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في ســبيل نشر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية اإلسالمية؛ يهديكم في ســبيل نشر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية اإلسالمية؛ يهديكم 

بنك الجزيرة هذا اإلصدار داعًما ومساهًما في نشره.بنك الجزيرة هذا اإلصدار داعًما ومساهًما في نشره.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
نبيل بن داود الحوشاننبيل بن داود الحوشان
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رســالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجســتير في الفقه المقارن من رســالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجســتير في الفقه المقارن من 
المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وقد حصل المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وقد حصل 

على الدرجة بتقدير (ممتاز)، بتاريخ على الدرجة بتقدير (ممتاز)، بتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٦/١٩١٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٠١٦٢٠١٦/٣/٢٨٢٨م.م.
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٩

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
ســيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله ســيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

ا عبده ورسوله، أما بعد: ا عبده ورسوله، أما بعد:إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدً إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدً
فإن شــريعة ارتضاها الله عز وجل لتكون خاتمة للرســالة حري بها أن تكون فإن شــريعة ارتضاها الله عز وجل لتكون خاتمة للرســالة حري بها أن تكون 
مواكبة لمســتجدات العصر ونوازله، قادرة على اســتيعاب مستجدات العصر وبيان مواكبة لمســتجدات العصر ونوازله، قادرة على اســتيعاب مستجدات العصر وبيان 

   E   D   C   B   A   @   ?   أحكامها الشــرعية، كما قال تعالى: أحكامها الشــرعية، كما قال تعالى: نث
I   H   G   F   مث(١).

قال اإلمام الشافعي رحمه الله: (فليست تنزل بالمسلمين نازلة إال في كتاب الله قال اإلمام الشافعي رحمه الله: (فليست تنزل بالمسلمين نازلة إال في كتاب الله 
الدليل على سبيل الهد فيها)الدليل على سبيل الهد فيها)(٢).

وهذا األمر - أعني االجتهاد في النوازل- هو دأب أهل العلم من لدن الصحابة وهذا األمر - أعني االجتهاد في النوازل- هو دأب أهل العلم من لدن الصحابة 
وإلى يومنا هذا، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: (وقد كان أصحاب رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص وإلى يومنا هذا، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: (وقد كان أصحاب رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

يجتهدون في النوازل)يجتهدون في النوازل)(٣).
سورة النحل، اآلية: ٨٩٨٩. سورة النحل، اآلية:   الرسالة، (ص٢٠٢٠).).(١)  الرسالة، (ص   (٢)

إعالم الموقعين، (٢٠٣٢٠٣/١).). إعالم الموقعين، (   (٣)



١٠١٠

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ومما ينبغــي أن يُعلم أن النصوص الشــرعية منحصرة، بينمــا الحوادث غير ومما ينبغــي أن يُعلم أن النصوص الشــرعية منحصرة، بينمــا الحوادث غير 
ا لمعرفة حكم الشارع  ا لمعرفة حكم الشارع منحصرة، مما يجعل مجال االجتهاد ألهل االختصاص متســعً منحصرة، مما يجعل مجال االجتهاد ألهل االختصاص متســعً

في النوازل العصرية.في النوازل العصرية.
قال الشــاطبي رحمه الله: (الوقائع في الوجــود ال تنحصر؛ فال يصح دخولها قال الشــاطبي رحمه الله: (الوقائع في الوجــود ال تنحصر؛ فال يصح دخولها 
تحت األدلــة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح بــاب االجتهاد من القياس وغيره، تحت األدلــة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح بــاب االجتهاد من القياس وغيره، 
ا على حكمها وال يوجــد لألولين فيها  ا على حكمها وال يوجــد لألولين فيها فال بــد من حدوث وقائع ال يكــون منصوصً فال بــد من حدوث وقائع ال يكــون منصوصً
اجتهــاد، وعند ذلــك فإما يترك الناس فيهــا إلى أهوائهم، أو ينظر فيهــا بغير اجتهاد اجتهــاد، وعند ذلــك فإما يترك الناس فيهــا إلى أهوائهم، أو ينظر فيهــا بغير اجتهاد 
ا ال بد من االجتهاد في كل  ا اتباع للهو، وذلك كله فســاد... فإذً ا ال بد من االجتهاد في كل شــرعي، وهو أيضً ا اتباع للهو، وذلك كله فســاد... فإذً شــرعي، وهو أيضً

زمان؛ ألن الوقائع المفروضة ال تختص بزمان دون زمان)زمان؛ ألن الوقائع المفروضة ال تختص بزمان دون زمان)(١).
وقال الســيوطي رحمه الله: (فن األشــباه والنظائر فن عظيــم، به يطلع على وقال الســيوطي رحمه الله: (فن األشــباه والنظائر فن عظيــم، به يطلع على 
حقائــق الفقه، ومداركه ومآخذه وأســراره، ويتمهر في فهمه واســتحضاره، ويقتدر حقائــق الفقه، ومداركه ومآخذه وأســراره، ويتمهر في فهمه واســتحضاره، ويقتدر 
على اإللحاق والتخريج ومعرفة أحكام المســائل التي ليست بمسطورة، والحوادث على اإللحاق والتخريج ومعرفة أحكام المســائل التي ليست بمسطورة، والحوادث 

والوقائع التي ال تنقضي على مر الزمان)والوقائع التي ال تنقضي على مر الزمان)(٢).   .   
ولقد شــهد العالم تغيرات هائلة في شــتى المجاالت، خاصة المجال التقني ولقد شــهد العالم تغيرات هائلة في شــتى المجاالت، خاصة المجال التقني 
ا، يتســق مع هذا التقدم مما ظهرت معه العديد من  ا ســريعً ا، يتســق مع هذا التقدم مما ظهرت معه العديد من فتغيرت حياة الناس تغيرً ا ســريعً فتغيرت حياة الناس تغيرً
المســتجدات والنوازل في شــتى حالئب العلم والمعرفة وخاصة الفقهية منها مما المســتجدات والنوازل في شــتى حالئب العلم والمعرفة وخاصة الفقهية منها مما 
يســتدعي إعمال النظر في أصلها، وإن زالها على حكم شــرعي سالف أو االجتهاد يســتدعي إعمال النظر في أصلها، وإن زالها على حكم شــرعي سالف أو االجتهاد 

بحكم طارف، بحكم طارف، وهذه النوازل المراد دراستها ال بد فيها من ثالثة أمور:وهذه النوازل المراد دراستها ال بد فيها من ثالثة أمور:
األول:األول: أن تكون واقعة بالفعل فال تكون افتراضية.  أن تكون واقعة بالفعل فال تكون افتراضية. 

الموافقات (٣٨٣٨/٥)، وقارن بكالم الشهرستاني في الملل والنحل ()، وقارن بكالم الشهرستاني في الملل والنحل (٤/٢).). الموافقات (   (١)
األشباه والنظائر (ص٦).). األشباه والنظائر (ص   (٢)



تقديمتقديم

١١١١

ا فقهيا لحاجة الناس لذلك. ا فقهيا لحاجة الناس لذلك. أن تكون ملحة؛ أي تتطلب حكمً الثاني:الثاني: أن تكون ملحة؛ أي تتطلب حكمً
الثالث:الثالث: أن تكون مســتجدة ســواء في أصل وقوعها أو لتغير الزمان والمكان  أن تكون مســتجدة ســواء في أصل وقوعها أو لتغير الزمان والمكان 

واألحوال. وهذا يؤثر في تغير األحكام.واألحوال. وهذا يؤثر في تغير األحكام.
ومن هذه المستجدات التعامل مع العمالت االفتراضية، ومنها (البتكوين).ومن هذه المستجدات التعامل مع العمالت االفتراضية، ومنها (البتكوين).

والبتكويــن عملة افتراضية طرحــت للتداول في األســواق المالية قبل بضع والبتكويــن عملة افتراضية طرحــت للتداول في األســواق المالية قبل بضع 
ســنوات، وال يعرف عن مؤسســها إال اسمه، كما ال يعرف شــيء عن الجهات التي ســنوات، وال يعرف عن مؤسســها إال اسمه، كما ال يعرف شــيء عن الجهات التي 
تصدر هذه العملة ومثيالتها، وهي عبارة عن وحدات رقمية، مشفرة، ليس لها وجود تصدر هذه العملة ومثيالتها، وهي عبارة عن وحدات رقمية، مشفرة، ليس لها وجود 

في الواقع المحسوس فال يتعامل بها إال عن طريق الشبكة العالمية (اإلنترنت).في الواقع المحسوس فال يتعامل بها إال عن طريق الشبكة العالمية (اإلنترنت).
وهذه العملــة االفتراضية غير مغطاة بأصول ملموســة، وإصدارها ليس عليه وهذه العملــة االفتراضية غير مغطاة بأصول ملموســة، وإصدارها ليس عليه 
أي قيود أو ضوابط، وال تخضع لســلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ ســواء أي قيود أو ضوابط، وال تخضع لســلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ ســواء 
العالمية أو المحلية؛ ألنها تعتمد على التداول عبر الشــبكة العالمية (اإلنترنت)، وفي العالمية أو المحلية؛ ألنها تعتمد على التداول عبر الشــبكة العالمية (اإلنترنت)، وفي 

فضاء واسع بال سيطرة وال رقابة.فضاء واسع بال سيطرة وال رقابة.
ومن وقــت إصدارها والمتعاملــون بها في ازدياد كبير ممــا حدا إلى إصدار ومن وقــت إصدارها والمتعاملــون بها في ازدياد كبير ممــا حدا إلى إصدار 
عمالت مشــابهة لها، وهذه النازلــة الفقهية تحتاج إلى تأصيل لهــا من خالل: تتبع عمالت مشــابهة لها، وهذه النازلــة الفقهية تحتاج إلى تأصيل لهــا من خالل: تتبع 
نشأتها، وأنواعها، وكيفية حيازتها، وآلية التعامل معها وبها، ومعرفة مزاياها وعيوبها، نشأتها، وأنواعها، وكيفية حيازتها، وآلية التعامل معها وبها، ومعرفة مزاياها وعيوبها، 
ومخاطرها، ومحترزاتها، كل ذلك ليتسنى إنزال األحكام الفقهية المتعلقة بها عليها، ومخاطرها، ومحترزاتها، كل ذلك ليتسنى إنزال األحكام الفقهية المتعلقة بها عليها، 
وهو ما ســمت إليه همة وهو ما ســمت إليه همة الشيخ ياســر بن عبد الرحمن آل عبد السالمالشيخ ياســر بن عبد الرحمن آل عبد السالم فشد غمار هذا  فشد غمار هذا 
البحث من خالل رســالته العلمية البحث من خالل رســالته العلمية (العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، (العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، 
دراســة فقهية مقارنة)دراســة فقهية مقارنة)، وكان هو المستهل لتأصيل هذه النازلة الطريفة، فلم يبزه -فيما ، وكان هو المستهل لتأصيل هذه النازلة الطريفة، فلم يبزه -فيما 
أعلم- أحد، وقد بناها على مقدمة وتمهيد وفصلين، ثم ختمها بنتائج نافعة وتوصيات أعلم- أحد، وقد بناها على مقدمة وتمهيد وفصلين، ثم ختمها بنتائج نافعة وتوصيات 
رائقة، وقد رغب إلي أن أقدم لهذه الرســالة العلمية، فأجبته لمرغوبه لما وجدت فيها رائقة، وقد رغب إلي أن أقدم لهذه الرســالة العلمية، فأجبته لمرغوبه لما وجدت فيها 



١٢١٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ا لجدة  ا لجدة من بيان شاف ألصل هذه النازلة وأحكامها الفقهية، ففيها له حمد ومدح؛ نظرً من بيان شاف ألصل هذه النازلة وأحكامها الفقهية، ففيها له حمد ومدح؛ نظرً
ا. ا وهد وتوفيقً ا.موضوعها وسبقه في بحثها، فبارك الله له فيما علّمه وزاده علمً ا وهد وتوفيقً موضوعها وسبقه في بحثها، فبارك الله له فيما علّمه وزاده علمً

والله أسأل أن يحفظ لنا ديننا وبالدنا وأمننا وإيماننا ووالة أمرنا، إنه خيرمسؤول والله أسأل أن يحفظ لنا ديننا وبالدنا وأمننا وإيماننا ووالة أمرنا، إنه خيرمسؤول 
وأكرم مأمول، وأختم بما بدأت به بحمد الله تعالى، وبالصالة والســالم على صفوته وأكرم مأمول، وأختم بما بدأت به بحمد الله تعالى، وبالصالة والســالم على صفوته 

من خلقه أجمعين.من خلقه أجمعين.



١٣١٣

إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن 
ســيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله ســيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 
ا عبده ورسوله، صلى اللَّه عليه وعلى آله  ا عبده ورسوله، صلى اللَّه عليه وعلى آله إال اللَّه وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمدً إال اللَّه وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمدً

ا. ا كثيرً ا.وصحبه وسلم تسليمً ا كثيرً وصحبه وسلم تسليمً
أما بعد:أما بعد: 

فقــد خلق اللَّه عباده لغاية عظيمة، وأمر هام، ولم يخلقهم عبثًا، ولم يتركهم فقــد خلق اللَّه عباده لغاية عظيمة، وأمر هام، ولم يخلقهم عبثًا، ولم يتركهم 
ــد، وإنَّما خلقهم لعبادته؛ لذا أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب ليبينوا للناس  ــد، وإنَّما خلقهم لعبادته؛ لذا أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب ليبينوا للناس سُ سُ
مــا نزل إليهم مــن ربهم، وتبعهم العلمــاء الذين هم ورثة األنبياء، الذين درســوا مــا نزل إليهم مــن ربهم، وتبعهم العلمــاء الذين هم ورثة األنبياء، الذين درســوا 
ا كان  ا كان واقع النــاس وبينوا حكم اللَّه في مــا يحتاجه الناس من أحــكام فقهية، ولمَّ واقع النــاس وبينوا حكم اللَّه في مــا يحتاجه الناس من أحــكام فقهية، ولمَّ
الفقــه بهذه المكانــة العظيمة والمنزلة الرفيعــة في بيان حكم اللَّه في المســائل، الفقــه بهذه المكانــة العظيمة والمنزلة الرفيعــة في بيان حكم اللَّه في المســائل، 
ا بعد يوم تتجدد المسائل التي يحتاج إليها  ا بعد يوم تتجدد المسائل التي يحتاج إليها خاصة المســتجدات الفقهية، والتي يومً خاصة المســتجدات الفقهية، والتي يومً
ا استجد  ا استجد المسلمون، ويحتاجون دراستها من الناحية الشرعية؛ لهذا اخترت موضوعً المسلمون، ويحتاجون دراستها من الناحية الشرعية؛ لهذا اخترت موضوعً
ا- يحتاج لمزيد تأمل ودراسة واجتهاد فقهي- وهو  ا قديمً ا- يحتاج لمزيد تأمل ودراسة واجتهاد فقهي- وهو في العالم لم يكن معلومً ا قديمً في العالم لم يكن معلومً
(العمــالت االفتراضية: حقيقتها وأحكامها الفقهية دراســة فقهيــة مقارنة) وهي (العمــالت االفتراضية: حقيقتها وأحكامها الفقهية دراســة فقهيــة مقارنة) وهي 

.(crypto currency)(crypto currency) ما يسمى بالمصطلح اإلنجليزي ما يسمى بالمصطلح اإلنجليزي



١٤١٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

إيضاح فكرة الموضوع: إيضاح فكرة الموضوع: 
ينتشر بين عدد من المتعاملين باألسواق التجارية وأسواق الخدمات واألسواق ينتشر بين عدد من المتعاملين باألسواق التجارية وأسواق الخدمات واألسواق 
المالية على مســتو العالم، خاصة على مســتو أســواق الفوركسالمالية على مســتو العالم، خاصة على مســتو أســواق الفوركس(١) في عدد من  في عدد من 
دول العالم، التعامل بما يســمى بالعمالت االفتراضية. والعملة االفتراضية هي عبارة دول العالم، التعامل بما يســمى بالعمالت االفتراضية. والعملة االفتراضية هي عبارة 
عن عملة تشــبه العملة الحقيقيــة من حيث الخصائص والمزايــا، ولكنها رقمية - أي عن عملة تشــبه العملة الحقيقيــة من حيث الخصائص والمزايــا، ولكنها رقمية - أي 
إلكترونية- على اإلنترنت فقط، وليس لها وجود حقيقي يمكن مالمســته باليد، وذلك إلكترونية- على اإلنترنت فقط، وليس لها وجود حقيقي يمكن مالمســته باليد، وذلك 
لتسهيل التسوق والشراء عبر اإلنترنت كمتاجر األجهزة الذكية، ومن األسواق الحقيقية لتسهيل التسوق والشراء عبر اإلنترنت كمتاجر األجهزة الذكية، ومن األسواق الحقيقية 
ا، ويتــم إنتاجها وإدارتها من مواقــع متخصصة، وليس عن طريــق بنوك مركزية  ا، ويتــم إنتاجها وإدارتها من مواقــع متخصصة، وليس عن طريــق بنوك مركزية أيضً أيضً

وحكومات.وحكومات.
ويعد من أشهر العمالت االفتراضية هذه األيام عملة البتكوين ويعد من أشهر العمالت االفتراضية هذه األيام عملة البتكوين BitcoinBitcoin، وهي ، وهي 
عملة إلكترونية تشــفيرية، يمكن مقارنتها بعمالت الــدول من حيث الهدف وطريقة عملة إلكترونية تشــفيرية، يمكن مقارنتها بعمالت الــدول من حيث الهدف وطريقة 
العمل كالدوالر أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أنَّ هذه العملة هي العمل كالدوالر أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أنَّ هذه العملة هي 
عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر اإلنترنت فقط من دون وجود فيزيائيعملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر اإلنترنت فقط من دون وجود فيزيائي(٢) لها.  لها. 
كما أنَّها تختلف عن العمالت التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، كما أنَّها تختلف عن العمالت التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، 
لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخر للشــراء عبر اإلنترنت أو حتى تحويلها إلى لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخر للشــراء عبر اإلنترنت أو حتى تحويلها إلى 

العمالت التقليدية.العمالت التقليدية.
كلمة (فوركس) تشير إلى سوق العمالت األجنبية أو البورصة العالمية للعمالت األجنبية،  كلمة (فوركس) تشير إلى سوق العمالت األجنبية أو البورصة العالمية للعمالت األجنبية،    (١)
وهــي اختصار للمصطلح االقتصادي من اللغة األجنبية وهــي اختصار للمصطلح االقتصادي من اللغة األجنبية (Foreign Exchange Market)(Foreign Exchange Market) أي  أي 
(سوق تداول العمالت األجنبية)، وهو ســوق يمتد في جميع أنحاء العالم؛ حيث تصرف (سوق تداول العمالت األجنبية)، وهو ســوق يمتد في جميع أنحاء العالم؛ حيث تصرف 
العمالت من قبل عدة مشــاركين، مثل: البنوك العالمية، والمؤسسات الدولية، واألسواق العمالت من قبل عدة مشــاركين، مثل: البنوك العالمية، والمؤسسات الدولية، واألسواق 

المالية، والمتداولين األفراد.المالية، والمتداولين األفراد.
المقصــود ليــس لها وجود ملمــوس باليد مثل العمــالت الورقية، وإنمــا فقط عبر المقصــود ليــس لها وجود ملمــوس باليد مثل العمــالت الورقية، وإنمــا فقط عبر   (٢)

الشاشات.الشاشات.



المقدمةالمقدمة

١٥١٥

ملة تشــفيرية (crypto currency)(crypto currency) ويُقصد بذلك أنَّها تعتمد  ويُقصد بذلك أنَّها تعتمد  ملة تشــفيرية وتعتبر البتكوين عُ وتعتبر البتكوين عُ
ملة  ا العُ ملة بشــكل أساســي على مبادئ التشــفير في جميع جوانبها، كما أنَّها تُعتبر أيضً ا العُ بشــكل أساســي على مبادئ التشــفير في جميع جوانبها، كما أنَّها تُعتبر أيضً
ملة التشفيرية  ا، لكن رغم ذلك ليســت العُ ملة التشفيرية األولى من نوعها واألكثر شــهرة وانتشارً ا، لكن رغم ذلك ليســت العُ األولى من نوعها واألكثر شــهرة وانتشارً
ملة  ملة  عُ الوحيدة الموجودة على شــبكة اإلنترنت حاليا. وتتوفر حاليا ما ال يقل عن الوحيدة الموجودة على شــبكة اإلنترنت حاليا. وتتوفر حاليا ما ال يقل عن ٦٠٦٠ عُ
ختلفة وهي في ازدياد، منها ما ال يقل عن ٦ عمالت يمكن وصفها بالرئيسة،  عمالت يمكن وصفها بالرئيسة،  ختلفة وهي في ازدياد، منها ما ال يقل عن تشفيرية مُ تشفيرية مُ
ا على عدد المستخدمين وبنية كل شبكة، إضافة إلى األماكن التي يُمكن  ا على عدد المستخدمين وبنية كل شبكة، إضافة إلى األماكن التي يُمكن وذلك اعتمادً وذلك اعتمادً
 RippleRipple ملة مالت أخر، باستثناء عُ ملة استبدال وشراء هذه العُمالت التشفيرية مقابل عُ مالت أخر، باستثناء عُ استبدال وشراء هذه العُمالت التشفيرية مقابل عُ
ملة بيتكوين نفســها،  ملة بيتكوين نفســها، فإنَّ جميع العُمالت التشــفيرية الحالية مبنية على مبدأ عمل عُ فإنَّ جميع العُمالت التشــفيرية الحالية مبنية على مبدأ عمل عُ
ملة بيتكوين مفتوحة المصدر فإنَّه من الممكن استنساخها وإدخال بعض  ملة بيتكوين مفتوحة المصدر فإنَّه من الممكن استنساخها وإدخال بعض فبحكم أنَّ عُ فبحكم أنَّ عُ

ملة جديدة. مَّ إطالق عُ ملة جديدة.التعديالت عليها، ومن ثَ مَّ إطالق عُ التعديالت عليها، ومن ثَ
ونتيجة لما حققته الـ (بيتكوين) من انتشــار ورواج بيــن المتعاملين، ظهرت ونتيجة لما حققته الـ (بيتكوين) من انتشــار ورواج بيــن المتعاملين، ظهرت 
 altcoinaltcoin (التكويــن) من العمــالت االفتراضيــة، التي أطلق عليهــا من العمــالت االفتراضيــة، التي أطلق عليهــا (التكويــن) أنواع أخــر أنواع أخــر
أو العمالت االفتراضيــة البديلة، التي من بينها على ســبيل المثال ال الحصر: اليت أو العمالت االفتراضيــة البديلة، التي من بينها على ســبيل المثال ال الحصر: اليت 

كوين، ونوفاكوين، وبيركوين، ونيمكوين.كوين، ونوفاكوين، وبيركوين، ونيمكوين.
ومن هذا التعريف المختصر يتبين الفرق بين العمالت االفتراضية والعمالت ومن هذا التعريف المختصر يتبين الفرق بين العمالت االفتراضية والعمالت 
الحقيقية من حيث الوجود، والحقيقة، وجهة اإلصدار، واألنظمة والتشــريعات، كما الحقيقية من حيث الوجود، والحقيقة، وجهة اإلصدار، واألنظمة والتشــريعات، كما 
يتبيــن الفرق بين العمالت االفتراضية وبين ما يســمى بالنقد اإللكتروني، والذي هو يتبيــن الفرق بين العمالت االفتراضية وبين ما يســمى بالنقد اإللكتروني، والذي هو 
في حقيقته عمالت حقيقية كالريال الســعودي والدوالر األمريكي و...إلخ، غير أنَّه في حقيقته عمالت حقيقية كالريال الســعودي والدوالر األمريكي و...إلخ، غير أنَّه 
تداول بطرق إلكترونية عن طريق الحســابات والبطاقات وأنظمة الحاســب  تداول بطرق إلكترونية عن طريق الحســابات والبطاقات وأنظمة الحاســب يوجد ويُ يوجد ويُ

اآللي المختلفة.اآللي المختلفة.
وفي هذا البحث أحاول تســليط الضوء على العمــالت االفتراضية من حيث وفي هذا البحث أحاول تســليط الضوء على العمــالت االفتراضية من حيث 
مَّ تقديم دراسة  مَّ تقديم دراسة التعريف، وبيان الحقيقة والنشــأة، وجميع ما يتعلق بتوصيفها، ومن ثَ التعريف، وبيان الحقيقة والنشــأة، وجميع ما يتعلق بتوصيفها، ومن ثَ



١٦١٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

فقهية ألهم المســائل واألحكام الشــرعية المتعلقة بهذه العمالت، وما يترتب عليها فقهية ألهم المســائل واألحكام الشــرعية المتعلقة بهذه العمالت، وما يترتب عليها 
من أحكام شــرعية في التعامل، وهو مجرد اجتهاد شخصي (قابل للصواب والخطأ) من أحكام شــرعية في التعامل، وهو مجرد اجتهاد شخصي (قابل للصواب والخطأ) 
فمثل هذه المسائل المستجدة تحتاج إلى اجتهاد جماعي للحكم عليها وإصدار حكم فمثل هذه المسائل المستجدة تحتاج إلى اجتهاد جماعي للحكم عليها وإصدار حكم 

شرعي فيها.شرعي فيها.
وبحكــم أنَّ هذه دراســة أكاديميــة فأحاول توضيــح المزايــا واإليجابيات وبحكــم أنَّ هذه دراســة أكاديميــة فأحاول توضيــح المزايــا واإليجابيات 
وكذلك العيوب والمخاطر بكل حيادية، دون الميل لرأي معين فلســت مع العمالت وكذلك العيوب والمخاطر بكل حيادية، دون الميل لرأي معين فلســت مع العمالت 
االفتراضية ولســت ضدها، وإنَّما إيضاح الحقائق اإليجابية والســلبية بكل شفافية؛ االفتراضية ولســت ضدها، وإنَّما إيضاح الحقائق اإليجابية والســلبية بكل شفافية؛ 
حيث إنَّ العمالت االفتراضيــة تعتبر فكرة ربما تتطور مع الزمن، وربما تندثر، وربما حيث إنَّ العمالت االفتراضيــة تعتبر فكرة ربما تتطور مع الزمن، وربما تندثر، وربما 
تخــرج أفكار جديدة متطورة وفي نفس الوقت متقاربــة مع العمالت االفتراضية في تخــرج أفكار جديدة متطورة وفي نفس الوقت متقاربــة مع العمالت االفتراضية في 
المستقبل؛ لهذا أحاول في هذا البحث دراسة هذا المنتج الجديد بإيجابياته وسلبياته المستقبل؛ لهذا أحاول في هذا البحث دراسة هذا المنتج الجديد بإيجابياته وسلبياته 

بطريقة علمية، أسأل اللَّه سبحانه وتعالى التوفيق والسداد واإلعانة. بطريقة علمية، أسأل اللَّه سبحانه وتعالى التوفيق والسداد واإلعانة. 

أهمية الموضوع: أهمية الموضوع: 
تعود أهمية الموضوع لألمور اآلتية: تعود أهمية الموضوع لألمور اآلتية: 

١- الموضوع جديد ويعتبر من المستجدات الفقهية التي لم تقع في السابق. - الموضوع جديد ويعتبر من المستجدات الفقهية التي لم تقع في السابق. 
٢- إقبال الناس عليه وانتشــاره السريع في العالم جعل من األهمية بحث مثل - إقبال الناس عليه وانتشــاره السريع في العالم جعل من األهمية بحث مثل 

هذا الموضوع لبيان حكمه الشرعي. هذا الموضوع لبيان حكمه الشرعي. 
٣- حاجة الناس لبحث مثل هذا الموضوع وبيان األحكام الشــرعية المتعلقة - حاجة الناس لبحث مثل هذا الموضوع وبيان األحكام الشــرعية المتعلقة 

به.به.
ا في حياتنا، كما أنَّه من الممكن أن  ا ومطبَّقً ا في حياتنا، كما أنَّه من الممكن أن - كون هذا الموضوع أصبح واقعً ا ومطبَّقً ٤- كون هذا الموضوع أصبح واقعً

يتطور أكثر في ظل تطور تقنية االتصاالت.يتطور أكثر في ظل تطور تقنية االتصاالت.
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أسباب اختياري للموضوع: أسباب اختياري للموضوع: 
عدم وجود دراسة متخصصة ومستقلة في هذا الموضوع. عدم وجود دراسة متخصصة ومستقلة في هذا الموضوع.-   -١

الرغبة في حصر المسائل الفقهية المتعلقة بهذا لموضوع.  الرغبة في حصر المسائل الفقهية المتعلقة بهذا لموضوع. -   -٢
االستفادة العلمية التي سأحصلها من دراسة مثل هذا الموضوع المتخصص.االستفادة العلمية التي سأحصلها من دراسة مثل هذا الموضوع المتخصص.  - -٣

حاجة المكتبة اإلسالمية لدراسة مثل هذه المواضيع المستجدة. حاجة المكتبة اإلسالمية لدراسة مثل هذه المواضيع المستجدة.-   -٤
الصعوبات التي واجهتني: الصعوبات التي واجهتني: 

ا لحداثته  قلة المراجع والمصادر التي تكلمت عن هذا الموضوع؛ نظرً ا لحداثته -  قلة المراجع والمصادر التي تكلمت عن هذا الموضوع؛ نظرً  -١
وعدم وقوعه في السابق.وعدم وقوعه في السابق.

أغلب المراجــع والمواقع المتخصصة باللغة اإلنجليزية، وتســتعمل  أغلب المراجــع والمواقع المتخصصة باللغة اإلنجليزية، وتســتعمل -   -٢
ا من الصعوبة والتحدي. ا من الصعوبة والتحدي.مصطلحات متخصصة، مما شكل نوعً مصطلحات متخصصة، مما شكل نوعً

النقود أصبحت طريقةُ عملِها معقدةً تقترب من الطالســم، وســألت  النقود أصبحت طريقةُ عملِها معقدةً تقترب من الطالســم، وســألت -   -٣
متخصصين يعملون في الجانب المالي فتلعثموا وصعبت عليهم بعض متخصصين يعملون في الجانب المالي فتلعثموا وصعبت عليهم بعض 

اإلجابات، مما زاد الحيرة والصعوبة.اإلجابات، مما زاد الحيرة والصعوبة.
اعتماد العمالت االفتراضية على لغة البرمجة الحاســوبية، مما أوجد  اعتماد العمالت االفتراضية على لغة البرمجة الحاســوبية، مما أوجد -   -٤
صعوبــة، خاصة بعض مصطلحاتها، لهذا مــن أراد فهم هذه العمالت صعوبــة، خاصة بعض مصطلحاتها، لهذا مــن أراد فهم هذه العمالت 

فعليه معرفة لغة البرمجة للحاسب اآللي. فعليه معرفة لغة البرمجة للحاسب اآللي. 
الدراسات السابقة: الدراسات السابقة: 

بعد البحث في المكتبات، وسؤال أهل العلم والتخصص، والبحث عن طريق بعد البحث في المكتبات، وسؤال أهل العلم والتخصص، والبحث عن طريق 
الوسائل العلمية الحديثة، لم أجد دراسة فقهية في هذا الموضوع؛ ألنَّ فكرة العمالت الوسائل العلمية الحديثة، لم أجد دراسة فقهية في هذا الموضوع؛ ألنَّ فكرة العمالت 

االفتراضية حديثة؛ لذا لم تُبحث من قبل الباحثين الشرعيين. االفتراضية حديثة؛ لذا لم تُبحث من قبل الباحثين الشرعيين. 
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منهج البحث: منهج البحث: 
بيان المسألة، والحكم الفقهي لها، مع ذكر دليل المسألة، ووجه الداللة  بيان المسألة، والحكم الفقهي لها، مع ذكر دليل المسألة، ووجه الداللة -   -١

منه.منه.
بيان صحة الدليل وضعفه. بيان صحة الدليل وضعفه.-   -٢

ــا قبل بيان حكمها؛ ليتضح  ا دقيقً تصوير المســألة المراد بحثها تصويرً ــا قبل بيان حكمها؛ ليتضح -  ا دقيقً تصوير المســألة المراد بحثها تصويرً  -٣
المقصود من دراستها.المقصود من دراستها.

إذا كانت المســألة من مواضع االتفاق، أذكر حكمها بدليلها، مع توثيق  إذا كانت المســألة من مواضع االتفاق، أذكر حكمها بدليلها، مع توثيق -   -٤
االتفاق من مظانه المعتبرة.االتفاق من مظانه المعتبرة.

إذا كانت المسألة من مسائل االختالف، فأتبع ما يلي:  إذا كانت المسألة من مسائل االختالف، فأتبع ما يلي: -   -٥
أذكر سبب الخالف ناقالً ذلك عن العلماء. أذكر سبب الخالف ناقالً ذلك عن العلماء.أ-  أ- 

تحرير محــل الخالف إذا كانــت بعض صور المســألة محل  تحرير محــل الخالف إذا كانــت بعض صور المســألة محل ب-  ب- 
خالف، وبعضها محل اتفاق.خالف، وبعضها محل اتفاق.

أذكر األقوال في المســألة، ومَن قال بها من أهل العلم، ويكون  أذكر األقوال في المســألة، ومَن قال بها من أهل العلم، ويكون ج-  ج- 
عرض األقوال حســب االتجاهات الفقهية، وأذكر األقوال في عرض األقوال حســب االتجاهات الفقهية، وأذكر األقوال في 

ا بالترتيب التاريخي للمذاهب. ا بالترتيب التاريخي للمذاهب.المسألة مبتدئً المسألة مبتدئً
االقتصــار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مــع العناية بذكر ما  االقتصــار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مــع العناية بذكر ما د-  د- 
تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على 

المسألة في أحد المذاهب فأسلك فيها مسلك التخريج.المسألة في أحد المذاهب فأسلك فيها مسلك التخريج.
توثيق األقوال من كتب أهل المذاهب نفسها. توثيق األقوال من كتب أهل المذاهب نفسها.هـ-  هـ- 

أذكر أقوال العلماء في المسألة من مجتهدي المذهب. أذكر أقوال العلماء في المسألة من مجتهدي المذهب.و-  و- 
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دُ عليها  رِ اســتقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يَ دُ عليها ز-  رِ اســتقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يَ ز- 
من مناقشات، وما يجاب به عنها.من مناقشات، وما يجاب به عنها.

الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت. الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت.ح-  ح- 
العناية بضــرب األمثلة، مع الحرص علــى إضافة أمثلة جديدة  العناية بضــرب األمثلة، مع الحرص علــى إضافة أمثلة جديدة ط-  ط- 

حادثة.حادثة.
االعتماد على أمهات المصادر، والمراجع األصلية في التحرير،  االعتماد على أمهات المصادر، والمراجع األصلية في التحرير، ي-  ي- 

والتوثيق، والتخريج، والجمع.والتوثيق، والتخريج، والجمع.
التركيز على موضوع البحث، وتجنب االستطراد. التركيز على موضوع البحث، وتجنب االستطراد.ك-  ك- 

تجنب األقوال الشاذة. تجنب األقوال الشاذة.ل-  ل- 
ترقيم اآليات، وبيان سورها. ترقيم اآليات، وبيان سورها.-   -٦

تخريج األحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في  تخريج األحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في -   -٧
الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

تخريج اآلثار من مصادرها األصلية والحكم عليها. تخريج اآلثار من مصادرها األصلية والحكم عليها.-   -٨
التعريف بالمصطلحات الفقهية الواردة فــي البحث والتي تحتاج إلى  التعريف بالمصطلحات الفقهية الواردة فــي البحث والتي تحتاج إلى -   -٩

تعريف، مع بيان األلفاظ الغريبة وتوضيح المصطلحات العلمية.تعريف، مع بيان األلفاظ الغريبة وتوضيح المصطلحات العلمية.
العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم. العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم.-   -١٠١٠

أترجم لألعالم غير المشهورين والمعاصرين. أترجم لألعالم غير المشهورين والمعاصرين.-   -١١١١
أُتبِع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:  أُتبِع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي: -   -١٢١٢

فهرس اآليات القرآنية. فهرس اآليات القرآنية.أ-  أ- 
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فهرس األحاديث واآلثار. فهرس األحاديث واآلثار.ب-  ب- 
فهرس األعالم. فهرس األعالم.ج-  ج- 

فهرس المصادر والمراجع. فهرس المصادر والمراجع.د-  د- 
فهرس الموضوعات. فهرس الموضوعات.هـ-  هـ- 

خطة البحث: خطة البحث: 
قسمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس: قسمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس: 

المقدمة: المقدمة: وتشمل على: وتشمل على: 
إيضاح فكرة الموضوع. إيضاح فكرة الموضوع.-   -١

أهمية الموضوع. أهمية الموضوع.-   -٢
أسباب اختيار الموضوع. أسباب اختيار الموضوع.-   -٣

الصعوبات التي واجهتني. الصعوبات التي واجهتني.-   -٤
الدراسات السابقة. الدراسات السابقة.-   -٥

منهج البحث. منهج البحث.-   -٦
خطة البحث. خطة البحث.-   -٧

التمهيد:التمهيد: وفيه مبحثان:  وفيه مبحثان: 
المبحث األول:المبحث األول: تعريف مفردات العنوان. تعريف مفردات العنوان.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: تعريف مفردات ذات صلة بالموضوع. تعريف مفردات ذات صلة بالموضوع.
الفصل األول:الفصل األول: العمالت االفتراضية وحقيقتها، وفيه مبحثان:  العمالت االفتراضية وحقيقتها، وفيه مبحثان: 
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المبحث األول:المبحث األول: العمالت االفتراضية، وفيه خمسة مطالب:  العمالت االفتراضية، وفيه خمسة مطالب: 
المطلب األول:المطلب األول: بيان حقيقة العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين). بيان حقيقة العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين).
المطلب الثاني:المطلب الثاني: نشــأة العمــالت االفتراضية وعملــة (البتكوين)  نشــأة العمــالت االفتراضية وعملــة (البتكوين) 

ووظيفتها.ووظيفتها.
المطلب الثالث:المطلب الثالث: الفرق بين العملة االفتراضية والنقد اإللكتروني. الفرق بين العملة االفتراضية والنقد اإللكتروني.

المطلب الرابع:المطلب الرابع: طريقة عمل العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين)  طريقة عمل العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين) 
ومد انتشارها في العالم.ومد انتشارها في العالم.

المطلب الخامس: المطلب الخامس: أنواع العمالت االفتراضية.أنواع العمالت االفتراضية.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: عملة (البتكوين)، وفيه ثالثة مطالب:  عملة (البتكوين)، وفيه ثالثة مطالب: 

المطلب األول:المطلب األول: طريقة التنقيب عن (البتكوين). طريقة التنقيب عن (البتكوين).
المطلب الثاني:المطلب الثاني: مزايا وعيوب العملة االفتراضية (البتكوين). مزايا وعيوب العملة االفتراضية (البتكوين).

المطلب الثالث:المطلب الثالث: مخاطر التعامل بـ(البتكوين). مخاطر التعامل بـ(البتكوين).
الفصــل الثاني:الفصــل الثاني: األحكام الفقهية المتعلقة بالعمــالت االفتراضية، وفيه ثمانية  األحكام الفقهية المتعلقة بالعمــالت االفتراضية، وفيه ثمانية 

مباحث: مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: حقيقة العمالت االفتراضية عند الفقهاء. حقيقة العمالت االفتراضية عند الفقهاء.

نية في العمالت االفتراضية. نية في العمالت االفتراضية. جريان علَّة الثَّمَ المبحث الثاني:المبحث الثاني: جريان علَّة الثَّمَ
المبحث الثالث:المبحث الثالث: حكم إصدار النقود من غير الحاكم.  حكم إصدار النقود من غير الحاكم. 

المبحث الرابع:المبحث الرابع: المصارفة في العمالت االفتراضية، وفيه مطلبان:  المصارفة في العمالت االفتراضية، وفيه مطلبان: 
المطلب األول:المطلب األول: حكم المصارفة. حكم المصارفة.
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المطلب الثاني:المطلب الثاني: شروط المصارفة. شروط المصارفة.
المبحث الخامس:المبحث الخامس: جريان الربا أو الغــرر أو أكل أموال الناس بالباطل  جريان الربا أو الغــرر أو أكل أموال الناس بالباطل 

في العمالت االفتراضية، وفيه ثالثة مطالب: في العمالت االفتراضية، وفيه ثالثة مطالب: 
المطلب األول:المطلب األول: جريان الربا في العمالت االفتراضية. جريان الربا في العمالت االفتراضية.

المطلب الثاني:المطلب الثاني: وجود الغرر في العمالت االفتراضية. وجود الغرر في العمالت االفتراضية.
المطلب الثالث:المطلب الثالث: أكل أموال الناس بالباطل في العمالت االفتراضية. أكل أموال الناس بالباطل في العمالت االفتراضية.

المبحث السادس: المبحث السادس: حكم إجراء الحوالة بالعمالت االفتراضية.حكم إجراء الحوالة بالعمالت االفتراضية.
المبحث الســابع:المبحث الســابع: حكم التنقيب والمضاربة في العمالت االفتراضية،  حكم التنقيب والمضاربة في العمالت االفتراضية، 

وفيه مطلبان: وفيه مطلبان: 
المطلب األول:المطلب األول: حكم التنقيب عن العمالت االفتراضية. حكم التنقيب عن العمالت االفتراضية.

المطلب الثاني:المطلب الثاني: حكم المضاربة في العمالت االفتراضية. حكم المضاربة في العمالت االفتراضية.
المبحث الثامن:المبحث الثامن: حكم الشراء بالعمالت االفتراضية، وفيه مطلبان:  حكم الشراء بالعمالت االفتراضية، وفيه مطلبان: 

المطلب األول:المطلب األول: حكم شــراء الذهب والفضة والعمالت بالعمالت  حكم شــراء الذهب والفضة والعمالت بالعمالت 
االفتراضية.االفتراضية.

المطلب الثاني:المطلب الثاني: حكم شــراء السلع والخدمات الحقيقية بالعمالت  حكم شــراء السلع والخدمات الحقيقية بالعمالت 
االفتراضية.االفتراضية.

فرع:فرع: حكم شراء األلعاب اإللكترونية بالبتكوين. حكم شراء األلعاب اإللكترونية بالبتكوين.
الخاتمة: الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.وتشمل أهم النتائج والتوصيات.

مالحق.مالحق.
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٢٣٢٣

الفهارس العامة:الفهارس العامة: وتشتمل على:  وتشتمل على: 
فهرس اآليات القرآنية. فهرس اآليات القرآنية.-   -١

فهرس األحاديث واآلثار. فهرس األحاديث واآلثار.-   -٢
فهرس األعالم. فهرس األعالم.-   -٣

فهرس المصادر والمراجع. فهرس المصادر والمراجع.-   -٤
فهرس الموضوعات. فهرس الموضوعات.-   -٥

ــر لي من  ا يليق بجالل اللَّه وعظمته على ما يسَّ ا كثيرً ــر لي من هذا، وإنِّي أحمد اللَّه حمدً ا يليق بجالل اللَّه وعظمته على ما يسَّ ا كثيرً هذا، وإنِّي أحمد اللَّه حمدً
إتمام كتابة هذا البحث، فله الحمد والشكر والفضل.إتمام كتابة هذا البحث، فله الحمد والشكر والفضل.

كما أنِّي أحب أن أشكر كلَّ من أعانني على هذا البحث، وقدم لي النصح والمشورة كما أنِّي أحب أن أشكر كلَّ من أعانني على هذا البحث، وقدم لي النصح والمشورة 
ا  ا أو المساعدة فيما أحتاجه، وأخصُّ بالشكر والدي ووالدتي الكريمين، واللذين لم يألوَ أو المساعدة فيما أحتاجه، وأخصُّ بالشكر والدي ووالدتي الكريمين، واللذين لم يألوَ
ا في توجيهي وتربيتي، فرحم اللَّه والدي وأسكنه فسيح جناته، والذي مرض ووافته  ا في توجيهي وتربيتي، فرحم اللَّه والدي وأسكنه فسيح جناته، والذي مرض ووافته جهدً جهدً
المنية أثناء كتابة هذا البحث مما كان له كبير األثر في نفســي، وأســأل اللَّه أن يحفظ لي المنية أثناء كتابة هذا البحث مما كان له كبير األثر في نفســي، وأســأل اللَّه أن يحفظ لي 

ا في الجنة. ا في الجنة.والدتي، وأن يطيل عمرها على طاعته وأن يجمعنا جميعً والدتي، وأن يطيل عمرها على طاعته وأن يجمعنا جميعً
كما أحب أن أشــكر معالي الشــيخ الدكتور / عبد الرحمن بن عبد الله السند كما أحب أن أشــكر معالي الشــيخ الدكتور / عبد الرحمن بن عبد الله السند 
(الرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية) (الرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية) 

على تقديمه للكتاب.على تقديمه للكتاب.
كما أحب أن أتقدم بالشكر والتقدير للعلماء الذين أفادوني برأيهم في العمالت كما أحب أن أتقدم بالشكر والتقدير للعلماء الذين أفادوني برأيهم في العمالت 
االفتراضيــة مما أضاف للكتاب وهم: معالي الشــيخ / عبد الله بن ســليمان المنيع االفتراضيــة مما أضاف للكتاب وهم: معالي الشــيخ / عبد الله بن ســليمان المنيع 
(المستشــار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء). ومعالي الشيخ الدكتور / (المستشــار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء). ومعالي الشيخ الدكتور / 
عبد الله بن محمد المطلق (المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء). عبد الله بن محمد المطلق (المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء). 



٢٤٢٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

وفضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن علي القري (أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة وفضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن علي القري (أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة 
ا- وعضو الهيئات الشرعية). ا- وعضو الهيئات الشرعية).الملك عبد العزيز -سابقً الملك عبد العزيز -سابقً

فأسأل الله أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم وأن يجزيهم خير الجزاء.فأسأل الله أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم وأن يجزيهم خير الجزاء.
ا لوجهه الكريم،  ا لوجهه الكريم،  أســأل اللَّه أن ينفع بهذا البحث، وأن يكــون خالصً ا: أســأل اللَّه أن ينفع بهذا البحث، وأن يكــون خالصً ا:وختامً وختامً

ا. ا مزيدً ا.وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمً ا مزيدً وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمً

yassersalam@hotmail.comyassersalam@hotmail.com



وفيه مبحثان: وفيه مبحثان: 
المبحث األول:المبحث األول: تعريف مفردات العنوان.  تعريف مفردات العنوان. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: تعريف مفردات ذات صلة بالموضوع. تعريف مفردات ذات صلة بالموضوع.
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٢٧٢٧

نعيش في عصرنا الحاضر ثورةً عارمةً في مجال االتصاالت لم تكن موجودةً من نعيش في عصرنا الحاضر ثورةً عارمةً في مجال االتصاالت لم تكن موجودةً من 
، فبفضل اللَّه تيسرت سبل التواصل بين الناس بالصوت والصورة، وأصبح تناقل  ، فبفضل اللَّه تيسرت سبل التواصل بين الناس بالصوت والصورة، وأصبح تناقل قبلُ قبلُ
المعلومات من الســهولة بمكان؛ مما زاد الكمَّ العلميَّ والمعرفيَّ المتناقلُ بين الناس المعلومات من الســهولة بمكان؛ مما زاد الكمَّ العلميَّ والمعرفيَّ المتناقلُ بين الناس 
عن طريق شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت، فأصبحنا نر ونسمع عن عن طريق شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت، فأصبحنا نر ونسمع عن 
كليات بل جامعات للتعليم اإللكتروني وفَّرتها ســهولة وســرعة التواصل عن طريق كليات بل جامعات للتعليم اإللكتروني وفَّرتها ســهولة وســرعة التواصل عن طريق 
اإلنترنت، مما دفع الدول لالســتثمار المستقبلي في زيادة سرعات اإلنترنت، وزيادة اإلنترنت، مما دفع الدول لالســتثمار المستقبلي في زيادة سرعات اإلنترنت، وزيادة 
نا ما زلنا في بداية الطريق،  نشــرها، وتســهيل الحصول عليها بين الناس، مما يعني أنَّنا ما زلنا في بداية الطريق، نشــرها، وتســهيل الحصول عليها بين الناس، مما يعني أنَّ
فإذا استمر الدعم وإقبال الناس المتزايد على شبكة اإلنترنت فهذا يعني - والعلم عند فإذا استمر الدعم وإقبال الناس المتزايد على شبكة اإلنترنت فهذا يعني - والعلم عند 
اللَّه- أنَّه ستتغير أشــياء كثيرة في مستقبل الحياة، وفي طريقة حياة الناس وتعامالتهم اللَّه- أنَّه ستتغير أشــياء كثيرة في مستقبل الحياة، وفي طريقة حياة الناس وتعامالتهم 
ا»(١). .  ثِيرً ا كَ تِالَفً  اخْ مْ يَرَ نْكُ عِشْ مِ نْ يَ هُ مَ إِنَّ ا»«فَ ثِيرً ا كَ تِالَفً  اخْ مْ يَرَ نْكُ عِشْ مِ نْ يَ هُ مَ إِنَّ المختلفة، وهذا مصداق حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: المختلفة، وهذا مصداق حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ
ا في تحويل أمور كثيرة من حياتنا الواقعية  ا في تحويل أمور كثيرة من حياتنا الواقعية وهذا التسارع اإللكتروني ساهم أيضً وهذا التسارع اإللكتروني ساهم أيضً
الماليــة إلى تعامالت مالية تتم عن طريق قنوات إلكترونية، ففي مجال التجارة أصبح الماليــة إلى تعامالت مالية تتم عن طريق قنوات إلكترونية، ففي مجال التجارة أصبح 
رواه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، (١٣١٣/٥-١٤١٤) برقم () برقم (٤٦٠٧٤٦٠٧). والترمذي، ). والترمذي،  رواه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، (   (١)
كتاب العلم، باب ما جاء في األخذ بالســنة واجتناب البدع، (كتاب العلم، باب ما جاء في األخذ بالســنة واجتناب البدع، (٤٤٤٤/٥-٤٥٤٥) برقم () برقم (٢٦٧٦٢٦٧٦). ). 
وابــن ماجه في المقدمة، باب اتباع ســنة الخلفاء الراشــدين (وابــن ماجه في المقدمة، باب اتباع ســنة الخلفاء الراشــدين (١٥١٥/١-١٦١٦)، برقم ()، برقم (٤٢٤٢). ). 
والحديث من رواية: العرباض بن سارية رضي اللَّه عنه قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث من رواية: العرباض بن سارية رضي اللَّه عنه قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
المحدث: األلباني، صحيح الترغيب، رقم الحديث: المحدث: األلباني، صحيح الترغيب، رقم الحديث: ٣٧٣٧، خالصة حكم المحدث: صحيح.، خالصة حكم المحدث: صحيح.
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ما يعرف بالتجارة اإللكترونية، وفي مجــال البنوك أصبح لدينا بنوك إلكترونية، وفي ما يعرف بالتجارة اإللكترونية، وفي مجــال البنوك أصبح لدينا بنوك إلكترونية، وفي 
مجال النقود أصبح لدينا عمالت إلكترونية يتعامل بها الناس فقط عن طريق اإلنترنت مجال النقود أصبح لدينا عمالت إلكترونية يتعامل بها الناس فقط عن طريق اإلنترنت 

وهكذا.وهكذا.
والنقــود الموجودة في حياتنا حاليا ممكن أن نقســمها من حيث الوجود إلى والنقــود الموجودة في حياتنا حاليا ممكن أن نقســمها من حيث الوجود إلى 

ثالثة أقسام: ثالثة أقسام: 
: نقــود حقيقية ورقية ملموســة باليد؛ مثل: الريال الســعودي، والدوالر نقــود حقيقية ورقية ملموســة باليد؛ مثل: الريال الســعودي، والدوالر  : أوالً أوالً

األمريكي، واليورو األوروبي و...إلخ، وهي التي نتعامل بها في زماننا هذا.األمريكي، واليورو األوروبي و...إلخ، وهي التي نتعامل بها في زماننا هذا.
ثانيًا:ثانيًا: نقود إلكترونية، ولكن أصلها ومصدرها نقود حقيقية، كالريال السعودي  نقود إلكترونية، ولكن أصلها ومصدرها نقود حقيقية، كالريال السعودي 
ن وتُتداول عن طريق أدوات وأجهزة تعتمد على التقنية اإللكترونية  ، ولكن تُخزَّ ن وتُتداول عن طريق أدوات وأجهزة تعتمد على التقنية اإللكترونية مثــالً ، ولكن تُخزَّ مثــالً

مثل البطاقات البنكية وغيرها.مثل البطاقات البنكية وغيرها.
ثالثًا:ثالثًا: نقود افتراضية أو مشــفرة ليس أصلها ومصدرها نقود حقيقية صادرة من  نقود افتراضية أو مشــفرة ليس أصلها ومصدرها نقود حقيقية صادرة من 
حكومات، ومع هذا يتم إصدارها وحفظها وتداولها عن طريق أدوات وأجهزة تعتمد حكومات، ومع هذا يتم إصدارها وحفظها وتداولها عن طريق أدوات وأجهزة تعتمد 
على التقنية اإللكترونية، وهذا التعامل حقيقي مثل التعامل باألوراق النقدية في حياتنا على التقنية اإللكترونية، وهذا التعامل حقيقي مثل التعامل باألوراق النقدية في حياتنا 
، ولكن الدفع والتحويل كل  ا وخدماتٍ حقيقيةً ، ولكن الدفع والتحويل كل اليومية، فيشــترون بها ويبيعون ســلعً ا وخدماتٍ حقيقيةً اليومية، فيشــترون بها ويبيعون ســلعً
ذلك فقط عن طريق الشبكة العنكبوتية حيث إنها ليس لها وجود ملموس باليد، وكل ذلك فقط عن طريق الشبكة العنكبوتية حيث إنها ليس لها وجود ملموس باليد، وكل 
افظ عن طريق بعض المواقع اإللكترونية  حَ ل بهذه العمالت فقط فَتْح مَ افظ عن طريق بعض المواقع اإللكترونية ما على المتعامِ حَ ل بهذه العمالت فقط فَتْح مَ ما على المتعامِ
مَّ يســتطيع التعامل بالسحب واإليداع والسداد  مَّ يســتطيع التعامل بالسحب واإليداع والسداد المتخصصة في هذه العمالت، ومن ثَ المتخصصة في هذه العمالت، ومن ثَ
عن طريــق محفظته الخاصة في مثل هذه المواقع المتخصصة، والتي أنشــأها أناس عن طريــق محفظته الخاصة في مثل هذه المواقع المتخصصة، والتي أنشــأها أناس 

اها المتعاملون بالقبول. اها المتعاملون بالقبول.متخصصون في مثل هذه المواقع، وتلقَّ متخصصون في مثل هذه المواقع، وتلقَّ
وقد بدأت فكرة التعامل وإنتاج العمالت االفتراضية بقيام أحد المبرمجين وقد بدأت فكرة التعامل وإنتاج العمالت االفتراضية بقيام أحد المبرمجين 
بإنشــاء عملة افتراضية وسماها (البتكوين)، وهي عبارة عن برنامج على اإلنترنت بإنشــاء عملة افتراضية وسماها (البتكوين)، وهي عبارة عن برنامج على اإلنترنت 



تمهيدتمهيد

٢٩٢٩

يوضح قواعد وطريقة عمل العملة االفتراضية (البتكوين)، ومما ســاعد في إقبال يوضح قواعد وطريقة عمل العملة االفتراضية (البتكوين)، ومما ســاعد في إقبال 
الناس على هذه العملة كون هذا البرنامج مفتوح المصدر بمعنى أنَّ بإمكان جميع الناس على هذه العملة كون هذا البرنامج مفتوح المصدر بمعنى أنَّ بإمكان جميع 
وا ويعرفوا جميع تفاصيل  وا ويعرفوا جميع تفاصيل الناس وخاصة المتخصصين في البرمجة مــن أن يطَّلِعُ الناس وخاصة المتخصصين في البرمجة مــن أن يطَّلِعُ
وأسرار وطريقة عمل هذه العملة قبل الدخول فيها. و تكمن أهمية (البتكوين) في وأسرار وطريقة عمل هذه العملة قبل الدخول فيها. و تكمن أهمية (البتكوين) في 
أنَّها أول من استطاع معالجة وحل كثير من المسائل الرياضية والتي لم يستطع مَن أنَّها أول من استطاع معالجة وحل كثير من المسائل الرياضية والتي لم يستطع مَن 
قبلها معالجتها وحلها. وكونها مفتوحة المصدر أمكن نســخ برنامج (البتكوين) قبلها معالجتها وحلها. وكونها مفتوحة المصدر أمكن نســخ برنامج (البتكوين) 
مما ســاهم في إخراج عمالت إلكترونية افتراضية كثيرة مثل: (اليت كوين، ونوفا مما ســاهم في إخراج عمالت إلكترونية افتراضية كثيرة مثل: (اليت كوين، ونوفا 
كوين، وبير كوين، ونيم كوين..إلخ)، وغيرهــا مما يفتح الطريق لعالم جديد من كوين، وبير كوين، ونيم كوين..إلخ)، وغيرهــا مما يفتح الطريق لعالم جديد من 
النقود ووسيلة جديدة من وسائل التبادل المالي وربما منافسة العمالت الموجودة النقود ووسيلة جديدة من وسائل التبادل المالي وربما منافسة العمالت الموجودة 

حاليا. حاليا. 
وهذه العمالت ال تخضع ألي إشراف من أي جهة حكومية، أو جهة إشرافية، وهذه العمالت ال تخضع ألي إشراف من أي جهة حكومية، أو جهة إشرافية، 
وإنَّما الناس هي التي تشــرف وتراقب على أموالها، وكل إنســان مسؤول عن أمواله وإنَّما الناس هي التي تشــرف وتراقب على أموالها، وكل إنســان مسؤول عن أمواله 

وتشفيرها وحمايتها من السرقة.وتشفيرها وحمايتها من السرقة.
وقد تلقى عدد كبير من الناس في العالم هذه العمالت بالقبول وبدأ انتشــارها وقد تلقى عدد كبير من الناس في العالم هذه العمالت بالقبول وبدأ انتشــارها 
في جميع أنحاء العالم، وبدأت جهات عدة في إصدار عمالت شــبيهة؛ حيث نجاح في جميع أنحاء العالم، وبدأت جهات عدة في إصدار عمالت شــبيهة؛ حيث نجاح 
(البتكوين) في العالم فتح المجال لهذه العمالت، فهذه شــركة (الفيسبوك) صاحبة (البتكوين) في العالم فتح المجال لهذه العمالت، فهذه شــركة (الفيسبوك) صاحبة 
موقع التواصل االجتماعي الشهير تستعد إلطالق عملتها اإللكترونية، حيث إنَّ شبكة موقع التواصل االجتماعي الشهير تستعد إلطالق عملتها اإللكترونية، حيث إنَّ شبكة 
فيســبوك تســعى للخروج عن نطاقها المعهود، فهي ال تكتفي بكونها شبكة تواصل فيســبوك تســعى للخروج عن نطاقها المعهود، فهي ال تكتفي بكونها شبكة تواصل 
اجتماعي، بل تســتعد إلطالق خدمة جديــدة لتحويل األموال وإجــراء التعامالت اجتماعي، بل تســتعد إلطالق خدمة جديــدة لتحويل األموال وإجــراء التعامالت 

ا لموقع (فايننشال تايمز). ا لموقع (فايننشال تايمز).المالية عبر اإلنترنت، رجوعً المالية عبر اإلنترنت، رجوعً
ويؤكد تقرير (فايننشــال تايمز) أنَّ (فيســبوك) لم يبقَ أمامها سو مدة قليلة ويؤكد تقرير (فايننشــال تايمز) أنَّ (فيســبوك) لم يبقَ أمامها سو مدة قليلة 
وتحصل على موافقة الســلطات في إيرلندا لتدشين خدمةٍ تحصلُ الشبكة من خاللها وتحصل على موافقة الســلطات في إيرلندا لتدشين خدمةٍ تحصلُ الشبكة من خاللها 
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على أموالٍ من مســتخدميها، ينفقونها على الدفع لغيرهم ضمن ما يســمى بالتعامل على أموالٍ من مســتخدميها، ينفقونها على الدفع لغيرهم ضمن ما يســمى بالتعامل 
المالي بالعمالت اإللكترونية، وهذا يعني أنَّ فيســبوك ســتصدر عمالت بقيمة مالية المالي بالعمالت اإللكترونية، وهذا يعني أنَّ فيســبوك ســتصدر عمالت بقيمة مالية 
تمثــل التزاما عليهــا، ومن الممكن اســتخدامها في إجراء تعامــالت مالية في دول تمثــل التزاما عليهــا، ومن الممكن اســتخدامها في إجراء تعامــالت مالية في دول 
ا إلى أنَّ (فيســبوك) قد اتفقت بالفعل مع ثالث شركات  ا إلى أنَّ (فيســبوك) قد اتفقت بالفعل مع ثالث شركات أوروبية أخر. ويشــار أيضً أوروبية أخر. ويشــار أيضً
ناشئة في مجال تحويل األموال عبر اإلنترنت والجوال في لندن لمعاونتها في خدمتها ناشئة في مجال تحويل األموال عبر اإلنترنت والجوال في لندن لمعاونتها في خدمتها 
الجديــدة، ومع ذلك لم تؤكد (فيســبوك) ما أثُير حول األمــر، واصفةً ما يدور حوله الجديــدة، ومع ذلك لم تؤكد (فيســبوك) ما أثُير حول األمــر، واصفةً ما يدور حوله 

بالتوقعاتبالتوقعات(١).
وهــذه فقط بدايات، والمســتقبل من علم الغيب، وال أحد يســتطيع معرفته، وهــذه فقط بدايات، والمســتقبل من علم الغيب، وال أحد يســتطيع معرفته، 
ولكن من الممكن أن تتطور هذه العمالت بشــكل كبير، كما يمكن أن تزيد وتنتشــر ولكن من الممكن أن تتطور هذه العمالت بشــكل كبير، كما يمكن أن تزيد وتنتشــر 
أكثر في العالم، لهذا يجب رصدها ودراستها دراسة متكاملة، وبيان المزايا والمخاطر أكثر في العالم، لهذا يجب رصدها ودراستها دراسة متكاملة، وبيان المزايا والمخاطر 
لهذه العملة، ومن المهم جدا دراستها من الناحية الشرعية، ودراسة األحكام الشرعية لهذه العملة، ومن المهم جدا دراستها من الناحية الشرعية، ودراسة األحكام الشرعية 
المتعلقــة بها، وهذا بالضبط هو ما أحببت بيانه ودراســته في هذه الرســالة العلمية؛ المتعلقــة بها، وهذا بالضبط هو ما أحببت بيانه ودراســته في هذه الرســالة العلمية؛ 
حيــث أحاول البحــث في بيان ما هي هــذه العمالت؟ وما هــو مصدرها؟ وما هي حيــث أحاول البحــث في بيان ما هي هــذه العمالت؟ وما هــو مصدرها؟ وما هي 
حقيقتها؟ وكيف نشأت؟ وكيف تعمل؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟ وما هي أنواع حقيقتها؟ وكيف نشأت؟ وكيف تعمل؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟ وما هي أنواع 
هــذه العمالت؟ وما هي المخاطر في التعامل مع هــذه العمالت؟ وغير ذلك؛ لبيان هــذه العمالت؟ وما هي المخاطر في التعامل مع هــذه العمالت؟ وغير ذلك؛ لبيان 
مَّ دراســتها دراسة  مَّ دراســتها دراسة وتوضيح هذه العمالت الحديثة والتي انتشــر التعامل بها، ومن ثَ وتوضيح هذه العمالت الحديثة والتي انتشــر التعامل بها، ومن ثَ

فقهية لبيان بعض األحكام الشرعية المتعلقة بهذه العمالت، واللَّه الموفق. فقهية لبيان بعض األحكام الشرعية المتعلقة بهذه العمالت، واللَّه الموفق. 

http: //digital.argaam.com/article/detail/http: //digital.argaam.com/article/detail/ :ينظر الرابط التاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٨هـ: هـ ينظر الرابط التاريخ    (١)
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تعريف مفردات العنوانتعريف مفردات العنوان

العمالت لغة: العمالت لغة: 
نيَّة-  عدِ لة مَ مْ الت: نقد يتعامل به النــاسُ (عُ مْ الت وعُ مُ لَة [مفــرد]: ج عُ مْ نيَّة- (عُ عدِ لة مَ مْ الت: نقد يتعامل به النــاسُ (عُ مْ الت وعُ مُ لَة [مفــرد]: ج عُ مْ (عُ
عبة:  لة الصَّ مْ قِيَّة، أجنبيَّة) العُ رَ ة، وَ رَ وَّ زَ لة مُ مْ بي العملة- عُ عبة: قبضت أجهزة األمن على مهرِّ لة الصَّ مْ قِيَّة، أجنبيَّة) العُ رَ ة، وَ رَ وَّ زَ لة مُ مْ بي العملة- عُ قبضت أجهزة األمن على مهرِّ
بر التي تُســتخدم فــي المعامالت التِّجاريَّة  ول الكُ لة إحد الدُّ مْ ة، عُ لة القويَّ مْ بر التي تُســتخدم فــي المعامالت التِّجاريَّة العُ ول الكُ لة إحد الدُّ مْ ة، عُ لة القويَّ مْ العُ
لة: عملة مستعملَة-  لة متداوَ مْ - عُ ، والفرنك السويســريِّ والر األمريكيِّ وليَّة كالدُّ لة: عملة مستعملَة- الدَّ لة متداوَ مْ - عُ ، والفرنك السويســريِّ والر األمريكيِّ وليَّة كالدُّ الدَّ
ملة واحدة:  ملة للتَّحويل: إمكان تحويلها إلى عملة أخر- هما وجهان لعُ ملة واحدة: قابليَّــة العُ ملة للتَّحويل: إمكان تحويلها إلى عملة أخر- هما وجهان لعُ قابليَّــة العُ

 . .(١)( هما اآلخرَ ل أحدُ )متالزمان يُكمِّ هما اآلخرَ ل أحدُ متالزمان يُكمِّ
ا:  ا: العمالت اصطالحً العمالت اصطالحً

جاء في الموســوعة الحرةجاء في الموســوعة الحرة(٢) علــى اإلنترنت: (النقــد أو العملة هي وحدة  علــى اإلنترنت: (النقــد أو العملة هي وحدة 
التبــادل التجاري، وهي تختلف وتتنوع من دولة إلى أخر، وتمثل العملة شــكالً التبــادل التجاري، وهي تختلف وتتنوع من دولة إلى أخر، وتمثل العملة شــكالً 
ل التبادل التجاري مقارنة باألســلوب التبادلي القديم القائم على تبادل السلع  ل التبادل التجاري مقارنة باألســلوب التبادلي القديم القائم على تبادل السلع يسهِّ يسهِّ
معجم اللغة العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق عمل،  معجم اللغة العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق عمل،    (١)

الباب (ع م ل)، (الباب (ع م ل)، (١٥٥٥١٥٥٥/٢).).
عملة /https://ar.wikipedia.cog/wiki/ https://ar.wikipedia.cog/wiki بتاريخ  بتاريخ ٢٠١٥٢٠١٥/١١١١/١٩١٩. عملة   (٢)
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مباشــرة، ويأتي معنى كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذي مباشــرة، ويأتي معنى كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذي 
يتم التعامل التجــاري به، ويمكن تداول هذه العملة مع عمالت أخر في ســوق يتم التعامل التجــاري به، ويمكن تداول هذه العملة مع عمالت أخر في ســوق 
الصرف األجنبي أو ســوق (الفوركس) حتى تكون للعملة قيمة بالنســبة للعمالت الصرف األجنبي أو ســوق (الفوركس) حتى تكون للعملة قيمة بالنســبة للعمالت 

.(األخر.(األخر
ف االقتصاديون النقود بأنَّها أي شــيء مقبول قبوالً عاما للدفع من أجل  ف االقتصاديون النقود بأنَّها أي شــيء مقبول قبوالً عاما للدفع من أجل ويعرِّ ويعرِّ
الحصول على الســلع أو الخدمات االقتصادية، أو من أجل إعادة دفع الديون، فمثالً الحصول على الســلع أو الخدمات االقتصادية، أو من أجل إعادة دفع الديون، فمثالً 

ا فهذا صحيح أو أن نقول الشيكات هي نقود. ا فهذا صحيح أو أن نقول الشيكات هي نقود.عند القول: إنَّ الدينار يعدُّ نقدً عند القول: إنَّ الدينار يعدُّ نقدً
 : : االفتراضية لغةً االفتراضية لغةً

([ف ر ض] افتراض (مفرد): ([ف ر ض] افتراض (مفرد): 
. ا: على نحو افتراضي؛ على نحو ظنيٍّ أو احتماليٍّ مصدر افترضَ افتراضً  -. ا: على نحو افتراضي؛ على نحو ظنيٍّ أو احتماليٍّ مصدر افترضَ افتراضً  -١
قضية مســلَّمة أو موضوعة لالســتدالل بها على غيرها (تبدأ المعرفة  قضية مســلَّمة أو موضوعة لالســتدالل بها على غيرها (تبدأ المعرفة -   -٢

العلميَّة باالفتراض).العلميَّة باالفتراض).
عيَّنة، وهي مقولة تُقبل  ا ليصل به إلى حلِّ مسألة مُ أن يضع الباحث فرضً عيَّنة، وهي مقولة تُقبل -  ا ليصل به إلى حلِّ مسألة مُ أن يضع الباحث فرضً  -٣

على علَّتها دون إثبات)على علَّتها دون إثبات)(١). . 
ا:  ا: العمالت االفتراضية اصطالحً العمالت االفتراضية اصطالحً

العمالت االفتراضية عبارة عن عملة تشــبه (العمــالت التي تصدرها الدول) العمالت االفتراضية عبارة عن عملة تشــبه (العمــالت التي تصدرها الدول) 
مــن حيث الخصائص والمزايا، ولكنها رقمية، أي أرقام على الشاشــات فقط وليس مــن حيث الخصائص والمزايا، ولكنها رقمية، أي أرقام على الشاشــات فقط وليس 
لها وجود يمكن مالمسته باليد؛ وذلك لتسهيل التسوق والشراء عبر اإلنترنت كمتاجر لها وجود يمكن مالمسته باليد؛ وذلك لتسهيل التسوق والشراء عبر اإلنترنت كمتاجر 
معجــم اللغة العربية المعاصرة، الدكتور/ أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق  معجــم اللغة العربية المعاصرة، الدكتور/ أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق    (١)

عمل، الباب (ف ر ض) (عمل، الباب (ف ر ض) (٢/+). /+). 
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نتَج وتُدار من مواقع متخصصة  نتَج وتُدار من مواقع متخصصة األجهزة الذكية، وكذلك من األســواق الحقيقيــة، وتُ األجهزة الذكية، وكذلك من األســواق الحقيقيــة، وتُ
وليس عن طريق بنوك مركزية وحكومات. وليس عن طريق بنوك مركزية وحكومات. 

يت العمالت االفتراضية بهذا االسم نســبة إلى الواقع االفتراضي وهي  يت العمالت االفتراضية بهذا االسم نســبة إلى الواقع االفتراضي وهي وســمِّ وســمِّ
تقنية انتشــرت هذه األيام وتطورت وبدأت تحاكي الواقع الفعلي الذي نعيشه وكأنها تقنية انتشــرت هذه األيام وتطورت وبدأت تحاكي الواقع الفعلي الذي نعيشه وكأنها 
حقيقة وهي ليســت كذلك مثل الطيران االفتراضي والعمليات الجراحية االفتراضية حقيقة وهي ليســت كذلك مثل الطيران االفتراضي والعمليات الجراحية االفتراضية 
وغير ذلــك، فهذه عمــالت افتراضية حقيقة ولكن ال تمســك باليــد وإنما تحاكي وغير ذلــك، فهذه عمــالت افتراضية حقيقة ولكن ال تمســك باليــد وإنما تحاكي 
ا  ا الواقع الحالي للعمالت محاكاة بما يســمى بالواقع االفتراضي ويمكن تسميتها أيضً الواقع الحالي للعمالت محاكاة بما يســمى بالواقع االفتراضي ويمكن تسميتها أيضً
بالعمالت المشــفرة بالعمالت المشــفرة (crypto curency)(crypto curency) وربما يكون االسم األكثر دقة ألنها عمالت  وربما يكون االسم األكثر دقة ألنها عمالت 

قائمة على عمليات التشفير.قائمة على عمليات التشفير.
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٣٥٣٥

تعريف مفردات ذات صلة بالموضوعتعريف مفردات ذات صلة بالموضوع

اإللكترونية: اإللكترونية: 
رة دقيق جدا  تــرون (مفرد): ج ألكترونات: جزء من الذَّ رة دقيق جدا ([أ ل ك ت ر و ن] ألِكْ تــرون (مفرد): ج ألكترونات: جزء من الذَّ ([أ ل ك ت ر و ن] ألِكْ

ذو شحنة كهربائيَّة سالبة)ذو شحنة كهربائيَّة سالبة)(١). . 
الرقمية: الرقمية: 

كلمة (الرقمية) هي في األصل ترجمة لكلمة إنجليزية وهي كلمة (الرقمية) هي في األصل ترجمة لكلمة إنجليزية وهي (Digital)(Digital) ومعناها  ومعناها 
في اللغة العربية: في اللغة العربية: 

قْم. قْم.([ر ق م] رقميَّة (مفرد): اسم مؤنَّث منسوب إلى رَ ([ر ق م] رقميَّة (مفرد): اسم مؤنَّث منسوب إلى رَ
  مات الهاتفيَّة دْ رة عن الخِ مات الهاتفيَّة شبكة رقميَّة: شبكة اتِّصاالت رقميَّة عالميَّة مطوَّ دْ رة عن الخِ شبكة رقميَّة: شبكة اتِّصاالت رقميَّة عالميَّة مطوَّ

الموجودة.الموجودة.
  بات الموســيقيَّة بات الموســيقيَّة واجهة رقميَّة: واجهة تسلســليَّة تســمح بوصل المركَّ واجهة رقميَّة: واجهة تسلســليَّة تســمح بوصل المركَّ

والحواسيب.والحواسيب.

معجم اللغة العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق عمل،  معجم اللغة العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق عمل،    (١)
الباب (أ ل ك ت ر و ن) (الباب (أ ل ك ت ر و ن) (١١١١١١/١).).



٣٦٣٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

  ا لقواعد معيَّنة لتســتخدم في الحاسبات ا طبقً يصً عدُّ خصِّ ا لقواعد معيَّنة لتســتخدم في الحاسبات لغة رقميَّة: لغة تُ ا طبقً يصً عدُّ خصِّ لغة رقميَّة: لغة تُ
اإللكترونية كوسيلة للعمل بها)اإللكترونية كوسيلة للعمل بها)(١). . 

 : :(Block ChainBlock Chain) البلوك تشين البلوك تشين
هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باســتمرار من هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باســتمرار من 
الســجالت المســماة (كتل)، تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة الســجالت المســماة (كتل)، تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة 
الســابقة. صممت سلســلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة علــى البيانات المخزنة الســابقة. صممت سلســلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة علــى البيانات المخزنة 
ضمنهــا والحيلولة دون تعديلهــا، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلســلة الكتلة ضمنهــا والحيلولة دون تعديلهــا، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلســلة الكتلة 

ا القيام بتعديل هذه المعلومة. ا القيام بتعديل هذه المعلومة.ال يمكن الحقً ال يمكن الحقً
في عام (في عام (٢٠٠٨٢٠٠٨م) طرح (ساتوشــي ناكاموتو) مفهوم سلســلة الكتلة ثم كتب م) طرح (ساتوشــي ناكاموتو) مفهوم سلســلة الكتلة ثم كتب 
ا أساســيا من كود العملة الرقمية بيتكوين، والتي تعمل كدفتر  ا أساســيا من كود العملة الرقمية بيتكوين، والتي تعمل كدفتر في السنة الالحقة جزءً في السنة الالحقة جزءً

حسابات عمومي لكافة المناقالت النقدية.حسابات عمومي لكافة المناقالت النقدية.
تدار قاعدة بيانات سلســلة الكتلة بطريقة مســتقلة بسبب اعتمادها على شبكة تدار قاعدة بيانات سلســلة الكتلة بطريقة مســتقلة بسبب اعتمادها على شبكة 

(ند-لند) وخوادم طوابع زمنية موزعة حول العالم.(ند-لند) وخوادم طوابع زمنية موزعة حول العالم.
إن استخدام سلســلة الكتلة في تصميم نظام عملة بيتكوين جعل من األخيرة إن استخدام سلســلة الكتلة في تصميم نظام عملة بيتكوين جعل من األخيرة 
أول عملة نقدية رقمية تتفاد مشكلة اإلنفاق المزدوج (إنفاق المبلغ النقدي ذاته في أول عملة نقدية رقمية تتفاد مشكلة اإلنفاق المزدوج (إنفاق المبلغ النقدي ذاته في 

إجراء معاملتين مختلفتين).إجراء معاملتين مختلفتين).

معجم اللغة العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق عمل،  معجم اللغة العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق عمل،    (١)
الباب (ر ق م) (الباب (ر ق م) (٩٣٠٩٣٠/٢).).



العمالت االفتراضية وحقيقتها

وفيه مبحثان: وفيه مبحثان: 
المبحث األول:المبحث األول: العمالت االفتراضية.  العمالت االفتراضية. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: عملة (البتكوين). عملة (البتكوين).
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العمالت االفتراضيةالعمالت االفتراضية

المطلب األول: بيان حقيقة العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين).المطلب األول: بيان حقيقة العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين).
تعــرف العملة االفتراضيــة بأنَّهــا عملة رقميــة مجهولة المنشــأ، كونها ال تعــرف العملة االفتراضيــة بأنَّهــا عملة رقميــة مجهولة المنشــأ، كونها ال 
، وال أي وســيلة أخر تتيح تتبُّع ما أنفق للوصول إلى البائع  ا متسلســالً ، وال أي وســيلة أخر تتيح تتبُّع ما أنفق للوصول إلى البائع تمتلك رقمً ا متسلســالً تمتلك رقمً
أو المشتري، ما يجعل منها فكرة رائجة لد كل المدافعين عن الخصوصية، أو بائعي أو المشتري، ما يجعل منها فكرة رائجة لد كل المدافعين عن الخصوصية، أو بائعي 

السلع والبضائع غير المشروعة - مثل المخدرات- عبر اإلنترنت.السلع والبضائع غير المشروعة - مثل المخدرات- عبر اإلنترنت.
وعند الكالم عن حقيقــة العمالت االفتراضية يجدر الــكالم وتعريف عملة وعند الكالم عن حقيقــة العمالت االفتراضية يجدر الــكالم وتعريف عملة 
(البتكوين) (البتكوين) BitcoinBitcoin والتي هي أســاس العمالت االفتراضيــة، فهي عملة إلكترونية  والتي هي أســاس العمالت االفتراضيــة، فهي عملة إلكترونية 
تشــفيرية يمكن مقارنتها بالعمــالت األخر مثل الدوالر أو اليــورو، لكن مع عدة تشــفيرية يمكن مقارنتها بالعمــالت األخر مثل الدوالر أو اليــورو، لكن مع عدة 
فوارق أساســية، من أبرزها أنَّ هذه العملة هي عملة إلكترونية بشــكل كامل تتداول فوارق أساســية، من أبرزها أنَّ هذه العملة هي عملة إلكترونية بشــكل كامل تتداول 
عبــر اإلنترنت فقط مــن دون وجود ملموس لهــا، كما أنَّها تختلــف عن العمالت عبــر اإلنترنت فقط مــن دون وجود ملموس لهــا، كما أنَّها تختلــف عن العمالت 
التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن اســتخدامها كأي التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن اســتخدامها كأي 
عملة أخر للشــراء عبر اإلنترنت أو حتى تحويلها إلــى العمالت التقليدية، وتُعتبر عملة أخر للشــراء عبر اإلنترنت أو حتى تحويلها إلــى العمالت التقليدية، وتُعتبر 
ملة تشــفيرية (باإلنجليزية: crypto currencycrypto currency) ويُقصد بذلك أنَّها تعتمد ) ويُقصد بذلك أنَّها تعتمد  ملة تشــفيرية (باإلنجليزية: (بتكوين) عُ (بتكوين) عُ
ملة  ا العُ ملة بشــكل أساســي على مبادئ التشــفير في جميع جوانبها، كما أنَّها تُعتبر أيضً ا العُ بشــكل أساســي على مبادئ التشــفير في جميع جوانبها، كما أنَّها تُعتبر أيضً
ملة التشفيرية  ا، لكن رغم ذلك ليست العُ ملة التشفيرية األولى من نوعها، واألكثر شــهرة وانتشــارً ا، لكن رغم ذلك ليست العُ األولى من نوعها، واألكثر شــهرة وانتشــارً
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الوحيدة الموجودة على شــبكة اإلنترنت حاليا؛ حيــث يتوفر حاليا ما ال يقل عن الوحيدة الموجودة على شــبكة اإلنترنت حاليا؛ حيــث يتوفر حاليا ما ال يقل عن ٦٠٦٠ 
مالت يُمكن وصفها بالرئيسة، وذلك  مالت يُمكن وصفها بالرئيسة، وذلك  عُ ختلفة، منها ما ال يقل عن ٦ عُ ملة تشــفيرية مُ ختلفة، منها ما ال يقل عن عُ ملة تشــفيرية مُ عُ
ا على عدد المســتخدمين وبِنْيَةِ كلِّ شــبكة، إضافة إلــى األماكن التي يمكن  ا على عدد المســتخدمين وبِنْيَةِ كلِّ شــبكة، إضافة إلــى األماكن التي يمكن اعتمادً اعتمادً
 RippleRipple باستثناء عملة ،قابل عمالت أخر قابل عمالت أخر، باستثناء عملة استبدال وشراء هذه العمالت التشفيرية مُ استبدال وشراء هذه العمالت التشفيرية مُ
فإنَّ جميع العمالت التشــفيرية الحالية مبنية على مبدأ عمل عملة (بتكوين) نفســها، فإنَّ جميع العمالت التشــفيرية الحالية مبنية على مبدأ عمل عملة (بتكوين) نفســها، 
فبحكم أنَّ عملــة (بتكوين) مفتوحة المصدر فإنَّه من الممكن استنســاخها وإدخال فبحكم أنَّ عملــة (بتكوين) مفتوحة المصدر فإنَّه من الممكن استنســاخها وإدخال 

ملة جديدة. مَّ إطالق عُ ملة جديدة.بعض التعديالت عليها، ومن ثَ مَّ إطالق عُ بعض التعديالت عليها، ومن ثَ
ا  ا ويوجد تعريف آخر للبتكوين، وهو أن (البتكوين): شــبكة جامعة توفر نظامً ويوجد تعريف آخر للبتكوين، وهو أن (البتكوين): شــبكة جامعة توفر نظامً
ا إلكترونية بشــكل كامل. وتعتبر (البتكوين) أول شــبكة دفع  ا للدفع، ونقودً ا إلكترونية بشــكل كامل. وتعتبر (البتكوين) أول شــبكة دفع جديــدً ا للدفع، ونقودً جديــدً
، تُدار بالكامل من قبل مســتخدميها بدون أي سلطة  ، تُدار بالكامل من قبل مســتخدميها بدون أي سلطة غير مركزية تعمل بنظام الندِّ للندِّ غير مركزية تعمل بنظام الندِّ للندِّ
مركزية أو وســطاء. ومن وجهة نظر المستخدم، فـ(البتكوين) يمكن تشبيهها إلى حد مركزية أو وســطاء. ومن وجهة نظر المستخدم، فـ(البتكوين) يمكن تشبيهها إلى حد 

كبير بالعملة النقدية الخاصة باإلنترنت.كبير بالعملة النقدية الخاصة باإلنترنت.
وللتوضيح أكثر فإنَّ عملة (البتكوين) هي عبارة عن برنامج حاســوبي مفتوح وللتوضيح أكثر فإنَّ عملة (البتكوين) هي عبارة عن برنامج حاســوبي مفتوح 
المصدر، أي متاح للجميع تفاصيله وأســراره، وتوجد فكرته على شــبكة اإلنترنت؛ المصدر، أي متاح للجميع تفاصيله وأســراره، وتوجد فكرته على شــبكة اإلنترنت؛ 
حيث يقوم هذا البرنامج بتنظيم هذه العملة، ويضع الضوابط وكل ما يتعلق بآلية عمل حيث يقوم هذا البرنامج بتنظيم هذه العملة، ويضع الضوابط وكل ما يتعلق بآلية عمل 
هذه العملة، وطرق التــداول والصرف بالضبط كما يقوم البنــك المركزي بأعماله، هذه العملة، وطرق التــداول والصرف بالضبط كما يقوم البنــك المركزي بأعماله، 
وعامة الناس بإمكانهم المشــاركة في إدارة هذه العملــة والتصويت على أي تعديل وعامة الناس بإمكانهم المشــاركة في إدارة هذه العملــة والتصويت على أي تعديل 
ا في طريقة إصدارها بما يسمى (التنقيب)  ا في طريقة إصدارها بما يسمى (التنقيب) يقترح لتطوير هذه العملة، والمساهمة أيضً يقترح لتطوير هذه العملة، والمساهمة أيضً
، وتقوم هذه العملة بالندِّ للندِّ أي  ، وتقوم هذه العملة بالندِّ للندِّ أي وسوف يأتي شــرحه بالتفصيل في مطلب مســتقلٍّ وسوف يأتي شــرحه بالتفصيل في مطلب مســتقلٍّ
- فقــط، وال يوجد طرف ثالث  - فقــط، وال يوجد طرف ثالث  مثالً العالقة فيها ثنائية بين شــخصين بائعٍ ومشــترٍ العالقة فيها ثنائية بين شــخصين بائعٍ ومشــترٍ – مثالً
، فال أحد يســتطيع  ةٌ يَّ ــرِّ ، فال أحد يســتطيع بينهمــا أثناء تداول هذه العملة، فهذه العملة تشــفيرية أي سِ ةٌ يَّ ــرِّ بينهمــا أثناء تداول هذه العملة، فهذه العملة تشــفيرية أي سِ
معرفة: كم باع البائع بعملة (البتكوين)؟ وال كم اشتر المشتري بعملة (البتكوين)؟ معرفة: كم باع البائع بعملة (البتكوين)؟ وال كم اشتر المشتري بعملة (البتكوين)؟ 
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، بعكس العمالت الحقيقية كالريال  رٌ فَّ شَ يٌّ ومُ رِّ ، بعكس العمالت الحقيقية كالريال وكم يملكون من (البتكوين)؟ فهذا سِ رٌ فَّ شَ يٌّ ومُ رِّ وكم يملكون من (البتكوين)؟ فهذا سِ
والدوالر، فالبنك يســتطيع طباعة كشف حســاب ويبين تفاصيل الحساب، والبنك والدوالر، فالبنك يســتطيع طباعة كشف حســاب ويبين تفاصيل الحساب، والبنك 
المركزي لديه أرقام عن المبالغ المتداولة يستطيع من خاللها التحكم بسياسة عرض المركزي لديه أرقام عن المبالغ المتداولة يستطيع من خاللها التحكم بسياسة عرض 
افِظَ إلكترونيةٍ توجد  حَ امل ويُحتَفَظ بها عن طريق مَ افِظَ إلكترونيةٍ توجد النقود، أمــا عملة (البتكوين) فيُتعَ حَ امل ويُحتَفَظ بها عن طريق مَ النقود، أمــا عملة (البتكوين) فيُتعَ
في مواقع لإلنترنت، تتم بين األشخاص مباشرة بطريقة سرية، وليس عليها أي رقابة، في مواقع لإلنترنت، تتم بين األشخاص مباشرة بطريقة سرية، وليس عليها أي رقابة، 

ا.  ا. وفي حال نسيان الرقم السري للمحفظة ال يستطيع أحد مساعدتك أبدً وفي حال نسيان الرقم السري للمحفظة ال يستطيع أحد مساعدتك أبدً
ويركز القائمون على (البتكوين) أنَّ الغرض األساس من هذه العملة االفتراضية ويركز القائمون على (البتكوين) أنَّ الغرض األساس من هذه العملة االفتراضية 
التــي طرحت للتداول في العام التــي طرحت للتداول في العام ٢٠٠٩٢٠٠٩م، إلى تغيير نظام المال العالمي بذات الطريقة م، إلى تغيير نظام المال العالمي بذات الطريقة 

التي غيَّر بها مواقع اإلنترنت (الويب) طرق النشر. التي غيَّر بها مواقع اإلنترنت (الويب) طرق النشر. 
ومع وجود هذه العملة وانتشــارها تحقق عدة أهداف للمســتخدمين لها، من ومع وجود هذه العملة وانتشــارها تحقق عدة أهداف للمســتخدمين لها، من 

ذلك: ذلك: 
١- البعد عن السلطة المركزية أو البنك المركزي والبعد عن رقابته، فيستطيع - البعد عن السلطة المركزية أو البنك المركزي والبعد عن رقابته، فيستطيع 
ا، أو تحويل ما يريد من أموال،  ا شرعً ا، أو تحويل ما يريد من أموال، الشخص شراء ما يريد، سواء كان حالالً أو حرامً ا شرعً الشخص شراء ما يريد، سواء كان حالالً أو حرامً

سواء كان مصدرها نظاميا أو غير نظامي من غير أي رقابة.سواء كان مصدرها نظاميا أو غير نظامي من غير أي رقابة.
ةِ  رَ دِّ صَ ةِ - البعد من حصول تضخم للعملة االفتراضية فبسبب اقتراض الدول مُ رَ دِّ صَ ٢- البعد من حصول تضخم للعملة االفتراضية فبسبب اقتراض الدول مُ
، يؤدي هذا إلــى انخفاض العملة وارتفاع األســعار، فاالرتفاع واالنخفاض  ، يؤدي هذا إلــى انخفاض العملة وارتفاع األســعار، فاالرتفاع واالنخفاض العملةِ العملةِ
للعملة هذا كله ليس للشــخص العادي دخلٌ فيه ومع هذا يتأثر به سلبًا، بعكس عملة للعملة هذا كله ليس للشــخص العادي دخلٌ فيه ومع هذا يتأثر به سلبًا، بعكس عملة 
(البتكوين) ال يصيبها التضخم فهي فقط تتأثر بقو العرض والطلب كبقية العمالت (البتكوين) ال يصيبها التضخم فهي فقط تتأثر بقو العرض والطلب كبقية العمالت 

الحقيقية فهو الذي يؤثر في قيمتها كعملة.الحقيقية فهو الذي يؤثر في قيمتها كعملة.
٣- نقل األموال وتحويلها بيسر وسهولة بين دول العالم، من غير دفع أي رسوم - نقل األموال وتحويلها بيسر وسهولة بين دول العالم، من غير دفع أي رسوم 

ا عن اشتراطات وقيود البنوك المركزية. ا عن اشتراطات وقيود البنوك المركزية.أو عموالت إضافية للبنوك التجارية، وبعيدً أو عموالت إضافية للبنوك التجارية، وبعيدً



٤٢٤٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

٤- شراء السلع والخدمات على مستو العالم بعملة واحدة وهي (البتكوين)، - شراء السلع والخدمات على مستو العالم بعملة واحدة وهي (البتكوين)، 
بدون الحاجة لصرف العملة من ريال ســعودي مثالً إلى يورو أوروبي، ودفع هامش بدون الحاجة لصرف العملة من ريال ســعودي مثالً إلى يورو أوروبي، ودفع هامش 

ربح لفارق سعر الصرف. ربح لفارق سعر الصرف. 
هذه بعض األهداف التي ســاهمت وساعدت في انتشار عملة (البتكوين) بين هذه بعض األهداف التي ســاهمت وساعدت في انتشار عملة (البتكوين) بين 
ا  قبلون عليها بشكل واسع، وسوف يأتي الحقً ا الناس على مســتو العالم وجعلهم يُ قبلون عليها بشكل واسع، وسوف يأتي الحقً الناس على مســتو العالم وجعلهم يُ
المخاطر التي تكتنف هذه العملة. ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه هو كيف يمكن المخاطر التي تكتنف هذه العملة. ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه هو كيف يمكن 
للفرد الحصول على عملة (البتكوين)؟ ولإلجابة على هذا السؤال فيمكن أن نلخص للفرد الحصول على عملة (البتكوين)؟ ولإلجابة على هذا السؤال فيمكن أن نلخص 

طرق الحصول على عملة (البتكوين) بأحد هذه الطرق: طرق الحصول على عملة (البتكوين) بأحد هذه الطرق: 
  كثمن مقابل المنتجات أو الخدمات التي يبيعها البائع فيحصل في مقابلها كثمن مقابل المنتجات أو الخدمات التي يبيعها البائع فيحصل في مقابلها

على العمالت االفتراضية. على العمالت االفتراضية. 
  شراء (البتكوين) مباشرة من خالل مواقع تبادل (البتكوين) أو الصرافات شراء (البتكوين) مباشرة من خالل مواقع تبادل (البتكوين) أو الصرافات

اآللية لصرف عملة البتكوين.اآللية لصرف عملة البتكوين.
 .مبادلة (البتكوين) مع شخص قريب منك بأي عملة أخر.مبادلة (البتكوين) مع شخص قريب منك بأي عملة أخر
  ربح (البتكوين) من خالل التنقيب التنافسي، والذي سوف نفرد له مطلبًا ربح (البتكوين) من خالل التنقيب التنافسي، والذي سوف نفرد له مطلبًا

خاصا.خاصا.
إذن يمكن لمن يرغب في الحصــول على عملة (البتكوين)، بالحصول عليها إذن يمكن لمن يرغب في الحصــول على عملة (البتكوين)، بالحصول عليها 
بأحد هذه الطرق الســالفة الذكر، ولكن قبل وبعــد الحصول على هذه العملة ما هي بأحد هذه الطرق الســالفة الذكر، ولكن قبل وبعــد الحصول على هذه العملة ما هي 

حقيقة (البتكوين)؟ وبماذا يمكن وصفها؟حقيقة (البتكوين)؟ وبماذا يمكن وصفها؟
عنــد النظر والتأمل في حقيقة هذه العملة يمكن أن تتجه اآلراء في هذه العملة عنــد النظر والتأمل في حقيقة هذه العملة يمكن أن تتجه اآلراء في هذه العملة 

إلى ثالثة آراء: إلى ثالثة آراء: 



العمالت االفتراضية وحقيقتهاالعمالت االفتراضية وحقيقتها

٤٣٤٣

الــرأي األول:الــرأي األول: وهو أنَّ (البتكوين) عبارة عن عملــة ذات قيمة وثمن، مثل  وهو أنَّ (البتكوين) عبارة عن عملــة ذات قيمة وثمن، مثل 
بقية العمــالت الحقيقة التي يتداولها الناس، والتــي تصدرها حكومات العالم، بقية العمــالت الحقيقة التي يتداولها الناس، والتــي تصدرها حكومات العالم، 
حت عن رأيها في  حت عن رأيها في وهــو رأي عامة المتداولين بـ(البتكوين) ورأي الدول التي صرَّ وهــو رأي عامة المتداولين بـ(البتكوين) ورأي الدول التي صرَّ

(البتكوين). (البتكوين). 
الــرأي الثاني:الــرأي الثاني: أنَّ (البتكوين) عبارة عن ســلعة وليس عملــة، وكانت اليابان  أنَّ (البتكوين) عبارة عن ســلعة وليس عملــة، وكانت اليابان 
، ومنحتها صفة  ، ومنحتها صفة قــد أعلنت في وقت ســابق أنَّ (بيتكوين) لن تُعامل باعتبارهــا عملةً قــد أعلنت في وقت ســابق أنَّ (بيتكوين) لن تُعامل باعتبارهــا عملةً

(السلعة) أو (الشيء) الخاضع للضريبة.(السلعة) أو (الشيء) الخاضع للضريبة.
الرأي الثالث:الرأي الثالث:  أنَّ (البتكوين) ليست عملة ذات قيمة أو ثمن، وليست مثل بقية   أنَّ (البتكوين) ليست عملة ذات قيمة أو ثمن، وليست مثل بقية 

العمالت التي تصدرها الدول وإنما مجرد أرقام في الشاشة.العمالت التي تصدرها الدول وإنما مجرد أرقام في الشاشة.
- الرأي األول الذي ير أنَّ (البتكوين) عملة علل لقوله بعدة علل: - الرأي األول الذي ير أنَّ (البتكوين) عملة علل لقوله بعدة علل: 

أنَّ الناس تعارفوا عليها بأنَّها عملة. أنَّ الناس تعارفوا عليها بأنَّها عملة.-   -١
أنَّها مغطاة بسلة عمالت. أنَّها مغطاة بسلة عمالت.-   -٢

أنَّه يمكن الشراء بقيمتها، مما يدل على أنَّها ذات قيمة. أنَّه يمكن الشراء بقيمتها، مما يدل على أنَّها ذات قيمة.-   -٣
أنَّها تؤدي وظيفة النقود من حيث إنَّها تعتبر مخزنًا للقيمة.  أنَّها تؤدي وظيفة النقود من حيث إنَّها تعتبر مخزنًا للقيمة. -   -٤

ا من حيث اإلصدار والتداول  أنَّها تعمل وفق آلية العمالت الحقيقة تمامً ا من حيث اإلصدار والتداول -  أنَّها تعمل وفق آلية العمالت الحقيقة تمامً  -٥
والتسعير لقيمتها وغير ذلك.والتسعير لقيمتها وغير ذلك.

- ويمكن أن يعلل للرأي الثاني وهو أنَّ (البتكوين) ليســت عملة وإنما سلعة - ويمكن أن يعلل للرأي الثاني وهو أنَّ (البتكوين) ليســت عملة وإنما سلعة 
بأمور: بأمور: 

أنَّ تعريف العملة بشــكلها وضوابطها وطريقة عملهــا ال ينطبق على  أنَّ تعريف العملة بشــكلها وضوابطها وطريقة عملهــا ال ينطبق على -   -١
(البتكوين) وإنَّما هي أقرب للسلع.(البتكوين) وإنَّما هي أقرب للسلع.



٤٤٤٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

أنَّ عمل (البتكوين) دور الوسيط للتبادل وليس بين سلة العمالت.  أنَّ عمل (البتكوين) دور الوسيط للتبادل وليس بين سلة العمالت. -   -٢
أنَّها غير مغطاة بأي عملة أو معدن. أنَّها غير مغطاة بأي عملة أو معدن.-   -٣

- ويعلل الذي ير أنَّ (البتكوين) ليست عملة بعدة تعليالت منها: - ويعلل الذي ير أنَّ (البتكوين) ليست عملة بعدة تعليالت منها: 
أن العمالت االفتراضية ال تحقق وظيفة مــن وظائف النقود، وهي أن  أن العمالت االفتراضية ال تحقق وظيفة مــن وظائف النقود، وهي أن -   -١

ا للثروة. ا للثروة.تصلح أن تكون مستودعً تصلح أن تكون مستودعً
العمالت االفتراضية ليســت تحت حماية من الــدول والحكومات؛  العمالت االفتراضية ليســت تحت حماية من الــدول والحكومات؛ -   -٢

ولهذا فهي غير آمنة وتحتوي على مخاطر عدة.ولهذا فهي غير آمنة وتحتوي على مخاطر عدة.
أنها ليســت ذات قيمة معتبــرة وإنما مجرد أرقام في الشاشــة تختفي  أنها ليســت ذات قيمة معتبــرة وإنما مجرد أرقام في الشاشــة تختفي -   -٣
من الشاشــة بســهولة بخالف عمالت الحكومات التــي تقف خلفها من الشاشــة بســهولة بخالف عمالت الحكومات التــي تقف خلفها 

اقتصاديات دول.اقتصاديات دول.
المطلب الثاني: نشأة العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين) ووظيفتها.المطلب الثاني: نشأة العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين) ووظيفتها.
بعد ظهور ونجاح عملة (البتكوين)، بدأت تنشأ وتظهر بقية العمالت االفتراضية؛ بعد ظهور ونجاح عملة (البتكوين)، بدأت تنشأ وتظهر بقية العمالت االفتراضية؛ 
حيث سبَّب إقبال الناس على (البتكوين)، انتشار ورواج العمالت االفتراضية؛ مما هيأ حيث سبَّب إقبال الناس على (البتكوين)، انتشار ورواج العمالت االفتراضية؛ مما هيأ 
وســاعد في ظهور عمالت جديدة، خاصة وأنَّ (البتكوين) مفتوحة المصدر، فجميع وســاعد في ظهور عمالت جديدة، خاصة وأنَّ (البتكوين) مفتوحة المصدر، فجميع 
معادالتها متاحة للجميع؛ مما أمكن نسخ تجربتها وعمل بعض التعديالت عليها، ومن معادالتها متاحة للجميع؛ مما أمكن نسخ تجربتها وعمل بعض التعديالت عليها، ومن 

مَّ إصدار عمالت افتراضية أخر وبمسميات مختلفة.  مَّ إصدار عمالت افتراضية أخر وبمسميات مختلفة. ثَ ثَ
من الذي قام بإنشاء عملة (البتكوين)؟من الذي قام بإنشاء عملة (البتكوين)؟

 ( (crypto-currencycrypto-currency) (البتكوين) هــو أول تطبيق لمفهوم يطلق عليه اســم) (البتكوين) هــو أول تطبيق لمفهوم يطلق عليه اســم
أو العملة المشــفرة، والذي كان الحديث (أو نحوها) ألول مرة في عام أو العملة المشــفرة، والذي كان الحديث (أو نحوها) ألول مرة في عام ١٩٩٨١٩٩٨م، م، 
من قبــل (من قبــل (DaiDai) () (WeiWei) في قائمة () في قائمة (cypherpunkscypherpunks) البريديــة، كانت فكرة الكاتب ) البريديــة، كانت فكرة الكاتب 
تتمحور حول شــكل جديد من المال، يعتمد التشفير للتحكم في إنشائه والتعاملتتمحور حول شــكل جديد من المال، يعتمد التشفير للتحكم في إنشائه والتعامل 



العمالت االفتراضية وحقيقتهاالعمالت االفتراضية وحقيقتها

٤٥٤٥

ــر في ٢٠٠٩٢٠٠٩م م  ــر في به بديالً عن الســلطة المركزية. وأول تطبيق وتأكيد على المبدأ نُشِ به بديالً عن الســلطة المركزية. وأول تطبيق وتأكيد على المبدأ نُشِ
 .( .(SatoshiSatoshi NakamotoNakamoto) (ساتوشي ناكاموتوا) على قائمة بريدية للتشفير بواســطة) (ساتوشي ناكاموتوا) على قائمة بريدية للتشفير بواســطة
ساتوشــي قام بترك المشروع في ساتوشــي قام بترك المشروع في ٢٠١٠٢٠١٠م بدون توضيح المزيد حول نفسه، وقضية م بدون توضيح المزيد حول نفسه، وقضية 
ا حولها،  برز شــكوكً ا حولها،  الحقيقية غالبًا ما يُ برز شــكوكً التكتم على شــخصية ساتوشــي التكتم على شــخصية ساتوشــي SatoshiSatoshi الحقيقية غالبًا ما يُ
والكثير من الشــكوك مرتبط بسوء فهم طبيعة مفتوحة المصدر للبتكوين؛ حيث إنَّ والكثير من الشــكوك مرتبط بسوء فهم طبيعة مفتوحة المصدر للبتكوين؛ حيث إنَّ 
ر حول  ر حول بروتوكول وبرنامج (البتكوين) منشــورين بشكل مفتوح، ويمكن ألي مطوِّ بروتوكول وبرنامج (البتكوين) منشــورين بشكل مفتوح، ويمكن ألي مطوِّ
العالم أن يطَّلــع على المصدر البرمجي(العالم أن يطَّلــع على المصدر البرمجي(codecode)، وعمل إصدار معدل خاص به من )، وعمل إصدار معدل خاص به من 
ا كالمبرمجين الحاليين، فإنَّ تأثير ساتوشي (SatoshiSatoshi) كان ) كان  ا كالمبرمجين الحاليين، فإنَّ تأثير ساتوشي (برنامج (البتكوين)، تمامً برنامج (البتكوين)، تمامً
ا بالتغييرات التي قام بعملها والتي تبنَّاها وعمل بها اآلخرون، فساتوشــي  ا بالتغييرات التي قام بعملها والتي تبنَّاها وعمل بها اآلخرون، فساتوشــي محــدودً محــدودً

ال يتحكم بـ(البتكوين).ال يتحكم بـ(البتكوين).
ا من هو وراء إنشاء عملة (البتكوين)، على الرغم  ا من هو وراء إنشاء عملة (البتكوين)، على الرغم وحتى اآلن لم يُعرف تحديدً وحتى اآلن لم يُعرف تحديدً
من كثرة األقاويل والكالم حول هوية عدة أشخاص أفراد، وكذلك االشتباه بمنظمات من كثرة األقاويل والكالم حول هوية عدة أشخاص أفراد، وكذلك االشتباه بمنظمات 
قامت بإنشاء عملة (البتكوين). ويبدوا أنَّ صاحب فكرة هذه العملة يريد أن يغير العالم قامت بإنشاء عملة (البتكوين). ويبدوا أنَّ صاحب فكرة هذه العملة يريد أن يغير العالم 
ا، وفي نفس الوقت يخشى من أي مالحقة قضائية أو قانونية، أو أنَّه  ا، وفي نفس الوقت يخشى من أي مالحقة قضائية أو قانونية، أو أنَّه ويقدم شيئًا جديدً ويقدم شيئًا جديدً
يريد أن تركز الناس على الفكرة بغض النظر عن الشخص الذي قام بهذا العمل؛ ولهذا يريد أن تركز الناس على الفكرة بغض النظر عن الشخص الذي قام بهذا العمل؛ ولهذا 
فتح المجال لمعرفة أســرار وطريقة عمل (البتكوين). وأيا كان السبب فإنه يعتبر من فتح المجال لمعرفة أســرار وطريقة عمل (البتكوين). وأيا كان السبب فإنه يعتبر من 
األمور السلبية عدم الكشف عن هوية مخترع البتكوين ويبدو لي أن وراءها منظمات األمور السلبية عدم الكشف عن هوية مخترع البتكوين ويبدو لي أن وراءها منظمات 
ا للتعقيد الذي يكتنفها، وربما وبعــد نجاحها أتوقع أنها  ا للتعقيد الذي يكتنفها، وربما وبعــد نجاحها أتوقع أنها أو دول وليس شــخص نظرً أو دول وليس شــخص نظرً
تحارب ويستفاد من الفكرة بشكل منظم وليس بشكل فردي وبعد ذلك يقضى عليها تحارب ويستفاد من الفكرة بشكل منظم وليس بشكل فردي وبعد ذلك يقضى عليها 

إال إذا تغيرت قواعد اللعبةإال إذا تغيرت قواعد اللعبة
المطلب الثالث: الفرق بين العملة االفتراضية والنقد اإللكتروني.المطلب الثالث: الفرق بين العملة االفتراضية والنقد اإللكتروني.

قــد يظن البعــض عدم وجــود أي فرق بين العمــالت االفتراضيــة والنقود قــد يظن البعــض عدم وجــود أي فرق بين العمــالت االفتراضيــة والنقود 
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اإللكترونية، بجامع أنَّ كالهما نقود تنفذ ويعمل بها عن طريق الوســائل اإللكترونية، اإللكترونية، بجامع أنَّ كالهما نقود تنفذ ويعمل بها عن طريق الوســائل اإللكترونية، 
والحقيقة أنَّ هــذا غير صحيح، فهناك عدة فروق بين العمــالت االفتراضية والنقود والحقيقة أنَّ هــذا غير صحيح، فهناك عدة فروق بين العمــالت االفتراضية والنقود 
اإللكترونية، وقبل أن نذكر الفرق بينهما يجــدر بنا تعريف النقود اإللكترونية؛ حيث اإللكترونية، وقبل أن نذكر الفرق بينهما يجــدر بنا تعريف النقود اإللكترونية؛ حيث 

سبق تعريف العمالت االفتراضية. سبق تعريف العمالت االفتراضية. 
فها البنك المركزي األوربي بأنَّها: (مخــزون إلكتروني، لقيمة نقدية،  فها البنك المركزي األوربي بأنَّها: (مخــزون إلكتروني، لقيمة نقدية، فقــد عرَّ فقــد عرَّ
على وســيلة تقنية، يســتخدم بصورة شــائعة، للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من على وســيلة تقنية، يســتخدم بصورة شــائعة، للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من 
أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حســاب بنكي عند إجراء الصفقة، وتستخدم كأداة أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حســاب بنكي عند إجراء الصفقة، وتستخدم كأداة 

ا)(١). ا)محمولة مدفوعة مقدمً محمولة مدفوعة مقدمً
من التعريفات الســابقة للعمــالت االفتراضيــة والنقــود اإللكترونية يتبين من التعريفات الســابقة للعمــالت االفتراضيــة والنقــود اإللكترونية يتبين 

له في النقاط التالية:  له في النقاط التالية: االختالف بينهما، نفصِّ االختالف بينهما، نفصِّ
١- أنَّ العمالت االفتراضية تقبل المقارنة بعمالت الدول كالدوالر أو اليورو، - أنَّ العمالت االفتراضية تقبل المقارنة بعمالت الدول كالدوالر أو اليورو، 
ولكن مع فوارق جوهرية، أهمها أنَّ العمالت االفتراضية هي عملة إلكترونية بصورة ولكن مع فوارق جوهرية، أهمها أنَّ العمالت االفتراضية هي عملة إلكترونية بصورة 
ل عبر اإلنترنت فقط دون وجودٍ ماديٍّ حقيقي لها، ومع هذا فهي ذات  تَداوَ ل عبر اإلنترنت فقط دون وجودٍ ماديٍّ حقيقي لها، ومع هذا فهي ذات كاملة، وتُ تَداوَ كاملة، وتُ
قيمة بذاتها غير مرتبطة بعملة أخر. أما النقود اإللكترونية فهي عمالت تابعة للدول قيمة بذاتها غير مرتبطة بعملة أخر. أما النقود اإللكترونية فهي عمالت تابعة للدول 
ل عن طريق قنــوات إلكترونية كالبطاقات البنكية، أو الدفع  تَداوَ ل عن طريق قنــوات إلكترونية كالبطاقات البنكية، أو الدفع كالدوالر واليورو تُ تَداوَ كالدوالر واليورو تُ
ل بشــكل ملموس على شكل أوراق  تَداوَ ل بشــكل ملموس على شكل أوراق عن طريق مواقع اإلنترنت، ونحو ذلك، وتُ تَداوَ عن طريق مواقع اإلنترنت، ونحو ذلك، وتُ

نقدية.نقدية.
٢- العمالت االفتراضية ال توجد لها ســلطة إصــدار، أو هيئات تنظيمية مثل - العمالت االفتراضية ال توجد لها ســلطة إصــدار، أو هيئات تنظيمية مثل 
البنوك المركزية تقف خلفها، ولكن يمكن استخدامها مثل أي عملة أخر للشراء من البنوك المركزية تقف خلفها، ولكن يمكن استخدامها مثل أي عملة أخر للشراء من 
 European Central Bank (1998)European Central Bank (1998), (Report on electronicmoney). Frankfurt (Report on electronicmoney). Frankfurt,  (١)

GermanyGermany, August August, p..7 p..7



العمالت االفتراضية وحقيقتهاالعمالت االفتراضية وحقيقتها

٤٧٤٧

خالل اإلنترنت، أو حتى تحويلها إلى العملة التي تريد دوالر، يورو...إلخ. أما النقود خالل اإلنترنت، أو حتى تحويلها إلى العملة التي تريد دوالر، يورو...إلخ. أما النقود 
ل عن طريق قنوات إلكترونية  تَداوَ ل عن طريق قنوات إلكترونية اإللكترونية فهي في األساس نقود تصدرها دول وتُ تَداوَ اإللكترونية فهي في األساس نقود تصدرها دول وتُ

فقط، وذلك مثل الدوالر واليورو وغيرها.فقط، وذلك مثل الدوالر واليورو وغيرها.
ا بين الناس  ا وتعامالً وتلقى رواجً ا بين الناس - النقود اإللكترونية تعتبر حاليا أكثر انتشارً ا وتعامالً وتلقى رواجً ٣- النقود اإللكترونية تعتبر حاليا أكثر انتشارً
بشــكل أكبر من العمالت االفتراضية، فالعمالت االفتراضيــة حديثة، وغير معروفة بشــكل أكبر من العمالت االفتراضية، فالعمالت االفتراضيــة حديثة، وغير معروفة 

ا لحداثتها. ا لحداثتها.لد كثير من الناس، فهي ليست واسعة االنتشار؛ نظرً لد كثير من الناس، فهي ليست واسعة االنتشار؛ نظرً
٤- العمالت االفتراضية ال يمكن ســحبها على شــكل نقد، فالبتكوين مثالً - العمالت االفتراضية ال يمكن ســحبها على شــكل نقد، فالبتكوين مثالً 
ال يمكن الحصول عليه بشــكل نقد، فهي عمالت افتراضية ليس لها وجود ملموس ال يمكن الحصول عليه بشــكل نقد، فهي عمالت افتراضية ليس لها وجود ملموس 
باليد، وإنَّما وجود محســوس، بعكــس النقود اإللكترونية فيمكن ســحب الدوالر باليد، وإنَّما وجود محســوس، بعكــس النقود اإللكترونية فيمكن ســحب الدوالر 

وتحويله من نقود إلكترونية إلى نقود ملموسة.وتحويله من نقود إلكترونية إلى نقود ملموسة.
المطلب الرابع: طريقة عمل العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين) المطلب الرابع: طريقة عمل العمالت االفتراضية وعملة (البتكوين) 

ومدى انتشارها في العالمومدى انتشارها في العالم(١).
ا أنَّ ظهور عملة (البتكوين) مفتوحة المصدر ســاهم في نســخ  ا أنَّ ظهور عملة (البتكوين) مفتوحة المصدر ســاهم في نســخ تكلمنا ســابقً تكلمنا ســابقً
برنامج (البتكوين)، وظهور عمالت افتراضية كثيرة تشبه (البتكوين) في طريقة العمل، برنامج (البتكوين)، وظهور عمالت افتراضية كثيرة تشبه (البتكوين) في طريقة العمل، 
وإن كان يوجد بعض االختالفات، ولهذا ســأتكلم عن طريقة عمل (البتكوين)؛ ألنَّ وإن كان يوجد بعض االختالفات، ولهذا ســأتكلم عن طريقة عمل (البتكوين)؛ ألنَّ 
العمالت االفتراضية األخر هي امتداد لعملــة (البتكوين)، خاصة في ظل النجاح العمالت االفتراضية األخر هي امتداد لعملــة (البتكوين)، خاصة في ظل النجاح 
الــذي حققته عملــة البتكوين والذي ســاهم وســاعد على نجاح فكــرة العمالت الــذي حققته عملــة البتكوين والذي ســاهم وســاعد على نجاح فكــرة العمالت 

االفتراضية.االفتراضية.
تم االستفادة في هذا المطلب من موقع مؤسسة البتكوين، وهو موقع مخصص إلدارة هذه  تم االستفادة في هذا المطلب من موقع مؤسسة البتكوين، وهو موقع مخصص إلدارة هذه    (١)
العملة واإلجابة عن االستفسارات حول البتكوين. ينظر: العملة واإلجابة عن االستفسارات حول البتكوين. ينظر: /https: //bitcoin.org/ar/https: //bitcoin.org/ar، تاريخ ، تاريخ 

١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ، هـ، ٢٠١٥٢٠١٥/١١١١/٢١٢١م. م. 
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 ،( ،(BlockchainBlockchain) و(البتكوين) عملة رقمية مجهولة تقوم على تقنية البلوكشين) و(البتكوين) عملة رقمية مجهولة تقوم على تقنية البلوكشين
ا متسلســالً وال أي وسيلة أخر كانت من أي نوع تتيح تتبُّع  ا متسلســالً وال أي وسيلة أخر كانت من أي نوع تتيح تتبُّع بمعنى أنَّها ال تمتلك رقمً بمعنى أنَّها ال تمتلك رقمً
ما أُنفق للوصول إلى البائع أو المشــتري، مما يجعل منهــا فكرة رائجة لد كل من ما أُنفق للوصول إلى البائع أو المشــتري، مما يجعل منهــا فكرة رائجة لد كل من 
المدافعين عن الخصوصية، أو بائعي البضاعة غير المشــروعة (مثل المخدرات) عبر المدافعين عن الخصوصية، أو بائعي البضاعة غير المشــروعة (مثل المخدرات) عبر 

اإلنترنت على حد سواء.اإلنترنت على حد سواء.
تقوم (البتكوين) على التعامالت المالية، وتستخدم شبكة الندِّ للندِّ باإلنجليزية تقوم (البتكوين) على التعامالت المالية، وتستخدم شبكة الندِّ للندِّ باإلنجليزية 
(Peer to PeerPeer to Peer)، والتوقيع اإللكتروني، والتشــفير بين شخصين مباشرة دون وجود )، والتوقيع اإللكتروني، والتشــفير بين شخصين مباشرة دون وجود 
هيئة وســيطة تنظم هذه التعامالت؛ حيث تذهب النقود من حســاب مستخدم إلى هيئة وســيطة تنظم هذه التعامالت؛ حيث تذهب النقود من حســاب مستخدم إلى 
آخر بشــكل فوري، ودون المرور عبر أي مصارف أو أي جهات وسيطة من أي نوع آخر بشــكل فوري، ودون المرور عبر أي مصارف أو أي جهات وسيطة من أي نوع 
ا هذه الخدمة متوفرة على مســتو العالم وال تحتاج لمتطلبات أو أشــياء  ا هذه الخدمة متوفرة على مســتو العالم وال تحتاج لمتطلبات أو أشــياء كان، أيضً كان، أيضً
ن فــي محفظة إلكترونية،  ن فــي محفظة إلكترونية، معقدة الســتخدامها، فعند الحصول على العمالت تُخزَّ معقدة الســتخدامها، فعند الحصول على العمالت تُخزَّ
ومن الممكن اســتخدام هذه العمالت في أشياء كثيرة منها: شراء الكتب، والهدايا، ومن الممكن اســتخدام هذه العمالت في أشياء كثيرة منها: شراء الكتب، والهدايا، 
أو األشــياء المتاح شــراؤها عن طريق اإلنترنت وتحويلها لعمــالت أخر مثل: أو األشــياء المتاح شــراؤها عن طريق اإلنترنت وتحويلها لعمــالت أخر مثل: 

الدوالر أو اليورو.الدوالر أو اليورو.
من الذي يتحكم ويدير شبكة (البتكوين)؟من الذي يتحكم ويدير شبكة (البتكوين)؟

م فيها من قبل  م فيها من قبل اإلجابة ال أحد يملك شــبكة (البتكوين)، فـ(البتكويــن) يُتحكَّ اإلجابة ال أحد يملك شــبكة (البتكوين)، فـ(البتكويــن) يُتحكَّ
جميــع مســتخدمي (البتكوين) من جميع أنحــاء العالم، وذلك مــن خالل برنامج جميــع مســتخدمي (البتكوين) من جميع أنحــاء العالم، وذلك مــن خالل برنامج 
(البتكويــن) الذي ينزله الشــخص على جهاز الحاســب اآللي الخــاص به إذا كان (البتكويــن) الذي ينزله الشــخص على جهاز الحاســب اآللي الخــاص به إذا كان 
يرغب في االنضمام لفريــق التنقيب الذي يجري عمليات وتــداول (البتكوين) في يرغب في االنضمام لفريــق التنقيب الذي يجري عمليات وتــداول (البتكوين) في 
م أجهزة  م أجهزة العالم، فبرنامج (البتكوين) وطريقة عمله واضحة في البرنامج، فقط تُستخدَ العالم، فبرنامج (البتكوين) وطريقة عمله واضحة في البرنامج، فقط تُستخدَ
المســتخدمين بمقابل مادي وهذا ما يســمى بالتنقيب، ويقوم المطورون بتحســين المســتخدمين بمقابل مادي وهذا ما يســمى بالتنقيب، ويقوم المطورون بتحســين 
البرنامــج، ولكن ال يمكنهم فــرض تغيير فــي بروتوكول (البتكويــن)؛ ألنَّ جميع البرنامــج، ولكن ال يمكنهم فــرض تغيير فــي بروتوكول (البتكويــن)؛ ألنَّ جميع 
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المســتخدمين لديهم مطلق الحرية الختيار أي برنامج وإصدار يمكنهم اســتخدامه، المســتخدمين لديهم مطلق الحرية الختيار أي برنامج وإصدار يمكنهم اســتخدامه، 
وذلــك من أجل البقاء على توافق مع بعضهم البعض، ويحتاج جميع المســتخدمين وذلــك من أجل البقاء على توافق مع بعضهم البعض، ويحتاج جميع المســتخدمين 
الســتخدام برامج تتماشــى مع نفس القواعد، و(البتكوين) يمكن أن تعمل بشــكل الســتخدام برامج تتماشــى مع نفس القواعد، و(البتكوين) يمكن أن تعمل بشــكل 
جيــد فقط عندما يكون هناك إجماع وتكامل بين جميع المســتخدمين؛ ولهذا جميع جيــد فقط عندما يكون هناك إجماع وتكامل بين جميع المســتخدمين؛ ولهذا جميع 

المستخدمين والمطورين لديهم القدرة والحافز على تبنِّي وحماية هذا اإلجماع.المستخدمين والمطورين لديهم القدرة والحافز على تبنِّي وحماية هذا اإلجماع.
كيف يعمل (البتكوين)؟ كيف يعمل (البتكوين)؟ 

من جهة المســتخدم والمتعامل بـ(البتكوين)، ال شــيء أكثر من كونه برنامج من جهة المســتخدم والمتعامل بـ(البتكوين)، ال شــيء أكثر من كونه برنامج 
جوال أو برنامج كمبيوتر يقوم بتوفير محفظة (بتكوين) شــخصية ويسمح للمستخدم جوال أو برنامج كمبيوتر يقوم بتوفير محفظة (بتكوين) شــخصية ويسمح للمستخدم 
بإرسال واستقبال عمالت (البتكوين)، هكذا تعمل (البتكوين) ألغلب المستخدمين، بإرسال واستقبال عمالت (البتكوين)، هكذا تعمل (البتكوين) ألغلب المستخدمين، 
ولكن خلف الســتار تتشــارك شــبكة (البتكوين) مع بعضها لتكون جسر عام يسمى ولكن خلف الســتار تتشــارك شــبكة (البتكوين) مع بعضها لتكون جسر عام يسمى 
ا  ا ) أو سلسلة البلوكات. الجسر يحتوي على كل معاملة أُرسلتْ يومً ـ (block chainblock chain) أو سلسلة البلوكات. الجسر يحتوي على كل معاملة أُرسلتْ يومً ـ (ال ال
ما، مما يسمح للكمبيوتر الخاص بأي مســتخدم من التأكد من صالحية كل معاملة، ما، مما يسمح للكمبيوتر الخاص بأي مســتخدم من التأكد من صالحية كل معاملة، 
وصحــة كل معاملة محمية بواســطة توقيــع إلكتروني يتوافق مع العنوان الراســل، وصحــة كل معاملة محمية بواســطة توقيــع إلكتروني يتوافق مع العنوان الراســل، 
مما يســمح لجميع المســتخدمين بالتحكم الكامل في إرســال عمالت (البتكوين) مما يســمح لجميع المســتخدمين بالتحكم الكامل في إرســال عمالت (البتكوين) 
من خــالل محافظ (البتكوين) الخاصة بهم، باإلضافــة لذلك يمكن ألي أحد إتمام من خــالل محافظ (البتكوين) الخاصة بهم، باإلضافــة لذلك يمكن ألي أحد إتمام 
المعامالت باستخدام قوة الحوسبة الخاصة بأجهزة متخصصة والحصول على جوائز المعامالت باستخدام قوة الحوسبة الخاصة بأجهزة متخصصة والحصول على جوائز 

بـ(البتكوين) مقابل خدماتهم، وهذا ما يسمى بالـ (بـ(البتكوين) مقابل خدماتهم، وهذا ما يسمى بالـ (miningmining) أو التنقيب.) أو التنقيب.
كيف تنشأ عمالت (البتكوين)؟ كيف تنشأ عمالت (البتكوين)؟ 

لإلجابة فعمالت (البتكوين) الجديدة تولَّد باستخدام عملية تنافسية ال مركزية لإلجابة فعمالت (البتكوين) الجديدة تولَّد باستخدام عملية تنافسية ال مركزية 
تســمى التنقيب أو التعديــن، وباإلنجليزية (تســمى التنقيب أو التعديــن، وباإلنجليزية (miningmining). هــذه العملية تتضمن مكافأة ). هــذه العملية تتضمن مكافأة 
األشــخاص من قبل الشــبكة مقابل خدماتهم، فمنقبي (البتكوين) يقومون بمعالجة األشــخاص من قبل الشــبكة مقابل خدماتهم، فمنقبي (البتكوين) يقومون بمعالجة 
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المعامالت وتأمين الشــبكة باســتخدام أجهزة متخصصة، بينما يقومون في المقابل المعامالت وتأمين الشــبكة باســتخدام أجهزة متخصصة، بينما يقومون في المقابل 
بتجميع عمــالت (البتكوين) الجديدة، فمنقبي (البتكوين) يســمحون باســتخدام بتجميع عمــالت (البتكوين) الجديدة، فمنقبي (البتكوين) يســمحون باســتخدام 
أجهزتهــم الخاصة لتنفيذ عمليات التداول والبيع والشــراء على (البتكوين)، وذلك أجهزتهــم الخاصة لتنفيذ عمليات التداول والبيع والشــراء على (البتكوين)، وذلك 

مقابل حصولهم على (البتكوين)؛ حيث يمنحهم إياها برنامج (البتكوين). مقابل حصولهم على (البتكوين)؛ حيث يمنحهم إياها برنامج (البتكوين). 
م بطريقة خاصة؛ حيث تنشأ عمالت (البتكوين)  م بطريقة خاصة؛ حيث تنشأ عمالت (البتكوين) وبروتوكول (البتكوين) مصمَّ وبروتوكول (البتكوين) مصمَّ
الجديدة بمعدل ثابــت، هذا يجعل التنقيب على عمالت (البتكوين) عمالً تنافســيا الجديدة بمعدل ثابــت، هذا يجعل التنقيب على عمالت (البتكوين) عمالً تنافســيا 
جدا، فعندما يقوم منقبون جدد باالنضمام للشبكة، يصبح من الصعوبة بمكان تحقيق جدا، فعندما يقوم منقبون جدد باالنضمام للشبكة، يصبح من الصعوبة بمكان تحقيق 
أي ربح، ويتوجب على المنقبين حينها البحث عن طرق أكثر فعالية لتغطية مصاريف أي ربح، ويتوجب على المنقبين حينها البحث عن طرق أكثر فعالية لتغطية مصاريف 

التشغيل الخاصة بهم. التشغيل الخاصة بهم. 
رٌ لديــه القدرة على التحكم  طَوِّ رٌ لديــه القدرة على التحكم وللعلم، فإنَّه ال يوجد أي ســلطة مركزية أو مُ طَوِّ وللعلم، فإنَّه ال يوجد أي ســلطة مركزية أو مُ
بالنظام أو التالعب به لزيادة أرباح المنقبين، بل إنَّ كل جزئية في شــبكة (البتكوين) بالنظام أو التالعب به لزيادة أرباح المنقبين، بل إنَّ كل جزئية في شــبكة (البتكوين) 
توقع من النظام اتباعها. توقع من النظام اتباعها.في العالم ستقوم برفض أي شيء ال يتوافق مع القواعد التي يُ في العالم ستقوم برفض أي شيء ال يتوافق مع القواعد التي يُ

تنشــأ عمالت (البتكوين) بمعدل متناقص، ومن الممكن التنبؤ بعدد عمالت تنشــأ عمالت (البتكوين) بمعدل متناقص، ومن الممكن التنبؤ بعدد عمالت 
(البتكوين) الجديدة التي تنشأ كل عام، ويتناقص العدد إلى النصف حتى تنشأ جميع (البتكوين) الجديدة التي تنشأ كل عام، ويتناقص العدد إلى النصف حتى تنشأ جميع 
عمالت (البتكوين) على نحو كامل وبإجمالــي عمالت (البتكوين) على نحو كامل وبإجمالــي ٢١٢١ مليون عملة بتكوين في الوجود  مليون عملة بتكوين في الوجود 
كله، بعدها يتوقَّف إصدار عمالت بتكوين جديدة، وعند هذه النقطة فإنَّ التنقيب عن كله، بعدها يتوقَّف إصدار عمالت بتكوين جديدة، وعند هذه النقطة فإنَّ التنقيب عن 
م على نحو استثنائي برسوم عمليات صغيرة عدة عن  م على نحو استثنائي برسوم عمليات صغيرة عدة عن (البتكوين) من المحتمل أن يُدعَ (البتكوين) من المحتمل أن يُدعَ

عمليات التحويل. عمليات التحويل. 
ا على العملة؟  ا على العملة؟ هل يشكل عدد عمالت (البتكوين) المحدود قيدً هل يشكل عدد عمالت (البتكوين) المحدود قيدً

لإلجابــة فإنَّه يتفرد (البتكوين) فــي أنَّ لإلجابــة فإنَّه يتفرد (البتكوين) فــي أنَّ ٢١٢١ مليون عملــة بتكوين فقط يمكن  مليون عملــة بتكوين فقط يمكن 
ا؛ ألنَّ كل عملة (بتكوين)  ا أبدً ا؛ ألنَّ كل عملة (بتكوين) إنشــاؤها على اإلطالق، وال يمكن أن يكون هذا عائقً ا أبدً إنشــاؤها على اإلطالق، وال يمكن أن يكون هذا عائقً
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ا أن  ا أن )، ومن المحتمل أيضً يمكن تقســيمها حتى يمكن تقســيمها حتى ٨ خانات تسمى (ساتوشــي) ( خانات تسمى (ساتوشــي) (BTCBTC)، ومن المحتمل أيضً
تُقســم إلى وحدات أصغر إذا تطلَّب األمر هذا في المستقبل، وبما أنَّ متوسط حجم تُقســم إلى وحدات أصغر إذا تطلَّب األمر هذا في المستقبل، وبما أنَّ متوسط حجم 
المعاملة يتناقص، فالمعامالت يمكنها أن تتم في صورة وحدات منبثقة من (البتكوين)، المعاملة يتناقص، فالمعامالت يمكنها أن تتم في صورة وحدات منبثقة من (البتكوين)، 
كـ(المللــي بتكوين) (كـ(المللــي بتكوين) (millibitcoinsmillibitcoins) أو () أو (mBTCmBTC)، فالبت ()، فالبت (BitBit) هو الرقم الذي بعد ) هو الرقم الذي بعد 
الفاصلة (الفاصلة (١٫١١٫١)؛ وسميت بتكوين ألنَّها مركبة من البت ()؛ وسميت بتكوين ألنَّها مركبة من البت (BitBit) والكوين () والكوين (CoinCoin) الذي ) الذي 

هو العملة المعدنية، فيمكن تقسيم العملة إلى أجزاء صغيرة بحيث تمنع توقفها.هو العملة المعدنية، فيمكن تقسيم العملة إلى أجزاء صغيرة بحيث تمنع توقفها.
هل يحتوي (البتكوين) على قيمة؟ هل يحتوي (البتكوين) على قيمة؟ 

(البتكوين) ذو قيمة؛ ألنَّه مفيد كشــكل من أشكال األموال، ولد (البتكوين) (البتكوين) ذو قيمة؛ ألنَّه مفيد كشــكل من أشكال األموال، ولد (البتكوين) 
نفس خصائص األموال (الصمود، القابلية للحمل، التبادلية، الندرة، القابلية للقسمة نفس خصائص األموال (الصمود، القابلية للحمل، التبادلية، الندرة، القابلية للقسمة 
وسهولة التعامل بها)، بناء على اعتماده على خصائص الرياضيات بدالً من االعتماد وسهولة التعامل بها)، بناء على اعتماده على خصائص الرياضيات بدالً من االعتماد 
على الخصائص المادية، كما في الذهب والفضة، أو الوثوق في السلطات المصدرة، على الخصائص المادية، كما في الذهب والفضة، أو الوثوق في السلطات المصدرة، 

كما في العمالت الورقية.كما في العمالت الورقية.
باختصار (البتكوين) مدعوم من قبل الرياضيات بهذه المواصفات، كل ما هو باختصار (البتكوين) مدعوم من قبل الرياضيات بهذه المواصفات، كل ما هو 
، وفي حالة  بَنِّيهِ ، وفي حالة مطلوب لشكلٍ ما من أشكال األموال لكي يصبح ذا قيمة هو الثقة به وتَ بَنِّيهِ مطلوب لشكلٍ ما من أشكال األموال لكي يصبح ذا قيمة هو الثقة به وتَ
(البتكوين) يمكن قياس هذا بقاعدتها المتنامية من المستخدمين والتجار والشركات (البتكوين) يمكن قياس هذا بقاعدتها المتنامية من المستخدمين والتجار والشركات 
الناشئة، كما في جميع العمالت األخر، ويســتمد (البتكوين) قيمته فقط وحصريا الناشئة، كما في جميع العمالت األخر، ويســتمد (البتكوين) قيمته فقط وحصريا 

من الناس الراغبين في قبوله كطريقة دفع.من الناس الراغبين في قبوله كطريقة دفع.
إذا كان لـ(البتكوين) قيمة فمن الذي يحدد سعر (البتكوين)؟ إذا كان لـ(البتكوين) قيمة فمن الذي يحدد سعر (البتكوين)؟ 

يتحدد ســعر عملة (البتكوين) بقانون العرض والطلب، فعندما يزداد الطلب يتحدد ســعر عملة (البتكوين) بقانون العرض والطلب، فعندما يزداد الطلب 
على (البتكوين) يزداد الســعر، وعندما يقل الطلب يقل السعر، وهناك كمية محدودة على (البتكوين) يزداد الســعر، وعندما يقل الطلب يقل السعر، وهناك كمية محدودة 
فقط من عمالت (البتكوين) متاحة للتداول فعمالت (البتكوين) الجديدة تنشأ بمعدل فقط من عمالت (البتكوين) متاحة للتداول فعمالت (البتكوين) الجديدة تنشأ بمعدل 
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 ا على هذا المستو ا على هذا المستو متناقص ويمكن التنبؤ به، مما يعني أنَّ الطلب يجب أن يأتي الحقً متناقص ويمكن التنبؤ به، مما يعني أنَّ الطلب يجب أن يأتي الحقً
ا صغيرة نسبيا  ا صغيرة نسبيا من التضخم؛ لكي يبقى السعر ثابتًا، وألنَّ سوق (البتكوين) ال يزال سوقً من التضخم؛ لكي يبقى السعر ثابتًا، وألنَّ سوق (البتكوين) ال يزال سوقً
مقارنة بما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل، ال يتطلب األمر كمية كبيرة من األموال مقارنة بما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل، ال يتطلب األمر كمية كبيرة من األموال 

لتحريك سعر السوق لألعلى أو لألسفل.لتحريك سعر السوق لألعلى أو لألسفل.
االعتراف الدولي: االعتراف الدولي: 

تعد ألمانيا الدولة األولى التي اعترفت رســميا بعملــة (البتكوين) وأنَّها نوع تعد ألمانيا الدولة األولى التي اعترفت رســميا بعملــة (البتكوين) وأنَّها نوع 
من النقود؛ وذلك خشــية من التهرب من قانون الضرائــب، وبهذا اعتبرت الحكومة من النقود؛ وذلك خشــية من التهرب من قانون الضرائــب، وبهذا اعتبرت الحكومة 
األلمانية أنَّها تستطيع فرض الضريبة على األرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل األلمانية أنَّها تستطيع فرض الضريبة على األرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل 
بـ(البتكوين)، في حين تبقى المعامالت المالية الفردية معفيَّة من الضرائب. وروســيا بـ(البتكوين)، في حين تبقى المعامالت المالية الفردية معفيَّة من الضرائب. وروســيا 
ا وقدمت لها تســهيالت وتبعتها دول عدة  ا وقدمت لها تســهيالت وتبعتها دول عدة منعتها في البداية ولكن اعترفت بها مؤخرً منعتها في البداية ولكن اعترفت بها مؤخرً

مثل: اليابان، فنلندا، فنزويال.مثل: اليابان، فنلندا، فنزويال.
وفي المملكة العربية الســعودية حذرت مؤسســة النقد العربي السعودي من وفي المملكة العربية الســعودية حذرت مؤسســة النقد العربي السعودي من 
عملة البتكوين وجاء في بيان لها على موقعها الرســمي تويتر بتاريخ عملة البتكوين وجاء في بيان لها على موقعها الرســمي تويتر بتاريخ ٢٠١٧٢٠١٧/٧/٤م: م: 
 virtualvirtual) جددت مؤسســة النقد العربي تأكيدها أن ما يســمى بالعملة اإللكترونية ((جددت مؤسســة النقد العربي تأكيدها أن ما يســمى بالعملة اإللكترونية)
currencies-Bitcoincurrencies-Bitcoin) ال تعــد عملــة معتمــدة داخل المملكــة. وأن تداول صرف ) ال تعــد عملــة معتمــدة داخل المملكــة. وأن تداول صرف 

العمــالت أو العملة االفتراضية التي يتــم تداولها من خالل الشــبكة العنكبوتية قد العمــالت أو العملة االفتراضية التي يتــم تداولها من خالل الشــبكة العنكبوتية قد 
حذرت منها المؤسسة لما لتلك التعامالت من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين حذرت منها المؤسسة لما لتلك التعامالت من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين 

كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية).كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية).
ا بأنَّ (البتكوين)  ا بأنَّ (البتكوين) وكان قاضٍ فدرالي فــي الواليات المتحدة قد حكم مؤخــرً وكان قاضٍ فدرالي فــي الواليات المتحدة قد حكم مؤخــرً
هي عملة ونوع من أنواع النقد، ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي، لكن الواليات هي عملة ونوع من أنواع النقد، ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي، لكن الواليات 

المتحدة لم تعترف بالعملة رسميا بعد.المتحدة لم تعترف بالعملة رسميا بعد.
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٥٣٥٣

والصين حظرتها؛ حيث إنَّ خطورتها تكمن فــي أنَّها ال تخضع لقيود تحويل والصين حظرتها؛ حيث إنَّ خطورتها تكمن فــي أنَّها ال تخضع لقيود تحويل 
األموال، وير البعض أنَّ االعتراف الرسمي يحمل جانبًا إيجابيا، وهو إعطاء العملة األموال، وير البعض أنَّ االعتراف الرسمي يحمل جانبًا إيجابيا، وهو إعطاء العملة 
 المزيد من الصفة القانونية، والتي تســاهم في اســتقرارها وانتشارها، في حين ير المزيد من الصفة القانونية، والتي تســاهم في اســتقرارها وانتشارها، في حين ير
آخــرون أنَّ هذا قد يفتح الباب إلى مزيد من تنظيم العملة وربطها بالحكومات، وهذا آخــرون أنَّ هذا قد يفتح الباب إلى مزيد من تنظيم العملة وربطها بالحكومات، وهذا 

يتعارض مع إحد ميزات (البتكوين) كعملة غير خاضعة ألي جهة.يتعارض مع إحد ميزات (البتكوين) كعملة غير خاضعة ألي جهة.
انتشارها في العالم: انتشارها في العالم: 

هل (البتكوين) مستعملة حقا من قبل الناس؟هل (البتكوين) مستعملة حقا من قبل الناس؟
نعم، هناك عدد متزايد من األعمال واألشــخاص الذين يقومون باستخدام نعم، هناك عدد متزايد من األعمال واألشــخاص الذين يقومون باستخدام 
(البتكوين)، وهذا يتضمن أعماالً كثيرة ومتنوعة كالمطاعم، العقارات، المؤسسات (البتكوين)، وهذا يتضمن أعماالً كثيرة ومتنوعة كالمطاعم، العقارات، المؤسسات 
القانونية، وخدمات إنترنت شهيرة. وبينما ال يزال (البتكوين) ظاهرة جديدة نسبيا، القانونية، وخدمات إنترنت شهيرة. وبينما ال يزال (البتكوين) ظاهرة جديدة نسبيا، 
ومع هذا فهو ينمو بسرعة، ففي نهاية أغســطس ومع هذا فهو ينمو بسرعة، ففي نهاية أغســطس ٢٠١٣٢٠١٣، إجمالي قيمة المتوفر من ، إجمالي قيمة المتوفر من 
عمــالت (البتكوين) للتداول تجــاوز عمــالت (البتكوين) للتداول تجــاوز ١٫٥١٫٥ مليار دوالر مع مــا قيمته ماليين من  مليار دوالر مع مــا قيمته ماليين من 
ل يوميا، وباعتبارها أداة ماليــة تتأثر بالعرض والطلب  تَــداوَ ل يوميا، وباعتبارها أداة ماليــة تتأثر بالعرض والطلب عمالت (البتكوين) تُ تَــداوَ عمالت (البتكوين) تُ
فيميل ســعرها إلــى التقلب؛ حيث ارتفعــت قيمتها ألكثر من مليــون مرة خالل فيميل ســعرها إلــى التقلب؛ حيث ارتفعــت قيمتها ألكثر من مليــون مرة خالل 
٥ سنوات، فقد كان الدوالر يســاوي (  سنوات، فقد كان الدوالر يســاوي ( ١٠٠٠١٠٠٠ بتكوين) عند صدوره سنة  بتكوين) عند صدوره سنة ٢٠٠٩٢٠٠٩، ، 
وتجاوزت قيمة (البتكوين) الواحد إلى (وتجاوزت قيمة (البتكوين) الواحد إلى (١٠٩٠١٠٩٠) دوالر ليقترب من سعر الذهب، ) دوالر ليقترب من سعر الذهب، 
ولكنه انخفض؛ حيث يصل ســعره اآلن بتاريخ ولكنه انخفض؛ حيث يصل ســعره اآلن بتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٠٣٠٣/١٦١٦هـ (هـ (٤٢٦٫٦٠٤٢٦٫٦٠) ) 
دوالردوالر(١). وهو ما جعل (البتكوين) يفرض حضوره ويكتســب شهرة واسعة حول . وهو ما جعل (البتكوين) يفرض حضوره ويكتســب شهرة واسعة حول 
ا  ا العالم، وهذا النمو واالنتشار سبَّب القبول من جهات عدة لهذه العملة، نذكر بعضً العالم، وهذا النمو واالنتشار سبَّب القبول من جهات عدة لهذه العملة، نذكر بعضً

منها على سبيل المثال: منها على سبيل المثال: 
http: //sa.investing.com/currencies/btc-usdhttp: //sa.investing.com/currencies/btc-usd :ينظر تاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ ينظر تاريخ    (١)
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العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

نَدي  نَدي  مقهى إسبريسو في مدينة فانكوفر بإقليم (بريتيش كولومبيا) الكَ احتضناحتضن(١) مقهى إسبريسو في مدينة فانكوفر بإقليم (بريتيش كولومبيا) الكَ
أول جهــاز صراف آلي (أول جهــاز صراف آلي (ATMATM) في العالم لعملــة (البتكوين) الرقمية االفتراضية في ) في العالم لعملــة (البتكوين) الرقمية االفتراضية في 
٢٠١٣٢٠١٣/١٠١٠/٣٠٣٠. ويقول الرئيس التنفيذي لشــركة (روبوكوين) األميركية، جوردان . ويقول الرئيس التنفيذي لشــركة (روبوكوين) األميركية، جوردان 
اف اآللي-: إنَّ استخدام (كيوسك) سهل؛ مثل  اف اآللي-: إنَّ استخدام (كيوسك) سهل؛ مثل كيلي -وهي شركة تصنع أجهزة الصرَّ كيلي -وهي شركة تصنع أجهزة الصرَّ
ا أنَّه بهذه  وين)، مضيفً ا أنَّه بهذه التقدم نحو الجهاز ومسح يدك وإيداع بعض النقود وشراء (بِتْكُ وين)، مضيفً التقدم نحو الجهاز ومسح يدك وإيداع بعض النقود وشراء (بِتْكُ
اآللية فإنَّ أي عملية صرف قد تســتغرق يومين على اإلنترنت ال تحتاج سو دقيقتين اآللية فإنَّ أي عملية صرف قد تســتغرق يومين على اإلنترنت ال تحتاج سو دقيقتين 
مع هذا الجهاز. ويمكن تحويلها دون المرور بوســاطة البنوك ودون وجود أي رسوم مع هذا الجهاز. ويمكن تحويلها دون المرور بوســاطة البنوك ودون وجود أي رسوم 
تحويل أو المرور عبر أي جهات وســيطة من أي نوع، ويمكن بعد ذلك اســتخدامها تحويل أو المرور عبر أي جهات وســيطة من أي نوع، ويمكن بعد ذلك اســتخدامها 
لشــراء المنتجات، أو الخدمات عبر اإلنترنت، أو حتــى بعض المتاجر المختارة بما لشــراء المنتجات، أو الخدمات عبر اإلنترنت، أو حتــى بعض المتاجر المختارة بما 

فيها مقهى (وايفز كوفي) الذي يحتضن جهاز الصراف اآللي المذكور.فيها مقهى (وايفز كوفي) الذي يحتضن جهاز الصراف اآللي المذكور.
وباســتخدام هذا الصراف اآللي يجب على الشــخص إجراء مسح ضوئي وباســتخدام هذا الصراف اآللي يجب على الشــخص إجراء مسح ضوئي 
ليده بوضعها على شاشــة الجهاز للتأكــد من الهوية، ثم يحــدد العملية التي يريد ليده بوضعها على شاشــة الجهاز للتأكــد من الهوية، ثم يحــدد العملية التي يريد 
ن في محفظته اإللكترونية على هاتفه  وين) تُخزَّ ن في محفظته اإللكترونية على هاتفه تنفيذها، وفي حال أراد شــراء بـ(ِتْكُ وين) تُخزَّ تنفيذها، وفي حال أراد شــراء بـ(ِتْكُ
الذكي، ويقيِّــد النظام عملية تحويــل العمالت بحد أقصى ألــف دوالر يوميا في الذكي، ويقيِّــد النظام عملية تحويــل العمالت بحد أقصى ألــف دوالر يوميا في 
محاولة لمنع غســيل األموال وأي شكل آخر من أشــكال االحتيال، وتقول شركة محاولة لمنع غســيل األموال وأي شكل آخر من أشــكال االحتيال، وتقول شركة 
(بتكوينيكاس) -وهي المسؤولة محليا عن تشغيل جهاز الصراف اآللي المذكور- (بتكوينيكاس) -وهي المسؤولة محليا عن تشغيل جهاز الصراف اآللي المذكور- 
إنَّها ســتفتتح أربعة أجهزة (كيوسك) أخر في أنحاء مختلفة من كندا في ديسمبر/إنَّها ســتفتتح أربعة أجهزة (كيوسك) أخر في أنحاء مختلفة من كندا في ديسمبر/
كانون األول القادم، كما يؤكد كيلي أنَّه بحلول نهاية هذا العام ستنتشر هذه األجهزة كانون األول القادم، كما يؤكد كيلي أنَّه بحلول نهاية هذا العام ستنتشر هذه األجهزة 
بكافة أنحاء كندا، وبحلول نهاية العام بكافة أنحاء كندا، وبحلول نهاية العام ٢٠١٤٢٠١٤ ستنتقل إلى كافة أرجاء العالم بما فيها  ستنتقل إلى كافة أرجاء العالم بما فيها 

الواليات المتحدة.الواليات المتحدة.
ومقارنة بأجزاء أخر من العالم، بدأت الدول العربية في وقت متأخر نســبيا ومقارنة بأجزاء أخر من العالم، بدأت الدول العربية في وقت متأخر نســبيا 

http: //www.aljazeera.nethttp: //www.aljazeera.net :ينظر موقع الجزيرة نت، تاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ ينظر موقع الجزيرة نت، تاريخ    (١)
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باســتخدام (البتكوين)؛ حيث أعلن عن قبول هذه العملــة ألول مرة في األردن في باســتخدام (البتكوين)؛ حيث أعلن عن قبول هذه العملــة ألول مرة في األردن في 
مَّ  مَّ ، ومن ثَ ان، وتال ذلك مطعم بيتزا وصراف آلي في دبي(١)، ومن ثَ مَّ ان، وتال ذلك مطعم بيتزا وصراف آلي في دبيمحل شاي في العاصمة عَ مَّ محل شاي في العاصمة عَ
شركة أنظمة معلومات في فلسطينشركة أنظمة معلومات في فلسطين(٢)، كما أصبح سوق السفير من أوائل األسواق في ، كما أصبح سوق السفير من أوائل األسواق في 

الكويت والشرق األوسط التي تقبل (البتكوين) في تعامالتهالكويت والشرق األوسط التي تقبل (البتكوين) في تعامالته(٣).
كما أنَّ شــركة (دورايز) للتمويل العقاري في اإلمارات تعلن عن قبول الدفع كما أنَّ شــركة (دورايز) للتمويل العقاري في اإلمارات تعلن عن قبول الدفع 
بعملــة «البتكوين) االفتراضية؛ حيث أعلنت شــركة (دورايز) (بعملــة «البتكوين) االفتراضية؛ حيث أعلنت شــركة (دورايز) (DURISEDURISE) شــركة ) شــركة 
االســتثمار العقاري في منطقة الشرق األوســط، قبولها الدفع من جانب مستثمريها االســتثمار العقاري في منطقة الشرق األوســط، قبولها الدفع من جانب مستثمريها 
بعمالت (بتكوين) االفتراضية عبر بوابة التمويل الجماعي لشــركة (دورايز)، والتي بعمالت (بتكوين) االفتراضية عبر بوابة التمويل الجماعي لشــركة (دورايز)، والتي 
تتيح لمســتثمريها فرصة تحقيق أرباح من خالل االستثمار في سوق العقارات داخل تتيح لمســتثمريها فرصة تحقيق أرباح من خالل االستثمار في سوق العقارات داخل 
اإلمــارات العربية المتحدة، وذلك من خالل مفهــوم التمويل الجماعي مقابل مبالغ اإلمــارات العربية المتحدة، وذلك من خالل مفهــوم التمويل الجماعي مقابل مبالغ 

صغيرة تبدأ من خمسة آالف دوالرصغيرة تبدأ من خمسة آالف دوالر(٤). . 
بل حتى شركة رحالت للفضاء تقبل الـ (بيتكوين)؛ حيث أعلنت شركة رحالت بل حتى شركة رحالت للفضاء تقبل الـ (بيتكوين)؛ حيث أعلنت شركة رحالت 
السياحة الفضائية (فيرجين غاالكتيك) أنَّها ستقبل العمالت االفتراضية المعروفة باسم السياحة الفضائية (فيرجين غاالكتيك) أنَّها ستقبل العمالت االفتراضية المعروفة باسم 
(بتكوين) كمقابل مادي لرحالتها، وكان مالك الشــركة (ريتشــارد برانسون) قد أعلن (بتكوين) كمقابل مادي لرحالتها، وكان مالك الشــركة (ريتشــارد برانسون) قد أعلن 
ر  ر أنَّ شــركته ستبدأ في قبول العمالت اإللكترونية كوسيلة دفع لتذاكر السفر للفضاء، برَّ أنَّ شــركته ستبدأ في قبول العمالت اإللكترونية كوسيلة دفع لتذاكر السفر للفضاء، برَّ
ا إلى المستقبل؛ لذا كان من  ا إلى المستقبل؛ لذا كان من (برانســون) تلك الخطوة من جانبه بأنَّ شــركته تتطلع دائمً (برانســون) تلك الخطوة من جانبه بأنَّ شــركته تتطلع دائمً
الطبيعي الموافقة على اســتخدام (بتكوين) كوســيلة دفع، باعتبارها عملة المستقبل، الطبيعي الموافقة على اســتخدام (بتكوين) كوســيلة دفع، باعتبارها عملة المستقبل، 
ا أنَّه هو نفســه قام باالستثمار في تلك العملة االفتراضية، وأنَّ امرأة قامت بالفعل  ا أنَّه هو نفســه قام باالستثمار في تلك العملة االفتراضية، وأنَّ امرأة قامت بالفعل مضيفً مضيفً

http: //arabic.cnn.comhttp: //arabic.cnn.com :ينظر الموقع، تاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ ينظر الموقع، تاريخ    (١)
http: //arabicbitcoin.nethttp: //arabicbitcoin.net :ينظر الموقع، تاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ ينظر الموقع، تاريخ    (٢)

http: //www.souqsafer.infohttp: //www.souqsafer.info :ينظر الموقع، تاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ ينظر الموقع، تاريخ    (٣)
www.durise.comwww.durise.com :ينظر الموقع، تاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ ينظر الموقع، تاريخ    (٤)
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بدفع قيمــة تذكرتها للفضاء بتلــك العملة، أضاف (برانســون) أنَّ عصر حمل النقود بدفع قيمــة تذكرتها للفضاء بتلــك العملة، أضاف (برانســون) أنَّ عصر حمل النقود 
الورقية والمعدنية على وشــك االنتهاء، وأنَّه في المســتقبل ستكون هناك وسائل دفع الورقية والمعدنية على وشــك االنتهاء، وأنَّه في المســتقبل ستكون هناك وسائل دفع 
جديدة، مثل (بيتكوين)، و(ســكوير)، و(كلينكل)، والتي ســتكون بمثابة تحدٍّ للبنوك جديدة، مثل (بيتكوين)، و(ســكوير)، و(كلينكل)، والتي ســتكون بمثابة تحدٍّ للبنوك 

التقليدية، وستزيد من المنافسة وتمنح الزبائن المزيد من الخيارات. التقليدية، وستزيد من المنافسة وتمنح الزبائن المزيد من الخيارات. 
كذلك ظهور ســعر العملة االفتراضية (بتكوين) على موقعي ياهو وجوجل، كذلك ظهور ســعر العملة االفتراضية (بتكوين) على موقعي ياهو وجوجل، 
فيبــدو أنَّ جوجل وياهو بدأتــا باالعتراف بها كعملة نظامية، وذلك بإضافة أســعار فيبــدو أنَّ جوجل وياهو بدأتــا باالعتراف بها كعملة نظامية، وذلك بإضافة أســعار 
ا لـ thenextwebthenextweb (١). وكذلك إي . وكذلك إي  ا لـ ) إلى شــبكات التمويل الخاصة بهما وفقً (BitcoinBitcoin) إلى شــبكات التمويل الخاصة بهما وفقً
باي (باي (ebayebay) يتيح اآلن التعامل بالعمالت االفتراضية؛ حيث أضافت شــركة التجارة ) يتيح اآلن التعامل بالعمالت االفتراضية؛ حيث أضافت شــركة التجارة 
اإللكترونيــة إي باي خاصية جديدة إلجــراء التعامالت الماليــة بتداول العمالت اإللكترونيــة إي باي خاصية جديدة إلجــراء التعامالت الماليــة بتداول العمالت 
االفتراضية من نوعية بتكوين، ما قد يشــجع على انتشار تلك النوعية من التعامالت االفتراضية من نوعية بتكوين، ما قد يشــجع على انتشار تلك النوعية من التعامالت 
، كما يذكر موقع (تك كرانش)، ورغم ذلــك ال تزال إي باي ترفض إجراء  ، كما يذكر موقع (تك كرانش)، ورغم ذلــك ال تزال إي باي ترفض إجراء مســتقبالً مســتقبالً
الدفع بواسطة (بيتكوين) أو غيرها من العمالت االفتراضية، إال أنَّها مضطرة إلدخال الدفع بواسطة (بيتكوين) أو غيرها من العمالت االفتراضية، إال أنَّها مضطرة إلدخال 
تلك الخاصية الجديدة بســبب المنافســة القوية التي تواجههــا خدمتها (باي بال) تلك الخاصية الجديدة بســبب المنافســة القوية التي تواجههــا خدمتها (باي بال) 
 PayPal PayPal للتعامل المالي عبر اإلنترنت من عملة (بتكوين) االفتراضية، وأضافت (إي  للتعامل المالي عبر اإلنترنت من عملة (بتكوين) االفتراضية، وأضافت (إي 

ا في أبريل تحت اسم (العمالت المعدنية والورقية)،  ا جديدً ا في أبريل تحت اسم (العمالت المعدنية والورقية)، باي) إلى موقعها قســمً ا جديدً باي) إلى موقعها قســمً
لت سياســات التعامل المالي الخاصــة بها لتعكس هذا التغيير؛ حيث  لت سياســات التعامل المالي الخاصــة بها لتعكس هذا التغيير؛ حيث وكانت قد عدَّ وكانت قد عدَّ
ــا للوائح المنظمة  ــا للوائح المنظمة أكــدت حينها أنَّ هدفها هو توفير ســوق آمنة للتعامل المالي تبعً أكــدت حينها أنَّ هدفها هو توفير ســوق آمنة للتعامل المالي تبعً

لتلك النوعية من األعماللتلك النوعية من األعمال(٢).
وكشــفت شــركة (أمازون) األميركيةوكشــفت شــركة (أمازون) األميركية(٣)، صاحبة متجر التسوق اإللكتروني ، صاحبة متجر التسوق اإللكتروني 

http: //digital.argaam.comhttp: //digital.argaam.com :ينظر موقع أرقام ديجيتال، تاريخ: ١٤٣٦١٤٣٦/٦/١٨١٨هـ: هـ ينظر موقع أرقام ديجيتال، تاريخ:    (١)
http: //digital.argaam.comhttp: //digital.argaam.com :ينظر موقع أرقام ديجيتال، تاريخ: ١٤٣٧١٤٣٧/٠٢٠٢/٩هـ: هـ ينظر موقع أرقام ديجيتال، تاريخ:    (٢)

www.aljazeera.netwww.aljazeera.net :ينظر موقع الجزيرة نت، تاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ ينظر موقع الجزيرة نت، تاريخ    (٣)
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 AmazonAmazon) (عملة أمــازون) الشــهير أمس عن عملــة افتراضية تحــت مســمى (عملة أمــازون) (الشــهير أمس عن عملــة افتراضية تحــت مســمى
كِ حواســيب (كندل فاير) اللوحية الستخدامها في  الَّ كِ حواســيب (كندل فاير) اللوحية الستخدامها في )، ســتكون متاحة لِمُ الَّ CoinsCoins)، ســتكون متاحة لِمُ

الشــراء من متجر تطبيقاتها (أمازون أب ســتور)، وســيتمكن المستخدمون بهذه الشــراء من متجر تطبيقاتها (أمازون أب ســتور)، وســيتمكن المستخدمون بهذه 
العمالت االفتراضية من شــراء التطبيقات من متجــر تطبيقات أمازون، إلى جانب العمالت االفتراضية من شــراء التطبيقات من متجــر تطبيقات أمازون، إلى جانب 
ا  ا إمكانية الشــراء من داخل التطبيقات ذاتها، وهي الميزة التي وفرتها أمازون ســابقً إمكانية الشــراء من داخل التطبيقات ذاتها، وهي الميزة التي وفرتها أمازون ســابقً
لمنح مطوري التطبيقات الخاصة بأجهزتهــا اللوحية فرصة أكبر في طرح خدمات لمنح مطوري التطبيقات الخاصة بأجهزتهــا اللوحية فرصة أكبر في طرح خدمات 
عبر تطبيقاتهم تزيد مــن دخلهم المالي، وأوضحت (أمازون) في الصفحة الخاصة عبر تطبيقاتهم تزيد مــن دخلهم المالي، وأوضحت (أمازون) في الصفحة الخاصة 
بمطوري التطبيقــات على موقعها أنَّ كل عملة من عمــالت (أمازون) االفتراضية بمطوري التطبيقــات على موقعها أنَّ كل عملة من عمــالت (أمازون) االفتراضية 
 ا استخدامها في خدمات أخر ا، ولن يكون متاحً ا استخدامها في خدمات أخر تلك ستساوي سنتًا أميركيا واحدً ا، ولن يكون متاحً تلك ستساوي سنتًا أميركيا واحدً
خــارج متجر تطبيقات أمازون أو للمســتخدمين خارج الواليــات المتحدة الذين خــارج متجر تطبيقات أمازون أو للمســتخدمين خارج الواليــات المتحدة الذين 
ستكون لهم حرية االختيار إما الدفع باستخدام بطاقاتهم االئتمانية مقابل ما يشترونه ستكون لهم حرية االختيار إما الدفع باستخدام بطاقاتهم االئتمانية مقابل ما يشترونه 
من تطبيقات، أو ما يشــترونه من داخل التطبيقات، وإما الدفع باستخدام (عمالت من تطبيقات، أو ما يشــترونه من داخل التطبيقات، وإما الدفع باستخدام (عمالت 
أمازون)، وال يحتاج المطورون الذين توجد تطبيقاتهم حاليا في متجر (آب ستور) أمازون)، وال يحتاج المطورون الذين توجد تطبيقاتهم حاليا في متجر (آب ستور) 
لفعل أي شــيء لتفعيل نظام الشراء بتلك العمالت، لكن إذا أراد المطورون الجدد لفعل أي شــيء لتفعيل نظام الشراء بتلك العمالت، لكن إذا أراد المطورون الجدد 
االســتفادة من هذه الخدمة في تطبيقاتهم فيجب علــى تطبيقاتهم أن تحصل على االســتفادة من هذه الخدمة في تطبيقاتهم فيجب علــى تطبيقاتهم أن تحصل على 
موافقة متجر أمازون (آب ســتور)، وتقول الشركة: إنَّ الفكرة من وراء إطالق هذه موافقة متجر أمازون (آب ســتور)، وتقول الشركة: إنَّ الفكرة من وراء إطالق هذه 
الخدمة هي منح المســتخدمين طريقة جديدة إلنفاق النقود، ومســاعدة المطورينَ الخدمة هي منح المســتخدمين طريقة جديدة إلنفاق النقود، ومســاعدة المطورينَ 

على كسب مزيد من األموال.على كسب مزيد من األموال.
المطلب الخامس: أنواع العمالت االفتراضية.المطلب الخامس: أنواع العمالت االفتراضية.

(البتكوين) ليســت العملة االفتراضية الوحيدة المتواجدة حاليا في األسواق (البتكوين) ليســت العملة االفتراضية الوحيدة المتواجدة حاليا في األسواق 
االفتراضية، فقد برزت بســبب نجاحات (البتكوين)، مجموعة متنوعة من ما يسمى االفتراضية، فقد برزت بســبب نجاحات (البتكوين)، مجموعة متنوعة من ما يسمى 
ـ (altcoinsaltcoins) أو العمالت االفتراضية البديلة ذات قيمة جيدة في األسواق، وأصبحت ) أو العمالت االفتراضية البديلة ذات قيمة جيدة في األسواق، وأصبحت  ـ (ب ب
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هذه العمــالت اآلن بالمئات وهي في ازدياد متواصل، وهذه الئحة بســت عمالت هذه العمــالت اآلن بالمئات وهي في ازدياد متواصل، وهذه الئحة بســت عمالت 
رقمية على سبيل المثال ال الحصر: رقمية على سبيل المثال ال الحصر: 

اليتكوين: اليتكوين: إذا كان (البتكوين) هو الذهب فإنَّ الاليتكوين هو الفضة، وشهدت إذا كان (البتكوين) هو الذهب فإنَّ الاليتكوين هو الفضة، وشهدت 
عملة الاليتكوين شعبية زائدة في المدة األخيرة؛ حيث تستند اليتكوين على بروتوكول عملة الاليتكوين شعبية زائدة في المدة األخيرة؛ حيث تستند اليتكوين على بروتوكول 
ا لـ(البتكوين) فلقد صممت الاليتكوين لجعل عملية التنقيب  ا لـ(البتكوين) فلقد صممت الاليتكوين لجعل عملية التنقيب (بتكوين)، ولكن خالفً (بتكوين)، ولكن خالفً

رخيصة نسبيا وسهلة وهي أسرع في المعامالت من (البتكوين).رخيصة نسبيا وسهلة وهي أسرع في المعامالت من (البتكوين).
دوجيكويــن:دوجيكويــن: وتعني عملــة الكلــب اإللكترونية، وتحوي صــورة كلب في  وتعني عملــة الكلــب اإللكترونية، وتحوي صــورة كلب في 

شعارها، ومن أهم ميزاتها سرعة إنتاج العملة.شعارها، ومن أهم ميزاتها سرعة إنتاج العملة.
نوفاكوين:نوفاكوين: عملة افتراضية مشــفرة رقمية تســتند إلى كــود المصدر المفتوح  عملة افتراضية مشــفرة رقمية تســتند إلى كــود المصدر المفتوح 
وعلى بروتوكول اإلنترنت الند للند، تختلف عن معظم العمالت الرقمية البديلة لآلل وعلى بروتوكول اإلنترنت الند للند، تختلف عن معظم العمالت الرقمية البديلة لآلل 
بتكوين كونها تدمج برامج الحماية داخل نــواة العملة، والتي تردع االعتداء من قبل بتكوين كونها تدمج برامج الحماية داخل نــواة العملة، والتي تردع االعتداء من قبل 

مجموعات التعدين.مجموعات التعدين.
نيمكويــن:نيمكويــن: مجموع عملة النيمكوين هــو مليون، وهذا يعنــي أنَّ النيمكوين  مجموع عملة النيمكوين هــو مليون، وهذا يعنــي أنَّ النيمكوين 
ســتكون نادرة نســبيا، بالضبط نفس مســتو نــدرة (البتكوين) والتــي ال تتجاوز ســتكون نادرة نســبيا، بالضبط نفس مســتو نــدرة (البتكوين) والتــي ال تتجاوز 
٢١٢١ مليونًا، هذا وتساعد النيمكوين على إنشاء اإلنترنت الغير خاضعة للرقابة، وتنكر  مليونًا، هذا وتساعد النيمكوين على إنشاء اإلنترنت الغير خاضعة للرقابة، وتنكر 
السيطرة الحكومية، وهي منصة متعددة االستخدامات يمكن استخدامها لنظام أسماء السيطرة الحكومية، وهي منصة متعددة االستخدامات يمكن استخدامها لنظام أسماء 
ا أن  ا أن النطاقــات الغير مركزي والغير منظم، نوع من اإلنترنت الخاصة بها، ويمكن أيضً النطاقــات الغير مركزي والغير منظم، نوع من اإلنترنت الخاصة بها، ويمكن أيضً

تستخدم إلرسال الرسائل، والتصويت، ونظام تسجيل الدخول.تستخدم إلرسال الرسائل، والتصويت، ونظام تسجيل الدخول.
بيركوين:بيركوين:  هي عملة أخر من مبدأ العملة االفتراضية المشفرة الرقمية، ومثل   هي عملة أخر من مبدأ العملة االفتراضية المشفرة الرقمية، ومثل 
(البتكوين) فإنَّ البيركوين تســتند إلى بروتوكول اإلنترنت الند للند، تقدم البيركوين (البتكوين) فإنَّ البيركوين تســتند إلى بروتوكول اإلنترنت الند للند، تقدم البيركوين 
زيادة في كفاءة التعدين، وكذلك في تحسين األمن والضمانات لتجنب سوء المعاملة زيادة في كفاءة التعدين، وكذلك في تحسين األمن والضمانات لتجنب سوء المعاملة 
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من قبل مجموعة التعدين، لد البيركوين قيمة ســوقية تعتبــر الرابعة بين العمالت من قبل مجموعة التعدين، لد البيركوين قيمة ســوقية تعتبــر الرابعة بين العمالت 
االفتراضية البديلة.االفتراضية البديلة.

ا عملة افتراضية رقمية مشــفرة مثلها مثــل الاليتكوين،  ا عملة افتراضية رقمية مشــفرة مثلها مثــل الاليتكوين،  هــي أيضً فزركوين:فزركوين: هــي أيضً
ا لبعض العمالت الرقمية  ا لبعض العمالت الرقمية تقــوم بضبط صعوبة التعدين في كثير من األحيــان، وخالفً تقــوم بضبط صعوبة التعدين في كثير من األحيــان، وخالفً
ث بانتظام لدمج الميزات والتحسينات الجديدة، بما في  ث بانتظام لدمج الميزات والتحسينات الجديدة، بما في األخر، فإن فزركوين تُحدَّ األخر، فإن فزركوين تُحدَّ

ذلك الحماية من سوء المعاملة والتفرع عن طريق التعدين الجماعي.ذلك الحماية من سوء المعاملة والتفرع عن طريق التعدين الجماعي.
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عملة (البتكوين)عملة (البتكوين)

تكلمت في المبحث السابق بشــكل عام عن العمالت االفتراضية، وتطرقت تكلمت في المبحث السابق بشــكل عام عن العمالت االفتراضية، وتطرقت 
لعملة (البتكوين) إجماالً عند الحديث عنها، وفي هذا المبحث ســوف أتكلم بشكلٍ لعملة (البتكوين) إجماالً عند الحديث عنها، وفي هذا المبحث ســوف أتكلم بشكلٍ 
أكثر دقة وأكثر تفصيالً عن عملة (البتكوين)؛ حيث سأتطرق لبعض التفاصيل المهمة أكثر دقة وأكثر تفصيالً عن عملة (البتكوين)؛ حيث سأتطرق لبعض التفاصيل المهمة 

والخاصة بعملة (البتكوين)، وهي: والخاصة بعملة (البتكوين)، وهي: 
طريقة التنقيب عن (البتكوين). طريقة التنقيب عن (البتكوين).-   -١

مزايا وعيوب العملة االفتراضية (البتكوين). مزايا وعيوب العملة االفتراضية (البتكوين).-   -٢
مخاطر التعامل بـ(البتكوين). مخاطر التعامل بـ(البتكوين).-   -٣

المطلب األول: طريقة التنقيب عن (البتكوين)المطلب األول: طريقة التنقيب عن (البتكوين)(١).

معنى التنقيب: معنى التنقيب: 

ا إلى عملية التنقيب أو التعدين، وأنَّه الطريقة المثلى للحصول على  ا إلى عملية التنقيب أو التعدين، وأنَّه الطريقة المثلى للحصول على أشرنا سابقً أشرنا سابقً
عملة (البتكوين) بدون مقابل مادي وكانت إشــارة سريعة، وفي هذا عملة (البتكوين) بدون مقابل مادي وكانت إشــارة سريعة، وفي هذا المطلب أحاول المطلب أحاول 
تمت االســتفادة وأخذ المعلومــات بتصرف في هذا المبحث مــن الرابط على اإلنترنت،  تمت االســتفادة وأخذ المعلومــات بتصرف في هذا المبحث مــن الرابط على اإلنترنت،    (١)

 . .https: //www.bitcoinmininghttps: //www.bitcoinmining :تاريخ تاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ
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التفصيل أكثر عن معنى وطريقة التنقيب عن (البتكوين). التفصيل أكثر عن معنى وطريقة التنقيب عن (البتكوين). 
والتنقيــب أو ما يســمى باإلنجليزيــة (والتنقيــب أو ما يســمى باإلنجليزيــة (miningmining) هو: عملية اســتخدام قدرة ) هو: عملية اســتخدام قدرة 
الحاسب اآللي للمنقب، لمعالجة المعامالت المالية بين المتعاملين، وتأمين الشبكة، الحاسب اآللي للمنقب، لمعالجة المعامالت المالية بين المتعاملين، وتأمين الشبكة، 
وإبقاء كل مســتخدمي الشــبكة متزامنين مع بعضهم البعض. ويمكن اعتبار التنقيب وإبقاء كل مســتخدمي الشــبكة متزامنين مع بعضهم البعض. ويمكن اعتبار التنقيب 
م لكي يكون غير مركزي بالكامل، مع  مِّ م لكي يكون غير مركزي بالكامل، مع مركز العمليات المركزي للبتكوين، ولكنّه صُ مِّ مركز العمليات المركزي للبتكوين، ولكنّه صُ
وجود منقبين فاعلين بجميع الدول، وال يوجد أشخاص لديهم تحكمٌ كاملٌ بالشبكة. وجود منقبين فاعلين بجميع الدول، وال يوجد أشخاص لديهم تحكمٌ كاملٌ بالشبكة. 
ا آلية مؤقتة  ا بالتنقيب عن الذهب؛ ألنَّها أيضً ار إليها بـ (التنقيب) تشبيهً ا آلية مؤقتة هذه العملية يُشَ ا بالتنقيب عن الذهب؛ ألنَّها أيضً ار إليها بـ (التنقيب) تشبيهً هذه العملية يُشَ
يُستخدم إلنشاء عمالت (بتكوين) جديدة على عكس التنقيب عن الذهب، فالتنقيب يُستخدم إلنشاء عمالت (بتكوين) جديدة على عكس التنقيب عن الذهب، فالتنقيب 
عــن عمالت (البتكوين) يعطي مكافأة في مقابل االســتفادة مــن الخدمات المفيدة عــن عمالت (البتكوين) يعطي مكافأة في مقابل االســتفادة مــن الخدمات المفيدة 
ا حتى بعد أن تُصدر  ا حتى بعد أن تُصدر والمطلوبة لإلبقاء على شــبكة دفع آمنة، والتنقيب سيظل مطلوبً والمطلوبة لإلبقاء على شــبكة دفع آمنة، والتنقيب سيظل مطلوبً

آخر عملة (بتكوين).آخر عملة (بتكوين).
طريقة عمل التنقيب عن (البتكوين): طريقة عمل التنقيب عن (البتكوين): 

التنقيب عمل تقني يخضع للغة الحاســب اآللي، ويحتاج فهمه إلى مبرمجين التنقيب عمل تقني يخضع للغة الحاســب اآللي، ويحتاج فهمه إلى مبرمجين 
متخصصين في لغة الحاســب اآللي؛ لهذا ربما يصعب فهم كثير من عمل العمالت متخصصين في لغة الحاســب اآللي؛ لهذا ربما يصعب فهم كثير من عمل العمالت 

االفتراضية لغير المتخصصين، وسوف أحاول التبسيط بقدر المستطاع.االفتراضية لغير المتخصصين، وسوف أحاول التبسيط بقدر المستطاع.
عرفنــا معنى التنقيب، ولكن كيف يعمل التنقيب عن (البتكوين)؟ أي شــخص عرفنــا معنى التنقيب، ولكن كيف يعمل التنقيب عن (البتكوين)؟ أي شــخص 
بًا عن (البتكوين) عن طريق تشــغيل برنامج على أجهزة حاســب  بًا عن (البتكوين) عن طريق تشــغيل برنامج على أجهزة حاســب بإمكانه أن يصبح منقِّ بإمكانه أن يصبح منقِّ
آلي متخصصة، فبرامج التنقيب تقوم بالتقاط ســير تعامالت األفراد بتبادل (البتكوين) آلي متخصصة، فبرامج التنقيب تقوم بالتقاط ســير تعامالت األفراد بتبادل (البتكوين) 
، وتقوم بأداء المهام المناسبة لمعالجة وتأكيد  ، وتقوم بأداء المهام المناسبة لمعالجة وتأكيد بالبيع والشراء من خالل شــبكة الندِّ للندِّ بالبيع والشراء من خالل شــبكة الندِّ للندِّ
نهم من الحصول  كِّ مَ بو (البتكوين) بأداء هذا العمل؛ ألنَّه يُ نقِّ نهم من الحصول هذه المعامالت. ويقــوم مُ كِّ مَ بو (البتكوين) بأداء هذا العمل؛ ألنَّه يُ نقِّ هذه المعامالت. ويقــوم مُ
على رســوم المعامالت القليلة التي يقوم المستخدمون بدفعها من أجل تسريع معالجة على رســوم المعامالت القليلة التي يقوم المستخدمون بدفعها من أجل تسريع معالجة 
ا لمعادلة ثابتة. ا للحصول على عمالت (البتكوين) المولَّدة حديثًا تبعً ا لمعادلة ثابتة.معامالتهم، وأيضً ا للحصول على عمالت (البتكوين) المولَّدة حديثًا تبعً معامالتهم، وأيضً
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نوا فــي بلوك مع برهان  د المعامالت الجديــدة، يجب أن يُضمَّ نوا فــي بلوك مع برهان ولكــي تؤكَّ د المعامالت الجديــدة، يجب أن يُضمَّ ولكــي تؤكَّ
رياضي علــى أنهم فاعلون، براهين كهــذه من الصعب جدا أن تنشــأ لعدم وجود رياضي علــى أنهم فاعلون، براهين كهــذه من الصعب جدا أن تنشــأ لعدم وجود 
وسيلة إلنشائهم سو محاولة مليارات الحسابات في الثانية، ويتطلب هذا أن يقوم وسيلة إلنشائهم سو محاولة مليارات الحسابات في الثانية، ويتطلب هذا أن يقوم 
المنقبون بعمل هذه الحسابات قبل أن تُقبَل البلوكات الخاصة بهم من قبل الشبكة، المنقبون بعمل هذه الحسابات قبل أن تُقبَل البلوكات الخاصة بهم من قبل الشبكة، 
وقبل أن يُكافأوا، بينما يقوم المزيد من األشــخاص ببــدء التنقيب. وتزداد صعوبة وقبل أن يُكافأوا، بينما يقوم المزيد من األشــخاص ببــدء التنقيب. وتزداد صعوبة 
إيجاد بلوكات صالحة بشــكل أوتوماتيكي من قبل الشــبكة للتأكد من أنَّ متوسط إيجاد بلوكات صالحة بشــكل أوتوماتيكي من قبل الشــبكة للتأكد من أنَّ متوسط 
الوقت المطلوب إليجاد كل بلوك مســاوٍ لـ الوقت المطلوب إليجاد كل بلوك مســاوٍ لـ ١٠١٠ دقائق. وكنتيجة لهذا، فالتنقيب هو  دقائق. وكنتيجة لهذا، فالتنقيب هو 
عمل تنافسي جدا بحيث ال منقب فردي يمكنه التحكم في ما يمكن تضمينه بسلسلة عمل تنافسي جدا بحيث ال منقب فردي يمكنه التحكم في ما يمكن تضمينه بسلسلة 

البلوكات.البلوكات.
ا لكي يعتمد على البلوك الســابق كي يتم فرض  م أيضً ا لكي يعتمد على البلوك الســابق كي يتم فرض برهان العمل مصمَّ م أيضً برهان العمل مصمَّ
ترتيب البلوكات في السلسلة زمنيا، مما يجعل عكس المعامالت السابقة صعب ترتيب البلوكات في السلسلة زمنيا، مما يجعل عكس المعامالت السابقة صعب 
بشــكل مضاعف؛ ألنَّ هذا يتطلب إعادة حســاب جميع براهين العمل الخاصة بشــكل مضاعف؛ ألنَّ هذا يتطلب إعادة حســاب جميع براهين العمل الخاصة 
د بلوكين  د بلوكين بكل البلوكات الالحقة للبلوك المطلوب عكس معامالته. فعندما يوجَ بكل البلوكات الالحقة للبلوك المطلوب عكس معامالته. فعندما يوجَ
تَســلَّم  ــا في نفس الوقــت، فالمنقبون يعملون على المجموعة األولى التي تُ تَســلَّم معً ــا في نفس الوقــت، فالمنقبون يعملون على المجموعة األولى التي تُ معً
د البلوك التالي،  د البلوك التالي، والتحويل إلى السلسلة األطول من البلوكات مباشرة بعد أن يوجَ والتحويل إلى السلسلة األطول من البلوكات مباشرة بعد أن يوجَ
وهو ما يسمح للتنقيب أن يؤمن الشــبكة ويحافظ على اإلجماع، بناء على قدرة وهو ما يسمح للتنقيب أن يؤمن الشــبكة ويحافظ على اإلجماع، بناء على قدرة 

المعالجة.المعالجة.
منقبو (البتكوين) غير قادريــن على الغش عن طريق زيادة المكافآت الخاصة منقبو (البتكوين) غير قادريــن على الغش عن طريق زيادة المكافآت الخاصة 
بهم، وال معالجــة معامالت احتيالية يمكنها تخريب شــبكة (البتكوين)؛ ألنَّ جميع بهم، وال معالجــة معامالت احتيالية يمكنها تخريب شــبكة (البتكوين)؛ ألنَّ جميع 
ا  ا نقاط شــبكة (البتكوين) ســترفض أي بلوك يحتوي على بيانــات غير صحيحة طبقً نقاط شــبكة (البتكوين) ســترفض أي بلوك يحتوي على بيانــات غير صحيحة طبقً
لقواعد بروتوكول (البتكوين)، وبناءً على ذلك فالشبكة تبقى آمنة حتى ولو لم يمكن لقواعد بروتوكول (البتكوين)، وبناءً على ذلك فالشبكة تبقى آمنة حتى ولو لم يمكن 

الوثوق بجميع منقبي (البتكوين).الوثوق بجميع منقبي (البتكوين).
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ولكن كيف يساعد التنقيب في تأمين شبكة (البتكوين) من العبث أو االختراق؟. ولكن كيف يساعد التنقيب في تأمين شبكة (البتكوين) من العبث أو االختراق؟. 
يعمل التنقيب بنظام مكافئ لعمل اليانصيب التنافســي، مما يجعل من الصعب ألي يعمل التنقيب بنظام مكافئ لعمل اليانصيب التنافســي، مما يجعل من الصعب ألي 
أحد أن يقوم بإضافة بلوكات جديدة تحتوي على معامالت على التوالي في سلســلة أحد أن يقوم بإضافة بلوكات جديدة تحتوي على معامالت على التوالي في سلســلة 

البلوكات. البلوكات. 
يحمي هذا حيادية الشــبكة عن طريق منع أي شخص من الحصول على القوة يحمي هذا حيادية الشــبكة عن طريق منع أي شخص من الحصول على القوة 
ا أي شــخص مــن تبديل أجزاء بعينها من  ا أي شــخص مــن تبديل أجزاء بعينها من الكافية لحظر معامالت بعينها. ويمنع أيضً الكافية لحظر معامالت بعينها. ويمنع أيضً
سلســلة البلوكات الســتعادة ما قام بإنفاقه، مما يمكنه من االحتيال على مستخدمين سلســلة البلوكات الســتعادة ما قام بإنفاقه، مما يمكنه من االحتيال على مستخدمين 

آخرين. آخرين. 
والتنقيب يجعل عكس المعامالت السابقة صعبًا على نحو مضاعف عن طريق والتنقيب يجعل عكس المعامالت السابقة صعبًا على نحو مضاعف عن طريق 
طلــب إعادة كتابة كل البلوكات التي تلي البلوك الــذي يحتوي على المعاملة المراد طلــب إعادة كتابة كل البلوكات التي تلي البلوك الــذي يحتوي على المعاملة المراد 

عكسها وحتى تاريخه، وهو ما يستحيل عمليا.عكسها وحتى تاريخه، وهو ما يستحيل عمليا.
وعندما يقرر شــخص البــدء بالتنقيب للحصول علــى (البتكوين) فما الذي وعندما يقرر شــخص البــدء بالتنقيب للحصول علــى (البتكوين) فما الذي 
يحتاج إليه لبدء التنقيب؟. في أيام (البتكوين) األولى، كان بإمكان أي شخص إيجاد يحتاج إليه لبدء التنقيب؟. في أيام (البتكوين) األولى، كان بإمكان أي شخص إيجاد 
عمالت (البتكوين) الجديدة باســتخدام المعالج الموجود في الكمبيوتر الشخصي، عمالت (البتكوين) الجديدة باســتخدام المعالج الموجود في الكمبيوتر الشخصي، 
بينمــا يبدأ العديد والعديد من األشــخاص في التنقيب، ومعها تــزداد صعوبة إيجاد بينمــا يبدأ العديد والعديد من األشــخاص في التنقيب، ومعها تــزداد صعوبة إيجاد 
بلوكات جديدة بدرجة كبيــرة إلى الدرجة التي يصبح عندها الطريقة الوحيدة الفعالة بلوكات جديدة بدرجة كبيــرة إلى الدرجة التي يصبح عندها الطريقة الوحيدة الفعالة 

للتنقيب اليوم من ناحية التكاليف هي باستخدام أجهزة كمبيوتر متخصصة. للتنقيب اليوم من ناحية التكاليف هي باستخدام أجهزة كمبيوتر متخصصة. 
المطلب الثاني: مزايا وعيوب العملة االفتراضية (البتكوين).المطلب الثاني: مزايا وعيوب العملة االفتراضية (البتكوين).

لماذا يخاطر الناس باستخدام (البتكوين)؟لماذا يخاطر الناس باستخدام (البتكوين)؟
هل يوجد مزايــا في عملة (البتكوين) تختلف عن العمــالت التي نتعامل بها هل يوجد مزايــا في عملة (البتكوين) تختلف عن العمــالت التي نتعامل بها 

اليوم والتي تصدرها حكومات؟اليوم والتي تصدرها حكومات؟
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ما هي هذه المزايا؟ما هي هذه المزايا؟
وما هي الفوائــد التي تدفع األفــراد للتعامل بـ(البتكويــن)؟ أحاول في هذا وما هي الفوائــد التي تدفع األفــراد للتعامل بـ(البتكويــن)؟ أحاول في هذا 

ا من هذه المزايا. ا من هذه المزايا.المطلب الكالم عن مزايا وفوائد (البتكوين) لعلنا نذكر بعضً المطلب الكالم عن مزايا وفوائد (البتكوين) لعلنا نذكر بعضً
مزايا وفوائد (البتكوين): مزايا وفوائد (البتكوين): 

١- حرية الدفع؛- حرية الدفع؛ حيث من الممكن إرسال واستقبال أي مبالغ من األموال لحظيا  حيث من الممكن إرسال واستقبال أي مبالغ من األموال لحظيا 
مــن أو إلى أي مكان فــي العالم، وفي أي وقت، ال إجازات بنــوك، ال حدود، ال قيود مــن أو إلى أي مكان فــي العالم، وفي أي وقت، ال إجازات بنــوك، ال حدود، ال قيود 
لتخطيها؛ حيث تسمح (البتكوين) لمستخدميها أن يتحكموا في أموالهم بشكل كامل.لتخطيها؛ حيث تسمح (البتكوين) لمستخدميها أن يتحكموا في أموالهم بشكل كامل.

ذ حاليا إما بدون رسوم  ذ حاليا إما بدون رسوم  حيث إنَّ مدفوعات (البتكوين) تنفَّ ٢- رسوم قليلة جدا؛- رسوم قليلة جدا؛ حيث إنَّ مدفوعات (البتكوين) تنفَّ
على اإلطالق أو برسوم قليلة جدا؛ حيث يمكن للمستخدمين تضمين رسوم نقل مع على اإلطالق أو برسوم قليلة جدا؛ حيث يمكن للمستخدمين تضمين رسوم نقل مع 
مدفوعاتهم للحصول على أولوية تنفيذ، مما ينتج عنه تأكيد أســرع للمعاملة من قبل مدفوعاتهم للحصول على أولوية تنفيذ، مما ينتج عنه تأكيد أســرع للمعاملة من قبل 
الشبكة على نحو إضافي، والتجار لديهم وحدات للمساعدة في معالجة المعامالت الشبكة على نحو إضافي، والتجار لديهم وحدات للمساعدة في معالجة المعامالت 
وتحويل (البتكوين) إلى عمالت رســمية وإيداع األموال بشكل مباشر في حسابات وتحويل (البتكوين) إلى عمالت رســمية وإيداع األموال بشكل مباشر في حسابات 
البنــوك الخاصة بهم بشــكل يومي، وألنَّ هــذه الخدمات قائمة علــى (البتكوين)، البنــوك الخاصة بهم بشــكل يومي، وألنَّ هــذه الخدمات قائمة علــى (البتكوين)، 
يمكنهم أن يقدموا خدماتهم بمصاريف أقل بكثير من (الباي بال) أو شبكات بطاقات يمكنهم أن يقدموا خدماتهم بمصاريف أقل بكثير من (الباي بال) أو شبكات بطاقات 

االئتمان.االئتمان.
٣- مخاطر أقل للتجار؛- مخاطر أقل للتجار؛ حيث إنَّ معامالت (البتكوين) آمنة، غير قابلة للعكس،  حيث إنَّ معامالت (البتكوين) آمنة، غير قابلة للعكس، 
وال تحتوي على معلومات المستهلك الخاصة أو الحساسة، وهذا يحمي التجار من وال تحتوي على معلومات المستهلك الخاصة أو الحساسة، وهذا يحمي التجار من 
الخسارة الناشــئة عن االحتيال أو المحاوالت غير اآلمنة الســترجاع األموال، كما الخسارة الناشــئة عن االحتيال أو المحاوالت غير اآلمنة الســترجاع األموال، كما 
يمكن للتجار التوسع إلى أســواق جديدة؛ حيث إنَّ دعم بطاقات االئتمان غير متوفر يمكن للتجار التوسع إلى أســواق جديدة؛ حيث إنَّ دعم بطاقات االئتمان غير متوفر 
أو حيث ترتفع عمليات االحتيال إلى حد غير متوقع، والناتج النهائي هو (رسوم نقل أو حيث ترتفع عمليات االحتيال إلى حد غير متوقع، والناتج النهائي هو (رسوم نقل 

قليلة، أسواق أكثر، ورسوم إدارية أقل).قليلة، أسواق أكثر، ورسوم إدارية أقل).
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ا كامالً في معامالتهم،  ا كامالً في معامالتهم،  يمتلك مستخدمو (البتكوين) تحكمً ٤- األمن والتحكم،- األمن والتحكم، يمتلك مستخدمو (البتكوين) تحكمً
ا غير معلنٍ عنها، أو غير مرغوب بها،  ا غير معلنٍ عنها، أو غير مرغوب بها، ومن المســتحيل للتجار أن يفرضوا عنوة رسومً ومن المســتحيل للتجار أن يفرضوا عنوة رسومً
مثل ما يمكن أن يحدث مع وسائل الدفع األخر. ومدفوعات (البتكوين) يمكن أن مثل ما يمكن أن يحدث مع وسائل الدفع األخر. ومدفوعات (البتكوين) يمكن أن 
تتم بدون أن تُدمَج أو تُربَط المعلومات الشــخصية بالمعاملة، وهذا يوفر حماية فائقة تتم بدون أن تُدمَج أو تُربَط المعلومات الشــخصية بالمعاملة، وهذا يوفر حماية فائقة 
ا حماية أموالهم من خالل  ا حماية أموالهم من خالل ضد سارقي الهويات. ومستخدمي (البتكوين) يمكنهم أيضً ضد سارقي الهويات. ومستخدمي (البتكوين) يمكنهم أيضً

النسخ االحتياطي والتشفير.النسخ االحتياطي والتشفير.
٥- الشــفافية والحياديــة،- الشــفافية والحياديــة، جميــع المعلومات الخاصــة بتزويــد األمــوال  جميــع المعلومات الخاصــة بتزويــد األمــوال 
لـ(البتكوين) نفســها متاحة بسلســلة البلوكات ألي أحد؛ لكي يستخدمها ويستوثق لـ(البتكوين) نفســها متاحة بسلســلة البلوكات ألي أحد؛ لكي يستخدمها ويستوثق 
منها بشــكل لحظي، وال يمكن ألي أحد أو منظمة أن يتحكم أو يتالعب ببروتوكول منها بشــكل لحظي، وال يمكن ألي أحد أو منظمة أن يتحكم أو يتالعب ببروتوكول 
(البتكوين)؛ ألنَّه مؤمَّن من خالل نظام التعمية والتشــفير، وهــو ما يتيح الوثوق في (البتكوين)؛ ألنَّه مؤمَّن من خالل نظام التعمية والتشــفير، وهــو ما يتيح الوثوق في 

أساس (البتكوين) أنَّه محايد وشفاف ويمكن التنبؤ به بشكل كامل.أساس (البتكوين) أنَّه محايد وشفاف ويمكن التنبؤ به بشكل كامل.
هذه أبرز مزايا عملة (البتكوين) والتي ســاهمت في انتشــارها ورواجها بين هذه أبرز مزايا عملة (البتكوين) والتي ســاهمت في انتشــارها ورواجها بين 
الناس، ولكن ما هي أبرز عيوب عملة (البتكويــن) حتى تتضح الرؤية ويمكن النظر الناس، ولكن ما هي أبرز عيوب عملة (البتكويــن) حتى تتضح الرؤية ويمكن النظر 

للعملة بشكل أكثر دقة؟للعملة بشكل أكثر دقة؟
عيوب عملة (البتكوين): عيوب عملة (البتكوين): 

ينَ بـ(البتكوين)،  لِمِّ ينَ بـ(البتكوين)،  فالعديد من األشــخاص ما زالوا غير مُ لِمِّ ١- درجة القبول،- درجة القبول، فالعديد من األشــخاص ما زالوا غير مُ
وكل يوم المزيد من جهات األعمال تقوم بقبول (البتكوين)؛ ألنَّهم يريدون الحصول وكل يوم المزيد من جهات األعمال تقوم بقبول (البتكوين)؛ ألنَّهم يريدون الحصول 
على مزايا قبولها، لكــن القائمة تبقى صغيرة وال تزال فــي حاجة ألن تنمو من أجل على مزايا قبولها، لكــن القائمة تبقى صغيرة وال تزال فــي حاجة ألن تنمو من أجل 

االستفادة من مجهودات الشبكة.االستفادة من مجهودات الشبكة.
٢- القابلية للتطاير واالرتفاع السعري الكبير،- القابلية للتطاير واالرتفاع السعري الكبير، فالقيمة الكاملة لـ(البتكوين) هي  فالقيمة الكاملة لـ(البتكوين) هي 
في تداول العملة واإلقبال عليها، وعدد قطاعات األعمال التي تســتخدم (البتكوين) في تداول العملة واإلقبال عليها، وعدد قطاعات األعمال التي تســتخدم (البتكوين) 
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ال تزال صغيــرة مقارنة بما يمكن أن تكون عليه التجارة أو أنشــطة األعمال، يمكنها ال تزال صغيــرة مقارنة بما يمكن أن تكون عليه التجارة أو أنشــطة األعمال، يمكنها 
التأثير في الســعر بشــكل ملحوظ نظريا، هذه القابلية للتطاير من الممكن أن تقل مع التأثير في الســعر بشــكل ملحوظ نظريا، هذه القابلية للتطاير من الممكن أن تقل مع 
تطور أســواق وتكنولوجيا (البتكوين)؛ حيث لم يرَ العالم من قبلُ عملية ناشئة كهذه، تطور أســواق وتكنولوجيا (البتكوين)؛ حيث لم يرَ العالم من قبلُ عملية ناشئة كهذه، 

ولهذا فمن الصعب حقا تخيُّل ما ستؤول إليه األمور في المستقبل. ولهذا فمن الصعب حقا تخيُّل ما ستؤول إليه األمور في المستقبل. 
٣- التطوير المستمر،- التطوير المستمر، فبرنامج (البتكوين) ال يزال تحت التجربة مع العديد من  فبرنامج (البتكوين) ال يزال تحت التجربة مع العديد من 
المزايا غير الكاملــة التي ال تزال قيد التطوير، والعديد من األدوات الجديدة والمزايا المزايا غير الكاملــة التي ال تزال قيد التطوير، والعديد من األدوات الجديدة والمزايا 
رها لجعل (البتكوين) آمنة أكثر وقابلــة للوصول إليها من الجميع،  رها لجعل (البتكوين) آمنة أكثر وقابلــة للوصول إليها من الجميع، والخدمــات تُطوَّ والخدمــات تُطوَّ

والعديد منها ال يزال غير جاهز بعد للجميع.والعديد منها ال يزال غير جاهز بعد للجميع.
لهــذا فالكثير من األعمال التي تســتخدم (البتكوين) ال تزال جديدة وال تقدم لهــذا فالكثير من األعمال التي تســتخدم (البتكوين) ال تزال جديدة وال تقدم 

تأمينًا بوجه عام؛ حيث إنَّ (البتكوين) ال تزال قيد النضوج.تأمينًا بوجه عام؛ حيث إنَّ (البتكوين) ال تزال قيد النضوج.

المطلب الثالث: مخاطر التعامل بـ(البتكوين)المطلب الثالث: مخاطر التعامل بـ(البتكوين)(١).
التعامــل بالنقود والعمالت عادة ما ينطوي على الكثير من المخاطر، حيث إنَّ التعامــل بالنقود والعمالت عادة ما ينطوي على الكثير من المخاطر، حيث إنَّ 
المخاطر تختلف درجتهــا من حيث الخطورة وعدمها والتي تحتاج إلى معرفتها قبل المخاطر تختلف درجتهــا من حيث الخطورة وعدمها والتي تحتاج إلى معرفتها قبل 
التعامل بها، مما يمكن الشــخص الحكم والقدرة على التعامل معها بشــكلٍ صحيح التعامل بها، مما يمكن الشــخص الحكم والقدرة على التعامل معها بشــكلٍ صحيح 

أو على األقل تقبُّل الخسارة بسبب المعرفة السابقة للمخاطر.أو على األقل تقبُّل الخسارة بسبب المعرفة السابقة للمخاطر.
درجة األمان في (البتكوين): درجة األمان في (البتكوين): 

والسؤال الذي أبدأ به عند الحديث عن المخاطر هو: هل (البتكوين) آمن عند والسؤال الذي أبدأ به عند الحديث عن المخاطر هو: هل (البتكوين) آمن عند 
التعامل به؟التعامل به؟

تمت االستفادة في هذا المبحث بتصرف من موقع مؤسسة البتكوين على اإلنترنت، تاريخ  تمت االستفادة في هذا المبحث بتصرف من موقع مؤسسة البتكوين على اإلنترنت، تاريخ    (١)
https: //bitcoin.orghttps: //bitcoin.org :١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ



٦٨٦٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

الجواب أنَّ تكنولوجيا (البتكوين) -البروتوكول المستخدم والتشفير- لديها الجواب أنَّ تكنولوجيا (البتكوين) -البروتوكول المستخدم والتشفير- لديها 
ســجل أمان قوي، وشبكة (البتكوين) ربما تكون واحدة من أكبر مشاريع الحوسبة ســجل أمان قوي، وشبكة (البتكوين) ربما تكون واحدة من أكبر مشاريع الحوسبة 
ا هي خطأ المستخدم  ا هي خطأ المستخدم الموزعة في العالم، ولعل أكثر نقاط ضعف (البتكوين) انتشارً الموزعة في العالم، ولعل أكثر نقاط ضعف (البتكوين) انتشارً
نفســه، فالملفات الخاصــة بمحفظة (البتكويــن) والتي تقوم بتخزيــن المفاتيح نفســه، فالملفات الخاصــة بمحفظة (البتكويــن) والتي تقوم بتخزيــن المفاتيح 
رق،  د أو تُسَ ــح عن طريق المتعامل بطريق الخطأ أو تُفقَ رق، الســرية المطلوبة قد تُمسَ د أو تُسَ ــح عن طريق المتعامل بطريق الخطأ أو تُفقَ الســرية المطلوبة قد تُمسَ
وهذا شــبيه إلى حد كبير باألمــوال المادية المحفوظة في هيئة رقمية، ولحســن وهذا شــبيه إلى حد كبير باألمــوال المادية المحفوظة في هيئة رقمية، ولحســن 
الحظ فالمستخدمون يمكنهم تشــغيل أصوات ممارسات األمان لحماية أموالهم الحظ فالمستخدمون يمكنهم تشــغيل أصوات ممارسات األمان لحماية أموالهم 
أو اســتخدام مزودي خدمة يقومون بتوفير درجات جيدة من األمان والتأمين ضد أو اســتخدام مزودي خدمة يقومون بتوفير درجات جيدة من األمان والتأمين ضد 

السرقة أو الخسارة.السرقة أو الخسارة.
راق (البتكوين)؟ راق (البتكوين)؟هل سبق وأن اختُ هل سبق وأن اختُ

قواعد البروتوكول والتشفير المســتخدمة في (البتكوين) مازالت فاعلة حتى قواعد البروتوكول والتشفير المســتخدمة في (البتكوين) مازالت فاعلة حتى 
بعد ســنوات من بدايتها، وهو ما يعني أنَّ المبدأ مصمم بشــكل جيد. وقد تم إيجاد بعد ســنوات من بدايتها، وهو ما يعني أنَّ المبدأ مصمم بشــكل جيد. وقد تم إيجاد 
وإصالح الثغــرات األمنية على مدار الوقــت في العديد من نســخ البرنامج، وأمان وإصالح الثغــرات األمنية على مدار الوقــت في العديد من نســخ البرنامج، وأمان 
د وتُصلَح بها المشاكل،  د وتُصلَح بها المشاكل، البرنامج الخاص بـ(البتكوين) يعتمد على الســرعة التي توجَ البرنامج الخاص بـ(البتكوين) يعتمد على الســرعة التي توجَ

ا. ا.فكلما زاد اكتشاف مثل هذه المشاكل، ازداد (البتكوين) نضجً فكلما زاد اكتشاف مثل هذه المشاكل، ازداد (البتكوين) نضجً
وغالبًا ما يوجد أفكار خاطئة حول السارقين والثغرات األمنية التي حدثت في وغالبًا ما يوجد أفكار خاطئة حول السارقين والثغرات األمنية التي حدثت في 
عدد من األعمال وخدمات تبادل األموال، بالرغم من أنَّ هذه األحداث مؤســفة في عدد من األعمال وخدمات تبادل األموال، بالرغم من أنَّ هذه األحداث مؤســفة في 
ذاتها، فإنَّ أيا منها لم يتضمن اختراق (البتكوين) نفســه، ولــم تنتقل أي ثغرات إلى ذاتها، فإنَّ أيا منها لم يتضمن اختراق (البتكوين) نفســه، ولــم تنتقل أي ثغرات إلى 
ا كما أنَّ سرقة أي بنك ال يعني وجود ثغرات في  ا كما أنَّ سرقة أي بنك ال يعني وجود ثغرات في تكنولوجيا أو شبكة (البتكوين)، تمامً تكنولوجيا أو شبكة (البتكوين)، تمامً
الدوالر نفســه، ومن الدقيق القول أنَّ مجموعة كاملة من الممارسات وحلول األمان الدوالر نفســه، ومن الدقيق القول أنَّ مجموعة كاملة من الممارسات وحلول األمان 
الجيدة مطلوبــة إلعطاء المســتخدمين حمايةً أفضل ألموالهــم، ولتقليل الخطورة الجيدة مطلوبــة إلعطاء المســتخدمين حمايةً أفضل ألموالهــم، ولتقليل الخطورة 
العامة للسرقة والخسارة على مدار الســنوات القليلة الماضية، فمميزات أمان كهذه العامة للسرقة والخسارة على مدار الســنوات القليلة الماضية، فمميزات أمان كهذه 
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نَة،  يْكَ مَ افِظ المُ حَ افِظ الغير مرتبطة باإلنترنت، والمَ حَ رت كتشــفير المحفظة، والمَ نَة، طُوِّ يْكَ مَ افِظ المُ حَ افِظ الغير مرتبطة باإلنترنت، والمَ حَ رت كتشــفير المحفظة، والمَ طُوِّ
والمعامالت متعددة التواقيع.والمعامالت متعددة التواقيع.

هل يمكن للمستخدمين التآمر على (البتكوين)؟هل يمكن للمستخدمين التآمر على (البتكوين)؟

من غير الممكــن تغيير بروتوكــول (البتكوين) بهذه الســهولة، فأي برنامج من غير الممكــن تغيير بروتوكــول (البتكوين) بهذه الســهولة، فأي برنامج 
للبتكوين ال يتوافق مع نفس القواعد الحاكمة لبروتوكول (البتكوين) ال يمكنه إجبار للبتكوين ال يتوافق مع نفس القواعد الحاكمة لبروتوكول (البتكوين) ال يمكنه إجبار 
ا للمواصفات الحالية، فاإلنفاق  ا للمواصفات الحالية، فاإلنفاق المستخدمين اآلخرين على اتباع قواعده الخاصة تبعً المستخدمين اآلخرين على اتباع قواعده الخاصة تبعً
المزدوج غير ممكن في نفس سلســلة البلوكات، وكذلك إنفاق عمالت (البتكوين) المزدوج غير ممكن في نفس سلســلة البلوكات، وكذلك إنفاق عمالت (البتكوين) 
بدون توقيع صالح؛ ولهذا من غير الممكن إنشــاء كميات مــن عمالت (البتكوين) بدون توقيع صالح؛ ولهذا من غير الممكن إنشــاء كميات مــن عمالت (البتكوين) 
ال يمكن التحكم بها، أو إنفاق أموال المستخدمين اآلخرين، أو تخريب الشبكة أو أي ال يمكن التحكم بها، أو إنفاق أموال المستخدمين اآلخرين، أو تخريب الشبكة أو أي 

شيء آخر مشابه لذلك.شيء آخر مشابه لذلك.
مــي أن يختــاروا حظر أو عكس  بين يمكنهــم على نحوٍ تحكُّ مــي أن يختــاروا حظر أو عكس وغالبيــة المنقِّ بين يمكنهــم على نحوٍ تحكُّ وغالبيــة المنقِّ
ا أن يضغطوا  ا، فغالبية المستخدمين يمكنهم أيضً ا أن يضغطوا المعامالت الحديثة التي تمت مؤخرً ا، فغالبية المستخدمين يمكنهم أيضً المعامالت الحديثة التي تمت مؤخرً
من أجل تبني بعض التغييرات؛ ألنَّ (البتكوين) تعمل بشكل صحيح فقط بوجود إجماع من أجل تبني بعض التغييرات؛ ألنَّ (البتكوين) تعمل بشكل صحيح فقط بوجود إجماع 
بين جميع المستخدمين، وتغيير البروتوكول من الممكن أن يكون صعبًا جدا، ويتطلب بين جميع المستخدمين، وتغيير البروتوكول من الممكن أن يكون صعبًا جدا، ويتطلب 
أن يتبنى الغالبية العظمى من المستخدمين هذه التغييرات بطريقة ال تدع أي خيار لباقي أن يتبنى الغالبية العظمى من المستخدمين هذه التغييرات بطريقة ال تدع أي خيار لباقي 
المستخدمين إال باالتباع كقاعدة عامة، ومن الصعب تصور لماذا سيختار أي مستخدم المستخدمين إال باالتباع كقاعدة عامة، ومن الصعب تصور لماذا سيختار أي مستخدم 

لـ(البتكوين) تبني أي تغيير من الممكن أن يساهم في تعريض أمواله للخطر.لـ(البتكوين) تبني أي تغيير من الممكن أن يساهم في تعريض أمواله للخطر.
وهل (البتكوين) قابل للتحكم به من قبل الحوسبة الكمية؟وهل (البتكوين) قابل للتحكم به من قبل الحوسبة الكمية؟

نعم، فغالبية األنظمة تعتمد على التشــفير بشــكل عام، بما فيها أنظمة البنوك نعم، فغالبية األنظمة تعتمد على التشــفير بشــكل عام، بما فيها أنظمة البنوك 
التجارية. وأجهزة الكمبيوتر الكمية غيــر موجودة حتى اآلن ومن الممكن أالَّ توجد التجارية. وأجهزة الكمبيوتر الكمية غيــر موجودة حتى اآلن ومن الممكن أالَّ توجد 
ا على (البتكوين)،  ا وشيكً ة قادمة، وفي حال ما أصبحت الحوســبة الكمية خطرً ا على (البتكوين)، لمدِّ ا وشيكً ة قادمة، وفي حال ما أصبحت الحوســبة الكمية خطرً لمدِّ
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فيمكن تطوير البروتوكول لكي يســتخدم خوارزميات ما بعد الحوسبة الكمية، بأخذ فيمكن تطوير البروتوكول لكي يســتخدم خوارزميات ما بعد الحوسبة الكمية، بأخذ 
ع بشكل مكثف من قبل  ع بشكل مكثف من قبل أهمية تطور كهذا بعين االعتبار، ومن األمان توقع أنَّه ســيُراجَ أهمية تطور كهذا بعين االعتبار، ومن األمان توقع أنَّه ســيُراجَ

المطورين وتبنيه من جميع مستخدمي (البتكوين).المطورين وتبنيه من جميع مستخدمي (البتكوين).
هــل من الممكن أن تختفي األموال التي بـ(البتكوين) من أجهزة الحاســب هــل من الممكن أن تختفي األموال التي بـ(البتكوين) من أجهزة الحاســب 

اآللي؟اآللي؟

أرصدة (البتكوين) مخزنة في شبكة كبيرة موزعة، وال يمكن التالعب بها بشكل أرصدة (البتكوين) مخزنة في شبكة كبيرة موزعة، وال يمكن التالعب بها بشكل 
احتيالي من قبل أي أحد، فمســتخدمي (البتكوين) لديهم تحكم كامل وحصري في احتيالي من قبل أي أحد، فمســتخدمي (البتكوين) لديهم تحكم كامل وحصري في 
أموالهم، وعمالت (البتكوين) الخاصة بهم ال يمكن أن تختفي فقط ألنَّها غير مادية.أموالهم، وعمالت (البتكوين) الخاصة بهم ال يمكن أن تختفي فقط ألنَّها غير مادية.

ماذا يحدث حين تُفقد عمالت (البتكوين)؟ ماذا يحدث حين تُفقد عمالت (البتكوين)؟ 

عندما يفقد عضو مــا محفظة (البتكوين) الخاصة به عن طريق نســيان الرقم عندما يفقد عضو مــا محفظة (البتكوين) الخاصة به عن طريق نســيان الرقم 
الســري أو وفاته بحيث ال يعرف ورثته رقمه الســري فإنه يفقــد أمواله من البتكوين الســري أو وفاته بحيث ال يعرف ورثته رقمه الســري فإنه يفقــد أمواله من البتكوين 
لألبد، وما ســيحدث هو إخراج األموال من التداول، فعمالت (البتكوين) المفقودة لألبد، وما ســيحدث هو إخراج األموال من التداول، فعمالت (البتكوين) المفقودة 
ا كأي عمــالت (بتكوين) أخــر. وعمالت  ا كأي عمــالت (بتكوين) أخــر. وعمالت ســتبقى في سلســلة البلــوكات تمامً ســتبقى في سلســلة البلــوكات تمامً
(البتكوين) المفقودة ستبقى مُجمدة إلى األبد؛ لعدم وجود طريق ألي أحد لكي يجد (البتكوين) المفقودة ستبقى مُجمدة إلى األبد؛ لعدم وجود طريق ألي أحد لكي يجد 
 .المفتاح (أو المفاتيح) الخاصة التي تســمح بإعادة إنفــاق هذه العمالت مرة أخر .المفتاح (أو المفاتيح) الخاصة التي تســمح بإعادة إنفــاق هذه العمالت مرة أخر
وبســبب قانون العرض والطلب، فعندما يصبح المعــروض من عمالت (البتكوين) وبســبب قانون العرض والطلب، فعندما يصبح المعــروض من عمالت (البتكوين) 
أقل، فالطلب على العمالت الباقية ســيكون أكبر وســترتفع قيمة هذه العمالت لكي أقل، فالطلب على العمالت الباقية ســيكون أكبر وســترتفع قيمة هذه العمالت لكي 

تكافئ النقص في المعروض.تكافئ النقص في المعروض.
هل من الممكن أن يصبح (البتكوين) بال قيمة؟ هل من الممكن أن يصبح (البتكوين) بال قيمة؟ 

التاريخ مليء بالعمالت الكاســدة، والتي لم تعد تســتخدم، وبالرغم من أنَّ التاريخ مليء بالعمالت الكاســدة، والتي لم تعد تســتخدم، وبالرغم من أنَّ 
ا عن التضخم بشكل يستحيل حدوثه مع (البتكوين)،  ا عن التضخم بشكل يستحيل حدوثه مع (البتكوين)، كساد العمالت السابق كان ناتجً كساد العمالت السابق كان ناتجً
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ا احتمالية النهيار تقني، أو ظهور عمالت منافســة، أو مشــاكل سياســية  ا احتمالية النهيار تقني، أو ظهور عمالت منافســة، أو مشــاكل سياســية فهناك دومً فهناك دومً
ا ضد االنهيارات  ا ضد االنهيارات وهكذا. وكقاعدة أساسية ال يوجد أي عملة يمكن اعتبارها آمنة تمامً وهكذا. وكقاعدة أساسية ال يوجد أي عملة يمكن اعتبارها آمنة تمامً
واألوقات الصعبة، فهناك احتمالية أن يستمر (البتكوين) في النمو ويَحتمل أالَّ يستمر. واألوقات الصعبة، فهناك احتمالية أن يستمر (البتكوين) في النمو ويَحتمل أالَّ يستمر. 
نه من توقع مستقبل (البتكوين)، أو كيف سيكون عليه  نه من توقع مستقبل (البتكوين)، أو كيف سيكون عليه وعلى كلٍّ ال أحد في موقع يمكِّ وعلى كلٍّ ال أحد في موقع يمكِّ

الحال في المستقبل.الحال في المستقبل.
هل من الممكن أن يكون (البتكوين) مجرد فقاعة في المستقبل؟ هل من الممكن أن يكون (البتكوين) مجرد فقاعة في المستقبل؟ 

االرتفاع الســريع في السعر ال يعني فقاعة جديدة لـ(البتكوين)، الزيادة الزائفة االرتفاع الســريع في السعر ال يعني فقاعة جديدة لـ(البتكوين)، الزيادة الزائفة 
في القيمة ســتؤدي إلى انخفاض تصحيحي مفاجئ يهدم الفقاعة الجديدة، واألوامر في القيمة ســتؤدي إلى انخفاض تصحيحي مفاجئ يهدم الفقاعة الجديدة، واألوامر 
القائمة على األفعال البشرية الفردية بواسطة مئات آالف المشاركين بسوق (البتكوين) القائمة على األفعال البشرية الفردية بواسطة مئات آالف المشاركين بسوق (البتكوين) 
هي الســبب في تقلُّب الســعر؛ حيث يبحث الســوق عن المضاربة على األســعار، هي الســبب في تقلُّب الســعر؛ حيث يبحث الســوق عن المضاربة على األســعار، 
واألسباب التي قد ينشأ عنها تغيُّر في الشعور تجاه (البتكوين) تتضمن خسارة الثقة في واألسباب التي قد ينشأ عنها تغيُّر في الشعور تجاه (البتكوين) تتضمن خسارة الثقة في 
ا بين القيمة الحقيقية والســعر ال تعتمد على قواعد اقتصاد  ا كبيرً اوتً فَ ا بين القيمة الحقيقية والســعر ال تعتمد على قواعد اقتصاد (البتكوين)، أو تَ ا كبيرً اوتً فَ (البتكوين)، أو تَ
(البتكوين)، أو التغطية اإلعالمية المتزايدة التي تثير الطلب على المضاربة، أو الخوف (البتكوين)، أو التغطية اإلعالمية المتزايدة التي تثير الطلب على المضاربة، أو الخوف 
من عدم اليقين، أو التضخيم غير المنطقي المتعارف عليه، أو الطمع، فهذه األســباب من عدم اليقين، أو التضخيم غير المنطقي المتعارف عليه، أو الطمع، فهذه األســباب 
وغيرها تؤدي إلى تذبذب األســعار وليس إلى فقاعة تخفي وتنهي مستقبل البتكوين، وغيرها تؤدي إلى تذبذب األســعار وليس إلى فقاعة تخفي وتنهي مستقبل البتكوين، 

فالذي ينهي مستقبل البتكوين هو ترك الناس لها وعدم التعامل بها.فالذي ينهي مستقبل البتكوين هو ترك الناس لها وعدم التعامل بها.
وفي دوامة التضخم هل من الممكن أن ينهار (البتكوين)؟ وفي دوامة التضخم هل من الممكن أن ينهار (البتكوين)؟ 

توقع لألســعار أن تنهار، فالناس سوف تقوم  توقع لألســعار أن تنهار، فالناس سوف تقوم دوامة التضخم تقول بأنَّه إذا كان يُ دوامة التضخم تقول بأنَّه إذا كان يُ
بالشــراء في المستقبل لالســتفادة من األســعار المنخفضة، هذا االنهيار في الطلب بالشــراء في المستقبل لالســتفادة من األســعار المنخفضة، هذا االنهيار في الطلب 
سوف يجعل التجار يقومون بتخفيض أسعارهم في المقابل من أجل محاولة استثارة سوف يجعل التجار يقومون بتخفيض أسعارهم في المقابل من أجل محاولة استثارة 

الطلب، مما يجعل المشكلة أسوأ ويؤدي إلى ركود اقتصادي.الطلب، مما يجعل المشكلة أسوأ ويؤدي إلى ركود اقتصادي.
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بالرغم من أنَّ هذه النظرية طريقة شــائعة بين موظفي البنوك المركزية لتبرير بالرغم من أنَّ هذه النظرية طريقة شــائعة بين موظفي البنوك المركزية لتبرير 
التضخم المالي، فإنَّها غير حقيقية طوال الوقت، وتعتبر مثار جدل بين االقتصاديين، التضخم المالي، فإنَّها غير حقيقية طوال الوقت، وتعتبر مثار جدل بين االقتصاديين، 
وتعتبر اإللكترونيات االســتهالكية مثاالً لسوق تنهار فيه األسعار باستمرار، ولكنها وتعتبر اإللكترونيات االســتهالكية مثاالً لسوق تنهار فيه األسعار باستمرار، ولكنها 
ال تعبِّــر عن حالة ركود على نحو مشــابه، فقيمة عمــالت (البتكوين) زادت على ال تعبِّــر عن حالة ركود على نحو مشــابه، فقيمة عمــالت (البتكوين) زادت على 
ا على نحو دراماتيكي؛ ألنَّ  ا على نحو دراماتيكي؛ ألنَّ مدار الوقت، وحجم اقتصاد (البتكويــن) زاد معها أيضً مدار الوقت، وحجم اقتصاد (البتكويــن) زاد معها أيضً
ا عند الصفر في ٢٠٠٩٢٠٠٩، ،  ا عند الصفر في كال مــن قيمة العملة وحجم االقتصاد الخاص بهــا بدأا معً كال مــن قيمة العملة وحجم االقتصاد الخاص بهــا بدأا معً
و(البتكوين) هو مثــال معاكس لهذه النظرية يثبت أنَّها يجــب أن تكون خاطئة في و(البتكوين) هو مثــال معاكس لهذه النظرية يثبت أنَّها يجــب أن تكون خاطئة في 

بعض األحيان.بعض األحيان.
وعلى الرغم مــن ذلك، فـ(البتكويــن) غير مصمم لكي يكون عملة مســببة وعلى الرغم مــن ذلك، فـ(البتكويــن) غير مصمم لكي يكون عملة مســببة 
للتضخــم. ومن الدقيق أكثر القولُ إنَّ (البتكوين) يهــدف إلى أن يتضخم حجمه في للتضخــم. ومن الدقيق أكثر القولُ إنَّ (البتكوين) يهــدف إلى أن يتضخم حجمه في 
ا في الســنوات التالية. والوقــت الوحيد الذي  ا في الســنوات التالية. والوقــت الوحيد الذي ســنواته األولى، وأن يصبح أكثر ثباتً ســنواته األولى، وأن يصبح أكثر ثباتً
افظهم  حَ افظهم ســتتناقص فيه كميات (البتكوين) المعروضة للتداول هو حين يفقد الناس مَ حَ ســتتناقص فيه كميات (البتكوين) المعروضة للتداول هو حين يفقد الناس مَ
ــخِ االحتياطي. ومع وجود قاعدة مالية ثابتة واقتصاد  ــخِ االحتياطي. ومع وجود قاعدة مالية ثابتة واقتصاد بال مباالة عن طريق إهمال النَّسْ بال مباالة عن طريق إهمال النَّسْ

ثابت، فقيمة العملة يجب أن تبقى كما هي.ثابت، فقيمة العملة يجب أن تبقى كما هي.
ماذا لو اشترى أحدهم كل الموجود من عمالت (البتكوين)؟ ماذا لو اشترى أحدهم كل الموجود من عمالت (البتكوين)؟ 

فقط جزء صغير مــن كل عمالت (البتكوين) التي أُنشــئت حتى اليوم يمكن فقط جزء صغير مــن كل عمالت (البتكوين) التي أُنشــئت حتى اليوم يمكن 
إيجاده للبيع في سوق التبادل، فأسواق (البتكوين) تنافسية، ما يعني أنَّ سعر (البتكوين) إيجاده للبيع في سوق التبادل، فأسواق (البتكوين) تنافسية، ما يعني أنَّ سعر (البتكوين) 
ســوف يزداد أو يقل بناء على قانون العرض والطلب علــى نحوٍ إضافي، وعمالت ســوف يزداد أو يقل بناء على قانون العرض والطلب علــى نحوٍ إضافي، وعمالت 
(البتكوين) الجديدة سوف يستمر إنشاؤها لعقود قادمة؛ ولهذا حتى المشترون األكثر (البتكوين) الجديدة سوف يستمر إنشاؤها لعقود قادمة؛ ولهذا حتى المشترون األكثر 
ا لن يمكنهم شــراء كل عمالت (البتكوين) المتاحة بالوجود. وعلى كلٍّ فإنَّ  ا لن يمكنهم شــراء كل عمالت (البتكوين) المتاحة بالوجود. وعلى كلٍّ فإنَّ تصميمً تصميمً
هذا الموقف ال يعني أنَّ األســواق عرضة للهجوم من أجل التالعب باألسعار؛ حيث هذا الموقف ال يعني أنَّ األســواق عرضة للهجوم من أجل التالعب باألسعار؛ حيث 
ال يزال األمر ال يتطلب كميات كبيرة من المال لتحريك الســعر في الســوق لألعلى ال يزال األمر ال يتطلب كميات كبيرة من المال لتحريك الســعر في الســوق لألعلى 



العمالت االفتراضية وحقيقتهاالعمالت االفتراضية وحقيقتها

٧٣٧٣

أو لألسفل؛ ولهذا ســتبقى عمالت (البتكوين) ممتلكات ذات قيمة قابلة للتطاير إلى أو لألسفل؛ ولهذا ســتبقى عمالت (البتكوين) ممتلكات ذات قيمة قابلة للتطاير إلى 
هذا الحد.هذا الحد.

ماذا لو قام أحدهم بصنع عملة رقمية أفضل؟ ماذا لو قام أحدهم بصنع عملة رقمية أفضل؟ 

حتــى اآلن، تبقى (البتكوين) العملــة االفتراضية الالمركزية األكثر شــعبية، حتــى اآلن، تبقى (البتكوين) العملــة االفتراضية الالمركزية األكثر شــعبية، 
لكن ال يوجد أي ضمانات أنَّها ســتبقى كذلك، فهناك بالفعــل العديد من العمالت لكن ال يوجد أي ضمانات أنَّها ســتبقى كذلك، فهناك بالفعــل العديد من العمالت 
البديلة المستوحاة من (البتكوين)، ومع ذلك فمن الصحيح اعتبار أنَّ هناك العديد من البديلة المستوحاة من (البتكوين)، ومع ذلك فمن الصحيح اعتبار أنَّ هناك العديد من 
التحسينات الهامة مطلوبة ألي عملة جديدة كي تتفوق على (البتكوين) في األسواق التحسينات الهامة مطلوبة ألي عملة جديدة كي تتفوق على (البتكوين) في األسواق 
ــا للبتكوين أن يتبنى  ــا للبتكوين أن يتبنى الناشــئة، على الرغــم من أنَّ هذا يبقى غيــر متوقع، يمكن أيضً الناشــئة، على الرغــم من أنَّ هذا يبقى غيــر متوقع، يمكن أيضً
التحســينات الخاصة بالعمالت المنافســة ما دامت ال تقوم بتغيير األجزاء األساسية التحســينات الخاصة بالعمالت المنافســة ما دامت ال تقوم بتغيير األجزاء األساسية 

في البروتوكول.في البروتوكول.
ومن األخبار المهمة والســلبية عن عملة (البتكويــن)ومن األخبار المهمة والســلبية عن عملة (البتكويــن)(١)، توقف الموقع ، توقف الموقع 
اإللكترونــي للصرافة (متجوكــس) المتخصصة فــي تداول عملــة البتكوين اإللكترونــي للصرافة (متجوكــس) المتخصصة فــي تداول عملــة البتكوين 
االفتراضية عن العمل، وكان موقع متجوكــس، وهو أكبر صرافة لتداول العملة االفتراضية عن العمل، وكان موقع متجوكــس، وهو أكبر صرافة لتداول العملة 
االفتراضية، قد تعرض لبعض المشــكالت الفنية التــي أدَّت إلى تعطُّل الموقع االفتراضية، قد تعرض لبعض المشــكالت الفنية التــي أدَّت إلى تعطُّل الموقع 
بالكامل، وأوقف متجوكس عمليات ســحب العمالء للبتكوين بعد اكتشــاف بالكامل، وأوقف متجوكس عمليات ســحب العمالء للبتكوين بعد اكتشــاف 

(نشاط غير معتاد).(نشاط غير معتاد).
عتبر ما حدث انتكاسة بالنسبة ألنصار العملة االفتراضية الذين يضغطون في  عتبر ما حدث انتكاسة بالنسبة ألنصار العملة االفتراضية الذين يضغطون في ويُ ويُ
 اتجاه تبنِّيها على نطاق أوســع، وفي غضون ذلك أصدرت ستة مواقع صرافة أخر اتجاه تبنِّيها على نطاق أوســع، وفي غضون ذلك أصدرت ستة مواقع صرافة أخر
ا تؤكد فيه على أنَّه ال عالقة لها بـ(متجوكس)،  ا تؤكد فيه على أنَّه ال عالقة لها بـ(متجوكس)، لتداول العملة االفتراضية بيانًا مشــتركً لتداول العملة االفتراضية بيانًا مشــتركً

وأد وقف عمليات السحب إلى تراجع حادٍّ في قيمة البتكوين.وأد وقف عمليات السحب إلى تراجع حادٍّ في قيمة البتكوين.
http: //www.bbc.co.uk/arabic/businesshttp: //www.bbc.co.uk/arabic/business :ينظر لموقع البي بي سي، تاريخ ينظر لموقع البي بي سي، تاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٢/٩هـ: هـ  (١)
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وجاء في بيان مشــترك لمواقع الصرافة الســتة، ومن بينها (كوينبايز) و(بي تي وجاء في بيان مشــترك لمواقع الصرافة الســتة، ومن بينها (كوينبايز) و(بي تي 
سي) الصينيتين، أنَّ (االنتهاك الصارخ لثقة المستخدمين من جانب (متجوكس) جاء سي) الصينيتين، أنَّ (االنتهاك الصارخ لثقة المستخدمين من جانب (متجوكس) جاء 
نتيجة إلجراءات اتخذتها شــركة واحدة، ولن تنعكس على قــوة البتكوين وصناعة نتيجة إلجراءات اتخذتها شــركة واحدة، ولن تنعكس على قــوة البتكوين وصناعة 
العمالت الرقمية). وأضاف: (نحن واثقون، رغم ما حدث، من أنَّ شركات البتكوين العمالت الرقمية). وأضاف: (نحن واثقون، رغم ما حدث، من أنَّ شركات البتكوين 
القوية التي تقودها فرق عمل على مستو عالٍ من الكفاءة، ويدعمها مستثمرون على القوية التي تقودها فرق عمل على مستو عالٍ من الكفاءة، ويدعمها مستثمرون على 
مستو عالٍ من المصداقية، سوف تستمر في النمو وسوف تفي بالوعود التي قطعتها مستو عالٍ من المصداقية، سوف تستمر في النمو وسوف تفي بالوعود التي قطعتها 

على نفسها بأن تكون (البتكوين) هي مستقبل طرق السداد في عصر اإلنترنت).على نفسها بأن تكون (البتكوين) هي مستقبل طرق السداد في عصر اإلنترنت).
وكانت (متجوكس) قد أوقفت تحويــالت العملة الرقمية إلى مواقع، وقالت وكانت (متجوكس) قد أوقفت تحويــالت العملة الرقمية إلى مواقع، وقالت 
الشــركة التي تتخذ من طوكيو مقرا، إنَّها اكتشفت ثغرة تسمح بالتالعب في عمليات الشــركة التي تتخذ من طوكيو مقرا، إنَّها اكتشفت ثغرة تسمح بالتالعب في عمليات 
فِ العــدد الصحيح من عمالت (البتكويــن)، وتركت تلك  عْ فِ العــدد الصحيح من عمالت (البتكويــن)، وتركت تلك التحويل وإرســال ضِ عْ التحويل وإرســال ضِ
المشكلة الفنية تعامالت (البتكوين) عرضة للهجمات اإللكترونية، ما أد إلى تراجع المشكلة الفنية تعامالت (البتكوين) عرضة للهجمات اإللكترونية، ما أد إلى تراجع 

سعر صرف العملة الرقمية المتداولة بالشراء والبيع.سعر صرف العملة الرقمية المتداولة بالشراء والبيع.
ويُعتقــد أنَّ الثغرة التي اكتشــفتها الشــركة قد اســتغلَّها بالفعــل محتالون ويُعتقــد أنَّ الثغرة التي اكتشــفتها الشــركة قد اســتغلَّها بالفعــل محتالون 
سرقوا(سرقوا(٢٫٧٢٫٧ مليون بتكوين) عبر موقع (سيلك رود  مليون بتكوين) عبر موقع (سيلك رود ٢) في وقت سابق من هذا الشهر. ) في وقت سابق من هذا الشهر. 
رغم ذلك قالت الشركة األسبوع الماضي إنَّها سوف تستأنف عمليات السحب قريبًا. رغم ذلك قالت الشركة األسبوع الماضي إنَّها سوف تستأنف عمليات السحب قريبًا. 
وحتى اآلن لم تصدر (متجوكس) أي بيان عن أسباب توقُّف الموقع اإللكتروني عن وحتى اآلن لم تصدر (متجوكس) أي بيان عن أسباب توقُّف الموقع اإللكتروني عن 
ا أشار إلى أنَّ الشركة أفلست  ا أشار إلى أنَّ الشركة أفلست العمل، وما إذا كان سيستأنف العمل أم ال؟ غير أنَّ تقريرً العمل، وما إذا كان سيستأنف العمل أم ال؟ غير أنَّ تقريرً

بعدما خسرت بعدما خسرت ٧٤٤٫٤٠٨٧٤٤٫٤٠٨ (بتكوين) (ما يعادل  (بتكوين) (ما يعادل ٣٥٠٣٥٠ مليون دوالر). مليون دوالر).
ومــع هذا يراهــن البعض على أن تحصــل عملة (البتكوين) علــى دعم هيئات ومــع هذا يراهــن البعض على أن تحصــل عملة (البتكوين) علــى دعم هيئات 
تنظيمية للعمالت كخدمة مالية معترف بها، ما دعاهم إلى االستثمار بها. ومع تزايد شعبية تنظيمية للعمالت كخدمة مالية معترف بها، ما دعاهم إلى االستثمار بها. ومع تزايد شعبية 
(البتكوين)، يضغط العديد من المســتثمرين في اتجاه تبنِّيها على نطاق أوســع، ونجح (البتكوين)، يضغط العديد من المســتثمرين في اتجاه تبنِّيها على نطاق أوســع، ونجح 
هؤالء بالفعل في إقناع بعض المؤسسات التجارية بقبول (البتكوين) كأحد طرق السداد.هؤالء بالفعل في إقناع بعض المؤسسات التجارية بقبول (البتكوين) كأحد طرق السداد.



العمالت االفتراضية وحقيقتهاالعمالت االفتراضية وحقيقتها

٧٥٧٥

 رغــم ذلك، ما زالت هناك مخاوف بشــأن مســتقبل (البتكوين) على المد رغــم ذلك، ما زالت هناك مخاوف بشــأن مســتقبل (البتكوين) على المد
الطويل؛ من بينهــا االفتقار إلى القواعــد والقوانين المنظِّمة لتــداول هذا النوع من الطويل؛ من بينهــا االفتقار إلى القواعــد والقوانين المنظِّمة لتــداول هذا النوع من 
العمالت. وفي نفس الوقت، حذر البعض من أن يكون االرتفاع الســريع في أســعار العمالت. وفي نفس الوقت، حذر البعض من أن يكون االرتفاع الســريع في أســعار 

نات وأنَّه ليس بارتفاع مستدام.  ا عن مجرد تكهُّ نات وأنَّه ليس بارتفاع مستدام. (البتكوين) ناتجً ا عن مجرد تكهُّ (البتكوين) ناتجً
ا  ا ومن المتوقع أن تثير التطورات األخيرة الخاصة بشــركة (متجوكس) مخاوفً ومن المتوقع أن تثير التطورات األخيرة الخاصة بشــركة (متجوكس) مخاوفً
جديــدة حيال العملة الرقمية، غير أنَّ داعمي (البتكوين) أكدوا أنَّهم ســوف يعملون جديــدة حيال العملة الرقمية، غير أنَّ داعمي (البتكوين) أكدوا أنَّهم ســوف يعملون 
ا من أجل اســتعادة الثقة بين المستخدمين وأنَّهم (ملتزمون بالحفاظ على مستقبل  ا من أجل اســتعادة الثقة بين المستخدمين وأنَّهم (ملتزمون بالحفاظ على مستقبل معً معً

(البتكوين).(البتكوين).
لمــاذا يثــق كثيــر مــن النــاس بـ(البتكويــن) مــع وجود مثــل هــذه العيوب لمــاذا يثــق كثيــر مــن النــاس بـ(البتكويــن) مــع وجود مثــل هــذه العيوب 

والمخاطر؟ والمخاطر؟ 

الكثيــر من الثقــة بـ(البتكوين) يأتي مــن حقيقة أنَّها ال تتطلــب أي ثقة على الكثيــر من الثقــة بـ(البتكوين) يأتي مــن حقيقة أنَّها ال تتطلــب أي ثقة على 
اإلطــالق! فـ(البتكوين) مفتوحة المصدر، وال مركزية بشــكل كامــل، مما يعني أنَّ اإلطــالق! فـ(البتكوين) مفتوحة المصدر، وال مركزية بشــكل كامــل، مما يعني أنَّ 
لد أي أحد القدرة على الوصول للكود المصدري (لد أي أحد القدرة على الوصول للكود المصدري (source codesource code). الكامل في أي ). الكامل في أي 
وقت، وبناء عليه يمكن ألي مطور في العالم أن يســتوثق من كيفية عمل (البتكوين) وقت، وبناء عليه يمكن ألي مطور في العالم أن يســتوثق من كيفية عمل (البتكوين) 
بالتحديد، كما يمكن ألي أحد االطالع على جميع المعامالت وعمالت (البتكوين) بالتحديد، كما يمكن ألي أحد االطالع على جميع المعامالت وعمالت (البتكوين) 
ظي، كما يمكن عمل جميع المدفوعات  ظي، كما يمكن عمل جميع المدفوعات التي تصدر يوميا بكل شــفافية وبشــكل لَحْ التي تصدر يوميا بكل شــفافية وبشــكل لَحْ
بــدون االعتماد على طرف ثالــث، كما أنَّ النظام بأكمله محمي بخوارزمية مشــفرة بــدون االعتماد على طرف ثالــث، كما أنَّ النظام بأكمله محمي بخوارزمية مشــفرة 
ا كتلك المســتخدمة في األنظمة البنكية  عــة بدقة متناهية من قبل طرفيها، تمامً راجَ ا كتلك المســتخدمة في األنظمة البنكية ومُ عــة بدقة متناهية من قبل طرفيها، تمامً راجَ ومُ
على اإلنترنت، وال يمكن ألي فرد أو منظمة التحكم بـ(البتكوين)، والشــبكة ستبقى على اإلنترنت، وال يمكن ألي فرد أو منظمة التحكم بـ(البتكوين)، والشــبكة ستبقى 

آمنة حتى وإن لم يمكن الثقة بجميع مستخدميها.آمنة حتى وإن لم يمكن الثقة بجميع مستخدميها.
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األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

وفيه ثمانية مباحث: وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: حقيقة العمالت االفتراضية عند الفقهاء. حقيقة العمالت االفتراضية عند الفقهاء.

نيَّة على العمالت االفتراضية. نيَّة على العمالت االفتراضية. جريان علَّة الثَّمَ المبحث الثاني:المبحث الثاني: جريان علَّة الثَّمَ
المبحث الثالث:المبحث الثالث: حكم إصدار النقود من غير الحاكم. حكم إصدار النقود من غير الحاكم.

المبحث الرابع:المبحث الرابع: المصارفة في العمالت االفتراضية. المصارفة في العمالت االفتراضية.
المبحــث الخامس:المبحــث الخامس: جريان الربــا أو الغرر أو أكل أموال النــاس بالباطل في  جريان الربــا أو الغرر أو أكل أموال النــاس بالباطل في 

العمالت االفتراضية. العمالت االفتراضية.       
المبحث السادس:المبحث السادس: حكم إجراء الحوالة بالعمالت االفتراضية. حكم إجراء الحوالة بالعمالت االفتراضية.

المبحث السابع:المبحث السابع: حكم التنقيب والمضاربة في العمالت االفتراضية. حكم التنقيب والمضاربة في العمالت االفتراضية.
المبحث الثامن:المبحث الثامن: حكم الشراء بالعمالت االفتراضية. حكم الشراء بالعمالت االفتراضية.
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٧٩٧٩

فــي الفصل األول كان الحديث عــن العمالت االفتراضيــة حديثًا توصيفيا، فــي الفصل األول كان الحديث عــن العمالت االفتراضيــة حديثًا توصيفيا، 
ا شرح آلية وطريقة عمل العمالت االفتراضية، وتوضيح  ا شرح آلية وطريقة عمل العمالت االفتراضية، وتوضيح بمعنى أنِّي حاولت فيه جاهدً بمعنى أنِّي حاولت فيه جاهدً
أكثر النقاط المتعلقة بها والتي يكثر الســؤال عنها، وفك الغموض المتعلق بها بحيث أكثر النقاط المتعلقة بها والتي يكثر الســؤال عنها، وفك الغموض المتعلق بها بحيث 

يسهل فهم ومعرفة هذه العمالت، حيث إنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يسهل فهم ومعرفة هذه العمالت، حيث إنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
وفي هذا الفصل الثاني، أحاول أن أقدم دراســة شرعية ألهم المسائل الفقهية وفي هذا الفصل الثاني، أحاول أن أقدم دراســة شرعية ألهم المسائل الفقهية 
المتعلقــة بالعمالت االفتراضيــة، ببيانها، وتوضيحها، وبيان أهــم متعلقاتها، وأبيِّن المتعلقــة بالعمالت االفتراضيــة، ببيانها، وتوضيحها، وبيان أهــم متعلقاتها، وأبيِّن 

الراجح فيها بالدليل الشرعي. الراجح فيها بالدليل الشرعي. 



٨٠٨٠



٨١٨١

 
حقيقة العمالت االفتراضية عند الفقهاءحقيقة العمالت االفتراضية عند الفقهاء

ا وحديثًا؟ ا وحديثًا؟هل العمالت االفتراضية تعتبر من النقود التي تكلم عنها الفقهاء قديمً هل العمالت االفتراضية تعتبر من النقود التي تكلم عنها الفقهاء قديمً
وهل العمالت االفتراضية لها أحكام النقود؟وهل العمالت االفتراضية لها أحكام النقود؟

وما هو تكييف العمالت االفتراضية من الناحية الشرعية؟وما هو تكييف العمالت االفتراضية من الناحية الشرعية؟
هذا ما سوف أحاول اإلجابة عنه في هذا المبحث.هذا ما سوف أحاول اإلجابة عنه في هذا المبحث.

تصوير المسألة: تصوير المسألة: 
نصَّ الشــارع على تحريم الربا في األصناف الستةنصَّ الشــارع على تحريم الربا في األصناف الستة(١) وهي: الذهب، والفضة،  وهي: الذهب، والفضة، 
والبُر، والشــعير، والتمر، والملح. فهذه األصناف اتفق المسلمون على تحريم الربا والبُر، والشــعير، والتمر، والملح. فهذه األصناف اتفق المسلمون على تحريم الربا 
رٍّ بِبُرٍّ أو تمرٍ بتمرٍ  رٍّ بِبُرٍّ أو تمرٍ بتمرٍ فيهــا عند اتحاد الجنس، فال يجوز بيع ذهب بذهــب مع زيادة، وال بُ فيهــا عند اتحاد الجنس، فال يجوز بيع ذهب بذهــب مع زيادة، وال بُ
، هل تلحق بالذهب  ، هل تلحق بالذهب مــع الزيادة، أما غير هذه األصناف، كالعمــالت االفتراضية مثالً مــع الزيادة، أما غير هذه األصناف، كالعمــالت االفتراضية مثالً
بُ  هَ وردت فــي حديث عبادة بن الصامــت رضي اللَّه عنه قال: قال رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: «الذَّ بُ   هَ وردت فــي حديث عبادة بن الصامــت رضي اللَّه عنه قال: قال رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: «الذَّ  (١)
 ، لْحِ مِ لْحُ بِالْ مِ الْ ، وَ رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ ، وَ يرِ ــعِ يرُ بِالشَّ ــعِ الشَّ ، وَ بُرِّ بُرُّ بِالْ الْ ، وَ ةِ ضَّ فِ ةُ بِالْ ضَّ فِ الْ ، وَ بِ هَ ، بِالذَّ لْحِ مِ لْحُ بِالْ مِ الْ ، وَ رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ ، وَ يرِ ــعِ يرُ بِالشَّ ــعِ الشَّ ، وَ بُرِّ بُرُّ بِالْ الْ ، وَ ةِ ضَّ فِ ةُ بِالْ ضَّ فِ الْ ، وَ بِ هَ بِالذَّ
ا  دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ا بِيَدٍ دً ، يَ اءٍ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ ثْلٍ ثْالً بِمِ ا مِ دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ا بِيَدٍ دً ، يَ اءٍ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ ثْلٍ ثْالً بِمِ مِ
ا (١٢١١١٢١١/٣)، )،  ق نقدً ». صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورِ ا (بِيَدٍ ق نقدً ». صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورِ بِيَدٍ

حديث رقم (حديث رقم (١٥٨٧١٥٨٧).).
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العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

والفضة في األحكام الشــرعية وتقاس عليها أم ال؟ وإذا كانت تلحق بها فما هي العلة والفضة في األحكام الشــرعية وتقاس عليها أم ال؟ وإذا كانت تلحق بها فما هي العلة 
في الذهب والفضة حتى تقاس عليها العمالت االفتراضية؟ وفي هذا المبحث أحاول في الذهب والفضة حتى تقاس عليها العمالت االفتراضية؟ وفي هذا المبحث أحاول 

بحث علة الذهب والفضة ومد إمكانية قياس العمالت االفتراضية عليها. بحث علة الذهب والفضة ومد إمكانية قياس العمالت االفتراضية عليها. 
سبب الخالف: سبب الخالف: 

هــو: هل يقتصر جريان الربا على هذه األصناف الســتة (الذهــب، الفضة، البر، هــو: هل يقتصر جريان الربا على هذه األصناف الســتة (الذهــب، الفضة، البر، 
الشعير، التمر، الملح)، أم يمكن أن يقاس عليها غيرها؟ فمن منع القياس وهم الظاهريةالشعير، التمر، الملح)، أم يمكن أن يقاس عليها غيرها؟ فمن منع القياس وهم الظاهرية(١) 
قصرها على األصناف الســتة فقط، ومن ير القياس دليالً شرعيا قاس عليها غيرها من قصرها على األصناف الســتة فقط، ومن ير القياس دليالً شرعيا قاس عليها غيرها من 
األصناف التــي تتفق معها في العلة، ولكن ما هي العلة في األصناف الســتة حتى يقاس األصناف التــي تتفق معها في العلة، ولكن ما هي العلة في األصناف الســتة حتى يقاس 
ا بين األئمة األربعة – رحمهم اللَّه- في علة الذهب والفضة،  رحمهم اللَّه- في علة الذهب والفضة،  ا سبَّبَ خالفً ا بين األئمة األربعة عليها؟ هذا أيضً ا سبَّبَ خالفً عليها؟ هذا أيضً

وسنقتصر في هذا المبحث عن البحث على علة الذهب والفضة فقط والخالف فيها.وسنقتصر في هذا المبحث عن البحث على علة الذهب والفضة فقط والخالف فيها.
تحرير محل الخالف: تحرير محل الخالف: 

١- اتفق الفقهاء على تحريم الربا، وأنَّه كبيرة من كبائر الذنوب.- اتفق الفقهاء على تحريم الربا، وأنَّه كبيرة من كبائر الذنوب.
٢- اتفق الفقهاء على أنَّ الذهب والفضة من األصناف الربوية التي يجري فيها - اتفق الفقهاء على أنَّ الذهب والفضة من األصناف الربوية التي يجري فيها 

الربا.الربا.
٣- اختلف الفقهاء - اختلف الفقهاء – رحمهــم اللَّه- في علة الربا في الذهب والفضة، بحيث  رحمهــم اللَّه- في علة الربا في الذهب والفضة، بحيث 
هل يمكن قياس العمالت االفتراضية عليها أم ال؟وكانت أقوالهم على النحو التالي: هل يمكن قياس العمالت االفتراضية عليها أم ال؟وكانت أقوالهم على النحو التالي: 
القول األول:القول األول: ذهب اإلمام أبو حنيفة، واإلمام أحمد في المشــهور عنه إلى أنَّ  ذهب اإلمام أبو حنيفة، واإلمام أحمد في المشــهور عنه إلى أنَّ 
العلة فيهما الوزن مع الجنسالعلة فيهما الوزن مع الجنس(٢)،........................................................................................................

ينظر: اإلحكام في أصول األحكام، البن حزم األندلسي (١٥٤١٥٤/٧-١٥٧١٥٧).). ينظر: اإلحكام في أصول األحكام، البن حزم األندلسي (   (١)
إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن قيم الجوزية ( ١٠٥١٠٥/٢)، المبســوط، للسرخسي )، المبســوط، للسرخسي  إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن قيم الجوزية (    (٢)

(١٤٨١٤٨/٥)، المغني،البن قدامة ()، المغني،البن قدامة (٥/٤).).
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وهو قول الثوريوهو قول الثوري(١) والزهري والزهري(٢). . 
قال في «المغني»: (فروي عن أحمد في ذلك ثالث روايات، أشهرهن أنَّ علة قال في «المغني»: (فروي عن أحمد في ذلك ثالث روايات، أشهرهن أنَّ علة 
، وعلة األعيان األربعة مكيل جنس. نقلها  ، وعلة األعيان األربعة مكيل جنس. نقلها الربا في الذهب والفضة كونه موزونَ جنسٍ الربا في الذهب والفضة كونه موزونَ جنسٍ
قي، وابن أبي موســى، وأكثر األصحاب. وهو قول  رَ ، وذكرها الخِ قي، وابن أبي موســى، وأكثر األصحاب. وهو قول عن أحمدَ الجماعةُ رَ ، وذكرها الخِ عن أحمدَ الجماعةُ

النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي)النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي)(٣).
القول الثاني:القول الثاني: ذهب اإلمام مالك، واإلمام الشافعي في المشهور عنهما، واإلمام  ذهب اإلمام مالك، واإلمام الشافعي في المشهور عنهما، واإلمام 
نية  نية، أو جوهر الثَّمَ نية : إلى أنَّ العلة فيهمــا غلبة الثَّمَ نية، أو جوهر الثَّمَ أحمــد في إحد الروايات عنهأحمــد في إحد الروايات عنه(٤): إلى أنَّ العلة فيهمــا غلبة الثَّمَ
لي،  لي، غالبًا، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة، ويشــمل: التِّبْــر، والمضروب، والحُ غالبًا، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة، ويشــمل: التِّبْــر، والمضروب، والحُ
واألواني منهما، وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، لكن الصحيح على واألواني منهما، وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، لكن الصحيح على 

هذا القول أنَّها ال ربا فيها؛ النتفاء الثمنية الغالبة.هذا القول أنَّها ال ربا فيها؛ النتفاء الثمنية الغالبة.
نية  نية قال في «حاشــية الخرشــي»: (واختلف على أنَّه معلل، هل علته غلبة الثَّمَ قال في «حاشــية الخرشــي»: (واختلف على أنَّه معلل، هل علته غلبة الثَّمَ
وهو المشهور، أو هو مطلق الثمنية وهو خالف المشهور)وهو المشهور، أو هو مطلق الثمنية وهو خالف المشهور)(٥). وقال في «المجموع»: . وقال في «المجموع»: 
(فأما الذهب والفضة فالعلة عند الشــافعي فيهما كونهما جنسَ األثمان غالبًا، وهذه (فأما الذهب والفضة فالعلة عند الشــافعي فيهما كونهما جنسَ األثمان غالبًا، وهذه 
ســفيان بن سعيد بن مســروق الثوري من بني ثور، من أعالم المحدثين، نشأ في الكوفة ثم  ســفيان بن سعيد بن مســروق الثوري من بني ثور، من أعالم المحدثين، نشأ في الكوفة ثم    (١)
انتقل إلى البصرة. له من الكتب: (الجامع الكبير)، توفي سنة انتقل إلى البصرة. له من الكتب: (الجامع الكبير)، توفي سنة ١٦١١٦١هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ، هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ، 

للذهبي(للذهبي(٢٠٣٢٠٣/١). ). 
هو أبو بكر محمد بن مســلم بن عبيد اللَّه بن شــهاب الزهري، من بني زهرة بن كالب، من  هو أبو بكر محمد بن مســلم بن عبيد اللَّه بن شــهاب الزهري، من بني زهرة بن كالب، من    (٢)
ن الحديث، تابعي من أهل المدينة، مات ســنة ١٢٤١٢٤هـ. ينظر: تذكرة هـ. ينظر: تذكرة  وَّ ن الحديث، تابعي من أهل المدينة، مات ســنة قريش. هو أول من دَ وَّ قريش. هو أول من دَ

الحفاظ، للذهبي(الحفاظ، للذهبي(١٠٨١٠٨/١). ). 
المغني، البن قدامة (٥/٤).). المغني، البن قدامة (   (٣)

ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشــي (٥٦٥٦/٥)، المجموع، للنووي ()، المجموع، للنووي (٣٩٣٣٩٣/٩)، المغني، )، المغني،  ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشــي (   (٤)
البن قدامة (البن قدامة (٥/٤).).

شرح مختصر خليل، للخرشي (٥٦٥٦/٥). ).  شرح مختصر خليل، للخرشي (   (٥)



٨٤٨٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

عنــده علة قاصرة عليهما ال تتعداهما إذ ال توجد في غيرهما)عنــده علة قاصرة عليهما ال تتعداهما إذ ال توجد في غيرهما)(١). وقال في «المغني»: . وقال في «المغني»: 
نية)(٢). نية)(والرواية الثانية أنَّ العلة في األثمان الثَّمَ (والرواية الثانية أنَّ العلة في األثمان الثَّمَ

القــول الثالث:القــول الثالث: ذهب اإلمام أحمد في إحد الروايات عنه، والمالكية في غير  ذهب اإلمام أحمد في إحد الروايات عنه، والمالكية في غير 
نية، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه  نية، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه المشهور، إلى أنَّ العلة هي مطلق الثَّمَ المشهور، إلى أنَّ العلة هي مطلق الثَّمَ
ابن القيمابن القيم(٣). وبناءً على هذا القول فإنَّ العلة ممكن أن تتعد إلى غير الذهب والفضة، . وبناءً على هذا القول فإنَّ العلة ممكن أن تتعد إلى غير الذهب والفضة، 

وذلك كالفلوس، واألوراق النقدية، وكذلك العمالت االفتراضية إذا كانت أثمانًا.وذلك كالفلوس، واألوراق النقدية، وكذلك العمالت االفتراضية إذا كانت أثمانًا.
نيَّة  نيَّة قال في «حاشــية الخرشــي»: (واختلف على أنَّه معلَّل، هل علَّته غلبة الثَّمَ قال في «حاشــية الخرشــي»: (واختلف على أنَّه معلَّل، هل علَّته غلبة الثَّمَ
نية وهو خالف المشــهور)(٤). قــال اإلمام مالك . قــال اإلمام مالك  نية وهو خالف المشــهور)وهو المشــهور، أو هو مطلق الثَّمَ وهو المشــهور، أو هو مطلق الثَّمَ
ــين، وال تجــوز الفلــوس بالذهب والفضة  لْسَ لْسٌ بفَ ــين، وال تجــوز الفلــوس بالذهب والفضة -رحمه اللَّــه- : (ال يجــوز فَ لْسَ لْسٌ بفَ -رحمه اللَّــه- : (ال يجــوز فَ

وال بالدنانير نَظِرة)وال بالدنانير نَظِرة)(٥). . 
قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية -رحمه اللَّه-: (والمقصود هنا: الكالم في علة قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية -رحمه اللَّه-: (والمقصود هنا: الكالم في علة 
نيَّة؛ ال الوزن  نيَّة؛ ال الوزن تحريــم الربا في الدنانير والدراهم، واألظهر أنَّ العلــة في ذلك هي الثَّمَ تحريــم الربا في الدنانير والدراهم، واألظهر أنَّ العلــة في ذلك هي الثَّمَ

كما قاله جمهور العلماء)كما قاله جمهور العلماء)(٦).
األدلة: األدلة: 

أدلة القول األول:أدلة القول األول: (أنَّ العلة فيهما الوزن مع الجنس). (أنَّ العلة فيهما الوزن مع الجنس).
المجموع، للنووي (٣٩٣٣٩٣/٩). ).  المجموع، للنووي (   (١)

المغني، البن قدامة ( ٥/٤).). المغني، البن قدامة (    (٢)
 ،مجموع الفتاو ،( ،شرح مختصر خليل، للخرشي (٥٦٥٦/٥)، الفروع، البن مفلح ()، الفروع، البن مفلح (٢٩٥٢٩٥/٦)، مجموع الفتاو شرح مختصر خليل، للخرشي (   (٣)

البن تيمية (البن تيمية (٤٧١٤٧١/٢٩٢٩)، إعالم الموقعين، البن القيم ()، إعالم الموقعين، البن القيم (١٣٧١٣٧/٢).).
شرح مختصر خليل، للخرشي (٥٦٥٦/٥).). شرح مختصر خليل، للخرشي (   (٤)

المدونة الكبر، لإلمام مالك (٥/٣).). المدونة الكبر، لإلمام مالك (   (٥)
مجموع الفتاو، البن تيمية (٤٧١٤٧١/٢٩٢٩).). مجموع الفتاو، البن تيمية (   (٦)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

٨٥٨٥

١- عن أبي ســعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما أنَّ رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص - عن أبي ســعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما أنَّ رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
، فقال له  نِيبٍ ــرٍ جَ مَ بِتَمْ دِ قَ ، فقال له بعث أخا بني عدي األنصاري، واســتعمله علــى خيبر، فَ نِيبٍ ــرٍ جَ مَ بِتَمْ دِ قَ بعث أخا بني عدي األنصاري، واســتعمله علــى خيبر، فَ
ا؟»، قال: ال، واللَّه يا رســول اللَّه، إنا لنشتري ، قال: ال، واللَّه يا رســول اللَّه، إنا لنشتري  ذَ كَ يْبَرَ هَ رِ خَ لُّ تَمْ ا؟»«أَكُ ذَ كَ يْبَرَ هَ رِ خَ لُّ تَمْ رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: «أَكُ
 ، ثْلٍ ثْالً بِمِ ـنْ مِ لَكـِ لُوا، وَ عَ فْ ، «الَ تَ ثْلٍ ثْالً بِمِ ـنْ مِ لَكـِ لُوا، وَ عَ فْ الصــاع بالصاعين من الجمع، فقال رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: الصــاع بالصاعين من الجمع، فقال رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تَ

.(١)« انُ يزَ لِكَ المِ ذَ كَ ا، وَ ذَ نْ هَ نِهِ مِ وا بِثَمَ تَرُ اشْ ا وَ ذَ وا هَ »أَوْ بِيعُ انُ يزَ لِكَ المِ ذَ كَ ا، وَ ذَ نْ هَ نِهِ مِ وا بِثَمَ تَرُ اشْ ا وَ ذَ وا هَ أَوْ بِيعُ
وجه الداللة: وجه الداللة: قولــه: قولــه: «وكذلك الميزان»«وكذلك الميزان» قالوا يعنــي: وكذلك الموزون، فدل  قالوا يعنــي: وكذلك الموزون، فدل 

الحديث على أنَّ كل موزون ال يجوز التفاضل فيهالحديث على أنَّ كل موزون ال يجوز التفاضل فيه(٢).
المناقشة: المناقشة: جاء في «المجموع»: (وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثالثة أجوبة: جاء في «المجموع»: (وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثالثة أجوبة: 

أحدها: أحدها: جواب البيهقيجواب البيهقي(٣) قال: قد قيل إنَّ قوله: «وكذلك الميزان» من كالم أبي  قال: قد قيل إنَّ قوله: «وكذلك الميزان» من كالم أبي 
سعيد الخدري موقوف عليه.سعيد الخدري موقوف عليه.

الثاني:الثاني: جواب القاضي أبي الطيب وآخريــن أنَّ ظاهر الحديث غير مراد، فإنَّ  جواب القاضي أبي الطيب وآخريــن أنَّ ظاهر الحديث غير مراد، فإنَّ 
الميزان نفســه ال ربا فيــه، وأضمرتم فيه الموزون، ودعــو العموم في المضمرات الميزان نفســه ال ربا فيــه، وأضمرتم فيه الموزون، ودعــو العموم في المضمرات 

ال يصح.ال يصح.
ا بين األدلة)(٤). ا بين األدلة) أنَّه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعً الثالث:الثالث: أنَّه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعً

متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والســنة، بــاب إذا اجتهد العامل  متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والســنة، بــاب إذا اجتهد العامل    (١)
أو الحاكم فأخطأ خالف الرســول من غير علم فحكمه مــردود (أو الحاكم فأخطأ خالف الرســول من غير علم فحكمه مــردود (١٠٧١٠٧/٩)، رقم الحديث )، رقم الحديث 
ثْالً بمثل (١٢١٥١٢١٥/٣)، رقم )، رقم  ثْالً بمثل (). صحيح مســلم، كتاب المســاقاة، باب بيع الطعام مِ (٧٣٥٠٧٣٥٠). صحيح مســلم، كتاب المســاقاة، باب بيع الطعام مِ

الحديث (الحديث (١٥٩٣١٥٩٣).).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (١٨٤١٨٤/٥)، المجموع، للنووي ()، المجموع، للنووي (٣٩٣٣٩٣/٩).). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (   (٢)

الســنن الكبر، للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال بجريــان الربا في كل ما يكال ويوزن  الســنن الكبر، للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال بجريــان الربا في كل ما يكال ويوزن    (٣)
(٤٦٩٤٦٩/٥)، رقم الحديث ()، رقم الحديث (١٠٥٢٠١٠٥٢٠).).

المجموع شرح المهذب، للنووي (٣٩٣٣٩٣/٩- - ٣٩٤٣٩٤).). المجموع شرح المهذب، للنووي (   (٤)



٨٦٨٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

نَ  زِ ا وُ نَ «مَ زِ ا وُ ٢- عن عبادة، وأنس بــن مالك رضي اللَّه عنهما، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: - عن عبادة، وأنس بــن مالك رضي اللَّه عنهما، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «مَ
أْسَ  الَ بَ انِ فَ عَ تَلَــفَ النَّوْ ا اخْ إِذَ ، فَ لِكَ ثْلُ ذَ مِ ا كِيْلَ فَ مَ ا، وَ ــدً احِ ا وَ عً انَ نَوْ ا كَ ثْلٍ إِذَ ثْــلٌ بِمِ أْسَ مِ الَ بَ انِ فَ عَ تَلَــفَ النَّوْ ا اخْ إِذَ ، فَ لِكَ ثْلُ ذَ مِ ا كِيْلَ فَ مَ ا، وَ ــدً احِ ا وَ عً انَ نَوْ ا كَ ثْلٍ إِذَ ثْــلٌ بِمِ مِ

.(١)« »بِهِ بِهِ
وجه الداللة: وجه الداللة: أنَّه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه بأنَّه مثل بمثل.أنَّه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه بأنَّه مثل بمثل.

المناقشــة: المناقشــة: وقد نوقش هذا الحديث بأنَّ في إســناده: الربيع بن صبيح، وقد وقد نوقش هذا الحديث بأنَّ في إســناده: الربيع بن صبيح، وقد 
فــه جماعة، جاء في «الروضة الندية»: ( قد أشــار إلــى هذا الحديث صاحب  فــه جماعة، جاء في «الروضة الندية»: ( قد أشــار إلــى هذا الحديث صاحب ضعَّ ضعَّ
ه،  ةَ وغيرُ عَ رْ هُ أبو زُ قَ ثَّ ه، «التلخيص» ولم يتكلم عليه، وفي إســناده الربيع بن صبيح؛ وَ ةَ وغيرُ عَ رْ هُ أبو زُ قَ ثَّ «التلخيص» ولم يتكلم عليه، وفي إســناده الربيع بن صبيح؛ وَ
وضعفه جماعــة، قال أحمد: ال بأس به، وقال يحيى بــن معين - في رواية عنه-: وضعفه جماعــة، قال أحمد: ال بأس به، وقال يحيى بــن معين - في رواية عنه-: 
ضعيف، وفي أخر: ليس به بأس، وربما دلس، وقال ابن سعد والنسائي: ضعيف، ضعيف، وفي أخر: ليس به بأس، وربما دلس، وقال ابن سعد والنسائي: ضعيف، 
رعة: شــيخ صالح، وقال أبو حاتم: رجل صالــح. انتهى. وال يلزم من  رعة: شــيخ صالح، وقال أبو حاتم: رجل صالــح. انتهى. وال يلزم من وقال أبو زُ وقال أبو زُ
وصفه بالصــالح أن يكون ثقة في الحديث، وقال في «التقريب»: (صدوق ســيئ وصفه بالصــالح أن يكون ثقة في الحديث، وقال في «التقريب»: (صدوق ســيئ 
ا في اللفظ، فقد رواه الدارقطني  ا في السند، واختالفً ا في اللفظ، فقد رواه الدارقطني . كما أنَّ فيه اضطرابً ا في السند، واختالفً الحفظ)الحفظ)(٢). كما أنَّ فيه اضطرابً
عن أبي بكر بن عيــاش، عن الربيع بن صبيح، عن الحســن، عن عبادة، وأنس بن عن أبي بكر بن عيــاش، عن الربيع بن صبيح، عن الحســن، عن عبادة، وأنس بن 
مالــك، ثم قال: (لم يروه غير أبي بكر، عن الربيع هكذا. وخالفه جماعة فرووه عن مالــك، ثم قال: (لم يروه غير أبي بكر، عن الربيع هكذا. وخالفه جماعة فرووه عن 
الربيع، عن ابن ســيرين، عن عبادة، وأنس، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بلفظ غير هذا اللفظ)الربيع، عن ابن ســيرين، عن عبادة، وأنس، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بلفظ غير هذا اللفظ)(٣). . 
وعلى فــرض صحته فينبغي أن يفســر الموزون والمكيــل والمطعوم على ضوء وعلى فــرض صحته فينبغي أن يفســر الموزون والمكيــل والمطعوم على ضوء 

.األحاديث األخر.األحاديث األخر
نية غالبًا). نية أو جوهر الثَّمَ نية غالبًا). (أنَّ العلة فيهما غلبة الثَّمَ نية أو جوهر الثَّمَ دليل القول الثانيدليل القول الثاني(٤): (أنَّ العلة فيهما غلبة الثَّمَ

سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٤٠٧٤٠٧/٣)، رقم الحديث ()، رقم الحديث (٢٨٥٣٢٨٥٣).). سنن الدارقطني، كتاب البيوع (   (١)
الروضة الندية، لمحمد صديق خان (٣٨٩٣٨٩/٢).). الروضة الندية، لمحمد صديق خان (   (٢)

سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٤٠٧٤٠٧/٣)، رقم الحديث ()، رقم الحديث (٢٨٥٣٢٨٥٣).). سنن الدارقطني، كتاب البيوع (   (٣)
ينظر كتاب: الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية، د.عمر المترك (١٠٥١٠٥).). ينظر كتاب: الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية، د.عمر المترك (   (٤)
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ر األموال  نية بأنَّ النقدين جوهران نفيســان بهما تقدَّ ر األموال احتجَّ من قال بغلبــة الثَّمَ نية بأنَّ النقدين جوهران نفيســان بهما تقدَّ احتجَّ من قال بغلبــة الثَّمَ
ل بهما إلى سائر األشياء، فهما أثمان المبيعات غالبًا، وقِيَم المتلفات في جميع  ل بهما إلى سائر األشياء، فهما أثمان المبيعات غالبًا، وقِيَم المتلفات في جميع ويتوصَّ ويتوصَّ
 أقطار الدنيا، ولهما المكانة العالمية والقيمة العالية، فهما رائجان عند كل األمم ولد أقطار الدنيا، ولهما المكانة العالمية والقيمة العالية، فهما رائجان عند كل األمم ولد
ا وحديثًا، وذلك لخصائص ومزايــا اعتبرت في هذين المعدنين في  ا وحديثًا، وذلك لخصائص ومزايــا اعتبرت في هذين المعدنين في كل الــدول قديمً كل الــدول قديمً
ا لقيم  ا للتمويالت ومقياسً ا لقيم األوصاف والندرة كانا بهما أثبت من سواهما ليكونا أساسً ا للتمويالت ومقياسً األوصاف والندرة كانا بهما أثبت من سواهما ليكونا أساسً

سائر األشياء وواسطة بين اإلنسان وحاجاته.سائر األشياء وواسطة بين اإلنسان وحاجاته.
المناقشة: المناقشة: نوقش هذا االستدالل من عدة أوجه: نوقش هذا االستدالل من عدة أوجه: 

نية هو تعليل بعلة قاصرة على النقدين، والعلة القاصرة  نية هو تعليل بعلة قاصرة على النقدين، والعلة القاصرة - إنَّ التعليل بغلبة الثَّمَ ١- إنَّ التعليل بغلبة الثَّمَ
اليصح التعليل بها في اختيار أكثر أهل العلم ألمريناليصح التعليل بها في اختيار أكثر أهل العلم ألمرين(١): : 

أحدهما:أحدهما: أنَّه ال فائدة في األمارة ســو تعريــف الحكم، والحكم في األصل  أنَّه ال فائدة في األمارة ســو تعريــف الحكم، والحكم في األصل 
معروف بالخطاب ال بالعلة المستنبطة منه.معروف بالخطاب ال بالعلة المستنبطة منه.

فة  فة أنَّ علة األصل مستنبطة من حكم األصل ومتفرعة عنه، فلو كانت معرِّ الثاني: الثاني: أنَّ علة األصل مستنبطة من حكم األصل ومتفرعة عنه، فلو كانت معرِّ
رٌ ممتنِع. وْ ا عنها، وهو دَ ا عليها ومتفرعً رٌ ممتنِع.لحكم األصل لكان متوقفً وْ ا عنها، وهو دَ ا عليها ومتفرعً لحكم األصل لكان متوقفً

ا  ا - إنَّ هــذا التعليل فاقدٌ لكال شــرطي الطرد والعكس؛ فهــو منقوض طردً ٢- إنَّ هــذا التعليل فاقدٌ لكال شــرطي الطرد والعكس؛ فهــو منقوض طردً
لِي وأواني الذهب  ــا بالحُ لِي وأواني الذهب بالفلوس فإنَّهما أثمان وال ربا فيها عندكم، ومنقوض عكسً ــا بالحُ بالفلوس فإنَّهما أثمان وال ربا فيها عندكم، ومنقوض عكسً

فإنَّ فيها الربا وهي ليست بأثمان.فإنَّ فيها الربا وهي ليست بأثمان.
٣- إنَّ عطف األصناف الســتة بعضها على بعض فــي األحاديث يقتضي أن - إنَّ عطف األصناف الســتة بعضها على بعض فــي األحاديث يقتضي أن 
نية يتعارض مع  ا واحدة، فالقول بأنَّ العلة في النقدين غلبة الثَّمَ نية يتعارض مع تكون العلة فيها جميعً ا واحدة، فالقول بأنَّ العلة في النقدين غلبة الثَّمَ تكون العلة فيها جميعً

هذا العطف إذ ال عالقة في األصناف األربعة بالثمنية.هذا العطف إذ ال عالقة في األصناف األربعة بالثمنية.
اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي (٢٠٢٢٠٢/٣).). اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي (   (١)



٨٨٨٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

٤- إنَّ حكمة التحريم ليســت مقصورة علــى النقدين بل تتعداهما إلى غيرها - إنَّ حكمة التحريم ليســت مقصورة علــى النقدين بل تتعداهما إلى غيرها 
مــن األثمان كالفلوس والورق النقدي؛ ألنَّ الظلم المراعى إبعاده في تحريم الربا في مــن األثمان كالفلوس والورق النقدي؛ ألنَّ الظلم المراعى إبعاده في تحريم الربا في 

النقدين حاصل فيها وال فرق.النقدين حاصل فيها وال فرق.
نية). نية). (أنَّ العلة هي مطلق الثَّمَ دليل القول الثالث:دليل القول الثالث: (أنَّ العلة هي مطلق الثَّمَ

نية هو الذي يتفق مــع الحكمة في جريان الربا في الذهب  نية هو الذي يتفق مــع الحكمة في جريان الربا في الذهب التعليل بمطلق الثَّمَ التعليل بمطلق الثَّمَ
والفضــة، فإن الحكمة من تحريــم الربا فيهما إنَّما هو عموم المصلحة في اســتقرار والفضــة، فإن الحكمة من تحريــم الربا فيهما إنَّما هو عموم المصلحة في اســتقرار 
العملــة وثباتهــا، بحيث ال تجعل كالعــروض تهبط تارة وترتفع تــارة، ويزول منها العملــة وثباتهــا، بحيث ال تجعل كالعــروض تهبط تارة وترتفع تــارة، ويزول منها 
شَ  وْ شَ االســتقرار الذي أريد بها أن تكون أثمانًا للمبيعات وقِيَم المتلفات والديات وأُرُ وْ االســتقرار الذي أريد بها أن تكون أثمانًا للمبيعات وقِيَم المتلفات والديات وأُرُ

الجنايات.الجنايات.
نية تعليل بوصف  نية تعليل بوصف قال شيخ اإلســالم ابن تيمية -رحمه اللَّه-: (والتعليل بالثَّمَ قال شيخ اإلســالم ابن تيمية -رحمه اللَّه-: (والتعليل بالثَّمَ
ا لألموال يتوســل بها إلى معرفة  ا لألموال يتوســل بها إلى معرفة مناســب؛ فإنَّ المقصود من األثمان أن تكون معيارً مناســب؛ فإنَّ المقصود من األثمان أن تكون معيارً
مقاديــر األموال وال يقصــد االنتفاع بعينها، فمتى بيع بعضهــا ببعض إلى أجل قصد مقاديــر األموال وال يقصــد االنتفاع بعينها، فمتى بيع بعضهــا ببعض إلى أجل قصد 
نية، واشــتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل  نية، واشــتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل بها التجارة التي تناقض مقصود الثَّمَ بها التجارة التي تناقض مقصود الثَّمَ
لمقصودها من التوســل بها إلى تحصيل المطالب؛ فإنَّ ذلــك إنَّما يحصل بقبضها، لمقصودها من التوســل بها إلى تحصيل المطالب؛ فإنَّ ذلــك إنَّما يحصل بقبضها، 
ال بثبوتها في الذمة؛ مع أنَّها ثمن من طرفين فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل، ال بثبوتها في الذمة؛ مع أنَّها ثمن من طرفين فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل، 

فإذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى فال يباع ثمن بثمن إلى أجل)فإذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى فال يباع ثمن بثمن إلى أجل)(١).
نية: (وأما الدراهم  نية: (وأما الدراهم قال ابن القيم -رحمه اللَّه- في معرض توجيهه القول بالثَّمَ قال ابن القيم -رحمه اللَّه- في معرض توجيهه القول بالثَّمَ
 والدنانير فقالت طائفــة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحد والدنانير فقالت طائفــة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحد
نية. وهذا قول  نية. وهذا قول الروايتيــن عنه، ومذهب أبي حنيفــة. وطائفة قالت: العلة فيهمــا الثَّمَ الروايتيــن عنه، ومذهب أبي حنيفــة. وطائفة قالت: العلة فيهمــا الثَّمَ
الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية األخر، وهذا هو الصحيح بل الصواب. فإنَّهم الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية األخر، وهذا هو الصحيح بل الصواب. فإنَّهم 

مجموع الفتاو، البن تيمية (٤٧١٤٧١/٢٩٢٩).). مجموع الفتاو، البن تيمية (   (١)
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أجمعوا على جواز إسالمهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان أجمعوا على جواز إسالمهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان 
ا، فإنَّ ما يجري فيه الربا  يْن لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدً ا، فإنَّ ما يجري فيه الربا النحاس والحديد ربويَ يْن لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدً النحاس والحديد ربويَ
إذا اختلف جنســه جاز التفاضل فيه دون النسأ، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر إذا اختلف جنســه جاز التفاضل فيه دون النسأ، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر 
ا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناســبة فهو طرد محض، بخالف  ا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناســبة فهو طرد محض، بخالف دل على بطالنها. وأيضً دل على بطالنها. وأيضً
نية فــإن الدراهم والدنانير أثمان مبيعات، والثمــن هو المعيار الذي به  نية فــإن الدراهم والدنانير أثمان مبيعات، والثمــن هو المعيار الذي به التعليل بالثَّمَ التعليل بالثَّمَ
ا مضبوطًــا ال يرتفع وال ينخفض؛ إذ  ا مضبوطًــا ال يرتفع وال ينخفض؛ إذ يُعَرف تقويم األمــوال فيجب أن يكون محدودً يُعَرف تقويم األمــوال فيجب أن يكون محدودً
لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالســلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالســلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع 
ســلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبــرون به المبيعات حاجــة ضرورية عامة، وذلك ســلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبــرون به المبيعات حاجــة ضرورية عامة، وذلك 
مُ به األشياء ويستمر  وَّ قَ مُ به األشياء ويستمر ال يمكن إال بســعر تعرف به القيمة، وذلك ال يكون إال بثمن تُ وَّ قَ ال يمكن إال بســعر تعرف به القيمة، وذلك ال يكون إال بثمن تُ
على حالة واحدة، وال يقوم هو بغيره أو يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معامالت على حالة واحدة، وال يقوم هو بغيره أو يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معامالت 
ا  ا الناس -إلى أن قال- فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير مثل أن يعطي صحاحً الناس -إلى أن قال- فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير مثل أن يعطي صحاحً
ا وجرَّ ذلك إلى ربا  ا ويأخذ ثقاالً أكثر منها؛ لصــارت متجرً ا وجرَّ ذلك إلى ربا ويأخذ مكســرة، أو خفافً ا ويأخذ ثقاالً أكثر منها؛ لصــارت متجرً ويأخذ مكســرة، أو خفافً
د التوصل بها إلى السلع، فإذا  د ألعيانها بل يُقصَ د التوصل بها إلى السلع، فإذا النســيئة فيها وال بد، فاألثمان ال تُقصَ د ألعيانها بل يُقصَ النســيئة فيها وال بد، فاألثمان ال تُقصَ
د ألعيانها فســد أمر الناس، وهذا معنى معقولٌ يختص  ا تُقصَ د ألعيانها فســد أمر الناس، وهذا معنى معقولٌ يختص صارت في نفســها سلعً ا تُقصَ صارت في نفســها سلعً

بالنقود وال يتعد إلى سائر الموزونات)بالنقود وال يتعد إلى سائر الموزونات)(١).
الترجيح: الترجيح: 

والذي يترجح - واللَّــه أعلم- من األقوال الثالثة هو القول الثالث، وهو قول والذي يترجح - واللَّــه أعلم- من األقوال الثالثة هو القول الثالث، وهو قول 
نية، وذلك لقوة دليلهم، وإمكانية مناقشــة  نية، وذلك لقوة دليلهم، وإمكانية مناقشــة من قال بأنَّ علة الربا في النقدين مطلق الثَّمَ من قال بأنَّ علة الربا في النقدين مطلق الثَّمَ

.األقوال األخر.األقوال األخر
وإطــالق النقود على الذهب والفضة جاء من بــاب التغليب، وإطالق النقود وإطــالق النقود على الذهب والفضة جاء من بــاب التغليب، وإطالق النقود 

إعالم الموقعين، البن القيم (١٣٦١٣٦/٢).). إعالم الموقعين، البن القيم (   (١)



٩٠٩٠

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

على كل ما يقوم مقام الذهب والفضة في معامالت الناس ومبادالتهم من أي نوع كان على كل ما يقوم مقام الذهب والفضة في معامالت الناس ومبادالتهم من أي نوع كان 
هو الصحيح، وهو الذي يســير عليه الفقهاء المتأخرون في دراساتهم واستعماالتهم هو الصحيح، وهو الذي يســير عليه الفقهاء المتأخرون في دراساتهم واستعماالتهم 
ا كوسيط للتبادل مهما كان  ا كوسيط للتبادل مهما كان لكلمة النقد والنقود. فالنقد هو (كل شــيء يلقى قبوالً عامً لكلمة النقد والنقود. فالنقد هو (كل شــيء يلقى قبوالً عامً
ذلك الشــيء وعلى أي حال يكون)ذلك الشــيء وعلى أي حال يكون)(١). وبهذا التعريف للنقد يلتقي اصطالح الفقهاء . وبهذا التعريف للنقد يلتقي اصطالح الفقهاء 
فون النقود بأنَّها (أية وســيلة أو واســطة متداولة  فون النقود بأنَّها (أية وســيلة أو واســطة متداولة مع اصطالح االقتصاديين الذين يعرِّ مع اصطالح االقتصاديين الذين يعرِّ

للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة األشياء)للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة األشياء)(٢).
واســتعمال الناس للذهب والفضــة في التبادل جاء نتيجــة التطور في النظام واســتعمال الناس للذهب والفضــة في التبادل جاء نتيجــة التطور في النظام 
النقدي واالنتقال من نظام المقايضة إلى النقود الســلعية، كما أنَّه ال دليل من الكتاب النقدي واالنتقال من نظام المقايضة إلى النقود الســلعية، كما أنَّه ال دليل من الكتاب 
ــنَّة على قصر النقد بالذهب والفضة. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه  رحمه  ــنَّة على قصر النقد بالذهب والفضة. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وال من السُّ وال من السُّ
اللَّه-: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طَبْعي وال شرعي بل مرجعه إلى العادة اللَّه-: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طَبْعي وال شرعي بل مرجعه إلى العادة 
ا  ا واالصطالح؛ وذلك ألنَّه في األصل ال يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارً واالصطالح؛ وذلك ألنَّه في األصل ال يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارً
د لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها،  د لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير ال تُقصَ لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير ال تُقصَ
ولهذا كانت أثمانًا؛ بخالف ســائر األموال فإنَّ المقصود االنتفاع بها نفســها؛ فلهذا ولهذا كانت أثمانًا؛ بخالف ســائر األموال فإنَّ المقصود االنتفاع بها نفســها؛ فلهذا 
رة باألمور الطبعية أو الشرعية. والوسيلة المحضة التي ال يتعلق بها غرض  رة باألمور الطبعية أو الشرعية. والوسيلة المحضة التي ال يتعلق بها غرض كانت مقدَّ كانت مقدَّ
ال بمادتها وال بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت)ال بمادتها وال بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت)(٣). وقال شــيخ اإلســالم . وقال شــيخ اإلســالم 
ا وتعاملوا به، تكون أحكامه أحكام  ا وتعاملوا به، تكون أحكامه أحكام رحمه اللَّه-: (وما ســماه الناس درهمً ابن تيمية ابن تيمية –رحمه اللَّه-: (وما ســماه الناس درهمً
الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع بســرقة ثالثة دراهم منه، إلى الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع بســرقة ثالثة دراهم منه، إلى 

ثُر)(٤). لَّ ما فيه الفضة أو كَ ثُر)غير ذلك من األحكام، قَ لَّ ما فيه الفضة أو كَ غير ذلك من األحكام، قَ
الورق النقدي، للشيخ عبداللَّه المنيع. صفحة (١٣١٣). ).  الورق النقدي، للشيخ عبداللَّه المنيع. صفحة (   (١)

معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال، صفحة (٣٦٠٣٦٠).). معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال، صفحة (   (٢)
مجموع الفتاو، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (٢٥١٢٥١/١٩١٩-٢٥٢٢٥٢).). مجموع الفتاو، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (   (٣)

الفتاو الكبر، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (٣٧٢٣٧٢/٥).). الفتاو الكبر، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (   (٤)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

٩١٩١

ومما يؤيد أنَّ النقود ليست مقصورة على الذهب والفضة فقط ما نقل عن أمير ومما يؤيد أنَّ النقود ليست مقصورة على الذهب والفضة فقط ما نقل عن أمير 
المؤمنين عمر بــن الخطاب رضي اللَّه عنه أنه قال: (هممــت أن أجعل الدراهم من المؤمنين عمر بــن الخطاب رضي اللَّه عنه أنه قال: (هممــت أن أجعل الدراهم من 
جلود اإلبل). فقيل له: إذن ال بعير، فأمســكجلود اإلبل). فقيل له: إذن ال بعير، فأمســك(١). فهذا يدل على أنَّ عمر رضي اللَّه عنه . فهذا يدل على أنَّ عمر رضي اللَّه عنه 
لــم يكن ير قصر النقد في الذهب والفضة فقط. ولعل هذا هو عمدة اإلمام مالك لــم يكن ير قصر النقد في الذهب والفضة فقط. ولعل هذا هو عمدة اإلمام مالك –
رحمه اللَّه- فيما ذهب إليه من توســيع مفهوم النقد ليشمل كل ما قبله الناس وسيطًا رحمه اللَّه- فيما ذهب إليه من توســيع مفهوم النقد ليشمل كل ما قبله الناس وسيطًا 
للتعامل، ولــو لم يكن ذهبًا وال فضة، حيث قال رحمه اللَّــه: (ولو أنَّ الناس أجازوا للتعامل، ولــو لم يكن ذهبًا وال فضة، حيث قال رحمه اللَّــه: (ولو أنَّ الناس أجازوا 
ق نَظِرة)(٢). .  ق نَظِرة)بينهم الجلود حتى تكون لها ســكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورِ بينهم الجلود حتى تكون لها ســكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورِ
فأعطى الجلود حكم بيع الذهب بالفضة في عدم جواز تأخير وتأجيل القبض مما يفيد فأعطى الجلود حكم بيع الذهب بالفضة في عدم جواز تأخير وتأجيل القبض مما يفيد 

أنَّه أجر عليها حكم النقود من الذهب والفضة.أنَّه أجر عليها حكم النقود من الذهب والفضة.
ا،  ا، وبهذا يتبين أنَّ كل ما تعارف الناس على اســتخدامه وسيطًا للتبادل اعتبر نقدً وبهذا يتبين أنَّ كل ما تعارف الناس على اســتخدامه وسيطًا للتبادل اعتبر نقدً
ســواء كان من الذهب، أو الفضة، أو غير ذلك مثل الفلوس، واألوراق النقدية، ومن ســواء كان من الذهب، أو الفضة، أو غير ذلك مثل الفلوس، واألوراق النقدية، ومن 

الممكن العمالت االفتراضية، بشرط أن تتحقق فيه وظائف النقود وهي: الممكن العمالت االفتراضية، بشرط أن تتحقق فيه وظائف النقود وهي: 
١- أن يكون وسيطًا عاما يصلح للتبادل بين الناس. - أن يكون وسيطًا عاما يصلح للتبادل بين الناس. 

يَم والسلع.  ا للقِ ا ومقياسً يَم والسلع. - أن يكون معيارً ا للقِ ا ومقياسً ٢- أن يكون معيارً
ا وذخيرة للثروة. ا وذخيرة للثروة.- أن يكون مستودعً ٣- أن يكون مستودعً

ا وذخيرة للثروة، فهذا يحتاج إلى سؤال  ا وذخيرة للثروة، فهذا يحتاج إلى سؤال واشــتراط أن تكون العملة مســتودعً واشــتراط أن تكون العملة مســتودعً
المختصين في عمل النقود فهم من يقررون ما إذا كانت العمالت االفتراضية صالحة المختصين في عمل النقود فهم من يقررون ما إذا كانت العمالت االفتراضية صالحة 

ا للثروة أم ال؟ وهذا مؤثر في الحكم الشرعي. ا للثروة أم ال؟ وهذا مؤثر في الحكم الشرعي.ألن تكون مستودعً ألن تكون مستودعً
وأمــا جانب األمان في العمــالت االفتراضية فمما ال شــك فيه أن العمالت وأمــا جانب األمان في العمــالت االفتراضية فمما ال شــك فيه أن العمالت 

ينظر: فتوح البلدان، للبالذري (٤٥٢٤٥٢)، ورواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ()، ورواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (٩٣٩٣/٣).). ينظر: فتوح البلدان، للبالذري (   (١)
المدونة الكبر، لإلمام مالك (٩٠٩٠/٣).). المدونة الكبر، لإلمام مالك (   (٢)



٩٢٩٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

االفتراضية عالية المخاطر حيث إن كل من أراد أن يصدر عملة أمكنه ذلك عن طريق االفتراضية عالية المخاطر حيث إن كل من أراد أن يصدر عملة أمكنه ذلك عن طريق 
برامج الحاسب اآللي وفي ذلك مخاطر عدة. صحيح أن مثل هذه البرامج كما ذكرت برامج الحاسب اآللي وفي ذلك مخاطر عدة. صحيح أن مثل هذه البرامج كما ذكرت 
في البدايات أنها مفتوحة المصدر وفيها جوانب قوة إال أن المخاطر ال تزال موجودة في البدايات أنها مفتوحة المصدر وفيها جوانب قوة إال أن المخاطر ال تزال موجودة 
مع وجود الضوابط المعقــدة التي تحكم عمل هذه العمــالت ولهذا أدعو إلى أخذ مع وجود الضوابط المعقــدة التي تحكم عمل هذه العمــالت ولهذا أدعو إلى أخذ 
الحيطة والحذر منها وكذلك أدعو الدول إلى االســتفادة منها ومن إمكانياتها لدخول الحيطة والحذر منها وكذلك أدعو الدول إلى االســتفادة منها ومن إمكانياتها لدخول 

عصر جديد من العمالت.عصر جديد من العمالت.
ا منها:  ا منها:  وهذا الخالف له ثمراتٌ نذكر بعضً ثمرة الخالف:ثمرة الخالف: وهذا الخالف له ثمراتٌ نذكر بعضً

١- العمالت االفتراضية:- العمالت االفتراضية: من يــر أنَّ العلة الوزن، وكذلك من ير أنَّ العلة  من يــر أنَّ العلة الوزن، وكذلك من ير أنَّ العلة 
ا، ومــن ير أنَّ العلة مطلق  نية ال يــر أنَّ العمالت االفتراضية تعتبر نقودً ا، ومــن ير أنَّ العلة مطلق غلبة الثَّمَ نية ال يــر أنَّ العمالت االفتراضية تعتبر نقودً غلبة الثَّمَ

نية ير أنَّ العمالت االفتراضية نقود. نية ير أنَّ العمالت االفتراضية نقود.الثَّمَ الثَّمَ
نية  ، وكذلك من يــر أنَّ العلة غلبة الثَّمَ نية  من يــر أنَّ العلةَ الوزنُ ، وكذلك من يــر أنَّ العلة غلبة الثَّمَ ٢- الزكاة:- الزكاة: من يــر أنَّ العلةَ الوزنُ
نيةُ ير أنَّ  نيةُ ير أنَّ ال يــر أنَّ على العمالت االفتراضية زكاة، ومن يــر أنَّ العلةَ مطلق الثَّمَ ال يــر أنَّ على العمالت االفتراضية زكاة، ومن يــر أنَّ العلةَ مطلق الثَّمَ

على العمالت االفتراضية زكاة.على العمالت االفتراضية زكاة.
 نية ال ير ، وكذلك من ير أنَّ العلة غلبة الثَّمَ نية ال ير  من ير أنَّ العلة الوزنُ ، وكذلك من ير أنَّ العلة غلبة الثَّمَ ٣- الربا:- الربا: من ير أنَّ العلة الوزنُ
جريــان الربا في العمالت االفتراضية، ومن ير أنَّ العلــة مطلقُ الثمنية ير جريان جريــان الربا في العمالت االفتراضية، ومن ير أنَّ العلــة مطلقُ الثمنية ير جريان 

الربا في العمالت االفتراضية.الربا في العمالت االفتراضية.
نية  ، وكذلك من يــر أنَّ العلة غلبة الثَّمَ نية  من ير أنَّ العلة الوزنُ ، وكذلك من يــر أنَّ العلة غلبة الثَّمَ ــلَم: من ير أنَّ العلة الوزنُ ــلَم:- السَّ ٤- السَّ
 نية ير ــلَم بالعمــالت االفتراضية، ومن ير أنَّ العلة مطلــقُ الثَّمَ نية ير ال ير صحة السَّ ــلَم بالعمــالت االفتراضية، ومن ير أنَّ العلة مطلــقُ الثَّمَ ال ير صحة السَّ

صحة السلم في العمالت االفتراضية.صحة السلم في العمالت االفتراضية.



٩٣٩٣

جريان علَّة الثمنية على العمالت االفتراضيةجريان علَّة الثمنية على العمالت االفتراضية

تصوير المسألة: تصوير المسألة: 
لْس،  ا والتي كان يتداولها الناس بينهم الدينار، والدرهم، والفَ لْس، كانت النقود قديمً ا والتي كان يتداولها الناس بينهم الدينار، والدرهم، والفَ كانت النقود قديمً
فأما الدينار فيضرب من الذهب، وأما الدرهم فيضرب من الفضة، وأما الفلس فقد كان فأما الدينار فيضرب من الذهب، وأما الدرهم فيضرب من الفضة، وأما الفلس فقد كان 
يضرب مــن النحاس غالبًا، وغيره من المعادن أحيانًا كالحديد، ولكن من غير الذهب يضرب مــن النحاس غالبًا، وغيره من المعادن أحيانًا كالحديد، ولكن من غير الذهب 
والفضــة، ومع هــذا كانت الفلوس ذات قيمــة معتبرة يجري التبايع بهــا بين الناس، والفضــة، ومع هــذا كانت الفلوس ذات قيمــة معتبرة يجري التبايع بهــا بين الناس، 
ا ونظرتهم في تكييف الفلوس على عدة أقوال، نذكر  ا ونظرتهم في تكييف الفلوس على عدة أقوال، نذكر ولكن اختلفت آراء العلماء قديمً ولكن اختلفت آراء العلماء قديمً
الخالف في هذا المبحث؛ ألنَّ ما ينطبق على الفلوس من أحكام ممكن أن ينطبق على الخالف في هذا المبحث؛ ألنَّ ما ينطبق على الفلوس من أحكام ممكن أن ينطبق على 
العمالت االفتراضية من حيث إن الفلوس والعمالت االفتراضية ليس أصلها الذهب العمالت االفتراضية من حيث إن الفلوس والعمالت االفتراضية ليس أصلها الذهب 
والفضــة ومع هذا اعتبر جمع من الفقهــاء الفلوس بالنقود وأجــر فيها علة الثمنية والفضــة ومع هذا اعتبر جمع من الفقهــاء الفلوس بالنقود وأجــر فيها علة الثمنية 
ا كانت تصدر بإذن  ا كانت تصدر بإذن ويمكن التفريق بين الفلوس والعمالت االفتراضية أن الفلوس قديمً ويمكن التفريق بين الفلوس والعمالت االفتراضية أن الفلوس قديمً
السلطان أما العمالت االفتراضية فليست بأمر السلطان وهذا فرق مؤثر لهذا أفردت له السلطان أما العمالت االفتراضية فليست بأمر السلطان وهذا فرق مؤثر لهذا أفردت له 

ا بعنوان: حكم إصدار النقود من غير الحاكم.  ا بعنوان: حكم إصدار النقود من غير الحاكم. مبحثًا مستقال سيأتي الحقً مبحثًا مستقال سيأتي الحقً
سبب الخالف: سبب الخالف: 

بحث الفقهاء - رحمهم اللَّه- حكم الفلوس، واختلفوا في تكييفها وانقسموا بحث الفقهاء - رحمهم اللَّه- حكم الفلوس، واختلفوا في تكييفها وانقسموا 



٩٤٩٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ا لعاملَيْن يتجاذبانها، عاملٌ وهو النظر إلى أصل  ا لعاملَيْن يتجاذبانها، عاملٌ وهو النظر إلى أصل في ذلك االختالف إلى قســمين، تبعً في ذلك االختالف إلى قســمين، تبعً
الفلوس وهو العرضية، فيــر أنَّها عرض من العروض كعــروض التجارة، وعاملُ الفلوس وهو العرضية، فيــر أنَّها عرض من العروض كعــروض التجارة، وعاملُ 

ل ذلك على قولين:  ل ذلك على قولين: ما انتقلت إليه وما تؤول إليه وهو الثمنية، ونفصِّ ما انتقلت إليه وما تؤول إليه وهو الثمنية، ونفصِّ
، وأحمد في رواية، إلى أنَّ  ، وأحمد في رواية، إلى أنَّ ذهب المالكيــة، والحنفية في قولٍ القول األولالقول األول(١): : ذهب المالكيــة، والحنفية في قولٍ
ــق بالنقود الذهبية والفضية، ففيها الزكاة،  ــق بالنقود الذهبية والفضية، ففيها الزكاة، الفلوس الرائجة تعطى صفة الثمنية، وتُلحَ الفلوس الرائجة تعطى صفة الثمنية، وتُلحَ
ويقع الربا في معامالتها، فال يجوز بيعها نسيئة وال بيعها بجنسها متفاضلة؛ ألنَّ الناس ويقع الربا في معامالتها، فال يجوز بيعها نسيئة وال بيعها بجنسها متفاضلة؛ ألنَّ الناس 

تعارفوا على أنَّها نقود. تعارفوا على أنَّها نقود. 
ا عن الفلوس تباع بالدنانير  ا عن الفلوس تباع بالدنانير جاء في «المدونة»: (قال ابن القاســم: سألت مالكً جاء في «المدونة»: (قال ابن القاســم: سألت مالكً
ا، ويباع الفلس بالفلسين. قال مالك: إنِّي أكره ذلك، وما أراه  ةً أي تأخيرً ا، ويباع الفلس بالفلسين. قال مالك: إنِّي أكره ذلك، وما أراه والدراهم نَظِرَ ةً أي تأخيرً والدراهم نَظِرَ

ق في الكراهة)(٢). .  ق في الكراهة)مثل الذهب والورِ مثل الذهب والورِ
ةٌ  ــكَّ ةٌ وقال اإلمــام مالك: (لو أنَّ الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سِ ــكَّ وقال اإلمــام مالك: (لو أنَّ الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سِ

ق نظِرة)(٣). ، لكرهتها أن تباع بالذهب والورِ يْنٌ ق نظِرة)وعَ ، لكرهتها أن تباع بالذهب والورِ يْنٌ وعَ
وجاء فــي «بدائع الصنائــع»: (ويجوز بيــع المعــدودات المتقاربة من غير وجاء فــي «بدائع الصنائــع»: (ويجوز بيــع المعــدودات المتقاربة من غير 
ا بيدٍ  ا بيدٍ ، بعد أن تكون يدً المطعومات بجنســها، متفاضالً عند أبي حنيفة وأبي يوسفالمطعومات بجنســها، متفاضالً عند أبي حنيفة وأبي يوسف(٤)، بعد أن تكون يدً
ينظر: بدائع الصنائع، للكاســاني، (١٨٥١٨٥/٥). المدونة الكبر، لإلمام مالك، كتاب الزكاة ). المدونة الكبر، لإلمام مالك، كتاب الزكاة  ينظر: بدائع الصنائع، للكاســاني، (   (١)
(٣٤١٣٤١/١). تصحيح الفروع، للمرداوي (). تصحيح الفروع، للمرداوي (٢٩٧٢٩٧/٦). الروض المربع شــرح زاد المستقنع، ). الروض المربع شــرح زاد المستقنع، 
للبهوتي (للبهوتي (٣٤٥٣٤٥/١). مجمــوع الفتاو، البن تيمية (). مجمــوع الفتاو، البن تيمية (٤٦٨٤٦٨/٢٩٢٩). إعالم الموقعين عن رب ). إعالم الموقعين عن رب 

العالمين، البن قيم الجوزية (العالمين، البن قيم الجوزية (١٠٥١٠٥/٢).).
المدونة الكبر، لإلمام مالك، كتاب الزكاة (٣٤١٣٤١/١).). المدونة الكبر، لإلمام مالك، كتاب الزكاة (   (٢)

المدونة الكبر، لإلمام مالك، كتاب الصرف (٥/٣).). المدونة الكبر، لإلمام مالك، كتاب الصرف (   (٣)
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الشــهير بأبي يوسف، أكبر أصحاب أبي حنيفة، وهو أول من  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الشــهير بأبي يوسف، أكبر أصحاب أبي حنيفة، وهو أول من    (٤)

 = =وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، له تصانيف منها: الخراج. توفي سنة وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، له تصانيف منها: الخراج. توفي سنة ١٨٢١٨٢هـ. هـ. 



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

٩٥٩٥

لْسين بأعيانهما. وعند محمد(١) ال يجوز.  ال يجوز.  لْس بالفَ لْسين بأعيانهما. وعند محمدكبيع الفَ لْس بالفَ كبيع الفَ
وجه قولــه: إنَّ الفلوس أثمان فال يجوز بيعها بجنســها متفاضالً كالدراهم وجه قولــه: إنَّ الفلوس أثمان فال يجوز بيعها بجنســها متفاضالً كالدراهم 
ر  ر به مالية األعيان، ومالية األعيان كما تقدَّ ر والدنانير، وداللة الوصف عبارة عما تقدَّ ر به مالية األعيان، ومالية األعيان كما تقدَّ والدنانير، وداللة الوصف عبارة عما تقدَّ
ر بالفلوس فكانت أثمانًا؛ ولهــذا كانت أثمانًا عند مقابلتها  ر بالفلوس فكانت أثمانًا؛ ولهــذا كانت أثمانًا عند مقابلتها بالدراهــم والدنانير تقدَّ بالدراهــم والدنانير تقدَّ
بخالف جنســها، وعند مقابلتها بجنســها حالة المســاواة، وإن كانت ثمنًا فالثمن بخالف جنســها، وعند مقابلتها بجنســها حالة المســاواة، وإن كانت ثمنًا فالثمن 
يِّنَ كالدراهم والدنانير فالتحق التعيين فيهما بالعدم فكان بيع الفلس  يِّنَ كالدراهم والدنانير فالتحق التعيين فيهما بالعدم فكان بيع الفلس ال يتعين، وإن عُ ال يتعين، وإن عُ
بالفلسين بغير أعيانهما وذا ال يجوز، وألنَّها إذا كانت أثمانًا فالواحد يقابل الواحد، بالفلسين بغير أعيانهما وذا ال يجوز، وألنَّها إذا كانت أثمانًا فالواحد يقابل الواحد، 

فبقي اآلخر فضل مال ال يقابله عوض في عقد المعاوضة، وهذا تفسير الربا)فبقي اآلخر فضل مال ال يقابله عوض في عقد المعاوضة، وهذا تفسير الربا)(٢). . 
وجــاء في «تصحيح الفروع»: (وقال أبو الخطابوجــاء في «تصحيح الفروع»: (وقال أبو الخطاب(٣) في خالفه الصغير وغيره:  في خالفه الصغير وغيره: 
ينظــر: الجواهر المضية في طبقــات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر اللَّه القرشــي  ينظــر: الجواهر المضية في طبقــات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر اللَّه القرشــي =   =

الحنفي، سير أعالم النبالء، للذهبي (الحنفي، سير أعالم النبالء، للذهبي (٥٣٥٥٣٥/٨).).
محمد بن الحســن بن فرقد الشــيباني، أبو عبداللَّه، حضر مجلس أبي حنيفة ســنين، وهو  محمد بن الحســن بن فرقد الشــيباني، أبو عبداللَّه، حضر مجلس أبي حنيفة ســنين، وهو    (١)
ثاني أصحابه بعد أبي يوسف، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة لكثرة مصنفاته، منها: الجامع ثاني أصحابه بعد أبي يوسف، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة لكثرة مصنفاته، منها: الجامع 
الكبير، والسير الكبير، واألصل. توفي سنة الكبير، والسير الكبير، واألصل. توفي سنة ١٨٩١٨٩هـ. ينظر: الجواهر المضية، عبد القادر بن هـ. ينظر: الجواهر المضية، عبد القادر بن 

محمد بن نصر اللَّه القرشي الحنفي (محمد بن نصر اللَّه القرشي الحنفي (٤٢٤٢/٢)، سير أعالم النبالء، للذهبي ()، سير أعالم النبالء، للذهبي (١٣٤١٣٤/٩).).
بدائع الصنائع، للكاساني (١٨٥١٨٥/٥).). بدائع الصنائع، للكاساني (   (٢)

أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حســن بن حســن العراقي، الكلوذانــي، ثم البغدادي،  أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حســن بن حســن العراقي، الكلوذانــي، ثم البغدادي،    (٣)
األزجــي، تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء. مولده: في ســنة اثنتيــن وثالثين وأربعمائة. األزجــي، تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء. مولده: في ســنة اثنتيــن وثالثين وأربعمائة. 
قــال أبو الكرم بن الشــهرزوري: كان إلكيا إذا رأ أبا الخطــاب الكلوذاني مقبالً قال: قد قــال أبو الكرم بن الشــهرزوري: كان إلكيا إذا رأ أبا الخطــاب الكلوذاني مقبالً قال: قد 
جاء الجبل. وقال أبو بكر بن النقور: كان إلكيا الهراســي إذا رأ أبا الخطاب قال: قد جاء جاء الجبل. وقال أبو بكر بن النقور: كان إلكيا الهراســي إذا رأ أبا الخطاب قال: قد جاء 
الفقه. قال السلفي: هو ثقة، رضى+، من أئمة أصحاب أحمد. وله كتاب (الهداية)، وكتاب الفقه. قال السلفي: هو ثقة، رضى+، من أئمة أصحاب أحمد. وله كتاب (الهداية)، وكتاب 
(الخالف الصغير (رؤوس المسائل) وكتاب (التمهيد في أصول الفقه). توفي أبو الخطاب (الخالف الصغير (رؤوس المسائل) وكتاب (التمهيد في أصول الفقه). توفي أبو الخطاب 
في الثالث والعشــرين من جماد اآلخرة، سنة عشر وخمســمائة. ينظر: طبقات الحنابلة، في الثالث والعشــرين من جماد اآلخرة، سنة عشر وخمســمائة. ينظر: طبقات الحنابلة، 

ألبي يعلى (ألبي يعلى (٢٥٨٢٥٨/٢)، سير أعالم النبالء، للذهبي ()، سير أعالم النبالء، للذهبي (٣٤٨٣٤٨/١٩١٩). ). 



٩٦٩٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ــا: (قوله بعد ذكر  ــا: (قوله بعد ذكر . وفيه أيضً الفلــوس النافقة أثمان. وهو قول أكثــر األصحاب)الفلــوس النافقة أثمان. وهو قول أكثــر األصحاب)(١). وفيه أيضً
المسألة المتقدمة وعليها يخرج بيع فلس بفلســين، وفيه روايتان منصوصتان انتهى. المسألة المتقدمة وعليها يخرج بيع فلس بفلســين، وفيه روايتان منصوصتان انتهى. 
مه  مه وأطلقهما في التلخيص إحداهما ال يجوز التفاضل نص عليه في رواية جماعة وقدَّ وأطلقهما في التلخيص إحداهما ال يجوز التفاضل نص عليه في رواية جماعة وقدَّ

في المستوعب والحاوي الكبير)في المستوعب والحاوي الكبير)(٢)
وفي «الروض المربع على زاد المســتقنع» قوله: (إال صرف فلوسٍ نافقةٍ بنقد وفي «الروض المربع على زاد المســتقنع» قوله: (إال صرف فلوسٍ نافقةٍ بنقد 

فيشترط فيه الحلول والقبض)فيشترط فيه الحلول والقبض)(٣).
والبــن القيم رحمه اللَّه بحثٌ في مســألة علة الربا فــي النقدين، انتقد فيه من والبــن القيم رحمه اللَّه بحثٌ في مســألة علة الربا فــي النقدين، انتقد فيه من 
انتهج بالفلوس نهجه بالســلع فقال: (كما رأيت من فساد معامالتهم والضرر الالحق انتهج بالفلوس نهجه بالســلع فقال: (كما رأيت من فساد معامالتهم والضرر الالحق 
بهم حين اتخذت الفلوسُ سلعة تعد للربح، فعمَّ الضرر، وحصل الظلم، ولو جعلت بهم حين اتخذت الفلوسُ سلعة تعد للربح، فعمَّ الضرر، وحصل الظلم، ولو جعلت 
مُ هي بغيرها لصلح أمر  ــوَّ قَ مُ به األشــياء وال تُ وَّ قَ ا ال يزداد وال ينقص بل تُ ـا واحدً مُ هي بغيرها لصلح أمر ثمنـً ــوَّ قَ مُ به األشــياء وال تُ وَّ قَ ا ال يزداد وال ينقص بل تُ ـا واحدً ثمنـً

الناس)الناس)(٤).
ا بشيء  ا بشيء وسئل شيخ اإلســالم ابن تيمية -رحمه اللَّه- عن الفلوس تشتر نقدً وسئل شيخ اإلســالم ابن تيمية -رحمه اللَّه- عن الفلوس تشتر نقدً
معلــوم وتباع إلى أجل بزيادة فهل يجوز ذلــك؟ أم ال؟ فأجاب معلــوم وتباع إلى أجل بزيادة فهل يجوز ذلــك؟ أم ال؟ فأجاب – رحمه اللَّه-: (هذه  رحمه اللَّه-: (هذه 
المســألة فيها نزاع مشــهور بين العلماء، وهو صرف الفلــوس النافقة بالدراهم هل المســألة فيها نزاع مشــهور بين العلماء، وهو صرف الفلــوس النافقة بالدراهم هل 
يشــترط فيها الحلول أم يجوز فيها النَّســاء؟ على قولين مشــهورين، هما قوالن في يشــترط فيها الحلول أم يجوز فيها النَّســاء؟ على قولين مشــهورين، هما قوالن في 
مذهــب أبي حنيفة وأحمد بن حنبــل، مذهــب أبي حنيفة وأحمد بن حنبــل، أحدهما:أحدهما: وهو منصــوص أحمد وقول مالك  وهو منصــوص أحمد وقول مالك 
وإحــد الروايتين عن أبي حنيفــة أنَّه ال يجوز. وقال مالك: وليــس بالحرام البيِّن. وإحــد الروايتين عن أبي حنيفــة أنَّه ال يجوز. وقال مالك: وليــس بالحرام البيِّن. 
والثاني:والثاني: وهو قول الشــافعي وأبي حنيفة في الرواية األخر وابن عقيل من أصحاب  وهو قول الشــافعي وأبي حنيفة في الرواية األخر وابن عقيل من أصحاب 

تصحيح الفروع، للمرداوي (٢٩٧٢٩٧/٦). ).  تصحيح الفروع، للمرداوي (   (١)
تصحيح الفروع، للمرداوي (٢٩٥٢٩٥/٦).). تصحيح الفروع، للمرداوي (   (٢)

الروض المربع شرح زاد المستقنع، للبهوتي (٣٤٥٣٤٥/١).). الروض المربع شرح زاد المستقنع، للبهوتي (   (٣)
إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن قيم الجوزية (١٠٥١٠٥/٢).). إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن قيم الجوزية (   (٤)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

٩٧٩٧

أحمــد أنَّه يجوز. ومنهم من يجعل نهي أحمد للكراهة، فإنَّه قال: هو يشــبه الصرف. أحمــد أنَّه يجوز. ومنهم من يجعل نهي أحمد للكراهة، فإنَّه قال: هو يشــبه الصرف. 
واألظهــر المنع من ذلك فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم األثمان وتجعل معيار واألظهــر المنع من ذلك فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم األثمان وتجعل معيار 
أموال الناس. أموال الناس. –إلى أن قال-: والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، فإنَّ المقصود إلى أن قال-: والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، فإنَّ المقصود 
ا لألموال يتوصل بها إلى معرفة مقادير األموال، وال يقصد  ا لألموال يتوصل بها إلى معرفة مقادير األموال، وال يقصد من األثمان أن تكون معيارً من األثمان أن تكون معيارً
االنتفاع بعينها. فمتى بِيْعَ بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود االنتفاع بعينها. فمتى بِيْعَ بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود 
الثمنية، واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها الثمنية، واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها –إلى أن قال: - فنهى إلى أن قال: - فنهى 
الشــارع أن يباع ثمنٌ بثمنٍ إلى أجل، فإذا صارت الفلــوسُ أثمانًا صار فيها المعنى، الشــارع أن يباع ثمنٌ بثمنٍ إلى أجل، فإذا صارت الفلــوسُ أثمانًا صار فيها المعنى، 

فال يباع ثمنٌ بثمنٍ إلى أجل)فال يباع ثمنٌ بثمنٍ إلى أجل)(١).
القول الثانيالقول الثاني(٢): ذهب الشــافعية، والحنفية في قــول آخر، والحنابلة في رواية  ذهب الشــافعية، والحنفية في قــول آخر، والحنابلة في رواية 
ثانية، إلــى أنَّ الفلوس عرض فــال تعطى صفة الثمنيــة وال تُلحق بالنقــود الذهبية ثانية، إلــى أنَّ الفلوس عرض فــال تعطى صفة الثمنيــة وال تُلحق بالنقــود الذهبية 
تْ للتجارة، ويجوز بيعها نســيئة، كما يجوز  تْ للتجارة، ويجوز بيعها نســيئة، كما يجوز والفضية، فال تجب فيها الزكاة إال إذا أُعدَّ والفضية، فال تجب فيها الزكاة إال إذا أُعدَّ

بيعها بجنسها متفاضلة.بيعها بجنسها متفاضلة.
قال الشــافعي رحمه اللَّه: (وال بأس بالسلف في الفلوس إلى أجل؛ ألنَّ ذلك قال الشــافعي رحمه اللَّه: (وال بأس بالسلف في الفلوس إلى أجل؛ ألنَّ ذلك 
ــلَم ذهبٌ في ذهب،  ــلَم ذهبٌ في ذهب، . وقال في موضع آخر: (وال يجوز أن يُسْ ليس مما فيــه الربا)ليس مما فيــه الربا)(٣). وقال في موضع آخر: (وال يجوز أن يُسْ
ــلَم كل واحد  ــلَم كل واحد وال فضة في فضة، وال ذهب في فضة، وال فضة في ذهب ويجوز أن يُسْ وال فضة في فضة، وال ذهب في فضة، وال فضة في ذهب ويجوز أن يُسْ
منهما في كل شــيء خالفهما من نحاس وفلوس وشــبه ورصاص وحديد وموزون منهما في كل شــيء خالفهما من نحاس وفلوس وشــبه ورصاص وحديد وموزون 

مجموع الفتاو، البن تيمية (٤٦٨٤٦٨/٢٩٢٩).). مجموع الفتاو، البن تيمية (   (١)
األم، للشافعي (٣٣٣٣/٣). األصل المعروف بالمبسوط، للشيباني (). األصل المعروف بالمبسوط، للشيباني (٥٧٥٧/٥). رد المحتار على ). رد المحتار على  األم، للشافعي (   (٢)
الدر المختار، البن عابدين (الدر المختار، البن عابدين (١٧٥١٧٥/٥). دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشرح ). دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشرح 

منتهى اإلرادات، للبهوتي (منتهى اإلرادات، للبهوتي (٦٥٦٥/٢). كشاف القناع عن متن اإلقناع، للبهوتي (). كشاف القناع عن متن اإلقناع، للبهوتي (٢٥٢٢٥٢/٣).).
األم، للشافعي (٣٣٣٣/٣).). األم، للشافعي (   (٣)



٩٨٩٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

.(١)(ومكيل مأكول أو مشروب وغير ذلك من جميع ما يجوز أن يُشتر(ومكيل مأكول أو مشروب وغير ذلك من جميع ما يجوز أن يُشتر
ا بفلسين أو أكثر،  ا بفلسين أو أكثر، جاء في األصل: (وكذلك الفلوس، ال بأس بأن يستبدل فلسً جاء في األصل: (وكذلك الفلوس، ال بأس بأن يستبدل فلسً

ا بيد وال خير فيه نسيئة، وهذا قول أبي يوسف)(٢). ا بيد وال خير فيه نسيئة، وهذا قول أبي يوسف)يدً يدً
وفي حاشــيته «رد المحتار» جوازه عند أبي حنيفة وأبي يوســف؛ ألنَّهما غير وفي حاشــيته «رد المحتار» جوازه عند أبي حنيفة وأبي يوســف؛ ألنَّهما غير 
أثمــان خلقة فهما كالعروض: (قوله: «وفلس بفلســين» هــذا عندهما وقال محمد: أثمــان خلقة فهما كالعروض: (قوله: «وفلس بفلســين» هــذا عندهما وقال محمد: 
ال يجوز، ومبنى الخالف على أنَّ الفلوس الرائجة أثمان، واألثمان ال تتعين بالتعيين، ال يجوز، ومبنى الخالف على أنَّ الفلوس الرائجة أثمان، واألثمان ال تتعين بالتعيين، 
فصار عنــده كبيع درهم بدرهمين. وعندهما لما كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها فصار عنــده كبيع درهم بدرهمين. وعندهما لما كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها 

باصطالح العاقدين، وإذا بطلت تتعين بالتعيين كالعروض)باصطالح العاقدين، وإذا بطلت تتعين بالتعيين كالعروض)(٣).
ا ولو كانت نافقة،  ا ولو كانت نافقة، وفي «شــرح المنتهى»: (وال ربا في فلوس يتعامل بهــا عددً وفي «شــرح المنتهى»: (وال ربا في فلوس يتعامل بهــا عددً

لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النص واإلجماع)لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النص واإلجماع)(٤).
ا ولو نافقة؛ ألنَّها  ا ولو نافقة؛ ألنَّها وفي «كشــاف القناع»: (وكذا يجوز بيع فلس بفلســين عددً وفي «كشــاف القناع»: (وكذا يجوز بيع فلس بفلســين عددً
ليســت بمكيل وال موزون)ليســت بمكيل وال موزون)(٥). وقال في زكاة النقدين: (وهما األثمان فال تدخل فيها . وقال في زكاة النقدين: (وهما األثمان فال تدخل فيها 
الفلوس ولو رائجة)الفلوس ولو رائجة)(٦). وقال في مبحث آخر: (والفلوس كعروض التجارة فيها زكاة . وقال في مبحث آخر: (والفلوس كعروض التجارة فيها زكاة 
القيمة كباقي العروض وال يجزئ إخراج زكاتها منها. قال المجد: وإن كانت الفلوس القيمة كباقي العروض وال يجزئ إخراج زكاتها منها. قال المجد: وإن كانت الفلوس 

نْية)(٧). نْية)للنفقة فال زكاة فيها كعروض القُ للنفقة فال زكاة فيها كعروض القُ
األم، للشافعي (٩٨٩٨/٣).). األم، للشافعي (   (١)

األصل المعروف بالمبسوط، للشيباني (٥٧٥٧/٥).). األصل المعروف بالمبسوط، للشيباني (   (٢)
رد المحتار على الدر المختار، البن عابدين (١٧٥١٧٥/٥).). رد المحتار على الدر المختار، البن عابدين (   (٣)

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات، للبهوتي (٦٥٦٥/٢).). دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات، للبهوتي (   (٤)
كشاف القناع عن متن اإلقناع، للبهوتي (٢٥٢٢٥٢/٣).). كشاف القناع عن متن اإلقناع، للبهوتي (   (٥)

نفس المرجع السابق، باب زكاة الذهب والفضة (٢٢٨٢٢٨/٢).). نفس المرجع السابق، باب زكاة الذهب والفضة (   (٦)
نفس المرجع السابق، فصل: وال زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة (٢٣٥٢٣٥/٢).). نفس المرجع السابق، فصل: وال زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة (   (٧)
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٩٩٩٩

أدلة القول األول:أدلة القول األول: وهــم القائلون بأنَّ (الفلوس الرائجــة تعطى صفة الثمنية،  وهــم القائلون بأنَّ (الفلوس الرائجــة تعطى صفة الثمنية، 
وتلحق بالنقود الذهبية والفضية): وتلحق بالنقود الذهبية والفضية): 

١- ألنَّ الناس تعارفوا على أنَّ الفلــوس نقود، فكل ما تعارف عليه الناس أنَّه - ألنَّ الناس تعارفوا على أنَّ الفلــوس نقود، فكل ما تعارف عليه الناس أنَّه 
ثمن، وتلقوهــا بالقبول فهو ثمن بالتفصيل الذي مرَّ معنا في المبحث الســابق؛ لهذا ثمن، وتلقوهــا بالقبول فهو ثمن بالتفصيل الذي مرَّ معنا في المبحث الســابق؛ لهذا 

الفلوس لها حكم الثمنية مثل الذهب والفضة بناءً على قبول الناس لها.الفلوس لها حكم الثمنية مثل الذهب والفضة بناءً على قبول الناس لها.
٢- ألنَّها مثل الذهــب والفضة في الثمنية، والتعليــل بالثمنية تعليل بوصف - ألنَّها مثل الذهــب والفضة في الثمنية، والتعليــل بالثمنية تعليل بوصف 
ا لألمــوال يتوصل بها إلى معرفة  ا لألمــوال يتوصل بها إلى معرفة مناســب، فإنَّ المقصود من األثمان أن تكون معيارً مناســب، فإنَّ المقصود من األثمان أن تكون معيارً

مقادير األموال، وال يقصد االنتفاع بعينها. مقادير األموال، وال يقصد االنتفاع بعينها. 
ــا من العروض فيباع  ــا من العروض فيباع - عموم الضرر، وحصــول الظلم عند اعتبارها عرضً ٣- عموم الضرر، وحصــول الظلم عند اعتبارها عرضً
م به األشــياء  ا ال يزداد وال ينقص بل تقوَّ م به األشــياء الفلس بالفلســين، ولو جعلت ثمنًا واحــدً ا ال يزداد وال ينقص بل تقوَّ الفلس بالفلســين، ولو جعلت ثمنًا واحــدً

م هي بغيرها لصلح أمر الناس. م هي بغيرها لصلح أمر الناس.وال تقوَّ وال تقوَّ
أدلــة القول الثاني:أدلــة القول الثاني: وهم القائلون بأنَّ (الفلــوس عرض فال تعطى صفة الثمنية  وهم القائلون بأنَّ (الفلــوس عرض فال تعطى صفة الثمنية 

وال تلحق بالنقود الذهبية والفضية): وال تلحق بالنقود الذهبية والفضية): 
١- الذهــب والفضة العلة في ثمنيتهما كونهما جنس األثمان غالبًا، وهذه علة - الذهــب والفضة العلة في ثمنيتهما كونهما جنس األثمان غالبًا، وهذه علة 
قاصرة عليهما ال تتعداهما؛ إذ ال توجد في غيرهما، وغير األثمان خلقة كالفلوس مثالً قاصرة عليهما ال تتعداهما؛ إذ ال توجد في غيرهما، وغير األثمان خلقة كالفلوس مثالً 

تعتبر كالعروض.تعتبر كالعروض.
المناقشــة: المناقشــة: ال يوجد دليل على قصر الثمنية فــي الذهب والفضة، وهذا القصر ال يوجد دليل على قصر الثمنية فــي الذهب والفضة، وهذا القصر 

تحكم ال دليل عليه.تحكم ال دليل عليه.
٢- خروج الفلوس عن علة الكيل والوزن في األصناف الســتة، فهي ليســت - خروج الفلوس عن علة الكيل والوزن في األصناف الســتة، فهي ليســت 

مكيلة وال موزونة.مكيلة وال موزونة.



١٠٠١٠٠

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

، بل العلة في الذهب والفضة  ، بل العلة في الذهب والفضة  ال نُســلِّم بأنَّ العلة فقط الكيلُ والوزنُ المناقشة:المناقشة: ال نُســلِّم بأنَّ العلة فقط الكيلُ والوزنُ
ا.  ، والفلوس تقاس عليها بجامع الثمنية أيضً ا. هي الثمنيةُ ، والفلوس تقاس عليها بجامع الثمنية أيضً هي الثمنيةُ

٣- عدم ورود النص على ثمنية الفلوس، وعدم إجماع العلماء على ذلك.- عدم ورود النص على ثمنية الفلوس، وعدم إجماع العلماء على ذلك.
د النص الصريح على ثمنية الفلوس، ولكن بالقياس  رِ د النص الصريح على ثمنية الفلوس، ولكن بالقياس صحيح أنَّه لم يَ رِ المناقشة: المناقشة: صحيح أنَّه لم يَ
واكتمــال أركانه تتحقق علة الثمنية وتنطبق على الفلــوس، ويعتبر القياس من األدلة واكتمــال أركانه تتحقق علة الثمنية وتنطبق على الفلــوس، ويعتبر القياس من األدلة 
الشــرعية. أما عدم إجماع العلماء على ثمنية الفلــوس فليس دليالً على عدم الثمنية، الشــرعية. أما عدم إجماع العلماء على ثمنية الفلــوس فليس دليالً على عدم الثمنية، 
فقد اختلف العلماء في مســائل كثيــرة وال يصح أن نقول بعدم صحة مســألة لعدم فقد اختلف العلماء في مســائل كثيــرة وال يصح أن نقول بعدم صحة مســألة لعدم 

ا. ا.اإلجماع فاإلجماع ال يتحقق دائمً اإلجماع فاإلجماع ال يتحقق دائمً
الترجيح: الترجيح: 

الــذي يترجح -واللَّه أعلم- القول األول وهو القول بثمنية الفلوس وأنَّها الــذي يترجح -واللَّه أعلم- القول األول وهو القول بثمنية الفلوس وأنَّها 
مثل الذهــب والفضة، وذلك لقوة أدلــة هذا القول وضعف أدلــة القول الثاني مثل الذهــب والفضة، وذلك لقوة أدلــة هذا القول وضعف أدلــة القول الثاني 
وإمكانية مناقشــتها، وال شــك أنَّ القائلين بثمنيتها في حال رواجها وانتشــارها وإمكانية مناقشــتها، وال شــك أنَّ القائلين بثمنيتها في حال رواجها وانتشــارها 
ا، وأقو حجة، والواقع يســندهم، فهي أثمــان صدرت بأمر  ا، وأقو حجة، والواقع يســندهم، فهي أثمــان صدرت بأمر رأيهم أكثــر عمقً رأيهم أكثــر عمقً
الســلطان وتلقاها الناس بالقبول كوســيط للتبادل، كما يلقــاه النقدان الذهب الســلطان وتلقاها الناس بالقبول كوســيط للتبادل، كما يلقــاه النقدان الذهب 
والفضــة، واالتجار بذاتها فــي حال رواجها ينتج اآلثار التــي تنتج عن االتجار والفضــة، واالتجار بذاتها فــي حال رواجها ينتج اآلثار التــي تنتج عن االتجار 
ــلَكٌ ظاهريٌّ ظاهر فيه البعد  سْ ــلَكٌ ظاهريٌّ ظاهر فيه البعد بالذهب والفضة، وما القول بعرضية الفلوس إال مَ سْ بالذهب والفضة، وما القول بعرضية الفلوس إال مَ

عن روح التشريع وأسراره.عن روح التشريع وأسراره.
ثمرة الخالف: ثمرة الخالف: 

ق بينها وبيــن النقدين في الربا،  ق بينها وبيــن النقدين في الربا، مــن اعتبر للفلوس أصلها وهــو العرضية، فرَّ مــن اعتبر للفلوس أصلها وهــو العرضية، فرَّ
ــلَم، والزكاة، وأثبت لها أحكام أصلها في ذلك كله، ولم يجرِ الثمنية  ــلَم، والزكاة، وأثبت لها أحكام أصلها في ذلك كله، ولم يجرِ الثمنية والصرف، والسَّ والصرف، والسَّ

في العمالت االفتراضية. في العمالت االفتراضية. 
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ومن نظر إلى واقعها بعــد انتقالها عن أصلها اعتبرها أثمانًا، وأثبت لها أحكام ومن نظر إلى واقعها بعــد انتقالها عن أصلها اعتبرها أثمانًا، وأثبت لها أحكام 
األثمان في الربا والصرف والســلم والزكاة، وأجــر فيها علة الثمنية على العمالت األثمان في الربا والصرف والســلم والزكاة، وأجــر فيها علة الثمنية على العمالت 

االفتراضية.االفتراضية.



١٠٢١٠٢



١٠٣١٠٣

حكم إصدار النقود من غير الحاكمحكم إصدار النقود من غير الحاكم

تصوير المسألة: تصوير المسألة: 
العمالت االفتراضية كما مرَّ معنا عبارة عن برامج حاسوبية تقوم بإصدار هذه العمالت االفتراضية كما مرَّ معنا عبارة عن برامج حاسوبية تقوم بإصدار هذه 
العمالت؛ حيث قــام منتجوها بوضعها وإتاحتها على الشــبكة العنكبوتية مما جعل العمالت؛ حيث قــام منتجوها بوضعها وإتاحتها على الشــبكة العنكبوتية مما جعل 
الناس يتعاملون بها ويتلقونها بالقبول، وأصبحت إدارتها وتعديلها من المستخدمين الناس يتعاملون بها ويتلقونها بالقبول، وأصبحت إدارتها وتعديلها من المستخدمين 
ا عن الحكومات والبنــوك المركزية التي ليس لها  ا عن الحكومات والبنــوك المركزية التي ليس لها للعملة أنفســهم، كل هذا يتم بعيدً للعملة أنفســهم، كل هذا يتم بعيدً
سيطرة على هذه العمالت، فما هو الحكم الشرعي إلصدار عمالت يتعامل بها الناس سيطرة على هذه العمالت، فما هو الحكم الشرعي إلصدار عمالت يتعامل بها الناس 

نيبه؟ نيبه؟من غير إذن الحاكم الشرعي للبالد أو من يُ من غير إذن الحاكم الشرعي للبالد أو من يُ

سبب الخالف: سبب الخالف: 
ســبب الخالف في هذه المســألة هو النظر إلى الضرر، فمن رأ أنَّ في إصدار ســبب الخالف في هذه المســألة هو النظر إلى الضرر، فمن رأ أنَّ في إصدار 
ا منع من ذلك، ومن رأ أنَّه ال يوجد ضرر واقع وإنَّما  ا محضً ا منع من ذلك، ومن رأ أنَّه ال يوجد ضرر واقع وإنَّما النقود من غير الحاكم ضررً ا محضً النقود من غير الحاكم ضررً

هو ضررٌ محتمل أجاز إصدار النقود من غير الحاكم إال إذا وقع الضرر فعالً فيمنعها.هو ضررٌ محتمل أجاز إصدار النقود من غير الحاكم إال إذا وقع الضرر فعالً فيمنعها.

تحرير محل الخالف: تحرير محل الخالف: 
١- - اتفق الفقهاء على جواز إصدار النقود من الحاكم الشرعي ليتعامل بها الناس.اتفق الفقهاء على جواز إصدار النقود من الحاكم الشرعي ليتعامل بها الناس.



١٠٤١٠٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

نيبه إذا  نيبه إذا - اتفق الفقهاء على منع إصدار النقود من غير الحاكم الشرعي أو من يُ ٢- اتفق الفقهاء على منع إصدار النقود من غير الحاكم الشرعي أو من يُ
ا. ا وواقعً قً ا.كان الضرر محقَّ ا وواقعً قً كان الضرر محقَّ

نيبه  نيبه - اختلف الفقهاء على منع إصدار النقود من غير الحاكم الشرعي أو من يُ ٣- اختلف الفقهاء على منع إصدار النقود من غير الحاكم الشرعي أو من يُ
، وذلك على قولين: ا فعالً الً وليس واقعً ، وذلك على قولين:إذا كان الضرر محتمَ ا فعالً الً وليس واقعً إذا كان الضرر محتمَ

القول األول:القول األول: يجوز ضرب وإصدار النقود من غير الحاكم وهو رأي أبي حنيفة  يجوز ضرب وإصدار النقود من غير الحاكم وهو رأي أبي حنيفة 
بُه على  رْ بُه على ؛ حيث ذهب إلى أنَّ من ضرب على ســكة المســلمين، وكان ضَ رْ والثوريوالثوري(١)؛ حيث ذهب إلى أنَّ من ضرب على ســكة المســلمين، وكان ضَ
الوفاء من غير إيقاع ضرر باإلســالم وأهله، فال مانع من ذلك إذا كانت النقود الذهبية الوفاء من غير إيقاع ضرر باإلســالم وأهله، فال مانع من ذلك إذا كانت النقود الذهبية 

والفضية على الصفات واألوزان التي تضرب عليها الدولة.والفضية على الصفات واألوزان التي تضرب عليها الدولة.
جاء في «فتوح البلدان»: (وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: ال بأس بقطعها؛ جاء في «فتوح البلدان»: (وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: ال بأس بقطعها؛ 

إذا لم يضر ذلك باإلسالم وأهله)إذا لم يضر ذلك باإلسالم وأهله)(٢).
القــول الثاني: القــول الثاني: ال يجوز ضرب وإصدار النقود مــن غير الحاكم؛ ألنَّ في ذلك ال يجوز ضرب وإصدار النقود مــن غير الحاكم؛ ألنَّ في ذلك 
ا عليــه، ويحق لإلمام تعزير مــن افتات عليه فيما هو من حقوقه، وســواء كان  ا عليــه، ويحق لإلمام تعزير مــن افتات عليه فيما هو من حقوقه، وســواء كان افتياتً افتياتً
ا له في الوزن ونسبة الغش، وفي الجودة  ا لضرب الســلطان، أو موافقً ا له في الوزن ونسبة الغش، وفي الجودة ما ضربه مخالفً ا لضرب الســلطان، أو موافقً ما ضربه مخالفً
يْن، وهــو رأي جمهور الفقهاء من المالكية  يْن، وهــو رأي جمهور الفقهاء من المالكية حتى لو كان من الذهب والفضة الخالصَ حتى لو كان من الذهب والفضة الخالصَ

والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفيةوالشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية (٣).
وقد تواردت أقوال الفقهاء وأهل العلم - رحمهم اللَّه- على أنَّ إصدار النقود وقد تواردت أقوال الفقهاء وأهل العلم - رحمهم اللَّه- على أنَّ إصدار النقود 

فتوح البلدان، للبالذري (٤٥٢٤٥٢).). فتوح البلدان، للبالذري (   (١)
نفس المصدر السابق. نفس المصدر السابق.   (٢)

ينظر: المنتقى شــرح الموطــأ، ألبي الوليد الباجي (٢٦٤٢٦٤/٤). مواهب الجليل في شــرح ). مواهب الجليل في شــرح  ينظر: المنتقى شــرح الموطــأ، ألبي الوليد الباجي (   (٣)
مختصــر خليل، للحطاب المالكي (مختصــر خليل، للحطاب المالكي (٣٤٢٣٤٢/٤). الفروع، البــن مفلح الحنبلي (). الفروع، البــن مفلح الحنبلي (١٣٣١٣٣/٤). ). 
المجموع شــرح المهذب، للنــووي ( المجموع شــرح المهذب، للنــووي ( ١١١١/٦). األحكام الســلطانية، للقاضي أبي يعلى ). األحكام الســلطانية، للقاضي أبي يعلى 

(١٨١١٨١/١). نصاب االحتساب، لعمر بن محمد السنامي (). نصاب االحتساب، لعمر بن محمد السنامي (٢٣١٢٣١).).
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من وظائف والة أمور المســلمين، وأنَّ الواجب عليهــم حفظها من الغش وصيانتها من وظائف والة أمور المســلمين، وأنَّ الواجب عليهــم حفظها من الغش وصيانتها 
عن اإلفســاد، ومن ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أنَّ على والة األمر تأديب من كسر عن اإلفســاد، ومن ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أنَّ على والة األمر تأديب من كسر 
الدراهم والدنانير؛ ألنَّ كسرها يؤدي إلى: (إدخال الغش في الذهب والورق؛ ألنَّه إذا الدراهم والدنانير؛ ألنَّ كسرها يؤدي إلى: (إدخال الغش في الذهب والورق؛ ألنَّه إذا 
ا أدخل بينها المغشوش وتســامح الناس بإنفاق اليسير منه في الجملة،  ا أدخل بينها المغشوش وتســامح الناس بإنفاق اليسير منه في الجملة، قطعت صغارً قطعت صغارً

وخفي على كثير من الناس تمييزه من غيره)وخفي على كثير من الناس تمييزه من غيره)(١).
ابهم  ابهم وقــد قال اإلمام أحمد رحمه اللَّه في بيان مــا يجب على والة األمور ونوَّ وقــد قال اإلمام أحمد رحمه اللَّه في بيان مــا يجب على والة األمور ونوَّ
في شــأن النقود والقيــام عليها: (ال يصلح ضرب الدراهم إال فــي دار الضرب بإذن في شــأن النقود والقيــام عليها: (ال يصلح ضرب الدراهم إال فــي دار الضرب بإذن 

السلطان؛ ألنَّ الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم)السلطان؛ ألنَّ الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم)(٢). . 
ــا لغير اإلمام ضرب  ــا لغير اإلمام ضرب  رحمه اللَّه: (قــال أصحابنا: ويكره أيضً قال النــوويقال النــووي(٣) رحمه اللَّه: (قــال أصحابنا: ويكره أيضً
الدراهم والدنانير إن كانت خالصة؛ ألنَّه من شــأن اإلمــام، وألنَّه ال يؤمن فيه الغش الدراهم والدنانير إن كانت خالصة؛ ألنَّه من شــأن اإلمــام، وألنَّه ال يؤمن فيه الغش 

واإلفساد)واإلفساد)(٤). . 
قال القاضي أبو يعلىقال القاضي أبو يعلى(٥) رحمه اللَّه: (فقد منع من الضرب بغير إذن الســلطان  رحمه اللَّه: (فقد منع من الضرب بغير إذن الســلطان 
المنتقى شــرح الموطأ، ألبي الوليد الباجي (٢٦٤٢٦٤/٤)، مواهب الجليل في شرح مختصر )، مواهب الجليل في شرح مختصر  المنتقى شــرح الموطأ، ألبي الوليد الباجي (   (١)

خليل، للحطاب المالكي (خليل، للحطاب المالكي (٣٤٢٣٤٢/٤).).
الفروع، البن مفلح الحنبلي ( ١٣٣١٣٣/٤).). الفروع، البن مفلح الحنبلي (    (٢)

يحيى بن شــرف بن مري الخزامي النووي، أبو زكريا، من كبار فقهاء الشــافعية، ولد ســنة  يحيى بن شــرف بن مري الخزامي النووي، أبو زكريا، من كبار فقهاء الشــافعية، ولد ســنة    (٣)
٦٣١٦٣١هـ، له تصانيف كثيرة نافعة منها: المجموع شــرح المهــذب، روضة الطالبين وعمدة هـ، له تصانيف كثيرة نافعة منها: المجموع شــرح المهــذب، روضة الطالبين وعمدة 
المفتين، شــرح صحيح مســلم، رياض الصالحين، وتوفي ســنة المفتين، شــرح صحيح مســلم، رياض الصالحين، وتوفي ســنة ٦٧٦٦٧٦هـ. ينظر: طبقات هـ. ينظر: طبقات 
الشــافعية الكبر، للســبكي(الشــافعية الكبر، للســبكي(٣٩٦٣٩٦/٨)، شــذرات الذهب، للعَكري ()، شــذرات الذهب، للعَكري (٦١٨٦١٨/٧)، فوات )، فوات 

الوفيات، البن شاكر الكتبي (الوفيات، البن شاكر الكتبي (٢٦٤٢٦٤/٤).).
المجموع شرح المهذب، للنووي (١١١١/٦).). المجموع شرح المهذب، للنووي (   (٤)

أبو يعلى محمد بن الحســين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء. ولد سنة ٣٨٠٣٨٠هـ، من هـ، من  أبو يعلى محمد بن الحســين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء. ولد سنة    (٥)
 = =مصنفاته: أحكام القرآن، األحكام السلطانية، والعدة في أصول الفقه وغيرها. توفي سنة مصنفاته: أحكام القرآن، األحكام السلطانية، والعدة في أصول الفقه وغيرها. توفي سنة 



١٠٦١٠٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

لما فيه من االفتيات عليه)لما فيه من االفتيات عليه)(١).
جاء في «فتوح البلدان»: (حدثني الوليد بن صالح عن الواقدي عن ابن أبي الزناد جاء في «فتوح البلدان»: (حدثني الوليد بن صالح عن الواقدي عن ابن أبي الزناد 
عن أبيه أنَّ عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان فعاقبه وسجنه عن أبيه أنَّ عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان فعاقبه وسجنه 
وأخذ حديده فطرحه في النار. وحدثني محمد بن ســعد عن الواقدي عن كثير بن زيد وأخذ حديده فطرحه في النار. وحدثني محمد بن ســعد عن الواقدي عن كثير بن زيد 
عــن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب أنَّ عبد الملك بن مروان أخذ رجالً يضرب على عــن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب أنَّ عبد الملك بن مروان أخذ رجالً يضرب على 

غير سكة المسلمين فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه)غير سكة المسلمين فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه)(٢).
جاء في «نصاب االحتساب»: (وعن أبي يوسف رحمه اللَّه في ضرب الدراهم جاء في «نصاب االحتساب»: (وعن أبي يوسف رحمه اللَّه في ضرب الدراهم 
؛ ألنَّه مخصوص بالسالطين  ؛ ألنَّه مخصوص بالسالطين الجياد في غير دار الضرب سرا ال ينبغي أن يفعل ذلك أحدٌ الجياد في غير دار الضرب سرا ال ينبغي أن يفعل ذلك أحدٌ

من الملتقط الناصري)من الملتقط الناصري)(٣).
األدلة: األدلة: 

دليل القول األول:دليل القول األول: (جواز ضرب وإصدار النقود من غير الحاكم). (جواز ضرب وإصدار النقود من غير الحاكم).
لُّ واإلباحة، وال يوجد مــا يمنع من ذلك، فتبقى  لُّ واإلباحة، وال يوجد مــا يمنع من ذلك، فتبقى األصل في المعامــالت الحِ األصل في المعامــالت الحِ

األمور على األصل إال إذا ثبت خالف ذلك ووقع الضرر؛ فيمنع حينئذ.األمور على األصل إال إذا ثبت خالف ذلك ووقع الضرر؛ فيمنع حينئذ.
المناقشة: المناقشة: 

لُّ واإلباحة، ولكن من الذي يحكم إن  لُّ واإلباحة، ولكن من الذي يحكم إن صحيح أنَّ األصل فــي المعامالت الحِ صحيح أنَّ األصل فــي المعامالت الحِ
ة المسلمين أو غير ذلك، فترك المجال يغري أصحاب النفوس الضعيفة  ة المسلمين أو غير ذلك، فترك المجال يغري أصحاب النفوس الضعيفة كان على سكَّ كان على سكَّ
٤٥٨٤٥٨هـ. ينظر: طبقات الحنابلة، البن أبي يعلى (هـ. ينظر: طبقات الحنابلة، البن أبي يعلى (١٩٣١٩٣/٢)، العبر في أخبار من غبر، للذهبي )، العبر في أخبار من غبر، للذهبي   = =

.(.(٣٠٩٣٠٩/٢)
األحكام السلطانية، للقاضي أبو يعلى(١٨١١٨١/١).). األحكام السلطانية، للقاضي أبو يعلى(   (١)

فتوح البلدان، للبالذري (٤٥١٤٥١).). فتوح البلدان، للبالذري (   (٢)
نَامي الحنفي (٢٣١٢٣١).). نصاب االحتساب، لعمر السَّ نَامي الحنفي (  نصاب االحتساب، لعمر السَّ  (٣)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١٠٧١٠٧

للدخول في هذه األمور والغش على المســلمين والتالعب بأموالهم؛ لهذا وجب أن للدخول في هذه األمور والغش على المســلمين والتالعب بأموالهم؛ لهذا وجب أن 
تترك للحاكم أو من ينيبه حتى ال يعم الفساد.تترك للحاكم أو من ينيبه حتى ال يعم الفساد.

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني: (عدم جواز ضرب وإصدار النقود من غير الحاكم).  (عدم جواز ضرب وإصدار النقود من غير الحاكم). 
وقد استدلوا بأدلة كثيرة منها: وقد استدلوا بأدلة كثيرة منها: 

١- إنَّ إصــدار النقــود، وتنظيمهــا، واإلشــراف عليها ومراقبتهــا، من أهم - إنَّ إصــدار النقــود، وتنظيمهــا، واإلشــراف عليها ومراقبتهــا، من أهم 
وأبــرز الوظائف االقتصادية لوالة أمور المســلمين في الدولة اإلســالمية منذ أوائل وأبــرز الوظائف االقتصادية لوالة أمور المســلمين في الدولة اإلســالمية منذ أوائل 
عهد الخالفة اإلســالمية في زمن الخلفاء الراشــدين، ففي خالفة عمر بن الخطاب عهد الخالفة اإلســالمية في زمن الخلفاء الراشــدين، ففي خالفة عمر بن الخطاب 
رضي اللَّــه عنه كانت أولى محاوالت ضرب الدراهم كما ذكر مؤرخو النقود، وتتابع رضي اللَّــه عنه كانت أولى محاوالت ضرب الدراهم كما ذكر مؤرخو النقود، وتتابع 
على ذلك الخلفاء بعده فضربوا الدراهم على نقشــها وأشكالها التي كانت دون تغيُّر على ذلك الخلفاء بعده فضربوا الدراهم على نقشــها وأشكالها التي كانت دون تغيُّر 
يذكر، واستمر األمر على هذا إلى أن تولى الخالفة عبد الملك ابن مروانيذكر، واستمر األمر على هذا إلى أن تولى الخالفة عبد الملك ابن مروان(١) رحمه اللَّه  رحمه اللَّه 
فضرب الدراهم والدنانير على الســكة اإلســالمية عام خمســة وسبعين من الهجرة فضرب الدراهم والدنانير على الســكة اإلســالمية عام خمســة وسبعين من الهجرة 
ا بالمسلمين من الخلفاء، ومنذ  ــا خاصً ا بالمسلمين من الخلفاء، ومنذ النبوية، فكان أول من ضربها ونقش عليها نقشً ــا خاصً النبوية، فكان أول من ضربها ونقش عليها نقشً
ا بالدولة، بــل هو أحد أبرز وأهم واجباتها  ا بالدولة، بــل هو أحد أبرز وأهم واجباتها ذلــك العهد أصبح إصدار النقود محصورً ذلــك العهد أصبح إصدار النقود محصورً

االقتصادية ووظائفها السلطانية المالية.االقتصادية ووظائفها السلطانية المالية.
ا في قصر إصدار النقود على والة أمور المســلمين من تحصيل مصالح  ا في قصر إصدار النقود على والة أمور المســلمين من تحصيل مصالح - لِمَ ٢- لِمَ

األمة وصيانة نقودها وحفظ معامالت الناس من الغش والفساد.األمة وصيانة نقودها وحفظ معامالت الناس من الغش والفساد.
عبدالملــك بن مروان بن الحكــم بن أبي العاص بن أمية، بويــع بالخالفة بعد أبيه مروان،  عبدالملــك بن مروان بن الحكــم بن أبي العاص بن أمية، بويــع بالخالفة بعد أبيه مروان،    (١)
ا من الصحابة منهم: عثمان،  ا من الصحابة منهم: عثمان، فقيه تابعي، ولد ســنة ست وعشرين من الهجرة، وســمع عددً فقيه تابعي، ولد ســنة ست وعشرين من الهجرة، وســمع عددً
وأبو هريرة، وأبو ســعيد، وأم سلمة، ومعاوية، وابن عمر، وبريرة، وغيرهم رضي اللَّه عنهم وأبو هريرة، وأبو ســعيد، وأم سلمة، ومعاوية، وابن عمر، وبريرة، وغيرهم رضي اللَّه عنهم 
اجتمع الناس عليه، وتوطدت في زمانه خالفة بني أمية، توفي سنة ست وثمانين. ينظر: سير اجتمع الناس عليه، وتوطدت في زمانه خالفة بني أمية، توفي سنة ست وثمانين. ينظر: سير 

أعالم النبالء، للذهبي(أعالم النبالء، للذهبي(٢٤٦٢٤٦/٤). ). 



١٠٨١٠٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

٣- ألنَّ الدولة هي التي تقدر على تحديد كمية النقود الالزمة لحســن ســير - ألنَّ الدولة هي التي تقدر على تحديد كمية النقود الالزمة لحســن ســير 
النشــاط االقتصادي في المجتمع دون اإلضرار بالمصالــح الخاصة أو العامة، مثل النشــاط االقتصادي في المجتمع دون اإلضرار بالمصالــح الخاصة أو العامة، مثل 
اختالل التــوازن بين كمية النقود المعروضة والطلــب عليها مما يؤدي إلى التضخم اختالل التــوازن بين كمية النقود المعروضة والطلــب عليها مما يؤدي إلى التضخم 

أو االنكماش مما يضر بالدولة واألفراد. أو االنكماش مما يضر بالدولة واألفراد. 
الترجيح: الترجيح: 

الذي يترجح -واللَّــه أعلم- هو عدم جواز ضرب وإصــدار النقود من غير الذي يترجح -واللَّــه أعلم- هو عدم جواز ضرب وإصــدار النقود من غير 
الحاكــم، وذلك لقوة أدلتهم وإمكانية مناقشــة القول اآلخر. وممــا ال ريب فيه أنَّ الحاكــم، وذلك لقوة أدلتهم وإمكانية مناقشــة القول اآلخر. وممــا ال ريب فيه أنَّ 
سُّ وآكد منها في النقود  سُّ وآكد منها في النقود الحاجة إلى تنظيم إصدار العمالت النقدية في هذا الوقت أَمَ الحاجة إلى تنظيم إصدار العمالت النقدية في هذا الوقت أَمَ
التي تحدث عنها الفقهــاء رحمهم اللَّه، بل يعدُّ تنظيم إصــدار النقود والعمل على التي تحدث عنها الفقهــاء رحمهم اللَّه، بل يعدُّ تنظيم إصــدار النقود والعمل على 
ضبطــه من الضرورات التي ال يصلح معاش الناس ومعامالتهم إال بها وهو من مهام ضبطــه من الضرورات التي ال يصلح معاش الناس ومعامالتهم إال بها وهو من مهام 

الدولة.الدولة.
وربما يقال: إن مســألة رضا الحاكم في إصدار العملة االفتراضية أو منعه لها وربما يقال: إن مســألة رضا الحاكم في إصدار العملة االفتراضية أو منعه لها 
خاص بقطره الذي يحكمه، والعمالت االفتراضية عمالت عالمية للعالم تتداول عن خاص بقطره الذي يحكمه، والعمالت االفتراضية عمالت عالمية للعالم تتداول عن 
ا له الحق  ا له الحق طريق شــبكة اإلنترنت وأن الناس لها الحق فــي إصدارها وأن الحاكم أيضً طريق شــبكة اإلنترنت وأن الناس لها الحق فــي إصدارها وأن الحاكم أيضً
بالسماح لها أو منعها في قطره فيصدر التعاميم التي تمنعها أو يحجب مواقع اإلنترنت بالسماح لها أو منعها في قطره فيصدر التعاميم التي تمنعها أو يحجب مواقع اإلنترنت 
لهــذه العمالت ونحو ذلك من قرارات المنع وبهذا حق الســلطان محفوظ ومحترم لهــذه العمالت ونحو ذلك من قرارات المنع وبهذا حق الســلطان محفوظ ومحترم 
وأما منع الناس من اإلنتاج واالبتكار مثل عمل العمالت االفتراضية فهذا قتل لإلبداع وأما منع الناس من اإلنتاج واالبتكار مثل عمل العمالت االفتراضية فهذا قتل لإلبداع 
والتطوير، وممكن أن يقال على هذا الكالم: إن اإلبداع والتطوير يشمل مجاالت عدة والتطوير، وممكن أن يقال على هذا الكالم: إن اإلبداع والتطوير يشمل مجاالت عدة 
من مناحي الحياة وأما عالم النقود فهو حساس وقد يحدث فوضى عارمة تفسد حياة من مناحي الحياة وأما عالم النقود فهو حساس وقد يحدث فوضى عارمة تفسد حياة 
النــاس في أمر يعد من األمور المهمة وهو المــال ولهذا قصرها على الحاكم فيه درء النــاس في أمر يعد من األمور المهمة وهو المــال ولهذا قصرها على الحاكم فيه درء 

للمفاسد على جلب المصالح.للمفاسد على جلب المصالح.
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ثمرة الخالف: ثمرة الخالف: 

من قــال: يجوز ضرب وإصــدار النقود من غير الحاكــم، رأ جواز إصدار من قــال: يجوز ضرب وإصــدار النقود من غير الحاكــم، رأ جواز إصدار 
العمالت االفتراضية من غير الرجوع للحكومات. العمالت االفتراضية من غير الرجوع للحكومات. 

ومن ير عدم جواز ضرب وإصــدار النقود من غير الحاكم، رأ عدم جواز ومن ير عدم جواز ضرب وإصــدار النقود من غير الحاكم، رأ عدم جواز 
إصدار العمالت االفتراضية إال بإذن الحاكم وأمره.إصدار العمالت االفتراضية إال بإذن الحاكم وأمره.



١١٠١١٠



١١١١١١

المصارفة في العمالت االفتراضيةالمصارفة في العمالت االفتراضية

فة أو الصرف في اصطالح الفقهاء هو: (بيع األثمان بعضها ببعض)(١). .  صارَ فة أو الصرف في اصطالح الفقهاء هو: (بيع األثمان بعضها ببعض)المُ صارَ المُ
ونقصد به هنا بيع وشــراء األوراق النقديــة كالدوالر، والريــال، واليورو، وغيرها ونقصد به هنا بيع وشــراء األوراق النقديــة كالدوالر، والريــال، واليورو، وغيرها 

بالعمالت االفتراضية. بالعمالت االفتراضية. 
فة إلى مطلبين:  ارَ صَ فة إلى مطلبين: وسوف نقسم هذا المبحث عند الحديث عن المُ ارَ صَ وسوف نقسم هذا المبحث عند الحديث عن المُ

فة في العمالت االفتراضية. ارَ صَ فة في العمالت االفتراضية. حكم المُ ارَ صَ المطلب األول:المطلب األول: حكم المُ
فة في العمالت االفتراضية. ارَ صَ فة في العمالت االفتراضية. شروط المُ ارَ صَ المطلب الثاني:المطلب الثاني: شروط المُ

المطلب األول: حكم المصارفة في العمالت االفتراضية.المطلب األول: حكم المصارفة في العمالت االفتراضية.
بيع األثمان بعضهــا ببعض (الصرف) جائزٌ إذا توافرت فيه شــروط الصحة، بيع األثمان بعضهــا ببعض (الصرف) جائزٌ إذا توافرت فيه شــروط الصحة، 
والعمالت االفتراضية كما مرَّ معنا تعتبر من األثمان؛ لهذا يجب أن تتوفر فيها شروط والعمالت االفتراضية كما مرَّ معنا تعتبر من األثمان؛ لهذا يجب أن تتوفر فيها شروط 

الصحة عند التصارف، ويدل على جواز عقد الصرف عدة أدلة منها: الصحة عند التصارف، ويدل على جواز عقد الصرف عدة أدلة منها: 
١- قال اللَّه تعالى: - قال اللَّه تعالى: نث   7   8   9   :   ;      مث(٢).

المغني، البن قدامة (٤١٤١/٤).). المغني، البن قدامة (   (١)
سورة البقرة، آية (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، آية (   (٢)



١١٢١١٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ا عقد الصرف  ا عقد الصرف  إنَّ الصرف نوع من أنواع البيــوع والبيع مباح؛ إذً وجــه الداللة:وجــه الداللة: إنَّ الصرف نوع من أنواع البيــوع والبيع مباح؛ إذً
مباح.مباح.

٢- ورود أحاديــث صحيحة في مشــروعية الصرف، منها مــا رواه عبادة بن - ورود أحاديــث صحيحة في مشــروعية الصرف، منها مــا رواه عبادة بن 
 ، ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ بِ هَ بُ بِالذَّ هَ ، «الذَّ ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ بِ هَ بُ بِالذَّ هَ الصامت رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: الصامت رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: «الذَّ
اءٍ،  وَ اءً بِسَ وَ ، سَ ثْلٍ ثْالً بِمِ ، مِ لْحِ لْحُ بِالْمِ الْمِ ، وَ رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ ، وَ عِيرِ يرُ بِالشَّ عِ الشَّ ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ اءٍ، وَ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ ثْلٍ ثْالً بِمِ ، مِ لْحِ لْحُ بِالْمِ الْمِ ، وَ رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ ، وَ عِيرِ يرُ بِالشَّ عِ الشَّ ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ

 . .(١)« ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ا بِيَدٍ دً »يَ ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ا بِيَدٍ دً يَ
وجه الداللــة:وجه الداللــة: الذهب بالذهب، والفضــة بالفضة، أي بيــع الذهب بالذهب  الذهب بالذهب، والفضــة بالفضة، أي بيــع الذهب بالذهب 

والفضة بالفضة جائز، وهذا هو الصرف بيع األثمان بعضها ببعض.والفضة بالفضة جائز، وهذا هو الصرف بيع األثمان بعضها ببعض.
وا  بِيعُ وا «الَ تَ بِيعُ ٣- عن أبي ســعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: - عن أبي ســعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: «الَ تَ
قِ  رِ قَ بِالوَ رِ وا الوَ بِيعُ الَ تَ ، وَ لَى بَعْضٍ ا عَ هَ وا بَعْضَ فُّ الَ تُشِ ، وَ ثْلٍ ثْالً بِمِ بِ إِالَّ مِ هَ بَ بِالذَّ هَ قِ الذَّ رِ قَ بِالوَ رِ وا الوَ بِيعُ الَ تَ ، وَ لَى بَعْضٍ ا عَ هَ وا بَعْضَ فُّ الَ تُشِ ، وَ ثْلٍ ثْالً بِمِ بِ إِالَّ مِ هَ بَ بِالذَّ هَ الذَّ

.(٢)« زٍ ائِبًا بِنَاجِ ا غَ نْهَ وا مِ بِيعُ الَ تَ ، وَ لَى بَعْضٍ ا عَ هَ وا بَعْضَ فُّ الَ تُشِ ، وَ ثْلٍ ثْالً بِمِ »إِالَّ مِ زٍ ائِبًا بِنَاجِ ا غَ نْهَ وا مِ بِيعُ الَ تَ ، وَ لَى بَعْضٍ ا عَ هَ وا بَعْضَ فُّ الَ تُشِ ، وَ ثْلٍ ثْالً بِمِ إِالَّ مِ
وجه الداللة:وجه الداللة: أنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أجاز بيع الذهب والفضة، بعضها ببعض، بشرط  أنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أجاز بيع الذهب والفضة، بعضها ببعض، بشرط 

التقابض والتماثل.التقابض والتماثل.
٤- أجمع العلماء علــى جواز عقد الصرف، قال النــووي رحمه اللَّه تعالى: - أجمع العلماء علــى جواز عقد الصرف، قال النــووي رحمه اللَّه تعالى: 
 ، ، (وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي ال يشاركه في العلة متفاضالً ومؤجالً (وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي ال يشاركه في العلة متفاضالً ومؤجالً
وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشــعير وغيره من المكيل، وأجمعوا على وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشــعير وغيره من المكيل، وأجمعوا على 
ا (١٢١١١٢١١/٣)، )،  ق نقــدً صحيح مســلم، كتاب المســاقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورِ ا (  ق نقــدً صحيح مســلم، كتاب المســاقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورِ  (١)

حديث رقم (حديث رقم (١٥٨٧١٥٨٧).).
متفــق عليه: صحيح البخــاري، كتاب البيوع، بــاب بيع الفضة بالفضــة، (٧٤٧٤/٣)، رقم )، رقم  متفــق عليه: صحيح البخــاري، كتاب البيوع، بــاب بيع الفضة بالفضــة، (   (٢)
الحديث (الحديث (٢١٧٧٢١٧٧). صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، (). صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، (١٢٠٨١٢٠٨/٣)، رقم الحديث )، رقم الحديث 

.(.(١٥٨٤١٥٨٤)
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ل، وعلى أنَّــه ال يجوز التفاضل إذا  ل، وعلى أنَّــه ال يجوز التفاضل إذا أنَّــه ال يجوز بيع الربوي بجنســه وأحدهما مؤجَّ أنَّــه ال يجوز بيع الربوي بجنســه وأحدهما مؤجَّ
بِيْع بجنســه حاال كالذهب بالذهب، وعلى أنَّه ال يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بِيْع بجنســه حاال كالذهب بالذهب، وعلى أنَّه ال يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه 
بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة؛ كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير، وعلى بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة؛ كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير، وعلى 
يْ شــعير،  ا بيدٍ كصاع حنطة بصاعَ يْ شــعير، أنَّه يجوز التفاضل عند اختالف الجنس إذا كان يدً ا بيدٍ كصاع حنطة بصاعَ أنَّه يجوز التفاضل عند اختالف الجنس إذا كان يدً

وال خالف بين العلماء في شيء من هذا)وال خالف بين العلماء في شيء من هذا)(١).
فَة في العمالت االفتراضية. صارَ فَة في العمالت االفتراضية.المطلب الثاني: شروط المُ صارَ المطلب الثاني: شروط المُ

د به إال الزيادة  د به إال الزيادة حيث إنَّ عقد الصــرف هو بيع األثمان بعضها ببعض، وال يُقصَ حيث إنَّ عقد الصــرف هو بيع األثمان بعضها ببعض، وال يُقصَ
يْن البدل في الغالب، والربــا كذلك فيه زيادة وفضل؛ لهذا  يْن البدل في الغالب، والربــا كذلك فيه زيادة وفضل؛ لهذا والفضــل دون االنتفاع بعَ والفضــل دون االنتفاع بعَ
وضع الفقهاء لجواز الصرف شروطًا تُميِّز الربا عن الصرف، وتمنع الناس عن الوقوع وضع الفقهاء لجواز الصرف شروطًا تُميِّز الربا عن الصرف، وتمنع الناس عن الوقوع 

في الربا، وهذه الشروط زائدة على شروط البيع.في الربا، وهذه الشروط زائدة على شروط البيع.
شروط الصرف: شروط الصرف: 

يْن  ط في الصرف تقابض البدلَ يْن  اتفق الفقهاء على أنَّه يُشتَرَ ط في الصرف تقابض البدلَ : تقابض البدلَيْن: اتفق الفقهاء على أنَّه يُشتَرَ : تقابض البدلَيْن:أوالً أوالً
يْن  يْن : (أجمعوا أنَّ المتصارفَ من الجانبَيْن في المجلس قبل افتراقهما. قال ابن المنذرمن الجانبَيْن في المجلس قبل افتراقهما. قال ابن المنذر(٢): (أجمعوا أنَّ المتصارفَ

إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أنَّ الصرف فاسد)إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أنَّ الصرف فاسد)(٣).
ى (المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجاج)،  شــرح النووي على صحيح مسلم، المسمَّ ى (المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجاج)،   شــرح النووي على صحيح مسلم، المسمَّ  (١)

.(.(٩/١١١١)
ا  ا مجتهدً محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري، أحد أعالم هذه األمة، كان إمامً ا   ا مجتهدً محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري، أحد أعالم هذه األمة، كان إمامً  (٢)
م بمكة. قال الذهبي: ابن المنــذر صاحب الكتب التي لم  ــرَ ا، وكان شــيخ الحَ م بمكة. قال الذهبي: ابن المنــذر صاحب الكتب التي لم حافظًا ورعً ــرَ ا، وكان شــيخ الحَ حافظًا ورعً
يصنَّف مثلها. من أشهر كتبه: اإلشراف على مذاهب العلماء، األوسط في السنن واإلجماع يصنَّف مثلها. من أشهر كتبه: اإلشراف على مذاهب العلماء، األوسط في السنن واإلجماع 
واالختــالف، اإلجمــاع، اإلقناع، توفي ســنة واالختــالف، اإلجمــاع، اإلقناع، توفي ســنة ٣١٨٣١٨هـ. ينظــر: تاريخ اإلســالم، للذهبي هـ. ينظــر: تاريخ اإلســالم، للذهبي 

(٣٤٤٣٤٤/٧)، طبقات الشافعية الكبر، للسبكي ()، طبقات الشافعية الكبر، للسبكي (١٠٢١٠٢/٣). ). 
اإلجماع، البن المنذر (١٣٣١٣٣).). اإلجماع، البن المنذر (   (٣)



١١٤١١٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

» إلى أن قال:  إلى أن قال:  ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ ــبِ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ ــبِ هَ بُ بِالذَّ هَ واألصل في ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: واألصل في ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الذَّ
.(٢)« اءَ هَ اءَ وَ ا إِالَّ هَ بً بِ رِ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ اءَ هَ اءَ وَ ا إِالَّ هَ بً بِ رِ هَ بُ بِالذَّ هَ »(١). وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: . وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الذَّ ا بِيَدٍ دً اءٍ، يَ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ ثْلٍ ثْالً بِمِ »«مِ ا بِيَدٍ دً اءٍ، يَ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ ثْلٍ ثْالً بِمِ «مِ
وعليه، عند صرف العمالت االفتراضيــة بعمالت حقيقية كالريال أو الدوالر وعليه، عند صرف العمالت االفتراضيــة بعمالت حقيقية كالريال أو الدوالر 
، أو حكميا عن طريق الخصم، ســواء من  ا بيدٍ ، أو حكميا عن طريق الخصم، ســواء من وغيرها فيجب التقابض؛ إما حقيقيا يدً ا بيدٍ وغيرها فيجب التقابض؛ إما حقيقيا يدً
دُّ  عَ دُّ حساب جارٍ أو محفظة عن طريق األنظمة اإللكترونية فيتم الحسم الفوري، وهذا يُ عَ حساب جارٍ أو محفظة عن طريق األنظمة اإللكترونية فيتم الحسم الفوري، وهذا يُ

من التقابض. وأما التأجيل في القبض ألحد العملتَيْن أو كالهما فال يجوز.من التقابض. وأما التأجيل في القبض ألحد العملتَيْن أو كالهما فال يجوز.
ثانيًــا: الخلو من خيار الشــرط:ثانيًــا: الخلو من خيار الشــرط: اتفق الفقهــاء على أنَّ اشــتراط الخيار في  اتفق الفقهــاء على أنَّ اشــتراط الخيار في 
ا(٣)، واختلفوا في العقد هل يفسد أم ال؟ فير جمهور الفقهاء ، واختلفوا في العقد هل يفسد أم ال؟ فير جمهور الفقهاء  االصرف يعتبر فاســدً الصرف يعتبر فاســدً
من الحنفية، والمالكية، والشافعية، أنَّ الصرف ال يصح مع خيار الشرط، فإن شرط من الحنفية، والمالكية، والشافعية، أنَّ الصرف ال يصح مع خيار الشرط، فإن شرط 
الخيار فيه لكال العاقدين أو ألحدهما فسد الصرف؛ ألنَّ القبض في هذا العقد شرط الخيار فيه لكال العاقدين أو ألحدهما فسد الصرف؛ ألنَّ القبض في هذا العقد شرط 
صحة، أو شــرط بقائه على الصحة، والخيار يمنع انعقــاد العقد في الحكم، فيمنع صحة، أو شــرط بقائه على الصحة، والخيار يمنع انعقــاد العقد في الحكم، فيمنع 

صحة القبضصحة القبض(٤). . 
وقال الحنابلة: ال يبطل الصرف بتخاير، أي باشتراط الخيار فيه كسائر الشروط وقال الحنابلة: ال يبطل الصرف بتخاير، أي باشتراط الخيار فيه كسائر الشروط 

ا(٥). ق، ويكون الشرط فاسدً االفاسدة في البيع، فيصح العقد، ويلزم بالتفرُّ ق، ويكون الشرط فاسدً الفاسدة في البيع، فيصح العقد، ويلزم بالتفرُّ
سبق تخريجه في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت. سبق تخريجه في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت.   (١)

صحيــح البخاري، كتاب البيوع، باب مــا يذكر في بيع الطعام والحكــرة، (٦٨٦٨/٣)، رقم )، رقم  صحيــح البخاري، كتاب البيوع، باب مــا يذكر في بيع الطعام والحكــرة، (   (٢)
الحديث (الحديث (٢١٣٤٢١٣٤).).

بدائع الصنائع، للكاساني (٢١٧٢١٧/٥)، المقدمات الممهدات، البن رشد ()، المقدمات الممهدات، البن رشد (١٧١٧/٢).). بدائع الصنائع، للكاساني (   (٣)
المبســوط، للسرخســي الحنفــي (٢٣٢٣/١٤١٤)، العناية شــرح الهداية، للبابرتــي الحنفي )، العناية شــرح الهداية، للبابرتــي الحنفي  المبســوط، للسرخســي الحنفــي (   (٤)
(٢٥٨٢٥٨/٦)، التــاج واإلكليل، للمــواق المالكي ()، التــاج واإلكليل، للمــواق المالكي (١٣٩١٣٩/٦)، مواهــب الجليل، للحطاب )، مواهــب الجليل، للحطاب 
المالكــي (المالكــي (٣٠٩٣٠٩/٤)، المجموع شــرح المهــذب، للنووي الشــافعي ()، المجموع شــرح المهــذب، للنووي الشــافعي (١٩٢١٩٢/٩)، مغني )، مغني 

المحتاج، للخطيب الشربيني الشافعي (المحتاج، للخطيب الشربيني الشافعي (٤١٦٤١٦/٢).).
المحرر في الفقه، البن تيمية (٢٧٢٢٧٢/١)، شرح المنتهى، للبهوتي ()، شرح المنتهى، للبهوتي (٢٠١٢٠١/٢).). المحرر في الفقه، البن تيمية (   (٥)
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ثالثًا: التماثل:ثالثًا: التماثل: وهذا الشــرط خاصٌّ بنوع خاصٍّ من الصــرف، وهو بيع أحد  وهذا الشــرط خاصٌّ بنوع خاصٍّ من الصــرف، وهو بيع أحد 
النقدين بجنسه، فإذا بيعت مثالً مائة دوالر ورقة نقدية واحدة بمائة دوالر مفرقة يجب النقدين بجنسه، فإذا بيعت مثالً مائة دوالر ورقة نقدية واحدة بمائة دوالر مفرقة يجب 
التماثــل بدون زيادة، وإذا بيعت عملة افتراضيــة كـ(البتكوين) مثالً بعملة (بتكوين) التماثــل بدون زيادة، وإذا بيعت عملة افتراضيــة كـ(البتكوين) مثالً بعملة (بتكوين) 
فيجب الصــرف دون زيادة، وإذا بِيْع الذهب بالذهــب، أو الفضة بالفضة، يجب فيه فيجب الصــرف دون زيادة، وإذا بِيْع الذهب بالذهــب، أو الفضة بالفضة، يجب فيه 
التماثل في الوزن، وإن اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما، وهذا باتفاق الفقهاء، التماثل في الوزن، وإن اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما، وهذا باتفاق الفقهاء، 
وســواء أكانت الزيادة من جنســه أم من جنس آخر أو من غيرهما. واألصل في ذلك وســواء أكانت الزيادة من جنســه أم من جنس آخر أو من غيرهما. واألصل في ذلك 
بَ  هَ وا الذَّ بِيعُ بَ «الَ تَ هَ وا الذَّ بِيعُ حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنَّ رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنَّ رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: «الَ تَ
ثْالً  قِ إِالَّ مِ رِ قَ بِالوَ رِ وا الوَ بِيعُ الَ تَ ، وَ لَى بَعْضٍ ا عَ هَ وا بَعْضَ فُّ الَ تُشِ ، وَ ثْلٍ ثْالً بِمِ بِ إِالَّ مِ هَ ثْالً بِالذَّ قِ إِالَّ مِ رِ قَ بِالوَ رِ وا الوَ بِيعُ الَ تَ ، وَ لَى بَعْضٍ ا عَ هَ وا بَعْضَ فُّ الَ تُشِ ، وَ ثْلٍ ثْالً بِمِ بِ إِالَّ مِ هَ بِالذَّ

.(١)« زٍ ائِبًا بِنَاجِ ا غَ نْهَ وا مِ بِيعُ الَ تَ ، وَ لَى بَعْضٍ ا عَ هَ وا بَعْضَ فُّ الَ تُشِ ، وَ ثْلٍ »بِمِ زٍ ائِبًا بِنَاجِ ا غَ نْهَ وا مِ بِيعُ الَ تَ ، وَ لَى بَعْضٍ ا عَ هَ وا بَعْضَ فُّ الَ تُشِ ، وَ ثْلٍ بِمِ

متفق عليه، وقد سبق تخريجه. متفق عليه، وقد سبق تخريجه.   (١)



١١٦١١٦



١١٧١١٧

جريان الربا أو الغرر أو أكل أموال الناس بالباطل في جريان الربا أو الغرر أو أكل أموال الناس بالباطل في 
العمالت االفتراضيةالعمالت االفتراضية

العمــالت االفتراضية هــل يجري فيها الربــا أم ال ربا فيها؟ وهــل فيها غرر العمــالت االفتراضية هــل يجري فيها الربــا أم ال ربا فيها؟ وهــل فيها غرر 
أم ال يوجد فيها غرر؟ وهل هي من أكل أموال الناس بالباطل أم ال؟ كل هذه األســئلة أم ال يوجد فيها غرر؟ وهل هي من أكل أموال الناس بالباطل أم ال؟ كل هذه األســئلة 

سوف أحاول اإلجابة عليها في هذا المبحث فنسأل الله اإلعانة والتوفيق.سوف أحاول اإلجابة عليها في هذا المبحث فنسأل الله اإلعانة والتوفيق.
المطلب األول: جريان الربا في العمالت االفتراضية.المطلب األول: جريان الربا في العمالت االفتراضية.

الربــا في اللغــة:الربــا في اللغــة: الزيــادة. يقال: ربا الشــيء يربــو إذا زاد الزيــادة. يقال: ربا الشــيء يربــو إذا زاد(١)، قــال الراغب ، قــال الراغب 
صَّ في الشــرع بالزيادة على  ا: الزيادة على رأس المال، لكن خُ بَ صَّ في الشــرع بالزيادة على : (والرِّ ا: الزيادة على رأس المال، لكن خُ بَ األصفهانياألصفهاني(٢): (والرِّ

وجه دون وجه)وجه دون وجه)(٣).
معجم مقاييس اللغة، البن فارس (٤٨٣٤٨٣/٢). ).  معجم مقاييس اللغة، البن فارس (   (١)

الحســين بن محمد األصفهانــي، أديب لغوي فقيه. أصله من أصفهــان وعاش ببغداد، له  الحســين بن محمد األصفهانــي، أديب لغوي فقيه. أصله من أصفهــان وعاش ببغداد، له    (٢)
عدة كتب في التفســير واألدب واللغة، مثل: حل متشــابهات القرآن، المفردات في غريب عدة كتب في التفســير واألدب واللغة، مثل: حل متشــابهات القرآن، المفردات في غريب 
القرآن، الذريعة إلى مكارم الشــريعة. توفي سنة القرآن، الذريعة إلى مكارم الشــريعة. توفي سنة ٥٠٢٥٠٢هـ. ينظر: سير أعالم النبالء، للذهبي هـ. ينظر: سير أعالم النبالء، للذهبي 
(١٢٠١٢٠/١٨١٨). بغية الوعاة، للسيوطي (). بغية الوعاة، للسيوطي (٢٩٧٢٩٧/٢)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 

لحاجي خليفة (لحاجي خليفة (١/١). ). 
المفردات، للراغب األصفهاني (٣٤٠٣٤٠).). المفردات، للراغب األصفهاني (   (٣)



١١٨١١٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ل في أشياء، ونَساء في أشياء، مختص بأشياء،  ل في أشياء، ونَساء في أشياء، مختص بأشياء،  (تفاضُ وفي االصطالح الشرعي:وفي االصطالح الشرعي: (تفاضُ
ورد الشرع بتحريمها)ورد الشرع بتحريمها)(١).

والربا نوعان:والربا نوعان: ربا الديون وهو الذي نــزل القرآن نصا في تحريمه، وربا البيوع  ربا الديون وهو الذي نــزل القرآن نصا في تحريمه، وربا البيوع 
وهو الربا الذي جاءت السنة المطهرة بتحريمه.وهو الربا الذي جاءت السنة المطهرة بتحريمه.

: ربا البيوع: : ربا البيوع:أوالً أوالً
وهو الذي يكون في بيع األموال الربوية التي جاءت الســنة بذكرها، ففي حديث وهو الذي يكون في بيع األموال الربوية التي جاءت الســنة بذكرها، ففي حديث 
 ، ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ بِ هَ ــبُ بِالذَّ هَ ، «الذَّ ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ بِ هَ ــبُ بِالذَّ هَ عبــادة بن الصامت رضي اللَّه عنه يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: عبــادة بن الصامت رضي اللَّه عنه يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «الذَّ
ا  دً اءٍ، يَ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ ثْلٍ ثْالً بِمِ ، مِ لْحِ لْحُ بِالْمِ الْمِ ، وَ رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ ، وَ عِيرِ يرُ بِالشَّ عِ الشَّ ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ ا وَ دً اءٍ، يَ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ ثْلٍ ثْالً بِمِ ، مِ لْحِ لْحُ بِالْمِ الْمِ ، وَ رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ ، وَ عِيرِ يرُ بِالشَّ عِ الشَّ ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ
»(٢). فاألموال الربوية . فاألموال الربوية  ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ »بِيَدٍ ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ بِيَدٍ
ا ستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. وجمهور  ا ستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. وجمهور المنصوص عليها إذً المنصوص عليها إذً
ق بهذه األصناف ما اتفق معها في العلــة، وقد اختلف العلماء في علة الربا  ق بهذه األصناف ما اتفق معها في العلــة، وقد اختلف العلماء في علة الربا الفقهــاء يُلحِ الفقهــاء يُلحِ
بالذهب والفضة كما مرَّ معنا، والذي رجحناه هو مطلق الثمنية، ولهذا تلحق جميع أنواع بالذهب والفضة كما مرَّ معنا، والذي رجحناه هو مطلق الثمنية، ولهذا تلحق جميع أنواع 
النقود المعاصرة (العمالت الورقية) بالذهب والفضة، وتســري عليها جميع أحكامها، النقود المعاصرة (العمالت الورقية) بالذهب والفضة، وتســري عليها جميع أحكامها، 
وكذلك العمالت االفتراضية ممكن أن تســري عليها أحكام الذهب والفضة إذا توفرت وكذلك العمالت االفتراضية ممكن أن تســري عليها أحكام الذهب والفضة إذا توفرت 

فيها الشروط التي تكلمنا عنها في مبحث حقيقة العمالت االفتراضية.فيها الشروط التي تكلمنا عنها في مبحث حقيقة العمالت االفتراضية.
هذا، وينقسم ربا البيوع إلى قسمين: ربا الفضل، وربا النسيئة.هذا، وينقسم ربا البيوع إلى قسمين: ربا الفضل، وربا النسيئة.

١- ربا الفضل: - ربا الفضل: 
يْن عن اآلخر في بيع األمــوال الربوية، فإذا بيع ذهب  يْن عن اآلخر في بيع األمــوال الربوية، فإذا بيع ذهب وهو زيادة أحــد العوضَ وهو زيادة أحــد العوضَ
بذهــب فقد وجب التماثل في الــوزن والتقابض في نفس المجلــس بالحال، ومثله بذهــب فقد وجب التماثل في الــوزن والتقابض في نفس المجلــس بالحال، ومثله 

منتهى اإلرادات، البن النجار (٣٤٧٣٤٧/٢).). منتهى اإلرادات، البن النجار (   (١)
سبق تخريجه في صحيح مسلم. سبق تخريجه في صحيح مسلم.   (٢)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١١٩١١٩

عنــد بيع عملة (بتكوين) بعملــة بتكوين مثلها يجب التماثــل والتقابض، وأي زيادة عنــد بيع عملة (بتكوين) بعملــة بتكوين مثلها يجب التماثــل والتقابض، وأي زيادة 
كـ(بتكوين) بـ(بتكوين ونصف) فهذا ربا فضل. كـ(بتكوين) بـ(بتكوين ونصف) فهذا ربا فضل. 

٢- ربا النسيئة: - ربا النسيئة: 
يْن في بيع األموال الربوية. فــإذا بِيْع مال ربوي  ر قبض أحــد العوضَ يْن في بيع األموال الربوية. فــإذا بِيْع مال ربوي وهو تأخُّ ر قبض أحــد العوضَ وهو تأخُّ
بغير جنســه كأن يباع ذهب بفضة والعكس، أو أن يباع ريال بدوالر، أو أن يباع عملة بغير جنســه كأن يباع ذهب بفضة والعكس، أو أن يباع ريال بدوالر، أو أن يباع عملة 
افتراضيــة مثل (نوفاكوين) بعملــة افتراضية أخر مثل (بيركويــن)، فإنَّه يجوز فيها افتراضيــة مثل (نوفاكوين) بعملــة افتراضية أخر مثل (بيركويــن)، فإنَّه يجوز فيها 
يْفَ  وا كَ بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ ــإِذَ يْفَ «فَ وا كَ بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ ــإِذَ التفاضل ويحرم فيها التأخير؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: التفاضل ويحرم فيها التأخير؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ

.(١)« ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ »شِ ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ شِ
فعلى هذا تصبح القواعد التي تحكم ربا البيوع هي: فعلى هذا تصبح القواعد التي تحكم ربا البيوع هي: 

وجوب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس والعلة، كالذهب بالذهب،  وجوب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس والعلة، كالذهب بالذهب، -   -١
أو الفضة بالفضة، أو بتكوين ببتكوين.أو الفضة بالفضة، أو بتكوين ببتكوين.

وجــوب التقابض فقط وجواز التفاضل عنــد اختالف الجنس واتحاد  وجــوب التقابض فقط وجواز التفاضل عنــد اختالف الجنس واتحاد -   -٢
العلة، كالذهب بالفضة، أو كـ(البتكوين) بـ(اليت كوين).العلة، كالذهب بالفضة، أو كـ(البتكوين) بـ(اليت كوين).

عدم وجوب التماثل أو التقابض عند اختالف الجنس واختالف العلة،  عدم وجوب التماثل أو التقابض عند اختالف الجنس واختالف العلة، -   -٣
كبيــع الذهب بالبر، أو الفضة بالتمر؛ إذ يحل حينئذ التفاضل والنســاء كبيــع الذهب بالبر، أو الفضة بالتمر؛ إذ يحل حينئذ التفاضل والنســاء 
ا بالعمالت االفتراضية  ا، وعليه يجوز شــراء منزل أو ســيارة نقدً ا بالعمالت االفتراضية جميعً ا، وعليه يجوز شــراء منزل أو ســيارة نقدً جميعً

أو بالتقسيط.أو بالتقسيط.
ثانيًا: ربا الديون:ثانيًا: ربا الديون:

وهــو الربا فيما تقرر في الذمة من بيع أو قرض أو نحوه، وهو الزيادة في الدين وهــو الربا فيما تقرر في الذمة من بيع أو قرض أو نحوه، وهو الزيادة في الدين 
سبق تخريجه، وهو جزء من حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم. سبق تخريجه، وهو جزء من حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم.   (١)



١٢٠١٢٠

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

نظير الزيادة في األجل، وهو الربا الجلي الذي شــاع بيــن الناس في زمان الجاهلية، نظير الزيادة في األجل، وهو الربا الجلي الذي شــاع بيــن الناس في زمان الجاهلية، 
وعادت إليه البنوك الربوية في واقعنا المعاصر، ويســمى ربا الجاهلية؛ النتشــاره في وعادت إليه البنوك الربوية في واقعنا المعاصر، ويســمى ربا الجاهلية؛ النتشــاره في 
ا، وفيه نزلت النصــوص، وعليه انعقد  ها قبحً ا، وفيه نزلت النصــوص، وعليه انعقد زمانهــم، وهو أظهر صور الربا وأشــدُّ ها قبحً زمانهــم، وهو أظهر صور الربا وأشــدُّ

اإلجمــاع، وفيه نزل قوله تعالــى: اإلجمــاع، وفيه نزل قوله تعالــى: نث   !   "   #   $   %   &   '   )   
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لِيَّةِ  اهِ ا الْجَ بَ رِ لِيَّةِ «وَ اهِ ا الْجَ بَ رِ وربا الديون هو الذي عناه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بقوله في حجة الوداع: وربا الديون هو الذي عناه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بقوله في حجة الوداع: «وَ
.(٢)« هُ لُّ وعٌ كُ ضُ وْ هُ مَ إِنَّ ، فَ طَّلِبِ بْدِ الْمُ بَّاسِ بْنِ عَ ا عَ بَ ا رِ انَ بَ عُ رِ ا أَضَ بً لُ رِ أَوَّ ، وَ وعٌ ضُ وْ »مَ هُ لُّ وعٌ كُ ضُ وْ هُ مَ إِنَّ ، فَ طَّلِبِ بْدِ الْمُ بَّاسِ بْنِ عَ ا عَ بَ ا رِ انَ بَ عُ رِ ا أَضَ بً لُ رِ أَوَّ ، وَ وعٌ ضُ وْ مَ

ولربا الديون أو ما يسمى بربا الجاهلية صورتان: ولربا الديون أو ما يسمى بربا الجاهلية صورتان: 
ا  ا الربــا في القروض، فكانوا يقرضون المال إلى أجل محدود بزيادة عوضً الربــا في القروض، فكانوا يقرضون المال إلى أجل محدود بزيادة عوضً  - -١
عن المدة التي اشترطوها، وكان مقدار هذه الزيادة يتعين بتراضي الطرفين، عن المدة التي اشترطوها، وكان مقدار هذه الزيادة يتعين بتراضي الطرفين، 
وكانت تؤدَّ حســب اتفاق الطرفين بتقسيط شهري أو دفعة واحدة حين وكانت تؤدَّ حســب اتفاق الطرفين بتقسيط شهري أو دفعة واحدة حين 
انتهاء المدة، فإذا حل الميعاد ولم يتمكن المستقرض من أداء القرض فإنَّه انتهاء المدة، فإذا حل الميعاد ولم يتمكن المستقرض من أداء القرض فإنَّه 

سورة البقرة، آية: ٢٧٥٢٧٥-٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، آية:    (١)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، (٨٨٦٨٨٦/٢)، رقم الحديث ()، رقم الحديث (١٢١٨١٢١٨).). صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، (   (٢)
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١٢١١٢١

ل المستقرِض إلى أجل آخرَ جديد. زاد في مبلغ القرض ويُمهَ ل المستقرِض إلى أجل آخرَ جديد.يُ زاد في مبلغ القرض ويُمهَ يُ
ــلِمون في  ل أو يُسْ الربــا في الديون، فإنَّهم كانوا يبيعون الســلع باألجَ ــلِمون في -  ل أو يُسْ الربــا في الديون، فإنَّهم كانوا يبيعون الســلع باألجَ  -٢
الثمار فإذا حل ميعاد االستحقاق ولم يتمكن المشتري من أداء القيمة، الثمار فإذا حل ميعاد االستحقاق ولم يتمكن المشتري من أداء القيمة، 
الن بزيــادة إلى أجل آخر،  ــلَم فإنَّهما يُمهَ ــلَم إليه من أداء السَّ سْ الن بزيــادة إلى أجل آخر، والمُ ــلَم فإنَّهما يُمهَ ــلَم إليه من أداء السَّ سْ والمُ

بِي. رْ بِي.فيقولون له: أتقضي أم تُ رْ فيقولون له: أتقضي أم تُ
والعمالت االفتراضية في حال تم التعامــل بها بأحد الصورتين فهو يعتبر من والعمالت االفتراضية في حال تم التعامــل بها بأحد الصورتين فهو يعتبر من 

الربا المحرم. الربا المحرم. 
المطلب الثاني: الغرر في العمالت االفتراضية.المطلب الثاني: الغرر في العمالت االفتراضية.

الغرر من األمور التي تدخل على المعامالت المالية فتفسدها وتجعلها محرمة.الغرر من األمور التي تدخل على المعامالت المالية فتفسدها وتجعلها محرمة.
ها كما في «المبســوط»: (الغرر  ف الفقهاء الغرر بتعريفات عدة، أصحُّ ها كما في «المبســوط»: (الغرر وقد عرَّ ف الفقهاء الغرر بتعريفات عدة، أصحُّ وقد عرَّ
ما يكون مســتور العاقبة)ما يكون مســتور العاقبة)(١). قال ابن تيمية رحمه اللَّه: (الغرر ليس صفة للبيع نفسه، . قال ابن تيمية رحمه اللَّه: (الغرر ليس صفة للبيع نفسه، 
ولكن الغرر المنهي عنه هو المبيع، كالثمرة قبل بدو صالحها، ومعنى الغرر: ما خفيت ولكن الغرر المنهي عنه هو المبيع، كالثمرة قبل بدو صالحها، ومعنى الغرر: ما خفيت 
، أي ما تردد  طَبِ عَ ، أي ما تردد عاقبته وطويت مغبته، أو انطو أمره، وقيل ما تردد بين السالمة والْ طَبِ عَ عاقبته وطويت مغبته، أو انطو أمره، وقيل ما تردد بين السالمة والْ
طَبَ فال يحصل المقصود  عْ طَبَ فال يحصل المقصود بين أن يســلم للمشتري فيحصل مقصود العقد، وبين أن يَ عْ بين أن يســلم للمشتري فيحصل مقصود العقد، وبين أن يَ
طَبِ يعود إلى نفس المبيع الذي خفيت عاقبته، أما ما  عَ طَبِ يعود إلى نفس المبيع الذي خفيت عاقبته، أما ما بالعقد، والتردد بين السالمة والْ عَ بالعقد، والتردد بين السالمة والْ
ا؛ لكونه لم يعلم قدره، ولهذا  ا، فهذا ال يسمى غررً ا له، ســليمً ا؛ لكونه لم يعلم قدره، ولهذا كان حاصالً له، مقبوضً ا، فهذا ال يسمى غررً ا له، ســليمً كان حاصالً له، مقبوضً
ا ما  ا، وإن لم يعلم مقداره، إنَّما الذي يســمى غررً ا ما ال يســمى مال الرجل في بيته غررً ا، وإن لم يعلم مقداره، إنَّما الذي يســمى غررً ال يســمى مال الرجل في بيته غررً
ال يدر أيحصل أم ال يحصل، فدخول العلم بالقدر، أو الوصف في اسم الغرر، مما ال يدر أيحصل أم ال يحصل، فدخول العلم بالقدر، أو الوصف في اسم الغرر، مما 

ال أصل له، ولهذا فرق الفقهاء بين الغرر والمجهول)ال أصل له، ولهذا فرق الفقهاء بين الغرر والمجهول)(٢).
المبسوط، للسرخسي (١٩٤١٩٤/١٢١٢).). المبسوط، للسرخسي (   (١)

نظرية العقد، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (٢٢٤٢٢٤).). نظرية العقد، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (   (٢)



١٢٢١٢٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

والغرر الكثير محرم في الشريعة اإلسالمية؛ فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: والغرر الكثير محرم في الشريعة اإلسالمية؛ فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: 
)(١)، وأجمع الفقهاء، وأجمع الفقهاء(٢) على أنَّ  على أنَّ  رِ رَ غَ يْعِ الْ نْ بَ عَ اةِ، وَ صَ يْعِ الْحَ نْ بَ ى رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عَ )(نَهَ رِ رَ غَ يْعِ الْ نْ بَ عَ اةِ، وَ صَ يْعِ الْحَ نْ بَ ى رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عَ (نَهَ
الغرر الذي يؤثِّر في العقد هو الغرر الكثير، أما الغرر اليســير فغير مؤثر، واالختالف الغرر الذي يؤثِّر في العقد هو الغرر الكثير، أما الغرر اليســير فغير مؤثر، واالختالف 
بين الفقهاء في كثير من العقود إنَّما يرجع إلى تطبيق هذه القاعدة المتفق عليها؛ حيث بين الفقهاء في كثير من العقود إنَّما يرجع إلى تطبيق هذه القاعدة المتفق عليها؛ حيث 
يتردد الغرر الموجود في العقد محل الخالف، فيلحقه بعضهم بالغرر الكثير، ويلحقه يتردد الغرر الموجود في العقد محل الخالف، فيلحقه بعضهم بالغرر الكثير، ويلحقه 

ا لذلك.  ا لذلك. آخرون بالغرر اليسير، فتختلف الفتو تبعً آخرون بالغرر اليسير، فتختلف الفتو تبعً
قال القرافيقال القرافي(٣): (والغرر والجهالة ثالثة أقسام: : (والغرر والجهالة ثالثة أقسام: 
ا، كالطير في الهواء،  كثير ممتنع إجماعً ا، كالطير في الهواء، -  كثير ممتنع إجماعً  -١

ا، كأساس الدار، وقطن الجبة،  وقليل جائز إجماعً ا، كأساس الدار، وقطن الجبة، -  وقليل جائز إجماعً  -٢
ومتوسط اختلف فيه هل يلحق باألول، أو بالثاني، فالرتفاعه عن القليل  ومتوسط اختلف فيه هل يلحق باألول، أو بالثاني، فالرتفاعه عن القليل -   -٣
ق بالقليل، وهذا هو ســبب  ــق بالكثير، والنحطاطه عن الكثير أُلحِ ق بالقليل، وهذا هو ســبب أُلحِ ــق بالكثير، والنحطاطه عن الكثير أُلحِ أُلحِ

اختالف العلماء في فروع الغرر والجهالة)اختالف العلماء في فروع الغرر والجهالة)(٤).
والغرر له ثالثة أنواع ذكرها شــيخ اإلســالم ابن تيمية رحمه اللَّه؛ حيث قال: والغرر له ثالثة أنواع ذكرها شــيخ اإلســالم ابن تيمية رحمه اللَّه؛ حيث قال: 

(وأما الغرر فإنَّه ثالثة أنواع: (وأما الغرر فإنَّه ثالثة أنواع: 
بَلة، وبيع السنين،  بَل الحَ بَلة، وبيع السنين، - إما المعدوم، كحَ بَل الحَ ١- إما المعدوم، كحَ

صحيح مســلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، (١١٥٣١١٥٣/٣)، )،  صحيح مســلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، (   (١)
رقم الحديث (رقم الحديث (١٥١٣١٥١٣).).

المغني، البن قدامة (١٥١١٥١/٤).). المغني، البن قدامة (   (٢)
أحمد بن إدريس، شــهاب الدين أبو العباس القرافي. انتهت إليه رئاســة الفقه على مذهب  أحمد بن إدريس، شــهاب الدين أبو العباس القرافي. انتهت إليه رئاســة الفقه على مذهب    (٣)
مالك. من كتبه: الذخيرة في الفقه، التنقيح في أصول الفقه، وغيرهما. توفي ســنة مالك. من كتبه: الذخيرة في الفقه، التنقيح في أصول الفقه، وغيرهما. توفي ســنة ٦٨٤٦٨٤هـ. هـ. 

ينظر: تاريخ اإلسالم، للذهبي (ينظر: تاريخ اإلسالم، للذهبي (١٧٦١٧٦/٥١٥١)، الديباج المذهب، البن فرحون ()، الديباج المذهب، البن فرحون (٢٣٦٢٣٦/١). ). 
أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق)، للقرافي (٢٦٥٢٦٥/٣) الفرق رقم () الفرق رقم (١٩٣١٩٣).). أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق)، للقرافي (   (٤)
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١٢٣١٢٣

٢- وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد اآلبق، - وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد اآلبق، 
٣- وإما المجهول المطلق، أو المعين المجهول جنسه أو قدره، كقوله: بعتك - وإما المجهول المطلق، أو المعين المجهول جنسه أو قدره، كقوله: بعتك 

ا، أو بعتك ما في بيتي، أو بعتك عبيدي)(١). ا، أو بعتك ما في بيتي، أو بعتك عبيدي)عبدً عبدً
وســوف أترك الكالم عن المعدوم والمعجوز عن تسليمه لتعلقه بالمبيع فقط وســوف أترك الكالم عن المعدوم والمعجوز عن تسليمه لتعلقه بالمبيع فقط 
وليس الثمن، وســأتكلم عن النوع الثالث وهو المجهــول؛ لتعلقه بالمبيع وبالثمن، وليس الثمن، وســأتكلم عن النوع الثالث وهو المجهــول؛ لتعلقه بالمبيع وبالثمن، 
ويشــترط في محل العقد أن يكــون معيَّنًا، معروفًــا للعاقدين؛ وذلــك لمنع النزاع ويشــترط في محل العقد أن يكــون معيَّنًا، معروفًــا للعاقدين؛ وذلــك لمنع النزاع 

والخصومة. وللجهالة المؤثرة في العقد أنواع: والخصومة. وللجهالة المؤثرة في العقد أنواع: 
١- جهالة المبيع.- جهالة المبيع.
٢- جهالة األجل.- جهالة األجل.
٣- جهالة الثمن.- جهالة الثمن.

وســوف أتكلم عن النوع الثالث وهو جهالة الثمن لتعلقه بموضوع البحث؛ وســوف أتكلم عن النوع الثالث وهو جهالة الثمن لتعلقه بموضوع البحث؛ 
حيــث ال يصح بيع مجهول الثمن وقت العقد عند الجمهور؛ ألنَّه غرر. وخالف ابن حيــث ال يصح بيع مجهول الثمن وقت العقد عند الجمهور؛ ألنَّه غرر. وخالف ابن 
تيمية وابن القيم وقالوا: يجوز من غير ذكر الثمن، ويرجع في تقدير الثمن إلى السعر تيمية وابن القيم وقالوا: يجوز من غير ذكر الثمن، ويرجع في تقدير الثمن إلى السعر 
ز النكاح بال تقدير مهر مع أنَّه اشترط العوض  ز النكاح بال تقدير مهر مع أنَّه اشترط العوض المعلوم، والعرف الثابت، فالشارع جوَّ المعلوم، والعرف الثابت، فالشارع جوَّ
ز  ز فيه، ولم يشــترط الشــارع في البيع إال التراضي وهو يحصل بثمن المثل، فإذا جوَّ فيه، ولم يشــترط الشــارع في البيع إال التراضي وهو يحصل بثمن المثل، فإذا جوَّ
الشــارع النكاح بال تقدير فهو بتجويز البيع بال تقدير ثمنٍ أولى وأحر؛ ألنَّ تقدير الشــارع النكاح بال تقدير فهو بتجويز البيع بال تقدير ثمنٍ أولى وأحر؛ ألنَّ تقدير 
ا، بخالف المرأة فإنَّ وجود  ا، بخالف المرأة فإنَّ وجود ثمن المثل أســهل، وأعدل فإنَّه يوجد مثل المبيع كثيــرً ثمن المثل أســهل، وأعدل فإنَّه يوجد مثل المبيع كثيــرً
مثلها في نسائها في صفاتها المقصودة من كل وجه متعذر، وقد اشتر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من مثلها في نسائها في صفاتها المقصودة من كل وجه متعذر، وقد اشتر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
ه ووهبه لعبد اللَّه بن عمر ولم يقدر ثمنه(٢)، وقياس المنصوص عن أحمد ، وقياس المنصوص عن أحمد  ه ووهبه لعبد اللَّه بن عمر ولم يقدر ثمنهعمــرَ بعيرَ عمــرَ بعيرَ

القواعد النورانية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (١٧٧١٧٧).). القواعد النورانية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (   (١)
الحديث في صحيح البخاري،، كتاب البيوع، باب إذا اشــتر شــيئًا، فوهب من ساعته قبل الحديث في صحيح البخاري،، كتاب البيوع، باب إذا اشــتر شــيئًا، فوهب من ساعته قبل   (٢)= = 



١٢٤١٢٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ا وإن فاتت  ا وإن فاتت أنَّ المعاوضة تصح بغير تقديــر العوض، ثم إن تراضيا بعوض وإال ترادَّ أنَّ المعاوضة تصح بغير تقديــر العوض، ثم إن تراضيا بعوض وإال ترادَّ
العين فالقيمة.العين فالقيمة.

صور الجهالة بالثمن: صور الجهالة بالثمن: 

للجهالة بالثمن عدة صور وهي: للجهالة بالثمن عدة صور وهي: 
: االسترســال واالســتنابة: وهي أن يقول البائع: اشــتر مني سلعتي كما  وهي أن يقول البائع: اشــتر مني سلعتي كما  : االسترســال واالســتنابة:أوالً أوالً
تشــتريها فإنِّي ال أعلم ســعرها، فيشــتري منه بما يعطيه من الثمن وال فرق بين البيع تشــتريها فإنِّي ال أعلم ســعرها، فيشــتري منه بما يعطيه من الثمن وال فرق بين البيع 
والشراء، وهذا جائز عند الجمهور ومنعه األحناف. قال ابن تيمية: (ونص أحمد على والشراء، وهذا جائز عند الجمهور ومنعه األحناف. قال ابن تيمية: (ونص أحمد على 
جوازه كما في مســائل أبي داود، باب في الشراء وال يسمى الثمن، ونص على جواز جوازه كما في مســائل أبي داود، باب في الشراء وال يسمى الثمن، ونص على جواز 
ابتياعه بســعره يوم األخذ، وإن لم يعلم المشتري قدر السعر، قال الخالل: باب ذكر ابتياعه بســعره يوم األخذ، وإن لم يعلم المشتري قدر السعر، قال الخالل: باب ذكر 
البيع بغير ثمن وذكر عن الكرماني: سألت أحمد قلت: الرجل يقول للرجل: ابعث لي البيع بغير ثمن وذكر عن الكرماني: سألت أحمد قلت: الرجل يقول للرجل: ابعث لي 
جريبًا من بر واحســبه علي بســعر ما تبيعه. قال: ال يجوز هذا حتى يبين السعر، وعن جريبًا من بر واحســبه علي بســعر ما تبيعه. قال: ال يجوز هذا حتى يبين السعر، وعن 
ابن منصور: قلت ألحمد: الرجل يأخذ من الرجل الســلعة فيقول أخذتها منك على ابن منصور: قلت ألحمد: الرجل يأخذ من الرجل الســلعة فيقول أخذتها منك على 
ما تبيع الباقي؟ قال: ال يجوز. قال عمي: أنا أكرهه؛ ألنَّه بيع مجهول والسعر يختلف، ما تبيع الباقي؟ قال: ال يجوز. قال عمي: أنا أكرهه؛ ألنَّه بيع مجهول والسعر يختلف، 
يزيد وينقص. ويمكن الجمع بين الروايتين عنــد الحنابلة بأنَّه في األولى يجوز، ألنَّ يزيد وينقص. ويمكن الجمع بين الروايتين عنــد الحنابلة بأنَّه في األولى يجوز، ألنَّ 
ا عند البائع، وفي الرواية األخــر ال يجوز؛ ألنَّ البائع ال يدري  ا عند البائع، وفي الرواية األخــر ال يجوز؛ ألنَّ البائع ال يدري الســعر يكون معلومً الســعر يكون معلومً

بكم يبيع)بكم يبيع)(١).
ا فأعتقــه، (٦٥٦٥/٣)، رقم الحديث )، رقم الحديث  أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشــتري، أو اشــتر عبدً ا فأعتقــه، (=  أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشــتري، أو اشــتر عبدً  =
(٢١١٥٢١١٥). والحديــث بتمامه: عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، قال: كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ســفر، ). والحديــث بتمامه: عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، قال: كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ســفر، 
فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبنــي، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبنــي، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، 
فيزجره عمر ويرده، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمر: «بعنيه»، قال: هو لك يا رسول اللَّه، قال: «بعنيه» فباعه فيزجره عمر ويرده، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمر: «بعنيه»، قال: هو لك يا رسول اللَّه، قال: «بعنيه» فباعه 

من رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «هو لك يا عبد اللَّه بن عمر، تصنع به ما شئت».من رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «هو لك يا عبد اللَّه بن عمر، تصنع به ما شئت».
نظرية العقد، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (٢٢٠٢٢٠). ).  نظرية العقد، لشيخ اإلسالم ابن تيمية (   (١)
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١٢٥١٢٥

ا ثم يأخذ منه بربع،  ا ثم يأخذ منه بربع، قــال مالك: (وال بأس بأن يضع الرجل عند الرجــل درهمً قــال مالك: (وال بأس بأن يضع الرجل عند الرجــل درهمً
أو بثلث، أو بكســر معلوم، ســلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال أو بثلث، أو بكســر معلوم، ســلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال 
لرجل: آخذ منك بســعر كل يوم، فهذا ال يحل؛ ألنَّه غرر يقــل مرة، ويكثر مرة، ولم لرجل: آخذ منك بســعر كل يوم، فهذا ال يحل؛ ألنَّه غرر يقــل مرة، ويكثر مرة، ولم 

يفترقا على بيع معلوم)يفترقا على بيع معلوم)(١).
قال ابن قدامةقال ابن قدامة(٢): (ومتى باعاه السلعة برقمها، وال يعلمانه أو جهال رأس المال : (ومتى باعاه السلعة برقمها، وال يعلمانه أو جهال رأس المال 
فــي المرابحة، أو المواضعــة أو التولية، أو جهل ذلك أحدهمــا أو جهل قدر الربح فــي المرابحة، أو المواضعــة أو التولية، أو جهل ذلك أحدهمــا أو جهل قدر الربح 
أو قدر الوضيعة فالبيع باطل؛ ألنَّ العلم بالثمن شرط لصحة البيع، فال يثبت بدونه)أو قدر الوضيعة فالبيع باطل؛ ألنَّ العلم بالثمن شرط لصحة البيع، فال يثبت بدونه)(٣).
وقال الحنفية: ال يجوز بيع االسترســال. جاء في األصل: (وإذا اشتر الرجل وقال الحنفية: ال يجوز بيع االسترســال. جاء في األصل: (وإذا اشتر الرجل 
طِّيٍّ أو جراب هــروي بقيمته أو بحكمه، فالبيع في هذا فاســد ال يجوز؛ ألنَّه  طِّيٍّ أو جراب هــروي بقيمته أو بحكمه، فالبيع في هذا فاســد ال يجوز؛ ألنَّه عــدل زُ عــدل زُ

اشتر بما ال يعرف)اشتر بما ال يعرف)(٤).
ثانيًا: البيع بما ينقطع به السعر:ثانيًا: البيع بما ينقطع به السعر: جوزه الحنابلة، وجوزه متأخرو الحنفية وسموه  جوزه الحنابلة، وجوزه متأخرو الحنفية وسموه 
بيع االســتجرار للحاجة إليــه واختلفوا في تخريجه. وبيع االســتجرار هو: أن يأخذ بيع االســتجرار للحاجة إليــه واختلفوا في تخريجه. وبيع االســتجرار هو: أن يأخذ 
شــخص حاجاته اليومية من البقالة مثالً دون اتفــاق على ثمن كلٍّ منها عند األخذ ثم شــخص حاجاته اليومية من البقالة مثالً دون اتفــاق على ثمن كلٍّ منها عند األخذ ثم 

يحاسبه كل مدة.يحاسبه كل مدة.
الموطأ، لإلمام مالك (٩٤١٩٤١/٤).). الموطأ، لإلمام مالك (   (١)

عبداللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين أبو محمد المقدســي الحنبلي، ولد ســنة  عبداللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين أبو محمد المقدســي الحنبلي، ولد ســنة    (٢)
٥٤١٥٤١هـ، من أبرز شيوخه: عبدالقادر الجيالني. ومن أبرز تالميذة ابن أخيه -صاحب كتاب هـ، من أبرز شيوخه: عبدالقادر الجيالني. ومن أبرز تالميذة ابن أخيه -صاحب كتاب 
الشــرح الكبير- والحافظ المنذري وغيرهما، له كتب شــهيرة كثيرة مــن أهمها: المغني، الشــرح الكبير- والحافظ المنذري وغيرهما، له كتب شــهيرة كثيرة مــن أهمها: المغني، 
روضة الناظر وجنة المناظر، توفي ســنة روضة الناظر وجنة المناظر، توفي ســنة ٦٢٠٦٢٠هـ. ينظــر: الذيل على طبقات الحنابلة، البن هـ. ينظــر: الذيل على طبقات الحنابلة، البن 

رجب (رجب (٢٨١٢٨١/٣)، سير أعالم النبالء، للذهبي ()، سير أعالم النبالء، للذهبي (١٦٥١٦٥/٢٢٢٢).).
المغني، البن قدامة (١٤٤١٤٤/٤).). المغني، البن قدامة (   (٣)

األصل، لمحمد بن الحسن الشيباني (٨٩٨٩/٥).). األصل، لمحمد بن الحسن الشيباني (   (٤)



١٢٦١٢٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

قــال ابن نجيمقــال ابن نجيم(١): (بيع المعدوم باطل إال فيما يســتجره اإلنســان من البقال، : (بيع المعدوم باطل إال فيما يســتجره اإلنســان من البقال، 
نْية من باع  نْية من باع إذا حاســبه على أثمانها بعد استهالكها فإنَّها جائزة استحســانًا، كذا في القُ إذا حاســبه على أثمانها بعد استهالكها فإنَّها جائزة استحســانًا، كذا في القُ

ر)(٢). ر)أو اشتر أو أجَّ أو اشتر أو أجَّ
وقــال ابن القيم: (وهو الصواب المقطوع بــه، وهو عمل الناس في كل عصر وقــال ابن القيم: (وهو الصواب المقطوع بــه، وهو عمل الناس في كل عصر 
ومصر - جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص اإلمام أحمد، واختاره شيخنا، ومصر - جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص اإلمام أحمد، واختاره شيخنا، 
وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس آخذ وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس آخذ 
بما يأخذ به غيري، قال: والذين يمنعون من ذلك ال يمكنهم تركه، بل هم واقعون فيه، بما يأخذ به غيري، قال: والذين يمنعون من ذلك ال يمكنهم تركه، بل هم واقعون فيه، 
وليس في كتاب اللَّه، وال سنة رسوله، وال إجماع األمة، وال قول صاحب، وال قياس وليس في كتاب اللَّه، وال سنة رسوله، وال إجماع األمة، وال قول صاحب، وال قياس 

صحيح ما يحرمه)صحيح ما يحرمه)(٣).
ثالثًا: جعل الربح نسبة مئوية:ثالثًا: جعل الربح نسبة مئوية: وتسمى بالبيع بربح (ده يازده) ومعناه بالفارسية  وتسمى بالبيع بربح (ده يازده) ومعناه بالفارسية 
العشرة بأحد عشر إذا قال: بعتك هذه الســلعة برأس مالي واربح في كل عشرة رياالً العشرة بأحد عشر إذا قال: بعتك هذه الســلعة برأس مالي واربح في كل عشرة رياالً 
فالبيع صحيح عند الحنفيةفالبيع صحيح عند الحنفية(٤)، إذا كان الثمن األول مثليا، وكان المشــتري يعلم جملة ، إذا كان الثمن األول مثليا، وكان المشــتري يعلم جملة 

ما اشتر به، فإن لم يكن يعلمه، ثم علمه في المجلس خير، وإال فسد البيع.ما اشتر به، فإن لم يكن يعلمه، ثم علمه في المجلس خير، وإال فسد البيع.
أما إذا كان الثمن قيميا فــال يصح؛ ألنَّ الربح يكون مجهوالً في هذه الحالة إذ أما إذا كان الثمن قيميا فــال يصح؛ ألنَّ الربح يكون مجهوالً في هذه الحالة إذ 
هو نســبة عن الثمن القيمي، والقيمة مجهولة؛ ألنَّها إنَّما تدرك بالتخمين، والبيع على هو نســبة عن الثمن القيمي، والقيمة مجهولة؛ ألنَّها إنَّما تدرك بالتخمين، والبيع على 
عمر بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم المصري، فقيه حنفي، أصولي، له عدة مؤلفات  عمر بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم المصري، فقيه حنفي، أصولي، له عدة مؤلفات    (١)
منها: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، األشــباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية، توفي منها: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، األشــباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية، توفي 
سنة سنة ٩٧٠٩٧٠هـ. ينظر: شــذرات الذهب، البن العماد العَكري (هـ. ينظر: شــذرات الذهب، البن العماد العَكري (٥٢٣٥٢٣/١٠١٠)، الفتح المبين في )، الفتح المبين في 

طبقات األصوليين، للمراغي (طبقات األصوليين، للمراغي (٧٨٧٨/٣). ). 
األشباه والنظائر، البن نجيم (١٧٨١٧٨).). األشباه والنظائر، البن نجيم (   (٢)
إعالم الموقعين، البن القيم (٥/٤).). إعالم الموقعين، البن القيم (   (٣)

حاشية ابن عابدين (١٣٥١٣٥/٥).). حاشية ابن عابدين (   (٤)
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هذا النحو صحيح عند المالكيةهذا النحو صحيح عند المالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣)؛ ألنَّ رأس المال معلوم ؛ ألنَّ رأس المال معلوم 
والجهالة التي في الربح يمكن إزالتها بالحساب فهو كما لو قال وربح مائة. والحنابلة والجهالة التي في الربح يمكن إزالتها بالحساب فهو كما لو قال وربح مائة. والحنابلة 
يقولــون إنَّه مكروه كراهة تنزيه؛ ألنَّه روي عن ابــن عمر وابن عباس كراهته؛ ألنَّ فيه يقولــون إنَّه مكروه كراهة تنزيه؛ ألنَّه روي عن ابــن عمر وابن عباس كراهته؛ ألنَّ فيه 

ا من الجهالة، والتحرز عنه أولى.  ا من الجهالة، والتحرز عنه أولى. نوعً نوعً
وقال إســحاقوقال إســحاق(٤): (ال يجوز؛ ألنَّ الثمن مجهول حال العقــد، فلم يجز، كما : (ال يجوز؛ ألنَّ الثمن مجهول حال العقــد، فلم يجز، كما 

لو باعه بما يخرج به في الحساب)لو باعه بما يخرج به في الحساب)(٥). . 
والخالصة أن الذي يظهر بعد عــرض كالم العلماء عن الغرر، يتبين أن الغرر والخالصة أن الذي يظهر بعد عــرض كالم العلماء عن الغرر، يتبين أن الغرر 
ما يكون مســتور العاقبة وبعــد معرفة العمالت االفتراضية كما فــي مقدمة الكتاب، ما يكون مســتور العاقبة وبعــد معرفة العمالت االفتراضية كما فــي مقدمة الكتاب، 
تبين أن العمــالت االفتراضية مفتوحة المصدر، فليس فيها أي ســتر؛ ولهذا -والله تبين أن العمــالت االفتراضية مفتوحة المصدر، فليس فيها أي ســتر؛ ولهذا -والله 
أعلم- ال يقع فيها مفهوم الغرر الذي تكلم عنه الفقهاء إال إذا وجد عملة من العمالت أعلم- ال يقع فيها مفهوم الغرر الذي تكلم عنه الفقهاء إال إذا وجد عملة من العمالت 
االفتراضية تخالف هذا المبدأ وأصبحت ليســت مفتوحة المصدر أو أصبحت بعض االفتراضية تخالف هذا المبدأ وأصبحت ليســت مفتوحة المصدر أو أصبحت بعض 
تعامالتها ما ينطبق عليه مستور العاقبة حينها يمكن أن يقال: فيها غرر، ويمكن حينها تعامالتها ما ينطبق عليه مستور العاقبة حينها يمكن أن يقال: فيها غرر، ويمكن حينها 

تحريمها؛ لوجود الغرر. والله أعلم.تحريمها؛ لوجود الغرر. والله أعلم.
بداية المجتهد، البن رشد (٢٣٠٢٣٠/٣).). بداية المجتهد، البن رشد (   (١)

نهاية المحتاج، للرملي (١١١١١١/٤).). نهاية المحتاج، للرملي (   (٢)
المغني، البن قدامة (١٣٦١٣٦/٤).). المغني، البن قدامة (   (٣)

إســحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو يعقوب الحنظلي، المشهور بإسحاق بن راهويه، ولد إســحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو يعقوب الحنظلي، المشهور بإسحاق بن راهويه، ولد   (٤)
ث عنه: بقية بن الوليد، ويحيى بن آدم وهما  ا، حدَّ ث عنه: بقية بن الوليد، ويحيى بن آدم وهما هـ، ســمع ابن عيينة ووكيعً ا، حدَّ سنة سنة ١٦١١٦١هـ، ســمع ابن عيينة ووكيعً
من شــيوخه، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وهما مــن أقرانه، قال عنه الذهبي: هو من شــيوخه، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وهما مــن أقرانه، قال عنه الذهبي: هو 
اإلمام الكبير، شــيخ المشــرق، ســيد الحفاظ، أبو يعقوب. وقد كان من سادات زمانه اإلمام الكبير، شــيخ المشــرق، ســيد الحفاظ، أبو يعقوب. وقد كان من سادات زمانه 
ا، توفي ســنة ٢٣٨٢٣٨هـ. ينظر: التاريخ الكبيــر، للبخاري (هـ. ينظر: التاريخ الكبيــر، للبخاري (٣٧٩٣٧٩/١)، الثقات، )، الثقات،  ا وعلمً ا، توفي ســنة فقهً ا وعلمً فقهً
البن حبان (البن حبان (١١٥١١٥/٨)، تذكرة الحفاظ، للذهبي ()، تذكرة الحفاظ، للذهبي (١٧١٧/٢)، ســير أعالم النبالء، للذهبي )، ســير أعالم النبالء، للذهبي 

 .(.(٣٥٨٣٥٨/١١١١)
المغني، البن قدامة (١٣٦١٣٦/٤).). المغني، البن قدامة (   (٥)



١٢٨١٢٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

المطلب الثالث: أكل أموال الناس بالباطل في العمالت االفتراضية.المطلب الثالث: أكل أموال الناس بالباطل في العمالت االفتراضية.
يقــول اللَّــه تعالــى: يقــول اللَّــه تعالــى: نث   9   :   ;   >   =   <   ?   
@   G   F   E   D   C   B   A      مث(١). تدل اآلية على تحريم أكل المال . تدل اآلية على تحريم أكل المال 
ف يــؤدي إلى أكل المال بالباطل فهو منهي عنه، وقد فســر أكثر  ف يــؤدي إلى أكل المال بالباطل فهو منهي عنه، وقد فســر أكثر بالباطل، فكل تصرُّ بالباطل، فكل تصرُّ

المفسرين الباطل بما نهى الشارع عنه.المفسرين الباطل بما نهى الشارع عنه.
قال الطبريقال الطبري(٢): (ال يأكل بعضكم أموال بعض بما حرم عليه، من الربا والقمار : (ال يأكل بعضكم أموال بعض بما حرم عليه، من الربا والقمار 

وغير ذلك من األمور التي نهاكم اللَّه عنها)وغير ذلك من األمور التي نهاكم اللَّه عنها)(٣). . 
وقال الجصاصوقال الجصاص(٤): (نهي لكل أحد عن أكل مال نفســه، ومال غيره بالباطل، : (نهي لكل أحد عن أكل مال نفســه، ومال غيره بالباطل، 
وأكل مال نفســه بالباطل إنفاقه في معاصي اللَّــه، وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وأكل مال نفســه بالباطل إنفاقه في معاصي اللَّــه، وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه 
يُّ وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم، وقال  دِّ يُّ وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم، وقال وجهان، أحدهما: ما قال السُّ دِّ وجهان، أحدهما: ما قال السُّ

سورة النساء، آية: ٢٩٢٩. سورة النساء، آية:    (١)
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب، الشــهير بابن جرير الطبري، إمام المفســرين،  أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب، الشــهير بابن جرير الطبري، إمام المفســرين،    (٢)
ولد بطبرســتان سنة ولد بطبرســتان سنة ٢٢٤٢٢٤هـ، ورحل إلى بغداد واستقر فيها بعد أن زار عدة بلدان، ترك عدة هـ، ورحل إلى بغداد واستقر فيها بعد أن زار عدة بلدان، ترك عدة 
مؤلفات نافعــة أبرزها: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تاريــخ األمم والملوك، تهذيب مؤلفات نافعــة أبرزها: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تاريــخ األمم والملوك، تهذيب 
اآلثار وغيرها كثير. توفي ســنة اآلثار وغيرها كثير. توفي ســنة ٣١٠٣١٠هـ. ينظر: ســير أعالم النبالء، للذهبي (هـ. ينظر: ســير أعالم النبالء، للذهبي (٢٦٧٢٦٧/١٤١٤)، )، 

معجم األدباء، للحموي (معجم األدباء، للحموي (٢٤٤١٢٤٤١/٦).).
جامع البيان في تأويل القرآن، البن جرير الطبري (٢١٦٢١٦/٨).). جامع البيان في تأويل القرآن، البن جرير الطبري (   (٣)

أحمــد بن علي المكنــي بأبي بكر الــرازي الجصاص الحنفي. والرازي نســبة إلى الري،  أحمــد بن علي المكنــي بأبي بكر الــرازي الجصاص الحنفي. والرازي نســبة إلى الري،    (٤)
والجصاص نســبة إلى العمل بالجص. ولد سنة والجصاص نســبة إلى العمل بالجص. ولد سنة ٣٠٥٣٠٥هـ، درس الفقه على كبار الحنفية في هـ، درس الفقه على كبار الحنفية في 
عصره، كأبي الحســن الكرخي، وأبي ســهل الزجاج وغيرهم. كان إمام الحنفية في عصره عصره، كأبي الحســن الكرخي، وأبي ســهل الزجاج وغيرهم. كان إمام الحنفية في عصره 
ببغــداد. له مؤلفات عدة منها: الفصول في األصول الشــهير بأصــول الجصاص، أحكام ببغــداد. له مؤلفات عدة منها: الفصول في األصول الشــهير بأصــول الجصاص، أحكام 
القرآن، شرح مختصر الكرخي، شرح مختصر الطحاوي. توفي ببغداد سنة القرآن، شرح مختصر الكرخي، شرح مختصر الطحاوي. توفي ببغداد سنة ٣٧٠٣٧٠هـ. ينظر: هـ. ينظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشــي (الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشــي (٨٤٨٤/١)، البداية والنهاية، البن )، البداية والنهاية، البن 

كثير (كثير (٤٠٢٤٠٢/١٥١٥). ). 



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١٢٩١٢٩

ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض)ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض)(١). . 
يَارِ  انِ بِالخِ يَارِ «البَيِّعَ انِ بِالخِ وعن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه عن رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: وعن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه عن رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: «البَيِّعَ
ةُ  كَ رَ قَتْ بَ حِ ا مُ تَمَ كَ بَــا وَ ذَ إِنْ كَ ا، وَ مَ يْعِهِ ا فِي بَ مَ كَ لَهُ ـا بُورِ يَّنـَ بَ ا وَ قَ دَ إِنْ صَ ا، فَ قَ رَّ تَفَ ــا لَمْ يَ ةُ مَ كَ رَ قَتْ بَ حِ ا مُ تَمَ كَ بَــا وَ ذَ إِنْ كَ ا، وَ مَ يْعِهِ ا فِي بَ مَ كَ لَهُ ـا بُورِ يَّنـَ بَ ا وَ قَ دَ إِنْ صَ ا، فَ قَ رَّ تَفَ ــا لَمْ يَ مَ

ا»(٢). فالكذب وكتمان الحقائق من أجل الربح يعتبر من أكل المال بالباطل.. فالكذب وكتمان الحقائق من أجل الربح يعتبر من أكل المال بالباطل. مَ يْعِهِ ا»بَ مَ يْعِهِ بَ
وعن أبــي رقية تميم بن أوس الداري رضي اللَّه عنه أن رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: وعن أبــي رقية تميم بن أوس الداري رضي اللَّه عنه أن رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
 . .(٣)« مْ تِهِ امَّ عَ ينَ وَ لِمِ سْ ةِ الْمُ َئِمَّ ألِ ولِهِ وَ سُ لِرَ لِكِتَابِهِ وَ هِ وَ : لِلَّ الَ ؟ قَ نْ نَا: لِمَ لْ . قُ ةُ يحَ ينُ النَّصِ »«الدِّ مْ تِهِ امَّ عَ ينَ وَ لِمِ سْ ةِ الْمُ َئِمَّ ألِ ولِهِ وَ سُ لِرَ لِكِتَابِهِ وَ هِ وَ : لِلَّ الَ ؟ قَ نْ نَا: لِمَ لْ . قُ ةُ يحَ ينُ النَّصِ «الدِّ
وكان الســلف الصالح رضوان اللَّه عليهم يرون إظهار عيوب الســلعة من النصيحة، وكان الســلف الصالح رضوان اللَّه عليهم يرون إظهار عيوب الســلعة من النصيحة، 

وعدم إظهار العيوب من الكتمان.وعدم إظهار العيوب من الكتمان.
عــن أبي هريــرة رضي اللَّه عنه أنَّ رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ على صبــرة طعام فأدخل عــن أبي هريــرة رضي اللَّه عنه أنَّ رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ على صبــرة طعام فأدخل 
ا  اءُ يَ ــمَ تْهُ السَّ ابَ : أَصَ الَ ا  قَ اءُ يَ ــمَ تْهُ السَّ ابَ : أَصَ الَ امِ؟» قَ بَ الطَّعَ احِ ا صَ ا يَ ذَ ا هَ امِ؟»«مَ بَ الطَّعَ احِ ا صَ ا يَ ذَ ا هَ ، فقال: «مَ ، فقال: يــده فيها، فنالت أصابعه بلالً يــده فيها، فنالت أصابعه بلالً
نِّي»(٤). والغش . والغش  يْسَ مِ لَ شَّ فَ نْ غَ ، مَ اهُ النَّاسُ رَ يْ يَ امِ كَ قَ الطَّعَ وْ تَهُ فَ لْ عَ الَ جَ نِّي»«أَفَ يْسَ مِ لَ شَّ فَ نْ غَ ، مَ اهُ النَّاسُ رَ يْ يَ امِ كَ قَ الطَّعَ وْ تَهُ فَ لْ عَ الَ جَ : «أَفَ الَ ، قَ ولَ اللَّهِ سُ : رَ الَ ، قَ ولَ اللَّهِ سُ رَ

يعتبر من أشهر صور أكل المال بالباطل؛ ولهذا سوف أقف عنده وأبين بعض جوانبه.يعتبر من أشهر صور أكل المال بالباطل؛ ولهذا سوف أقف عنده وأبين بعض جوانبه.
يْرَ  هُ غَ نَ لَ يَّ زَ هُ وَ حْ نْصَ مْ يَ رِ لَ سْ شٌّ بِالْكَ مُ غِ سْ االِ ، وَ تَلَ نْ بَابِ قَ شا مِ هُ غَ شَّ يْرَ  غَ هُ غَ نَ لَ يَّ زَ هُ وَ حْ نْصَ مْ يَ رِ لَ سْ شٌّ بِالْكَ مُ غِ سْ االِ ، وَ تَلَ نْ بَابِ قَ شا مِ هُ غَ شَّ والغش:والغش: غَ

.(٥) اءِ مَ لُوطٌ بِالْ خْ وشٌ مَ شُ غْ بَنٌ مَ لَ ، وَ ةِ لَحَ صْ اءِالْمَ مَ لُوطٌ بِالْ خْ وشٌ مَ شُ غْ بَنٌ مَ لَ ، وَ ةِ لَحَ صْ الْمَ
أحكام القرآن، للجصاص (١٢٧١٢٧/٣).). أحكام القرآن، للجصاص (   (١)

صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (٦٤٦٤/٣)، رقم الحديث )، رقم الحديث  صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (   (٢)
(٢١١٠٢١١٠). صحيح مســلم، كتاب البيوع، باب الصدق فــي البيع والبيان (). صحيح مســلم، كتاب البيوع، باب الصدق فــي البيع والبيان (١١٦٤١١٦٤/٣)، رقم )، رقم 

الحديث (الحديث (١٥٣٢١٥٣٢).).
صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة (٧٤٧٤/١) رقم الحديث () رقم الحديث (٩٥٩٥).). صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة (   (٣)

صحيح مســلم، كتاب اإليمان، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «من غشــنا فليس منا» (٩٩٩٩/١) رقم ) رقم  صحيح مســلم، كتاب اإليمان، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «من غشــنا فليس منا» (   (٤)
الحديث (الحديث (١٠٢١٠٢).).

المصباح المنير، للفيومي(٤٤٧٤٤٧/٢).). المصباح المنير، للفيومي(   (٥)



١٣٠١٣٠

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

واتفق الفقهاء على أنَّ الغش حرام ســواء أكان بالقول أم بالفعل، وسواء أكان واتفق الفقهاء على أنَّ الغش حرام ســواء أكان بالقول أم بالفعل، وسواء أكان 
بكتمــان العيب في المعقود عليــه أو الثمن أم بالكذب والخديعة، وســواء أكان في بكتمــان العيب في المعقود عليــه أو الثمن أم بالكذب والخديعة، وســواء أكان في 
المعامالت أم في غيرها من المشورة والنصيحة. قال ابن قدامة: (ورو الترمذي أنَّ المعامالت أم في غيرها من المشورة والنصيحة. قال ابن قدامة: (ورو الترمذي أنَّ 
نَّا». وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه . وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه  يْسَ مِ لَ ــنا فَ شْ نْ غَ نَّا»«مَ يْسَ مِ لَ ــنا فَ شْ نْ غَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «مَ

عند أهل العلم، كرهوا الغش، وقالوا: هو حرام)عند أهل العلم، كرهوا الغش، وقالوا: هو حرام)(١).
ا في المعامالت المالية التي تتعلق بالمعاوضات وله صور  ا في المعامالت المالية التي تتعلق بالمعاوضات وله صور ويحصل الغش كثيرً ويحصل الغش كثيرً
مختلفة، كالتدليس، والتغرير، والخالبة، والخيانة، والكذب، ونحو ذلك من الصور مختلفة، كالتدليس، والتغرير، والخالبة، والخيانة، والكذب، ونحو ذلك من الصور 

ا منها بالتوضيح. ا منها بالتوضيح.المحرمة نذكر بعضً المحرمة نذكر بعضً
: التغرير:  : التغرير: أوالً أوالً

 ، هُ عَ دَ : خَ ريرٌ كأميرٍ ورٌ وغَ رُ غْ ةً بالكســر، فهو مَ رَّ ا وغِ ورً رُ را وغُ هُ غَ رَّ ،  غَ هُ عَ دَ : خَ ريرٌ كأميرٍ ورٌ وغَ رُ غْ ةً بالكســر، فهو مَ رَّ ا وغِ ورً رُ را وغُ هُ غَ رَّ التغرير لغة:التغرير لغة: غَ
تَرَّ هــو(٢). فالتغرير في اللغة يدور حــول الخطر، والخدعة، . فالتغرير في اللغة يدور حــول الخطر، والخدعة،  ، فاغْ هُ بالباطــلِ عَ تَرَّ هــووأطْمَ ، فاغْ هُ بالباطــلِ عَ وأطْمَ

وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة.وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة.
ا: توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية(٣). ا:واصطالحً واصطالحً

ومــن صور التغرير في العمالت االفتراضية: توصيف عملة من هذه العمالت ومــن صور التغرير في العمالت االفتراضية: توصيف عملة من هذه العمالت 
وعرضها على المشــتري على أســاس أنَّها ذات قيمة ومتداولة بكثرة وهي ليســت وعرضها على المشــتري على أســاس أنَّها ذات قيمة ومتداولة بكثرة وهي ليســت 

كذلك؛ ليُقبل عليها المشتري ويشتريها بثمن ال تستحقه. كذلك؛ ليُقبل عليها المشتري ويشتريها بثمن ال تستحقه. 
ا: التدليس:  ا: التدليس: ثانيً ثانيً

: الظلمة، والتدليس في البيع:  ــةُ لْسَ ، والدُّ لَّسَ : الظلمة، والتدليس في البيع: التدليس: الخديعة وهو مصدر دَ ــةُ لْسَ ، والدُّ لَّسَ التدليس: الخديعة وهو مصدر دَ
المغني، البن قدامة (١٠٩١٠٩/٤).). المغني، البن قدامة (   (١)

القاموس المحيط، للفيروزآبادي (٤٥٠٤٥٠).). القاموس المحيط، للفيروزآبادي (   (٢)
مجلة األحكام العدلية (٣٤٣٤).). مجلة األحكام العدلية (   (٣)
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١٣١١٣١

ا: كتم عيب السلعة عن  ا: كتم عيب السلعة عن كتمان عيب الســلعة عن المشــتري، يقال: دلَّس البائع تدليسً كتمان عيب الســلعة عن المشــتري، يقال: دلَّس البائع تدليسً
المشتري وأخفاه، ومنه التدليس في اإلسنادالمشتري وأخفاه، ومنه التدليس في اإلسناد(١).

ومن صور التدليس في العمالت االفتراضية، أن يكتم عيبًا في هذه العملة مثل ومن صور التدليس في العمالت االفتراضية، أن يكتم عيبًا في هذه العملة مثل 
أنَّ هذه العملة قد تركها الناس، أو يوجــد عليها اختراق أمني لموقعها في اإلنترنت، أنَّ هذه العملة قد تركها الناس، أو يوجــد عليها اختراق أمني لموقعها في اإلنترنت، 
وغير ذلك من عيوب جوهرية ومهمة يخفيها عن المشــتري ليبيع ما لديه من عمالت وغير ذلك من عيوب جوهرية ومهمة يخفيها عن المشــتري ليبيع ما لديه من عمالت 

حتى يربح منها عن طريق التدليس.حتى يربح منها عن طريق التدليس.
البة:  ا: الخِ البة: ثالثً ا: الخِ ثالثً

البة بالكســر، وقد جاء معناها في لســان العــرب: (الخالبة: المخادعة،  البة بالكســر، وقد جاء معناها في لســان العــرب: (الخالبة: المخادعة، الخِ الخِ
ا  ا «إِذَ ع في بيعه: «إِذَ ع في بيعه: وقيل: الخديعة باللسان، وفي حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال لرجل كان يُخدَ وقيل: الخديعة باللسان، وفي حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال لرجل كان يُخدَ

»(٢) أي: ال خداع) أي: ال خداع)(٣). ةَ بَ الَ لْ الَ خِ قُ عْتَ فَ ايَ »بَ ةَ بَ الَ لْ الَ خِ قُ عْتَ فَ ايَ بَ
البة في العمالت االفتراضية أن يخدع البائعُ المشــتريَ وذلك  البة في العمالت االفتراضية أن يخدع البائعُ المشــتريَ وذلك ومن صور الخِ ومن صور الخِ

بأن يبيعه العملة بأكثر من سعرها الحقيقي.بأن يبيعه العملة بأكثر من سعرها الحقيقي.
ا: النجش:  ا: النجش: رابعً رابعً

ــا من باب قتل، إذا زاد في  ــا من باب قتل، إذا زاد في جاء في تعريف النجش: ( ن ج ش: نجش الرجل نجشً جاء في تعريف النجش: ( ن ج ش: نجش الرجل نجشً
سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغرَّ غيره فيوقعه فيه، وكذلك في النكاح سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغرَّ غيره فيوقعه فيه، وكذلك في النكاح 
اش مبالغة، وال تناجشوا ال تفعلوا  اش مبالغة، وال تناجشوا ال تفعلوا وغيره، واالسم النجش بفتحتين، والفاعل ناجش ونجَّ وغيره، واالسم النجش بفتحتين، والفاعل ناجش ونجَّ
ذلك، وأصل النجش االستتار؛ ألنَّه يستر قصده، ومنه يقال للصائد ناجش الستتاره)ذلك، وأصل النجش االستتار؛ ألنَّه يستر قصده، ومنه يقال للصائد ناجش الستتاره)(٤).

ينظر: لسان العرب، البن منظور (٨٦٨٦/٦).). ينظر: لسان العرب، البن منظور (   (١)
رو الحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه في صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ما يكره  رو الحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه في صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ما يكره    (٢)

من الخداع في البيع (من الخداع في البيع (٦٥٦٥/٣) رقم الحديث () رقم الحديث (٢١١٧٢١١٧).).
لسان العرب، البن منظور (٣٦٣٣٦٣/١).). لسان العرب، البن منظور (   (٣)
المصباح المنير، للفيومي (٥٩٤٥٩٤/٢).). المصباح المنير، للفيومي (   (٤)



١٣٢١٣٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

والنجــش حرام؛ وذلك لما رو أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص والنجــش حرام؛ وذلك لما رو أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
رٌ  اضِ بِعْ حَ الَ يَ ــوا، وَ شُ نَاجَ الَ تَ ، وَ يْعِ بَعْضٍ لَى بَ مْ عَ كُ بِعْ بَعْضُ الَ يَ ، وَ بَانَ كْ ا الرُّ وُ قَّ لَ رٌ «الَ تَ اضِ بِعْ حَ الَ يَ ــوا، وَ شُ نَاجَ الَ تَ ، وَ يْعِ بَعْضٍ لَى بَ مْ عَ كُ بِعْ بَعْضُ الَ يَ ، وَ بَانَ كْ ا الرُّ وُ قَّ لَ قال: قال: «الَ تَ

» الحديث الحديث(١). .  »لِبَادٍ لِبَادٍ
وا،  ــدُ اسَ وا، «الَ تَحَ ــدُ اسَ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رســول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: «الَ تَحَ
ا»(٢). انً وَ هِ إِخْ بَادَ اللَّ ونُوا عِ كُ وا، وَ شُ نَاجَ الَ تَ وا، وَ سُ سَّ الَ تَحَ وا، وَ سُ سَّ الَ تَجَ وا، وَ ضُ بَاغَ الَ تَ ا»وَ انً وَ هِ إِخْ بَادَ اللَّ ونُوا عِ كُ وا، وَ شُ نَاجَ الَ تَ وا، وَ سُ سَّ الَ تَحَ وا، وَ سُ سَّ الَ تَجَ وا، وَ ضُ بَاغَ الَ تَ وَ

ومن صور النجش في العمالت االفتراضية وضعُ أوامر وهمية بالبيع أو الشراء، ومن صور النجش في العمالت االفتراضية وضعُ أوامر وهمية بالبيع أو الشراء، 
كل ذلك ألجل رفع سعرها عن السعر الحقيقي؛ ليبيع بأرباح عالية، أو العكس تنزيل كل ذلك ألجل رفع سعرها عن السعر الحقيقي؛ ليبيع بأرباح عالية، أو العكس تنزيل 

السعر؛ ألجل أن يشتري بأقل من سعرها الحقيقي.السعر؛ ألجل أن يشتري بأقل من سعرها الحقيقي.
ا: السرقة:  ا: السرقة: خامسً خامسً

، وسرقه ماالً  ، وسرقه ماالً  أخذ الشــيء من الغير خفية. يقال: ســرق منه ماالً الســرقة لغة:الســرقة لغة: أخذ الشــيء من الغير خفية. يقال: ســرق منه ماالً
ا وســرقة: أخذ ماله خفية، فهو سارق. ويقال: ســرق أو استرق السمع  ا وســرقة: أخذ ماله خفية، فهو سارق. ويقال: ســرق أو استرق السمع يسرقه ســرقً يسرقه ســرقً

والنظر: سمع أو نظر مستخفيًاوالنظر: سمع أو نظر مستخفيًا(٣).
ا  ا، أو ما قيمته نصاب، ملكً ا محرزً ا  هي أخذ العاقل البالغ نصابً ا، أو ما قيمته نصاب، ملكً ا محرزً وفي االصطالح:وفي االصطالح: هي أخذ العاقل البالغ نصابً

للغير، ال شبهة له فيه، على وجه الخفيةللغير، ال شبهة له فيه، على وجه الخفية(٤).
متفق عليه: صحيح البخــاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائــع أن ال يحفل اإلبل، والبقر  متفق عليه: صحيح البخــاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائــع أن ال يحفل اإلبل، والبقر    (١)
والغنــم وكل محفلة (والغنــم وكل محفلة (٧١٧١/٣) رقم الحديث () رقم الحديث (٢١٥٠٢١٥٠). صحيح مســلم، كتاب البيوع، باب ). صحيح مســلم، كتاب البيوع، باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وســومه على ســومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وســومه على ســومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية 

(١١٥٥١١٥٥/٣) رقم الحديث () رقم الحديث (١٥١٥١٥١٥).).
صحيح مســلم، كتاب البــر والصلة واآلداب، بــاب تحريم الظن والتجســس والتنافس  صحيح مســلم، كتاب البــر والصلة واآلداب، بــاب تحريم الظن والتجســس والتنافس    (٢)

والتناجش ونحوها (والتناجش ونحوها (١٩٨٥١٩٨٥/٤) رقم الحديث () رقم الحديث (٢٥٦٣٢٥٦٣).).
ينظر: لســان العرب، البن منظــور (١٥٥١٥٥/١٠١٠)، المصباح المنيــر، للفيومي ()، المصباح المنيــر، للفيومي (٢٧٤٢٧٤/١)، )،  ينظر: لســان العرب، البن منظــور (   (٣)

القاموس المحيط، للفيروزآبادي (القاموس المحيط، للفيروزآبادي (٨٩٣٨٩٣)، التعريفات، للجرجاني ()، التعريفات، للجرجاني (١١٨١١٨).).
االختيار لتعليل المختار، البن مودود الحنفي (١٠٢١٠٢/٤).). االختيار لتعليل المختار، البن مودود الحنفي (   (٤)
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١٣٣١٣٣

مها اللَّه ورسوله، ورتب عليها الحد في  مها اللَّه ورسوله، ورتب عليها الحد في والسرقة من الذنوب العظيمة التي حرَّ والسرقة من الذنوب العظيمة التي حرَّ
الدنيا، والعقوبة في اآلخرة، قال اللَّه تعالى: الدنيا، والعقوبة في اآلخرة، قال اللَّه تعالى: نث   /   0   1   2   
3   4   5   6   7   98   :   ;   >   =   مث (١). والسارق ملعون على . والسارق ملعون على 
 ، قَ ارِ هُ السَّ نَ اللَّ ، «لَعَ قَ ارِ هُ السَّ نَ اللَّ لسان النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: لسان النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «لَعَ

.(٢)« هُ دُ طَعُ يَ تُقْ بْلَ فَ قُ الحَ رِ يَسْ ، وَ هُ دُ طَعُ يَ تُقْ ةَ فَ قُ البَيْضَ رِ »يَسْ هُ دُ طَعُ يَ تُقْ بْلَ فَ قُ الحَ رِ يَسْ ، وَ هُ دُ طَعُ يَ تُقْ ةَ فَ قُ البَيْضَ رِ يَسْ
ومن صور الســرقة في العمالت االفتراضية فتح مواقع على اإلنترنت يستطيع ومن صور الســرقة في العمالت االفتراضية فتح مواقع على اإلنترنت يستطيع 
تَحَ هذه  ــن فَ تَحَ هذه مــن خاللها النــاس فتح محافظ أو تــداول العمالت وبعد ذلك يقوم مَ ــن فَ مــن خاللها النــاس فتح محافظ أو تــداول العمالت وبعد ذلك يقوم مَ
المواقع بســرقة األموال ويغلق الموقع، أو يستطيع أن يدخل على محافظ الناس التي المواقع بســرقة األموال ويغلق الموقع، أو يستطيع أن يدخل على محافظ الناس التي 

على اإلنترنت بطريقة غير شرعية ويأخذ األموال، وهذا كله من السرقة.على اإلنترنت بطريقة غير شرعية ويأخذ األموال، وهذا كله من السرقة.

سورة المائدة، آية: ٣٨٣٨. سورة المائدة، آية:    (١)
متفق عليه: صحيح البخاري، في كتاب الحدود، باب لعن الســارق إذا لم يسم (١٥٩١٥٩/٨) )  متفق عليه: صحيح البخاري، في كتاب الحدود، باب لعن الســارق إذا لم يسم (   (٢)
رقــم الحديث (رقــم الحديث (٦٧٨٣٦٧٨٣) وباب قول اللَّه تعالى: ) وباب قول اللَّه تعالى: نث   /   0   1   2      مث 
[المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟ ( وفي كم يقطع؟ (١٦١١٦١/٨) رقم الحديث () رقم الحديث (٦٧٩٩٦٧٩٩). صحيح مســلم، في كتاب ). صحيح مســلم، في كتاب 

الحدود، باب حد السرقة ونصابها (الحدود، باب حد السرقة ونصابها (١٣١٤١٣١٤/٣) رقم الحديث () رقم الحديث (١٦٨٧١٦٨٧).).



١٣٤١٣٤



١٣٥١٣٥

حكم إجراء الحوالة بالعمالت االفتراضيةحكم إجراء الحوالة بالعمالت االفتراضية

الحوالة المقصود بها هنا هــو تحويل أو نقل العمالت االفتراضية من محفظة الحوالة المقصود بها هنا هــو تحويل أو نقل العمالت االفتراضية من محفظة 
إلى محفظة أخر، أي من محفظة محمد إلى محفظة زيد مثالً وهكذا. إلى محفظة أخر، أي من محفظة محمد إلى محفظة زيد مثالً وهكذا. 

وقد سبق أن مرَّ معنا أنَّ ما يميز العمالت االفتراضية وزاد في انتشارها بين جميع وقد سبق أن مرَّ معنا أنَّ ما يميز العمالت االفتراضية وزاد في انتشارها بين جميع 
، دون  ، دون دول العالم هو العالقة الثنائية في التعامالت المالية بين الطرفين زيد ومحمد مثالً دول العالم هو العالقة الثنائية في التعامالت المالية بين الطرفين زيد ومحمد مثالً
وجود أطراف أخر تمرر العمليات بطريقة مركزية تؤخر مدة وصول الحواالت أو تطَّلع وجود أطراف أخر تمرر العمليات بطريقة مركزية تؤخر مدة وصول الحواالت أو تطَّلع 
ا عالية مقابل التحويل والصرف، فكل  ا عالية مقابل التحويل والصرف، فكل أو تعرف حجم التعامالت بينهما، أو تأخذ رسومً أو تعرف حجم التعامالت بينهما، أو تأخذ رسومً

هذا يتم بوقت قصير عن طريق مواقع متخصصة في اإلنترنت بمبالغ رمزية. هذا يتم بوقت قصير عن طريق مواقع متخصصة في اإلنترنت بمبالغ رمزية. 
افظ إلى قسمين:  حَ افظ إلى قسمين: هذا، وتنقسم عملية التحويل بين المَ حَ هذا، وتنقسم عملية التحويل بين المَ

١- تحويل العملــة االفتراضية إلى محفظة أخر بهدف الحصول على عملة - تحويل العملــة االفتراضية إلى محفظة أخر بهدف الحصول على عملة 
أخر؛ كالدوالر، أو الريال، أو اليورو، أو تحويل عملة افتراضية أخر؛ كـ(بتكوين) أخر؛ كالدوالر، أو الريال، أو اليورو، أو تحويل عملة افتراضية أخر؛ كـ(بتكوين) 
مقابــل الحصول على (اليتكوين)، وهكذا، فلدي اآلن عملة افتراضية حصلت عليها مقابــل الحصول على (اليتكوين)، وهكذا، فلدي اآلن عملة افتراضية حصلت عليها 
 ، ، عن طريق التنقيب مثالً وأرغب في اســتبدالها بعملة حقيقية؛ كالريال السعودي مثالً عن طريق التنقيب مثالً وأرغب في اســتبدالها بعملة حقيقية؛ كالريال السعودي مثالً
أو العكس لدي ريال ســعودي وأرغب في الحصول علــى عملة (بتكوين) وهكذا، أو العكس لدي ريال ســعودي وأرغب في الحصول علــى عملة (بتكوين) وهكذا، 
فهــذا النوع من التحويل يكيَّف على أنَّه عقد صــرف، وهو جائز كما مر معنا، ويطبق فهــذا النوع من التحويل يكيَّف على أنَّه عقد صــرف، وهو جائز كما مر معنا، ويطبق 

عليه األحكام والشروط السابقة بمبحث المصارفة في العمالت االفتراضية. عليه األحكام والشروط السابقة بمبحث المصارفة في العمالت االفتراضية. 



١٣٦١٣٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

٢- تحويل العملة االفتراضيــة البتكوين مثالً إلى محفظة أخر بنفس العملة - تحويل العملة االفتراضيــة البتكوين مثالً إلى محفظة أخر بنفس العملة 
البتكوين بهدف ســداد قيمة المشــتريات، والخدمات، والمنافــع التي حصل عليها البتكوين بهدف ســداد قيمة المشــتريات، والخدمات، والمنافــع التي حصل عليها 
الشخص من التاجر، فيقوم بالدخول على الموقع الذي فتح فيه محفظته من العمالت الشخص من التاجر، فيقوم بالدخول على الموقع الذي فتح فيه محفظته من العمالت 
االفتراضية، أو عن طريق الصراف اآللي الخاص بالعمالت االفتراضية ويســجل أمر االفتراضية، أو عن طريق الصراف اآللي الخاص بالعمالت االفتراضية ويســجل أمر 

تحويل من محفظته إلى محفظة التاجر، وهكذا تتم العملية في وقت قصير.تحويل من محفظته إلى محفظة التاجر، وهكذا تتم العملية في وقت قصير.
نِ التي تكلم عنها الفقهاء، وال يســمى بحوالة  يْ نِ التي تكلم عنها الفقهاء، وال يســمى بحوالة وهذا التحويل ال يعتبر بحوالة دَ يْ وهذا التحويل ال يعتبر بحوالة دَ
بنكية أو مصرفية لتوسط البنوك ودخولهم في عملية التحويل بشكل مؤثر في التكييف بنكية أو مصرفية لتوسط البنوك ودخولهم في عملية التحويل بشكل مؤثر في التكييف 
الشــرعي، وإنَّما العمــالت االفتراضية العالقة فيها ثنائية بين التاجر والمســتفيد من الشــرعي، وإنَّما العمــالت االفتراضية العالقة فيها ثنائية بين التاجر والمســتفيد من 
الخدمة مباشــرة، فعندما يقوم المستفيد بالتحويل مباشرة تصل التاجر المبالغ مباشرة الخدمة مباشــرة، فعندما يقوم المستفيد بالتحويل مباشرة تصل التاجر المبالغ مباشرة 

مما يترتب عليه إبراء المستفيد مما في ذمته للتاجر.مما يترتب عليه إبراء المستفيد مما في ذمته للتاجر.
وأما ما يتعلق بمواقع اإلنترنت المتخصصة في نقل العمالت االفتراضية والتي وأما ما يتعلق بمواقع اإلنترنت المتخصصة في نقل العمالت االفتراضية والتي 

يستفيد منها من أراد التحويل، فهذه تختلف عن البنوك من عدة نواحي: يستفيد منها من أراد التحويل، فهذه تختلف عن البنوك من عدة نواحي: 
ا؛ كريال  ا؛ كريال - البنوك تقوم بعملية الصرافــة إذا كان المبلغ المراد تحويله مختلفً ١- البنوك تقوم بعملية الصرافــة إذا كان المبلغ المراد تحويله مختلفً
ا في بلد المســتفيد وتستفيد هي من عملية الصرف، بينما  ، على أن يستلم دوالرً ا في بلد المســتفيد وتستفيد هي من عملية الصرف، بينما مثالً ، على أن يستلم دوالرً مثالً

المواقع المتخصصة ال تقوم بالصرف، وإنَّما بالتناقل بين الحسابات فقط.المواقع المتخصصة ال تقوم بالصرف، وإنَّما بالتناقل بين الحسابات فقط.
٢- البنــوك تأخذ المبلغ منك في مدينة الرياض مثالً على أن يقوم المســتفيد - البنــوك تأخذ المبلغ منك في مدينة الرياض مثالً على أن يقوم المســتفيد 
بأخذ المبلغ بالخصم من حســابات البنــك في البنوك المراســلة الخارجية في بلد بأخذ المبلغ بالخصم من حســابات البنــك في البنوك المراســلة الخارجية في بلد 

، وهذا ال يتم في المواقع المتخصصة. ، وهذا ال يتم في المواقع المتخصصة.المستفيد لندن مثالً المستفيد لندن مثالً
٣- البنــوك تأخذ رســوم على عملية التحويل برســوم تعتبــر مرتفعة مقارنة - البنــوك تأخذ رســوم على عملية التحويل برســوم تعتبــر مرتفعة مقارنة 

بالمواقع المتخصصة والتي تأخذ نسبة قليلة جدا. بالمواقع المتخصصة والتي تأخذ نسبة قليلة جدا. 
وبناءً على هــذا التفريق بين البنوك والمواقــع المتخصصة في نقل العمالت وبناءً على هــذا التفريق بين البنوك والمواقــع المتخصصة في نقل العمالت 

االفتراضية يظهر الفرق في التكييف الفقهي لهذه المواقع من جهتين: االفتراضية يظهر الفرق في التكييف الفقهي لهذه المواقع من جهتين: 



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١٣٧١٣٧

١- من جهــة عمل هذه المواقــع المتخصصة، فيمكن تكييــف عملها بعقد - من جهــة عمل هذه المواقــع المتخصصة، فيمكن تكييــف عملها بعقد 
الوكالة فهي تقوم بنقل المال من حساب إلى حساب وكالة عن طالب التحويل؛ لهذا الوكالة فهي تقوم بنقل المال من حساب إلى حساب وكالة عن طالب التحويل؛ لهذا 

فهي جائزة.فهي جائزة.
٢- من جهة الرســوم التي تتقاضاها هذه المواقع، فهذه الرسوم تعتبر من قبيل - من جهة الرســوم التي تتقاضاها هذه المواقع، فهذه الرسوم تعتبر من قبيل 

أخذ األجرة على الوكالة أو ما يسمى الوكالة بأجر وهي جائزة والله أعلم. أخذ األجرة على الوكالة أو ما يسمى الوكالة بأجر وهي جائزة والله أعلم. 



١٣٨١٣٨



١٣٩١٣٩

حكم التنقيب والمضاربة في العمالت االفتراضيةحكم التنقيب والمضاربة في العمالت االفتراضية

المطلب األول: حكم التنقيب عن العمالت االفتراضية.المطلب األول: حكم التنقيب عن العمالت االفتراضية.
تكلمنا في مبحث ســابق عــن التنقيب أو التعديــن (تكلمنا في مبحث ســابق عــن التنقيب أو التعديــن (MiningMining) عن العمالت ) عن العمالت 
االفتراضية، وقلنا: إنَّ التنقيب هو عبارة أن يتيح أي شــخص جهاز الحاســب اآللي االفتراضية، وقلنا: إنَّ التنقيب هو عبارة أن يتيح أي شــخص جهاز الحاســب اآللي 
الشــخصي الذي له، وذلــك عن طريق ربطــه باإلنترنت وتنزيــل برامج متخصصة الشــخصي الذي له، وذلــك عن طريق ربطــه باإلنترنت وتنزيــل برامج متخصصة 
بالتنقيب، بعد ذلك يعمل الجهاز بشــكل متواصل دون توقــف على حل معادالت بالتنقيب، بعد ذلك يعمل الجهاز بشــكل متواصل دون توقــف على حل معادالت 
رياضية مبهمة بحيث ال يستطيع أحد فكها أو معرفتها، الهدف من ذلك كله هو ألجل رياضية مبهمة بحيث ال يستطيع أحد فكها أو معرفتها، الهدف من ذلك كله هو ألجل 
إجراء عمليات التحويل للعمالت االفتراضية وانتقالها بين المســتخدمين بشكل آمن إجراء عمليات التحويل للعمالت االفتراضية وانتقالها بين المســتخدمين بشكل آمن 
نون يتيحون أجهزتهم لهذه المواقع ويسمحون لعمليات  بون أو المعدِّ نون يتيحون أجهزتهم لهذه المواقع ويسمحون لعمليات وســري. المنقِّ بون أو المعدِّ وســري. المنقِّ
التحويل بالمرور بين أجهزتهم، كل ذلــك مقابل حصولهم على مكافئات من مواقع التحويل بالمرور بين أجهزتهم، كل ذلــك مقابل حصولهم على مكافئات من مواقع 
العمــالت االفتراضية، فكل عملة لها موقع خاص بها، حيــث يقوم الموقع بتحويل العمــالت االفتراضية، فكل عملة لها موقع خاص بها، حيــث يقوم الموقع بتحويل 

المبالغ المستحقة لهم مباشرة. المبالغ المستحقة لهم مباشرة. 
(MiningMining) حكم التنقيب الفردي (حكم التنقيب الفردي

التنقيب بشــكل مختصر هو عبارة عن إتاحة الشــخص جهازه الشــخصي التنقيب بشــكل مختصر هو عبارة عن إتاحة الشــخص جهازه الشــخصي 
ليُســتخدم في إجراء عمليــات العمالت االفتراضية والتحويــالت المالية ويأخذ ليُســتخدم في إجراء عمليــات العمالت االفتراضية والتحويــالت المالية ويأخذ 



١٤٠١٤٠

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

مقابلها عمالت افتراضية؛ لذا يمكن أن يكيَّف أنَّه عقد إجارة حيث يؤجر الشخص مقابلها عمالت افتراضية؛ لذا يمكن أن يكيَّف أنَّه عقد إجارة حيث يؤجر الشخص 
جهــازه أو بمعنى آخر يبيع منفعة جهازه لموقع العملة االفتراضية التي يتعامل معها جهــازه أو بمعنى آخر يبيع منفعة جهازه لموقع العملة االفتراضية التي يتعامل معها 
مقابل أجر مالي يحصل عليه منهم، فبمجرد أن يشبك جهازه على اإلنترنت وينزل مقابل أجر مالي يحصل عليه منهم، فبمجرد أن يشبك جهازه على اإلنترنت وينزل 
برامج التنقيب المخصصة لذلك فهو يوافق على تأجير جهازه لهم مقابل الحصول برامج التنقيب المخصصة لذلك فهو يوافق على تأجير جهازه لهم مقابل الحصول 
على عمالت افتراضية شــبه معلومــة له، وبناءً على هذا التصــور يصبح التكييف على عمالت افتراضية شــبه معلومــة له، وبناءً على هذا التصــور يصبح التكييف 
ا،  ا، الشــرعي للتنقيب أو التعدين عن العمالت االفتراضية إجارة، وهي جائزة شرعً الشــرعي للتنقيب أو التعدين عن العمالت االفتراضية إجارة، وهي جائزة شرعً

واللَّه أعلم.واللَّه أعلم.
والدليل على ذلك أدلة كثيرة منها: والدليل على ذلك أدلة كثيرة منها: 

١- قال اللَّه تعالى: - قال اللَّه تعالى: نث   6   7   8   9   :      مث(١).
وجه الداللة:وجه الداللة: أن اللَّه أمر األزواج بإعطاء المطلقات أجرة إرضاعهن ألوالدهن،  أن اللَّه أمر األزواج بإعطاء المطلقات أجرة إرضاعهن ألوالدهن، 

فدل ذلك على مشروعية أخذ األجرة على العمل.فدل ذلك على مشروعية أخذ األجرة على العمل.
مَ  وْ مْ يَ هُ مُ صْ ا خَ ةٌ أَنَ مَ «ثَالَثَ وْ مْ يَ هُ مُ صْ ا خَ ةٌ أَنَ ٢- عــن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: - عــن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: «ثَالَثَ
ا  يرً رَ أَجِ ــتَأْجَ لٌ اسْ جُ رَ ، وَ نَهُ لَ ثَمَ أَكَ را فَ اعَ حُ لٌ بَ جُ رَ ، وَ رَ دَ مَّ غَ ـي ثُ طَى بـِ لٌ أَعْ جُ : رَ ةِ يَامَ ا القِ يرً رَ أَجِ ــتَأْجَ لٌ اسْ جُ رَ ، وَ نَهُ لَ ثَمَ أَكَ را فَ اعَ حُ لٌ بَ جُ رَ ، وَ رَ دَ مَّ غَ ـي ثُ طَى بـِ لٌ أَعْ جُ : رَ ةِ يَامَ القِ

.(٢)« هُ رَ طِ أَجْ عْ لَمْ يُ نْهُ وَ فَى مِ تَوْ اسْ »فَ هُ رَ طِ أَجْ عْ لَمْ يُ نْهُ وَ فَى مِ تَوْ اسْ فَ
وجه الداللة:وجه الداللة: دل الحديث على مشــروعية أخذ األجــرة على العمل؛ إذ لو لم  دل الحديث على مشــروعية أخذ األجــرة على العمل؛ إذ لو لم 

د اللَّه مانعها بالمخاصمة. د اللَّه مانعها بالمخاصمة.تكن جائزة لما هدَّ تكن جائزة لما هدَّ
٣- أجمع العلماء على مشروعية اإلجارة- أجمع العلماء على مشروعية اإلجارة(٣).

سورة الطالق، آية: ٦. سورة الطالق، آية:    (١)
صحيح البخاري، في كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا (٨٢٨٢/٣)، رقم الحديث ()، رقم الحديث (٢٢٢٧٢٢٢٧)، )،  صحيح البخاري، في كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا (   (٢)

وفي كتاب اإلجارة، باب إثم من منع أجر األجير (وفي كتاب اإلجارة، باب إثم من منع أجر األجير (٩٠٩٠/٣)، رقم الحديث ()، رقم الحديث (٢٢٧٠٢٢٧٠).).
اإلجماع البن المنذر (١١٥١١٥)، المغني البن قدامة ()، المغني البن قدامة (٨، ، ٦).). اإلجماع البن المنذر (   (٣)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١٤١١٤١

(Mining PoolMining Pool) حكم التنقيب الجماعي (حكم التنقيب الجماعي
التنقيــب الجماعي نفس فكــرة التنقيب الفردي، إال أنَّ الفــرق بينهما هو أنَّ التنقيــب الجماعي نفس فكــرة التنقيب الفردي، إال أنَّ الفــرق بينهما هو أنَّ 
التنقيب الفردي يقوم الشــخص به بنفســه وتكــون األرباح المحصلــة له لوحده، التنقيب الفردي يقوم الشــخص به بنفســه وتكــون األرباح المحصلــة له لوحده، 
أما التنقيب الجماعي فيتعاون فيه عدة أشــخاص والسبب أنَّ التنقيب يصعب ويزداد أما التنقيب الجماعي فيتعاون فيه عدة أشــخاص والسبب أنَّ التنقيب يصعب ويزداد 
صعوبة مــع الوقت والتنقيب الجماعــي يخفف هذه المصاعــب والعقبات، إال أنَّ صعوبة مــع الوقت والتنقيب الجماعــي يخفف هذه المصاعــب والعقبات، إال أنَّ 
التنقيــب الجماعي مــا ينتج عنه من ربح فهو يذهب لشــخص واحــد من الجماعة التنقيــب الجماعي مــا ينتج عنه من ربح فهو يذهب لشــخص واحــد من الجماعة 
المتشاركة وليس للجميع، فيخسر الجميع جهدهم ويكسب واحد وهو الذي استطاع المتشاركة وليس للجميع، فيخسر الجميع جهدهم ويكسب واحد وهو الذي استطاع 
أن يجد حل المعادالت، والمجموعة المتشــاركة تعلم هذا ولكن في ســبيل تسهيل أن يجد حل المعادالت، والمجموعة المتشــاركة تعلم هذا ولكن في ســبيل تسهيل 

عمل التنقيب لكسب عمالت يتشاركون مع وجود مخاطرة عدم الكسب.عمل التنقيب لكسب عمالت يتشاركون مع وجود مخاطرة عدم الكسب.
والــذي يظهر من التوصيف الســابق أنَّه يمكن تكييفه بعقــد الجعالة: (وهي والــذي يظهر من التوصيف الســابق أنَّه يمكن تكييفه بعقــد الجعالة: (وهي 
أن يجعــل جعالً لمن يعمل له عمالً من رد آبق أو ضالة، أو بناء، أو خياطة، وســائر أن يجعــل جعالً لمن يعمل له عمالً من رد آبق أو ضالة، أو بناء، أو خياطة، وســائر 
ما يســتأجر عليه من األعمال فيجوز ذلك)ما يســتأجر عليه من األعمال فيجوز ذلك)(١). فموقع العملة االفتراضية هو الجاعل . فموقع العملة االفتراضية هو الجاعل 
عل لمــن يعمل له هذا العمل ويعطيه مكافأة، ومن ينفذ ويســتطيع  عل لمــن يعمل له هذا العمل ويعطيه مكافأة، ومن ينفذ ويســتطيع الذي يجعل الجُ الذي يجعل الجُ
الحصول على المطلوب هــو المجعول له وهو العامل الذي قام بالعمل المطلوب، الحصول على المطلوب هــو المجعول له وهو العامل الذي قام بالعمل المطلوب، 
وذلك مثل: لو قال شخص من وجد دابتي فله جائزة فقام أربعة للبحث عنها واتفقوا وذلك مثل: لو قال شخص من وجد دابتي فله جائزة فقام أربعة للبحث عنها واتفقوا 
ا والرابع غربًا؛ وذلك  ا والثالث شرقً ا والرابع غربًا؛ وذلك على التفرق، فأولهم يذهب شماالً والثاني جنوبً ا والثالث شرقً على التفرق، فأولهم يذهب شماالً والثاني جنوبً
ا فهو الذي يستحق  ا فهو الذي يستحق لتخفيف البحث وحتى يجدوها بسرعة، فوجدها الذي ذهب شرقً لتخفيف البحث وحتى يجدوها بسرعة، فوجدها الذي ذهب شرقً
الجعل؛ ألنَّه وجدها وهذي هي الجعالة؛ ألنَّها مرتبطة بنتيجة وليست كعقد اإلجارة الجعل؛ ألنَّه وجدها وهذي هي الجعالة؛ ألنَّها مرتبطة بنتيجة وليست كعقد اإلجارة 
مرتبطة بعمل محدد وهم خسروا جهدهم؛ ألنَّهم لم يحققوا النتيجة المطلوبة ولكن مرتبطة بعمل محدد وهم خسروا جهدهم؛ ألنَّهم لم يحققوا النتيجة المطلوبة ولكن 

اتفاقهم فيما بينهم وتخطيطهم ساعدهم على سرعة أن يجدوها.اتفاقهم فيما بينهم وتخطيطهم ساعدهم على سرعة أن يجدوها.
الكافي في فقه اإلمام أحمد، البن قدامة (١٨٦١٨٦/٢).). الكافي في فقه اإلمام أحمد، البن قدامة (   (١)



١٤٢١٤٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

والعلماء مختلفون في مشروعية الجعالة على قولين: والعلماء مختلفون في مشروعية الجعالة على قولين: 
القول األول:القول األول: مشروعية الجعالة وأنَّها جائزة، وبه قال الجمهور من المالكية مشروعية الجعالة وأنَّها جائزة، وبه قال الجمهور من المالكية(١)، ، 

والشافعيةوالشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
القول الثاني:القول الثاني: عدم مشروعية الجعالة، وبه قال الحنفية عدم مشروعية الجعالة، وبه قال الحنفية(٤)، والظاهرية، والظاهرية(٥).

األدلة: األدلة: 

أدلة القول األول (مشروعية الجعالة): أدلة القول األول (مشروعية الجعالة): 
   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   ١- قال اللَّه تعالــى: - قال اللَّه تعالــى: نث

C   B   مث(٦). . 

وجه الداللــة:وجه الداللــة: أنَّه لما فقد صــواع الملك الذي يكيل به النــاس كما في قصة  أنَّه لما فقد صــواع الملك الذي يكيل به النــاس كما في قصة 
عل لمن يأتي به جعالً وهو حمل بعيــر، فدل ذلك على  عل لمن يأتي به جعالً وهو حمل بعيــر، فدل ذلك على عليه الســالم- جُ يوســف يوســف –عليه الســالم- جُ

مشروعية الجعالة.مشروعية الجعالة.
٢- عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
في ســفرة ســافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن في ســفرة ســافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم، فلُدغ ســيِّد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء، فقال بعضهم: يضيفوهم، فلُدغ ســيِّد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء، فقال بعضهم: 

المقدمات الممهدات، البن رشد (١٧٥١٧٥/٢)، مواهب الجليل، للحطاب ()، مواهب الجليل، للحطاب (٤٥٢٤٥٢/٥).). المقدمات الممهدات، البن رشد (   (١)
مغني المحتاج، للشربيني (٦١٧٦١٧/٣)، نهاية المحتاج، للرملي ()، نهاية المحتاج، للرملي (٤٦٥٤٦٥/٥).). مغني المحتاج، للشربيني (   (٢)

المغني، البن قدامة (٩٣٩٣/٦)، شرح منتهى اإلرادات، للبهوتي ()، شرح منتهى اإلرادات، للبهوتي (٣٧٢٣٧٢/٢).). المغني، البن قدامة (   (٣)
المبســوط، للسرخســي (١٨١٨/١١١١)، بدائع الصنائع، للكاســاني ()، بدائع الصنائع، للكاســاني (٢٠٣٢٠٣/٦)، حاشية ابن )، حاشية ابن  المبســوط، للسرخســي (   (٤)

عابدين، البن عابدين (عابدين، البن عابدين (٢٨١٢٨١/٤).).
المحلى، البن حزم (٣٣٣٣/٧).). المحلى، البن حزم (   (٥)

سورة يوسف، آية: ٧٢٧٢. سورة يوسف، آية:    (٦)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١٤٣١٤٣

لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شــيء، فأتوهم، فقالوا: لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شــيء، فأتوهم، فقالوا: 
، وسعينا له بكل شــيء ال ينفعه، فهل عند أحد منكم من  غَ دِ ، وسعينا له بكل شــيء ال ينفعه، فهل عند أحد منكم من يا أيها الرهط إنَّ ســيِّدنا لُ غَ دِ يا أيها الرهط إنَّ ســيِّدنا لُ
شيء؟ فقال بعضهم: نعم، واللَّه إنِّي ألرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا، شيء؟ فقال بعضهم: نعم، واللَّه إنِّي ألرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا، 
، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل  اقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جعالَ ، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل فما أنا بِرَ اقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جعالَ فما أنا بِرَ
عليه، ويقرأ: الحمد للَّه رب العالمين فكأنما نشــط من عقال، فانطلق يمشــي وما به عليه، ويقرأ: الحمد للَّه رب العالمين فكأنما نشــط من عقال، فانطلق يمشــي وما به 
قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي 
رقــى: ال تفعلوا حتى نأتي النبي ملسو هيلع هللا ىلص فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رقــى: ال تفعلوا حتى نأتي النبي ملسو هيلع هللا ىلص فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على 
وا،  مُ سِ ، اقْ بْتُمْ دْ أَصَ وا، «قَ مُ سِ ، اقْ بْتُمْ دْ أَصَ »، ثم قال: ، ثم قال: «قَ يَةٌ قْ ا رُ هَ يكَ أَنَّ رِ دْ ا يُ مَ »«وَ يَةٌ قْ ا رُ هَ يكَ أَنَّ رِ دْ ا يُ مَ رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فذكروا له، فقال: رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فذكروا له، فقال: «وَ

ا» فضحك رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فضحك رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص(١). مً هْ مْ سَ كُ عَ بُوا لِي مَ رِ اضْ ا»وَ مً هْ مْ سَ كُ عَ بُوا لِي مَ رِ اضْ وَ
وجــه الداللة:وجــه الداللة: أنَّ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أقر الصحابة على أخذهــم الجعل على البرء من  أنَّ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أقر الصحابة على أخذهــم الجعل على البرء من 
ا مما أخذوا زيادة في تأكيد جواز أخذهم  ا مما أخذوا زيادة في تأكيد جواز أخذهم المرض، بل طلب منهم أن يضربوا له ســهمً المرض، بل طلب منهم أن يضربوا له ســهمً

للجعل، فدل ذلك على مشروعية الجعل.للجعل، فدل ذلك على مشروعية الجعل.
أدلة القول الثاني (عدم مشروعية الجعالة): أدلة القول الثاني (عدم مشروعية الجعالة): 

   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   ١- قال اللَّــه تعالــى: - قال اللَّــه تعالــى: نث
Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   مث(٢).

ر هو القمار وفي الجعالة قمار؛ ألنَّ  يْسِ ر، والمَ يْسِ ر هو القمار وفي الجعالة قمار؛ ألنَّ  إنَّ اللَّه حرم المَ يْسِ ر، والمَ يْسِ وجه الداللة:وجه الداللة: إنَّ اللَّه حرم المَ
ا  ا الجاعــل يبذل ماالً وقد يحصل ما يريده، وقــد ال يحصل، كما أنَّ العامل يبذل جهدً الجاعــل يبذل ماالً وقد يحصل ما يريده، وقــد ال يحصل، كما أنَّ العامل يبذل جهدً
وقد يحصــل على المال وقد ال يحصل عليه، ففي الجعالة تعليق الســتحقاق المال وقد يحصــل على المال وقد ال يحصل عليه، ففي الجعالة تعليق الســتحقاق المال 

بالخطر وهو القمار.بالخطر وهو القمار.
صحيح البخاري، فــي كتاب اإلجارة، باب ما يعطى في الرقية علــى أحياء العرب بفاتحة  صحيح البخاري، فــي كتاب اإلجارة، باب ما يعطى في الرقية علــى أحياء العرب بفاتحة    (١)

الكتاب (الكتاب (٩٢٩٢/٣) رقم الحديث () رقم الحديث (٢٢٧٦٢٢٧٦)،)،
سورة المائدة، آية: ٩٠٩٠. سورة المائدة، آية:    (٢)



١٤٤١٤٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

المناقشة: المناقشة: ال يُســلَّم بأنَّ الجعالة فيها قمار، بل هي خالية من شبهة القمار؛ ألنَّ ال يُســلَّم بأنَّ الجعالة فيها قمار، بل هي خالية من شبهة القمار؛ ألنَّ 
الجاعل ال يجب عليه المال إال بعد تحقيق العمل كما حدده، والعامل يســتحق المال الجاعل ال يجب عليه المال إال بعد تحقيق العمل كما حدده، والعامل يســتحق المال 
بناءً على الجهد الذي يقدمه في تنفيذ شرط الجاعل، وإذا لم يستطع تنفيذ ذلك فال يعد بناءً على الجهد الذي يقدمه في تنفيذ شرط الجاعل، وإذا لم يستطع تنفيذ ذلك فال يعد 

. ا؛ ألنَّه لم يخسر ماالً يعود إليه ابتداءً .مقامرً ا؛ ألنَّه لم يخسر ماالً يعود إليه ابتداءً مقامرً
٢- نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الغرر- نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الغرر(١).

م الغــرر، وفي الجعالة غرر؛ إذ العمل قد يكون  م الغــرر، وفي الجعالة غرر؛ إذ العمل قد يكون  أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص حرَّ وجه الداللة:وجه الداللة: أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص حرَّ
ا، فدل  ، وكذلك العوض، والعقد على مجهــول ال ينعقد؛ ألنَّ فيه غررً ا، فدل فيهــا مجهوالً ، وكذلك العوض، والعقد على مجهــول ال ينعقد؛ ألنَّ فيه غررً فيهــا مجهوالً

ذلك على عدم جواز الجعالة.ذلك على عدم جواز الجعالة.
المناقشة:المناقشة: الجهالة هنا ال يترتب عليها ضرر؛ ألنَّ العقد غير الزم بالنسبة للعامل،  الجهالة هنا ال يترتب عليها ضرر؛ ألنَّ العقد غير الزم بالنسبة للعامل، 

فيستطيع أن يتخلص من مضرة الغرر إذا بدا له ما يكره من مشقة المضي في العمل.فيستطيع أن يتخلص من مضرة الغرر إذا بدا له ما يكره من مشقة المضي في العمل.
الترجيح: الترجيح: 

الذي يترجح الذي يترجح –واللَّه أعلم- القول األول وهو مشــروعية الجعالة وأنَّها جائزة، واللَّه أعلم- القول األول وهو مشــروعية الجعالة وأنَّها جائزة، 
وذلــك لقوة أدلته، وإمكانية مناقشــة القول الثاني، ثم إنَّ القول بمشــروعية الجعالة وذلــك لقوة أدلته، وإمكانية مناقشــة القول الثاني، ثم إنَّ القول بمشــروعية الجعالة 
فيه رفع للحرج، وتيســير لمعامالت الناس خاصة في العقود التي يعســر فيها تحديد فيه رفع للحرج، وتيســير لمعامالت الناس خاصة في العقود التي يعســر فيها تحديد 

العمل، وعليه يجوز التنقيب الجماعي عن العمالت االفتراضية والله أعلم. العمل، وعليه يجوز التنقيب الجماعي عن العمالت االفتراضية والله أعلم. 
التنقيب التسويقي: التنقيب التسويقي: 

وهذا النوع من التنقيــب عبارة عن قيام المنقب بأعمــال مختلفة كلها تصب وهذا النوع من التنقيــب عبارة عن قيام المنقب بأعمــال مختلفة كلها تصب 
لمصلحة العملة االفتراضية التي يتعامل معهــا للحصول على نقود إلكترونية منهم، لمصلحة العملة االفتراضية التي يتعامل معهــا للحصول على نقود إلكترونية منهم، 

وذلك مثل: وذلك مثل: 
سبق تخريجه في صحيح مسلم. سبق تخريجه في صحيح مسلم.   (١)
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١- نشر إعالنات تسويقية للتعريف بالعملة االفتراضية التي يتعامل معها.- نشر إعالنات تسويقية للتعريف بالعملة االفتراضية التي يتعامل معها.
٢- عمل بعض العمليات الحســابية التي تشــبه األلعاب اإللكترونية والتي - عمل بعض العمليات الحســابية التي تشــبه األلعاب اإللكترونية والتي 

تستفيد منها العملة االفتراضية.تستفيد منها العملة االفتراضية.
وغير ذلك من أعمال مختلفــة تطلبها المواقع المتخصصة بالعمالت االفتراضية وغير ذلك من أعمال مختلفــة تطلبها المواقع المتخصصة بالعمالت االفتراضية 
من المنقبين تساعدها في أعمالها المختلفة؛ حيث تعتمد بشكل رئيسِّ على المنقبين الذين من المنقبين تساعدها في أعمالها المختلفة؛ حيث تعتمد بشكل رئيسِّ على المنقبين الذين 

يستجيبون ويتسابقون للعمل تحت مظلة هذه العمالت للحصول على نقود إلكترونية.يستجيبون ويتسابقون للعمل تحت مظلة هذه العمالت للحصول على نقود إلكترونية.
لون عليها تسمى أجرة، واألجرة هي: العوض  لون عليها تسمى أجرة، واألجرة هي: العوض والنقود اإللكترونية التي يتحصَّ والنقود اإللكترونية التي يتحصَّ
الذي يعطى مقابل منفعة األعيان، أو منفعة آدمي. وهذه األجرة تعتبر حالالً إذا كانت الذي يعطى مقابل منفعة األعيان، أو منفعة آدمي. وهذه األجرة تعتبر حالالً إذا كانت 
مقابل عمل مباح ليس فيه أي محذور شرعي محرم، أما إذا كان فيه تعامل بمحرمات مقابل عمل مباح ليس فيه أي محذور شرعي محرم، أما إذا كان فيه تعامل بمحرمات 
أو محاذير شرعية فهو حرام، ولكن األصل فيه هو الجواز واإلباحة؛ ألنَّه مقابل عمل أو محاذير شرعية فهو حرام، ولكن األصل فيه هو الجواز واإلباحة؛ ألنَّه مقابل عمل 

ومجهود. ومجهود. 
المطلب الثاني: حكم المضاربة في العمالت االفتراضية.المطلب الثاني: حكم المضاربة في العمالت االفتراضية.

ف المضاربة بأنَّها المخاطرة برأس المال بالبيع والشراء بناءً على التوقع أي  ف المضاربة بأنَّها المخاطرة برأس المال بالبيع والشراء بناءً على التوقع أي تعرَّ تعرَّ
توقع تقلبات األسعار بغية الحصول على فارق األسعار من أجل الربح. وغير خاف أنَّ توقع تقلبات األسعار بغية الحصول على فارق األسعار من أجل الربح. وغير خاف أنَّ 
المضاربة المقصودة هنا ليس فيها شــيء من معنى المضاربة في اصطالح الفقهاء بل المضاربة المقصودة هنا ليس فيها شــيء من معنى المضاربة في اصطالح الفقهاء بل 
ا فإنَّ العمالت االفتراضية ومثله  ا فإنَّ العمالت االفتراضية ومثله ). وكما ذكرنا ســابقً هي ترجمة لكلمة (هي ترجمة لكلمة (speculationspeculation). وكما ذكرنا ســابقً
الورق النقدي في حكم الفلوس سواء بسواء، فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس الورق النقدي في حكم الفلوس سواء بسواء، فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس 
بعضها ببعض. وفي هذا المطلب نبحث عن حكم المضاربة في العمالت االفتراضية.بعضها ببعض. وفي هذا المطلب نبحث عن حكم المضاربة في العمالت االفتراضية.

سبب الخالف: سبب الخالف: 

اختلــف العلماء في حكــم االتجار والمضاربة بالعمالت مــن قديم الزمان، اختلــف العلماء في حكــم االتجار والمضاربة بالعمالت مــن قديم الزمان، 



١٤٦١٤٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

وســبب هذا االختالف هو النظرة للنقود هل هي وسيط لتبادل السلع فقط؟ أم يمكن وســبب هذا االختالف هو النظرة للنقود هل هي وسيط لتبادل السلع فقط؟ أم يمكن 
االستفادة منها ببيعها وشرائها للتربح من قيمتها بناءً على أنَّ األصل اإلباحة؟ فمن نظر االستفادة منها ببيعها وشرائها للتربح من قيمتها بناءً على أنَّ األصل اإلباحة؟ فمن نظر 
إلى أنَّ النقود وســيط خاص بالتبادل منع من المضاربة بالنقود، ومن قال إنَّه ال يوجد إلى أنَّ النقود وســيط خاص بالتبادل منع من المضاربة بالنقود، ومن قال إنَّه ال يوجد 

ما يمنع من البيع والشراء مثلها مثل الذهب والفضة يباع ويشتر رأ الجواز.ما يمنع من البيع والشراء مثلها مثل الذهب والفضة يباع ويشتر رأ الجواز.
تحرير محل الخالف: تحرير محل الخالف: 

١- اتفــق الفقهاء على جواز بيع الصرف وهو مبادلة العمالت ذات األجناس - اتفــق الفقهاء على جواز بيع الصرف وهو مبادلة العمالت ذات األجناس 
المختلفة متفاضلة.المختلفة متفاضلة.

٢- اتفق الفقهاء على حرمة الصرف للعمالت ذات األجناس المختلفة نسيئة.- اتفق الفقهاء على حرمة الصرف للعمالت ذات األجناس المختلفة نسيئة.
٣- اختلف الفقهاء في حكم المتاجرة بالعمالت المحققة للضوابط والشروط - اختلف الفقهاء في حكم المتاجرة بالعمالت المحققة للضوابط والشروط 

الشرعية.الشرعية.
القول األول: القول األول: 

تحريــم المضاربة واالتجــار بالعمالت وهــو رأي ابن تيميــة، وابن القيم، تحريــم المضاربة واالتجــار بالعمالت وهــو رأي ابن تيميــة، وابن القيم، 
والغزاليوالغزالي(١) (٢).

قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية - رحمه اللَّــه-: (وأما الدرهــم والدينار فما قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية - رحمه اللَّــه-: (وأما الدرهــم والدينار فما 
يعرف له حد طَبْعي وال شــرعي بل مرجعه إلى العــادة واالصطالح؛ وذلك ألنَّه في يعرف له حد طَبْعي وال شــرعي بل مرجعه إلى العــادة واالصطالح؛ وذلك ألنَّه في 
ا لما يتعاملون به والدراهم  ا لما يتعاملون به والدراهم األصل ال يتعلق المقصود به، بل الغــرض أن يكون معيارً األصل ال يتعلق المقصود به، بل الغــرض أن يكون معيارً
محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، من كبار فقهاء الشــافعية، أصولي، متفنن، له مصنفات  محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، من كبار فقهاء الشــافعية، أصولي، متفنن، له مصنفات    (١)
عديــدة منها: المنخول، الوســيط، إحياء علوم الدين، توفي ســنة عديــدة منها: المنخول، الوســيط، إحياء علوم الدين، توفي ســنة ٥٠٥٥٠٥ هـ. ينظر: طبقات  هـ. ينظر: طبقات 
الشافعية الكبر، للسبكي (الشافعية الكبر، للسبكي (١٩١١٩١/٦)، طبقات الفقهاء الشافعية، البن الصالح ()، طبقات الفقهاء الشافعية، البن الصالح (٢٤٩٢٤٩/١).).
الفتاو، البن تيميــة، (٢٥١٢٥١/١٩١٩-٢٥٢٢٥٢). الطرق الحكمية، البــن القيِّم (). الطرق الحكمية، البــن القيِّم (٢٠٢٢٠٢). إعالم ). إعالم  الفتاو، البن تيميــة، (   (٢)

الموقعين، البن القيم (الموقعين، البن القيم (١٠٥١٠٥/٢). إحياء علوم الدين، للغزالي (). إحياء علوم الدين، للغزالي (٩٢٩٢/٤).).
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والدنانير ال تقصد لنفســها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانًا؛ بخالف والدنانير ال تقصد لنفســها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانًا؛ بخالف 
بْعية  بْعية ســائر األموال فإنَّ المقصود االنتفاع بها نفســها؛ فلهذا كانت مقدرة باألمور الطَّ ســائر األموال فإنَّ المقصود االنتفاع بها نفســها؛ فلهذا كانت مقدرة باألمور الطَّ
أو الشرعية والوسيلة المحضة التي ال يتعلق بها غرض ال بمادتها وال بصورتها يحصل أو الشرعية والوسيلة المحضة التي ال يتعلق بها غرض ال بمادتها وال بصورتها يحصل 

بها المقصود كيفما كانت)بها المقصود كيفما كانت)(١).
ا، فإنَّه بذلك يدخل  ا، فإنَّه بذلك يدخل قال ابن القيم -رحمه اللَّه-: (ويمنع من جعل النقود متجرً قال ابن القيم -رحمه اللَّه-: (ويمنع من جعل النقود متجرً
على الناس من الفساد ما ال يعلمه إال اللَّه، بل الواجب: أن تكون النقود رءوس أموال، على الناس من الفساد ما ال يعلمه إال اللَّه، بل الواجب: أن تكون النقود رءوس أموال، 

يتَّجر بها، وال يتَّجر فيها)يتَّجر بها، وال يتَّجر فيها)(٢).
ويقــول في (إعــالم الموقعين): (فإنَّ الدراهــم والدنانير أثمــان المبيعات، ويقــول في (إعــالم الموقعين): (فإنَّ الدراهــم والدنانير أثمــان المبيعات، 
ا مضبوطًا  ا مضبوطًا والثمــن هو المعيار الذي به يعرف تقويم األموال، فيجب أن يكون محدودً والثمــن هو المعيار الذي به يعرف تقويم األموال، فيجب أن يكون محدودً
ال يرتفع وال ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر ال يرتفع وال ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر 
به المبيعات، بل الجميع ســلع، وحاجة الناس إلى ثمــن يعتبرون به المبيعات حاجة به المبيعات، بل الجميع ســلع، وحاجة الناس إلى ثمــن يعتبرون به المبيعات حاجة 
ضرورية عامة، وذلك ال يمكن إال بســعر تعرف به القيمــة، وذلك ال يكون إال بثمن ضرورية عامة، وذلك ال يمكن إال بســعر تعرف به القيمــة، وذلك ال يكون إال بثمن 
تقوم به األشــياء، ويستمر على حالة واحدة، وال يقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع تقوم به األشــياء، ويستمر على حالة واحدة، وال يقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع 
وينخفض، فتفسد معامالت الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد وينخفض، فتفسد معامالت الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد 
معامالتهم والضرر الالحق بهم حين اتخذت الفلوس ســلعة تعد للربح فعم الضرر معامالتهم والضرر الالحق بهم حين اتخذت الفلوس ســلعة تعد للربح فعم الضرر 
ا ال يزداد وال ينقص بل تقوم به األشياء وال تقوم  ا ال يزداد وال ينقص بل تقوم به األشياء وال تقوم وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنًا واحدً وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنًا واحدً
هي بغيرها لصلح أمــر الناس، فلو أبيح ربا الفضل في الدراهــم والدنانير - مثل أن هي بغيرها لصلح أمــر الناس، فلو أبيح ربا الفضل في الدراهــم والدنانير - مثل أن 
ا، أو جر  ا ويأخذ ثقاالً أكثر منها - لصارت متجرً ا ويأخذ مكسرة أو خفافً ا، أو جر يعطي صحاحً ا ويأخذ ثقاالً أكثر منها - لصارت متجرً ا ويأخذ مكسرة أو خفافً يعطي صحاحً
ذلك إلى ربا النســيئة فيها وال بد؛ فاألثمان ال تقصــد ألعيانها، بل يقصد التوصل بها ذلك إلى ربا النســيئة فيها وال بد؛ فاألثمان ال تقصــد ألعيانها، بل يقصد التوصل بها 
ا تقصد ألعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنى  ا تقصد ألعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنى إلى الســلع، فإذا صارت في أنفسها سلعً إلى الســلع، فإذا صارت في أنفسها سلعً

الفتاو، البن تيمية، (١٩١٩ / /٢٥١٢٥١- - ٢٥٢٢٥٢).). الفتاو، البن تيمية، (   (١)
الطرق الحكمية، البن القيِّم (٢٠٢٢٠٢).). الطرق الحكمية، البن القيِّم (   (٢)
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معقول يختص بالنقود ال يتعد إلى سائر الموزونات)معقول يختص بالنقود ال يتعد إلى سائر الموزونات)(١). . 
لقا لغيرهما  لقا لغيرهما وقــال الغزالي - رحمه اللَّــه- عن الدراهم والدنانير: (ألنَّهمــا خُ وقــال الغزالي - رحمه اللَّــه- عن الدراهم والدنانير: (ألنَّهمــا خُ
ا على  ا على ال لنفســهما؛ إذ ال غرض في عينهما فإذا اتَّجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودً ال لنفســهما؛ إذ ال غرض في عينهما فإذا اتَّجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودً
خالف وضع الحكمة؛ إذ طلب النقد لغير ما وضــع له ظلم)خالف وضع الحكمة؛ إذ طلب النقد لغير ما وضــع له ظلم)(٢). ويقول كذلك: (فأما . ويقول كذلك: (فأما 
مــن معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مــن معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد 
ا عنده وينزل منــزل المكنوز وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم، كما  ا عنده وينزل منــزل المكنوز وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم، كما مقيدً مقيدً
ا لالدخار وهو ظلم)(٣). ا لالدخار وهو ظلم)أن حبسه ظلم فال معنى لبيع النقد بالنقد إال اتخاذ النقد مقصودً أن حبسه ظلم فال معنى لبيع النقد بالنقد إال اتخاذ النقد مقصودً

القول الثاني: القول الثاني: 
ا بناءً على جواز بيع  ا بناءً على جواز بيع جواز المتاجرة والمضاربة بالعمالت يؤخذ هــذا تخريجً جواز المتاجرة والمضاربة بالعمالت يؤخذ هــذا تخريجً
الصرف، وهــو رأي جمهور الفقهاءالصرف، وهــو رأي جمهور الفقهاء(٤) مــن القدماء والمعاصرين، وهــو ما أفتى به  مــن القدماء والمعاصرين، وهــو ما أفتى به 
مجمع الفقه اإلسالمي الدوليمجمع الفقه اإلسالمي الدولي(٥)، وهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية ، وهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالميةاإلسالمية(٦).
أدلة القول األول: (القائلين بتحريم المضاربة في العمالت)أدلة القول األول: (القائلين بتحريم المضاربة في العمالت)

١- العمالت وســيلة لتبادل الســلع، فهي وســيلة لتحصيل غاية وهي السلع - العمالت وســيلة لتبادل الســلع، فهي وســيلة لتحصيل غاية وهي السلع 
التي يحتاجهــا الناس، فكيف تكون العمالت غاية؟ هذا خالف الحكمة التي ألجلها التي يحتاجهــا الناس، فكيف تكون العمالت غاية؟ هذا خالف الحكمة التي ألجلها 

وضعت النقود.وضعت النقود.
إعالم الموقعين، البن القيم (٢ / /١٠٥١٠٥).). إعالم الموقعين، البن القيم (   (١)

إحياء علوم الدين، للغزالي (٩٢٩٢/٤).). إحياء علوم الدين، للغزالي (   (٢)
نفس المصدر السابق. نفس المصدر السابق.   (٣)

المبسوط، للسرخسي (٢/١٤١٤)، المدونة، لإلمام مالك ()، المدونة، لإلمام مالك (٣/٣)، األم، للشافعي ()، األم، للشافعي (٣١٣١/٣)، )،  المبسوط، للسرخسي (   (٤)
منتهى اإلرادات، البن النجار (منتهى اإلرادات، البن النجار (٣٦٥٣٦٥/٢).).

قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن األسواق المالية رقم: ٦٣٦٣ ( (٧/١).). قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن األسواق المالية رقم:    (٥)
المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (٦٦٦٦).). المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (   (٦)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١٤٩١٤٩

المناقشة: المناقشة: 
العمالت وسيلة لتحصيل الســلع هذا صحيح، ولكن ال يمنع أن تكون سلعة العمالت وسيلة لتحصيل الســلع هذا صحيح، ولكن ال يمنع أن تكون سلعة 

تباع وتشتر بناءً على أنَّ األصل هو اإلباحة.تباع وتشتر بناءً على أنَّ األصل هو اإلباحة.
٢- جعل العمالت ســلعة تباع وتشــتر فيه من الضرر والفساد الكثير على - جعل العمالت ســلعة تباع وتشــتر فيه من الضرر والفساد الكثير على 

الناس وتعامالتهم.الناس وتعامالتهم.
المناقشة: المناقشة: 

األصل في المضاربــة بالعمالت اإلباحة، فيقتصر عليهــا حتى يثبت الدليل، األصل في المضاربــة بالعمالت اإلباحة، فيقتصر عليهــا حتى يثبت الدليل، 
أو يثبت الضرر، عندها نقول إنَّ الضرر يزال، وعندها نمنعها لوجود الضرر. أو يثبت الضرر، عندها نقول إنَّ الضرر يزال، وعندها نمنعها لوجود الضرر. 

أدلة القول الثاني: (القائلين بجواز المضاربة في العمالت)أدلة القول الثاني: (القائلين بجواز المضاربة في العمالت)
لُّ واإلباحــة، وال يخرج عــن هذا األصل  لُّ واإلباحــة، وال يخرج عــن هذا األصل - األصــل في المعامــالت الحِ ١- األصــل في المعامــالت الحِ
إال بدليــل، وال يوجد دليل يمنــع المضاربة في العمالت، فتبقــى على األصل وهو إال بدليــل، وال يوجد دليل يمنــع المضاربة في العمالت، فتبقــى على األصل وهو 

الجواز.الجواز.
٢- جاء في السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام المبادلة في العمالت، - جاء في السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام المبادلة في العمالت، 
ومن أشــهرها الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ومن أشــهرها الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
ا  ا مثالً بمثل، ســواء بسواء، يدً قال: قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة «الذهب بالذهب والفضة بالفضة – إلى أن قال: -  إلى أن قال: - مثالً بمثل، ســواء بسواء، يدً
ا بيد»(١). وحديث أبي . وحديث أبي  ا بيد»بيــد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شــئتم إذا كان يدً بيــد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شــئتم إذا كان يدً
ســعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: ســعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: «ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً «ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً 

بمثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائبًا بناجز»بمثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائبًا بناجز»(٢). . 
سبق تخريجه في صحيح مسلم. سبق تخريجه في صحيح مسلم.   (١)

سبق تخريجه في صحيح البخاري. سبق تخريجه في صحيح البخاري.   (٢)



١٥٠١٥٠

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

وجه الداللة:وجه الداللة: وهذان الحديثان صريحان في أنَّ الذهب جنس، والفضة جنس،  وهذان الحديثان صريحان في أنَّ الذهب جنس، والفضة جنس، 
فإذا اختلفت األجناس فيجوز بيعهما بالتفاضل بشــرط عــدم األجل، ويقاس عليها فإذا اختلفت األجناس فيجوز بيعهما بالتفاضل بشــرط عــدم األجل، ويقاس عليها 

العمالت االفتراضية. العمالت االفتراضية. 
الترجيح: الترجيح: 

الذي يترجح -واللَّه أعلم- القول بجواز المضاربة في العمالت، أو على أســوء الذي يترجح -واللَّه أعلم- القول بجواز المضاربة في العمالت، أو على أســوء 
تقدير القــول بكراهيتها وليس تحريمها، وذلك لقوة أدلة القائلين بالجواز وإمكانية الرد تقدير القــول بكراهيتها وليس تحريمها، وذلك لقوة أدلة القائلين بالجواز وإمكانية الرد 
على القائلين بالتحريم، جاء في معيار المتاجرة في العمالت لهيئة المحاسبة والمراجعة على القائلين بالتحريم، جاء في معيار المتاجرة في العمالت لهيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسســات المالية اإلســالمية: (الحكم األصلي للمتاجرة في العمالت هو اإلباحة؛ للمؤسســات المالية اإلســالمية: (الحكم األصلي للمتاجرة في العمالت هو اإلباحة؛ 
ألنَّها داخلة في عموم األدلة على مشــروعية بيع الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من ألنَّها داخلة في عموم األدلة على مشــروعية بيع الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من 
وجوه الكســب، وحكمها اإلباحة ما لم يطرأ عليها سبب للتحريم أو الكراهة. ومستند وجوه الكســب، وحكمها اإلباحة ما لم يطرأ عليها سبب للتحريم أو الكراهة. ومستند 
ذلك األحاديث الواردة في مبادلة العمالت، وإطالق الحكم المستنبط منها حسبما قرره ذلك األحاديث الواردة في مبادلة العمالت، وإطالق الحكم المستنبط منها حسبما قرره 

الفقهاء في باب الصرف، فإذا اختـل شيء من الضوابط الشرعية حرمت المتاجرة)الفقهاء في باب الصرف، فإذا اختـل شيء من الضوابط الشرعية حرمت المتاجرة)(١).
وتجــوز المتاجرة في العمالت شــريطة مراعاة األحكام والضوابط الشــرعية وتجــوز المتاجرة في العمالت شــريطة مراعاة األحكام والضوابط الشــرعية 

اآلتيةاآلتية(٢): 
ق العاقدين، ســواء أكان القبــض حقيقيا أم  أن يتــم التقابض قبل تفرُّ ق العاقدين، ســواء أكان القبــض حقيقيا أم (أ)  أن يتــم التقابض قبل تفرُّ (أ) 

حكميا.حكميا.
أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما  أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما (ب)  (ب) 
عملة ورقية واآلخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني عملة ورقية واآلخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني 

للدولة نفسها.للدولة نفسها.
المعايير الشرعية (٦٦٦٦).). المعايير الشرعية (   (١)

المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (٥٥٥٥).). المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (   (٢)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١٥١١٥١

أالَّ يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما. أالَّ يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.(ج)  (ج) 
أالَّ تكون عملية المتاجرة بالعمالت بقصد االحتكار، أو بما يترتب عليه  أالَّ تكون عملية المتاجرة بالعمالت بقصد االحتكار، أو بما يترتب عليه (د)  (د) 

ضرر باألفراد أو المجتمعات.ضرر باألفراد أو المجتمعات.
أالَّ يكون التعامل بالعمالت في السوق اآلجلة. أالَّ يكون التعامل بالعمالت في السوق اآلجلة.( هـ)  ( هـ) 

د قــرار مجمع الفقه  د قــرار مجمع الفقه ولمزيــد من التفصيــل عن المضاربة فــي العمالت نُورِ ولمزيــد من التفصيــل عن المضاربة فــي العمالت نُورِ
اإلســالمي الدولي بشــأن األســواق الماليةاإلســالمي الدولي بشــأن األســواق المالية(١): (الحمد للَّه رب العالمين، والصالة : (الحمد للَّه رب العالمين، والصالة 
والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مجلس مجمع والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مجلس مجمع 
الفقه اإلســالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الســابع بجدة في المملكة العربية الفقه اإلســالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الســابع بجدة في المملكة العربية 
الســعودية من الســعودية من ٧-١٢١٢ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤١٢١٤١٢، الموافق ، الموافق ٩ – ١٤١٤ أيار (مايو)  أيار (مايو) ١٩٩٢١٩٩٢م، بعد م، بعد 
اطِّالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (األســواق المالية) اطِّالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (األســواق المالية) 
األســهم، االختيارات، السلع، بطاقة االئتمان، وبعد اســتماعه إلى المناقشات التي األســهم، االختيارات، السلع، بطاقة االئتمان، وبعد اســتماعه إلى المناقشات التي 

دارت حوله، قرر ما يلي: دارت حوله، قرر ما يلي: 
... : : ...أوالً أوالً
ثانيًا: ...ثانيًا: ...

ثالثًا: التعامل بالسلع والعمالت والمؤشرات في األسواق المنظمة: ثالثًا: التعامل بالسلع والعمالت والمؤشرات في األسواق المنظمة: 
١- السلع: - السلع: 

يتم التعامل بالسلع في األسواق المنظمة بإحد أربع طرق هي التالية: يتم التعامل بالسلع في األسواق المنظمة بإحد أربع طرق هي التالية: 
الطريقة األولى:الطريقة األولى: أن يتضمن العقد حق تَسلُّم المبيع وتَسلُّم الثمن في الحال مع  أن يتضمن العقد حق تَسلُّم المبيع وتَسلُّم الثمن في الحال مع 
ا  ا وجود الســلع أو إيصاالت ممثلة لها في ملك البائع وقبضه. وهذا العقد جائز شرعً وجود الســلع أو إيصاالت ممثلة لها في ملك البائع وقبضه. وهذا العقد جائز شرعً

قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن األسواق المالية رقم: ٦٣٦٣ ( (٧/١).). قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن األسواق المالية رقم:    (١)



١٥٢١٥٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

بشروط البيع المعروفة.بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية:الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تَســلُّم المبيع وتَسلُّم الثمن في الحال مع  أن يتضمن العقد حق تَســلُّم المبيع وتَسلُّم الثمن في الحال مع 

ا بشروط البيع المعروفة. ا بشروط البيع المعروفة.إمكانهما بضمان هيئة السوق، وهذا العقد جائز شرعً إمكانهما بضمان هيئة السوق، وهذا العقد جائز شرعً
الطريقة الثالثة:الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تســليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد  أن يكون العقد على تســليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد 
آجل ودفع الثمن عند التســليم، وأن يتضمن شــرطًا يقتضي أن ينتهي فعالً بالتسليم آجل ودفع الثمن عند التســليم، وأن يتضمن شــرطًا يقتضي أن ينتهي فعالً بالتسليم 
ل ليســتوفي شروط  ليْن، ويمكن أن يُعدَّ ــلُّم. وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدَ ل ليســتوفي شروط والتَّسَ ليْن، ويمكن أن يُعدَّ ــلُّم. وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدَ والتَّسَ
ــلَم جاز. وكذلك ال يجوز بيع السلعة  ــلَم المعروفة، فإذا اســتوفى شــروط السَّ ــلَم جاز. وكذلك ال يجوز بيع السلعة السَّ ــلَم المعروفة، فإذا اســتوفى شــروط السَّ السَّ

ا قبل قبضها. لَمً ا قبل قبضها.المشتراة سَ لَمً المشتراة سَ
الطريقة الرابعة:الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد  أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد 
آجل ودفع الثمن عند التســليم دون أن يتضمن العقد شرطًا يقتضي أن ينتهي بالتسليم آجل ودفع الثمن عند التســليم دون أن يتضمن العقد شرطًا يقتضي أن ينتهي بالتسليم 
ا في  ــلُّم الفعليَيْن، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. وهذا هو النوع األكثر شيوعً ا في والتَّسَ ــلُّم الفعليَيْن، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. وهذا هو النوع األكثر شيوعً والتَّسَ

. .أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصالً أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصالً
٢- التعامل بالعمالت: - التعامل بالعمالت: 

يتم التعامل بالعمالت في األســواق المنظمة بإحد الطرق األربع المذكورة يتم التعامل بالعمالت في األســواق المنظمة بإحد الطرق األربع المذكورة 
في التعامل بالسلع. وال يجوز شــراء العمالت وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. أما في التعامل بالسلع. وال يجوز شــراء العمالت وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. أما 
الطريقتان األولى والثانية فيجوز فيهما شــراء العمالت وبيعها بشرط استيفاء شروط الطريقتان األولى والثانية فيجوز فيهما شــراء العمالت وبيعها بشرط استيفاء شروط 

الصرف المعروفة.الصرف المعروفة.
٣- التعامل بالمؤشر: - التعامل بالمؤشر: 

المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم 
التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض األسواق المالية، وال يجوز بيع التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض األسواق المالية، وال يجوز بيع 

وشراء المؤشر؛ ألنَّه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي ال يمكن وجوده.وشراء المؤشر؛ ألنَّه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي ال يمكن وجوده.
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٤- البديل الشرعي للمعامالت المحرمة في السلع والعمالت: - البديل الشرعي للمعامالت المحرمة في السلع والعمالت: 
ينبغي تنظيم سوق إسالمية للسلع والعمالت على أساس المعامالت الشرعية ينبغي تنظيم سوق إسالمية للسلع والعمالت على أساس المعامالت الشرعية 
لَم، والصرف، والوعد بالبيع في وقت آجل، واالستصناع، وغيرها.  لَم، والصرف، والوعد بالبيع في وقت آجل، واالستصناع، وغيرها. وبخاصة بيع السَّ وبخاصة بيع السَّ
وير المجمع ضرورة القيام بدراســة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في وير المجمع ضرورة القيام بدراســة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في 

سوق إسالمية منظمة).سوق إسالمية منظمة).
وحقيقة أن المضاربة في العمالت االفتراضية تحتاج مزيد نظر فأسعار العمالت وحقيقة أن المضاربة في العمالت االفتراضية تحتاج مزيد نظر فأسعار العمالت 
االفتراضية ارتفاعها ونزولها يعتمد فقط على إقبال الناس وتركهم لهذه العمالت بعكس االفتراضية ارتفاعها ونزولها يعتمد فقط على إقبال الناس وتركهم لهذه العمالت بعكس 
العمالت التي تمثل الدول فارتفاعها ونزولها له عدة اعتبارات مختلفة منها اقتصاد البلد العمالت التي تمثل الدول فارتفاعها ونزولها له عدة اعتبارات مختلفة منها اقتصاد البلد 
وأســعار الفائدة ومنها المضاربة على العملة وغير ذلك ولهذا فالمضاربة في العمالت وأســعار الفائدة ومنها المضاربة على العملة وغير ذلك ولهذا فالمضاربة في العمالت 
االفتراضية تعتبر من الحساسية بمكان وفيها ضرر على الناس فقد رأينا عملة البتكوين االفتراضية تعتبر من الحساسية بمكان وفيها ضرر على الناس فقد رأينا عملة البتكوين 
في في ٢٠٠٩٢٠٠٩م بسعر ســنت واحد وفي م بسعر ســنت واحد وفي ٢٠١٧٢٠١٧م وصلت إلى قرابة (م وصلت إلى قرابة (٢٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠) دوالر ثم ) دوالر ثم 
نزلت إلى أقل من عشــرة آالف دوالر في نفس العام فالمضاربة في هذه العمالت تؤثر نزلت إلى أقل من عشــرة آالف دوالر في نفس العام فالمضاربة في هذه العمالت تؤثر 
ا أراد شــراء سلعة والدفع  ا أراد شــراء سلعة والدفع فيها بشــكل كبير وتؤثر على المتعاملين فيها فلو أن شــخصً فيها بشــكل كبير وتؤثر على المتعاملين فيها فلو أن شــخصً
بالبتكوين مثالً واشــتر البتكوين بـ (بالبتكوين مثالً واشــتر البتكوين بـ (٢٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠) دوالر وعندما أراد أن يحاسب على ) دوالر وعندما أراد أن يحاسب على 
السلعة وصلت إلى (السلعة وصلت إلى (١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠) دوالر فهذه خسارة كبيرة بسبب المضاربات خاصة وأن ) دوالر فهذه خسارة كبيرة بسبب المضاربات خاصة وأن 
العمالت االفتراضية ليس عليهــا رقابة من الدول مثل بقية عمالت الدول التي تتدخل العمالت االفتراضية ليس عليهــا رقابة من الدول مثل بقية عمالت الدول التي تتدخل 
وتضع األنظمة والتشــريعات لحماية عملتها ولهــذا فالمضاربة صحيح أنها من حيث وتضع األنظمة والتشــريعات لحماية عملتها ولهــذا فالمضاربة صحيح أنها من حيث 
األصل جائزة ولكن تحتاج إلى مزيد نظــر واجتهاد لمنع الضرر بحيث يصبح ال ضرر األصل جائزة ولكن تحتاج إلى مزيد نظــر واجتهاد لمنع الضرر بحيث يصبح ال ضرر 
وال ضرار خاصة وأن المعيار الشــرعي وكذلك قرار مجمــع الفقه يتكلم عن عمالت وال ضرار خاصة وأن المعيار الشــرعي وكذلك قرار مجمــع الفقه يتكلم عن عمالت 
الــدول وليس عن العمالت االفتراضية ولهذا يمكن التفريق والمنع من المضاربة على الــدول وليس عن العمالت االفتراضية ولهذا يمكن التفريق والمنع من المضاربة على 

العمالت االفتراضية والقول بهذا فيه وجاهة والله أعلم.العمالت االفتراضية والقول بهذا فيه وجاهة والله أعلم.
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حكم الشراء بالعمالت االفتراضيةحكم الشراء بالعمالت االفتراضية

المطلــب األول: حكــم شــراء الذهب والفضــة والعمــالت بالعمالت المطلــب األول: حكــم شــراء الذهب والفضــة والعمــالت بالعمالت 
االفتراضية.االفتراضية.

يعتبر البيع والشــراء من األمور المشروعة بإجماع العلماء، وقد نص القرآن  يعتبر البيع والشــراء من األمور المشروعة بإجماع العلماء، وقد نص القرآن    
علــى ذلك، قال اللَّه تعالــى: علــى ذلك، قال اللَّه تعالــى: نث   7   8   9   :   ;      مث(١)، فشــراء الذهب ، فشــراء الذهب 
والفضــة والعمالت جائز مــن حيث األصل، ولكــن ما حكم شــرائها بالعمالت والفضــة والعمالت جائز مــن حيث األصل، ولكــن ما حكم شــرائها بالعمالت 

االفتراضية؟ هذا ما سنحاول بحثه في هذا المطلب. االفتراضية؟ هذا ما سنحاول بحثه في هذا المطلب. 
وللبيع أقســام متعددة باعتبارات مختلفة نذكر منها تقسيم البيع باعتبار المبيع، وللبيع أقســام متعددة باعتبارات مختلفة نذكر منها تقسيم البيع باعتبار المبيع، 

وهي ثالثة أقسام: وهي ثالثة أقسام: 
البيع المطلق: وهو مبادلة العين بالنقد. البيع المطلق: وهو مبادلة العين بالنقد.-   -١

بيع الصرف: وهو مبادلة النقد بالنقد. بيع الصرف: وهو مبادلة النقد بالنقد.-   -٢
بيع المقايضة: وهو مبادلة العين بالعين. بيع المقايضة: وهو مبادلة العين بالعين.-   -٣

وتعتبر العمالت االفتراضية كما رجحناها في المبحث األول (حقيقة العمالت وتعتبر العمالت االفتراضية كما رجحناها في المبحث األول (حقيقة العمالت 
سورة البقرة، آية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، آية:    (١)
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العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

االفتراضية عند الفقهاء)، أنَّها تعتبر مثل الفلوس فهي تقاس عليها، وفي المبحث الثاني االفتراضية عند الفقهاء)، أنَّها تعتبر مثل الفلوس فهي تقاس عليها، وفي المبحث الثاني 
ا العمالت  ا العمالت (جريان علة الثمنية على العمالت االفتراضيــة)، رجحنا ثمنية الفلوس؛ إذً (جريان علة الثمنية على العمالت االفتراضيــة)، رجحنا ثمنية الفلوس؛ إذً
االفتراضية تعتبر ذات ثمن مثل النقود التي من الذهب والفضة، وشراء الذهب والفضة االفتراضية تعتبر ذات ثمن مثل النقود التي من الذهب والفضة، وشراء الذهب والفضة 
والعمالت بالعمالت االفتراضية يعتبر من بيع الصرف؛ ألنَّه مبادلة نقد بنقد وهو جائز والعمالت بالعمالت االفتراضية يعتبر من بيع الصرف؛ ألنَّه مبادلة نقد بنقد وهو جائز 

ت معنا وهي:  ا فيطبق عليه أحكام الصرف وشروط الصرف التي مرَّ ت معنا وهي: شرعً ا فيطبق عليه أحكام الصرف وشروط الصرف التي مرَّ شرعً
١- التقابض، وهذا الشرط يتضمن شرطين: - التقابض، وهذا الشرط يتضمن شرطين: 
األول: األول: الحلول، بأن يكون العوضان حالَّين. الحلول، بأن يكون العوضان حالَّين. 

والثاني: والثاني: القبض الحقيقي قبل التفرق. ودليل ذلك قوله عليه الصالة والسالم: القبض الحقيقي قبل التفرق. ودليل ذلك قوله عليه الصالة والسالم: 
»(١). يعني القبض الحقيقي في مجلس العقد. . يعني القبض الحقيقي في مجلس العقد.  ا بِيَدٍ دً »«يَ ا بِيَدٍ دً «يَ

ا سواءً بيعت  ا سواءً بيعت وعلى هذا فيشترط عند شراء الذهب أو الفضة أو العمالت مطلقً وعلى هذا فيشترط عند شراء الذهب أو الفضة أو العمالت مطلقً
بجنسها أم بغير جنسها التقابض قبل التفرق.بجنسها أم بغير جنسها التقابض قبل التفرق.

٢- الخلو من خيار الشــرط، حيث اتفق الفقهاء على أنَّ اشــتراط الخيار في - الخلو من خيار الشــرط، حيث اتفق الفقهاء على أنَّ اشــتراط الخيار في 
ا. ا.الصرف يعتبر فاسدً الصرف يعتبر فاسدً

٣- التماثل، وذلك بأن يتساو الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو العملة - التماثل، وذلك بأن يتساو الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو العملة 
بعملة من جنسها؛ كالدوالر بالدوالر، أو الريال بالريال، أما إذا اختلف الجنس كما لو بعملة من جنسها؛ كالدوالر بالدوالر، أو الريال بالريال، أما إذا اختلف الجنس كما لو 

بيع الدوالر بالريال فال يشترط التماثل.بيع الدوالر بالريال فال يشترط التماثل.
المطلب الثاني: حكم شــراء الســلع والخدمــات الحقيقية بالعمالت المطلب الثاني: حكم شــراء الســلع والخدمــات الحقيقية بالعمالت 

االفتراضية.االفتراضية.
ــلْعة  ــلْعة  (والسِّ ف معنى الســلع والخدمات، نبدأ بالســلع:بالســلع: (والسِّ ف معنى الســلع والخدمات، نبدأ بداية أحــب أن أعرِّ بداية أحــب أن أعرِّ

سبق تخريجه من حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم. سبق تخريجه من حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم.   (١)
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ــلَع أعيان تنتج ويتم  ــلَع أعيان تنتج ويتم . فالسِّ ا به من رقيق وغيره)(١). فالسِّ ــلَعٍ ومــا كان متجورً ع على سِ ا به من رقيق وغيره)تُجمَ ــلَعٍ ومــا كان متجورً ع على سِ تُجمَ
شراؤها؛ كالسيارات والجواالت والســاعات وغيرها في أمور الصناعة، وكالفواكه شراؤها؛ كالسيارات والجواالت والســاعات وغيرها في أمور الصناعة، وكالفواكه 
والخضــروات في الزراعــة، وكالدواب من بقر وغنم وإبل فــي الحيوانات وهكذا، والخضــروات في الزراعــة، وكالدواب من بقر وغنم وإبل فــي الحيوانات وهكذا، 
ا إذا اكتملت فيها شروط وأركان البيع  ا إذا اكتملت فيها شروط وأركان البيع فهي ســلع تباع بمقابل مادي، وهي جائزة شرعً فهي ســلع تباع بمقابل مادي، وهي جائزة شرعً

الجائزة.الجائزة.
ة، منحة، عنايــة واهتمام)(٢). .  ــل، هديَّ ة، منحة، عنايــة واهتمام) فهي: (مســاعدة أو فضْ ــل، هديَّ أمــا أمــا الخدماتالخدمات فهي: (مســاعدة أو فضْ
والمقصــود بها األعمال التي تقدم من جهات مختلفــة مقابل أجر مادي، وذلك مثل والمقصــود بها األعمال التي تقدم من جهات مختلفــة مقابل أجر مادي، وذلك مثل 
المحامي الذي يقدم خدماته واستشــاراته القانونية بأجر مادي، وكذلك مثل الطبيب المحامي الذي يقدم خدماته واستشــاراته القانونية بأجر مادي، وكذلك مثل الطبيب 
الذي يقدم خدماته العالجية مقابل أجــر مادي، ومثلها الخدمات التعليمة وخدمات الذي يقدم خدماته العالجية مقابل أجــر مادي، ومثلها الخدمات التعليمة وخدمات 
ا وإنَّما تعتبر من عقود اإلجارة الجائزة  ا وإنَّما تعتبر من عقود اإلجارة الجائزة السفر والسياحة وغيرها، فالخدمات ليست بيعً السفر والسياحة وغيرها، فالخدمات ليست بيعً

ا إذا توفرت فيها شروط وأركان عقد اإلجارة. ا إذا توفرت فيها شروط وأركان عقد اإلجارة.شرعً شرعً
وحاليًا يتم اســتخدام العمالت االفتراضية في الدفع لشراء السلع والخدمات وحاليًا يتم اســتخدام العمالت االفتراضية في الدفع لشراء السلع والخدمات 
ا؛ ألن  ا؛ ألن الحقيقــة كما مرَّ معنا فــي دول مختلفة من العالم، ومثل هذا يعتبر جاز شــرعً الحقيقــة كما مرَّ معنا فــي دول مختلفة من العالم، ومثل هذا يعتبر جاز شــرعً
العمالت االفتراضية تعتبر مثل الفلوس فــي الثمنية فتجري عليها أحكام النقود التي العمالت االفتراضية تعتبر مثل الفلوس فــي الثمنية فتجري عليها أحكام النقود التي 
من الذهب والفضة، فيجوز شــراء الســلع والخدمات بالعمالت االفتراضية والدفع من الذهب والفضة، فيجوز شــراء الســلع والخدمات بالعمالت االفتراضية والدفع 

بها، وينقسم البيع باعتبار كيفية أداء الثمن إلى أربعة أقسام: بها، وينقسم البيع باعتبار كيفية أداء الثمن إلى أربعة أقسام: 
ن، ويسمى بيع  ثْمَ ن، ويسمى بيع  وهو ما اليشــترط فيه تأجيل الثمن أو المُ ثْمَ لَيْن: وهو ما اليشــترط فيه تأجيل الثمن أو المُ ز البَدَ نْجَ لَيْن:- مُ ز البَدَ نْجَ ١- مُ

النقد أو الحال، وهو جائز في العمالت االفتراضية.النقد أو الحال، وهو جائز في العمالت االفتراضية.
كتاب العين، للفراهيدي، باب العين والسين والالم (٣٣٢٣٣٢/١).). كتاب العين، للفراهيدي، باب العين والسين والالم (   (١)

معجــم اللغة العربية المعاصــرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق عمل  معجــم اللغة العربية المعاصــرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق عمل    (٢)
(خ د م) ((خ د م) (٦٢١٦٢١/١).).



١٥٨١٥٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ل الثمن: وهو ما يشــترط فيه تأجيل الثمن، وهو بيع النســيئة أو البيع  وهو ما يشــترط فيه تأجيل الثمن، وهو بيع النســيئة أو البيع  ل الثمن:- مؤجَّ ٢- مؤجَّ
اآلجل، وهو جائز في العمالت االفتراضية.اآلجل، وهو جائز في العمالت االفتراضية.

ــلَم مع تعجيل الثمن، وهو جائز في العمالت  ــلَم مع تعجيل الثمن، وهو جائز في العمالت  وهو بيع السَّ ن: وهو بيع السَّ ثْمَ ل المُ ن:- مؤجَّ ثْمَ ل المُ ٣- مؤجَّ
االفتراضية.االفتراضية.

ن  ثْمَ ن  وهو بيع الدين بالدين، فيؤجل فيه الثمن (القيمة) والمُ ثْمَ لَيْن: وهو بيع الدين بالدين، فيؤجل فيه الثمن (القيمة) والمُ ل البَدَ لَيْن:- مؤجَّ ل البَدَ ٤- مؤجَّ
م في العمالت االفتراضية. م في العمالت االفتراضية.(السلعة) وهو محرَّ (السلعة) وهو محرَّ

ا بالعمالت  ا بالعمالت فهذه هي أقســام البيع باعتبار كيفية أداء الثمن، فيجوز الشــراء نقدً فهذه هي أقســام البيع باعتبار كيفية أداء الثمن، فيجوز الشــراء نقدً
ا، ويجوز فيها بيع  ا، ويجوز فيها بيع االفتراضية، ويجوز بيع األجل بتأخير الثمن مع استالم السلعة مقدمً االفتراضية، ويجوز بيع األجل بتأخير الثمن مع استالم السلعة مقدمً
ا للحصول على  ا للحصول على السلم بأن تكون العمالت االفتراضية ثمن المسلم فيه بأن تدفع مقدمً السلم بأن تكون العمالت االفتراضية ثمن المسلم فيه بأن تدفع مقدمً
يْن، وهو تأجيل تسليم السلعة وكذلك العملة  يْن، وهو تأجيل تسليم السلعة وكذلك العملة ســلعة آجلة، كما يحرم فيها تأجيل البدلَ ســلعة آجلة، كما يحرم فيها تأجيل البدلَ

االفتراضية.االفتراضية.
فرع: حكم شراء األلعاب اإللكترونية بالعمالت االفتراضية: فرع: حكم شراء األلعاب اإللكترونية بالعمالت االفتراضية: 

يوجد في األلعــاب اإللكترونية خاصية وهي نقود افتراضية يمكن شــراؤها يوجد في األلعــاب اإللكترونية خاصية وهي نقود افتراضية يمكن شــراؤها 
بنقود حقيقية؛ كتوســيط الدوالر األمريكي مثالً لشــراء هذه العمالت، بحيث تتيح بنقود حقيقية؛ كتوســيط الدوالر األمريكي مثالً لشــراء هذه العمالت، بحيث تتيح 
ا بيع ما يكسبه  ا بيع ما يكسبه لالعب شــراء أشياء في اللعبة تســاعده في الفوز فيها، كما تتيح له أيضً لالعب شــراء أشياء في اللعبة تســاعده في الفوز فيها، كما تتيح له أيضً
من تقــدم في اللعبة وحصوله مقابلها على نقود افتراضية أخر من اللعبة أو حصوله من تقــدم في اللعبة وحصوله مقابلها على نقود افتراضية أخر من اللعبة أو حصوله 
على نقود حقيقية كالدوالر، وأيا يكن فإنَّ هذه العمالت االفتراضية التي في األلعاب على نقود حقيقية كالدوالر، وأيا يكن فإنَّ هذه العمالت االفتراضية التي في األلعاب 
اإللكترونية ال يمكن اســتخدامها في غير األلعاب، وفي حال الرغبة باالستفادة منها اإللكترونية ال يمكن اســتخدامها في غير األلعاب، وفي حال الرغبة باالستفادة منها 
في غير األلعاب فيجــب بيعها بعمالت حقيقية حيث ال يمكن أن يســتفاد منها بغير في غير األلعاب فيجــب بيعها بعمالت حقيقية حيث ال يمكن أن يســتفاد منها بغير 
ذلك، ومن هنا يتضح الفرق بيــن العمالت االفتراضية في األلعاب اإللكترونية وبين ذلك، ومن هنا يتضح الفرق بيــن العمالت االفتراضية في األلعاب اإللكترونية وبين 
العمالت االفتراضية التــي نتكلم عنها في هذا البحــث كـ(البتكوين) وغيره، حيث العمالت االفتراضية التــي نتكلم عنها في هذا البحــث كـ(البتكوين) وغيره، حيث 
إنَّ العمــالت االفتراضية كـ(البتكوين) يتعامل معهــا على أنَّها عمالت حقيقة يمكن إنَّ العمــالت االفتراضية كـ(البتكوين) يتعامل معهــا على أنَّها عمالت حقيقة يمكن 



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١٥٩١٥٩

أن يشــتري بها الشــخص ويبيع في الحقيقة وليس في الخيال أو في عالم افتراضي؛ أن يشــتري بها الشــخص ويبيع في الحقيقة وليس في الخيال أو في عالم افتراضي؛ 
كعمالت األلعاب اإللكترونية، وسوف أحاول في هذا الفرع الكالم عن أبرز المسائل كعمالت األلعاب اإللكترونية، وسوف أحاول في هذا الفرع الكالم عن أبرز المسائل 

الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع. الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع. 
: حكم شحن األلعاب اإللكترونية بنقود حقيقية : حكم شحن األلعاب اإللكترونية بنقود حقيقيةأوالً أوالً

تتيح األلعاب اإللكترونية ميزةً لمن يلعب فيها وهي شــراء نقود افتراضية عن تتيح األلعاب اإللكترونية ميزةً لمن يلعب فيها وهي شــراء نقود افتراضية عن 
طريق دفع نقود حقيقية، يســتفيد الالعب من النقود االفتراضية بالحصول على مزايا طريق دفع نقود حقيقية، يســتفيد الالعب من النقود االفتراضية بالحصول على مزايا 
فــي اللعبة اإللكترونية التي يلعبها مثل قطع مســافة أكثر، أو ســرعة زائدة، أو ذخيرة فــي اللعبة اإللكترونية التي يلعبها مثل قطع مســافة أكثر، أو ســرعة زائدة، أو ذخيرة 
أو قوة في ألعاب القتال والحرب، أو وقود في ألعاب السيارات ونحو ذلك، فما حكم أو قوة في ألعاب القتال والحرب، أو وقود في ألعاب السيارات ونحو ذلك، فما حكم 

دفع مثل هذه المبالغ على مثل هذه األشياء؟دفع مثل هذه المبالغ على مثل هذه األشياء؟
الذي يظهر -واللَّه أعلم- أنَّ شــحن األلعاب اإللكترونية برصيد معين وذلك الذي يظهر -واللَّه أعلم- أنَّ شــحن األلعاب اإللكترونية برصيد معين وذلك 
ا للمبلغ المدفوع  ا للمبلغ المدفوع بدفع نقود مالية حقيقية جائز، ســواء كان الرصيد المشحون مساويً بدفع نقود مالية حقيقية جائز، ســواء كان الرصيد المشحون مساويً
أو أقل أو أكثر، وليس هذا من الربا في شــيء؛ ألنَّ المبادلة هنا ليست بين مال ومال، أو أقل أو أكثر، وليس هذا من الربا في شــيء؛ ألنَّ المبادلة هنا ليست بين مال ومال، 
وإنَّما بين مال ورصيد إلكتروني افتراضي وليس حقيقيا وال يتعامل معه على أســاس وإنَّما بين مال ورصيد إلكتروني افتراضي وليس حقيقيا وال يتعامل معه على أســاس 
أنَّه مال، ودفع المال الحقيقي مقابل الحصول على هذا الرصيد ليتمكن من ممارســة أنَّه مال، ودفع المال الحقيقي مقابل الحصول على هذا الرصيد ليتمكن من ممارســة 
اللعبة اإللكترونية من األمور المباحة، فغاية األمر أنَّه للتســلية وللعبٍ مباح، ويمكن اللعبة اإللكترونية من األمور المباحة، فغاية األمر أنَّه للتســلية وللعبٍ مباح، ويمكن 

تكييف العقد على أنَّه عقد إجارة حيث باعه منفعة مباحة في اللعبة مقابل قيمة مالية.تكييف العقد على أنَّه عقد إجارة حيث باعه منفعة مباحة في اللعبة مقابل قيمة مالية.
يقول ابن حجريقول ابن حجر(١) -رحمه اللَّه -رحمه اللَّه– في فوائد حديث:  في فوائد حديث: «يا أبا عمير ما فعل النغير»«يا أبا عمير ما فعل النغير»: : 
شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، الكناني، العسقالني،  شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، الكناني، العسقالني،    (١)
الشافعي، المعروف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه، وأصله من عسقالن بفلسطين، وولد الشافعي، المعروف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه، وأصله من عسقالن بفلسطين، وولد 
ث فقيه أديب، أمــا تصانيفه فكثيرة جدا  ث فقيه أديب، أمــا تصانيفه فكثيرة جدا هـ وتوفي فيهــا، عالم محدِّ في القاهرة ســنة في القاهرة ســنة ٧٧٣٧٧٣هـ وتوفي فيهــا، عالم محدِّ
منها: فتح الباري في شــرح صحيح البخاري، اإلصابة في تمييز أســماء الصحابة، تهذيب منها: فتح الباري في شــرح صحيح البخاري، اإلصابة في تمييز أســماء الصحابة، تهذيب 

 = =التهذيب، لسان الميزان، أسباب النزول، بلوغ المرام من أدلة األحكام وغيرها كثير، توفي التهذيب، لسان الميزان، أسباب النزول، بلوغ المرام من أدلة األحكام وغيرها كثير، توفي 
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العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ى به الصغير من المباحات)(١). ى به الصغير من المباحات)(وجواز إنفاق المال فيما يتلهَّ (وجواز إنفاق المال فيما يتلهَّ
نْس بصوته؛  ا لألُ نْس بصوته؛  -رحمه اللَّه-: (لو استأجر طائرً ا لألُ ويقول الخطيب الشــربينيويقول الخطيب الشــربيني(٢) -رحمه اللَّه-: (لو استأجر طائرً

مة)(٣). مة)كالعندليب، أو لونه؛ كالطاوس، صح؛ ألنَّ المنافع المذكورة مقصودة متقوَّ كالعندليب، أو لونه؛ كالطاوس، صح؛ ألنَّ المنافع المذكورة مقصودة متقوَّ
ثانيًا: حكم دفع المال الحقيقي مقابل شراء أدوات إضافية في اللعبةثانيًا: حكم دفع المال الحقيقي مقابل شراء أدوات إضافية في اللعبة

تتيــح األلعاب اإللكترونية خاصية وهي شــراء أدوات إضافية في اللعبة، مثل تتيــح األلعاب اإللكترونية خاصية وهي شــراء أدوات إضافية في اللعبة، مثل 
شــراء أسلحة في الحروب، أو شــراء العبي كرة قدم، أو أدوات تساعده أثناء اللعب شــراء أسلحة في الحروب، أو شــراء العبي كرة قدم، أو أدوات تساعده أثناء اللعب 
ونحو ذلك مما يزيد في التسلية، وذلك بأن يدفع ماالً حقيقيا للحصول على عمالت ونحو ذلك مما يزيد في التسلية، وذلك بأن يدفع ماالً حقيقيا للحصول على عمالت 

نه من الشراء. نه من الشراء.افتراضية تمكِّ افتراضية تمكِّ
والحكم في دفع المال الحقيقي مقابل شراء أدوات إضافية في اللعبة جائز؛ إذ والحكم في دفع المال الحقيقي مقابل شراء أدوات إضافية في اللعبة جائز؛ إذ 
غايته أنَّه دفع أجرة مقابل توفيــر منفعة، وهي فرصة اللعب بميزات إضافية، فإذا جاز غايته أنَّه دفع أجرة مقابل توفيــر منفعة، وهي فرصة اللعب بميزات إضافية، فإذا جاز 
أصل اللعب جاز هذا الفرع الذي غايته أنَّه طريقة خاصة في اللعب. وشــراء األموال أصل اللعب جاز هذا الفرع الذي غايته أنَّه طريقة خاصة في اللعب. وشــراء األموال 
الوهمية الموجودة فــي اللعبة، هو في الحقيقة: أجرة اللعب بهــا؛ ألنَّها في الحقيقة الوهمية الموجودة فــي اللعبة، هو في الحقيقة: أجرة اللعب بهــا؛ ألنَّها في الحقيقة 
ليســت بمال، وال فرق بين شــرائها بمبلغ معلوم معين، وبين أن يقال: ادفع كذا لتبدأ ليســت بمال، وال فرق بين شــرائها بمبلغ معلوم معين، وبين أن يقال: ادفع كذا لتبدأ 
ســنة ٨٥٢٨٥٢هـ. ينظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر، للسخاوي. إنباء هـ. ينظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر، للسخاوي. إنباء  ســنة =   =

الغمر بأبناء العمر، البن حجر. شذرات الذهب، البن العماد (الغمر بأبناء العمر، البن حجر. شذرات الذهب، البن العماد (٣٩٥٣٩٥/٩).).
فتح الباري، البن حجر (٥٨٤٥٨٤/١٠١٠).). فتح الباري، البن حجر (   (١)

شــمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، فقيه شافعي، مفسر، من أهل القاهرة، له  شــمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، فقيه شافعي، مفسر، من أهل القاهرة، له    (٢)
تصانيف كثيرة منها: الســراج المنير، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شرح شواهد القطر، تصانيف كثيرة منها: الســراج المنير، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شرح شواهد القطر، 
مغني المحتــاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تقريرات على المطول، مناســك الحج. مغني المحتــاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تقريرات على المطول، مناســك الحج. 
كانت وفاته سنة كانت وفاته سنة ٩٧٧٩٧٧هـ. ينظر: شذرات الذهب، للعكري (هـ. ينظر: شذرات الذهب، للعكري (٥٦١٥٦١/١٠١٠). األعالم، للزركلي ). األعالم، للزركلي 

.(.(٦/٦)
مغني المحتاج (٤٤٦٤٤٦/٣).). مغني المحتاج (   (٣)



األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضيةاألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت االفتراضية

١٦١١٦١

اللعب، أو ادفع كذا لتبلغ المرحلة الثانية، أو ادفع كذا لتشتري رصيد أسلحةٍ تقاتل بها اللعب، أو ادفع كذا لتبلغ المرحلة الثانية، أو ادفع كذا لتشتري رصيد أسلحةٍ تقاتل بها 
العدو في اللعبة، وهكذا.العدو في اللعبة، وهكذا.

ثالثًا: حكم بيع الالعب للنقود اإللكترونيةثالثًا: حكم بيع الالعب للنقود اإللكترونية
وأمــا بيع الالعب للرصيد أو النقود اإللكترونية التي كســبها من خالل اللعبة وأمــا بيع الالعب للرصيد أو النقود اإللكترونية التي كســبها من خالل اللعبة 

بنقود حقيقية فال يخلو من حالين: بنقود حقيقية فال يخلو من حالين: 
١- فإن كان سيبيعها لمنتِج اللعبة ومالكها الذي يتيح له هذا اللعب على سبيل - فإن كان سيبيعها لمنتِج اللعبة ومالكها الذي يتيح له هذا اللعب على سبيل 
م؛ ألنَّ حاله مع صاحب اللعبة  ا أكثر، فهذا من القمار المحــرَّ م؛ ألنَّ حاله مع صاحب اللعبة التحدي ليكســب نقودً ا أكثر، فهذا من القمار المحــرَّ التحدي ليكســب نقودً
ا. وإجراء األلعاب  ا أو غارمً ا. وإجراء األلعاب كالمتغالبَيْــن في الرهان، وحالهما دائر بين أن يكون غانمً ا أو غارمً كالمتغالبَيْــن في الرهان، وحالهما دائر بين أن يكون غانمً
ا، إال فيما ورد الشــرع باستثنائه  م مطلقً ل عليه الالعب محرَّ ا، إال فيما ورد الشــرع باستثنائه على عوض مادي يتحصَّ م مطلقً ل عليه الالعب محرَّ على عوض مادي يتحصَّ
وهو (رمي الســهام، وسباق الخيل واإلبل)، وما أُلحق به مما هو في معناه من األمور وهو (رمي الســهام، وسباق الخيل واإلبل)، وما أُلحق به مما هو في معناه من األمور 

يْنة على الجهاد والقتال. عِ يْنة على الجهاد والقتال.المُ عِ المُ
عْل والعطاء ال يســتحق إالَّ في سباق الخيل واإلبل وما  عْل والعطاء ال يســتحق إالَّ في سباق الخيل واإلبل وما : (الجُ قال الخطابيقال الخطابي(١): (الجُ
ة في قتال العدو،  دَّ ة في قتال العدو، في معناهما، وفــي النصل وهو الرمي؛ وذلك ألن هذه األمــور عُ دَّ في معناهما، وفــي النصل وهو الرمي؛ وذلك ألن هذه األمــور عُ
عْل عليها ترغيبٌ في الجهاد وتحريض عليه. ويدخل في معنى الخيل  عْل عليها ترغيبٌ في الجهاد وتحريض عليه. ويدخل في معنى الخيل وفــي وبذل الجُ وفــي وبذل الجُ
البغال والحمير؛ ألنَّها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها؛ ألنَّها البغال والحمير؛ ألنَّها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها؛ ألنَّها 
تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي. وأما السباق بالطير والزجل بالحمام تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي. وأما السباق بالطير والزجل بالحمام 
ة الحرب وال من باب القوة على الجهاد، فأخذ  دَّ ة الحرب وال من باب القوة على الجهاد، فأخذ وما يدخل في معناه ممــا ليس من عُ دَّ وما يدخل في معناه ممــا ليس من عُ
د بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، من أهل بست (من بالد  مْ أبو سليمان، حَ د بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، من أهل بست (من بالد   مْ أبو سليمان، حَ  (١)
كابل)، ولد سنة كابل)، ولد سنة ٣١٩٣١٩هـ، فقيه محدث، له عدة مصنفات منها: معالم السنن (وهو شرح سنن هـ، فقيه محدث، له عدة مصنفات منها: معالم السنن (وهو شرح سنن 
أبي داود)، أعالم الســنن (وهو شرح البخاري)، غريب الحديث، إصالح غلط المحدثين. أبي داود)، أعالم الســنن (وهو شرح البخاري)، غريب الحديث، إصالح غلط المحدثين. 
توفي ســنة توفي ســنة ٣٨٨٣٨٨ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي ( هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (١٤٩١٤٩/٣)، سير أعالم النبالء، للذهبي )، سير أعالم النبالء، للذهبي 

.(.(٢٣٢٣/١٧١٧)



١٦٢١٦٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

السبق عليه قمار محظور ال يجوز)السبق عليه قمار محظور ال يجوز)(١).
٢- وإن كان ســيبيعها لشــخص أجنبــي ال عالقة له بمنتج اللعبــة ومالكها، - وإن كان ســيبيعها لشــخص أجنبــي ال عالقة له بمنتج اللعبــة ومالكها، 
فال بأس بذلك؛ ألنَّه من باب االســتعاضة عن منفعة مباحة بمال حقيقي، وليس فيها فال بأس بذلك؛ ألنَّه من باب االســتعاضة عن منفعة مباحة بمال حقيقي، وليس فيها 

رهان أو مغالبة على عوض مالي.رهان أو مغالبة على عوض مالي.

معالم السنن، للخطابي (٢٥٥٢٥٥/٢).). معالم السنن، للخطابي (   (١)



١٦٣١٦٣

الحمد للَّه رب العالمين، والصالة والســالم على أشرف األنبياء والمرسلين الحمد للَّه رب العالمين، والصالة والســالم على أشرف األنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...

فالحمد للَّــه الذي بنعمته تتــم الصالحات، فلقد وصلت إلــى نهاية الكتاب فالحمد للَّــه الذي بنعمته تتــم الصالحات، فلقد وصلت إلــى نهاية الكتاب 
الموسوم بــ (العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية)، وأختمها بأهم النتائج الموسوم بــ (العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية)، وأختمها بأهم النتائج 
مَّ بعض التوصيات المهمة في هذا الجانب، واللَّه الموفق:  مَّ بعض التوصيات المهمة في هذا الجانب، واللَّه الموفق: التي وصلت إليها، ومن ثَ التي وصلت إليها، ومن ثَ

١- العمــالت االفتراضية عبارة عن عملة تشــبه العملــة الحقيقية من حيث - العمــالت االفتراضية عبارة عن عملة تشــبه العملــة الحقيقية من حيث 
الخصائص والمزايا، ولكنها رقمية، أي أرقام على الشاشــات فقط وليس لها وجود الخصائص والمزايا، ولكنها رقمية، أي أرقام على الشاشــات فقط وليس لها وجود 
يمكن مالمسته باليد؛ وذلك لتسهيل التسوق والشراء عبر اإلنترنت كمتاجر األجهزة يمكن مالمسته باليد؛ وذلك لتسهيل التسوق والشراء عبر اإلنترنت كمتاجر األجهزة 
نتَج وتُدار من مواقع متخصصة وليس عن  نتَج وتُدار من مواقع متخصصة وليس عن الذكية، وكذلك من األســواق الحقيقية، وتُ الذكية، وكذلك من األســواق الحقيقية، وتُ

طريق بنوك مركزية وحكومات.طريق بنوك مركزية وحكومات.
٢- تعتبر عملة (البتكوين) - تعتبر عملة (البتكوين) BitcoinBitcoin أول عملة افتراضية فهي أساس العمالت  أول عملة افتراضية فهي أساس العمالت 
االفتراضية؛ ألنَّ عملة (البتكوين) هي عبارة عن برنامج حاسوبي مفتوح المصدر، أي االفتراضية؛ ألنَّ عملة (البتكوين) هي عبارة عن برنامج حاسوبي مفتوح المصدر، أي 
متاح للجميع تفاصيله وأســراره، وتوجد فكرته على شبكة اإلنترنت؛ لذا أمكن نسخ متاح للجميع تفاصيله وأســراره، وتوجد فكرته على شبكة اإلنترنت؛ لذا أمكن نسخ 

نظامها وإصدار عمالت افتراضية جديدة.نظامها وإصدار عمالت افتراضية جديدة.
 . .Satoshi NakamotoSatoshi Nakamoto ٣- أول تطبيق للبتكوين نُشــر في - أول تطبيق للبتكوين نُشــر في ٢٠٠٩٢٠٠٩م، بواســطة م، بواســطة
(ساتوشــي ناكاموتوا)، وهو اسم مســتعار حتى اآلن ال يعلم من هو هذا الشخص، (ساتوشــي ناكاموتوا)، وهو اسم مســتعار حتى اآلن ال يعلم من هو هذا الشخص، 

وال من يقف خلف هذه العملة، مع كثرة الكالم واالجتهادات في هذا الخصوص.وال من يقف خلف هذه العملة، مع كثرة الكالم واالجتهادات في هذا الخصوص.



١٦٤١٦٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

يِّنَ في  يِّنَ في - يوجد فرق واضح بين العمالت االفتراضيــة والنقود اإللكترونية بُ ٤- يوجد فرق واضح بين العمالت االفتراضيــة والنقود اإللكترونية بُ
مطلب مستقل.مطلب مستقل.

٥- عمالت (البتكوين) الجديدة تولَّد باســتخدام عملية تنافســية ال مركزية - عمالت (البتكوين) الجديدة تولَّد باســتخدام عملية تنافســية ال مركزية 
تســمى التنقيب أو التعديــن وباإلنجليزية.(تســمى التنقيب أو التعديــن وباإلنجليزية.(miningmining) وهــذه العملية تتضمن مكافأة ) وهــذه العملية تتضمن مكافأة 
األشخاص من قبل الشبكة مقابل خدماتهم، فمنقبي (البتكوين) يسمحون باستخدام األشخاص من قبل الشبكة مقابل خدماتهم، فمنقبي (البتكوين) يسمحون باستخدام 
أجهزتهــم الخاصة لتنفيذ عمليات التداول والبيع والشــراء على (البتكوين)، وذلك أجهزتهــم الخاصة لتنفيذ عمليات التداول والبيع والشــراء على (البتكوين)، وذلك 

مقابل حصولهم على (البتكوين) حيث يمنحهم إياها برنامج (البتكوين).مقابل حصولهم على (البتكوين) حيث يمنحهم إياها برنامج (البتكوين).
٦- فــي علة الربا للذهــب والفضة، الذي يترجح - فــي علة الربا للذهــب والفضة، الذي يترجح –واللَّــه أعلم- هو (مطلق واللَّــه أعلم- هو (مطلق 
الثمنية)، وعليه يمكن دخول العمالت االفتراضية في علة الذهب والفضة وإن كانت الثمنية)، وعليه يمكن دخول العمالت االفتراضية في علة الذهب والفضة وإن كانت 

ليست من الذهب والفضة، إذا تحققت فيها وظائف النقود التي سبق ذكرها.ليست من الذهب والفضة، إذا تحققت فيها وظائف النقود التي سبق ذكرها.
ا وتصنع من النحاس أو الحديد وغير ذلك،  ا وتصنع من النحاس أو الحديد وغير ذلك، - الفلوس التي تســتخدم قديمً ٧- الفلوس التي تســتخدم قديمً

الذي يترجح -واللَّه أعلم- هو القول بثمنيتها وأنَّها مثل الذهب والفضة.الذي يترجح -واللَّه أعلم- هو القول بثمنيتها وأنَّها مثل الذهب والفضة.
٨- إصــدار النقود مــن غير الحاكم، الــذي يترجح -واللَّــه أعلم- هو عدم - إصــدار النقود مــن غير الحاكم، الــذي يترجح -واللَّــه أعلم- هو عدم 
جــواز ضربها وإصدارها إال بإذنــه، ومما ال ريب فيه أنَّ الحاجــة إلى تنظيم إصدار جــواز ضربها وإصدارها إال بإذنــه، ومما ال ريب فيه أنَّ الحاجــة إلى تنظيم إصدار 
العمالت النقدية في هــذا الوقت أمسُّ وآكد منها في النقود التي تحدث عنها الفقهاء العمالت النقدية في هــذا الوقت أمسُّ وآكد منها في النقود التي تحدث عنها الفقهاء 
-رحمهم اللَّه- بل يعدُّ تنظيم إصدار النقود والعمل على ضبطها من الضرورات التي -رحمهم اللَّه- بل يعدُّ تنظيم إصدار النقود والعمل على ضبطها من الضرورات التي 

ال يصلح معاش الناس ومعامالتهم إال بها.ال يصلح معاش الناس ومعامالتهم إال بها.
٩- بيع األثمان بعضها ببعض -الصرف- جائز إذا توافرت فيه شروط الصحة، - بيع األثمان بعضها ببعض -الصرف- جائز إذا توافرت فيه شروط الصحة، 
والعمالت االفتراضية تعتبر من األثمان؛ لهذا يجب أن تتوفر فيها شروط الصحة عند والعمالت االفتراضية تعتبر من األثمان؛ لهذا يجب أن تتوفر فيها شروط الصحة عند 

التصارف.التصارف.
يْن، الخلو من خيار الشرط، التماثل. يْن، الخلو من خيار الشرط، التماثل.- شروط الصرف: تقابض البدلَ ١٠١٠- شروط الصرف: تقابض البدلَ



الخاتمةالخاتمة

١٦٥١٦٥

١١١١- الربا في االصطالح الشــرعي: (تفاضل في أشــياء، ونســاء في أشياء، - الربا في االصطالح الشــرعي: (تفاضل في أشــياء، ونســاء في أشياء، 
مختص بأشــياء، ورد الشــرع بتحريمها). والربا نوعان: ربا الديــون وهو الذي نزل مختص بأشــياء، ورد الشــرع بتحريمها). والربا نوعان: ربا الديــون وهو الذي نزل 

القرآن نصا في تحريمه، وربا البيوع وهو الربا الذي جاءت السنة المطهرة بتحريمه.القرآن نصا في تحريمه، وربا البيوع وهو الربا الذي جاءت السنة المطهرة بتحريمه.
ها كما في المبسوط: (الغرر ما  ف الفقهاء الغرر بتعريفات عدة، أصحُّ ها كما في المبسوط: (الغرر ما - عرَّ ف الفقهاء الغرر بتعريفات عدة، أصحُّ ١٢١٢- عرَّ

يكون مستور العاقبة).يكون مستور العاقبة).
١٣١٣- للجهالة بالثمن عدة صور منها: االسترســال واالستنابة، البيع بما ينقطع - للجهالة بالثمن عدة صور منها: االسترســال واالستنابة، البيع بما ينقطع 

به السعر، جعل الربح نسبة مئوية.به السعر، جعل الربح نسبة مئوية.
١٤١٤- كل تصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فهو منهي عنه، وقد فسر - كل تصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فهو منهي عنه، وقد فسر 
أكثر المفسرين الباطل بما نهى الشــارع عنه. والغش يعتبر من أشهر صور أكل المال أكثر المفسرين الباطل بما نهى الشــارع عنه. والغش يعتبر من أشهر صور أكل المال 
ا في المعامالت المالية التــي تتعلق بالمعاوضات وله  ا في المعامالت المالية التــي تتعلق بالمعاوضات وله بالباطل ويحصل الغــش كثيرً بالباطل ويحصل الغــش كثيرً
صور مختلفة، كالتدليس، والتغرير، والخالبــة، والخيانة، والكذب، ونحو ذلك من صور مختلفة، كالتدليس، والتغرير، والخالبــة، والخيانة، والكذب، ونحو ذلك من 

الصور المحرمة.الصور المحرمة.
١٥١٥- تحويل العملة االفتراضية إلى محفظة أخر بهدف الحصول على عملة - تحويل العملة االفتراضية إلى محفظة أخر بهدف الحصول على عملة 
أخر؛ كالدوالر، أو الريال، أو اليورو، أو تحويل عملة افتراضية أخر؛ كـ(بتكوين) أخر؛ كالدوالر، أو الريال، أو اليورو، أو تحويل عملة افتراضية أخر؛ كـ(بتكوين) 
مقابل الحصول على (اليتكوين) وهكذا، فهذا النوع من التحويل يكيَّف على أنَّه عقد مقابل الحصول على (اليتكوين) وهكذا، فهذا النوع من التحويل يكيَّف على أنَّه عقد 
صرف وهو جائز -كما مرَّ معنا في البحث- ويطبق عليه األحكام والشــروط السابقة صرف وهو جائز -كما مرَّ معنا في البحث- ويطبق عليه األحكام والشــروط السابقة 

بمبحث المصارفة في العمالت االفتراضية. بمبحث المصارفة في العمالت االفتراضية. 
١٦١٦- تحويل العملة االفتراضية إلى محفظة أخر بهدف سداد قيمة المشتريات، - تحويل العملة االفتراضية إلى محفظة أخر بهدف سداد قيمة المشتريات، 
والخدمات، والمنافع التي حصل عليها الشــخص من التاجر، وهذا التحويل ال يعتبر والخدمات، والمنافع التي حصل عليها الشــخص من التاجر، وهذا التحويل ال يعتبر 
يْن التي تكلم عنها الفقهاء، وال يسمى بحوالة بنكية أو مصرفية لتوسط البنوك  يْن التي تكلم عنها الفقهاء، وال يسمى بحوالة بنكية أو مصرفية لتوسط البنوك بحوالة دَ بحوالة دَ
ودخولهــم في عملية التحويل بشــكل مؤثر في التكييف الشــرعي، وإنَّما العمالت ودخولهــم في عملية التحويل بشــكل مؤثر في التكييف الشــرعي، وإنَّما العمالت 



١٦٦١٦٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

االفتراضية العالقــة فيها ثنائية بين التاجر والمســتفيد من الخدمة مباشــرة، فعندما االفتراضية العالقــة فيها ثنائية بين التاجر والمســتفيد من الخدمة مباشــرة، فعندما 
يقوم المســتفيد بالتحويل مباشرة، تصل التاجر المبالغ مباشرة، مما يترتب عليه إبراء يقوم المســتفيد بالتحويل مباشرة، تصل التاجر المبالغ مباشرة، مما يترتب عليه إبراء 

المستفيد مما في ذمته للتاجر.المستفيد مما في ذمته للتاجر.
١٧١٧- التكييف الشــرعي للتنقيب الفردي عن العمــالت االفتراضية أنَّه عقد - التكييف الشــرعي للتنقيب الفردي عن العمــالت االفتراضية أنَّه عقد 
إجارة، حيث يؤجر الشــخص جهازه أو بمعنى آخــر يبيع منفعة جهازه لموقع العملة إجارة، حيث يؤجر الشــخص جهازه أو بمعنى آخــر يبيع منفعة جهازه لموقع العملة 

االفتراضية التي يتعامل معها، مقابل أجر مالي يحصل عليه منهم.االفتراضية التي يتعامل معها، مقابل أجر مالي يحصل عليه منهم.
١٨١٨- التنقيب الجماعي نفس عمل التنقيــب الفردي، الفرق في الجماعي أنَّه - التنقيب الجماعي نفس عمل التنقيــب الفردي، الفرق في الجماعي أنَّه 
يتعاون فيه عدة أشــخاص لتســهيل عملية التنقيب، إال أنَّ التنقيب الجماعي ما ينتج يتعاون فيه عدة أشــخاص لتســهيل عملية التنقيب، إال أنَّ التنقيب الجماعي ما ينتج 
عنه من ربح فهو يذهب لشخص واحد من الجماعة المتشاركة وليس للجميع فيخسر عنه من ربح فهو يذهب لشخص واحد من الجماعة المتشاركة وليس للجميع فيخسر 

الجميع جهدهم ويكسب واحد وهو الذي استطاع أن يجد حل المعادالت.الجميع جهدهم ويكسب واحد وهو الذي استطاع أن يجد حل المعادالت.
١٩١٩- التنقيــب الجماعي الذي يظهر أنَّه يمكن تكييفــه بعقد الجعالة، والذي - التنقيــب الجماعي الذي يظهر أنَّه يمكن تكييفــه بعقد الجعالة، والذي 

ح مشروعية الجعالة وأنَّها جائزة. ح مشروعية الجعالة وأنَّها جائزة.ترجَّ ترجَّ
٢٠٢٠- التنقيب التســويقي نوع من التنقيب، وهو عبارة عن قيام المنقِّب بأعمال - التنقيب التســويقي نوع من التنقيب، وهو عبارة عن قيام المنقِّب بأعمال 
مختلفة تطلبها الجهة القائمة على العملة كلها تصب لمصلحة العملة االفتراضية التي مختلفة تطلبها الجهة القائمة على العملة كلها تصب لمصلحة العملة االفتراضية التي 
لون عليها  لون عليها يتعامــل معها من أجل الحصول على نقود إلكترونيــة، والنقود التي يتحصَّ يتعامــل معها من أجل الحصول على نقود إلكترونيــة، والنقود التي يتحصَّ
تسمى أجرة، وهذه األجرة تعتبر حالالً إذا كانت مقابل عمل مباح ليس فيه أي محذور تسمى أجرة، وهذه األجرة تعتبر حالالً إذا كانت مقابل عمل مباح ليس فيه أي محذور 

شرعي محرم، أما إذا كان فيه تعامل بمحرمات أو محاذير شرعية فهو حرام.شرعي محرم، أما إذا كان فيه تعامل بمحرمات أو محاذير شرعية فهو حرام.
٢١٢١- تعــرف المضاربة بأنَّها المخاطرة برأس المال بالبيع والشــراء بناءً على - تعــرف المضاربة بأنَّها المخاطرة برأس المال بالبيع والشــراء بناءً على 
التوقع، أي توقع تقلبات األســعار بغية الحصول على فارق األسعار من أجل الربح. التوقع، أي توقع تقلبات األســعار بغية الحصول على فارق األسعار من أجل الربح. 
والذي يترجح والذي يترجح –واللَّه أعلم- القول بجواز المضاربة في العمالت الورقية، أو على أقل واللَّه أعلم- القول بجواز المضاربة في العمالت الورقية، أو على أقل 
تقدير القول بكراهيتها وليس تحريمها، شــريطة مراعاة األحكام والضوابط الشرعية. تقدير القول بكراهيتها وليس تحريمها، شــريطة مراعاة األحكام والضوابط الشرعية. 

أما العمالت االفتراضية ففي منعها وتحريمها وجهة نظر قوية والله أعلم.أما العمالت االفتراضية ففي منعها وتحريمها وجهة نظر قوية والله أعلم.



الخاتمةالخاتمة

١٦٧١٦٧

٢٢٢٢- العمالت االفتراضية تعتبر ذات ثمن مثل النقود التي من الذهب والفضة، - العمالت االفتراضية تعتبر ذات ثمن مثل النقود التي من الذهب والفضة، 
وشــراء الذهب والفضة والعمالت بالعمالت االفتراضية يعتبر من بيع الصرف؛ ألنَّه وشــراء الذهب والفضة والعمالت بالعمالت االفتراضية يعتبر من بيع الصرف؛ ألنَّه 
ا، فيطبق عليه أحكام الصرف وشــروط الصرف التي  ا، فيطبق عليه أحكام الصرف وشــروط الصرف التي مبادلة نقد بنقد وهو جائز شــرعً مبادلة نقد بنقد وهو جائز شــرعً

ت في شروط الصرف. ت في شروط الصرف.مرَّ مرَّ
م العمــالت االفتراضية في الدفع لشــراء الســلع والخدمات  م العمــالت االفتراضية في الدفع لشــراء الســلع والخدمات - تُســتخدَ ٢٣٢٣- تُســتخدَ
ا؛ ألنَّ العمالت االفتراضية تعتبر مثل الفلوس  ا شــرعً ا؛ ألنَّ العمالت االفتراضية تعتبر مثل الفلوس الحقيقة، ومثل هذا يعتبر جائزً ا شــرعً الحقيقة، ومثل هذا يعتبر جائزً

في الثمنية فتجري عليها أحكام النقود التي من الذهب والفضة.في الثمنية فتجري عليها أحكام النقود التي من الذهب والفضة.
٢٤٢٤- األلعــاب اإللكترونية يوجــد فيها خاصية وهي نقــود افتراضية يمكن - األلعــاب اإللكترونية يوجــد فيها خاصية وهي نقــود افتراضية يمكن 
شراؤها بنقود حقيقية؛ كتوسيط الدوالر األمريكي مثالً لشراء هذه العمالت، بحيث شراؤها بنقود حقيقية؛ كتوسيط الدوالر األمريكي مثالً لشراء هذه العمالت، بحيث 
ا بيع ما  عب شــراء أشياء في اللعبة تســاعده في الفوز فيها، كما تتيح له أيضً ا بيع ما تتيح لالَّ عب شــراء أشياء في اللعبة تســاعده في الفوز فيها، كما تتيح له أيضً تتيح لالَّ
م في اللعبة وحصوله مقابلها على نقود افتراضية أخر من اللعبة أو  م في اللعبة وحصوله مقابلها على نقود افتراضية أخر من اللعبة أو يكســبه من تقدُّ يكســبه من تقدُّ
حصوله على نقود حقيقية؛ كالدوالر، وأيــا يكن فإنَّ هذه العمالت االفتراضية التي حصوله على نقود حقيقية؛ كالدوالر، وأيــا يكن فإنَّ هذه العمالت االفتراضية التي 
في األلعاب اإللكترونية ال يمكن اســتخدامها في غير األلعــاب، وفي حال الرغبة في األلعاب اإللكترونية ال يمكن اســتخدامها في غير األلعــاب، وفي حال الرغبة 
باالســتفادة منها في غير األلعاب فيجب بيعها بعمــالت حقيقية حيث ال يمكن أن باالســتفادة منها في غير األلعاب فيجب بيعها بعمــالت حقيقية حيث ال يمكن أن 
يســتفاد منها بغير ذلك، ومن هنا يتضح الفرق بين العمالت االفتراضية في األلعاب يســتفاد منها بغير ذلك، ومن هنا يتضح الفرق بين العمالت االفتراضية في األلعاب 
اإللكترونية وبين العمالت االفتراضية التي نتكلم عنها في هذا البحث كـ(البتكوين) اإللكترونية وبين العمالت االفتراضية التي نتكلم عنها في هذا البحث كـ(البتكوين) 

وغيره.وغيره.
٢٥٢٥- شحن األلعاب اإللكترونية برصيد معين، وذلك بدفع نقود مالية حقيقية - شحن األلعاب اإللكترونية برصيد معين، وذلك بدفع نقود مالية حقيقية 
ا للمبلغ المدفوع أو أقل أو أكثر، وليس  ، ســواء كان الرصيد المشحون مســاويً ا للمبلغ المدفوع أو أقل أو أكثر، وليس جائزٌ ، ســواء كان الرصيد المشحون مســاويً جائزٌ
هذا من الربا في شــيء؛ ألن المبادلة هنا ليست بين مال ومال، وإنَّما بين مال ورصيد هذا من الربا في شــيء؛ ألن المبادلة هنا ليست بين مال ومال، وإنَّما بين مال ورصيد 

إلكتروني افتراضي وليس حقيقيا وال يتعامل معه على أساس أنَّه مال.إلكتروني افتراضي وليس حقيقيا وال يتعامل معه على أساس أنَّه مال.



١٦٨١٦٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

٢٦٢٦- دفع المال الحقيقي مقابل الحصول على رصيد في األلعاب ليتمكن من - دفع المال الحقيقي مقابل الحصول على رصيد في األلعاب ليتمكن من 
ممارســة اللعبة اإللكترونية من األمور المباحة، فغاية األمر أنَّه للتسلية وللعبٍ مباح، ممارســة اللعبة اإللكترونية من األمور المباحة، فغاية األمر أنَّه للتسلية وللعبٍ مباح، 
ويمكــن تكييف العقد على أنه عقد إجارة، حيث باعــه منفعة مباحة في اللعبة مقابل ويمكــن تكييف العقد على أنه عقد إجارة، حيث باعــه منفعة مباحة في اللعبة مقابل 

قيمة مالية.قيمة مالية.
٢٧٢٧- بيع الالعب للرصيد أو النقود اإللكترونية التي كســبها من خالل اللعبة - بيع الالعب للرصيد أو النقود اإللكترونية التي كســبها من خالل اللعبة 
اإللكترونية بنقود حقيقية فال يخلو من حالين: فإن كان سيبيعها لمنتِج اللعبة ومالكها اإللكترونية بنقود حقيقية فال يخلو من حالين: فإن كان سيبيعها لمنتِج اللعبة ومالكها 
ا أكثــر، فهذا من القمار  ا أكثــر، فهذا من القمار الذي يتيح له هذا اللعب على ســبيل التحدي ليكســب نقودً الذي يتيح له هذا اللعب على ســبيل التحدي ليكســب نقودً
م؛ ألنَّ حاله مع صاحب اللعبة كالمتغالبَيْن فــي الرهان، وحالهما دائر بين أن  م؛ ألنَّ حاله مع صاحب اللعبة كالمتغالبَيْن فــي الرهان، وحالهما دائر بين أن المحــرَّ المحــرَّ
ا، وإن كان ســيبيعها لشــخص أجنبي ال عالقــة له بمنتج اللعبة  ا أو غارمً ا، وإن كان ســيبيعها لشــخص أجنبي ال عالقــة له بمنتج اللعبة يكون غانمً ا أو غارمً يكون غانمً

ومالكها، فال بأس بذلك؛ ألنَّه من باب االستعاضة عن منفعة مباحة بمال حقيقي.ومالكها، فال بأس بذلك؛ ألنَّه من باب االستعاضة عن منفعة مباحة بمال حقيقي.
التوصيات: التوصيات: 

١- يجب وجود ســلطة ماليــة تراقب التعامل بالعمــالت االفتراضية، والتي - يجب وجود ســلطة ماليــة تراقب التعامل بالعمــالت االفتراضية، والتي 
يصدرها أشــخاص مجهولي الهوية، ويتبادلونها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، وهذا يصدرها أشــخاص مجهولي الهوية، ويتبادلونها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، وهذا 
يفتح الباب على مصراعيه أمام استخدامها في عمليات غسيل األموال، أو سداد قيمة يفتح الباب على مصراعيه أمام استخدامها في عمليات غسيل األموال، أو سداد قيمة 
تجارة المخدرات، أو تحويل أموال ناتجة عن عمليات الجريمة المنظمة، وهي بذلك تجارة المخدرات، أو تحويل أموال ناتجة عن عمليات الجريمة المنظمة، وهي بذلك 
تســاهم في زيادة األنشــطة اإلجرامية، واإلرهابية في العالم، كما أنَّها قد تؤدي إلى تســاهم في زيادة األنشــطة اإلجرامية، واإلرهابية في العالم، كما أنَّها قد تؤدي إلى 
مزيد من عمليات النصب واالحتيال المالي، هذا باإلضافة إلى مخاطرها االقتصادية مزيد من عمليات النصب واالحتيال المالي، هذا باإلضافة إلى مخاطرها االقتصادية 

المتمثلة في تهديد االستقرار النقدي في العالم.المتمثلة في تهديد االستقرار النقدي في العالم.
٢- يجب وضع إطار نظامــي لتقنين إصدار وتداول العمــالت االفتراضية، - يجب وضع إطار نظامــي لتقنين إصدار وتداول العمــالت االفتراضية، 
ا ملِحا على الحكومات  ا ملِحا على الحكومات أو حتى منعها إذا اقتضى األمر، حيث إنَّ تعديل وضعها بات أمرً أو حتى منعها إذا اقتضى األمر، حيث إنَّ تعديل وضعها بات أمرً

بمختلف أنحاء العالم.بمختلف أنحاء العالم.



الخاتمةالخاتمة

١٦٩١٦٩

٣- على المســؤولين الماليين في العالم أخذ خطوات لتزويد األفراد وقطاع - على المســؤولين الماليين في العالم أخذ خطوات لتزويد األفراد وقطاع 
األعمال بقواعد حول كيفية دمج هــذه التكنولوجيا الجديدة مع قواعد النظام المالي األعمال بقواعد حول كيفية دمج هــذه التكنولوجيا الجديدة مع قواعد النظام المالي 

الرسمي المتعارف عليه، أو محاربته والتحذير منه.الرسمي المتعارف عليه، أو محاربته والتحذير منه.
الة ال تُضعف من نمو األسواق  الة ال تُضعف من نمو األسواق - على المنظِّمين في كل دولة تطوير حلول فعَّ ٤- على المنظِّمين في كل دولة تطوير حلول فعَّ
واألعمال الناشــئة وتراعي ذلك، وفي نفس الوقت تحافظ على الكيان المالي للدولة واألعمال الناشــئة وتراعي ذلك، وفي نفس الوقت تحافظ على الكيان المالي للدولة 

واألفراد.واألفراد.
٥- تحتوي العمالت االفتراضية علــى عدد من المزايا وكذلك على عدد من - تحتوي العمالت االفتراضية علــى عدد من المزايا وكذلك على عدد من 
العيوب والمخاطر والتي تحتاج إلى نظرة متعمقة للحكم عليها، فربما تقبل أو ترفض، العيوب والمخاطر والتي تحتاج إلى نظرة متعمقة للحكم عليها، فربما تقبل أو ترفض، 

أو تطور بطريقة تستفيد منها الحكومات لمصلحة شعوبها وللعالم.أو تطور بطريقة تستفيد منها الحكومات لمصلحة شعوبها وللعالم.
٦- يجب على الدول أن تكون أكثر صرامة في التعامل مع العمالت االفتراضية، - يجب على الدول أن تكون أكثر صرامة في التعامل مع العمالت االفتراضية، 
لَن؛ ألنَّ التأخر في ذلك يصعّب  عْ لَن؛ ألنَّ التأخر في ذلك يصعّب وعدم ترك الموضوع اختياريا، وأن يكون لها رأي مُ عْ وعدم ترك الموضوع اختياريا، وأن يكون لها رأي مُ

الحلول المتاحة ويقللها. الحلول المتاحة ويقللها. 



١٧٠١٧٠





١٧٢١٧٢



١٧٣١٧٣

شعار عملة (البتكوين)شعار عملة (البتكوين)



١٧٤١٧٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

فتو معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيعفتو معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع



المالحقالمالحق

١٧٥١٧٥

الحمــد لله، وصلى الله وســلم على رســول الله محمــد وعلى آله الحمــد لله، وصلى الله وســلم على رســول الله محمــد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين، وبعد:وأصحابه أجمعين، وبعد:

فقد سألني أحد أبنائنا األستاذ ياسر بن عبد السالم عن العملة (بتكوين) فقد سألني أحد أبنائنا األستاذ ياسر بن عبد السالم عن العملة (بتكوين) 
المنتشــرة بين العالم، والتي هي محل تداول فوضوي ترتفع قيمتها إلى أعلى المنتشــرة بين العالم، والتي هي محل تداول فوضوي ترتفع قيمتها إلى أعلى 
قيمة متصورة، وتنخفض بمثل نفس المســتو، وهــي عملة وهمية ال تلقى قيمة متصورة، وتنخفض بمثل نفس المســتو، وهــي عملة وهمية ال تلقى 
قبوالً عاما للتقييم وال لإلبراء وال الختزان الثروة، وإنما هي عملة ال مرجعية قبوالً عاما للتقييم وال لإلبراء وال الختزان الثروة، وإنما هي عملة ال مرجعية 
لها لتنظيمهــا،  وال مرجعية لها لضمانها، وال مرجعية لهــا إلدارتها وتنظيم لها لتنظيمهــا،  وال مرجعية لها لضمانها، وال مرجعية لهــا إلدارتها وتنظيم 
إصدارها، وال قبول لها بصفة عامة إلبراء الذمة بها أو التبادل بها. والســؤال: إصدارها، وال قبول لها بصفة عامة إلبراء الذمة بها أو التبادل بها. والســؤال: 
هل تعتبر ثمنًا من األثمان القابلة بالتعويض بها عن أقيام السلع والمثمنات؟هل تعتبر ثمنًا من األثمان القابلة بالتعويض بها عن أقيام السلع والمثمنات؟

وبعد النظر والتأمل والرجوع إلى ركائــز األثمان، لم أجد لها ما يبرر وبعد النظر والتأمل والرجوع إلى ركائــز األثمان، لم أجد لها ما يبرر 
ثمنيتها من منطلق ما ســبق لها في السؤال من تصوير لواقعها. وعليه فأر أن ثمنيتها من منطلق ما ســبق لها في السؤال من تصوير لواقعها. وعليه فأر أن 
التعامل بها ضرب من القمار والغــرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، التعامل بها ضرب من القمار والغــرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، 

وهذا الوصف يعطيها حرمة التعامل بها. والله أعلم.وهذا الوصف يعطيها حرمة التعامل بها. والله أعلم.
قــال هذا عضو هيئة كبار العلماء: عبد الله بن ســليمان المنيع،  والله قــال هذا عضو هيئة كبار العلماء: عبد الله بن ســليمان المنيع،  والله 

أعلم.أعلم.



١٧٦١٧٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

فتو معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلقفتو معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق



المالحقالمالحق

١٧٧١٧٧

الحمد لله وحده، والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:الحمد لله وحده، والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:
فإن التعامــل بالعمالت االفتراضية (عملــة البتكوين) ال تجوز؛ ألن فإن التعامــل بالعمالت االفتراضية (عملــة البتكوين) ال تجوز؛ ألن 
فيها مخاطرة كبيرة تشبه المخاطر التي بالقمار، وفيها مضاربات في نقود غير فيها مخاطرة كبيرة تشبه المخاطر التي بالقمار، وفيها مضاربات في نقود غير 

مؤمنة من حكومة تحميها، وقد ظهر مثلها منذ زمن وخسر فيها كثيرون.مؤمنة من حكومة تحميها، وقد ظهر مثلها منذ زمن وخسر فيها كثيرون.
والله ولي التوفيق.والله ولي التوفيق.

كتبه: أ.د/ عبد الله بن محمد المطلقكتبه: أ.د/ عبد الله بن محمد المطلق
األحد: األحد: ١٤٣٩١٤٣٩/٧/١هـهـ
الموافق: الموافق: ٢٠١٨٢٠١٨/٣/١٨١٨م



١٧٨١٧٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

فتو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي القريفتو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي القري



المالحقالمالحق

١٧٩١٧٩



١٨٠١٨٠

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية



المالحقالمالحق

١٨١١٨١



١٨٢١٨٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

جدول يبين الفرق بين عملة (البتكوين) وعملة (االيتكوين)جدول يبين الفرق بين عملة (البتكوين) وعملة (االيتكوين)
واللتان تعتبران من أشهر العمالت االفتراضيةواللتان تعتبران من أشهر العمالت االفتراضية



المالحقالمالحق

١٨٣١٨٣

كيف تتم عملية تحويل (البتكوين)كيف تتم عملية تحويل (البتكوين)



١٨٤١٨٤

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

بحث (ساتوشي ناكاموتوا) يبين طريقة عمل (البتكوين)بحث (ساتوشي ناكاموتوا) يبين طريقة عمل (البتكوين)



المالحقالمالحق

١٨٥١٨٥



١٨٦١٨٦

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية



المالحقالمالحق

١٨٧١٨٧



١٨٨١٨٨

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية



المالحقالمالحق

١٨٩١٨٩



١٩٠١٩٠

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية



المالحقالمالحق

١٩١١٩١



١٩٢١٩٢

العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية



وتشمل:وتشمل:

فهرس اآليات القرآنية الكريمة. فهرس اآليات القرآنية الكريمة.)   (١
فهرس األحاديث النبوية الشريفة. فهرس األحاديث النبوية الشريفة.)   (٢

فهرس األعالم. فهرس األعالم.)   (٣
ثبت المصادر والمراجع. ثبت المصادر والمراجع.)   (٤

فهرس الموضوعات. فهرس الموضوعات.)   (٥



١٩٤١٩٤



١٩٥١٩٥

الصفحةالصفحةرقم اآليةرقم اآليةاآليةاآلية
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١٩٦١٩٦

فهرس اآليات القرآنيةفهرس اآليات القرآنية العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

الصفحةالصفحةرقم اآليةرقم اآليةاآليةاآلية

   A    @    ?    >    =    <    ;    :    9    8    7 نث   
C   B   مث

٧٢٧٢١٤٢١٤٢

٦١٤٠١٤٠نث   6   7   8   9   :      مث



١٩٧١٩٧

رقم الصفحةرقم الصفحةالحديثالحديث
١٣١١٣١ .......................................................... .......................................................... « ةَ بَ الَ لْ الَ خِ قُ تَ فَ ا بَايَعْ »«إِذَ ةَ بَ الَ لْ الَ خِ قُ تَ فَ ا بَايَعْ «إِذَ
ا»................. ................. ١٢٩١٢٩ مَ هِ يْعِ ا فِي بَ مَ كَ لَهُ نَا بُورِ يَّ بَ ا وَ قَ دَ إِنْ صَ ا، فَ قَ رَّ تَفَ مْ يَ ا لَ ارِ مَ يَ انِ بِالخِ يِّعَ ا»«البَ مَ هِ يْعِ ا فِي بَ مَ كَ لَهُ نَا بُورِ يَّ بَ ا وَ قَ دَ إِنْ صَ ا، فَ قَ رَّ تَفَ مْ يَ ا لَ ارِ مَ يَ انِ بِالخِ يِّعَ «البَ
١٢٩١٢٩ ................................................................... ...................................................................« ةُ يحَ ينُ النَّصِ »«الدِّ ةُ يحَ ينُ النَّصِ «الدِّ
١١٤١١٤ ................................................. ................................................. « اءَ هَ اءَ وَ بًا إِالَّ هَ بِ رِ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ اءَ هَ اءَ وَ بًا إِالَّ هَ بِ رِ هَ بُ بِالذَّ هَ «الذَّ
١١٢١١٢، ، ١١٨١١٨ .............................. .............................. « رِّ بُ رُّ بِالْ بُ الْ ةِ، وَ ةُ بِالْفِضَّ الْفِضَّ ، وَ بِ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ رِّ بُ رُّ بِالْ بُ الْ ةِ، وَ ةُ بِالْفِضَّ الْفِضَّ ، وَ بِ هَ بُ بِالذَّ هَ «الذَّ
١٤٠١٤٠ ..................................................... ..................................................... « ةِ يَامَ مَ القِ مْ يَوْ هُ مُ صْ نَا خَ ةٌ أَ ثَ »«ثَالَ ةِ يَامَ مَ القِ مْ يَوْ هُ مُ صْ نَا خَ ةٌ أَ ثَ «ثَالَ
٢٧٢٧ .............................................. .............................................. ا» ثِيرً ا كَ فً تِالَ  اخْ مْ يَرَ نْكُ شْ مِ نْ يَعِ هُ مَ إِنَّ ا»«فَ ثِيرً ا كَ فً تِالَ  اخْ مْ يَرَ نْكُ شْ مِ نْ يَعِ هُ مَ إِنَّ «فَ
١١٢١١٢، ، ١١٥١١٥ ...... ...... « ضٍ لَى بَعْ ا عَ هَ ضَ وا بَعْ فُّ شِ الَ تُ ، وَ ثْلٍ ثْالً بِمِ بِ إِالَّ مِ هَ بَ بِالذَّ هَ وا الذَّ بِيعُ »«الَ تَ ضٍ لَى بَعْ ا عَ هَ ضَ وا بَعْ فُّ شِ الَ تُ ، وَ ثْلٍ ثْالً بِمِ بِ إِالَّ مِ هَ بَ بِالذَّ هَ وا الذَّ بِيعُ «الَ تَ
وا»............. ............. ١٣٢١٣٢ شُ نَاجَ الَ تَ وا، وَ سُ سَّ الَ تَحَ وا، وَ سُ سَّ الَ تَجَ وا، وَ ضُ بَاغَ الَ تَ وا، وَ دُ اسَ وا»«الَ تَحَ شُ نَاجَ الَ تَ وا، وَ سُ سَّ الَ تَحَ وا، وَ سُ سَّ الَ تَجَ وا، وَ ضُ بَاغَ الَ تَ وا، وَ دُ اسَ «الَ تَحَ
٨٥٨٥ ...................... ...................... ا» ذَ نْ هَ نِهِ مِ وا بِثَمَ تَرُ اشْ ا وَ ذَ وا هَ ، أَوْ بِيعُ ثْلٍ ثْالً بِمِ نْ مِ لَكِ وا وَ لُ عَ فْ ا»«الَ تَ ذَ نْ هَ نِهِ مِ وا بِثَمَ تَرُ اشْ ا وَ ذَ وا هَ ، أَوْ بِيعُ ثْلٍ ثْالً بِمِ نْ مِ لَكِ وا وَ لُ عَ فْ «الَ تَ
وا».................... .................... ١٣٢١٣٢ شُ نَاجَ الَ تَ ، وَ ضٍ يْعِ بَعْ لَى بَ مْ عَ كُ ضُ بِعْ بَعْ الَ يَ ، وَ بَانَ كْ ا الرُّ وُ قَّ لَ وا»«الَ تَ شُ نَاجَ الَ تَ ، وَ ضٍ يْعِ بَعْ لَى بَ مْ عَ كُ ضُ بِعْ بَعْ الَ يَ ، وَ بَانَ كْ ا الرُّ وُ قَّ لَ «الَ تَ
١٣٣١٣٣ ........................................ ........................................« هُ عُ يَدُ طَ قْ تُ ةَ فَ يْضَ قُ البَ رِ ، يَسْ قَ ارِ هُ السَّ نَ اللَّ »«لَعَ هُ عُ يَدُ طَ قْ تُ ةَ فَ يْضَ قُ البَ رِ ، يَسْ قَ ارِ هُ السَّ نَ اللَّ «لَعَ
٨٦٨٦ .......................... .......................... « لِكَ ثْلُ ذَ مِ يْلَ فَ ا كَ مَ ا، وَ دً احِ ا وَ عً انَ نَوْ ا كَ ثْلٍ إِذَ ثْلٌ بِمِ نَ مِ زِ ا وُ »«مَ لِكَ ثْلُ ذَ مِ يْلَ فَ ا كَ مَ ا، وَ دً احِ ا وَ عً انَ نَوْ ا كَ ثْلٍ إِذَ ثْلٌ بِمِ نَ مِ زِ ا وُ «مَ
١٣٠١٣٠ .............................................................. .............................................................. نِّي» يْسَ مِ لَ نا فَ شَّ نْ غَ نِّي»«مَ يْسَ مِ لَ نا فَ شَّ نْ غَ «مَ
١٢٢١٢٢ .............................. .............................. « رِ رَ يْعِ الْغَ نْ بَ عَ اةِ، وَ صَ يْعِ الْحَ نْ بَ ه ملسو هيلع هللا ىلص عَ ى رسول اللَّ »«نَهَ رِ رَ يْعِ الْغَ نْ بَ عَ اةِ، وَ صَ يْعِ الْحَ نْ بَ ه ملسو هيلع هللا ىلص عَ ى رسول اللَّ «نَهَ
٩١٩١ .......................................... .......................................... «هممت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل»«هممت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل»



١٩٨١٩٨

فهرس األحاديث النبوية واآلثارفهرس األحاديث النبوية واآلثار العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

١٢٤١٢٤ ..................................... ..................................... ه بن عمر، تصنع به ما شئت» ه بن عمر، تصنع به ما شئت»«هو لك يا عبد اللَّ «هو لك يا عبد اللَّ
١٢٠١٢٠ ........... ........... « لِبِ طَّ بْدِ الْمُ بَّاسِ بْنِ عَ بَا عَ بَانَا رِ عُ رِ بًا أَضَ لُ رِ أَوَّ ، وَ وعٌ ضُ وْ ةِ مَ لِيَّ اهِ بَا الْجَ رِ »«وَ لِبِ طَّ بْدِ الْمُ بَّاسِ بْنِ عَ بَا عَ بَانَا رِ عُ رِ بًا أَضَ لُ رِ أَوَّ ، وَ وعٌ ضُ وْ ةِ مَ لِيَّ اهِ بَا الْجَ رِ «وَ
١٤٣١٤٣ .............................................................. ..............................................................« ةٌ يَ قْ ا رُ نَّهَ يكَ أَ رِ دْ ا يُ مَ »«وَ ةٌ يَ قْ ا رُ نَّهَ يكَ أَ رِ دْ ا يُ مَ «وَ
«يا أبا عمير ما فعل النغير»«يا أبا عمير ما فعل النغير».......................................................... .......................................................... ١٥٩١٥٩

رقم الصفحةرقم الصفحةالحديثالحديث



١٩٩١٩٩

رقم الصفحةرقم الصفحةالعلمالعلم
ابن المنذرابن المنذر.......................................................................... .......................................................................... ١١٣١١٣
ابن جرير الطبريابن جرير الطبري................................................................... ................................................................... ١٢٨١٢٨
ابن حجرابن حجر........................................................................... ........................................................................... ١٥٩١٥٩
ابن قدامةابن قدامة.................................................................... .................................................................... ١٢٥١٢٥، ، ١٣٠١٣٠
ابن نجيم الحنفيابن نجيم الحنفي................................................................... ................................................................... ١٢٦١٢٦
أبو الخطابأبو الخطاب.......................................................................... .......................................................................... ٩٥٩٥
أبو حامد الغزاليأبو حامد الغزالي............................................................ ............................................................ ١٤٦١٤٦، ، ١٤٨١٤٨
أبو يوسف أبو يوسف ........................................................ ........................................................ ٩٤٩٤، ، ٩٨٩٨، ، ١٠٤١٠٤، ، ١٠٦١٠٦
إسحاق بن راهويهإسحاق بن راهويه.................................................................. .................................................................. ١٢٧١٢٧
١٢٨١٢٨ ......................................................................... ......................................................................... الجصاصالجصاص
الخطابيالخطابي........................................................................... ........................................................................... ١٦١١٦١
الخطيب الشربينيالخطيب الشربيني.................................................................. .................................................................. ١٦٠١٦٠
الراغب األصبهانيالراغب األصبهاني................................................................. ................................................................. ١١٧١١٧
الزهريالزهري.............................................................................. .............................................................................. ٨٣٨٣
سفيان الثوريسفيان الثوري........................................................................ ........................................................................ ٨٣٨٣



٢٠٠٢٠٠

فهرس األعالمفهرس األعالم العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

عبد الملك بن مروانعبد الملك بن مروان........................................................ ........................................................ ١٠٦١٠٦، ، ١٠٧١٠٧
القاضي أبو يعلىالقاضي أبو يعلى................................................................... ................................................................... ١٠٥١٠٥
١٢٢١٢٢ ............................................................................ ............................................................................ القرافيالقرافي
٩٥٩٥ ........................................................... ........................................................... محمد بن الحسن الشيبانيمحمد بن الحسن الشيباني
النوويالنووي...................................................................... ...................................................................... ١٠٥١٠٥، ، ١١٢١١٢

رقم الصفحةرقم الصفحةالعلمالعلم



٢٠١٢٠١

المراجع العربية: المراجع العربية: 
اإلجماع،اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، - - ١

دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة األولى دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ١٤٢٥١٤٢٥هـ/ هـ/ ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة،أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة، د. مبارك بن سليمان آل سليمان، كنوز أشبيليا د. مبارك بن سليمان آل سليمان، كنوز أشبيليا - - ٢

للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة األولى، للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة األولى، ١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
األحكام الســلطانية،األحكام الســلطانية، القاضي أبو يعلى محمد بن الحســين بن محمد بن خلف ابن الفراء، القاضي أبو يعلى محمد بن الحســين بن محمد بن خلف ابن الفراء، - - ٣

صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، 
١٤٢١١٤٢١هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

أحــكام القرآن،أحــكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصــاص الحنفي، تحقيق: محمد صادق أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصــاص الحنفي، تحقيق: محمد صادق - - ٤
القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف، دار إحياء التراث العربي القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف، دار إحياء التراث العربي – 

بيروت، تاريخ الطبع: بيروت، تاريخ الطبع: ١٤٠٥١٤٠٥ هـ. هـ.
اإلحكام في أصول األحكام،اإلحكام في أصول األحكام، أبو الحســن ســيد الدين علي بن أبي علي اآلمدي، تحقيق: أبو الحســن ســيد الدين علي بن أبي علي اآلمدي، تحقيق: - - ٥

عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت- لبنان.عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت- لبنان.
اإلحكام في أصول األحكام،اإلحكام في أصول األحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي، تحقيق: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي، تحقيق: - - ٦

أحمد شاكر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت - لبنان.أحمد شاكر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت - لبنان.
إحياء علوم الدين،إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة – بيروت. بيروت.- - ٧
االختيــار لتعليل المختار،االختيــار لتعليل المختار، عبد اللَّه بن محمود بن مودود الحنفي، عليها تعليقات: الشــيخ عبد اللَّه بن محمود بن مودود الحنفي، عليها تعليقات: الشــيخ - - ٨

محمــود أبو دقيقــة، مطبعة الحلبي - القاهــرة (وصورتها دار الكتــب العلمية - بيروت، محمــود أبو دقيقــة، مطبعة الحلبي - القاهــرة (وصورتها دار الكتــب العلمية - بيروت، 
وغيرها)، تاريخ النشر: وغيرها)، تاريخ النشر: ١٣٥٦١٣٥٦هـ - هـ - ١٩٣٧١٩٣٧م.م.



٢٠٢٢٠٢

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف - - ٩
بابن نجيم المصري، وضع حواشــيه وخرج أحاديثه: الشــيخ زكريا عميرات، دار الكتب بابن نجيم المصري، وضع حواشــيه وخرج أحاديثه: الشــيخ زكريا عميرات، دار الكتب 

العلمية، بيروت العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة األولى،  لبنان، الطبعة األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.
األصل المعروف بالمبســوط،األصل المعروف بالمبســوط، أبو عبد اللَّه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تحقيق: أبو أبو عبد اللَّه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تحقيق: أبو - - ١٠١٠

الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية – كراتشي. كراتشي.
أصول االقتصاد اإلســالمي،أصول االقتصاد اإلســالمي، د. رفيق يونس المصري، دار القلم-دمشــق، الطبعة الرابعة، د. رفيق يونس المصري، دار القلم-دمشــق، الطبعة الرابعة، - - ١١١١

١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
إعــالم الموقعين عن رب العالمين،إعــالم الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين - - ١٢١٢

ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد الســالم إبراهيــم، دار الكتب العلمية، ييروت الطبعة ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد الســالم إبراهيــم، دار الكتب العلمية، ييروت الطبعة 
األولى، األولى، ١٤١١١٤١١هـ - هـ - ١٩٩١١٩٩١م.م.

األعالم،األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشــقي، دار العلم للماليين، الطبعة خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشــقي، دار العلم للماليين، الطبعة - - ١٣١٣
الخامسة عشر - أيار / مايو الخامسة عشر - أيار / مايو ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

األم،األم، الشافعي أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن الشافعي أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن - - ١٤١٤
عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة – بيروت،  بيروت، ١٤١٠١٤١٠هـ/هـ/١٩٩٠١٩٩٠م.م.

إنباء الغمر بأبناء العمر،إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، - - ١٥١٥
تحقيق: د.حســن حبشــي، المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية- لجنة إحياء التراث تحقيق: د.حســن حبشــي، المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية- لجنة إحياء التراث 

اإلسالمي، مصر، اإلسالمي، مصر، ١٣٨٩١٣٨٩هـ، هـ، ١٩٦٩١٩٦٩م.م.
أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق)،أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق)، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي - - ١٦١٦

الشهير بالقرافي، عالم الكتب.الشهير بالقرافي، عالم الكتب.
بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلســالمية،بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلســالمية، د. عبد الستار أبو غدة، مجموعة د. عبد الستار أبو غدة، مجموعة - - ١٧١٧

دلة البركة، الطبعة الثانية، دلة البركة، الطبعة الثانية، ١٤٢٣١٤٢٣هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
بداية المجتهــد ونهاية المقتصد،بداية المجتهــد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد - - ١٨١٨

القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث – القاهرة،  القاهرة، ١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
البداية والنهاية،البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث - - ١٩١٩

العربي، الطبعة األولى، العربي، الطبعة األولى، ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٨١٩٨٨م.م.



٢٠٣٢٠٣

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع،بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني عالء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني - - ٢٠٢٠
الحنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، الحنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الســيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الســيوطي، - - ٢١٢١
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية - لبنان / صيدا.تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية - لبنان / صيدا.

التاج واإلكليل لمختصر خليل،التاج واإلكليل لمختصر خليل، محمد بن يوســف بن أبي القاســم بن يوســف العبدري محمد بن يوســف بن أبي القاســم بن يوســف العبدري - - ٢٢٢٢
الغرناطــي، أبو عبد اللَّه المواق المالكي، دار الكتــب العلمية، الطبعة األولى، الغرناطــي، أبو عبد اللَّه المواق المالكي، دار الكتــب العلمية، الطبعة األولى، ١٤١٦١٤١٦هـ-هـ-

١٩٩٤١٩٩٤م.م.
األعالم، شــمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن شــمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن - - ٢٣٢٣ فيات المشاهير وَ وَ األعالم،تاريخ اإلسالم وَ فيات المشاهير وَ وَ تاريخ اإلسالم وَ

اد معروف، دار الغرب اإلســالمي،  ايْماز الذهبي، تحقيق الدكتور: بشــار عوَّ اد معروف، دار الغرب اإلســالمي، عثمــان بن قَ ايْماز الذهبي، تحقيق الدكتور: بشــار عوَّ عثمــان بن قَ
الطبعة األولى الطبعة األولى ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

التاريــخ الكبير،التاريــخ الكبير، محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بــن المغيرة البخــاري، دائرة المعارف محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بــن المغيرة البخــاري، دائرة المعارف - - ٢٤٢٤
العثمانية، حيدر آباد العثمانية، حيدر آباد – الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.

ايْماز الذهبي، دار - - ٢٥٢٥ ايْماز الذهبي، دار شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ تذكرة الحفاظ،تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ
الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة األولى، الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ- هـ- ١٩٩٨١٩٩٨م.م.

ايْماز الذهبي، دار - - ٢٦٢٦ ايْماز الذهبي، دار شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ تذكرة الحفاظ،تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ
الكتب العلمية بيروت-لبنان، الطبعة األولى، الكتب العلمية بيروت-لبنان، الطبعة األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ- هـ- ١٩٩٨١٩٩٨م.م.

التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي،التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي، د. خالد بن عبد اللَّه المصلح. دار ابن الجوزي، الطبعة د. خالد بن عبد اللَّه المصلح. دار ابن الجوزي، الطبعة - - ٢٧٢٧
األولى، األولى، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

التعريفات،التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشــريف الجرجانــي، ضبطه وصححه جماعة علي بن محمد بن علي الزين الشــريف الجرجانــي، ضبطه وصححه جماعة - - ٢٨٢٨
من العلماء بإشــراف الناشــر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة األولى من العلماء بإشــراف الناشــر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٣١٤٠٣هـ هـ 

-١٩٨٣١٩٨٣م.م.
تفســير عبد الرزاق،تفســير عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، دار أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، دار - - ٢٩٢٩

الكتب العلمية، دراســة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتــب العلمية الكتب العلمية، دراســة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتــب العلمية – بيروت،  بيروت، 
الطبعة األولى، سنة الطبعة األولى، سنة ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.



٢٠٤٢٠٤

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

الثقات،الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة - - ٣٠٣٠
العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، 

دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة األولى، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة األولى، ١٣٩٣١٣٩٣ه  - ه  - ١٩٧٣١٩٧٣م.م.
جامع البيان في تأويل القرآن،جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بــن يزيد، أبو جعفر الطبري، تحقيق: أحمد محمد بن جرير بــن يزيد، أبو جعفر الطبري، تحقيق: أحمد - - ٣١٣١

محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، ١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
الجواهر المضية في طبقات الحنفية،الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر اللَّه القرشي، أبو محمد، عبد القادر بن محمد بن نصر اللَّه القرشي، أبو محمد، - - ٣٢٣٢

محيي الدين الحنفي، مير محمد كتب خانه محيي الدين الحنفي، مير محمد كتب خانه – كراتشي. كراتشي.
الجواهر والدرر في ترجمة شــيخ اإلســالم ابن حجر،الجواهر والدرر في ترجمة شــيخ اإلســالم ابن حجر، شــمس الدين أبو الخير محمد بن شــمس الدين أبو الخير محمد بن - - ٣٣٣٣

عبد الرحمــن بن محمد الســخاوي، المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيــد، دار ابن حزم عبد الرحمــن بن محمد الســخاوي، المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيــد، دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتللطباعة والنشر والتوزيع، بيروت– لبنان، الطبعة األولى،  لبنان، الطبعة األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.

الحوافز التجارية التســويقية وأحكامها في الفقه اإلسالمي،الحوافز التجارية التســويقية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د. خالد بن عبد اللَّه المصلح. د. خالد بن عبد اللَّه المصلح. - - ٣٤٣٤
دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، ١٤٢٠١٤٢٠هـ-هـ-١٩٩٩١٩٩٩م.م.

الخدمات االســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلسالمي،الخدمات االســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د. يوسف بن عبد اللَّه د. يوسف بن عبد اللَّه - - ٣٥٣٥
الشبيلي، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، الشبيلي، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

خطوط رئيســية في االقتصاد اإلسالمي،خطوط رئيســية في االقتصاد اإلسالمي، محمود أبو الســعود، االتحاد اإلسالمي العالمي محمود أبو الســعود، االتحاد اإلسالمي العالمي - - ٣٦٣٦
للمنظمات الطالبية، للمنظمات الطالبية، ١٣٩٨١٣٩٨ه-ه-١٩٧٨١٩٧٨م.م.

دراســات شرعية ألهم العقود المالية المستحدثة،دراســات شرعية ألهم العقود المالية المستحدثة، د. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي، مكتبة د. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي، مكتبة - - ٣٧٣٧
العلوم والحكم، الطبعة الثانية، العلوم والحكم، الطبعة الثانية، ١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-٢٠٠١٢٠٠١م.م.

دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشــرح منتهى اإلرادات،دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشــرح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن منصور بن يونس بن - - ٣٨٣٨
صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، عالم الكتب، الطبعة األولى، صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، عالم الكتب، الطبعة األولى، ١٤١٤١٤١٤هـ هـ 

- - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.
الديباج المذهب فــي معرفة أعيان علماء المذهب،الديباج المذهب فــي معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، - - ٣٩٣٩

تحقيق وتعليق: الدكتور محمد األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.تحقيق وتعليق: الدكتور محمد األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
ذيل طبقــات الحنابلة،ذيل طبقــات الحنابلة، زيــن الدين عبد الرحمن بــن أحمد بن رجــب الحنبلي، تحقيق: زيــن الدين عبد الرحمن بــن أحمد بن رجــب الحنبلي، تحقيق: - - ٤٠٤٠

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان – الرياض، الطبعة األولى،  الرياض، الطبعة األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ هـ 
- - ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.



٢٠٥٢٠٥

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشــريعة اإلسالمية،الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشــريعة اإلسالمية، د.عمر بن عبد العزيز المترك، دار د.عمر بن عبد العزيز المترك، دار - - ٤١٤١
العاصمة للنشر والتوزيع-الرياض، الطبعة الثالثة، العاصمة للنشر والتوزيع-الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

رتــاج المعامالت قراءة تأصيلية في المناهي الشــرعية،رتــاج المعامالت قراءة تأصيلية في المناهي الشــرعية، د. فهد بــن صالح الحمود، مطبعة د. فهد بــن صالح الحمود، مطبعة - - ٤٢٤٢
سفير- الرياض، الطبعة األولى، سفير- الرياض، الطبعة األولى، ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.م.

رد المحتار على الدر المختار،رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، - - ٤٣٤٣
دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢١٤١٢هـ - هـ - ١٩٩٢١٩٩٢م.م.

الروض المربع شرح زاد المستقنع،الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس - - ٤٤٤٤
البهوتي الحنبلي، دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.البهوتي الحنبلي، دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.

ــة، محمد صديق خان بن - - ٤٥٤٥ وضة النَّديَّ ضيــة على الرَّ ــة، محمد صديق خان بن ومعها: التعليقاتُ الرَّ وضة النَّديَّ ضيــة على الرَّ الروضــة الندية،الروضــة الندية، ومعها: التعليقاتُ الرَّ
ث  نَّوجي، التعليقات بقلم: العالمة المحدِّ ث حسن بن علي بن لطف اللَّه الحسيني البخاري القِ نَّوجي، التعليقات بقلم: العالمة المحدِّ حسن بن علي بن لطف اللَّه الحسيني البخاري القِ
ن بن  قَام على نشره: علي بن حسَ قه، وَ ه، وحقَّ ين األلبَاني، ضبط نصَّ ر الدِّ د نَاصِ ن بن الشــيخ محمَّ قَام على نشره: علي بن حسَ قه، وَ ه، وحقَّ ين األلبَاني، ضبط نصَّ ر الدِّ د نَاصِ الشــيخ محمَّ
ارُ ابن القيِّم للنشــر والتوزيع، الرياض - المملكة  ، دَ لبيُّ األثريُّ بد الحميــد الحَ ارُ ابن القيِّم للنشــر والتوزيع، الرياض - المملكة علي بن عَ ، دَ لبيُّ األثريُّ بد الحميــد الحَ علي بن عَ
ان للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة  ار ابن عفَّ ان للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة العربية الســعودية، دَ ار ابن عفَّ العربية الســعودية، دَ

األولى، األولى، ١٤٢٣١٤٢٣هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
ســنن ابن ماجه،ســنن ابن ماجه، أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار - - ٤٦٤٦

إحياء الكتب العربية.إحياء الكتب العربية.
ــتاني، تحقيق: محمد محيي الدين - - ٤٧٤٧ سْ جِ ــتاني، تحقيق: محمد محيي الدين سليمان بن األشــعث األزدي السِّ سْ جِ ســنن أبي داود،ســنن أبي داود، سليمان بن األشــعث األزدي السِّ

عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت. بيروت.
ســنن الترمذي،ســنن الترمذي، المسمى الجامع الصحيح، أبو عيســى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق المسمى الجامع الصحيح، أبو عيســى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق - - ٤٨٤٨

وتعليق: أحمد محمد شــاكر(جـ وتعليق: أحمد محمد شــاكر(جـ ١، ، ٢)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ )، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٣)، وإبراهيم عطوة )، وإبراهيم عطوة 
س في األزهر الشــريف (جـ ٤، ، ٥)، مطبعــة مصطفى البابي الحلبي )، مطبعــة مصطفى البابي الحلبي – مصر،  مصر،  س في األزهر الشــريف (جـ عوض المدرِّ عوض المدرِّ

الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، ١٣٩٥١٣٩٥ هـ -  هـ - ١٩٧٥١٩٧٥ م. م.
ســنن الدارقطني،ســنن الدارقطني، أبو الحســن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، حققه وضبط أبو الحســن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، حققه وضبط - - ٤٩٤٩

نصه وعلق عليه: شعيب األرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اللَّه، أحمد نصه وعلق عليه: شعيب األرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اللَّه، أحمد 
برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة األولى،  لبنان، الطبعة األولى، ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.



٢٠٦٢٠٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

الســنن الكبر،الســنن الكبر، أحمد بن الحسين بن علي الخراســاني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد أحمد بن الحسين بن علي الخراســاني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد - - ٥٠٥٠
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة،  لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣ م. م.

ايْماز الذهبي، تحقيق: - - ٥١٥١ ايْماز الذهبي، تحقيق: شــمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن قَ ســير أعالم النبالء،ســير أعالم النبالء، شــمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن قَ
مجموعة من المحققين بإشــراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة مجموعة من المحققين بإشــراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

١٤٠٥١٤٠٥هـ- هـ- ١٩٨٥١٩٨٥م.م.
شــذرات الذهب في أخبار من ذهب،شــذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمــد ابن العماد العَكري عبد الحي بن أحمد بن محمــد ابن العماد العَكري - - ٥٢٥٢

الحنبلــي، أبو الفالح، تحقيق: محمود األرناؤوط، خــرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، الحنبلــي، أبو الفالح، تحقيق: محمود األرناؤوط، خــرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، 
دار ابن كثير، دمشق دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: األولى،  بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.

شــرح مختصر خليل للخرشي،شــرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد اللَّه الخرشــي المالكي، الناشر: دار الفكر محمد بن عبد اللَّه الخرشــي المالكي، الناشر: دار الفكر - - ٥٣٥٣
للطباعة للطباعة – بيروت. بيروت.

ى الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص - - ٥٤٥٤ ى الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص المســمَّ صحيح البخاري،صحيح البخاري، المســمَّ
وســننه وأيامه، محمد بن إســماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار وســننه وأيامه، محمد بن إســماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار 

طوق النجاة، الطبعة األولى، طوق النجاة، الطبعة األولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
صحيح الترغيب والترهيب،صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، - - ٥٥٥٥

الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، ١٤٢١١٤٢١ هـ -  هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠ م. م.
صحيح مسلم،صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيســابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم بن الحجاج القشيري النيســابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، - - ٥٦٥٦

دار إحياء التراث العربي دار إحياء التراث العربي – بيروت. بيروت.
طبقات الحنابلة،طبقات الحنابلة، أبو الحســين ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامــد الفقي، دار المعرفة أبو الحســين ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامــد الفقي، دار المعرفة – - - ٥٧٥٧

بيروت.بيروت.
طبقات الشافعية الكبر،طبقات الشافعية الكبر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق: د. محمود تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق: د. محمود - - ٥٨٥٨

محمــد الطناحي، د. عبد الفتاح محمــد الحلو. هجر للطباعة والنشــر والتوزيع، الطبعة: محمــد الطناحي، د. عبد الفتاح محمــد الحلو. هجر للطباعة والنشــر والتوزيع، الطبعة: 
الثانية، الثانية، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

طبقات الفقهاء الشــافعية،طبقات الفقهاء الشــافعية، عثمان بــن عبد الرحمن، أبو عمرو، المعــروف بابن الصالح، عثمان بــن عبد الرحمن، أبو عمرو، المعــروف بابن الصالح، - - ٥٩٥٩
تحقيق: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر اإلسالمية تحقيق: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر اإلسالمية – بيروت، الطبعة األولى،  بيروت، الطبعة األولى، ١٩٩٢١٩٩٢م.م.

الطــرق الحكمية،الطــرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب شــمس الدين ابن قيــم الجوزية، مكتبة دار محمد بن أبي بكر بن أيوب شــمس الدين ابن قيــم الجوزية، مكتبة دار - - ٦٠٦٠
البيان.البيان.



٢٠٧٢٠٧

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ايْماز - - ٦١٦١ ايْماز شــمس الدين أبــو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمــان بن قَ العبــر في خبر من غبر،العبــر في خبر من غبر، شــمس الدين أبــو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمــان بن قَ
الذهبي، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية الذهبي، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية – بيروت. بيروت.

عقود التحوط من مخاطر تذبذب أســعار العمالت،عقود التحوط من مخاطر تذبذب أســعار العمالت، طالل بن سليمان الدوسري، دار كنوز طالل بن سليمان الدوسري، دار كنوز - - ٦٢٦٢
أشبيليا، أشبيليا، ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.م.

العموالت المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية،العموالت المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، عبد الكريم بن محمد السماعيل، دار كنوز عبد الكريم بن محمد السماعيل، دار كنوز - - ٦٣٦٣
أشبيليا، الطبعة الثانية، أشبيليا، الطبعة الثانية، ١٤٣٢١٤٣٢هـ-هـ-٢٠١١٢٠١١م.م.

العناية شــرح الهداية،العناية شــرح الهداية، محمد بن محمد بــن محمود، أكمل الدين أبو عبد اللَّه ابن الشــيخ محمد بن محمد بــن محمود، أكمل الدين أبو عبد اللَّه ابن الشــيخ - - ٦٤٦٤
شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، الناشر: دار الفكر.شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، الناشر: دار الفكر.

الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي،الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي، د. الصديق محمد األمين الضرير، سلسلة صالح د. الصديق محمد األمين الضرير، سلسلة صالح - - ٦٥٦٥
كامل للرسائل الجامعية في االقتصاد اإلسالمي، الطبعة الثانية، كامل للرسائل الجامعية في االقتصاد اإلسالمي، الطبعة الثانية، ١٤١٦١٤١٦هـ-هـ-١٩٩٥١٩٩٥م.م.

الفتــاو الكبر،الفتــاو الكبر، تقي الدين أبو العبــاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســالم ابن تيمية تقي الدين أبو العبــاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســالم ابن تيمية - - ٦٦٦٦
الحراني الحنبلي الدمشقي، دار الكتب العلمية الطبعة: األولى، الحراني الحنبلي الدمشقي، دار الكتب العلمية الطبعة: األولى، ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٧١٩٨٧م.م.

فتح الباري شــرح صحيــح البخاري،فتح الباري شــرح صحيــح البخاري، أحمد بن علــي بن حجر العســقالني، دار المعرفة أحمد بن علــي بن حجر العســقالني، دار المعرفة - - ٦٧٦٧
- بيــروت، - بيــروت، ١٣٧٩١٣٧٩هـ، رقَّم كتبه وأبوابــه وأحاديثه: محمد فــؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه هـ، رقَّم كتبه وأبوابــه وأحاديثه: محمد فــؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن 

عبد اللَّه ابن باز.عبد اللَّه ابن باز.
الفتح المبين في طبقات األصوليين،الفتح المبين في طبقات األصوليين، عبد اللَّه مصطفى المراغي، الناشر: محمد علي عثمان، عبد اللَّه مصطفى المراغي، الناشر: محمد علي عثمان، - - ٦٨٦٨

مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر، سنة النشر: مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر، سنة النشر: ١٣٦٦١٣٦٦هـ/هـ/١٩٤٧١٩٤٧م.م.
ذُري، دار ومكتبة الهالل- بيروت، عام - - ٦٩٦٩ ذُري، دار ومكتبة الهالل- بيروت، عام أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَالَ فتوح البلدان،فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَالَ

النشر: النشر: ١٩٨٨١٩٨٨م.م.
الفروع ومعه تصحيح الفروع،الفروع ومعه تصحيح الفروع، عالء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد اللَّه بن عالء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد اللَّه بن - - ٧٠٧٠

عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
فوات الوفيات،فوات الوفيات، محمد بن شــاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شــاكر بن هارون بن شاكر محمد بن شــاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شــاكر بن هارون بن شاكر - - ٧١٧١

الملقــب بصالح الدين، تحقيق: إحســان عبــاس، دار صادرالملقــب بصالح الدين، تحقيق: إحســان عبــاس، دار صادر– بيــروت، الطبعة األولى،  بيــروت، الطبعة األولى، 
١٩٧٤١٩٧٤م.م.



٢٠٨٢٠٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

في فقه المعامالت المالية والمصرفية المعاصرة،في فقه المعامالت المالية والمصرفية المعاصرة، د. نزيه حماد، دار القلم- دمشــق، الطبعة د. نزيه حماد، دار القلم- دمشــق، الطبعة - - ٧٢٧٢
الثانية، الثانية، ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.م.

القاموس المحيط،القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمــد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب مجد الدين أبو طاهر محمــد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب - - ٧٣٧٣
وسي، مؤسسة الرسالة  وسي، مؤسسة الرسالة تحقيق التراث في مؤسســة الرسالة، بإشــراف: محمد نعيم العرقسُ تحقيق التراث في مؤسســة الرسالة، بإشــراف: محمد نعيم العرقسُ

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة الثامنة،  لبنان، الطبعة الثامنة، ١٤٢٦١٤٢٦هـ - هـ - ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
قرارات مجمع الفقه اإلســالمي الدولي،قرارات مجمع الفقه اإلســالمي الدولي، في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية - - ٧٤٧٤

الســعودية من الســعودية من ٧-١٢١٢ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤١٢١٤١٢ الموافق  الموافق ٩ – ١٤١٤ أيار (مايو)  أيار (مايو) ١٩٩٢١٩٩٢م، بخصوص م، بخصوص 
موضوع: (األسواق المالية).موضوع: (األسواق المالية).

القواعــد النورانية الفقهية،القواعــد النورانية الفقهية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســالم ابــن تيمية، حققه وخرج أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســالم ابــن تيمية، حققه وخرج - - ٧٥٧٥
أحاديثــه: د أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، المملكة العربية الســعودية، الطبعة أحاديثــه: د أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، المملكة العربية الســعودية، الطبعة 

األولى، األولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
الكافي في فقه اإلمام أحمد،الكافي في فقه اإلمام أحمد، أبو محمد موفــق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفــق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة - - ٧٦٧٦

الحنبلي، الشــهير بابن قدامة المقدســي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، الحنبلي، الشــهير بابن قدامة المقدســي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - 
١٩٩٤١٩٩٤م.م.

كتاب العين،كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمــد بن عمرو الفراهيدي، المحقق: د. مهدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمــد بن عمرو الفراهيدي، المحقق: د. مهدي - - ٧٧٧٧
المخزومي، د.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل.المخزومي، د.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل.

كتاب الفروع،كتاب الفروع، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اللَّه، شــمس الدين المقدسي لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اللَّه، شــمس الدين المقدسي - - ٧٨٧٨
الراميني ثم الصالحــي الحنبلي، تحقيق: د.عبد اللَّه بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الراميني ثم الصالحــي الحنبلي، تحقيق: د.عبد اللَّه بن عبد المحســن التركي، مؤسســة 

الرسالة، الطبعة األولى الرسالة، الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣مـ.مـ.
كشــاف القناع عن متن اإلقناع،كشــاف القناع عن متن اإلقناع، منصــور بن يونس بن صالح الدين بن حســن بن إدريس منصــور بن يونس بن صالح الدين بن حســن بن إدريس - - ٧٩٧٩

البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية.البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية.
كشف الظنون عن أســامي الكتب والفنون،كشف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اللَّه كاتب جلبي القسطنطيني مصطفى بن عبد اللَّه كاتب جلبي القسطنطيني - - ٨٠٨٠

المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة، مكتبة المثنى المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة، مكتبة المثنى – بغداد، تاريخ النشر  بغداد، تاريخ النشر ١٩٤١١٩٤١م. م. 
لســان العرب،لســان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، دار صادرمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، دار صادر– - - ٨١٨١

بيروت، الطبعة الثالثة - بيروت، الطبعة الثالثة - ١٤١٤١٤١٤ هـ. هـ.



٢٠٩٢٠٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

ما ال يســع التاجر جهلــه،ما ال يســع التاجر جهلــه، د. عبد اللَّه المصلح، د. صالح الصاوي، دار المســلم للنشــر د. عبد اللَّه المصلح، د. صالح الصاوي، دار المســلم للنشــر - - ٨٢٨٢
والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-٢٠٠١٢٠٠١م.م.

المبســوط،المبســوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة - بيروت، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة - بيروت، - - ٨٣٨٣
تاريخ النشر: تاريخ النشر: ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

مجلــة األحكام العدلية،مجلــة األحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية، المحقق: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية، المحقق: - - ٨٤٨٤
نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.

مجموع الفتاو،مجموع الفتاو، تقي الدين أبو العبــاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: تقي الدين أبو العبــاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: - - ٨٥٨٥
عبد الرحمن بن محمد بن قاســم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة عبد الرحمن بن محمد بن قاســم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

النبوية، المملكة العربية السعودية، النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦١٤١٦هـ/هـ/١٩٩٥١٩٩٥م.م.
المجموع شرح المهذب،المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر.أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر.- - ٨٦٨٦
المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، عبد السالم بن عبد اللَّه بن الخضر بن عبد السالم بن عبد اللَّه بن الخضر بن - - ٨٧٨٧

محمــد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين، مكتبــة المعارف- الرياض، الطبعة محمــد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين، مكتبــة المعارف- الرياض، الطبعة 
الثانية الثانية ١٤٠٤١٤٠٤هـ -هـ -١٩٨٤١٩٨٤م.م.

المحلى باآلثار،المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري، دار الفكر-أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري، دار الفكر-- - ٨٨٨٨
بيروت.بيروت.

المدخل إلى فقه المعامالت المالية،المدخل إلى فقه المعامالت المالية، د. محمد عثمان شــبير، دار النفائس- األردن، الطبعة د. محمد عثمان شــبير، دار النفائس- األردن، الطبعة - - ٨٩٨٩
الثانية، الثانية، ١٤٣٠١٤٣٠هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.م.

المدونة،المدونة، مالــك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، مالــك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، - - ٩٠٩٠
١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.

المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير،المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير، أحمد بــن محمد بن علــي الفيومي، المكتبة أحمد بــن محمد بن علــي الفيومي، المكتبة - - ٩١٩١
العلميةالعلمية– بيروت. بيروت.

د بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب - - ٩٢٩٢ مْ د بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حَ مْ معالم السنن،معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حَ
المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية – حلب، الطبعة األولى  حلب، الطبعة األولى ١٣٥١١٣٥١هـ - هـ - ١٩٣٢١٩٣٢م.م.

المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلســالمي،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلســالمي، د. محمد عثمان شــبير، دار النفائس-د. محمد عثمان شــبير، دار النفائس-- - ٩٣٩٣
األردن، الطبعة السادسة، األردن، الطبعة السادسة، ١٤٢٧١٤٢٧هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.



٢١٠٢١٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

المعايير الشــرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية، المعايير الشــرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية، ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-- - ٩٤٩٤
٢٠١٠٢٠١٠م.م.

معجم األدباء (إرشــاد األريــب إلى معرفة األديب)،معجم األدباء (إرشــاد األريــب إلى معرفة األديب)، شــهاب الدين أبــو عبد اللَّه ياقوت شــهاب الدين أبــو عبد اللَّه ياقوت - - ٩٥٩٥
الرومي الحموي، تحقيق: إحســان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، الرومي الحموي، تحقيق: إحســان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

١٤١٤١٤١٤هـ- هـ- ١٩٩٣١٩٩٣م.م.
معجــم اللغة العربيــة المعاصرة،معجــم اللغة العربيــة المعاصرة، الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق - - ٩٦٩٦

عمل، عالم الكتب، الطبعة األولى، عمل، عالم الكتب، الطبعة األولى، ١٤٢٩١٤٢٩ هـ -  هـ - ٢٠٠٨٢٠٠٨ م. م.
معجم مصطلحات االقتصاد والمــال وإدارة األعمال،معجم مصطلحات االقتصاد والمــال وإدارة األعمال، إعداد المحامي: نبيه غطاس، مكتبة إعداد المحامي: نبيه غطاس، مكتبة - - ٩٧٩٧

لبنان، الطبعة األولى، لبنان، الطبعة األولى، ١٩٨٠١٩٨٠م.م.
معجــم مقاييس اللغة،معجــم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحســين، تحقيق: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحســين، تحقيق: - - ٩٨٩٨

عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩١٣٩٩هـ - هـ - ١٩٧٩١٩٧٩م.م.
مغنــي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،مغنــي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شــمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب شــمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب - - ٩٩٩٩

الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
المغني،المغني، أبــو محمد موفق الديــن بن قدامة المقدســي الحنبلي، الناشــر: مكتبة القاهرة، أبــو محمد موفق الديــن بن قدامة المقدســي الحنبلي، الناشــر: مكتبة القاهرة، - - ١٠٠١٠٠

١٣٨٨١٣٨٨هـ - هـ - ١٩٦٨١٩٦٨م.م.
المغني،المغني، موفق الدين بن قدامة الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة.موفق الدين بن قدامة الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة.- - ١٠١١٠١
المفردات في غريب القرآن،المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، - - ١٠٢١٠٢

تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: األولى تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: األولى 
- - ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.

المقدمات الممهدات،المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: الدكتور محمد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: الدكتور محمد - - ١٠٣١٠٣
حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت – لبنان، الطبعة األولى  لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٨١٩٨٨م.م.

المنتقى شــرح الموطأ،المنتقى شــرح الموطأ، أبو الوليد ســليمان بن خلف القرطبي الباجي األندلســي، مطبعة أبو الوليد ســليمان بن خلف القرطبي الباجي األندلســي، مطبعة - - ١٠٤١٠٤
الســعادة - بجوار محافظة مصــر، الطبعة األولــى الســعادة - بجوار محافظة مصــر، الطبعة األولــى ١٣٣٢١٣٣٢هـ، (ثم صورتهــا دار الكتاب هـ، (ثم صورتهــا دار الكتاب 

اإلسالمي، القاهرة - الطبعة: الثانية، بدون تاريخ).اإلسالمي، القاهرة - الطبعة: الثانية، بدون تاريخ).
منتهى اإلرادات،منتهى اإلرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، تحقيق: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، تحقيق: - - ١٠٥١٠٥

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.



٢١١٢١١

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع العمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعمالت االفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية

المنهاج شرح صحيح مســلم بن الحجاج،المنهاج شرح صحيح مســلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، - - ١٠٦١٠٦
دار إحياء التراث العربي دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية،  بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢١٣٩٢هـ.هـ.

مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل،مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل، شــمس الديــن أبو عبد اللَّــه محمد بن محمد شــمس الديــن أبو عبد اللَّــه محمد بن محمد - - ١٠٧١٠٧
عيني المالكي، دار الفكــر، الطبعة: الثالثة،  عيني المالكي، دار الفكــر، الطبعة: الثالثة، الطرابلســي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ الطرابلســي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

١٤١٢١٤١٢هـ - هـ - ١٩٩٢١٩٩٢م.م.
الموســوعة الفقهية، والمشتهرة باســم (الموســوعة الكويتية)،الموســوعة الفقهية، والمشتهرة باســم (الموســوعة الكويتية)، وزارة األوقاف والشؤون وزارة األوقاف والشؤون - - ١٠٨١٠٨

اإلســالمية- الكويت، مطابــع دار الصفوة للطباعة والنشــر والتوزيــع، الطبعة األولى، اإلســالمية- الكويت، مطابــع دار الصفوة للطباعة والنشــر والتوزيــع، الطبعة األولى، 
١٤١٤١٤١٤هـ-هـ-١٩٩٤١٩٩٤م.م.

الموطأ،الموطأ، مالــك بن أنس بن مالك األصبحي، تحقيق: محمد مصطفى األعظمي، مؤسســة مالــك بن أنس بن مالك األصبحي، تحقيق: محمد مصطفى األعظمي، مؤسســة - - ١٠٩١٠٩
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