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الممخص:

تطور ىائالً في عصرنا الحالي ،فبعد أن كان النقدان ىما العممة
ًا
شيدت العمالت المالية
الرئيسية تطورت لمعمالت النقدية ،ومنيا الورقية ،ثم دخل التطور التكنولوجي عمى ىذه العمالت،
فظيرت التعامالت اإللكترونية ،ومنيا كان العمالت اإللكترونية المغطاة من مثل الفي از كارد

والماستركارد ،وما شابو ذلك .وقبل سنوات قميمة ظيرت العمالت االفتراضية عمى أنواع متعددة

تفاعا ىائالً ،تعامل معيا بعض الدول ورفض التعامل معيا دول
أشيرىا البيتكوين ،وارتفع سعرىا ار ً
أخرى ،مما أدى إلى حصول تراجع في سعرىا ،وحصل فييا تذبذب كبير ،وقد احتوت ىذه العممة

عمى مخاطر متعددة.

وقد جاء ىذا البحث في مبحثين :األول منيما تكمم عن مفيوم العمالت االفتراضية وأنواعيا

ونشأتيا ،والثاني تحدث عن الحكم الشرعي لمعمالت االفتراضية واآلثار الناتجة عنيا .وقد استخدم

الباحثان المنيج االستقرائي والمنيج الوصفي ،وخمصا إلى أنو يجوز التعامل مع ىذه العمالت

بضوابط وشروط البد من توافرىا ،ومن ذلك انتفاء الجيالة ،ووجود الرقابة الصارمة عمييا.
الكممات المفتاحية :البيتكوين ،العمالت االفتراضية ،المخاطرة.

Abstract:
Financial currencies have witnessed a tremendous development in our
time, after gold and silver were the main currency of the currency, then
paper currency, Then came the technological development on these
currencies. Technological transactions have emerged, Including e-covered
currencies such as Visa Card, MasterCard, and the like.
A few years ago, virtual currencies appeared on various types of
Betquin months, their price rose dramatically. Treated by some countries
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and refused to deal with other countries, which led to a decline in the price,
and got a great fluctuation, this currency has multiple risks.
This research came in two sections; The first of them spoke about the
concept, types and origin of virtual currencies, and the second talked about
the legalization of the default currencies and the resulting effects. The
researchers used the inductive method and the descriptive approach, and
concluded that it may be dealing with these currencies controls and
conditions must be available, including the absence of ignorance, and the
existence of strict control over them.
Keywords: Betquin, Virtual Currency, Risk
مقدمة:
إن التطورات المالية واالقتصادية التي شيدتيا المجتمعات اإلنسانية خالل فتراتيا المختمفة،

وبروز وسائل االتصال الحديثة ،أدى إلى تطور أشكال التعامالت التجارية بين الدول ،مما ساعد

عمى النمو االقتصادي واالجتماعي بين الشعوب ،وكان من ثمار ىذا التقدم ظيور أنواع جديدة من

العمالت المعاصرة التي لم تكن معروفة عند أسالفنا ،فبدأت العمالت بمعدنية ،فورقية ،وتطورت إلى

إلكترونية ،ووصمت اآلن إلى عممة افتراضية أو رقمية أو العمالت المعماة ،أو غير ذلك من األسماء
المختمفة ،ومن مثميا (البيتكوين) ،والتي ىي في الحقيقة ليس ليا ما يوازييا من الذىب والفضة أو
العمالت الورقية في البنك المركزي؛ وال تخضع لرقابة الدولة؛ بل ال يعمم أحد مع من يتم التعامل بيا

أو من ىي الجية التي تقف وراءىا ،وفي ىذا البحث يناقش الباحثان العمالت االفتراضية التي برزت

عمى الساحة العالمية ،وحكم تداوليا وما نتج عنيا من آثار.

مشكمة البحث:

أدى تطور وسائل االتصال والمعامالت اإللكترونية إلى وجود عمالت افتراضية لم يتم

تعدينيا ،وال تخضع لرقابة الدولة ،وال يعمم كيف تتم التعامالت التجارية فييا ،وىذه الدراسة تقوم عمى

اإلجابة عمى سؤال :ما ىو الحكم الشرعي في التعامل مع ىذا النوع من العمالت؟ وما ىو حكم

التعامالت التجارية الناتجة عنيا؟
أسئمة البحث:

 .1ما المقصود بالعمالت االفتراضية؟ وما ىي أنواعيا؟

 .2ما الحكم الشرعي في العمالت االفتراضية؟ وما ىو حكم التعامالت الناتجة عنيا؟
أىمية البحث:

تكمن أىمية البحث فيما يأتي:

 .1أن العمالت االفت ارضية بدأت تنتشر في شتى البالد ،مما اقتضى بيان حكميا ،وحكم
التعامالت التجارية الناتجة عنيا.

()403

2

مجمة جامعة األزىر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية  ،9002المجمد  ،90العدد 0

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol21/iss1/11

???( ????? ????? ??????? ??? ???????? ??????? ?????????? ??????? ???? and ???:

أنموذجا)
العمالت االفتراضية واآلثار المترتبة عمى تداوليا دراسة فقيية (البيتكوين
ً

 .2كثرة التساؤالت الواردة من عامة المسممين ،أوجبت ضرورة الوقوف عمى حكميا بشكل
واضح.

أىداف البحث:

 .1بيان المقصود بالعمالت االفتراضية وأنواعيا ونشأتيا.

 .2الوقوف عمى الحكم الشرعي لمعمالت االفتراضية ،وبيان أحكام التعامالت التجارية التي
تنتج عنيا.

منيجية البحث:

المنيجية التي سيسمكيا ىذا البحث ويقوم عمييا ،ىي:

المنيج الوصفي :من خالل الوقوف عمى أنواع العمالت االفتراضية ،وبيان طبيعتيا ،وأنواعيا.

المنيج االستقرائي :من خالل استقراء آ ارء الفقياء المعاصرين في ىذه العمالت ،وأحكام التعامالت

الناتجة عنيا.

الدراسات السابقة:

بعد البحث فيما كتب في ىذا الموضوع ،لم يجد الباحثان سوى مقاالت عمى الشبكة

العنكبوتية ،ودراسة واحدة بعنوان( :األحكام الفقيية المتعمقة بالعمالت اإللكترونية )Bitcoin؛ لمدكتور
عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب العقيل؛ وقد قسميا إلى مبحثين األول تكمم فيو عن تعريف

العمالت اإللكترونية وتاريخيا وطرق استعماليا ومميزاتيا ومخاطرىا ،والمبحث الثاني تحدث فيو عن
التكييف الفقيي لمعمالت اإللكترونية واألحكام الشرعية المتعمقة بيا ،وقد خمص فيو إلى جواز التعامل

بالعمالت االفتراضية وأنو يجري عمييا ما يجري عمى العمالت الورقية.

واننا في بحثنا ىذا قد استفدنا مما جاء في ىذا البحث ،غير أننا خالفناه في التأصيل

الشرعي لمعمالت االفتراضية ،بين ما يترتب عمييا من آثار
ىيكمية البحث:

ويتكون ىذا البحث من المقدمة سابقة الذكر ،ومبحثين ،وخاتمة عمى النحو التالي:

المبحث األول :مفيوم العمالت االفتراضية ،وأنواعيا ،ونشأتيا وتطورىا.
المطمب األول :مفيوم العمالت االفتراضية في المغة واالصطالح

المطمب الثاني :أنواع العمالت االفتراضية ونشأتيا وتطورىا

المبحث الثاني :الحكم الشرعي لمعمالت االفتراضية ،واآلثار الشرعية المترتبة عمى التعامل بيا
المطمب األول :الحكم الشرعي لمعمالت االفتراضية

المطمب الثاني :اآلثار الشرعية المترتبة عمى التعامل بالعمالت االفتراضية

خاتمة :وتشتمل عمى أىم النتائج والتوصيات.
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المبحث األول:
مفيوم العمالت االفتراضية ،وأنواعيا ،ونشأتيا وتطورىا

إن التطورات العالمية في مجال العمالت التقميدية وغير التقميدية وتداوليا ،لو أثر كبير حياة

المجتمعات وتطورىا بل ليا التأثير المباشر عمى المتعاممين فييا ،ال سيما العمالت اإللكترونية،

والتي منيا العمالت االفتراضية ،التي ظل المتعاممون فييا ال يعرفون من خمف كواليسيا؛ خاصة أنيا

افتراضية وليس ليا ما يوازييا أو يدعميا من الذىب والفضة أو العمالت الورقية األمر الذي يشكل

خط اًر كبي اًر عمى المتعاممين فييا والمتداولين ليا.

وسيبين الباحثان في ىذا المبحث مفيوم العمالت االفتراضية وأنواعيا وذكر نشأتيا وتطورىا

وذلك في مطمبين ،األول منيما يبين فيو مفيوم العمالت االفتراضية في المغة واالصطالح ،أما

الثاني فيتحدث فيو الباحثان حول أنواع العمالت االفتراضية ونشأتيا وتطورىا.
المطمب األول :مفيوم العمالت االفتراضية في المغة واالصطالح

ىذا المصطمح ىو مركب وصفي من شقين "عمالت ،وافتراضية" وحتى يتضح األمر لمقارئ

البد من تعريف كال المفظين منفصمين ليسيل فيم معناىما عمى النحو اآلتي:

الع َمل ،وىو النقد،
أ.
الع ْممَةُ :أجرة و َ
العمالت في المغة :جمع ُع ْممَة بضم العين وسكون الميم ،و ُ
ُ
المينة و ِ
ِ
الف ْعل ،والجمع أَعمال ،وجاءت أيضاً
وجاءت بفتح العين والميم َ
(ع َمل) بمعنى ْ
اعتَ َمل الرج ُلَ :ع ِم َل
استَ ْع َممو ،و ْ
بفتح العين وكسر الميم نحو َع ِم َل َع َمالً ،وأ ْ
َع َممَو َغيرهُ و ْ
خبيث ِ
ِ
الع ْممة إِذا كان خبيث الكسب،
الع َمل يقال َر ُج ٌل
ُ
بنفسو ،والع ْممة بكسر العين :حالَةُ َ
ِ
َج ُر ما ُع ِمل ،وىي النقد(.)1
العمالة والعمالة ؛ كميا أ ْ
العمالة و ُ
الع ْممَةُ و َ
والع ْممَة و ُ
بن الخطَّ ِ
قال ِ
ت منيا
المالكي" ،
ابن السَّاعدي
اب  عمى َّ
الص َدقةَّ ،
ِّ
فمما فََر ْغ ُ
عم ُر ُ
استعممَني َ
َ
اهلل ،فقالُ :خذ ما أ ِ
ت هلل ،وأجري عمى ِ
ٍ
يت؛
بعمالة،
أم َر لي
ُعط َ
فقمتَّ :إنما َع ِم ْم ُ
ُ
وأدَّيتُيا إليوَ ،
مت مث َل قَولِك ،فقال لي رسو ُل ِ
مت عمى ِ
عيد ر ِ
ِّ
اهلل  :إذا
فع َّممني ،فقُ ُ
فإني َع ِم ُ
سول اهلل َ 
َ
()2
أ ِ
يئا ِمن َغ ِ
َّق" .
يت َ
شً
صد ْ
ُعط َ
ير أن تسأ َل ،ف ُك ْل وتَ َ

()1
()2

ابن منظور ،لسان العرب5 ،م ،ص.261
أخرجو البخاري ( ،)7163ومسمم ( )1045والمفظ لو.
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ِ
ب .االفتراضية في المغة :اسم َّ
اضا ،فيو
ض ،يقال
افترض يفترض ،افتر ً
َ
مؤنث وىو مصدر ا ْفتََر َ
فترض ،وىو كل ما يعتمد عمى الفرض أو َّ
ُم ِ
النظرية بدالً من التَّجربة
فترض ،والمفعول ُم َ
يبي(.)1
اضي :أي الواقع التّقر ّ
أو الخبرة ،أي كل أمر يحتاج إلى دليل ،ومنو الواقع االفتر ّ
معنى العمالت االفتراضية في االصطالح كمركب وصفي:

وجدت ليا تعريفات عند المختصين من المعاصرين أذكر بعضاً منيا عمى النحو التالي:

 .1البيتكوين (" : (Bitcoinىي عممة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتيا بالعمالت األخرى

مثل الدوالر أو اليورو ،لكن مع عدة فوارق أساسية ،من أبرزىا أن ىذه العممة ىي عممة
إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر اإلنترنت فقط من دون وجود فيزيائي ليا"(.)2

تعد بتكوين عممة إلكترونية بشكل كامل ،وتتداول عبر اإلنترنت فقط
 .2البيتكوين (ّ " : (Bitcoin
دون وجود فيزيائي ليا .وبدأ التعامل بيا أول مرة عام  ،2009وتختمف عن العمالت التقميدية

بعدم وجود ىيئة تنظيمية مركزية تقف خمفيا ،لكن يمكن استخداميا كأي عممة أخرى لمشراء

عبر اإلنترنت أو حتى تحويميا إلى العمالت التقميدية"(.)3

 .3البيتكوين (" : (Bitcoinىي أول عممة رقمية أو افتراضية أو الكترونية المركزية ،ويتم تسجيل
المعامالت المالية من شرائيا وبيعيا بتقنية سمسمة الكتل (.)4()Blockchain

 .4البيتكوين (" : (Bitcoinىي عبارة عن عممية رقمية إلجراء تحويالت فورية إلى أي شخص في
أي مكان في العالم عن طريق اإلنترنت وتستخدم لمتبادل التجاري دون سمطة مركزية أو وسيط

وتتم إدارة المعامالت واصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة اإلنترنت"(.)5

 .5البيتكوين ( " : (Bitcoinىي عممة رقمية (افتراضية) بدأت عام 2009م من قبل شخص

غامض أطمق عمى نفسو اسم (ساتوشي ناكاموتو) وىي ليست عممة تقميدية ألنو ليس لدييا بنك

مركزي أو دولة أو ىيئة تنظميا وتدعميا"(.)1

()1
()2
()3

()4

()5

عمر ،معجم المغة العربية المعاصرة ،ص.260
انظر :ويكيبيديا ،البيتكوين)2019( ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/

انظر :موسوعة ( ،)2017أبرز العمالت الرقمية المتداولة بالعالم
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology
انظر :موقع إلكتروني ( ،)2015البيتكوين استثمار العصر
https://arincen.com/what-is-bitcoin-1141
صحيفة مال االقتصادية ( ،)2014ماذا تعرف عن العممة الرقمية "البيتكوين"؟،
http://www.maaal.com/archives/6248
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 .6البيتكوين (" : (Bitcoinىي عممة رقمية ،يتم اإلشارة الييا بعض األحيان كعممة مشفرة ،و يتم

توزريعيا من مصدر يسمى ( ،)Blockchainومن المتعارف عميو بأنيا أول عممة رقمية غير

صادرة عن بنك مركزي ،ويتم تداوليا عمى أساس عممة لعممة ،ويتم تحديد سعر صرف بيتكوين

مقابل الدوالر األمريكي والعمالت الرئيسية األخرى عمى أساس العرض والطمب كما ىو الحال

بالنسبة ألسعار العمالت العالمية األخرى"(.)2

ولو نظرنا إلى التعريفات السابقة لمبيتكوين ( ، (Bitcoinلوجدنا أنيا متقاربة في معناىا

وتدور حول محور ميم وىو أن البتكوين من أشير العمالت الرقمية االفتراضية ،وتتفق تمك

التعريفات بأن البتكوين عمالت افتراضية غير ممموسة أو محسوسة؛ كالعمالت النقدية أو الورقية

وليس ليا وجود فيزيائي ،وغير صادرة عن البنك المركزي.

ويمكن أن نعرفيا بشكل مجمل عمى" :أنيا عممة ليس ليا مممس فيزيائي ال تستطيع حمميا

أو لمسيا أو حتى نقميا كسائر العمالت النقدية األخرى المتداولة بين الناس".
المطمب الثاني :أنواع العمالت االفتراضية ونشأتيا وتطورىا

أوال :أنواع العممة االفتراضية

()3

وتطمق العمالت االفتراضية عمى عدة أنواع أذكرىا عمى النحو التالي :

 .1اليتكوين :وىي عممة رقمية مثل البتكوين ظيرت عام 2011م عمى يد الميندس السابق لدى

غوغل شارلز لي ،وتعرف بالعممة الفضية ،وىي مصنفة عمى أنيا األسرع في تعامالتيا مقارنة

بالبتكوين .وتتأثر اليتكوين دائما بصعود وىبوط بتكوين ،لكن بعض الخبراء يتوقعون تغير ىذه
التبعية مع ارتفاع قيمتيا.

 .2بيركوين :عممة رقمية ظيرت عام 2012م ،وتعتبر أكثر استدامة بيئيا مقارنة بالعمالت الرقمية
األخرى ،كما أنيا عممة صممت بحيث يكون معدل تضخميا .%1

وتعد ثالث أكبر عممة مشفرة قابمة لمتنقيب بعد بتكوين واليتكوين ،وتختمف عناصر األمان

والمعالجة في ىذه العممة اختالفا كبي ار عن العممتين السابقتين.

()1

()2
()3

انظر :بي بي سي ( ،)2018عممة بيتكوين الرقمية التي حرميا مفتي مصر
http://www.bbc.com/arabic/business-42281544
انظر :موقع إلكتروني ( ،)2016البيتكوين

https://www.dailyfx.com/arabic/bitcoin

انظر :موسوعة ( ،)2017أبرز العمالت الرقمية المتداولة بالعالم
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology
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 .3كوارك :عممة رقمية ظيرت سنة 2013م ،وىي العممة األكثر تشفي ار ألنيا تستعمل تسع جوالت
من التشفير لضمان األمن وعدم كشف اليوية ،ولكن رغم ذلك فالكوارك الواحد يساوي 0.05
دوالر فقط.

 .4ماستر كوين :ظيرت عام 2013م ،بسبب ظيور بعض المشاكل األمنية وعدم االستقرار في
سعر البتكوين.

 .5الريبل :ظيرت عام 2013م ،تمكنت من لفت أنظار المستثمرين ،وىي عممة ال يمكن استبداليا
عمى خالف بقية العمالت األخرى بحيث تستعمل كشبكة دفع ونظام آلي لتجارة العمالت.

 .6أورو ار كوين :طورىا رجل أعمال آيسمندي عام 2014م ،حيث جاء بفكرة توزيع العممة المشفرة
لكل شخص في بمده ،تبمغ قيمتيا السوقية  236.6مميون دوالر ،بينما سعر العممة الواحدة منيا

 22.3دوالر.

ثانيا :نشأة العمالت االفتراضية "البيتكوين" وتطورىا

بدأ التفكير في عممة البيتكوين منذ عام 2007م من قبل مبرمج ياباني أطمق عمى نفسو اسم

ساتوشي ناكاموتو  ،Dorian Satoshi Nakamotoحيث قام في العام التالي  2008بنشر ورقة
بحث طرح فييا فكرة استخدام نقود الكترونية وصفيا بأنيا نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعامالت

المالية المباشرة بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط في محاولة منو لخمق عممة حرة غير خاضعة

لمرقابة بيدف تحرير االقتصاد العالمي لتالفي مشاكل النظام النقدي التقميدي ولمواكبة التغيرات

المتسارعة في عالم األعمال خاصة عمى الشبكة االفتراضية(.)1

ويعتبر عام  2009نقطة انطالق عممة الـ  ،BitCoin ،:حيث قام ناكاموتو بإصدار برنامج

حاسوبي بموجب ترخيص من  MIT.وتقوم فكرة ىذه العممة عمى نظام يعتمد عمى برمجيات مفتوحة

المصدر يمكن من خالليا مراجعة الشفرة البرمجية في أي وقت ومن قبل أي شخص .ويعتمد ىذا

النظام عمى مبدأين ،األول التواقيع اإللكترونية لمتحكم في الممكية .والثاني عبر منع استخدام نفس
العممة في أكثر من عممية شراء لحماية البائع وذلك عبر ما يسمى بتقنية الند لمند Peer – to

)Peer (P2Pالتي يتم عبرىا االحتفاظ بتسجيالت كاممة تسمى كتل  block chainتمخص تاريخ

العممة والمعامالت التجارية التي مرت بيا في قواعد بيانات ال يمكن تغييرىا في كل كمبيوتر عمى

()1

صحيفة مال االقتصادية ( ،)2014ماذا تعرف عن العممة الرقمية "البيتكوين"؟،
http://www.maaal.com/archives/6248
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الشبكة العنكبوتية .وتتشارك ىذه الكتل مع بعضيا في عمى شبكة البيتكوين ،مما يعني ضرورة توافر

شبكات حاسب آلي ضخمة وانترنت وبرمجيات تشغيل وتخزين المعمومات عمى الويب(.)1

وتقوم ىذه العممة عمى مبدأ الالمركزية فيي ال تعتمد في تعامالتيا عمى الوساطات المالية

وال تحتاج لوجود ىيئة تنظيمية مركزية تنظم وتتابع عممياتيا كالبنوك أو المؤسسات المالية ،كما أنيا

ال تخضع لمقوانين والضوابط التي تفرضيا البنوك المركزية إذ يختمف سعر صرفيا بين موقع وآخر،

ويمكن مبادلتيا مع أي عممة نقدية تقميدية(.)2

وتعتمد ىذه العممة عمى تقنية(  Peer – To – Peerالند لمند) وىو مصطمح تقني يعني

التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون الحاجة إلى وسيط إلتمام عمميات الدفع بشكل فوري ألي

شخص وفي أي مكان في العالم وبتكاليف منخفضة جدا مقارنة بالنقود التقميدية Zero or low

 processing fees.وتتم إدارة العمميات المالية ليذه العممة واصدارىا بشكل جماعي عبر الشبكة

العنكبوتية ،كما يتم تحديد عرضيا وفق عممية حسابية مبرمجة ليا ،وبالتالي يتم إنتاجيا بكميات

محدودة لمحفاظ عمى قيمتيا في السوق ،ومن المتوقع أن يتم إنتاج نحو  21مميون وحدة من العممة

الرقمية كحد أقصى(.)3

الفرق بين العمالت االفتراضية والعمالت اإللكترونية

يقصد العمالت اإللكترونية :قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزنة بشكل إلكتروني أو عمى أداة

إلكترونية يحوزىا المستيمك(.)4

وبالمقارنة بين مفيوم كل من العمالت االفتراضية والعمالت اإللكترونية يظير أن ىناك فروقًا بين
كل منيما يمكن إجماالىا فيما يأتي:

 .1من حيث جية اإلصدار فإن العمالت اإللكترونية تصدر عم مؤسسة مالية معروفة ،يمكن
الرجوع إلييا عند ظيور مشكمة ما.

بناء عمى ما
 .2النقود اإللكترونية مقابمة بالعمالت األخرى ،فال تصدر البطاقة اإللكترونية إال ً
ىو موجود من رصيد سابق لصاحب البطاقة ،بينما العمالت االفتراضية ليس ليا ما
يغطييا من النقود ،فيي أشبو بالسمع منيا بالنقد.

()1
()2
()3
()4

المرجع السابق
المرجع السابق
المرجع السابق
محمد ،اآلثار النقدية واالقتصادية المالية لمنقود اإللكترونية1 ،م ،ص.133
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 .3تقابل العمالت اإللكترونية بالنقدين الذىب والفضة ،بينما العمالت االفتراضية ال تتوفر ليا
ىذه الميزة.

جدا بالمقارنة مع العمالت
 .4حجم المخاطرة الموجود في العمالت اإللكترونية قميل ً
كبيرا.
االفتراضية ،فإن عنصر المخاطرة فييا يعد ً

 .5تخضع النقود اإللكترونية لرقابة الدولة ومؤسساتيا ،بينما العمالت االفتراضية غير
خاضعة لمرقابة من الدولة.
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المبحث الثاني
الحكم الشرعي لمعمالت االفتراضية واآلثار الشرعية المترتبة عمى التعامل بيا

ال شك أن العمالت االفتراضية حديثة في ظيورىا وتعامالتيا غريبة عن المجتمعات كافة،

اجا بين الناس ،والمجتمع اإلسالمي كغيره من المجتمعات األخرى التي ظيرت فيو
ًا
لم تمق
انتشار ورو ً
ىذه العمالت توقف عندىا بعض الناس حتى يظير ليم حكم الشرع فييا ،وما ينتج عنيا من آثار،
ولذا فإننا نبين في ىذا المبحث التأصيل الشرعي لمعمالت االفتراضية واآلثار المترتبة عمييا.

المطمب األول :الحكم الشرعي لمعمالت االفتراضية

إن العمالت االفتراضية وليدة العصر الحديث ولم تكن معروفة عند سمفنا الصالح من أئمة

ونبين
المذاىب األربعة وغيرىم ،ولذلك فإننا سنقف عند آراء الفقياء المعاصرين ودور االفتاء فيياّ ،

أدلتيم.

اختمف الفقياء المعاصرون في العمالت االفتراضية عمى مذىبين عمى النحو اآلتي:

()1

المذىب األول :ذىب إلى حرمة التعامل بالعمالت االفتراضية ،وممن ذىب إليو دار اإلفتاء التركية
()2

واألردنية

()3

والمصرية

والفمسطينية(.)4

()5

المذىب الثاني :ذىب إلى جواز التعامل بالعمالت االفتراضية ،وممن ذىب إليو عبد اهلل العقيل ،

ومنتدى االقتصاد اإلسالمي بدبي(.)6
سبب الخالف:

يرجع السبب في الخالف في المسألة إلى:
أ.

عدم وجود دليل قطعي عمى الحل أو الحرمة.

ب .عدم وضوح التعامل في ىذه العمالت.
()1
()2

()3

()4

()5
()6

انظر :دار اإلفتاء التركية تحرم التعامل بعممة البيتكوين ()2017

/https://syrian-mirror.net/ar

انظر :دار اإلفتاء األردنية ()2017
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043
انظر :دار اإلفتاء المصرية ()2017
http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139
انظر :دار اإلفتاء الفمسطينية ()2018
http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307
العقيل ،األحكام الفقيية المتعمقة بالعمالت اإللكترونية ،ص.53
انظر :بيان المنتدى االقتصادي بشأن البيتكوين ()2018
https://drive.google.com/file/d/1r41XTEQvUGrMHlaCPg5KYU2aE-pH0MOS/view
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األدلة:

أوالً :أدلة المذىب األول:

استدل أصحاب المذىب األول عمى حرمة العمالت االفتراضية ،بما يأتي:

 .1الغرر والمخاطرة :تتصف العممة االفتراضية بالغرر الفاحش ،فيتعرض سعره لمتذبذب والتقمب

المظمم ،ولعل السبب في ذلك عدم مصداقيتيا عند الدول ،وما يمكن أن يحصل ليا من اختراق

وىجوم إلكتروني ،وبالتالي ىذا يؤدي إلى ضياع المال واىداره( .)1وقد جاءت النصوص لتدلل
عمى حرمة البيع المشتمل عمى الغرر الفاحش ومن ذلك:
أ.

عن عبد اهلل بن عمر  أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع حبل
()2

الحبمة .

وجو الداللة :اشتمل ىذا البيع عمى محظورين فيو بثمن مجيول ،وبيع معدوم ،وبذلك فقد تمكن منو
الغرر ،وما كان ىذا حالو من البيوع كان حكمو باطل( .)3والعمالت االفتراضية قد وجد فييا الجيالة

الفاحشة التي قد تفضي لضياع المال.

ب .عن أبي ىريرة  قال :نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بيع الحصاة وعن
بيع الغرر(.)4

وجية الداللة :نيي النبي  عن بيع الغرر لما فيو من الخطر الذي ال يدري أيكون أم ال ،كبيع

الطير في اليواء ،والسمك في الماء ،فيذا كمو فاسد لمجيل بالمبيع والعجز عن تسميمو(.)5

والعممة االفتراضية فييا جيالة من جية المصدر ،وكيفية الحصول عمييا ،وطبيعتيا،

وغطائيا وغير ذلك ،فقد كان فييا الكثير من جوانب الجيالة والمخاطرة ،ولذلك فيي من البيوع

الباطمة.

يعترض عميو :أن الجيالة في ىذه العممة من الجوانب المذكورة يمكن تفادييا بتبني الدولة ليا إن كان
فييا مصمحة حقيقية لممكمفين ،وتنتفي عندىا الجيالة والمخاطرة ،وتصبح معمومة ومغطاة.

()1

()2
()3
()4
()5

انظر :دار اإلفتاء الفمسطينية ()2018
http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307
أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب البيوع ،باب بيع الغرر وحبل الحبمة ،ح.100/2 ،2143
المخمي ،رياض األفيام في شرح عمدة األحكام4 ،م ،ص.241
أخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب البيوع ،باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيو غرر ،ح.814 ،1513
ابن الممك ،شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي3 /م ،ص.425
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 .2ىذه العمالت غير مغطاة بأي نوع من أنواع المال الحقيقي ،ال الذىب ،وال حتى العممة
الورقية ،مما يجعميا عممة وىمية غير حقيقية ،وفي ىذا تعريض واضح لضياع األموال،

أساسيا من مقاصدىا حفظ المال(.)1
مقصدا
وىو ما تمنع منو الشريعة اإلسالمية التي كان
ً
ً
يعترض عميو :أن بعض العمالت الورقية المتداولة بين الناس ليس ليا ما يغطييا من األموال

عالميا ويقوم الناس
الحقيقية المتمثمة بالذىب والفضة ،كعممة الدوالر مثالً ،ومع ذلك فإنيا مقبولة
ً
بتداوليا واعتبار قيمتيا في مختمف البمدان وعمى مر العصور.
 .3إنتاجيا صعب لمغاية؛ ألن الخوارزميات المنظمة ليا مبنية بشكل يجعل إنتاجيا عبر

الحواسيب العمالقة يزداد صعوبة مع مرور األيام ،وذلك بزيادة تعقيد التشفير الذي يجب

عمى المصنع ليا أن ينجح في حمو ،كما أن الكمية اإلجمالية التي يمكن إنتاجيا

محدودة(.)2

يعترض عميو :أن ىذا األمر يمكن تجاوزه من خالل خبراء الحواسيب والبرمجة والرياضيات ،ويمكن
زيادة إنتاجيا ،فك شيفرتيا ،وبالتالي سيولة إنتاجيا من قبل مصدرىا.

 .4إن ىذه العمالت ال يقوم بإصدارىا أي بنك مركزي ،أو أي سمطة إصدار مركزية رسمية

يمكن الرجوع إلييا ،وال تخضع إلشراف جية رقابية( .)3وىذا مما يعرض األموال إلى

الضياع الحقيقي حيث إننا نرى أن البنك المركزي عند حصول التضخم واعالن أحد
البنوك إفالسو يتدخل ليعوض أصحاب األموال الخسائر التي تكبدوىا من جراء ىذا األمر،

بينما في العممة االفتراضية ىذا األمر منعدم بالكمية فميس ىناك بنك مركزي يمكن ان
يعوض الخسائر الممكنة أو المتوقعة.

جدا في زمن قصير ،وتتأثر بمتغيرات سوقية
 .5أن أسعار ىذه العمالت تتذبذب بشكل كبير ً
كثيرة ،قد يكون بعضيا مفتعالً ،في حين ان أسعار العممة الورقية تتأثر بقوة اقتصاد الدولة
وضعفو ،وأسعارىا ال تقارن من حيث الثبات ،أو التأرجح(.)4

()1

()2

()3

()4

انظــر :الحــداد ،ىيــثم بــن ج ـواد ( ،)2018مقــال بعن ـوان :حكــم التعامــل بالعممــة اإللكترونيــة المشــفرة ،موقــع
إلكتروني:

انظر :دار اإلفتاء الفمسطينية ()2018
http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307
انظر :ورقة تحميمية حول العممة االفتراضية ( )2018موقع إلكتروني
http://www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRFiles/1098.pdf
انظــر :الحــداد ،ىيــثم بــن ج ـواد ( ،)2018مقــال بعن ـوان :حكــم التعامــل بالعممــة اإللكترونيــة المشــفرة ،موقــع
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العمالت االفتراضية واآلثار المترتبة عمى تداوليا دراسة فقيية (البيتكوين
ً

يعترض عميو :أن ىذا األمر إنما يحصل ألنو ليس ىناك جيات رقابية واشرافية عمى ىذه العمالت،

واذا وجدت ودخمت ىذه العمالت بحماية الدولة ليا فإن ىذا األمر كمو سينتيي وسيعود ليا قوة

العمالت الورقية المتداولة.

أن التَّعامل بيذه العممة بالبيع أو ِّ
ٍ
َّ .6
تشفير عال الحماية ،مع
يحتاج إلى
الشراء وحيازتِيا
ُ
ضرورة عمل نس ٍخ احتياطيَّة منيا من أجل صيانتيا من عمميات القَرصنة واليجمات
وحرزىا من الضَّيا ِع ،والتعرُّض لممارسات ال َّسرقة ،أو ِ
اإللكترونية لفَ ِّ
ِ
إتالفيا من
ك التَّشفير،

ِ
ِ
عامة َّ
الناس
غير
خالل
متاحة التداول بين َّ
َ
إصابتيا بالفيروسات الخطيرة ،مما يجعمُيا َ
ٍ
العامة
الرواج بين
وي ْس ٍر؛ كما ىو الشأن في العمالت المعتبرة التي ُيشترط ليا َّ
َّ
بسيولة ُ
()1
الخاصة .
َّ
و

نظر لعدم إمكانية
 .7يمكن استعماليا في التصرفات الغير مشروعة كغسيل األموال ونحوىاً ،ا
االطالع عمييا من الجيات الرقابية لمدولة ،وبالتالي فإن ىذا األمر فيو تسييل عمى
المجرمين الوصول إلى مبتغاىم دون أن يستطيع أحد أن يحاسبيم(.)2

يعترض عميو :أن العمالت اإللكترونية األخرى المغطاة والتي عمييا جيات إشرافية مثل بطاقات

أيضا ،مع ذلك فإن الفتوى عمى جوازىا.
االئتمان ممكن أن يحدث فييا االستعمال غير المشروع ً
 .8ال تتوافر في العمالت االفتراضية شروط النقد الشرعي؛ لوجود فروق كثيرة بينو وبين
أ.

األثمان المعروفة والمقبولة شرًعا ،ومن ذلك(:)3

مقياسا لمسمع والخدمات بشكل عام؛ أي أن تتوافر في
ُيشترط في النقد الشرعي أن يكون
ً
العممة (عمة الثمنية) ،أما البيتكوين فيي مجرد أداة تبادل لسمع معينة وخدمات ،وليس

مقياسا لمسمع والخدمات عمى إطالقيا ،بل أكثر المؤسسات ال تعترف بالبيتكوين كعممة.
ً
بُ .يشترط في النقد الشرعي أن يصدر عن سمطة معمومة ال مجيولة ،فواقع العمالت أنيا

تصدر من قبل الدولة ،أما البيتكوين فال يصدر عن سمطة معمومة ،بل يمكن إنتاجيا من

أشخاص يشتركون بعمميات تشتمل عمى مقامرات ومخاطرات كبيرة.

()1

()2
()3

إلكترونيhttps://dorar.net/article/1982 :
انظر :دار اإلفتاء الفمسطينية ()2018
http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307
انظر :دار اإلفتاء التركية تحرم التعامل بعممة البيتكوين ()2017

/https://syrian-mirror.net/ar

انظر :دار اإلفتاء الفمسطينية ()2018
http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307
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شائعا بين الناس ،أما البيتكوين فيي عممة إلكترونية
جُ .يشترط في النقد الشرعي أن يكون
ً
وىمية ليست شائعة بين الناس ،وىي خاصة بمن يتداوليا ويقر بقيمتيا ،بل إنيا حظرت
ومؤخر حظرت في المغرب ،وكذلك سمطة النقد
ًا
في دول كبيرة مثل الصين وروسيا،
نظر لخطورة التعامل بيا عمى اقتصاد الدولة؛ بسبب نزوح رأس
الفمسطينية حذرت منيا ًا
المال الوطني ،واستبدالو بتمك العممة التي يمكن أن تيبط قيمتيا لمصفر أو أن ترتفع
لحدود فمكية.

 .9أن فييا تعد عمى صالحيات الدولة ،فإن إصدار العمالت من صالحيات الدولة وليس
متاحا آلحاد الناس إلصدار العمالت
األفراد ،وأن في المسألة لخطورة في جعل األمر
ً
قديما ىذا األمر فقال ابن خمدون في المقدمة عن ضرب النقود:
المختمفة ،وقد قرر العمماء ً

"وىي وظيفة ضرورية لمممك إذ بيا يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند
المعامالت ،ويتقون في سالمتيا الغش بختم السمطان عمييا بتمك النقوش المعروفة"(.)1

وقال الماوردي في األحكام السمطانية" :واذا خمص العين والورق من غش كان ىو المعتبر

في النقود المستحقة والمطبوع منيا بالسكة السمطانية الموثوق بسالمة طبعو المأمون من

تبديمو وتمبيسو ىو المستحق دون نقار الفضة وسبائك الذىب ؛ ألنو ال يوثق بيما إال

بالسك والتصفية والمطبوع موثوق بو ولذلك كان ىو الثابت في الذمم فيما يطمق من أثمان

المبيعات وقيم المتمفات"( .)2وبذلك يقرر أن المعتبر في العمالت ما كان قد ضربتو الدولة
وتعارف الناس عمى استخدامو ،واعتبر غيره أنو ال عبرة بو وال تقيم بو المتمفات.

ثانيا :أدلة المذىب الثاني
ً
استدل أصحاب المذىب الثاني ،والذين ذىبوا إلى جواز العمالت االفتراضية ،بما يأتي :
()3

 .1قاعدة( :األصل في األشياء اإلباحة) ( :)4فإن العمالت االفتراضية وغيرىا من المعامالت
المالية التي ال يوجد دليل عمى منعيا ،وحيث ال دليل عمى المنع فتبقى عمى أصل

اإلباحة ،ويجوز التعامل بيا وتداوليا ،ويجري عمييا كل ما يجري عمى العمالت الورقية

من أحكام.

()1
()2
()3

()4

ابن خمدون ،مقدمة ابن خمدون ،ص.139
الماوردي ،األحكام السمطانية ،ص .323
انظر :بيان المنتدى االقتصادي بشأن البيتكوين ()2018
https://drive.google.com/file/d/1r41XTEQvUGrMHlaCPg5KYU2aE-pH0MOS/view
ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.66
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يعترض عميو :أنو قد انطوت عمى العمالت االفتراضية الكثير من السمبيات والمخاطر ،والتي تخرجو
عن دائرة اإلباحة إلى التحريم ،لتعارضيا مع مقصد أساسي من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وىو

كافيا لنقل حكم المعاممة من اإلباحة إلى التحريم.
حفظ المال ،وىذا األمر بحد ذاتو يعد ً
 .2العمالت االفتراضية مال متقوم شرًعا بحكم ما آلت إليو في الواقع من أنيا يتممك بيا
غيرىا من العمالت والسمع والخدمات.

يعترض عميو :أن الواقع يخالف ذلك في العديد من دول العالم اإلسالمي وغيره ،بل إن قبوليا

مرفوضا من عدد كبير من دول العالم ،كما أنيا افتقرت إلى القبول بين الناس الذي
وتداوليا الزال
ً

يعد شرطًا من شروط النقد من وجية نظر الشريعة اإلسالمية.

 .3قامت العمالت االفتراضية بوظائف النقود أو العمالت في الجممة ،وال يوجد حد اقتصادي
أو شرعي لمنقود يمنع من ذلك.

يعترض عميو :أن قبول التعامل في بعض السمع والخدمات من بعض الجيات ال يعني أنيا باتت

شيئا ،فضالً عن أن
مقبولة ،بل إن الواقع يخالف ىذا األمر من أن غالب الناس ال يعرفون عنيا ً
يقبموا تداوليا بينيم.
الترجيح:

بعد عرض أقوال المذىبين في المسألة ومناقشة أدلتيم ،يرى الباحثان أن العمالت االفتراضية

بوضعيا الحالي ال تتوفر فييا شروط النقد الشرعي ،مما يعني أنو يحرم تداوليا والتعامل بيا ،غير

أنو إذا تم تجاوز سمبياتيا وتجاوز مخاطرىا فإنيا تكون مقبولة شرًعا ومعتد بيا في التداول.
مما يعني أننا نرى عدم جواز التعامل بيا بوضعيا الحالي ،وذلك لألسباب اآلتية:

 .1المجيولية :فيجب أن تكون معمومة من جية المصدر ،وكيفية الحصول عمييا ،والجية
التي تقف وراءىا ،وغير ذلك.

 .2عدم تبنييا من قبل الحكومات والييئات المالية الرسمية كالبنوك المركزية ونحوىا؛ فإن

ضمانا ليذه األموال ،وحفظًا ليا من الضياع ،وستوجد
تبنييا من قبل الحكومات سيعطييا
ً
الثقة فييا من قبل الناس.

معيار
ًا
 .3لم تتوافر فييا صفة النقد الشرعي ،وعمى رأسيا تعارف الناس عمييا ،الذي يعد
أساسيا ألي عممة ،تقوم فييا السمع والخدمات.
ً

 .4ال يوجد غطاء ليذه العمالت ،باألموال الحقيقية والتي عمى رأسيا الذىب والفضة ،أو
تغطيتيا بالعمالت المتداولة والمتعارف عمييا بين الناس.

منعا لالستعمال غير المشروع ليا من قبل
 .5عدم وجود رقابة صارمة عمى ىذه العمالت ً
المجرمين وغيرىم.
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 .6عدم وضع برامج حماية قوية تمنع من اختراق برمجيات العمالت االفتراضية ،أو
قرصنتيا ،حفظًا ليا من الضياع أو التالعب من خالل البرمجيات الخبيثة.

 .7عدم صالحيتيا ألن تكون بديال عن العمالت الحقيقية ،وانما رديفًا ليا ،وذلك لصعوبة
التعامل معيا من قبل عوام الناس ،وعدم تمكنيم من تداوليا.
أسباب الترجيح:

 .1أن الوضع الموجود عميو العمالت االفتراضية ال يمكن أن يرتقي ألن تصمح وصفيا عممة
يمكن تداوليا بين الناس.

 .2أن الشرع يعمل عمى المحافظة عمى أموال الناس فإنيا من المقاصد الخمسة التي راعتيا
الشريعة اإلسالمية.

المطمب الثاني :اآلثار الشرعية المترتبة عمى العمالت االفتراضية

ينتج عن القول بجواز التعامل بالعمالت االفتراضية ،بالضوابط التي ذكرناىا في المطمب

السابق يترتب عميو بعض اآلثار ،ومن ذلك :مدى جريان الربا فييا ،ووجوب الزكاة عمى ىذا النوع

من العمالت.

الفرع األول :مدى جريان الربا في العمالت االفتراضية

كثير منيم لم
نظر ألن ًا
لم يتحدث غالب العمماء المعاصرين عمى ىذه المسألة بخصوصياً ،ا
نقدا أصالً ،ولم يقولوا بجواز التعامل بيا ،فمم يتحدثوا عن ىذا األمر،
يعتبر العمالت االفتراضية ً
تأسيسا عمى حديثيم عن تعدية عمة الربا في غير األصناف المذكورة في
لذلك سنقوم بالحديث عنيا
ً
حديث الربا ،وربطيا بما تحدثوا فيو عن مدى جريان الربا في العمالت الورقية المعاصرة.

بناء عمى اختالف الفقياء في تعدية عمة الربا ،فقد اختمفوا في جريان الربا في العمالت
ً
الورقية واالفتراضية عمى مذاىب:
المذىب األول :ذىب الشافعية في األظير ،1والظاىرية ،2إلى أن الربا ال يجري في العمالت الورقية

واالفتراضية عمى اختالف بينيم في تعميل المنع.
-

قال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري( :إنما يحرم الربا في الذىب والفضة ولو حميا واناء

وتب ار ال في الفموس وان راجت وانما حرم فييما لعمة الثمنية الغالبة التي يعبر عنيا أيضا

بجوىرية األثمان غالبا وىي منتفية عن الفموس وغيرىا من سائر العروض) .3

1
2
3

انظر :النووي ،المجموع9 ،م ،ص.493
ابن حزم ،المحمى8 ،م ،ص.468
زكريا األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب2 ،م ،ص.22
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-

وقال السيوطي( :فال ربا في الفموس ولو راجت رواج النقود في األصح) .1
2

3

4

5

المذىب الثاني :ذىب الحنفية  ،والمالكية  ،وبعض الشافعية  ،وجميور العمماء المعاصرين ؛ إلى

جريان الربا في العمالت الورقية واالفتراضية.
األدلة:

أوالً :أدلة المذىب األول

استدل أصحاب المذىب األول عمى عدم جريان الربا في العمالت الورقية واالفتراضية بما

يأتي:6

 .1أن النص قد حرم التفاضل في الذىب والفضة ،والعمة فييما قاصرة عمى موردىا دون
غيرىا.

ثمنا وذلك غير متعد؛ لجاز تعميميما بكونيما فضة
 .2لو جاز تعميل الذىب والفضة بكونيما ً
ذىبا ،وال الفضة بكونيا فضةً لعدم التعدي لم
وذىبا ،فمما لم يجز أن يعمل الذىب بكونو ً
ً

ثمنا لعدم التعدي.
يجز أن يعمال بكونيما ً
 .3أن التعميل باألثمان منتقض في الفموس فإنيا أثمان في بعض البمدان وال ربا فييا،

أثمانا وفييا الربا.
وينتقض بالعكس في اواني الذىب والفضة ليست ً
يعترض عمى ما تقدم :أن ما ذكر من أدلتيم كان يدور عمى أن التعامل بالعمالت الورقية

واالفتراضية أمر نادر ،وكان جل االعتماد عمى النقدين ،وفي ذلك قال العمراني( :وفي وجو آخر أنو
يحرم الربا في الفموس التي ىي ثمن األشياء وقيم المتمفات في بعض البالد؛ وليس بشيء ألن ذلك

نادر)  ،7أما وأنيا أصبحت إلى حد ما رائجة ،وعند تبني الدولة ليا واصدارىا من قبميا ،ستأخذ نفس
اجا أكثر ،فإن القول بجواز التعدي ليا يكون أوجو؛ ألن ىذا
حكم العمالت الورقية ،وسيكون ليا رو ً
من باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ،وىو ما يتوافق مع روح الشريعة اإلسالمية ،ومقاصدىا..

1
2
3
4
5
6
7

السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.370
انظر :السيواسي ،شرح فتح القدير5 ،م ،ص.21
انظر :الصاوي ،بمغة السالك ألقرب المسالك3 ،م ،ص.40
انظر :النووي ،المجموع9 ،م ،ص.493
انظر :أحمد حسن ،األوراق النقدية في االقتصاد اإلسالمي ،ص.187
انظر :الماوردي ،الحاوي الكبير5 ،م ،ص ،91النووي ،المجموع9 ،م ،ص.493
العمراني ،البيان في مذىب الشافعي5 ،م ،ص.163
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ثانيا :أدلة المذىب الثاني
ً
استدل أصحاب المذىب الثاني عمى جريان الربا في العمالت الورقية واالفتراضية ،بأن

قديما ،وقد
الشرع حكم بجريان الربا في الذىب والفضة؛ ألنيما أثمان األشياء التي يتعامل بيا الناس ً
حمت ىذه العمالت الورقية محل الذىب والفضة في التداول ،فوجب أن يكون ليا حكم الذىب
1
أثمانا
والفضة  .والعمالت االفتراضية إذا عندما تأخذ قوتيا من قوة الدولة المصدرة ليا فإنيا تكون ً

لألشياء ،ال سيما إذا كانت مغطاة بالذىب والفضة أو أحد العمالت الورقية ،فتأخذ أحكاميا عندئذ،

ومن ذلك جريان الربا فييا.

قال ابن تيمية في الفتاوى( :والتعميل بالثمنية تعميل بوصف مناسب؛ فإن المقصود من األثمان أن

تكون معيا ار لألموال يتوسل بيا إلى معرفة مقادير األموال وال يقصد االنتفاع بعينيا .فمتى بيع

بعضيا ببعض إلى أجل قصد بيا التجارة التي تناقض مقصود الثمنية) .2
الترجيح:

بعد دراسة أدلة المذىبين السابقين ،يتبين لنا رجحان ما ذىب إليو أصحاب المذىب الثاني،

وبناء عميو يجري الربا في العمالت
من تعدية عمة الربا إلى غير األصناف المذكورة في حديث الربا،
ً
االفتراضية بعد تحقق شروط النقد الشرعي سابقة الذكر؛ ألنيا وسيمة لمتبادل التجاري ،وليا قيمة

بالعمالت الورقية المعاصرة مما يعني أنيا تؤول في النياية إلى أن تكون ماالً قابل لالدخار والنماء،
ولذلك يشترط فيو ما يشترط في غيره من العمالت ،مع مراعاة طبيعتو؛ بمعنى أن التقابض الذي

حقيقيا فيجري التقابض من حين خروجيا من محفظة
يجري في العمالت االفتراضية حكمي وليس
ً
الطرف األول ،إلى محفظة الطرف الثاني.
الفرع الثاني :مدى وجوب الزكاة في العمالت االفتراضية

بناء عمى االختالف بين الفقياء في جريان الربا في العمالت الورقية واالفتراضية ،جرى ذات الخالف
ً
نصابا يقابل بمثمو من النقدين ويزيد عميو
اضية
ر
االفت
العمالت
من
ممك
من
عمى
الزكاة
وجوب
عمى
ً
وحال عميو الحول ،وما قيل في المسألة األولى يقال ىنا ،وما ترجح فييا يترجح في ىذه المسألة.

وان القول بعدم وجوب الزكاة في العمالت الورقية واالفتراضية قد يقودنا إلى نفي الزكاة جممةً

ذىبا ،ويدخره من
وتفصيالً ،إذ سيصبح كل من أراد أن يتيرب من الزكاة يعرض عن ادخار مالو ً
العمالت الورقية واالفتراضية ،وبذلك يضيع حق الفقير في المال ،مما سيزيد من مشكمة الفقر في

1

انظر :موقع اإلسالم سؤال وجواب عمى شبكة االنترنت (:)2008

2

ابن تيمية ،مجموع الفتاوى29 ،ن ،ص.472 - 471

https://islamqa.info/ar/129043
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أنموذجا)
العمالت االفتراضية واآلثار المترتبة عمى تداوليا دراسة فقيية (البيتكوين
ً

المجتمع اإلسالمي ،وىذا يتنافى مع روح التشريع في إيجاب الزكاة ،عمما أن المتعامل بالعمالت

االفتراضية يمكنو أن يحصل عمى جزء من المال من خالل تحويميا عبر وسائل نقل األموال

المعاصرة ،بل يمكن تحويميا من خالل العمالت اإللكترونية األخرى ،وعميو عند الحصول عمييا من
خالل ىذه الطريقة يمكن توزيعيا عمى مستحقييا.

الخاتمة

بعد دراسة موضوع العمالت االفتراضية ،وبيان اآلثار التي ترتبت عمييا ،خمص الباحثان إلى النتائج

والتوصيات اآلتية:

أوالً :النتائج

 .1تعرف العمالت االفتراضية بأنيا :عممة ليس ليا مممس فيزيائي ال تستطيع حمميا أو
لمسيا أو حتى نقميا كسائر العمالت النقدية األخرى المتداولة بين الناس.

اجا؛ وىي البيتكوين.
ًا
 .2أشير انواع العمالت االفتراضية
انتشار وأكثرىا رو ً
 .3ال يجوز التعامل بالعمالت االفتراضية بوضعيا الحالي وذلك لألسباب التي وردت في
صمب البحث من :المجيولية وعدم خضوعيا لمرقابة.

 .4يجري الربا في العمالت االفتراضية ،كما يجري في العمالت الحقيقية األخرى.

نصابا وحال عميو الحول ،فإنو تجب فيو
 .5إذا بمغ ما يممكو المسمم من العمالت االفتراضية
ً
الزكاة كغيره من العمالت.

ثانيا :التوصيات
ً
 .1يوصي الباحثان جيات االختصاص بدراسة العمالت االفتراضية دراسة معمقة ،والعمل
عمى توفر شروط النقد الشرعي فييا ،لما فييا من سيولة لمتعامل معيا.

 .2العمل عمى إزالة المخاطر الموجودة في العمالت االفتراضية ليتمكن الناس من التعامل
معيا.

 .3تبني الجيات الرسمية لمعمالت االفتراضية ،ووضع الرقابة الالزمة عمييا.
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المصادر والمراجع
ابن الممك ،محمد بن عبد المطيف بن عبد العزيز الكرماني الرومي الحنفي1433( .ىـ2012/م).
شرح مصابيح السنة ،الكويت :وازرة األوقاف والشئون اإلسالمية ،ط.1

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحميم1426( ،ىـ2005/م) .مجموع الفتاوى .بيروت :دار الوفاء ،ط.3

ابن حزم ،أبو محمد عمي بن أحمد بن سـعيد األندلسـي القرطبـي الظـاىري( .د.ت) ،المحمىى .بيـروت:
دار الفكر ،د.ط.

ابن خمدون ،عبد الرحمن بن محمد الحضرمي .)1984( .مقدمة ابن خمدون .بيروت :دار القمم،
د.ط.

ابن فارس ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي1406( .ىـ 1986 /م) .مجمل
المغة البن فارس

ابن منظور ،محمد بن مكرم بن عمى جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقي1414( ،ىـ) .لسان
العرب .بيروت :دار صادر ،ط.3

ابن نجيم ،زين العابدين بن إبراىيم الحنفي1403( .ىـ 1983 /م) .األشباه والنظائر عمى مذىب
أبي حنيفة النعمان ،تحقيق :محمد مطيع الحافظ ،دمشق :دار الفكر ،ط.1

األنصاري ،زكريا1422( ،ىـ2000 /م) .أسنى المطالب في شرح روض الطالب .تحقيق :محمد
محمد تامر ،بيروت :دار الكتب العممية ،ط.1

البخاري ،محمد بن إسماعيل1422( .ىـ) .الجامع الصحيح ،تحقيق محمد زىير بن ناصر الناصر،
القاىرة :دار طوق النجاة  ،ط.1

حسن ،أحمد1420( ،ىـ1999/م) .األوراق النقدية في االقتصاد اإلسالمي .بيروت :دار الفكر،
ط.1

دراسة وتحقيق :زىير عبد المحسن سمطان بيروت :مؤسسة الرسالة ط. 2

َّ
الرزق الحسيني ،تاج العروس من جواىر القاموس:
محمد بن عبد ّا
محمد بن ّ
الزبيدي ،أبو الفيض ّ
دار اليداية ،دون طبعة.
السيواسي ،كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد1424( ،ىــ2003/م) .شىرح فىتح القىدير .بيـروت :دار
الكتب العممية ،ط.1

الصاوي ،أحمد( ،د.ت) .بمغة السالك ألقرب المسالك .بيروت :دار الكتب العممية ،د.ط.

عمر ،أحمد مختار عبد الحميد (1429ىـ2008/م) ،معجم المغة العربية المعاصرة .القاىرة :عالم
الكتب ،ط.1

العمرانىي ،أبــو الحسـين يحيـى بــن أبـو الخيــر بـن ســالم اليمنـي الشـافعي1421( ،ىــ2000 /م) .البيىىان
()499
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العمالت االفتراضية واآلثار المترتبة عمى تداوليا دراسة فقيية (البيتكوين
ً

في مذىب الشافعي .اعتنى بو :قاسم النوري ،بيروت :دار المنياج ،ط.1

المخمي ،أبو حفص عمر بن عمي بن سالم بن صدقة اإلسكندري المالكي1431( .ىـ2010 /م).
رياض األفيام في شرح عمدة األحكام ،سوريا :دار النوادر ،د.ط ،تحقيق :نور الدين طالب.

الماوردي ،أبو الحسن عمي بن محمد بن حبيب1409( .ه1989 /م) .األحكام السمطانية والواليات
الدينية ،الكويت :دار ابن قتيبة ،ط ،1تحقيق :أحمد مبارك البغدادي.

الماوردي ،أبو الحسن عمي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي1414( ،ىــ1994 /م).
الحاوي الكبير .تحقيق :محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة ،بيروت :دار الكتب العمميـة،

ط.1

مسمم ،مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري1419( .ىـ1998 /م) .الجامع الصحيح ،الرياض :دار
المغني ،ط.1

النووي( .د.ت) .المجموع شرح الميذب ،تحقيق :محمد بخيت المطيعي ،جدة :مكتبة اإلرشاد ،د.ط.

العقيل ،عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب .األحكام الفقيية المتعمقة بالعمالت اإللكترونية ،كتاب
الكتروني:

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2018/01/Bitcoin4.pdf

ويكيبيديا ،البيتكوين)2019( ،

موقع إلكتروني ( ،)2015البيتكوين استثمار العصر

https://ar.wikipedia.org/wiki/

https://arincen.com/what-is-bitcoin-1141

صحيفة مال االقتصادية ( ،)2014ماذا تعرف عن العممة الرقمية "البيتكوين"؟،

http://www.maaal.com/archives/6248

بي بي سي ( ،)2018عممة بيتكوين الرقمية التي حرميا مفتي مصر

http://www.bbc.com/arabic/business-42281544

موقع إلكتروني ( ،)2016البيتكوين

https://www.dailyfx.com/arabic/bitcoin

موسوعة ( ،)2017أبرز العمالت الرقمية المتداولة بالعالم

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology

دار اإلفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التركي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم التعام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بعمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البيتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوين ()2017
/https://syrian-mirror.net/ar

دار اإلفتاء األردنية ()2017
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043
دار اإلفتاء المصرية ()2017
http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139
مجمة جامعة األزىر-غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية  ،9002المجمد  ،90العدد 0

21

()494

Published by Arab Journals Platform, 2019

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 21 [2019], Iss. 1, Art. 11

محمد عموش  ،ىاني عوض

دار اإلفتاء الفمسطينية ()2018
http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307
العقيل ،األحكام الفقيية المتعمقة بالعمالت اإللكترونية ،ص.53

بيان المنتدى االقتصادي بشأن البيتكوين ()2018
https://drive.google.com/file/d/1r41XTEQvUGrMHlaCPg5KYU2aEpH0MOS/view
الحداد ،ىيثم بن جواد ( ،)2018مقال بعنوان :حكم التعامل بالعممة اإللكترونية المشفرة ،موقع
إلكتروني:

https://dorar.net/article/1982

موقع اإلسالم سؤال وجواب عمى شبكة االنترنت (:)2008

https://islamqa.info/ar/129043
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