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العمالت الرقمية »البتكوين أنموذجًا« ومدى توافقها مع ضوابط النقود في 
اإلسالم

باسم أحمد عامر
كلية اآلداب – جامعة البحرين

الصخير – البحرين

تاريخ االستالم: 2018–02–12                                           تاريخ القبول: 2018–03–27   

ملخص البحث: 

يتنــاول البحــث موضوعــًا كثــر الحديــث حولــه فــي اآلونــة األخيــرة، وهــو العمــات الرقميــة 
ــة »البتكويــن«، حيــث يعــد هــذا الموضــوع مــن النــوازل والمســتجدات فــي مجــال  ــدًا عمل وتحدي

المــال واالقتصــاد، وقــد أخــذ حيــزًا كبيــرًا مــن االهتمــام علــى مســتوى األفــراد والــدول.

فجــاء هــذا البحــث لكــي يعالــج هــذا الموضــوع مــن ناحيــة علميــة منهجيــة، وذلــك لمــا يــراه 
ــه ومــا  ــى معرفــة حقيقت ــه فــي الوقــت الراهــن، والحاجــة إل الباحــث مــن جــدة الموضــوع وأهميت

يترتــب عليــه مــن أحــكام الشــرعية.

وقــد اجتهــد الباحــث فــي تجليــة حقيقــة العمــات الرقميــة »البتكويــن أنموذجــًا«، وبيــان 
ــا،  ــي اإلســام عليه ــود ف ــط النق ــاق ضواب ــدى انطب ــر م ــأتها، وتقري ــتعراض نش ــا واس خصائصه
ــن  ــن للباحثي ــث يمك ــذه العمــات، بحي ــم الشــرعي له ــن الباحــث الســتصدار الحك ــة م ــي محاول ف
ــوم الشــرعية االســتناد إلــى معطيــات هــذا البحــث واالســتئناس بمــا انتهــى  والمختصيــن فــي العل

ــن رأي. ــه الباحــث م إلي

ــى  ــة عل ــة المطروح ــا الحالي ــة بصورته ــات الرقمي ــذه العم ــى أن ه ــث إل ــص الباح ــد خل وق
الســاحة محرمــة شــرعًا العتبــارات متعــددة مذكــورة فــي ثنايــا البحــث، أبرزهــا أن هــذه العمــات 

غيــر متوافقــة مــع ضوابــط النقــود المقــررة عنــد الفقهــاء.

الكلمات الدالة: بيتكوين، العمات، النقود، اإللكترونية.
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مقدمة:

الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين، ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد،

ــات يشــمل  ــذي ب ــل والتطــور الرقمــي المســتمر ال ــدم التكنولوجــي الهائ ففــي خضــم هــذا التق
جميــع مجــاالت الحيــاة، وأصبــح معظــم ســكان األرض يمارســون تقنياتهــا فــي أعمالهــم اليوميــة، 
ــا  ــن، وربم ــي أوســاط المهتمي ــي تحــدث ضجــة ف ــة المشــفرة لك ظهــرت مســألة العمــات الرقمي
ثــورة فــي النظــام النقــدي العالمــي، وهــو مــا يســتدعي معرفــة حقيقتهــا ومــدى قبولهــا مــن الناحيــة 

الشــرعية.

وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن العمــات الرقميــة وبالتحديــد عملــة »البتكويــن« أصبحــت اليــوم 
ــم، فــي  ــون بهــا فــي ســائر تعاماتهــم حــول العال ــات كثيــرون يتعامل ــاة النــاس، وب واقعــًا فــي حي
البيــع والشــراء وحجــز الفنــادق ودفــع رســوم الخدمــات وغيرهــا، وصــار لهــا قبــول عنــد شــرائح 
ــا  ــل به ــات ودول التعام ــراد ومؤسس ــن أف ــرون م ــض آخ ــن يرف ــي حي ــاس )))، ف ــن الن ــرة م كثي

العتبــارات متعــددة يأتــي ذكرهــا فــي ثنايــا هــذا البحــث.

وعملــة »البتكويــن« شــأنها شــأن كل جديــد، ســنجد المؤيــد لهــا والمعــارض، والمتفائــل 
بمســتقبلها والمتشــائم، وقــد ال نجــد اتفاقــًا بيــن أهــل الصنعــة واالختصــاص ســواء فــي االقتصــاد أو 
فــي الشــريعة علــى رأي موحــد حــول هــذه عملــة، وهــذا أمــر طبيعــي بســبب اختــاف االجتهــادات 

والتقديــرات والتنبــؤات حــول مســتقبل هــذه العملــة.

ــة مــن الدراســات واألبحــاث، وشــح مــن المعلومــات حــول هــذا  ــى قل ــي هــذا البحــث عل يأت
الموضــوع، كونــه مــا زال جديــدًا علــى الســاحة االقتصاديــة، األمــر الــذي انعكــس علــى الجانــب 
الشــرعي، حيــث قلمــا نجــد فتــاوى ألهــل العلــم حــول العمــات الرقميــة بســبب غيــاب التصــور 
ــرع عــن  ــى الشــيء ف ــد الفقهــاء أن الحكــم عل ــوم عن ــح والواضــح حولهــا، وكمــا هــو معل الصحي
تصــوره، فــا يصــح حكــٌم شــرعي فــي مســألة إال بعــد تصورهــا تصــورًا واضحــًا فــي ذهــن العاِلــم 

والمفتــي، لكــي يخــرج بنتيجــة صحيحــة وحكــم صائــب.

أهمية البحث:

أهميــة هــذه الدراســة تتلخــص فــي عــدم وضــوح ماهيــة هــذه العمــات الرقميــة لــدى كثيــر مــن 

تم قبول التداول بهذه العملة »البتكوين« في بورصة شيكاغو في ديسمبر 7)20، كما أن هناك محات تجارية   (((
https://:لاطاع على المزيد . Expedia , Subway, Microsoft  :شهيرة قبلت التعامل بهذه العملة، منها

 accepting.io
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الفقهــاء المعاصريــن فضــًا عــن عامــة النــاس، األمــر الــذي انعكــس علــى توقــف كثيــر مــن المفتين 
عــن الفتــوى والــكام حولهــا، ال ســيما مــع كثــرة األســئلة واالســتفتاءات مــن النــاس حــول الحكــم 
الشــرعي لهــذه العمــات، فيأتــي هــذا البحــث لكــي يقــدم تصــورًا شــرعيًا حــول هــذه المســألة، لعلــه 

يســتفيد منــه أهــل الشــأن ويبنــون عليــه آراءهــم.

هدف البحث:

يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى ماهيــة العمــات اإللكترونيــة وبالتحديــد »البتكويــن« 
ــم  ــة التعامــل بهــا، وتصويرهــا مــن جميــع جوانبهــا، ومــن ث ــة إصدارهــا وطريق وطبيعتهــا وكيفي
محاولــة التوصــل إلــى الرؤيــة الشــرعية لهــذه العمــات بنــاء علــى الضوابــط والقواعــد الشــرعية 

ــود والعمــات. للنق

مشكلة البحث:

يمكن تحديد مشكلة البحث من خال اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

مــا حقيقــة العمــات الرقميــة وتحديــدًا عملــة »البتكويــن«؟ ومتــى ظهــرت للتــداول؟ ومــا 	 
طبيعتهــا وخصائصهــا؟

ما مدى توافق هذه العمات الرقمية مع ضوابط النقود ومحدداتها في اإلسام؟	 

ما الرؤية الشرعية للعمات الرقمية؟ وما حكم تداولها؟ 	 

الدراسات السابقة:

ــه فــإن الدراســات حولــه قليلــة جــدًا، خصوصــًا فــي الجانــب  بســبب حداثــة الموضــوع َوِجَدِت
الشــرعي، والدراســات الســابقة إنمــا تناولــت النقــود النقديــة التــي لهــا غطــاء مــن النقــود الحقيقيــة 
ــا  ــة فمعظــم الدراســات حوله ــا الحالي ــة بصورته ــا العمــات الرقمي ــوك والمصــارف، أم ــي البن ف
–وقــت كتابــة هــذا البحــث– هــي عبــارة عــن مقــاالت أو دراســات ال تصــل إلــى مســتوى أبحــاث 

علميــة.

لــذا فإنــي قــد بذلــت جهــدي فــي جمــع المعلومــات حــول هــذا الموضــوع بشــكل أســاس مــن 
موقــع البتكويــن )))، ومــن المقــاالت والدراســات ذات العاقــة بهــذا الموضــوع، كبحــث د. عبــد اهلل 
الباحــوث بعنــوان: )النقــود االفتراضيــة مفهومهــا أنواعهــا وآثارهــا االقتصاديــة(، ومقالــة د. عبــد 
ــًة  ــًة عالمي ــٌة مشــّفرة قــد ُتســبِّب أزمــًة اقتصادي ــٌة إلكتروني الفتــاح صــاح بعنــوان: )البتكويــن عمل

((( https://bitcoin.org/en/
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جديــدًة(، وبحــث د. محمــد إبراهيــم محمــود الشــافعي )النقــود اإللكترونيــة: ماهيتهــا، مخاطرهــا، 
ــوان  ــي بعن ــة ســارة القحطان ــت للباحث ــة الكوي ــي جامع ــوراه ف ــي(، ورســالة دكت ــا القانون وتنظيمه
)النقــود اإللكترونيــة حكمهــا الشــرعي آثارهــا االقتصاديــة(، ومقالــة د. عبــد البــاري مشــعل بعنوان: 
)البتكويــن Bitcoin رؤيــة اقتصاديــة وشــرعية(، ومقالــة د. أشــرف دوابــة بعنــوان: )البتكويــن، 
رؤيــة إســامية(، إال أن هــذه الدراســات كمــا هــو ماحــظ هــي عبــارة عــن مقــاالت فــي مجــات 

ومواقــع إلكترونيــة، وقــد اســتفدت مــن بعــض األفــكار والــرؤى فيهــا.

وأزعــم أن الجديــد فــي هــذا البحــث هــو أنــي قــد تناولــت العمــات الرقميــة مــن ناحيــة توافقهــا 
ــي نــص عليهــا  ــود الت ــط النق ــث ذكــرت ضواب ــي اإلســام مــن عدمــه، حي ــود ف ــط النق مــع ضواب
الفقهــاء فــي كتبهــم، ثــم بحثــت فــي مــدى انطباقهــا علــى العمــات الرقميــة، ومــن ثــم توصلــت إلــى 

النتيجــة النهائيــة بنــاء علــى هــذا التسلســل المنهجــي.

منهج البحث:

اتبعــت فــي هــذه الدراســة بشــكل أســاس علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث قمــت بتجليــة 
ــة  ــت بمناقش ــم قم ــن«، ث ــة »البتكوي ــى عمل ــز عل ــع التركي ــا م ــة وحقيقته ــات الرقمي ــوم العم مفه

المســألة فــي ضــوء القواعــد الشــرعية.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى ثاثة مباحث رئيسة وفي ضمنها مطالب، على النحو اآلتي:

المقدمة

المبحث األول: مفهوم النقود ووظائفها

المطلب األول: مفهوم النقود

المطلب الثاني: وظائف النقود

المبحث الثاني: حقيقة »البتكوين« ونشأتها وخصائصها

المطلب األول: حقيقة عملة »البتكوين«

المطلب الثاني: نشأة عملة »البتكوين«

المطلب الثالث: كيفية إصدار عملة »البتكوين« والحصول عليها
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المطلب الرابع: خصائص العمات الرقمية

المبحث الثالث: عملة »البتكوين« في الميزان الشرعي

المطلب األول: المحددات الشرعية للنقود

المطلب الثاني: مدى تحقق المحددات الشرعية للنقود في »البتكوين«

المطلب الثالث: المحاذير الشرعية واالقتصادية لعملة »البتكوين«

المطلب الرابع: الرؤية الشرعية للعمات الرقمية

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

المبحث األول: مفهوم النقود ووظائفها
المطلب األول: مفهوم النقود:

النقــود لغــة جمــع نقــد، وهــو يــدل علــى إبــراز الشــيء، ومــن ذلــك نقــد الدراهــم، وهــو الكشــف 
عــن حالهــا فــي جودتهــا أو غيــر ذلــك ))).

ــواًل عامــًا كوســيط  ــواًل قب ــى كل مــا يكــون مقب ــق عل ــود فــي اصطــاح الفقهــاء فتطل أمــا النق
للتبــادل، ومقيــاس لقيمــة الســلع والخدمــات، ســواء أكان مــن المعــادن أم مــن النقــود الورقيــة أم مــن 

غيرهــا )2).

أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن النقود هي األثمان، بخاف العروض والسلع ))).

المطلب الثاني: وظائف النقود:

للنقــود وظائــف محــددة نــص عليهــا الفقهــاء فــي كتبهــم، وتبعهــم فــي ذلــك جــل الباحثيــن فــي 
ــة،  ــف معين ــود وظائ ــرون أن للنق ــن يذك ــن الوضعيي ــى االقتصاديي ــل حت ــامي، ب ــاد اإلس االقتص

ويمكــن إجمــال هــذه الوظائــف فيمــا يأتــي:

اللغة، )بيروت: دار الجيل، )99)م(، ط)، جزء 5، ص 467، والفيومي،  انظر: ابن فارس، معجم مقاييس   (((
المصباح المنير، )القاهرة: المطبعة األميرية(، جزء 2، ص 847.

انظر: د. محمد عثمان شبير، المدخل إلى فقه المعامات المالية، )األردن: دار النفائس، 0)20م(، ط2، ص 97.  (2(

انظر: يوسف كمال، فقه االقتصاد النقدي، )القاهرة: دار القلم(، ص 27.  (((
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النقود وسيط التبادل:. 1

مــن أهــم وظائــف النقــود قديمــًا وحديثــًا كونهــا وســيطًا لتبــادل الســلع والخدمــات، وهــي بهــذه 
الوظيفــة قــد تغلبــت علــى صعوبــات التبــادل بالوســائل القديمــة كالمقايضــة ومــا شــابهها، ألن النقــود 

يرغــب فيهــا كل أحــد، وبهــا يتوصــل إلــى كل الســلع والخدمــات.

يقــول الغزالــي: »خلقهمــا اهلل –تعالــى– ))) لتتداولهمــا األيــدي ويكونــا حاكميــن بيــن األمــوال 
بالعــدل، ولحكمــة أخــرى وهــي التوســل بهمــا )أي النقديــن( إلــى ســائر األشــياء، ألنهمــا عزيــزان 
فــي أنفســهما وال غــرض فــي أعيانهمــا، ونســبتهما إلــى ســائر األحــوال نســبة واحــدة، فمــن ملكهمــا 
فكأنــه ملــك كل شــيء، ال كمــن ملــك ثوبــا فإنــه لــم يملــك إال الثــوب، فلــو احتــاج إلــى طعــام ربمــا 

لــم يرغــب صاحــب الطعــام فــي الثــوب، ألن غرضــه فــي دابــة مثــًا« )2).

وهــذه الوظيفــة قــد أشــار إليهــا النبــي –صلــى اهلل عليــه وســلم–، فعــن َأِبــي هريــرة –رضــي اهلل 
عنــه–: َأن رســول اهلل –صلــى اهلل عليــه وســلم– اســتعمل َرُجــًا َعَلــى خيبــر، َفَجــاَءُه ِبَتْمــٍر َجِنيــٍب، 
َفَقــاَل َلــُه َرُســوُل اهللَِّ –َصلَّــى اهللَّ َعَلْيــِه َوَســلَّم–: »َأُكلُّ َتْمــِر َخْيَبــَر هكــذا؟«، َفَقــاَل: ال واهلل يــا رســول 
ــى اهللَّ  ــوُل اهللَِّ –َصلَّ ــاَل َرُس ــة، َفَق اعْيِن بالثاث ــِن، َوالصَّ اعْي ــَذا ِبالصَّ ــن َه ــاع م ــُذ الصَّ ــا َلَنْأُخ ، ِإنَّ اهللَِّ
عليــه َوَســلَّم–: »اَل َتْفَعــْل، ِبــِع اْلَجْمــَع ِبالدَّراِهــِم ُثــمَّ اْبَتــْع ِبالدَّراِهــِم َجِنيًبــا« )))، فبيــن النبــي –صلــى 
ــى  ــلع عل ــادل الس ــى لتب ــيلة المثل ــي الوس ــم ه ــريف أن الدراه ــث الش ــي الحدي ــلم– ف ــه وس اهلل علي
أنواعهــا، حيــث إن اســتعمال الســلع العينيــة كوســيط للتبــادل قــد يــؤول بهــا أحيانــًا إلــى الربــا كمــا 

فــي الحديــث.

أنها مقياس لقيم األشياء: . 2

ومــن وظائــف النقــود الرئيســة أنهــا مقيــاس عــادل لقيــم الســلع والخدمــات، فتفــاوت قيــم الســلع 
والخدمــات يقتضــي وجــود أداة ثابتــة نســبيًا ومقبولــة لــدى ســائر النــاس، لكــي تكــون مقياســًا عــاداًل 
لألشــياء، ويجّنــب المتبادليــن النــزاع، يقــول ابــن رشــد: » لمــا عســر إدراك التســاوي فــي األشــياء 
المختلفــة الــذوات جعــل الدينــار والدرهــم لتقويمهــا، أعنــي: تقديرهــا« )4)، ويقــول الغزالــي: »خلــق 
اهلل تعالــى الدنانيــر والدراهــم حاكميــن ومتوســطين بيــن ســائر األمــوال حتــى تقــدر األمــوال بهمــا، 
فيقــال هــذا الجمــل يســوي مائــة دينــار وهــذا القــدر مــن الزعفــران يســوي مائــة، فهمــا مــن حيــث 

أي النقدين: الذهب والفضة.  (((

أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )بيروت: دار المعرفة(، ج 4، ص )9.  (2(

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان، برقم )0)2، ومسلم في صحيحه،   (((
كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثا بمثل، برقم )59).

ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )بيروت: دار ابن حزم، 999)(، ط )، ص 502.  (4(
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إنهمــا مســاويان بشــيء واحــد إذن متســاويان« )))، ويقــول ابــن مســكويه: »وإنمــا قومــت األشــياء 
ــن وجــه األخــذ واإلعطــاء،  ــة لتصــح المشــاركات والمعامــات، ويتبي ــان المختلف ــة باألثم المختلف
ــد فــي شــيء وينقــص فــي آخــر، حتــى يحصــل  فالدينــار هــو الــذي يســوي بيــن المختلفــات ويزي
بينهمــا االعتــدال، فتســتوي المعاملــة بيــن الفــّاح والنجــار مثــًا، وهــذا هــو العــدل المدنــي« )2)، 
ويقــول ابــن تيميــة: »المقصــود مــن األثمــان أن تكــون معيــارًا لألمــوال، يتوســل بهــا إلــى معرفــة 

مقاديــر األمــوال، وال يقصــد االنتفــاع بعينهــا«))).

أداة للوفاء بالديون وااللتزامات اآلجلة: . 3

ــون  ــديد الدي ــيلة لتس ــا وس ــون– كونه ــر االقتصادي ــا يذك ــود –كم ــة للنق ــف الثانوي ــن الوظائ م
وااللتزامــات اآلجلــة، وهــذه الوظيفــة مبنيــة علــى أســاس قبــول النــاس للنقــود كعــوض لمــا لهــم فــي 

ذمــم اآلخريــن مــن حقــوق، ولــو كان هــذا العــوض مؤجــًا )4).

أنها مخزن للقيمة:. 4

ومــن وظائــف النقــود الثانويــة كذلــك كونهــا مخزنــًا للقيمــة ومســتودعًا للثــروة، فحينمــا   
يحــرز اإلنســان أمــوااًل فائضــة عــن حاجتــه، يقــوم بحفظهــا وادخارهــا إلــى وقــت احتياجــه لهــا فــي 
المســتقبل، وأفضــل وســيلة لهــذا التخزيــن واالدخــار هــي النقــود، لمــا لهــا مــن قابليــة للبقــاء لمــدد 

طويلــة مــن غيــر أن تفســد أو تتغيــر )5).

ــال  ــر صــار هــو الم ــا مــن تغيي ــد ســليمًا مــن غــش ومأمون ــاوردي: »وإن كان النق ــول الم يق
ــّم الّصــاح« )6). ــع َوت ــم النف ــاء َفع ــدًا َونَس ــه المعامــات نق ــدارت ب المدخــور، ف

أداة للسياسة النقدية:. 5

ــم  ــي كتبه ــون ف ــاء واالقتصادي ــا الفقه ــي يذكره ــابقة الت ــة الس ــف التقليدي ــى الوظائ ــة إل إضاف

الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 4، ص )9.  (((

ابن مسكويه، تهذيب األخاق وتطهير األعراق، )مصر: مكتبة الثقافة الدينية(، ط )، ص 27).  (2(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 6)4)هـ/995)م(،   (((
ج 29، ص )47.

انظر: د. عبد الجبار السبهاني، الوجيز في الفكر االقتصادي الوضعي واإلسامي، )األردن: دار وائل للنشر،   (4(
)200( ط )، ص 299.

انظر: د. خالد المقرن، األسس النظرية لاقتصاد اإلسامي، )الرياض: مطابع الحميصي، )200(، ط )، ص   (5(
275، وسعيد مرطان، مدخل للفكر االقتصادي في اإلسام، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2004(، ط 2، ص99).

النهضة  دار  )بيروت:  الملك،  أخاق  في  الظفر  وتعجيل  النظر  تسهيل  الماوردي،  محمد  بن  علي  الحسن  أبو   (6(
العربية(، ص 255.
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ــة  ــد كمي ــدول بتحدي ــوم ال ــث تق ــة، حي ــدول الحديث ــة لل ــة للسياســة النقدي ــود كأداة مهم تســتخدم النق
ــى  ــاظ عل ــوازن االقتصــادي، ومــن أجــل الحف ــق الت ــود والحــد مــن إصدارهــا مــن أجــل تحقي النق
ــاء  ــن غط ــود ع ــكاك النق ــد انف ــاءت بع ــة ج ــذه الوظيف ــاش، وه ــم أو االنكم ــن التضخ ــعار م األس
ــود. ــذه النق ــة المصــدرة له ــوة اقتصــاد الدول ــى ق ــوة شــرائية تســتند إل ــود ق ــح للنق الذهــب، وأصب

المبحث الثاني: حقيقة »البتكوين« ونشأتها وخصائصها
المطلب األول: حقيقة عملة »البتكوين«:

ــٌفرة  ــة مش ــة إلكتروني ــة رقمي ــم لعمل ــي اس ــة )BITCOIN(، وه ــة إنجليزي ــن« كلم »البتكوي
غيــر ملموســة وال مطبوعــة وال مســكوكة، بــل ال وجــود فيزيائيــًا لهــا، فــإذا قلنــا إن الذهــب والفضــة 
ــام  ــرد أرق ــي مج ــن« ه ــة »البتكوي ــن أوراق، فعمل ــارة ع ــة عب ــان، واألوراق النقدي ــان ثمين معدن

إلكترونيــة.

وهــذه العملــة ال يمكــن الحصــول عليهــا مــن البنــوك أو المصــارف كســائر النقــود والعمــات، 
وإنمــا تتــم عملياتهــا إلكترونيــًا فقــط عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت، ويمكــن تملكهــا مــن خــال إنشــاء 
ــح هــذه المحفظــة مــن خــال اســم  ــم فت ــى جهــاز الحاســوب الخــاص، ويت ــة عل محفظــة إلكتروني

المســتخدم ورقمــه الســري الخــاص.

 ،)PEER TO PEER( ــد ــد للن ــدأ الن ــى مب ــن« عل ــة »البتكوي ــادل بعمل ــات التب ــوم عملي وتق
وهــو مصطلــح تقنــي يعنــي التعامــل المباشــر بيــن مســتخدم وآخــر مــن غيــر وجــود وســيط بينهمــا، 
ــة  ــات المتعلقــة بهــذه العمــات بشــكل كامــل عــن طريــق مســتخدميها دون أي ــدار ســائر العملي وُت

ســلطة رقابيــة أو مركزيــة ))).

الفرق بين العمالت الرقمية والنقود اإللكترونية:

قبــل ظهــور ثــورة العمــات الرقميــة كان هنــاك نــوع مــن النقــود ُيعــرف بالنقــود اإللكترونيــة، 
ــام  ــتخدم للقي ــة، ُيس ــيلة تقني ــى وس ــة عل ــة نقدي ــي لقيم ــزون إلكترون ــا: »مخ ــا بأنه ــن تعريفه ويمك
بمدفوعــات لمتعهديــن غيــر مــن أصدرهــا، دون الحاجــة إلــى وجــود حســاب بنكــي عنــد إجــراء 
ــن  ــة م ــات اإللكتروني ــبه العم ــي تش ــًا« )2)، فه ــة مقدم ــة مدفوع ــتخدم كأداة محمول ــة، وتس الصفق
ــم  ــه يت ــة أن ــن ناحي ــة، وأيضــًا م ــائط اإللكتروني ــى الحواســيب والوس ــا عل ــم تخزينه ــه يت ــث أن حي

انظر:  (((
 https://bitcoin.org/ar/faq#what–is–bitcoin .

للنقود  والمالية  واالقتصادية  النقدية  اآلثار  الشافعي،  محمد  انظر:  األوروبي،  المركزي  البنك  تعريف  هذا   (2(
اإللكترونية، )دبي: بحث مقدم لمؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، )200(، ص 4)).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





( 290-264 العمالت الرقمية «البتكوين أمنوذجًا» ومدى توافقها مع ضوابط النقود يف اإلسالم ( 

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية  املجلد 16 العدد 2721

تداولهــا عــن طريــق الشــبكة اإللكترونيــة، ولكــن الفــرق بينهمــا أن النقــود اإللكترونيــة فــي أصلهــا 
ــة  ــدات إلكتروني ــى وح ــا إل ــم تحويله ــم، ت ــورو أو الدره ــدوالر أو الي ــل ال ــة مث ــود حقيقي ــي نق ه
ــا  ــة، أم ــابات بنكي ــة بحس ــر مرتبط ــة، وغي ــزة اإللكتروني ــى األجه ــة عل ــًا، ومخزن ــة مقدم مدفوع
العمــات الرقميــة فــا تمثــل أيــة عملــة مــن العمــات الحقيقيــة القانونيــة، إنمــا هــي عملــة مســتقلة 

ــة. ــة جهــة ســيادية أو مركزي ــة أخــرى وال مرتبطــة بأي ــة عمل فــي ذاتهــا وغيــر مغطــاة بأي

لــذا فــإن حكــم النقــود اإللكترونيــة هــو نفــس حكــم النقــود القانونيــة المتداولــة بيــن أيــدي النــاس، 
ألنهــا مجــرد تحويــل شــكل النقــود المعهــود إلــى وحــدات إلكترونيــة باســتخدام الوســائل التقنية.

المطلب الثاني: نشأة عملة »بتكوين«:

عملــة »البتكويــن« هــو أول تطبيــق عملــي لفكــرة العمــات المشــّفرة التــي تــم الحديــث عنهــا 
ألول مــرة فــي عــام 998)م، وتعــود بدايــة عملــة »البتكويــن« تحديــدًا إلــى عــام 2008م عندمــا 
طــرح فكرتهــا رجــل ُيدَعــى »ساتوشــي ناكاموتــو« ))) فــي ورقــة بحثيــة )2)، إال أن الغمــوض حــول 
حقيقــة وجــود هــذا الرجــل جعــل بعــض الباحثيــن يّدعــي أن االســم غيــر حقيقــي وأنــه مســتعار ))).

ثــم بــدأ التــداول بهــذه العملــة عــن طريــق الشــبكة العنكبوتيــة عــام 2009م، وكان بدايــة ســعر 
ــى 5) دوالرًا،  ــع الســعر فــي منتصــف عــام ))20م إل ــداول بقيمــة )0.000 دوالر )4)، وارتف الت
ووصــل فــي بدايــة عــام 7)20م إلــى 000) دوالر، ثــم تصاعــد »البتكويــن« بشــكل ســريع 

ــي شــهر ديســمبر 7)20م )5). ــن  9000) دوالر ف ــر م ــى أكث ــي إل وجنون

ويبــدو أن الذيــن قامــوا بابتــكار فكــرة هــذه العمــات أرادوا إعــادة تشــكيل النظــام النقــدي فــي 

.Satoshi Nakamoto :اسمه كما هو مدون على الورقة البحثية  (((

(2( https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

في عام 6)20 اعترف رجل األعمال االسترالي )كريغ رايت( بأنه هو مخترع عملة »بيتكوين« الرقمية والذي   (((
شاع أن مبتكرها شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو، وقدم )رايت( الدليل التقني ليؤكد زعمه مستخدما عمات 
معروفة بأنها كانت مملوكة لمخترع عملة »بيتكوين«، وأضاف: »كنت الجزء الرئيسي في العملية، لكن أناسا 
آخرين ساعدوني«، كما أكد أعضاء بارزون في مجموعة بيتكوين وفريق التطوير الرئيسي مزاعم )رايت(، 
وكشف )رايت( عن هويته لثاث مؤسسات إعامية هي: مؤسسة بي بي سي ومجلة اإليكونوميست ومجلة جي 

كيو.
ووقع رايت رسائل إلكترونيا، خال لقاء مع بي بي سي، مستخدما مفاتيح تشفير ابتكرت خال األيام األولى من 

.http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech :عملية تطوير عملة بيتكوين. انظر

BTC = 100,000,000 Sa�  ،»عملة واحدة من »البتكوين« مقّسمة إلى مائة مليون وحدة تسمى »ساتوشي  (4(
.toshi

وصل سعر البتكوين الواحدة إلى أكثر من 9000) دوالر وقت كتابة هذا البحث في ديسمبر 7)20، بمعنى أنها   (5(
ارتفعت أكثر من 900) بالمائة خال أقل من سنة.
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العالــم وتكويــن مفهــوم جديــد للمــال وطــرق تداولــه، خصوصــًا أن طــرح فكــرة »البتكويــن« جــاء 
مباشــرة بعــد األزمــة الماليــة العالميــة التــي عصفــت باقتصــادات العالــم عــام 2008م.

عمالت رقمية أخرى:

بســبب الفضــاء اإللكترونــي المفتــوح فإنــه يمكــن ألي شــخص عنــده مــن اإلمكانــات والخبــرة 
ــت كمــا هــو  ــر اإلنترن ــم تداولهــا عب ــة يت ــة رقمي ــات إصــدار عمل ــوم الحاســوب والبرمجي ــي عل ف
الحــال مــع عملــة »البتكويــن«، لــذا فــإن عــدد العمــات الرقميــة وصــل إلــى أكثــر مــن 80)) عملــة 
)))، لكنهــا متفاوتــة فيمــا يتعلــق بحجمهــا وشــهرتها وانتشــارها وقيمتهــا الســوقية، وفيمــا يلــي نبــذة 

لبعــض أشــهر هــذه العمــات الرقميــة )2):

اليتكوين:

وهــي ثانــي أكبــر عملــة مــن حيــث الحجــم والقيمــة الســوقية، وتــم إصدارهــا عــام ))20م مــن 
قبــل خريــج معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا »تشــارلي لــي«، والــذي كان يعمــل ســابقًا مهندســًا 

لــدى شــركة »جوجــل«.

ــن«  ــة »البتكوي ــة بعمل ــة مقارن ــة الفضي ــا العمل ــها باعتباره ــن« نفس ــة »اليتكوي ــت عمل قدم
الذهبيــة، ويقــول المختصــون بــأن التعامــات بهــذه العملــة أســرع مــن عملــة »البتكويــن«، لكــن 

ــي الصــدارة. ــن« ف ــة »البتكوي ــى عمل ــة الســوقية تبق ــث الشــهرة والقيم مــن حي

الريبل:

أنشـئت عـام ))20، وتعـد العملـة الرقميـة »الريبل« من أهم وأشـهر العمات الرقميـة الحالية 
علـى مسـتوى العالـم، حيـث تحتـل المرتبـة الثالثـة عالميـًا مـن حيـث السـيولة، حيث تتدفـق األموال 
بحريـة كاملـة، وقـد تـم إنشـاء شـبكة لعملـة »الريبـل« لتسـمح بتناقل أي شـكل مـن أشـكال العمات 
بساسـة ويسـر وسـهولة، سـواء كان الـدوالر أو الجنيـه او اليـن أو »البتكويـن«، وبشـهادة كثيـر 
مـن االقتصادييـن فـإن الوقـت هـو العامـل الوحيـد فـي ارتفـاع سـعرها فـي المسـتقبل القريـب، ومن 

المحتمـل أن تحـل محـل البنـوك فـي المسـتقبل مـن حيـث سـرعة التحويـات المالية وسـهولتها.

هذه اإلحصائية وقت كتابة هذا البحث، لمعرفة المزيد يمكن االطاع على الرابط التالي:  (((
 https://coinmarketcap.com/all/views/all/.

للمزيد انظر:  (2(
https://aawsat.com/ و   ،https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/516782
http://www.go–rich. و  home/article/837356/12–عملة–رقمية–مشفرة–بديلة–لعملة–»البتكوين« 

net/أقوى–افضل–العمات–الرقمية–للتداول/.
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اإلثريوم:

ــرام  ــي إب ــة تحاك ــة، بطريق ــود الذكي ــاء العق ــمح بإنش ــة، تس ــة ال مركزي ــة افتراضي ــي عمل ه
ــى ســلطة أو جهــة  ــات لتنفيذيهــا دون الحاجــة إل ــة، لكنهــا تتطلــب شــروطًا ومتطلب ــود التقليدي العق

ــا. ــي عملياته ــة تتحكــم ف معين

اقترحهــا المبرمــج الروســي »فيتاليــك بوتيريــن« عــام ))20م، وفــي 4)20م عملــت شــركة 
سويســرية علــى مشــروع عملــة »اإلثريــوم«، إلــى أن تــم إطاقهــا بشــكل رســمي عــام 5)20م.

بيركوين:

تــم طــرح هــذه العملــة عــام 2)20م، وتســوق عملــة »البيركويــن« نفســها بميــزة اســتهاكها 
لطاقــة أقــل، وكونهــا مســتدامة بيئًيــا أكثــر مــن العمــات األخــرى الموجــودة فــي الســوق، وكذلــك 

تــم تصميــم العملــة بحيــث يكــون معــدل تضخمهــا واحــد فــي المائــة.

هــذه نمــاذج لبعــض العمــات الرقميــة الشــهيرة المتداولة علــى الشــبكة العنكبوتيــة )اإلنترنت(، 
ــة  ــل المرتب ــن وتحت ــي نظــر االقتصاديي ــم ف ــهر واأله ــي األش ــن« ه ــة »البتكوي ــى عمل ــن تبق ولك

األولــى  عالميــًا، لمــا تمثلــه مــن حجــم كبيــر فــي قيمتهــا الســوقية ))).

المطلب الثالث: كيفية إصدار عملة »البتكوين« والحصول عليها:

يفهــم ممــا ســبق أنــه ال توجــد ســلطة مركزيــة تقــوم بإصــدار عملــة »البتكويــن«، بحيــث يمكــن 
الحصــول عليهــا مــن خالهــا، وإنمــا يمكــن الحصــول علــى هــذه العملــة مــن خــال طريقتيــن:

األولــى: مــن خــال شــرائها مــن المواقــع اإللكترونيــة أو منصــات البيــع اإللكترونيــة 
ــة ســهلة ومتاحــة ألي  ــت، وهــي طريق ــى شــبكة اإلنترن ــع هــذه العمــات عل ــي بي المتخصصــة ف
ــر  ــاز الكمبيوت ــى جه ــة عل ــة إلكتروني ــي ومحفظ ــاب إلكترون ــاء حس ــوم بإنش ــرد أن تق ــد، فمج أح
الخــاص بــك أو حتــى علــى هاتفــك مــن خــال التطبيقــات المتوافــرة، ثــم تقــوم بشــراء مــا تريــد 

ــذه العمــات. ــن ه م

ــة  ــة صعب ــب )2)، وهــي طريق ــن( أو التنقي ــة: فهــي مــا ُتعــرف بـــ )التعدي أمــا الطريقــة الثاني
ــة  ــبيهًا بعملي ــب تش ــن أو التنقي ــميت بالتعدي ــا، وُس ــام به ــد القي ــن ألي أح ــة وال يمك ــدة للغاي ومعق

ــن األرض. ــن باط ــب م ــتخراج الذه اس

انظر إلى الصورة المرفقة في نهاية البحث والتي تبين أماكن التداول بعملة البتكوين في العالم.  (((

رقابة  موقع  في  منشورة  مقالة  وشرعية،  اقتصادية  رؤية   Bitcoin البتكوين  مشعل،  الباري  عبد  د.  انظر:   (2(
لاستشارات المالية اإلسامية.
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وتعتمــد فكــرة )التعديــن( أساســًا علــى برنامــج يتــم تنصيبــه علــى حاســوب المســتخدمين الــذي 
ــدول، ألن  ــي يمكــن وصفهــا بالســرية فــي بعــض ال ــادالت الت ــة بالغــة جــدًا بفعــل التب يوفــر حماي
قيمــة العملــة تنتقــل مــن حاســوب إلــى آخــر بشــكل مباشــر بــا وســيط أو رســوم تحويــل، فبمجــرد 
ــاج  ــدأ هــذا البرنامــج بإنت ــن« يب ــق »البتكوي ــل برنامــج أو تطبي ــل وتفعي ــوم المســتخدم بتحمي أن يق
ــن  ــات التعدي ــق عليهــا عملي ــة للتكــرار مــن خــال مبرمجــات متخصصــة يطل ــر قابل عمــات غي
ــددة  ــة مح ــت إلصــدار كمي ــوادم خاصــة، صمم ــى خ ــغيلها عل ــم تش ــب )Mining(، ويت أو التنقي

بصــورة ســنوية، ويتــم تخفيــض هــذه الكميــة إلــى النصــف كل أربــع ســنوات.

وبشــكل مبســط فــإن البرنامــج ينقــب افتراضيــًا ووفــق برمجــة معينــة عــن العمــات، ولكــن 
جــودة وقــوة عمليــة التنقيــب هــذه تكــون حســب قــوة معالــج جهــاز الحاســوب؛ فكلمــا كان معالــج 
ــر،  ــة بشــكل أكب ــٌد للعمل ــا تولي ــج عنه ــي ينت ــب أفضــل، وبالتال ــة التنقي ــت عملي ــوى كان ــاز أق الجه
ــتخدم  ــن المس ــر م ــب األم ــث يتطل ــهولة، حي ــك الس ــت بتل ــب ليس ــن أو التنقي ــة التعدي ــن عملي ولك
ــام والحــروف إلصــدار  ــة مــن األرق ــادالت لكشــف سلســلة طويل ــاز والمع ــر مــن األلغ حــل الكثي
»البتكويــن« وتحويلــه إلــى محفظــة إلكترونيــة، وكلمــا ازدادت عمليــات التعديــن أصبحــت األلغــاز 
أصعــب، ويتطلــب حلهــا برامــج حاســوبية متخصصــة، ولذلــك يحــرص المســتخدمون للنظــام علــى 

التــزود بأجهــزة حاســوب قويــة وبرامــج متخصصــة متقدمــة إلصدارهــا ))). 

المطلب الرابع: خصائص العمالت الرقمية:

عنــد التأمــل فــي حقيقــة هــذه العمــات الرقميــة وكيفيــة عملهــا والتعامــل معهــا، تظهــر عــدة 
خصائــص لهــا، ويمكــن إجمالهــا فيمــا يأتــي:

هــذه العمــات غيــر ملموســة وليــس لهــا أي وجــود فيزيائــي، إنمــا هــي عمــات رقميــة 	 
وهميــة افتراضيــة ال وجــود لهــا حقيقــة فــي أيدي النــاس، ومشــّفرة أي ال ُيعــرف أصحابها 

وال يمكــن تتبــع عمليــات البيــع والشــراء التــي تتــم بهــا حــول العالــم.

التذبــذب الكبيــر فــي أســعار هــذه العمــات، فقــد ترتفــع بشــكل جنونــي فــي فتــرة وجيــزة، 	 
وقــد تنخفــض كذلــك، بحيــث يكــون المالكــون لهــا علــى مخاطــرة كبيــرة، فقــد يتحقــق لهــم 
ربــح كبيــر أو خســارة كبيــرة غيــر متوقعــة فــي عشــية وضحاهــا ومــن غير مقدمــات ومن 
غيــر وجــود أســباب منطقيــة أو تحليــل اقتصــادي، وقــد وصــف موقــع »البتكويــن« بــأن 
ســعره »متطايــر«، وأن هــذه العملــة عبــارة عــن أصــول عاليــة المخاطــر )2)، ويوضــح 

انظر: د. عبد اهلل الباحوث، النقود االفتراضية مفهومها أنواعها وآثارها االقتصادية، ) القاهرة: بحث مقدم للمجلة   (((
العلمية لاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، يناير 7)20(، ص )2.

.https://bitcoin.org/ar/you–need–to–know  (2(
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الرســم البيانــي اآلتــي مــدى تذبــذب هــذه العملــة خــال عــام واحــد فقــط )7)20(، حيــث 
كان ســعرها فــي بدايــة العــام 000) دوالر، ثــم قفــز خــال أشــهر فــي نفــس العــام إلــى 

قرابــة 20000 دوالر !

إمكانيــة إصدارهــا مــن أي شــخص فــي العالــم يتقــن اســتخدام علــم الحاســوب والبرمجيات 	 
والخوارزميــات الرياضية.

ــبكة 	  ــى الش ــات موجــودة عل ــذه العم ــا، فه ــة عليه ــة أو قانوني ــلطة رقابي ــدم وجــود س ع
العنكبوتيــة، وتنتقــل مــن بلــد إلــى آخــر بــكل حريــة ودون أيــة حواجــز أو حــدود، ولعــل 
ــة  ــات االقتصادي ــت األدبي ــث دأب ــرز نمــوذج لنشــاط اقتصــادي حــر، حي ــن« أب »البتكوي
ــادل،  ــك والتب ــاج والتمل ــي اإلنت ــة ف ــة االقتصادي ــوم الحري ــى ترســيخ مفه الرأســمالية عل
وتقليــل القيــود والحواجــز فــي انتقــال رؤوس األمــوال مــن مــكان إلــى آخــر، وهــا هــي 
عملــة »البتكويــن« جــاءت كتطبيــق عملــي وواقعــي لهــذه األفــكار، حيــث ال رقابــة محليــة 
ــي  ــل ه ــريعات، ب ــات وال تش ــا، وال تقنين ــط له ــود وال ضواب ــا، وال قي ــة عليه وال دولي

عبــارة عــن نقــود تســبح فــي الفضــاء اإللكترونــي بكامــل حريتهــا.

ــات 	  ــن العم ــة أم م ــب والفض ــن الذه ــواء م ــات س ــذه العم ــاء له ــود أي غط ــدم وج ع
الدوليــة األخــرى كالــدوالر واليــورو أو غيرهــا.

عــدم وجــود وســطاء بيــن البائعيــن والمشــترين لهــذه العملــة، بــل ال حاجــة إلــى وســطاء، 	 
ألن عمليــة التبــادل تتــم بســهولة وســرعة فائقــة عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت مــن خــال 
مبــدأ النــد بالنــد )PEER TO PEER(، ومــن غيــر كلفــة أو رســوم ماديــة كالموجــودة 

فــي تحويــات األمــوال المعهــودة.
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أن التعامــل بهــذه العمــات إنمــا يكــون علــى شــبكة اإلنترنــت فقــط، فــا يمكــن الذهــاب 	 
إلــى البنــوك أو أيــة مؤسســة ماليــة أخــرى إلجــراء معامــاٍت يكــون فيهــا »البتكويــن« 

طرفــًا فيهــا علــى ســبيل المثــال.

المبحث الثالث: عملة »البتكوين« في الميزان الشرعي

ال يختلــف اثنــان علــى أن مســألة العمــات الرقميــة مــن قضايــا النــوازل والمســتجدات 
ــة  ــي األزمن ــا ف ــدم وجوده ــم لع ــي كتبه ــاء ف ــا الفقه ــرق إليه ــبق أن تط ــم يس ــث ل ــرة، حي المعاص
ــة، ال  ــة ال الفردي ــى االجتهــادات الجماعي ــوازل والمســتجدات بحاجــة إل ــل هــذه الن ــة، ومث الماضي
ســيما اجتهــادات مجامــع الفقــه اإلســامي التــي تضــم فــي عضويتهــا أبــرز العلمــاء المعاصريــن 
مــن بــاد شــتى، بجانــب المتخصصيــن فــي المجــاالت المختلفــة بحســب موضــوع النازلــة، ففــي 
ــاء لكــي يســتطيعوا  ــة نجــد أهــل االقتصــاد يصــّورون المســألة للفقه ــة والمالي ــا االقتصادي القضاي
بعدهــا إصــدار الحكــم الشــرعي المناســب للنازلــة المطروحــة، حيــث إن القاعــدة الشــرعي تقــرر 

ــى الشــيء فــرع عــن تصــوره(. ــأن: )الحكــم عل ب

ــة  ــم المحاول ــن ث ــرعيين، وم ــن الش ــا للباحثي ــألة وتقريبه ــر المس ــه تصوي ــث هدف ــذا البح وه
ــاب  ــة فــي ب ــى القواعــد الشــرعية والضوابــط الفقهي ــاء عل ــى رأي شــرعي مناســب بن للتوصــل إل

ــود. النق

لــذا ســأذكر فــي هــذا المبحــث المحــددات الشــرعية للنقــود التــي ذكرهــا الفقهــاء فــي كتبهــم، 
واســتقر عليهــا رأي أصحــاب االختصــاص، بحيــث لــو وجــدت هــذه المحــددات فــي أي شــكل مــن 
أشــكال النقــود فــي أي عصــر مــن العصــور اعتبرهــا النــاس نقــودًا مقبولــة للتــداول والتعامــل، ثــم 
أذكــر مــدى توافــق العمــات الرقميــة مــع تلــك المحــددات، مختتمــًا بذكــر الــرأي الشــرعي لهــذه 

العمــات.

المطلب األول: المحددات الشرعية للنقود:

ــض المحــددات  ــود بع ــد أن للنق ــود نج ــول النق ــم ح ــع آراء الفقهــاء وكتاباته ــال تتب ــن خ م
والضوابــط، بحيــث لــو وجــدت اعتبــرت هــذه النقــود وقبلــت فــي أوســاط النــاس، وهــذه المحــددات 

ــي: كاآلت

العرف والقبول العام للنقود:. 1

ال يخفــى أن النقــود قــد مــرت بمراحــل متعــددة وتغيــرات كثيــرة، فمــن النقــود الســلعية إلــى 
نقــود الذهــب والفضــة إلــى النقــود الورقيــة ثــم االئتمانيــة، وفــي كل مرحلــة مــن المراحــل الســابقة 
كان الفقهــاء يقــّرون الشــكل الجديــد للنقــود، بنــاًء علــى تعــارف النــاس وقبولهــم لهــا، مــع بيانهــم 
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لألحــكام والضوابــط الشــرعية التــي تضبــط التعامــل بهــذه النقــود.

فحتــى تكــون النقــود مقبولــة شــرعًا فــا بــد أن يجــري عــرف النــاس بتعاملهــم بهــا ويقبلونهــا 
ــة  ــة عظيمــة مــن القواعــد الكلي ــى قاعــدة فقهي ــدأ يســتند إل ــًا، وهــذا المب ــواًل عام ــي مبادالتهــم قب ف
الكبــرى المتفــق عليهــا، وهــي قاعــدة )العــادة محّكمــة(، وتعنــي أن عــادة النــاس وعرفهــم الــذي ال 
يتعــارض مــع الشــريعة يكــون حكمــًا ومرجعــًا فــي المســائل غيــر المنصــوص عليهــا، لــذا نجــد أن 
اإلمــام مالــك بــن أنــس –رحمــه اهلل– يقــول: »لــو أن النــاس أجــازوا بينهــم الجلــود حتــى تكــون لهــا 

ســكة وعيــن لكرهتهــا أن تبــاع بالذهــب والــورق نظــرة« ))).

ــه حــد طبعــي وال  ــا يعــرف ل ــار فم ــا الدرهــم والدين ــه اهلل–: »وأم ــة –رحم ــن تيمي ــول اب ويق
شــرعي، بــل مرجعــه إلــى العــادة واالصطــاح، وذلــك ألنــه فــي األصــل ال يتعلــق المقصــود بــه، 
بــل الغــرض أن يكــون معيــارًا لمــا يتعاملــون بــه، والدراهــم والدنانيــر ال تقصــد لنفســها بــل هــي 

وســيلة إلــى التعامــل بــه« )2).

فمتــى مــا تعــارف النــاس فــي عصــر مــن العصــور علــى شــيء لكــي يكــون نقــدًا أو عملــة، 
فجــرى عــرف النــاس فــي التعامــل بــه وقبلــوه قبــواًل عامــًا اعتــد بــه شــرعًا، وجــرت عليــه األحــكام 

الشــرعية المتعلقــة بالنقــود.

استقرار النقود وثباتها:. 2

يقصــد باســتقرار النقــود وثباتهــا عــدم ارتفاعهــا أو انخفاضهــا بشــكل فاحــش فــي مــدة وجيــزة، 
وذلــك لكــي ال يتضــرر النــاس بهــذا التذبــذب الكبيــر، فاالســتقرار النســبي للنقــود مــن شــأنه تحقيــق 

العدالــة بيــن النــاس فيمــا لهــم ومــا عليهــم مــن ديــون وحقــوق ومّدخــرات.

ــادالت،  ــاداًل للتب ــيطًا ع ــا وس ــن كونه ــا، م ــت به ــي أنيط ــا الت ــود وظائفه ــؤدي النق ــى ت فحت
ــروة  ــًا للث ــة، ومخزن ــياء المختلف ــم األش ــًا لقي ــة، ومقياس ــات اآلجل ــون وااللتزام ــاء بالدي وأداة للوف
ــر  ــات واالســتقرار، ألن التغي ــد أن تتصــف بالثب ــدول، ال ب ــة لل والمدخــرات، وأداة للسياســة النقدي

ــا. ــف الســابقة له ــكل الوظائ ــل ب ــود ُيِخ الحــاد للنق

يقــول ابــن القيــم: »الدراهــم والدنانـــير أثمــــان المبيــــعات، والثـــمن هـــو المعيــار الــذي بــه 
ــو كان  ــع وال ينخفــض، إذ ل ــم األمــوال، فيجــب أن يكــون محــدودًا مضبوطــًا ال يرتف يعــرف تقوي
الثمــن يرتفــع وينخفــض كالســلع لــم يكــن لنــا ثمــن نعتبــر بــه المبيعــات، بــل الجميــع ِســَلع، وحاجــة 

مالك بن أنس األصبحي، المدونة )رواية سحنون بن سعيد التنوخي(، )السعودية: وزارة األوقاف السعودية –   (((
مطبعة السعادة(، ج 8، ص 04).

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج29 ص)25.  (2(
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ــر  ــكن إال بسعــ ــك ال يمـ ــة عامــة، وذل ــبيعات حاجــة ضروري ــه المـ ــرون ب ــى ثمــن يعتب ــاس إل الن
تعــرف بــه القيمــة، وذلـــك ال يكــون إال بثمــن تقــوم بــه األشــياء، ويســـتمر علــى حالــة واحــدة، وال 
ــف،  ــع الخل ــاس، ويق ــات الن ــد معام ــض، فتفس ــع وينخف ــلعة يرتف ــر س ــره، إذ يصي ــو بغي ــوم ه يق
ويشــتد الضــرر، كمــا رأيــت مــن فســاد معاماتهــم، والضــرر الاحــق بهــم، حيــن اتخــذوا الفلــوس 
ســلعة تعــد للربــح، فعــم الضــرر، وحصــل الظلــم، ولــو جعلــت ثمنــًا واحــدًا ال يــزداد وال ينقــص، 

م بــه األشــياء، وال تقــوم هــي بغيرهــا، لصلــح أمــر النــاس« ))). بــل ُتقــوَّ

فيتضــح ممــا ســبق أن مــن أبــرز اآلثــار الســلبية لعــدم ثبــات قيمــة النقــود واختالهــا اختــااًل 
ــاس  ــات الن ــق حاج ــي تحق ــيلة الت ــاس، ألن الوس ــوم الن ــة لعم ــة العام ــرار بالمصلح ــًا اإلض فاحش
االقتصاديــة وهــي النقــود مختلــة ومضطربــة وغيــر ثابتــة وال تحقــق العدالــة، وقــد قــال النبــي –

ــه وســلم–: )ال ضــرر وال ضــرار( )2). ــى اهلل علي صل

ومــن اآلثــار الســلبية أيضــًا لعــدم ثبــات قيمــة النقــود اإلخــال بالملكيــة الخاصــة والعاقــات 
الشــرعية الماليــة بيــن األفــراد، فالتغيــرات الكبيــرة فــي قيمــة النقــود تؤثــر ســلبًا فــي الدخــل الحقيقي 
للفــرد، حيــث إن هــذا الدخــل يمثــل الثــروة المســتقبلية لــه، وتؤثــر أيضــًا فــي العاقــات الماليــة بيــن 
ــة  ــى فئ ــة مســتحقة إل ــن فئ ــة م ــر عادل ــة غي ــوال بطريق ــل األم ــن خــال نق ــن م ــن والمديني الدائني

أخــرى غيــر مســتحقة.

فنســتطيع أن نقــول بــأن تذبــذب أســعار النقــود وعــدم اســتقرارها يتعــارض مــع أحكام الشــريعة 
اإلســامية، ومــن ثــم يجــب علــى الدولــة ممثلــة فــي أجهزتهــا الماليــة والنقديــة أن تتبــع سياســات 
مــن شــأنها الحفــاظ علــى أســعار النقــود نســبيًا لكــي تتحقــق العدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن 

النــاس ))).

إصدار النقود من قبل الدولة والسلطات المركزية:. 3

مــن المحــددات الهامــة فــي اعتبــار النقــود شــرعًا أن تكــون صــادرة مــن قبــل الدولــة وأجهزتها 
الســيادية، وأن ال يتــرك هــذا األمــر بأيــدي آحــاد النــاس، وقــد نــص الفقهــاء صراحــة علــى أهميــة 

هــذا األمــر، لمــا فيــه مــن تحقيــق المصلحــة ودفــع المفســدة عــن عمــوم النــاس.

ابن القيم، إعام الموقعين، )بيروت: دار األرقم بن أبي األرقم، 8)4)هـ(، ط )، ج2، ص 94).  (((

رواه اإلمام أحمد في المسند برقم 2865، وحسنه النووي في األربعين، قال: له طرق يقوي بعضها بعضًا. انظر:   (2(
22)، وحّسن  األولى، ص  2)20م(، ط  الحديث،  دار  األحكام، )طنجة:  مباني اإلسام وقواعد  في  األربعين 

الحديث محقق المسند شعيب األرنؤوط.

انظر: موسى آدم، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في االقتصاد اإلسامي، )جدة: مجموعة دلة   (((
البركة، )99)(، ط )، ص 269.
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يقــول اإلمــام أحمــد: » ال يصلــح ضــرب الدراهــم إال فــي دار الضــرب بــإذن الســلطان، ألن 
النــاس إن رخــص لهــم فــي ذلــك ركبــوا العظائــم « )))، قال القاضــي أبــو يعلــى تعليقــًا علــى كام 

اإلمــام أحمــد: »فقــد منــع مــن الضــرب بغيــر إذن الســلطان لمــا فيــه مــن االفتيــات عليــه« )2).  

ــر إن  ــام ضــرب الدراهــم والدناني ــر اإلم ــره أيضــا لغي ــا: ويك ــال أصحابن ــووي: »ق ــال الن وق
ــه الغــش واإلفســاد« ))). ــه ال يؤمــن في ــام، وألن ــه مــن شــأن اإلم ــت خالصــة ألن كان

ويقــول ابــن خلــدون: »والســلطان مكّلــف بإصــاح الســكة واالحتيــاط عليهــا واالشــتداد علــى 
مفســديها« )4).

وروي عــن أبــي يوســف فــي مســألة ضــرب الدراهــم الجيــاد فــي غيــر دار الضــرب ســرًا: أنــه 
ال ينبغــي أن يفعــل ذلــك أحــد ألنــه مخصــوص بالســاطين )5).

لذلــك يــرى بعــض الباحثيــن أنــه وإن لــم يــرد نــص شــرعي فــي مســؤولية الدولــة فــي إصــدار 
النقــود، فإنــه يكفــي االســتناد إلــى دليــل المصالــح المرســلة للقــول بــأن هــذه الوظيفــة ممــن مهمــات 

الدولــة الرئيســية )6).

ــإن مــن المســائل مــا هــو منصــوص عليهــا  ــة الشــرعية، ف ــة مــن الناحي وهــذه النظــرة صائب
صراحــة فــي النصــوص الشــريعة، ومنهــا مــا هــو مســتنبط مــن األدلــة التبعيــة األخــرى، أو مــن 

ــدى الفقهــاء. ــررة ل ــط والقواعــد الشــرعية المق الضواب

ويمكــن أن يســتفاد كذلــك مــن القاعــدة الفقهيــة: )تصــرف اإلمــام بالرعيــة منــوط بالمصلحــة( 
علــى وجــوب قيــام اإلمــام أو الدولــة وســلطاتها بوظيفــة إصــدار النقــود واإلشــراف عليهــا، ألن قيــام 
الدولــة بهــذه الوظيفــة فيــه تحقيــق لمصلحــة عمــوم النــاس وحفــظ لحقوقهــم، ورفــع الضــرر عنهــم 

فــي حــاالت كثيــرة كالمنازعــات والخصومــات التــي ســببها النقــود واألمــوال.

أبو عبد اهلل محمد بن مفلح، الفروع، )بيروت: مؤسسة الرسالة، )200(، ط )، ج 4، ص ))).  (((

القاضي أبو يعلى، األحكام السلطانية، )بيروت: دار الكتب العلمية، )42) هـ – 2000( ط 2، ج2، ص )8).  (2(

النووي، المجموع شرح المهذب، )دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي(، ج 7، ص )).  (((

ابن خلدون، المقدمة، )القاهرة: دار إحياء التراث العربي(، ص 526.  (4(

انظر: السنامي، نصاب االحتساب، )دار العلوم، 982)(، ط )، ص 7)).  (5(

انظر: د. عبد الجبار السبهاني، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة اإلسامية، )األردن: دار عماد الدين للنشر،   (6(
2009(، ط )، ص 22).
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المطلب الثاني: مدى تحقق المحددات الشرعية للنقود في »البتكوين«:

بعــد دراســة عملــة »البتكويــن« وطبيعتهــا وخصائصهــا يظهــر جليــًا أنهــا غيــر متوافقــة مــع 
ــة محــددات رئيســة  ــب الســابق ثاث ــي المطل ــا ف ــد ذكرن ــود والعمــات، فق التصــور الشــرعي للنق
ــود أو العمــات المطروحــة للتعامــل، وهــي كــون  ــة مــدى شــرعية النق يمكــن مــن خالهــا معرف
النقــود مســتقرة وثابتــة نســبيًا، ال متذبذبــة تذبذبــًا كبيــرًا ســواء فــي ارتفــاع أســعارها أو انخفاضهــا، 
وكونهــا صــادرة مــن قبــل الدولــة وأجهزتهــا الســيادية كالبنــوك المركزيــة، باإلضافــة إلــى القبــول 

العــام وجريــان العــرف بالتعامــل بهــا.

فهــذه المحــددات غيــر منطبقــة علــى عملــة »البتكويــن« )))، فبالنظــر إلــى جهــة إصــدار هــذه 
العملــة ال نجــد دولــة مــن دول العالــم تبنــت إصدارهــا واإلشــراف عليهــا، بــل مــن قــام بإصدارهــا 
شــخص أطلــق علــى نفســه اســمًا مســتعارًا، وهــو فــي الحقيقــة شــخص مجهــول الهويــة، وقيــل بــأن 
مــن أطلــق هــذه العملــة مجموعــة أشــخاص غيــر معروفيــن تحديــدًا، وفــي كل األحــوال فــإن جهــة 
ــة غيــر  ــة صــادرة مــن قبــل الدول ــة »البتكويــن« غيــر رســمية، فضابــط كــون العمل إصــدار عمل

منطبــق علــى عملــة »البتكويــن«.

وأمــا ضابــط اســتقرار ســعر العملــة وثباتهــا نســبيًا فغيــر منطبــق كذلــك علــى عملــة 
ــك  ــض كذل ــزة، وينخف ــدة وجي ــي م ــر ف ــع ســعرها بشــكل كبي ــة يرتف ــذه العمل ــن«، ألن ه »البتكوي
بنفــس الطريقــة )2)، وال يخفــى مــا لهــذا التذبــذب الكبيــر فــي ســعر هــذه العملــة مــن آثــار ســلبية ال 

ــامية. ــريعة اإلس ــا الش تقّره

ــاك شــرائح  ــق، إذ إن هن ــر متحق ــك غي ــو كذل ــة فه ــذه العمل ــام له ــول الع ــث القب ــا مــن حي وأم
وفئــات كثيــرة ســواء مــن الــدول أو الهيئــات أو أهــل االختصــاص يرفضــون اإلقــرار بهــذه العملــة، 
ــة أو  ــوك مركزي ــن بن ــرة م ــات كثي ــد صــدرت بيان ــة واإلســامية، فق ــدول العربي ــي ال ــيما ف ال س

جهــات ســيادية تحــذر مــن التعامــل بهــذه العملــة ومــا شــابهها مــن عمــات رقميــة.

فنخلــص مــن هــذا أن عملــة »البتكويــن« ال تتوافــق مــع محــددات النقــود وضوابطهــا شــرعًا، 
ــي  ــه ف ــيتم بيان ــا س ــذا م ــات، وه ــذه العم ــم الشــرعي له ــي الحك ــًا ف ــرًا واضح ــا مؤش ــا يعطين مم

ــن. ــن اآلتيي المطلبي

رقابة  موقع  في  منشورة  مقالة  وشرعية،  اقتصادية  رؤية   Bitcoin البتكوين  مشعل،  الباري  عبد  د.  انظر:   (((
لاستشارات المالية اإلسامية، ود. أشرف دوابة، البتكوين، رؤية إسامية، )الكويت: دراسة في مجلة المجتمع 

بتاريخ 7 نوفمبر 7)20م(.

انظر إلى الرسم البياني الذي يبين مدى تذبذب سعر هذه العملة خال عام واحد فقط، الرسم موجود في المطلب   (2(
الرابع من المبحث الثاني من هذا البحث.
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المطلب الثالث: المحاذير الشرعية واالقتصادية لعملة »البتكوين«:

مــن خــال رصــد تعامــات عملــة »البتكويــن« وباقــي العمــات الرقميــة علــى مــدى الســنوات 
القليلــة الماضيــة منــذ ظهورهــا عــام 2009 إلــى عــام 7)20، وجــدت بعــض المحاذيــر الشــرعية 

واالقتصاديــة لهــذه العمــات علــى مســتوى األفــراد والــدول، منهــا مــا يأتــي:

قبــول هــذه العملــة ومثياتهــا مــن العمــات الرقميــة المشــّفرة ســيفتح البــاب علــى 	 
ــدرات  ــة والمحظــورة كالمخ ــارات المحرم ــوال والتج ــيل األم ــات غس ــه لعملي مصراعي
واألســلحة غيــر المرخصــة وغيرهــا، حيــث ال يمكــن معرفــة أصحــاب هــذه العمــات، 
وبالتالــي ســهولة الحصــول علــى مثــل هــذه الســلع والخدمــات المحظــورة بهــذه العمــات، 
ــًا وشــراًء ))). ــن بهــذه العمــات بيع ــة للمتعاملي ــة القانوني ــا يحــول دون الماحق وهــو م

مــن المخاطــر المتوقعــة لهــذه العمــات مــا يتعلــق بالغــش والتزييــف والتزويــر، وهــذه 	 
المخاطــر وإن كانــت موجــودة فــي بقيــة أشــكال النقــود إال أنهــا فــي العمــات اإللكترونيــة 
أعلــى وأكبــر، فعمليــات القرصنــة اإللكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت كثيــرة، ويقــوم بهــا 

عصابــات محترفــة.

ــة مــن 	  ــة، بســبب أنهــا تتركــز فــي أيــدي مجموعــة قليل ــة احتكاري ــة تعــد عمل هــذه العمل
ــة  ــتخدام تقني ــدون اس ــة، ويجي ــة وقوي ــيب ذكي ــزة حواس ــون أجه ــن يملك ــخاص مم األش
تكنولوجيــا المعلومــات، وهــذا االحتــكار مــن شــأنه أن يضــر باالقتصــاد العالمــي نظــرًا 

ــم )2). ــق مصالحه ــه وف ــم في ــى التحك ــن عل ــدرة المحتكري لق

رواج مثــل هــذه العمــات ســيهدد االســتقرار النقــدي للــدول التــي ينتشــر اســتخدامها فيهــا، 	 
ــم يعــد تحــت ســيطرة الســلطات  ــود ل ــات عــرض النق ــك بســبب أن التحكــم فــي كمي وذل
ــدول  ــة حــاالت تضخــم أو انكمــاش ســتكون خــارج ســيطرة ال ــدول، فأي ــة لهــذه ال النقدي

والبنــوك المركزيــة ))).

الغمــوض الــذي يــدور هــذه العملــة بــدءًا مــن مخترعهــا مــرورًا بالغمــوض الــذي يصاحب 	 
طريقــة إصدارهــا وهــو مــا يعــرف بعمليــة )التعديــن( أو )التنقيــب(، ممــا يطــرح أســئلة 
كثيــرة حــول الجهــة التــي تقــف خلــف هــذه العملــة »البتكويــن« بالتحديــد، إذ يجعــل جــزءًا 

انظر: د. أشرف دوابة، البتكوين، رؤية إسامية، )الكويت: دراسة في مجلة المجتمع بتاريخ 7 نوفمبر 7)20م(.  (((

انظر: أحمد عصام الدين، ماذا تعرف عن عملة البتكوين، )السودان: مجلة المصرفي، بنك السودان المركزي،   (2(
4)20(، العدد )7.

انظر: د. عبد الفتاح صاح، )البتكوين( عملٌة إلكترونيٌة ُمشّفرة قد تسّبب أزمة اقتصادية عالمية جديدة، )على   (((
(/http://alphabeta.argaam.com/article/detail :الرابط
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مــن ثــروات العالــم بيــد جهــة أو أشــخاص مجهوليــن.

عــدم وجــود جهــة موثوقــة ضامنــة لهــذه العملــة يمكــن مطالبتهــا واللجــوء إليهــا فــي حالــة 	 
ــة والقبــول بهــا  حصــول أي اختــراق أو نهــب أو نصــب، ممــا يجعــل تــداول هــذه العمل
مخاطــرة كبيــرة، إذ يمكــن أن تختفــي هــذه العملــة كمــا يذكــر بعــض المراقبيــن فــي ليلــة 

وضحاهــا مــن غيــر أن يتحمــل أحــد المســؤولية القانونيــة تجاههــا.

هــذه مجموعــة مــن المخاطــر التــي ُتْحِدثهــا هــذه العملــة، والتــي تلقــي بآثــار ســلبية بالغــة علــى 
مســتوى األفــراد والــدول، والتــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد الحديــث عــن الحكــم الشــرعي لهــا.

المطلب الرابع: الرؤية الشرعية للعمالت الرقمية:

ــة يــرى الباحــث  ــات الســابقة وبعــد تصــور المســألة مــن جوانبهــا المختلف ــى المعطي ــاء عل بن
أن العمــات الرقميــة وتحديــدًا »البتكويــن« بصورتهــا الحاليــة ال يمكــن قبولهــا مــن الناحيــة 
الشــرعية، وذلــك لعــدم موافقتهــا لضوابــط النقــود فــي اإلســام، كمــا ســبق تقريــره، فضــًا عــن 
المحاذيــر الشــرعية والمخاطــر االقتصاديــة المصاحبــة لتــداول هــذه العمــات، فــا يمكــن شــرعًا 
قبــول عمــات مجهولــة األســاس والمصــدر، ويلّفهــا الغمــوض حــول كيفيــة إصدارهــا، وغمــوض 
ــادل  ــيلة تب ــول وس ــن قب ــا، وال يمك ــة تضمنه ــة موثوق ــد جه ــث ال توج ــتقبلها، حي ــول مس ــر ح آخ
يمكــن اســتخدامها بســهولة فــي عمليــات غســيل األمــوال والتجــارة بالســلع المحرمــة والممنوعــة 
كالمخــدرات واألســلحة، فهــذه العمــات ال تمــر بالقنوات الرســمية كالبنــوك المركزية والمؤسســات 
الماليــة، بــل تعتمــد علــى فكــرة النــد بالنــد )PEER TO PEER( )))، أي التعامــل المباشــر بيــن 

األشــخاص بعيــدًا عــن أيــة رقابــة مركزيــة أو دوليــة لتحــركات األمــوال وانتقالهــا.

وياحــظ بشــكل جلــي أن الذيــن يقتنــون هــذه العمــات يقصــدون بشــكل أســاس المضاربــة بهــا 
والمقامــرة علــى تذبــذب أســعارها الفاحــش، وهــو مــا يخــرج هــذه العمــات عــن وظائــف النقــود 

األساســية، وهــي كونهــا وســيط للتبــادل ومســتودعًا للثــروة وأداة لتســوية الديــون وااللتزامــات.

ــة،  ــا الحالي ــا بصورته ــول به ــن القب ــروعة ويمك ــات مش ــذه العم ــل ه ــا أن مث ــو افترضن ول
فذلــك يعنــي أن صــك العمــات وإصدارهــا متــروك لغيــر الجهــات المركزيــة والســيادية، فاألفــراد 
بمختلــف مســتوياتهم وأعمارهــم ومقاصدهــم يمكنهــم إصــدار نقــود إلكترونيــة، وهــذا مــا حــّذر منــه 
الفقهــاء قديمــًا، حيــث نّصــوا فــي كتبهــم علــى أهميــة قيــام الدولــة وأجهزتهــا بشــكل حصــري بهــذه 

المهمــة، وقــد ســبق ذكــر هــذه النقــوالت فــي المطلــب األول مــن هــذا المبحــث.

)PEER TO PEER( أو مبدأ الند بالند هو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر من غير   (((
وجود وسيط بينهما، وتدار سائر العمليات المتعلقة بهذه العمات بشكل كامل عن طريق مستخدميها بدون أية 

.https://bitcoin.org/ar/faq#what–is–bitcoin :سلطة رقابية أو مركزية، انظر
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وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن البعــض قــد يعتــرض علــى الحكــم الــذي توصلــت إليــه فــي 
هــذا البحــث اعتمــادًا علــى القاعــدة الشــرعية التــي تنــص علــى أن )األصــل فــي األشــياء اإلباحــة(، 
والــرد علــى هــذا االعتــراض هــو أن االســتدالل بهــذه القاعــدة يكــون صحيحــًا متــى مــا ســلمت مــن 
معارضــة النصــوص وقواعــد الشــريعة وضوابطهــا، وقــد ثبــت فــي هــذا البحــث بشــكل واضــح 
ــول  ــل الق ــا يجع ــد الشــريعة م ــات لقواع ــر والمخالف ــن المحاذي ــا م ــات فيه ــذه العم ــر أن ه وظاه

بإباحتهــا قــواًل مرجوحــًا ))).

وعليــه فــإن الــذي يطمئــن إليــه الباحــث هو القــول بتحريــم العمات الرقميــة ومنهــا »البتكوين«
بيعــًا وشــراًء وادخــارًا واســتثمارًا، وعــدم جــواز التعامــل بهــا بذريعــة انتشــارها وتعامــل كثيــر مــن 
ــر هــذا  ــد يطــرأ مــا يغي ــي لهــذه العمــات، فق ــى الشــكل الحال ــاس بهــا، وهــذا الحكــم مبنــي عل الن
الحكــم مســتقبًا بنــاًء علــى تغيــرات قــد تحــدث مســتقبًا فــي شــكل هــذه العمــات ممــا هــو فــي علــم 

الغيــب، واهلل أعلــم.

الخاتمة:

فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث من خال هذا البحث:

أواًل: النتائج:

»البتكويــن« هــي نــوع حديــث مــن العمــات، فهــي عبــارة عــن عمــات رقميــة إلكترونية  
ــبكة  ــق ش ــن طري ــط ع ــًا فق ــا إلكتروني ــم تداوله ــة، ويت ــة وال مادي ــر ملموس ــٌفرة غي مش
اإلنترنــت، ويمكــن تملكهــا مــن خــال إنشــاء محفظــة إلكترونيــة علــى جهــاز الحاســوب 
ــق  ــن طري ــل ع ــكل كام ــات بش ــذه العم ــة به ــات المتعلق ــائر العملي ــدار س ــاص، وُت الخ

ــة. ــة أو مركزي ــة ســلطة رقابي ــدون أي مســتخدميها ب

تفتــرق العمــات الرقميــة عــن النقــود اإللكترونيــة مــن جهــة أن النقــود اإللكترونيــة فــي  
ــدات  ــى وح ــا إل ــم تحويله ــم، ت ــورو أو الدره ــدوالر أو الي ــل ال ــة مث ــود حقيقي ــا نق أصله
إلكترونيــة مدفوعــة مقدمــًا، ومخزنــة علــى األجهــزة اإللكترونيــة، وغيــر مرتبطــة 
ــة  ــن العمــات الحقيقي ــة م ــة عمل ــل أي ــا تمث ــة ف ــا العمــات الرقمي ــة، أم بحســابات بنكي
ــرى وال  ــة أخ ــة عمل ــاة بأي ــر مغط ــا وغي ــي ذاته ــتقلة ف ــة مس ــي عمل ــا ه ــة، إنم القانوني

محرمة  العمات  هذه  كون  من  الباحث  إليها  توصل  التي  النظرة  هذه  تؤيد  فتاوى  عدة  مؤخرًا  صدرت  وقد   (((
انظر:  الفلسطينية،  اإلفتاء  ودار  التركية  اإلفتاء  وشؤون  المصرية  اإلفتاء  كدار  تداولها،  يجوز  وال  شرعًا 
http://www.dar–alifta.org/ar/Viewstate� الرسمي: الموقع  من  المصرية  اإلفتاء  دار   فتوى 
http:// الرسمي:  الموقع  من  الفلسطينية  اإلفتاء  دار  وفتوى   ،ment.aspx?sec=media&ID=5617
www.darifta.org/news/shownew.php?title=مجلس%20اإلفتاء%20األعلى%20يحرم20%
.https://diyanet.gov.tr/ar–SA :التعامل%20بالبتكوين، وشؤون اإلفتاء التركية من الموقع الرسمي
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ــة. ــيادية أو مركزي ــة س ــة جه ــة بأي مرتبط

ال يمكــن الجــزم بهويــة الشــخص أو الجهــة التــي اكتشــفت عملــة »البتكويــن« وأطلقتهــا  
للتــداول عــام 2009، فاألســماء المتداولــة يقــال بأنهــا مســتعارة أو وهميــة وغيــر حقيقيــة، 
ــة، والدواعــي  ــف هــذه العمل ــي تقــف خل ــدور حــول الجهــة الت ــإن ثمــة غموضــًا ي ــذا ف ل

واألســباب مــن وراء إطاقهــا.

ــة   ــات رقمي ــاك عم ــن هن ــة، ولك ــة رقمي ــوذج لعمل ــي إال نم ــا ه ــن« م ــة »البتكوي عمل
أخــرى بالمئــات أقــل شــهرة وســعرًا، وقــد وصــل عددهــا أثنــاء كتابــة البحــث إلــى أكثــر 

ــة. ــة رقمي ــن 80)) عمل م

الحصــول علــى عملــة »البتكويــن« تتــم إمــا عــن طريــق الشــراء مــن المواقــع اإللكترونيــة أو 
منصــات البيــع اإللكترونيــة المتخصصــة فــي بيــع هــذه العمــات علــى شــبكة اإلنترنــت، وإمــا عــن 
طريــق مــا ُيســمى بالتعديــن أو التنقيــب، وهــي طريقــة إلكترونيــة صعبــة ومعقــدة للغايــة، ويشــق 

علــى غيــر أصحــاب الخبــرة بالحواســيب وعلــم البرمجيــات القيــام بهــا.

ــة   ــا المختلف ــن جوانبه ــذه المســألة م ــد بحــث ه ــرى الباحــث بع ــة الشــرعية ي ــن الناحي م
ــط  ــّددات والضواب ــى المح ــر إل ــن« تفتق ــة »البتكوي ــدًا عمل ــة وتحدي ــات الرقمي أن العم
الشــرعية للنقــود، فهــذه العمــات غيــر صــادرة مــن جهــات ســيادية أو بنــوك مركزيــة، 
ولــم تلــَق القبــول العــام بيــن الــدول واألفــراد، وهنــاك مــن يعــارض بشــدة التعامــل بهــذه 
العمــات ويرفــض أن تكــون وســيطًا للتبــادل، باإلضافــة إلــى أن أســعار هــذه العمــات 
ــه  ــن إلي ــذي يطمئ ــرأي ال ــإن ال ــذا ف ــودًا، ل ــزواًل وصع ــر ن ــش وكبي ــكل فاح ــة بش متذبذب
الباحــث هــو حرمــة التعامــل بهــذه العمــات بصورتهــا الحاليــة، وعــدم جــواز شــرائها أو 

ــا أو ادخارهــا أو اســتثمارها أو أي وجــه مــن وجــوه التعامــل. بيعه

ثانيًا: التوصيات:

أما التوصيات التي يوصي بها الباحث فهي كاآلتي:

ــات الشــريعة  ــا )الماجســتير والدكتــوراه( فــي كلي ــة الدراســات العلي أواًل: يدعــو الباحــث طلب
واالقتصــاد والقانــون المبــادرة ببحــث هــذا الموضــوع مــن جوانبــه المختلفــة، مــن الناحيــة 
االقتصاديــة والناحيــة القانونيــة والناحيــة الشــرعية، ومحاولــة تجليــة اآلثــار المترتبــة علــى انتشــار 
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مثــل هــذه العمــات، ومــن ثــم إصــدار األحــكام المناســبة لهــا ســواء كانــت اقتصاديــة أو قانونيــة 
أو شــرعية.

ثانيــًا: كمــا يوصــي الباحــث المجامــع الفقهيــة والهيئــات الشــرعية ولجــان اإلفتــاء فــي الــدول 
ــاوى المناســبة والمنضبطــة  ــة واإلســامية وغيرهــا مناقشــة هــذا الموضــوع وإصــدار الفت العربي
ــذه  ــول ه ــلمين ح ــوم المس ــن عم ــتفتاءات م ــرة االس ــع كث ــة، خصوصــًا م ــات الرقمي ــول العم ح
المســألة، ال ســيما وأن مثــل هــذه المســألة تدخــل فــي القضايــا المســتجدة والنــوازل التــي قــد يقــع 
ــل هــذه المســائل ال  ــإن مث ــة حكمهــا الشــرعي، وأيضــًا ف ــرة تجاههــا مــن ناحي المســلمون فــي حي
يكفــي فيهــا قيــام أفــراد باالجتهــاد والتصــدي لهــا، بــل ال بــد مــن االجتهــادات الجماعيــة التــي تنظــر 

إلــى مثــل هــذه المســائل مــن جوانــب وزوايــا عــدة ومــن وجهــات رأي متعــددة.

ثالثــًا: يدعــو الباحــث أصحــاب االختصــاص بالمــال واالقتصــاد ومعهــم أهــل الشــريعة إلــى 
محاولــة طــرح بدائــل أخــرى مقبولــة لهــذه العمــات اإللكترونيــة، بحيــث تكــون أكثــر توافقــًا مــع 
الضوابــط الشــرعية للنقــود، خصوصــًا وأن العالــم يتجــه بشــكل ســريع إلــى التعامــات والخدمــات 
اإللكترونيــة، فــا يكفــي إصــدار األحــكام ومــن ثــم الجلــوس فــي مؤخــر الركــب، فالعاَلــم يتطــور 
ويتســابق، وال بــد للمســلمين أن يواكبــوا العصــر مــع المحافظــة علــى أحــكام الشــريعة وقواعدهــا.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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مرفق: صورة تبين تداول عملة البتكوين في دول العالم من عام 2)20 إلى 7)20
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Cryptocurrencies “Bitcoin” and the Extent of their 
Compliance with Islamic Money Regulations

Basem Ahmed Aamer
College of Arts – University of Bahrain 

Sakheer – Bahrain

Abstract:

This research outlines a topic that has recently been subject to much 
controversy in the financial and economic field, which is digital currency or 
what is commonly known as the Bitcoin, a topic that has received the atten�
tion of many individuals and countries. Bitcoin is a cryptocurrency that is 
traded on the market as an alternative to the traditional form of money. The 
researcher finds this subject serious and important at the present time and 
seeks to determine Islamic ruling on it within the framework of Shari’a. 
The study tackles the authenticity of Bitcoin, its characteristics and its ori�
gins as it investigates the extent to which it complies with Islamic money 
regulations, in an attempt to come to a conclusive ruling on it, which will 
help researchers and specialists of Islamic sciences use the data of this re�
search for further investigations. The researcher concluded that cryptocur�
rencies in their current form are not compliant with Shari’a, because they 
are not in line with money regulations as set by Islamic jurists and because 
of their negative effects on the economy.

Keywords: Bitcoin, currency, money, electronic.
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