي" ،ا ين احلقا ا رح نز الدقا ا".4 :87 .
( )2ءبيبكر أمحد بن احلسني البيهقي" ،السن الكربى"( .ط  ،1اعند :جملس
دار املعار النظامية ه اعند1354 :ادد) ،كل ما جا ه الناة ع بيع
احلييان كحلييان سي ةً ،5 :288 :رقم احلديع ،11838 :وقاا السيي ة:
اديع صحيح .جالل الدين بن أيب بكر السيوطي" ،اجلامع الصغري"( .ط
 ،2بريوت :دار الك العلمية1425 :اد).562 ،
( )3حممد ب ع داليااد السيياسة املعرو بد(اب اعُماش) احلنفة " ،ف ح القدير
رح اعداية"( .بريوت).7 :12 ،
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اثنيا :الدليل على أن التقدير ابلكيل أو الوزن مبفرده ،علة للنسيئة:
ما جاء من األحاديث اليت تضمنت اإلشارة إىل اعتبار الكيل أو
الوزن ،فمن هذه األحاديث:
ع ادل ب الصام -رضة هللا عنه -قاا :مسع رسيا هللا
صلي هللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة
والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح إال سواء
بسواء عينا بعني فمن زاد أو ازداد فقد أرىب(.)1
وجه الداللة :اي قيله صلي هللا عليه وسلم" سواء بسواء" ففيه
دلي علي حترمي ال فاض جنساً م الس ة املح يرل اليت وقع علياا
الن  ،وإىل حترمي الرك فياا ذا ا مة افة(.)2
القول الثاين :ءن العلة اة اليزن ه الحا والفضة ،والكي ه
ا ربعة ال اقية ،واي املشاير م محا اإلماش ءمحد(.)3
أدلة هذا القول:
الدليل األول:
ع ع دهللا ب عمر رضة هللا عناما قاا :قاا رسيا هللا صلي
( )1س ا خترجيه.
( )2حممد ب إمساعي ا مري الكحالين الصنعاين" ،س السالش".3 :37 .
( )3عبدالرمحن بن إبراهيم املقدسي" ،العدل رح العمدل" .حتقيا :أبوعبدالرمحن
صالح بن حممد بن عويضة( ،ط  ،2بريوت :دار الكتب العلمية:
2005ش).219 ،
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هللا عليه وسلم" :ال تبيعوا الدينار ابلدينارين ،وال الدرهم ابلدرمهني،
وال الصاع ابلصاعني ،فإين أخاف عليكم الرماء -والرماء هو الراب-
()1
رجل فقال :اي رسول هللا أرأيت الرجل يبيع الفرس
 ،فقام إليه ٌ
ابألفراس والنجيبة ابإلبل ،قال :ال أبس إذا كان يدا ٍ
بيد"(.)2
وجه الداللة :ءن النيب صلي هللا عليه وسلم اع رب انا الكي ه
املطعيمات ءو اليزن ه الحا والفضة ه اجلنس اليااد ل حقا العلة(.)3
الدليل الثاين:
ع عمار ب ايس ٍر رضة هللا عناما قاا :الع د ري م
الع دي  ،وال عري ري م ال عريي  ،والثيل ري م الثيبن ،ال أبس به
ٍ
ِ
ووِز َن(.)4
ً
يدا بيد ،إمنا الرك ه النسا  ،إال ما ي َ ُ
( )1انصر الدين املطرزي" ،املغرل ه اراي املعرل" .كل الرا مع النين.1 :349 ،
( )2ءمحد ب حممد ب ان " ،مسند ءمحد" .حتقيا :شعيب األرنؤوط وعادل
مرشد( ،ط  ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1416 :هـد) 11 :125 ،رقم
احلديع ،5885 :وقاا اعيثمة :روا ءمحد والطرباين ه الك ري بنحي  ،وفيه
ءبي جنال ،واي ثقة ،ولكنه مدلس .علة ب ءيب بكر اعيثمة" ،جممع
الزوا د ومن ع الفيا د" ،حتقيق عبدهللا حممد الدرويش( ،ط  ،1دار الفكر:
بريوت1414 :ه ـ).4 :214 ،
( )3عبدالرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي" ،الشرح الك ري" ( .سيراي ،دار الك ال
العرل) ،4 :125 ،عبدهللا بن عبدالرمحن آل بسام" ،ايسري العالش ه رح
عمدل ا اكاش"( .ط  ،1الرايض :دار امليمان1426 :ه).2 :91 ،
( )4ءبيبكر عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي " ،مصنف اب ءيب ي ة".
حتقيا :حممد عوامة( ،ط  ،1جدل :دار القبلة ،دمشا :مؤسسة علوم
القرآن1427 :اد) ،كل ه الع د كلع دي وال عري كل عريي ،11 :586 ،
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وجه الداللة :اي قيله "إال م ِي ووزن" ففيه إ ارل إىل ءن
العلة اليت صا د يا الرك اة اليزن فيما ييزن ،والكي فيما يكاا،
مطعيماً ان ءو مل يك (.)1
الدليل الثالث:
ءن قضية ال يع املساوال ،واملؤثر ه حتققاا الكي واليزن واجلنس ،فإن
الكي يسيي بيناما صيرل ،واجلنس يسيي بيناما مع ً ،فكاان علة(.)2
القول الثالث :ءن علة رك النسي ة ه الطعاش جمرد الطعم ،ف د فيه
الفيا ه واخلضروات وال قيا ،وءن علة رك الفض فيه االق يات واالد ارٍُ ،رب
()3
و عري وذرل ،وه الحا والفضة اة الثمنية ،وبه قاا مالك
والشافعة( ،)4واة رواية ع ءمحد(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم ا ثر.21811 :
( )1ءبي اليليد إمساعي ب لف ال اجة" ،املع صر م امل صر"( .بريوت :عامل
الك  ،-القاارل :مك ة امل نيب-القاارل ،دمشا :مك ة سعد الدي ).1 :336 ،
( )2عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي" ،العدل رح العمدل".219 .
( )3أمحد بن حممد الدردير" ،ءقرل املسالك" ( .ا ي -يجرياي :مك ة ءييل:
1431اد) ،88 ،حممد ب ءمحد ب ر د القر يب " ،بداية اجمل اد وهناية
املق صد"( .ط  ،6بريوت :دار املعرفة1412 :ادد) ،2 :134 ،صاحل ب
ع د السميع اآليب" ،الثمر الداين رح رسالة ءيب زيد القريواين" ( ،بريوت:
املك ة الثقافية).3 :1189 ،
( )4حيىي ب ر النيوي" ،اجملميع رح املاحل" .حتقيق :حممد جني
املطيعة ( ،جدل :مكتبة اإلرشاد) ،11 :497 ،ع د الكرمي ب حممد الرافعة
القزويين " ،العزيز رح اليجيز" .حتقيا :علة حممد معيض ،وعادا ءمحد
ع د امليجيد( ،ط ،1 :بريوت :دار الك العلمية1997 :ش)،2 :78 ،
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أدلة هذا القول:

أوال :الدليل على أن العلة يف الطعام االقتيات واالدخار:
ع ع ادل ب الصام -رضة هللا عنه -قاا :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة
والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح إال سواء
بسواء عينا بعني فمن زاد أو ازداد فقد أرىب(.)2
وجه الداللة :ما ذ ر ه احلديع م اح ا صنا ا ربعة
لاا مما يد ر ويق ات فيقاس علياا غرياا(.)3
اثنيا :الدليل على أن العلة يف الطعام جمرد الطعم:
ع معمر ب ع د هللا رضة هللا عنه ءن رسيا هللا صلي هللا عليه
وسلم قاا " :الطعام ابلطعام مثال مبثل"(.)4
وجه الداللة :ءن النيب صلي هللا عليه وسلم علا احلكم كسم
الطعاش ،واحلكم املعلا كالسم املش ا معل مبا منه اال قاق ،القطع
املعلا كسم السارق ،واجللد املعلا كسم الزاين(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زكراي األنصاري "ءس املطال ".2 :22 .
( )1عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي" ،الشرح الك ري"،4 :126 .
ع د الرمح ب حممد ب قاسم العاصمة "اا ية الروض املربع".4 :494 .
( )2قد س ا خترجيه.
( )3حممد ب إمساعي ا مري الكحالين الصنعاين" ،س السالش".2 :133 .
( )4مسلم ب احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم" ،كل بيع الطعاش مثال مبث ،
 ،2 :1214رقم احلديع.1592 :
( )5ع د الكرمي ب حممد الرافعة القزويين " ،العزيز رح اليجيز" .حتقيا :علة
حممد معيض ،وعادا ءمحد ع د امليجيد( ،ط ،1 :بريوت :دار الك
- 676 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

اثلثا :الدليل على أن العلة يف الذهب والفضة الثمنية:
ن الثمنية وصف ريف ،إذ به قِياش ا مياا ،فاق ض احلكمة
ال علي صا(.)1
رابعا :الدليل على اختصاص الذهب والفضة بوصف دون غريمها
من املوزوزانت:
اي اإلمجاع ،فإن ءا العلم قد ءمجعيا علي جياز إسالماما ه
امليزوانت م النحاس واحلديد وغريمها ،وء ه حيرش إسالش ءادمها ه
اآل ر ،فدا علي ا صاصاما بيصف دون غريمها م امليزوزانت(.)2
واملقصيد م اح املسألة اي معرفة علة الرك امل علقة كلحا
والفضة؛ ن عملة ال ي كيي ال عالقة عا كلعلة الربيية امل علقة ك صنا
ا ربعة واة :الشعري والرب وال مر وامللح وما يلحا معاا ه العلة.
والراجح  -وهللا ءعلم -اي القيا الثالع ،واي القيا أبن العلة
ه الحا والفضة اة الثمنية ،وذلك ملا أييت:
 -1لقيل ءدلة احا القيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلمية1997 :ش).2 :72 ،
( )1حممد بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي " ،رح الزر شة علي خم صر
اخلرقة" .قدم له ووضع حواشيه :عبد املنعم خليل إبراهيم ( ،بريوت ،دار
الكتب العلمية1423 :هـ ).2 :14 ،
( )2مشس الدين أبوعبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف بـ(ابن القيم)" ،إعالش
امليقعن".2 :156 .
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 -2ءن ين علة الرك ه الحا والفضة اة الثمنية جتع عملية
ال ادا املالية وال جارية منض طة ال افاوت فياا ،خبال ما لي
قلنا أبن العلة اة اليزن ،قاا اب القيم م يناً ملا اقدش" :
فال علي كليزن ليس فيه مناس ة ،فاي رد حمض ،خبال
ال علي كلثمنية فإن الدراام والدان ري ءمثان امل يعات ،والثم اي
املعيار الحي به يعر اقيمي ا مياا فيج ءن يكين حمدوداً
مض ي اً ال يرافع وال ين فض ،إذ لي ان الثم يرافع
وين فض السلع مل يك لنا مث ع رب به امل يعات"(.)1
واح اة العلة اليت انط ا علي العمالت الرقمية ومناا عملة
ال ي كيي ؛ ن عملة ال ي كيي ي حقا فياا الرواج واال ماا علي
وظا ف الثم  ،ولعلاا ءقرل ااً كلحا والفضة م ا وراق النقدية
م ايع ا شاراا العاملة اعامالً ،وعلي احا فالرك فياا بعلة الثمنية.
ومبا ءن العملة اإللكرتو ية غري حمسيسة فيس حي ءن يكين فياا
ال قابض اقيقةً ،ب ال قابض فياا اكمياً ،ان اسج عملية
ال حيي ءو الدفع كلقيد اإللكرتوين ه السج املياد""Blokchin
واظار العملة رقماً ه احملفظة اإللكرتو ية اخلاصة كحمليا إليه ،ما اي
احلاا ه القيد املصره ه املعامالت ال نكية ،وإن علة الرك مرا طة
ارا ا اً وثيقاً كلق ض ،سيا ان اقيقياً الحا والفضة ءش اكمياً
القيد املصره والعمالت الرقمية ال ي كيي  ،ومبا ءن علة الرك ه عملة
( )1مشس الدين أبوعبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف بـ(ابن القيم)" ،إعالش
امليقعن".2 :156 .
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ال ي كيي الثمنية فإ ه ال جييز م ادلة عملة بي كيي جبنساا إال إذا ايفر
ر ان ومها :ال ماث وال قابض ه احلاا ،وقد اقدش ءن ال قابض ه
العمالت الرقمية يكين اكمياً.
وءما إذا اصل عملية ا ادا بن عملة بي كيي وغرياا م
العمالت امل لفة فإ ه يشرتط لعملية ال ادا رط وااد ،ءال واي
ال قابض فقط(.)1

( )1د .ع دهللا ب حممد العقي " ،ا اكاش الفقاية امل علقة كلعمالت اإللكرتو ية".
( املدينة الن يية ،عمادل ال حع العلمة) " ،32 ،دلي اعدي ال ي كيي ".
 ،Bitcoin Miningمت شراا ه 2117/8/1ش ،اسرتجع ب اريخ
2118/12/19ش م ميقع  ،bitcoinmining. comإسرا اسين
" يف ي م إ اج عملة "ال ي كيي اإلفرتاضية؟ " جريدل الييش السابع (القاارل)
مت شراا ب اريخ 2117/12/9ش ،مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة
والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة".6 .
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املبحث الثالث :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
()1

التعامل  ،وفيه مطلبان
املطلب األول :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
التعامل
اعد عمليات ال ادا الياقعة بن الناس م العمليات املامة،
فقد بدء ال ادا منح القدش بن ا فراد ،و ان ذلك مب ادلة سلعة بسلعة،
مث اطير بعد ذلك ال ادا وااسع إىل ءن صار بن جمميعات ،مث
ااسع عمليات ال ادا واا دت اإل سا ية ال يار ءفض السلع واة
املعدن وعلي رءساا الحا والفضة ،ل كين وسيلة مق يلة لل ادا ،مث
صار بعد ذلك الحا والفضة قيداً ي عام صا الناس لفرتات ييلة.
وبعد ظاير املصار مت إصدار ءوراق قدية ياث ا مقاب ما
ييدعه ال جار ه املصر م قد الحا والفضة لي عام صا بن
( )1الفرق بني التعامل والتداول :اي ءن التعامل :ءن ي ياىل وي عدد اعام الناس
مبعاملة مالية اىت ي لغ م لغ الكثرل ،سيا ان ه السيق املالية ءش ع ريا
اإل رت ءش ع ريا ال ناوا كليد ويكين غال اً كلق ض احلقيقة .د .زيه محاد
"معجم املصطلحات املالية واالق صادية ه لغة الفقاا ".139 ،
وأما التداول :فاي ءن حيص ه يد احا اترل ،وه يد احا ء رى ،ويكين
إلكرتو ياً ع ريا اإل رت  ،ويكين غال اً كلق ض احلكمة .أمحد بن حممد
الفيومي" ،املص اح املنري" ،1 :277 ،د .ير يد ء ر إق اا "سيق
ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم اليضعية".161 ،
- 680 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

ال جار وم َمث بن الناس ،وازداد إصداراا كزدايد ثقة الناس صا ،إىل ءن
ءص ح اصدر بشك اكيمة رمسة.
وملا ظار الكم ييار وما يرافقه وي ص به ش كة اإل رت ،
مل يقف دور علي االاصاا واقدمي املعليمات ،ب ظار ما يسمي
كل جارل اإللكرتو ية ،وسع ه احلي اليسا لل ادا عرباا،
فاس دم اليسا ال قليدية ،وم مث وسا إلكرتو ية مشاصة ،إىل
ءن وصل الب كار عمالت افرتاضية واة ظريل للعمالت ال قليدية
()1
ومناا عملة ال ي كيي .
وال يع يعد م ءساسيات احليال بن الناس ،وعحا ءاله هللا عز
()2

وج ه ابه فقاا :ﱣﭐ ﱗ ﱘ ﱙﱢ  ،وارش ما سيا م
املعامالت احملرمة ،وجع املعامالت احملرمة قسيمة لل يع مبا يدا علي ء ه

ال يسمي بيعاً ،فقسيم الشة ليس اي الشة  ،قاا هللا اعاىل :ﱣﱗ

ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱢ

()4( )3

.

وم ءس ال ين املعاملة املالية حمرمة اي وجيد اجلاالة والغرر،
( )1سحنين حمميد" ،النقيد اإللكرتو ية وءثراا علي املصار املر زية ه إدارل
السياسة النقدية" .جملة العليش اإل سا ية جامعة حممد يضر بسكرل ،العدد
ال اسع ،مارس  2116ش ،3 :يما جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش
ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر ه املعامالت املعاصرل".11 .
( )2سيرل ال قرل275 :
( )3سيرل ال قرل275 :
( )4حممد ب صاحل العثيمن" ،الشرح املم ع علي زاد املس قنع"( .ط  ،1الدماش:
دار اب اجليزي.8 :99 ،)1422 :
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()1

فالغرر قد عرفه السر سة أب ه:

ما ان مس ير العاق ة  ،وا ناوا
()2

بييعُ الغرر اليت هني عناا النيب صلي هللا عليه وسلم ما يعر كلقمار
ميسر ،إذ القمار معنا ءن يؤ ح ماا اإل سان واي علي
الحي اي ٌ
()3
خما رلٍ ،ا حيص له عيضه ءو ال حيص  ،والس ه حترمي اح
املعامالت:
 -1إيقاع العداول وال غضا بن املسلمن ،فاب عز وج قد هني ع
ءمر يؤدي إىل وقيع العداول وال غضا بن املسلمن ،واع
ما يؤدي إىل ا لفة واحمل ة والرتابط.
املسلمن علي فع
 -2ء ه قد اضم ء املاا كل ا الحي اي يع م الظلم(،)4
وذلك ءن الشارع قد هني ع الرك ملا فيه م الظلم ،وع امليسر
ملا فيه م الظلم ،والقرآن جا ب حرمي احا واحا ،و المها ء
املاا كل ا (.)5
وكلنظر إىل مااية ال ي كيي وما ي علا صا م إجرا ات م ايع
( )1حممد بن أمحد السرخسي" ،امل سيط".12 :346 .
( )2مسلم ب احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم" .كل بطالن بيع احلصال وال يع
الحي فيه غرر ،3 :1153 :رقم احلديع.1513 :
( )3ءمحد ب ع داحلليم اب ايمية" ،جمميع الف اوى".19 :283 .
( )4ءمحد ب ع داحلليم اب ايمية" ،جمميع الف اوى".29 :23 .
( )5مشس الدين أبوعبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف بـ(ابن القيم)" ،إعالش
امليقعن"2 :7 .
- 682 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

ال عام  ،فإن فياا هً رياً كلقمار ،ايع إن اإل سان ي حا قيداً
وحيص علياا ،وه فس اليق فسه ال يضم بقا مثني اا وقيم اا.
ومما يضا إىل ذلك اي ءن ال عام صح العملة ي ضم غرراً
ء د م غرر املقامرل احملرمة إمجاعاً؛ ملا يؤدي إليه ذلك م ضياع
اقيق ثري م الناس ،وء ءمياعم كل ا  ،وقد صح :ءن م ءوا
ما يُسأا عنه اإل سان ييش القيامة ماله" :من أين اكتسبه وفيم
()2( )1
أنفقه" .
و ما اقدش يدا علي ءن اعام الناس بعملة ال ي كيي يؤدي
صم إىل اليقيع كلقمار احملرش الحي اي بدور يؤدي إىل اصيا الكرااية
وال غضا بن املسلمن ،ويسا علي م ان ه قل ه مرض ءَ ْ َ ءمياا
الناس كل ا  ،و ال ا مري حمرش ه ريعة هللا اعاىل ،ويكفة ء ه
يؤدي إىل اليقيع كحلراش ،وما أدى إىل احلرام فهو حرام(.)3
( )1حممد بن عيسى الرتمذي" ،سن الرتمحي" .حتقيا :إبراايم عطيل( ،ط  ،1مكتبة
مصطفى احلليب ،)1382 :كل ييش القيامة ،4 :612 :رقم احلديع،2416 :
وقاا ا ل اين :اديع صحيح .حممد بن عيسى الرتمذي" ،سن الرتمحي".
حتقيا :حممد انصرالدي ا ل اين( ،ط  ،1الرايض :مك ة املعار ).544 ،
( )2حممد عميم اإلاسان اجملددي الرب يت" ،قياعد الفقه" ( .رااشة ،الصد
ب لشرز.434 ،)1986 - 1417 :
( )3عز الدي ع د العزيز ب ع د السالش ب ءيب القاسم ب احلس السلمة
الدمشقة ،امللق بسلطان العلما " ،قياعد ا اكاش ه مصاحل ا انش".
حتقيا :حمميد ب ال الميد الشنقيطة( ،بريوت ،دار املعار ).2 :184 ،
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املطلب الثاني :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة
البيتكوين من حيث التعامل:
بعد بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع ال عام واي
ال حرمي ،فإ ه ميك اصر امل الفات الشرعية امل علقة بعملة ال ي كيي
فيما أييت:
 -1ءهنا س ه وقيع النزاع والشقاق بن امل عاقدي .
ءمياا الناس كل ا الحي اي يع
 -2ءن ال عام صا س ٌ
م الظلم.
 -3ءن فياا اعليقاً للملك وال يكين فيه امللك جازماً ،واحا مما جيع
املاا املرجي حتصيله ه طر ،مما يؤدي إىل ضياعه غال اً ،واحا
اي القمار الحي هني عنه الشرع ،وعحا ذ ر ءا العلم ضابطاً
واي" :كل ما فيه تعليق امللك على اخلطر فهو قمار"(.)1
فال ي كيي فيه ه ري كلقمار؛ ذلك ن اإل سان يقيش بشرا
عملة ال ي كيي وي حا قيداً ،وه فس اليق ال يضم بقا مثني اا
وقيم اا؛ فلي ختلي عناا م يروج عا وءغلقيا مياقعام َّ
فإن احا
سيفقداا قيم اا ،ويؤدي إىل الفاا ،مما يؤدي إىل ضياع اقيق
()2
ءصحاصا امل عاملن صا .
( )1حممد عميم اإلاسان اجملددي الرب يت" ،قياعد الفقه" ( .رااشة ،الصد
ب لشرز.434 ،)1986 - 1417 :
( )2ع دهللا املنيع" ،ال ي كيي م ضرول الرك والقمار" ( .صحيفة عكاظ،
ا اد /19/رمضان 1439اد).
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املبحث الرابع :املخاطر الناشئة عن التعامل بعملة البيتكوين
اكم خما ر ال عام بعملة ال ي كيي ه عدل ءمير ،مناا:
األمر األول :ازدايد عمليات غسيل األموال:
م امل الفات القا ي ية امل علقة كل عام بعملة ال ي كيي ا ادا
العمالت بن امل عاملن ،وقد اكين مع جاات مش ياة ،بدالً م
املصر املر زي ،واحا يؤدي إىل ازدايد عمليات غسي ا مياا م
الا ا ااك القيا ن اخلاصة صا ،واحا له اناج ع سرية اح
املعامالت مطلقاً ،فال ظاش يض ط الك املعامالت ،وال قا ين حيمة
العمال وبياانهتم (.)1
األمر الثاين :خماطر انمجة عن املُصدر واملتداول لعملة البيتكوين:
مبا ءن اجلاة املصدرل لعملة ال ي كيي جاة غري مصرفية وغري
ُ
رمسية ،فإ ه يؤدي ذلك ه ااا إفالساا إىل خما ر عدل ،مناا :عدش
القدرل علي اعييض العمال  ،واعريضام لل سا ر م غري معرفة الس
ه ذلك لعدش وجيد قا ين ينظم عملية ال داوا وال عام بن اجلاة
( )1مميزات وعييل عملة ال ي كيي  . .ما اة؟ 2118/1 ،ش ،اسرتجع ب اريخ
1441/6/26ه م ميقع  ،vapulus. comد .ع دهللا ال اايث
"النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية" ،36 :يما
جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر ه
املعامالت املعاصرل".66 .
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املصدرل والعمال ءو بن العمال بعضام مع بعض ،وذلك لعدش وجيد
الكفا ات الضامنة حلقيق العمي  ،ولعدش ظاير طط ءمنية لل طيير
مس ق الً.
األمر الثالث :الفقدان والسرقة للرقم السري أو األرقام التعريفية:
فقد اقدش ءن عملة ال ي كيي عملة رقمية ،وخمز ة ضم حمفظة
رقمية ،فإهنا اكين معرضة للقرصنة والسرقة وال الع ه اساكت
مس دمياا واعديلاا ع ريا القرصنة ،وقد وقع ايادث قرصنة
حملافظ افرتاضية مل اك حممية بشك جيد ،وعند اعرض املس دش
للسرقة م اسابه ال ميك اس عادل ءمياله؛ ن اجملايلية مسة اح
الش كة(.)1

( )1د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية":
 ،36يما جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش ال عام كلنقيد اإللكرتو ية
وءثر ه املعامالت املعاصرل".66 ،
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اخلامتة
اناوا احا ال حع بيان مع امل الفات ،ومع الشرعية ،وبيان
مع امل الفات الشرعية كملع املر  ،مث ذُ ر ه احا ال حع مع
ال ي كيي واقيق اا ومااي اا ،وما ي علا صا م صا وعييل ،مث
اناوا امل الفات الشرعية لعملة ال ي كيي م ايع اإلصدار وال داوا
وال عام  ،وما يرتا علي الك امل الفات م ءاكاش رعية ،وامل ا ر
النا ة ع ال عام كل ي كيي  ،وقد ايصل بعد ذلك إىل ءام الن ا ج،
واة علي ما أييت:
 -1ءن عملة ال ي كيي ليس عا ظاش ءو بنيد ي م م العا ضمان
حتقيا العدالة ،فيمك القيا أبن العدالة مشكيك ه حتقيقاا،
لعدش وجيد ظاش ءو بنيد اضم حتقيا العدالة عند اإلصدار.
 -2ءن عملة ال ي كيي اعد م العمالت الرقمية اإللكرتو ية
االفرتاضية اليمهية :اليت ليس عا وجيد مادي ،وليس عا ارا اط
كملؤسسات املالية الرمسية ،وال اجلاات املالية اليسيطة :م
مصار وحنياا ،وال حتمياا ءية ضيابط ءو قيا ن مالية ،وال
ختضع لسلطة رقابية ،مما يكين م امل عحر ضماهنا ءو م ابع اا؛
لحلك فإ ه حي م اا ماالً رياً سقيط اح العملة  -عند
اعرضاا مل غريات ار ة  -اؤدي إىل الفاا وفقداهنا لقيم اا.
 -3ءن عملة ال ي كيي م ايع النظر إىل شا اا م ءج
ال داوا ي ن ءن النشاط فياا م ام وغري معليش وجمايا ،ب إن
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-4

-5

-6

-7
-8

أبن
العديد م اجلاات ا منية ا مريكية والروسية ءث
ال ي كيي اعد املالذ اآلم لعصاكت املافيا وءصحال ا عماا
غري املشروعة.
ءن العلة ه جراين الرك ه الحا والفضة اة الثمنية ،والثمنية
انط ا علي العمالت اإللكرتو ية اليت مناا عملة ال ي كيي  ،وإذاً
ميك ءن جيري فياا الرك.
ءن ال ي كيي وما ي علا صا م إجرا ات م ايع ال عام فياا
هٌ ري كلقمار ،ايع إن اإل سان ي حا قيداً وحيص علياا،
وه فس اليق فسه ال يضم بقا مثني اا وقيم اا.
ءن عملة ال ي كيي قد اضمن العديد م امل الفات القا ي ية
م ايع ال عام مع جاات مش ياة بدالً م املصر
املر زي ،مما يؤدي إىل ازدايد عمليات غسي ا مياا م الا
ا ااك القيا ن اخلاصة صا.
ءن عملة ال ي كيي معرضة للقرصنة والسرقة وال الع ه
اساكت مس دمياا ،مما يعرض اساكهتم لل طر.
ءن ال عام كل ي كيي حمرش رعاً ملا اقدش ،وخمالف غل
القيا ن املصرفية واملالية امل علقة كالس ثمار وحنياا ،وهللا ءعلم.
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اب د

ابد
ابد
اب د
اب د

ابد
اب د
اب

املصادر واملراجع
الق دديم ،مش ــس ال ــدين أبوعب ــدهللا حمم ــد ب ــن أيب بك ــر املع ــروف ب ــ(اب ــن
القيم)" ،إعالش امليقعن" حتقيق :طه سـعد ( ،دار اجليد 1973 :ش)
.3 :135
القدديم ،حممددد بد ءيب بكدر بد ءيدديل الزرعددة املعدرو بدد(اب القدديم) "الطددرق
احلكمية ه السياسة الشرعية"( ،مط عة اآلدال واملؤيد :مصر).
اعمدداش ،حممددد بد ع داليااددد السيياسددة املعددرو كعُمدداش احلنفددة" ،
ف ح القدير رح اعداية"( .بريوت :دار الفكر).
ايميددة ،ءمحددد ب د ع ددداحلليم اب د ايميددة" ،جممدديع الف دداوى" ،مجددع :ع ددد
الرمح القاسم وابنه حممد ( الرايض :عة وزارل ا وقا السعيدية).
رج د احلن لددة ،ءبددي الفددرج ع ددد الددرمح ب د ءمحددد ب د رج د احلن لددة
"القياع ددد ه الفق دده اإلس ددالمة" ،حتقي ددا :دده ع ددد ال ددرؤو س ددعد،
(القاارل :مك ة الكليات ا زارية).
قدامددة املقدسددة ،عبــدالرمحن بــن حممــد بــن قدامــة املقدســي" ،الشددرح
الك ري" ( .سيراي ،دار الك ال العرل).
ثددري ،إمساعيــل ابــن كثــري الدمشــقي "افسددري القددرآن العظدديم" حتقيددا:
سامة ب حممد سالمة( ،ط  ،2الرايض :دار ي ة1421 :اد).
مفلح املقدسة ،حممد بن مفلح املقدسي" الفدروع" حتقيدا د ع ددهللا
الرت ة (بريوت :مؤسسة الرسالة ،مكتبة املؤيد).
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اب د منظ ددير ،حمم ددد ب د مك ددرش ب د منظ ددير " ،لس ددان الع ددرل "( .ط ،1
بريوت :دار صادر).
ابد جندديم ،زيــن الــدين بــن إبـراهيم ابــن ــيم" ،ا د ا والنظددا ر"( .ط ،1
بريوت :دار الك العلمية 1419 ،اد ).
اآليب ،صدداحل ب د ع ددد السددميع اآليب" ،الثمددر الددداين ددرح رسددالة ءيب زيددد
القريواين" ( ،بريوت :املك ة الثقافية).
ءمحددد حممددد عصدداش الدددي "عملددة ال ي كدديي " جملددة املصددره( 73س د مرب:
.)2114
ءعمدداا الندددول الفقايددة اخلامسددة ل ي د ال ميي د الك ديييت ،جمميعددة م د العلمددا ،
دار الضيا  ،الكيي  ،الط عة الثا ية1432 :اد2111 ،ش.
إق اا ،د .ير يد ء در إق داا "سديق ا وراق املاليدة بدن الشدريعة اإلسدالمية
والنظم اليضعية"( .ط  ،1الرايض :مك ة الر د2116 :ش).
آا بس دداش ،عبـ ــدهللا ب ــن عبـ ــدالرمحن آل بسـ ــام" ،ايس ددري العد ددالش ه د ددرح
عمدل ا اكاش"( ،ط  ،1الرايض :دار امليمان1426 :ه).
ا مددن ،اسد ع ددد هللا ا مددن "املضدداربة الشددرعية واط يقاهتددا املعاصددرل".
(ط  :3ال نك اإلسالمة لل نمية1421 :ه).
ا ص دداري ،ءب دديحي ــر زكـ ـراي األنص ــاري "ءسد د املطالد د " حتقي ددا :حمم ــد
حممد اتمر( ،ط  ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 :اد).
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ال دداجة ،ءبياليليددد إمساعيد بد لددف ال دداجة" ،املع صددر مد امل صددر".
(بددريوت :عددامل الك د  ،-القدداارل :مك ددة امل ندديب-القدداارل ،دمشددا:
مك ة سعد الدي ).
ال ااسددن ،يعقدديل ال ااسددن" ،قاعدددل اليقددن ال يددزوا كلشددك"(ط ،2
الرايض :مك ة الر د1428 :اد).
ال د دداايث ،د .ع د دددهللا ب د د سد ددليمان ب د د ع د دددالعزيز ال د دداايث" ،النقد دديد
االفرتاض ددية مفايما ددا وء ياعا ددا وآاثرا ددا االق ص ددادية" .اجملل ددة العلمي ددة
لالق صاد وال جارل جبامعة عن مشس ،القاارل.2117 ،
ال دداري ،حممددد بد إمساعيد ال دداري" ،صددحيح ال دداري" (دار دديق
النجال).
الرب ي ،حممد صدقة ب ءمحد الربو دي" ،ميسديعة القياعدد الفقايدة" ( .ط
 ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1418 :ه).
ال ن د د د د ددك املر د د د د ددزي ا ورويب " ،خمطط د د د د ددات العم د د د د ددالت االفرتاض د د د د ددية"،
ء دديبر ،2112/ص )13( :اس ددرتجع ب دداريخ 1441/6/11ه
م ميقع:
en. pdf0https: //www. ecb. europa. eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes

ال ياقددة ،ءبدديبكــر أمحــد بــن احلســني البيهقــي" ،السددن الكددربى"( ،ط ،1
اعند :جملس دار املعار النظامية ه اعند1354 :ا د).
الرتمددحي ،حممــد بــن عيســى الرتمــذي" ،سددن الرتمددحي" .حتقيددا :إب دراايم
عطيل( ،ط  ،1مكتبة مصطفى احلليب.)1382 :
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الرتمددحي ،حممــد ب ــن عيســى الرتم ــذي" ،س ددن الرتم ددحي" .حتقيددا :حمم ددد
انصرالدي ا ل اين( ،ط  ،1الرايض :مك ة املعار ).
ال ف ددازاين ،س ددعد ال دددي مس ددعيد ال ف ددازاين " ،ال ل ددييح عل ددي ال يض دديح".
حتقي د د ددا :ز د د دراي عم د د دريات (ط  ،1ب د د ددريوت :دار الك د د د العلمي د د ددة،
1416اد ).
اجلرجدداين ،علددة ب د حممددد الش دريف اجلرجدداين " ،ال عريفددات" ( .بددريوت:
مك ة ل نان1985 :ش).
اسددين ،إسدرا اسددين " يددف يد م إ دداج عملددة "ال ي كدديي االفرتاضددية؟ "
جريدل الييش السابع (القاارل) مت شراا ب اريخ 2117/12/9ش
اك ددم ال عام د كل ي ك دديي  ،اعي ددة العام ددة للش ددؤون اإلس ددالمية وا وق ددا
بدولة اإلمارات،2118/1/31 ،
https: //www. awqaf. gov. ae/en/Pages/FatwaDetail.
aspx?did=89043

مح د دداد ،زي د دده مح د دداد " معج د ددم املص د ددطلحات املالي د ددة واالق ص د ددادية ه لغ د ددة
الفقاا "( ،ط  ،1دمشا :دار القلم 1429 :ه).
احلمدديي ،دداال الدددي ءمحددد بد حممددد مكددة احلسدديين احلمدديي " ،غمددز
عيددين ال صددا ر" .حتقيددا :ءمحددد بد حممددد احلنفددة احلمدديي ( بددريوت:
دار الك العلمية1415 ،ه).
الدددردير ،أمحــد بــن حممــد الــدردير" ،ءقددرل املسددالك" ( .ددا ي -يجددرياي:
مك ة ءييل1431 :اد).
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الرايلددة ،د .سددليمان ب د سددليم هللا الرايلددة" ،القياعددد الفقايددة امل علقددة
كل ييع" ( .ط  ،1اجلزا ر :دار املرياث الن يي1436 :اد).
الزرقا ،ءمحد ب حممدد الزرقدا " ،درح القياعدد الفقايدة"( .ط  ،2دمشدا:
دار القلم.)1431 :
الزر ش ددة ،حمم ددد بد د ص ددادر بد د ع ددد هللا الزر ش ددة "املنث ددير ه القياع ددد"
حتقيددا :د .ايسددري فددا ا ءمحددد حممدديد( ط  ،2الكيي د  :عددة وزارل
ا وقا والشؤون اإلسالمية.)1415 :
الزر شددة ،حممددد بد صددادر الزر شددة" ،اشددنيف املسددامع"( .ط ،1 :مكددة
املكرمة :املك ة املكية1418 :ه).
الزر شددة ،حممــد بــن عبــد هللا الزركشــي املصــري احلنبلــي " ،ددرح الزر شددة
علددي خم صددر اخلرقددة" .قــدم لــه ووضــع حواشــيه :عبــد املــنعم خليــل
إبراهيم ( ،بريوت ،دار الكتب العلمية1423 :هـ ).
الزيلعددة ،عثمــان بــن علــي الزيلعــي" ،ا يددن احلقددا ا ددرح نددز الدددقا ا"،
(ط  ،1بيالق :املطبعة الكربى األمريية1315 :ادد).
السد كة ،ع ددد الياددال بد علددة السد كة" ،ا د ا والنظددا ر"( .ط ،1
بريوت :دار الك العلمية 1411 ،اد ).
السر سد ددة ،حممـ ــد بـ ــن أمحـ ــد السرخسـ ــي" ،امل سد دديط" .حتقيد ددا :خليـ ــل
امليس( ،بريوت ،دار الفكر1431 :اد).
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السددعدي ،ع ددد الددرمح بد انصددر بد السددعدي "ايسددري الكددرمي الددرمح ه
افسددري ددالش املنددان" حتقيددا :عبــد الــرمحن بــن معــال اللوحيــق (ط ،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1420 :هـ).
الس ددقا ،حمم ددد اب دراايم الس ددقا "النق دديد االفرتاض ددية" بي د دديي " .جري دددل
االق ص د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددادية 2113/9/13ش ،امليق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددع:
http://www.aleqt.com/2013/09/19/article_787102. html

الس ددلمة ،ع ددز ال دددي ع ددد العزي ددز بد د ع ددد الس ددالش بد د ءيب القاس ددم بد د
احلس د د الس د ددلمة الدمش د ددقة ،امللقد د د بس د ددلطان العلم د ددا " ،قياع د ددد
ا اكاش ه مصاحل ا انش" .حتقيا :حمميد بد ال الميدد الشدنقيطة،
(بريوت ،دار املعار ).
السدديي ة ،جــالل الــدين بــن أيب بكــر الســيوطي" ،اجلددامع الصددغري"( ،ط
 ،2بريوت :دار الك العلمية1425 :اد).
السدديي ة ،جــالل الــدين بــن أيب بكــر الســيوطي" ،ا د ا والنظ ددا ر ه
النحي"( .دمشا :جممع اللغة العربية1987 :ش).
الش د ددا يب ،إب د دراايم ب د د ميس د ددي ب د د حمم د ددد الل م د ددة الغران د ددة الش د دداري
بد دد(الشا يب)" ،امليافق ددات" حتقي ــق :مش ــهور ب ــن حس ــن آل س ــلمان
( عة وزارل ا وقا السعيدية :الرايض).
اويش ،وليد مصطفي اويش" ،السياسة النقدية بن الفقه اإلسدالمة
واالق صد دداد اليضد ددعة" ( .اري د دددن -الد دديالايت امل حد دددل ا مريكيد ددة:
املعاد العاملة للفكر اإلسالمة).
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الش د يلة ،د .ييسددف الش د يلة " ال حدديط ه املعددامالت املاليددة" " ،جملددة
االق صدداد اإلسددالمة" :من دددى فقدده االق صدداد ،الندددول العلميددة الثا يددة
(.)2116
ددحااه ،حممددد ءمحددد ددحااه" ،املصددطلحات الفقايددة ه مددحاا الفقدده
اإلس د د ددالمة" ( .اإلس د د ددكندرية :دار الك د د د د والدراس د د ددات العربي د د ددة:
2117ش).
الش ديا ،ع دزاش الش ديا "العمددالت االفرتاضددية خما راددا وآليددة عملاددا وميقفاددا
م ال عام كلعمالت الرقمية" ،جملة ك يراما.
الش ددي اين ،ءمح ددد ب د حمم ددد ب د ان د " ،مس ددند ءمح ددد" .حتقي ددا :ش ــعيب
األرن ـ ـ ــؤوط وع ـ ـ ــادل مرش ـ ـ ــد( ،ط  ،1ب د د ددريوت :مؤسس د د ددة الرس د د ددالة:
1416هـد).
صالح ،ع دالف اح حممد صدالح" ،ال ي كديي عملدة إلكرتو يدة مشدفرل قدد
اس د د د د د د د د د د د د د د ءزم د د د د د د د د د د د د د ددة اق ص د د د د د د د د د د د د د ددادية عاملي د د د د د د د د د د د د د ددة جدي د د د د د د د د د د د د د دددل"
]http://giem.kantakji.com/article/details/ID/667.

ص ددندوق النق ددد ال دددويل" ،العم ددالت االفرتاض ددية وم ددا بع ددداا :االع ددارات
ا ولية" 2116/1/7ش م ميقع:
https://www.researchgate.net/profile/Tahsin_Saadi_Sedik/publication/

الص د ددنعاين ،حمم د ددد بد د د إمساعي د د د ا م د ددري الكح د ددالين الص د ددنعاين" ،س د د د
السالش"( .ط  ،4مكتبة مصطفى البايب :احلليب1379 :هـ).
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العاص ددمة ،ع دددالرمح ب د حمم ددد ب د قاس ددم العاص ددمة "اا ددية ال ددروض
املربددع" ء ددر علددي اع دده واصددحيحه :عبــدهللا ب د ج دربي (ط :1
1397ادد).
الع سة ،ءبيبكـر عبـدهللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة العبسـي " ،مصدنف ابد
ءيب د د ددي ة" .حتقي د د ددا :حمم ـ ـ ــد عوام ـ ـ ــة( ،ط  ،1ج د د دددل :دار القبل ـ ـ ــة،
دمشا :مؤسسة علوم القرآن1427 :اد).
العثيمددن ،حممددد بد صدداحل العثيمددن" ،الشددرح املم ددع علددي زاد املسد قنع".
(ط  ،1الدماش :دار اب اجليزي.)1422 :
العثيمددن ،حممددد بد صدداحل العثيمددن" ،اعليددا خم صددر علددي بعددض القياعددد
الفقايد د ددة"( .ط  ،1القصد د دديم :مؤسسد د ددة الشد د دديخ حممد د ددد ب د د د صد د دداحل
العثيمن اخلريية1438 :اد).
العط ددار ،اس دداش ال دددي العط ددار " ،ال ي ك دديي  . .عمل ددة افرتاض ددية (آمن ددة)
لغسي ا مياا وا عمداا املشد ياة" (2116ش) ،اسدرتجع ب داريخ
1441/6/18ه م د د د د د ميقد د د د ددع /alpetkoan-virtual-cur /rency
.www. sasapost. com/opinion

العقيد د د  ،د .ع د دددهللا بد د د حمم د ددد العقيد د د  " ،ا اك د دداش الفقاي د ددة امل علق د ددة
كلعمالت اإللكرتو ية" ( .املدينة الن يية ،عمادل ال حع العلمة).
العمد د دراين ،د .ع د دددهللا العم د د دراين ،ال ح د دديط ه املع د ددامالت املالي د ددة ،جمل د ددة
االق ص د د دداد اإلس د د ددالمة اإللكرتو ي د د ددة2114/12/9 :ش مد د د د ميق د د ددع
.aliqtisadalislami. net
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العمدراين ،د .ع دددهللا بد حممددد العمدراين " االسد ثمار وامل دداجرل ه ءسددام
الشد د د د ددر ات امل لطد د د د ددة"( ،ط  ،1دار ند د د د دديز إ د د د د د يليا :ال د د د د درايض:
1427ه).
الف دداوى الشددرعية لل نددك اإلسددالمة ا ردين ،جمميعددة م د العلمددا  ،عددة
ال نك اإلسالمة ا ردين ،ا ردن.
الف اوى دراسة ملشكالت املسلم املعاصر ه ايااه الييمية العامة ،حممديد
ل يت ،دار الشروق ،القاارل ،الط عة الثامنة عشرل2111 :ش.
فد ح الياددال بشددرح مددناج الطددالل ،لزك ـراي بــن حممــد بــن أمحــد بــن زك ـراي
األنصاري (ت 926ه) الناشر دار الكتب العلميـة ،مكـان النشـر:
بريوت ،سنة النشر .1418
فل ددة ،قي دددوش فل ددة "ءث ددر ا رت د د ل دددى الش د د ال اجل ددامعة عل ددي رس ددا
اإلعددالش ال قليديددة" رسددالة ماجسد ري ،جامعددة اجلزا ددر ب د ييسددف ب د
د (2118ش).
الفي دديمة ،أمح ــد ب ــن حمم ــد الفي ــومي" ،املص د اح املن ددري"( .ط  ،5الق دداارل:
املط عة ا مريية1922 :ش).
ق درارات جملددس جممددع الفقدده اإلسددالمة ه دورادده السددابعة عدداش 1412اد د
1992ش.
القراه ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف" ،الح ريل" ،حتقيدا :حممـد
بوخبزة( ،ط  ،3اي س :دار الغرب اإلسالمي2008 :ش).
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القرداغة ،علة حمية الدي القرداغة" ،حبديث ه االق صداد اإلسدالمة"،
(ط  ،1بريوت :دار ال شا ر1423 :ه).
القددر يب ،حممــد بــن أمحــد القــرطيب "اجلددامع اكدداش القددرآن" ،حتقيــق :د
عبدهللا الرتكي ( ط  ،1مؤسسة الرسالة :بريوت1427 :اد).
القد ددر يب ،حممد ددد ب د د ءمحد ددد ب د د ر د ددد القد ددر يب " ،بدايد ددة اجمل اد ددد وهنايد ددة
املق صد"( .ط  ،6بريوت :دار املعرفة1412 :ادد).
القشددريي ،مسددلم ب د احلجدداج القشددريي "صددحيح مسددلم" .حتقيددا حممددد
ف دؤاد ع ددد ال دداقة (بددريوت :دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،دار الك د
العلمية).
الكاســاي ،ءب دديبكــر بــن مس ــعود الكاســاي احلنف ــي" ،بدددا ع الص ددنا ع ه
اراي الشرا ع"( .ط  ،2بريوت :دار الك العلمية1406 :ادد).
اللجنة الدا مدة لإلف دا كململكدة العربيدة السدعيدية "ف داوى اللجندة الدا مدة
لإلف د ددا " مجـ ــع :أمحـ ــد بـ ــن عبـ ــدالرزا الد دددويش( .ط  ،2ال د درايض:
الرائسة العامة لل حيث العلمية واإلف ا 1425 :ه).
اجمل د ددددي ،حمم د ددد عم د دديم اإلاس د ددان اجمل د ددددي الرب د دديت" ،قياع د ددد الفق د دده".
( رااشة ،الصد ب لشرز.)1986 - 1417 :
جملة املصره ،بنك السيدان املر زي ،السيدان.
جمميع ددة مد د العلم ددا  ،إبد دراايم مص ددطفي ،وءمح ددد الد دزايت ،واام ددد ع ددد
القادر ،وحممد النجدار ،حتقيدا جممدع اللغدة العربيدة "املعجدم اليسديط"
( القاارل :دار الدعيل).
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حممد ،اي حممد "أتثري النقديد اإللكرتو يدة علدي دور ال ندك املر دزي ه
إدارل السياسد ددة النقديد ددة" املل قد ددي الد دددويل اخلد ددامس اد دديا االق صد دداد
االفرتاضددة وا عكاسددااه علددي االق صددادايت الدوليددة ،املر ددز اجلددامعة
خبميس مليا ه ،اجلزا ر (2112/3/14-13ش).
حممديد ،سدحنين حممديد" ،النقديد اإللكرتو يدة وءثرادا علدي املصدار
املر زية ه إدارل السياسة النقدية" ،جملة العليش
املراضي ،حممد بن حممـد احلسـيين " اتج العدروس مد جدياار القداميس"،
حتقي د ددا :عب ـ ــدالكرمي الع ـ ـ ـزابوي (ط  ،1الكيي د د د  :اجملل ـ ــس ال ـ ــوطين
للثقافة والفنون1422 :اد).
مر دز ادردو " منصدات املعدامالت ال ديلدة والعمدالت الرقميدة بدن اريدة
ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو :القاارل (2118ش).
املصددري ،رفيــق يــونس املصــري "فقدده املعددامالت املاليددة" (ط  ،2دمشددا:
دار القلم ،دمشق2007 :م).
املص ددلح ،خال ــد ب ــن عب ــدهللا املص ــلح" ،ال ض د د م ه الفق دده اإلس ددالمة"،
(دون دار انشر).
املطددرزي ،انصــر الــدين املطــرزي " ،املغ ددرل ه اراي د املع ددرل" .حتقي ددا:
حممــود فــاخوري وعبداحلميــد خمتــار ( ،ط  ،1الد  :مكتبــة أســامة
بن زيد1399 :اد).
املعامالت احلديثة وءاكامادا ،ع ددالرمح عيسدي ،مط عدة خميمدر ،الط عدة
ا وىل.
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املقدسد ددة ،عبـ ــدالرمحن بـ ــن إب ـ ـراهيم املقدسـ ــي" ،الع د دددل د ددرح العم د دددل"،
حتقيا :أبوعبدالرمحن صالح بن حممد بن عويضة( ،ط  ،2بدريوت:
دار الكتب العلمية2005 :ش).
ممي د د دزات وعيد د دديل عمل د ددة ال ي كد د دديي  . .م د ددا اد د ددة؟ 2118 /1/14 ،ش،
اسد د د د د د د د د د د ددرتجع ب د د د د د د د د د د د دداريخ 1441/6/11ه م د د د د د د د د د د د د ميقد د د د د د د د د د د ددع:
./https://vapulus.com/blog/ar

منصددير ،دديما جدديدت جمدددي عيددادل منصددير "ءاكدداش ال عام د كلنقدديد
اإللكرتو ية وءثر ه املعدامالت املعاصدرل" (رسدالة ماجسد ري ،اجلامعدة
اإلسالمية ،غزل1435 :اد).
املنيددع ،ع دددهللا املنيددع" ،ال ي كدديي مد ضددرول الددرك والقمددار" ( .صددحيفة
عكاظ ،ا اد /19/رمضان 1439اد).
الند دديوي ،حيد ددىي ب د د د ددر الند دديوي "املناد دداج د ددرح صد ددحيح مسد ددلم ب د د
احلجاج"( ،ط  ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.)1392 :
اعيثمة ،علة ب ءيب بكر اعيثمة" ،جممع الزوا د ومن ع الفيا د" ،حتقيـق
عبدهللا حممد الدرويش( ،ط  ،1دار الفكر :بريوت1414 :ه ـ).
اعي د ددة الش د ددرعية مبص د ددر الراجح د ددة " قد د درارت اعي د ددة الش د ددرعية مبص د ددر
الراجحة" ( ،ط  ،1الرايض :دار إ يليا1431 :اد2111/ش.) .
اي ددة الف دديى والرقابددة الشددرعية ل ي د ال ميي د الكدديييت" ،الف دداوى الشددرعية ه
املسا االق صادية" (ط  ،1الكيي  :دار الضيا 1435 :اد).
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اي ددة احملاسد د ة واملراجع ددة للمؤسس ددات املالي ددة اإلس ددالمية "دراس ددة املع ددايري
الشرعية"( .الرايض :دار امليمان).
وزارل اخلزا ة ا مريكية ،جاداز مكافحدة اجلدرا م املاليدة ملياجادة ال حددايت
مددع ددر ات اخلدددمات املاليددة"  :2115/11/11اسددرتجع ب دداريخ
1441/6/11ه م ميقع:
https: //www. treasury. gov/about/organizational20%and20%Reports20%structure/ig/Audit
. pdf006-16Testimonies/OIG-

" مع د د د د د د د د د د د د د د د ددامالت ال رجع د د د د د د د د د د د د د د د ددة في د د د د د د د د د د د د د د د دده" م د د د د د د د د د د د د د د د د د ميق د د د د د د د د د د د د د د د ددع:
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