
21

جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية )املجلد 36-العدد 2( – 1440هـ / 2019 م، علمية حمكمة، جامعة قطر

العمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية )عملة )Bitcoin( أنموذًجا(

حممد مطلق عساف

أستاذ مشارك يف الفقه وأصوله

كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة القدس - فلسطني

فَبينَّ  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد  ضوء  يف  املشفرة  العمالت  حكم  دراسة  البحث  هذا  تناول  البحث:  ملخص 
الرشعية،  املقاصد  ميزان  يف  اخلصائص  تلك  بوزن  قام  ثم  الدراسة،  هلذه  كأنموذج   )Bitcoin( عملة  خصائص 
الرشعية  املقاصد  مع  خصائصها  لتعارض  نظًرا  هبا؛  التعامل  أو   )Bitcoin( عملة  تعدين  حتريم  إىل  وتوصل 
املتعلقة بحفظ الامل.كام َبينَّ البحث أهم الفروق بي العملة املشفرة والعملة القانونية، وتوصل إىل أن العمالت 
أن  تصلح  وال  الناس،  بي  والرواج  العام  القبول  تفتقد  حيث  الرشعي؛  النقد  رشوط  فيها  تتوافر  ال  املشفرة 
اآلجلة. للمدفوعات  معياًرا  وال  للقيمة،  مستودًعا  تعترب  فال  عام،  بشكل  واخلدمات  للسلع  مقياًسا  تكون 
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Abstract: This research paper studies the religious ruling of cryptocurrency in light of the objectives of 
Islamic law )i.e., Maqasid al-Shariah(. It describes the properties of bitcoin as a case study and then evalu-
ates these properties with respect to the objectives of Islamic law. It concludes that it is unlawful to mine or 
deal with bitcoin because some of its characteristics are not aligned with the objectives of Islamic law that 
pertain to the preservation of wealth.
The paper also lists the most significant differences between cryptocurrency and the standard forms of cur-
rency. It concludes that cryptocurrency does not fulfill the conditions of currency according to Islamic law, 
namely, because bitcoin lacks public acceptance and wide distribution and because it is not generally used 
to evaluate goods and services. Therefore, cryptocurrency neither holds intrinsic value nor can it be utilized 
in deferred payments.
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املقدمة

العمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية

الامل كثرية، منها  املتعلقة بحفظ  املقاصد الرشعية  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فإن 

مقصد تيسري التعامل بالامل واستثامره، ويقع عبء ذلك عىل الدولة؛ ولذلك كان اإلرشاف التام عىل إصدار العملة 

يف ظل النظام اإلسالمي من وظائف الدولة وواجباهتا الرشعية وفق تنظيم دقيق حيقق العدل يف معامالت الناس.

غري أن التقدم التكنولوجي قد أفرز منذ بضعة أعوام نوًعا جديًدا من العمالت، ُسميت بالعمالت املشفرة، 

بالثراء  احلاملي  من  مغامرين  بوساطة  إنتاجها  ويتم  الدولة،  من  رقابة  دون  جمهولة،  جهات  وراءها  تقف  حيث 

ني. الرسيع، أطلقوا عىل أنفسهم مصطلح املَعدِّ

مشكلة البحث:

إن انتشار العمالت املشفرة يؤدي إىل آثار خطرية عىل السياسات االقتصادية والنقدية يف الدولة؛ فمن شأن 

قيام جهات جمهولة بعملية إصدار عمالت مشفرة، أن يؤثر عىل قدرة البنك املركزي يف السيطرة عىل حجم السيولة 

النقدية، واحلفاظ عىل االستقرار النقدي يف الدولة.

وهناك أسئلة كثرية يسأهلا الناس بشكل عام، واملتعاملون هبذه العمالت بشكل خاص، منها: ما مدى مرشوعية 

العمالت املشفرة؟ وما هو احلكم الرشعي الستخراج عملة )بيتكوين(؟ وما حكم االشرتاك يف جممعات تعدينها؟ 

وما حكم تداوهلا يف عقود الترصفات الاملية، من بيع ورشاء ورصف ونحو ذلك؟

هدف البحث:

إن حجم املشاكل االقتصادية والنقدية التي يمكن أن تنشأ كنتيجة لتداول العمالت املشفرة، يوجب أن تكون 

تلك العمالت حمل بحث فقهي؛ هبدف التوصل إىل حكمها الرشعي يف ضوء املقاصد الرشعية.

وقد رأى الباحث أن يدرس العمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية؛ خدمة للعلم الرشعي، 

هبدف تعريف الناس بحكم هذه النازلة الفقهية اهلامة.
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الدراسات السابقة:

نظًرا حلداثة موضوع العمالت املشفرة؛ فإن الدراسات الرشعية عنها قليلة، ولكن هناك دراسات عن النقود 

اإللكرتونية، يمكن اعتبارها ذات صلة بموضوع العمالت املشفرة، منها:

رسالة دكتوراه بعنوان )النقود اإللكرتونية دراسة فقهية( للباحث يوسف بن عبد العزيز التوجيري، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الرشيعة بالرياض، 1431هـ.

ورسالة ماجستري بعنوان )أحكام التعامل بالنقود اإللكرتونية وأثره عىل املعامالت الاملية املعارصة( للباحثة 

شيامء جودت منصور، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 1436هـ.

وقد وجد الباحث حول هذه العمالت دراسة فقهية بعنوان )األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت اإللكرتونية( 

للدكتور عبد اهلل بن حممد العقيل، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وحدة البحوث والدراسات العلمية. غري 

املتعلقة  الفقهية  األحكام  تناولت  وإنام  الرشعية،  املقاصد  املشفرة يف ضوء  العمالت  تبحث  مل  الدراسة  تلك  أن 

هبا، بعكس دراستي هذه التي مل تتطرق إىل املسائل الفقهية املبنية عىل العمالت املشفرة، وإنام تناولت حكم تلك 

العمالت يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية املتعلقة بالترصفات الاملية.

منهج البحث وخطته:

تم استخدام املنهج الوصفي مع االستعانة باملنهجي االستنباطي والتحلييل، كام تم دراسة املسألة وفق األسس 

العلمية لبحث النوازل املعارصة، حيث استعان الباحث بعدد من خرباء الربجمة والتقنيات احلديثة، ممن يتعاملون 

بالعمالت املشفرة؛ لفهم املسألة فهاًم صحيًحا مطابًقا للواقع، مع استشارة أهل االختصاص من علامء االقتصاد 

وخرباء الامل؛ للتوصل إىل حقيقة هذه العمالت ومدى تأثريها عىل االقتصاد.

هذا، وقد أنبنى البحث بعد هذه املقدمة من ثالثة مباحث وخامتة، وذلك عىل النحو اآليت:

املبحث األول: ماهية العمالت املشفرة ومتييزها عن املصطلحات ذات الصلة.

         املطلب األول: معنى عملة )بيتكوين( ونشأهتا وكيفية تعدينها.

         املطلب الثاين: خصائص عملة )بيتكوين(.

         املطلب الثالث: متييز العمالت املشفرة عن العمالت القانونية.

         املطلب الرابع: متييز العمالت املشفرة عن النقود اإللكرتونية.
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املبحث الثاين: املقاصد الرشعية املتعلقة بالامل.

        املطلب األول: املراد باملقاصد الرشعية ومكانة الامل بينها.

        املطلب الثاين: مقصد حفظ الامل من جانب الوجود وأثره الفقهي.

        املطلب الثالث: مقصد حفظ الامل من جانب العدم وأثره الفقهي.

املبحث الثالث: حكم عملة )بيتكوين( يف ضوء املقاصد الرشعية.

 املطلب األول: خصائص عملة )بيتكوين( يف ميزان املقاصد الرشعية.

املطلب الثاين: حكم تعدين عملة )بيتكوين( أو التعامل هبا.

اخلامتة: وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات.

املبحث األول: ماهية العمالت املشفرة ومتييزها عن املصطلحات ذات الصلة

ُتستخدم يف هذه األيام مصطلحات خمتلفة للتعبري عن مفهوم العمالت املشفرة، َفَيستخدم البعض مصطلح 

العملة اإللكرتونية أو العملة الرقمية، بينام يستخدم البعض اآلخر مصطلح العملة االفرتاضية، وبغض النظر عن 

االصطالح املستخدم، فإن هذه التعبريات املختلفة تشري إىل مفهوم واحد.

وسيستخدم الباحث مصطلح العملة املشفرة؛ وذلك لوضوح داللته عىل مضمون هذه العملة بشكل يميزها 

عن املصطلحات ذات الصلة، كمصطلح العملة القانونية، ومصطلح النقود اإللكرتونية.

تعدينها يف  بيان معناها ونشأهتا وكيفية  تم  فقد  أول وأوسع عملة مشفرة،  )بيتكوين( هي  ونظًرا ألن عملة 

املطلب األول، بينام تم بيان خصائصها يف املطلب الثاين، أما املطلب الثالث فقد تناول متييز العمالت املشفرة عن 

العمالت القانونية، وتناول املطلب الرابع متييز العمالت املشفرة عن النقود اإللكرتونية.

املطلب األول: معنى عملة )بيتكوين( ونشأهتا وكيفية تعدينها

الناس، ومجعها عمالت، وتطلق لغة عىل الكسب)1(، أو عىل ما ُيعطى  التعامل الاميل بي  العملة هي وسيلة 

أجرة عىل العمل)2(.

)1( مجال الدين حممد بن منظور، لسان العرب، )بريوت: دار صادر، 1414هـ(، ط3، مادة عمل، ج: 11، ص: 475.
)2( سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطالًحا، )دمشق: دار الفكر، 1988م(، ط2، ص: 262.
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التشفري،  خوارزمية  تسمى  املتسلسلة،  املنطقية  الرياضية  اخلطوات  من  جمموعة  عن  عبارة  فهو  التشفري  أما 

باإلضافة إىل مفتاح يستحيل فك التشفري بدونه)1(.

والعملة املشفرة هي وحدة تعامل افرتاضية، تتواجد هبيئة إلكرتونية مشفرة، وتتميز بغياب الدعامة الامدية، 

كالقطع املعدنية، أو األوراق النقدية، أو البطاقات البنكية)2(.

وقد ظهرت يف هذه األيام جمموعة كبرية من العمالت املشفرة، كان أوهلا وأوسعها انتشاًرا عملة )بيتكوين(، 

وقد تم اختاذها كأنموذج هلذه الدراسة؛ ألن معظم العمالت األخرى مماثلة هلا يف اإلنتاج والتطبيق، باستثناء بعض 

األمور الفنية التي ال تأثري هلا يف ميزان املقاصد الرشعية.

ولعل تعبري )بيتكوين( يتكون من كلمتي يف اللغة اإلنجليزية: األوىل كلمة )Bit( ومعناها: اليشء الصغري)3(، 

وتستعمل كلمة )بت( للتعبري عن أصغر وحدة حاملة أو ناقلة للمعلومات إلكرتونًيا، والثانية كلمة )Coin( ومعناها: 

للمعلومات؛  اإللكرتوين  النقل  نظام  من  املكونة  العملة   :)Bitcoin( معنى  يكون  الكلمتي  وبرتكيب  عملة)4(، 

فحقيقة هذه العملة أهنا جمموعة من األحرف واألرقام بلغة احلاسوب، ُتمع عىل شكل خوارزميات معينة، فهي 

عملة إلكرتونية مشفرة، ليس هلا وجود فيزيائي عىل أرض الواقع)5(.

للند  الند  نظام عملة  “البيتكوين  بعنوان  بحثية عام 2008  مرة يف ورقة  أول  )بيتكوين(  فكرة  وقد ظهرت 

اإللكرتونية”)6(، وقدمت هذه الورقة من جهة جمهولة، تتخفى وراء اسم <ساتويش نكاموتو>، ووصفت العملة 

بأهنا نظام نقدي إلكرتوين يعتمد عىل مبدأ الند للند، ويعني التعامل املبارش بي مستخدم وآخر دون وسيط.

مليون  بواحد وعرشين  أول مرة عام 2009، وتم حتديد سقف إصدارها  للتداول  بيتكوين  وقد عرضت عملة 

وحدة بيتكوين حول العامل، تم إنتاج 80% منها حتى منتصف شهر كانون الثاين 2018م؛ حيث تم اإلعالن عن 

)1( يوقرطة بن عيل، »رشح مفصل لعملة بيتكوين«، 2014/2/15، واسرتجع بتاريخ: 2017/12/21

http://www.it-scoop.com/2014/02/bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination  

)2( جلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد )76(، السنة الرابعة واخلمسون، قانون املالية لسنة 2018م، مؤرخ يف 2017/12/27، مادة: 117.
)3( منري البعلبكي، قاموس املورد، )بريوت: دار العلم للماليني، 1994م(، ط1، ص: 107.

)4( املرجع السابق، ص: 191.
)5( يوقرطة بن عيل، »رشح مفصل لعملة بيتكوين«، 2014/2/15، واسرتجع بتاريخ: 2017/12/21

http://www.it-scoop.com/2014/02/bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination

www.bitcoin.org/bitcoin.pdf :6( الورقة متاحة عىل موقع العملة(
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إنتاج 16.8 مليون وحدة، وبقي 20% فقط بواقع 4.2 مليون وحدة بيتكوين)1(.

ويتم احلصول عىل العملة عن طريق منح وحدات بيتكوين جديدة ملن يقوم بيشء ُيسمى <التعدين>، وهو 

اسم غري مناسب؛ لعدم وجود عالقة بي عملية احلصول عىل البيتكوين وعملية التعدين التي تنسب إىل استخراج 

املعادن وصكها، فالعملية يف حتصيل البيتكوين هي جمرد رقابة إلكرتونية تتم من خالل أجهزة عالية القدرة، تقوم 

 block( بمعاجلة اخلوارزميات للمحافظة عىل سالمة عمليات الدفع والتحويل، ثم تسجيلها يف سجل عام ُيسمى

chain(، حيث يتم منح وحدات بيتكوين جديدة ألول من يقوم هبذا العمل، وال ينجح إال تعدين واحد كل عرش 

دقائق، مهام كثر عدد املعدني أو بلغت قوة أجهزهتم)2(.

وتواقيع  تنتج عنها هاشات  التي  التشفري  العام عرب مجلة من عمليات  بحامية سجلها  بيتكوين  وتقوم شبكة 

، وتوليد توقيع  رقمية، ومصطلح )Hash( هو عبارة عن عمليات تشفريية تقوم عىل أخذ بيانات ذات طول ُمعينَّ

خاص هبا يقوم بتمثيلها، وَتستخدم شبكة بيتكوين هذه التقنية عن طريق اهلاشات التي تنتج عن خوارزمية التشفري 

إثبات العمل، الذي يقوم عىل إرسال أحجية؛ حيث يتم إجياد أحجيات صعبة  مع االعتامد عىل مبدأ   ،SHA-256

حتتاج إىل عمل شاق وطويل حللها، مع سهولة التحقق من النتيجة)3(.

ويتنافس املعدنون فيام بينهم للحصول عىل املكافأة، حيث ابتدأت شبكة بيتكوين بمنح 50 وحدة بيتكوين 

مقابل التحقق من كل كتلة حتويالت، وتقوم الشبكة بتقليص وحدات املكافأة كل أربع سنوات إىل النصف؛ حيث 

تم تقليصها أول مرة إىل 25 بيتكوين، ثم تقلصت مرة أخرى لتصبح 12.5 وحدة بيتكوين بعد التحقق من كل 

عملية)4(.

ولذلك  مليون؛   21 إىل  البيتكوين  وحدات  عدد  يصل  عندما  املكافآت  منح  عن  تلقائًيا  الشبكة  وستتوقف 

تم وضع كود العملة بحيث تزداد صعوبة تعدينها، وذلك بتعقيد اخلوارزميات املطلوب حلها مع مرور الزمن، 

حيث أصبحت يف هذه األيام بحاجة إىل موارد ضخمة ال يقدر معظم األفراد عىل حتمل نفقاهتا، فتم إنشاء جممعات 

تعدين متلك خوادم خاصة، ليقوم املعدن بتسجيل انضاممه إىل أحد هذه املجمعات، وربط جهازه باملجمع، ومن 

ثم استقبال طلبات اخلوادم وإرسال النتائج إليها، والتنافس مع جممعات التعدين األخرى، حيث ُتعطى املكافأة 
https://arabbit.net :1( موقع عرب بت، اسرتجع بتاريخ: 2018/1/15م(

http://mining-today.blogspot.com/2016/02/12.html :2108/1/2 :2( «ماهو تعدين البيتكوين« اسرتجع بتاريخ(
)3( يوقرطة بن عيل، »رشح مفصل لعملة بيتكوين«، 2014/2/15، واسرتجع بتاريخ: 2017/12/21

  http://www.it-scoop.com/2014/02/bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination

https://arabbit.net :4( موقع عرب بت، اسرتجع بتاريخ: 2018/1/15م(
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بتوزيعها عىل املشرتكي  الصحيح، ويقوم ذلك املجمع  باحلل  يقوم  يرتبط معه أول جهاز  الذي  التعدين  ملجمع 

املرتبطة هبا حللول صحيحة، فتقع يف اخلسارة كلام  َتَوصل األجهزة  َيِقّل  التي  التعدين  أما جممعات  به،  املرتبطي 

التعامل  يريد  ذلك)5(.ومن  ونحو  والصيانة  الكهرباء  تكاليف  ُتغطي  ال  عليها  حتصل  التي  املكافآت  أصبحت 

بالبيتكوين حيتاج إىل تنصيب تطبيق خاص بالعملة، يتوىل مهمة توليد )عنوان( يتم استخدامه إلرسال التحويالت 

باستخدام مفتاح عام ومفتاح خاص،  التشفري  به عن طريق  املرتبطة  بالوحدات  واستقباهلا، وكل عنوان يتحكم 

ويستحيل إنفاق وحدات البيتكوين املرتبطة بعنوان معي إذا تم فقد املفتاح اخلاص املرتبط به، وعندئذ فإن كل 

األموال املرتبطة بذلك املفتاح ستذهب من غري رجعة)6(.

املطلب الثاين: خصائص عملة )بيتكوين(

بعد بيان معنى عملة بيتكوين، ونشأهتا، وكيفية تعدينها، يمكن تلخيص أهم خصائصها عىل النحو اآليت:

1-املجهولية: فهي عملة جمهولة املصدر، وتنتقل من الند للند بدون تدخل أي وسيط من بنك أو غريه )7(، 

ومن غري حتديد اهلوية احلقيقية للمرسل واملستقبل، وهذا ُيسهل استخدامها يف عمليات غسيل األموال، ورواجها 

عند تار املمنوعات من خمدرات، وأسلحة، وأعضاء برشية، ونحو ذلك.

2-عدم الضامن: فهي عملة ال ضامن هلا؛ ألهنا غري مدعومة من أي جهة رسمية، واهلدف من اخرتاعها هو 

عدم تدخل البنوك املركزية وال سواها من اهليئات يف تنظيمها واإلرشاف عليها، فليس هلا سلطة تنظيمية معلومة 

يمكن أن تراقبها وتضمنها، ومن يتعامل هبا ينبغي أن يكون مستعًدا ليخرس كل يشء)8(.

فليس هلا  افرتاضية ختيلية، وليست عينية حسية،  أهنا  إلكرتونية بحتة، أي  فهي عملة رقمية  3-االفرتاضية: 

أي وجود فيزيائي حمسوس، كام أهنا غري مغطاة بأصول ملموسة؛ ولذلك مل تكسب ثقة التجار واملتعاملي الذين 

اعتادوا عىل التعامل بالنقود املحسوسة املوجودة بي أيدهيم، أو يف حساباهتم البنكية)9(.

)5( دار اإلفتاء الفلسطينية، قرار جملس اإلفتاء األعىل رقم 158/1، بتاريخ 25 ربيع األول 1439هـ، املوافق: 2017/12/14م.
)6( يوقرطة بن عيل، »رشح مفصل لعملة بيتكوين«، 2014/2/15، واسرتجع بتاريخ: 2017/12/21

http://www.it-scoop.com/2014/02/bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination

Gerald P. Dwyer, The economics of  Bitcoin and similar private digital Currencies )7(
   .Journal of Financial Stability, Volume 17, April 2015, Page 81

)8( أمحد طلب، »ثروات العرب تلهث خلف بيتكوين«، 2017/11/30 واستعرض بتاريخ:2018/1/5م:
https://www.sasapost.com/the-wealth-of-the-arabs-is-behind-the-bitcoin-is-it-a-threat-to-the-economy 

)9( العقيل، األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت اإللكرتونية، ص: 20.
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4-املحدودية: فالكمية اإلمجالية التي يمكن إنتاجها حمددة بواحد وعرشين مليون وحدة بيتكوين، وقد بنيت 

اخلوارزميات املنظمة هلا عىل تصاعد تعقيد التشفري الذي جيب النجاح يف حله للحصول عليها)1(.

5-االحتكارية: فهي عملة ترتكز يف أيدي جمموعة ممن يملكون أجهزة تعدين عالية القدرة، وجييدون استخدام 

تقنية تكنولوجيا املعلومات، وهذا ُيضعف تداوهلا، وجيعل درجة قبوهلا منخفضة؛ نظًرا النحصار استخدامها من 

خالل اإلنرتنت فقط، ويف نطاف املؤسسات والرشكات التي تقبل التعامل هبا)2(.

6-املخاطرة: فهي عملة حتتوي عىل كثري من املخاطر التي ترض املتعاملي هبا، وملخاطرها أشكال عدة: منها 

وخُتلف  هلا،  وجودًيا  هتديًدا  اإللكرتونية  القرصنة  وعمليات  اهلجامت  متثل  حيث  الفريوسات؛  وخطر  االخرتاق 

خسائر كربى ال تتوقف عىل املبالغ املفقودة، بل تتعداها للتأثري يف قيمة العملة، ومن خماطرها أيًضا: إمكانية رسقة 

أو فقد حمتويات حمافظها اإللكرتونية، إما بسبب األخطاء التقنية التي تواجهها مواقع العملة، أو بسبب فقد املفتاح 

القيمة  للفقاعات، وحقيقة  باملحفظة، وهذا جيعل أسعارها حتتوي عىل عنرص خماطرة كبري، فهي عرضة  اخلاص 

األساسية هلا هي صفر)3(.

فالعمالت التشفريية حمظورة يف دول كثرية، فمثالً: نصت الامدة 117 من قانون الاملية  7-عدم االعرتاف: 

اجلزائري لسنة 2018م عىل أنه <يمنع رشاء العملة االفرتاضية وبيعها واستعامهلا وحيازهتا، ويعاقب عىل كل خمالفة 

هلذا احلكم طبًقا للقواني والتنظيامت املعمول هبا>)4(.

بتاريخ 2017/4/30م،  أول مرة  بالعمالت االفرتاضية  التعامل  الفلسطينية من  النقد  وقد حذرت سلطة 

ثم كررت التحذير بتاريخ 2017/12/10م؛ وذلك لام حتمله هذه العمالت من خماطر مرتفعة جًدا، كوهنا عالية 

التذبذب، وغري مضمونة من أي جهة كانت، وغري خاضعة إلرشاف سلطة النقد)5(.

كام حذرت منها مؤسسة النقد العريب السعودي)6(، مؤكدة أهنا ال تعد عملة معتمدة داخل اململكة، وكذلك 

https://www.alhurra.com/a/bitcoin-mining/410470.html :1( موقع استعرض بتاريخ: 2018/1/2م(
)2( العقيل، األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت اإللكرتونية، ص: 20.

Eng-Tuck Cheah, John Fry, Speculative bubbles in Bitcoin markets )3(
 .Economics Letters, Volume 130, May 2015, Page 32

)4( اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد 76، السنة الرابعة واخلمسون.
http://www.pma.ps/ar-eg/home.aspx :5( املوقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية(

http://www.ajel.sa/local/1905566 :6( استعرض بتاريخ: 2017/12/27م(
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حذر منها حمافظ البنك املركزي األردين)1(، ونائب رئيس البورصة املرصية)2(.

املطلب الثالث: متييز العمالت املشفرة عن العمالت القانونية

سبق بيان معنى العملة املشفرة يف املطلب األول، أما العملة القانونية فهي وحدة التبادل التجاري التي يرصح 

هلا القانون بقوة إبراء ضمن الدولة املصدرة هلا، فتستمد العملة قوهتا يف اإلبراء والوفاء بالديون وااللتزامات من 

السلطة القانونية يف كل دولة)3(.

النقود  من  لتجعل  تنظمه؛  التي  وقواعده  ضوابطه  له  اإلسالمي  االقتصادي  النظام  ظل  يف  العملة  وإصدار 

م به الثروات تقوياًم عاداًل، ومن ذلك أن إصدار العملة ختتص به الدولة وحدها)4(. مقياًسا ُتَقونَّ

وقد منع اإلمام أمحد بن حنبل من إصدار العملة بغري إذن السلطان، فقال: <ال يصلح رضب الدراهم إال يف 

دار الرضب بإذن السلطان؛ ألن الناس إن رخص هلم ركبوا العظائم>)5(.

والنقود وسيلة ُتراد لوظائفها، وليس لذاهتا؛ وهلذا كانت أثامًنا، بخالف السلع واخلدمات؛ إذ املقصود األول 

منها هو إشباع احلاجات)6(.

فالنقد هو ما يكون الغرض منه التوصل إىل سلعة أو خدمة أو إبراء من دين، عىل أن تثبت له هذه الصفة ثباًتا 

عاًما بتعارف الناس فيام بينهم، أو بصدور قانون من الدولة يلزمهم التعامل به)7(.

والوظيفة األوىل للنقود هي تيسري التبادل التجاري بي الناس)8(؛ حيث ُيَتَوَسل بالنقود إىل سائر األشياء)9(، أما 

وظيفتها الثانية فهي أهنا مقياس للقيمة، ومعيار لتقويم األشياء  فيجب أن تكون واضحة مضبوطة؛ لتكون حاكمة 

بي سائر األموال بالعدل)10(.

http://www.gerasanews.com/article/287007 :1( استعرض بتاريخ 2017/12/26م(
 http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2017/12/31/1231616)2(

والدراسات    الرشيعة  كلية  منشورة(،  غري  دكتوراه  )رسالة  1988م،  1409هـ،  اإلسالمية،  الرشيعة  ضوء  يف  النقود  تطور  احلسني،  أمحد   )3(
اإلسالمية، السعودية، جامعة أم القرى، ص: 54. 

)4( عىل السالوس، النقود واستبدال العمالت، )الكويت: مكتبة الفالح، 1405هـ، 1985م( ـ، ط1، ص: 16.
)5( أبو يعىل الفراء، األحكام السلطانية، تصحيح حممد حامد الفقي، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1421هـ(، ط2، ج:1، ص: 181.

)6( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج: 19، ص: 251. ابن رشد، بداية املجتهد، ج: 2، ص: 12.
)7( السالوس، النقود واستبدال العمالت، ص: 22. احلسني، تطور النقود يف ضوء الرشيعة اإلسالمية، ص: 10.

)8( عبد اجلبار السبهاين، النقود اإلسالمية كام ينبغي أن تكون، جملة االقتصاد، 1998، املجلد 10، جامعة امللك عبد العزيز، ص: 6.
)9( أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، )بريوت: دار املعرفة، 1413هـ( ط1، ج: 4، ص: 91.
)10( ابن القيم، إعالم املوقعني، ج: 2، ص: 105. الغزايل، إحياء علوم الدين، ج: 4، ص: 91.



30

العمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية                                                                                                                                       حممد مطلق عساف

وهناك وظائف أخرى للنقود، منها خزن القيمة؛ فيتم االحتفاظ هبا إلنفاقها يف فرتات الحقة، ومنها كوهنا 

وسيلة لتسديد الديون، فهي الوحدة التي حتسب هبا املدفوعات اآلجلة)1(.

ويمكن استنتاج أهم الفروق بي العملة القانونية والعملة املشفرة من خالل النقاط اآلتية:

1-العملة القانونية هلا وجود فيزيائي حمسوس، فهي واضحة ومضبوطة، أما العملة املشفرة فهي افرتاضية 

ليس هلا وجود فيزيائي، وبالتايل فهي تقوم عىل املخاطرة واملجهولية.

2-العملة القانونية تتمتع بقبول عام من الناس يف أداء كامل وظائفها، فيمكن التوصل هبا إىل أي سلعة أو 

خدمة، أما العملة املشفرة فتقوم عىل مبدأ عدم الثقة، وال تتمتع بالقبول العام، وال يمكن استخدامها لرشاء أي 

سلعة أو خدمة، بل تقترص عىل من يقبل التعامل هبا.

القانونية تصدرها الدولة وفق تنظيم دقيق، أما العملة املشفرة فال تصدر من الدولة، وإنام تقف  3-العملة 

وراءها جهات جمهولة، وهي تقوم عىل مبدأ الند للند، فيتم التعامل بي املستقبل واملرسل دون مراقبة من الدولة.

املطلب الرابع: متييز العمالت املشفرة عن النقود اإللكرتونية

النقود اإللكرتونية هي عبارة عن قيمة نقدية بعملة حمددة، تصدر يف صورة بيانات إلكرتونية، خمزنة عىل بطاقة 

أو عىل قرص صلب، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض خمتلفة؛ حيث حتظى بالقبول الواسع)2(.

وإصدار النقود اإللكرتونية يتمثل يف حتويل شكل النقود من الصورة التقليدية إىل الصورة اإللكرتونية، فكل 

عملة قانونية يمكن أن يتم التعبري عنها بعدة صور نقدية، بحيث ترمز كل صورة إىل قيمة معينة من تلك العملة؛ 

ويمكن أن يكون هذا الرمز عىل صورة مسكوكة معدنية، أو ورقة نقدية، أو جمموعة من البيانات املخزنة إلكرتونًيا 

عىل بطاقة أو عىل القرص الصلب للكمبيوتر الشخيص.

فالنقود اإللكرتونية ليست عملة جديدة، بل هي صورة جديدة من صور العملة القانونية)3(.

ويمكن بيان أهم خصائص النقود اإللكرتونية التي متيزها عن العمالت املشفرة، بالنقاط اآلتية:

1-النقود اإللكرتونية هلا قيمة نقدية حمددة بعملة قانونية معينة، وال تستطيع املؤسسات الاملية إصدارها إال 

بغطاء من العملة األصلية؛ فال وجود لعملة جديدة، ولكن آلية جديدة يف حتريك األموال إلكرتونًيا.

)1( السالوس، النقود واستبدال العمالت، ص: 20. احلسني، تطور النقود يف ضوء الرشيعة اإلسالمية، ص: 7.
)2( نورا صباح عزيز اجلزراوي، أثر استعامل النقود اإللكرتونية عىل العمالت املرصفية، 2011م، )رسالة ماجستري غري منشورة(، كلية احلقوق، 

جامعة الرشق األوسط للدراسات العليا، ص: 33.
)3( هنى املوسوي وإرساء الشمري، النظام القانوين للنقود اإللكرتونية، جملة جامعة بابل، 2014، املجلد 22، العدد2، ص: 267.
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أما العملة املشفرة، فهي عملة افرتاضية جديدة، وليست صورة من صور النقد التابعة للعمالت املعروفة، وال 

غطاء هلا من العملة األصلية وال من غريها.

استبداهلا  ثم  العادية،  النقود  امتالك  بعد  يكون  وامتالكها  واملراقبة،  اإلنتاج  مركزية  اإللكرتونية  2-النقود 

بالصورة املخزنة عىل وسيط إلكرتوين، حيث يتم شحن القيمة النقدية عىل بطاقة إلكرتونية، أو عىل القرص الصلب 

للكمبيوتر الشخيص للمستهلك)1(، وهذا خيتلف كلًيا عن طرق التعدين واخلوارزميات التي يتم هبا امتالك العملة 

املشفرة، التي تعتمد عىل الالمركزية يف اإلنتاج واملراقبة والتحويل.

ر للنقود اإللكرتونية واملستهلك هلا هي عالقة تعاقدية، يقوم املصدر من خالهلا باستبدال  3-العالقة بي املَصدِّ

النقود العادية باإللكرتونية، وتنتهي حياة النقود اإللكرتونية حينام يقوم املصدر برشائها من البائعي الذين تلقوها 

نظري مبيعاهتم للمستهلكي)2(.

تقوم عىل  التي  املشفرة،  العمالت  ائتامنية، بخالف  اإللكرتونية واضحة، حيث تصدر من رشكات  فالنقود 

املجهولية وعدم الوضوح؛ ألهنا إلكرتونية بحتة، تنتجها الربجمة الرقمية، دون وجود أي مصدر ائتامين هلا.

لتحقيق  اإللكرتوين  الدفع  إحدى وسائل  بشكل واسع، وهي  للتبادل  مقبول  اإللكرتونية وسيط  4-النقود 

أغراض خمتلفة، فهي صاحلة للوفاء بااللتزامات، ولرشاء معظم السلع واخلدمات.

أما العمالت املشفرة فلم يقبل معظم الناس التعامل هبا حتى اآلن، فام زال التعامل هبا يقترص عىل جمموعة 

وبعض  السلع  بعض  رشاء  عىل  تقترص  بل  االلتزامات،  بكل  للوفاء  تصلح  وال  واملؤسسات،  األفراد  من  معينة 

اخلدمات، فلم حتصل عىل ثقة األفراد، ومل ُيقبل التعامل هبا عند أكثر الدول واملؤسسات.
املبحث الثاين: املقاصد الرشعية املتعلقة بالامل

سيتم يف هذا املبحث بيان املراد باملقاصد الرشعية ومكانة الامل بينها يف مطلب أول، ثم الكالم عن مقصد 

حفظ الامل من جانب الوجود يف مطلب ثان، وحفظه من جانب العدم يف مطلب ثالث.

املطلب األول: املراد باملقاصد الرشعية ومكانة الامل بينها

املقاصد يف اللغة: مجع مقصد، ويأيت لفظ القصد بمعنى: إتيان اليشء عىل استقامة)3(، والقصد يف اليشء خالف 

)1( حممود الرشقاوي، مفهوم األعامل املرصفية اإللكرتونية وأهم تطبيقاهتا، )ديب، مؤمتر األعامل املرصفية اإللكرتونية، 2003(، ص: 29.
)2( اجلزراوي، أثر استعامل النقود اإللكرتونية عىل العمالت املرصفية، ص: 55.

)3( ابن منظور، لسان العرب، مادة قصد، ج: 3، ص: 354. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة قصد، ج: 5، ص: 95.
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اإلفراط، وهو عىل قصد: أي عىل رشد وعدل؛ ألنه يطلب السداد، والبعد عن اجلور)1(.

أما املقاصد الرشعية يف االصطالح، فقد أشار إليها الغزايل يف سياق حديثه عن دفع املضار وجلب املنافع، 

فقال: <نعني باملصلحة: املحافظة عىل مقصود الرشع، ومقصود الرشع يف اخللق مخسة: وهو أن حيفظ عليهم دينهم 

ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم>)2(.

كام تعرض العز بن عبد السالم إىل بيان معنى املقاصد، فقال: <ومعظم مقاصد القرآن األمر باكتساب املصالح 

وأسباهبا، والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباهبا>)3(.

وقد أشار الشاطبي إىل معنى مقاصد الشارع بقوله: <إن الشارع قد قصد بالترشيع إقامة املصالح األخروية 

والدنيوية، وذلك عىل وجه ال خيتل هلا به نظام، ال بحسب الكل وال بحسب اجلزء، وسواء يف ذلك ما كان من قبيل 

الرضوريات، أو احلاجيات، أو التحسينات>)4(.

للشارع يف مجيع أحوال  امللحوظة  <املعاين واحلكم  بأهنا:  العامة  الترشيع  فقد عرف مقاصد  ابن عاشور،  أما 

الترشيع أو معظمها، بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الرشيعة>)5(.

كام عرفها عالل الفايس بقوله: <املراد بمقاصد الرشيعة: الغاية منها، واألرسار التي وضعها الشارع عند كل 

حكم من أحكامها>)6(.

وعىل مثل هذا املنهج سار الباحثون املعارصون، فعرفوا املقاصد بتعريفات متقاربة، يمكن أن خيتار الباحث 

منها تعريف مقاصد الرشيعة بأهنا: <الغايات التي ُوضعت الرشيعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد>)7(.

وُيمثل حفظ الامل أحد مقاصد الترشيع الرضورية، التي إذا ُفقدت مل تر مصالح الدنيا عىل استقامة؛ فاختالل 

الرضوريات ُيفسد أحوال األمة، وجيعلها شبيهة بأحوال األنعام)8(.

)1( الفيومي، املصباح املنري، مادة قصد، ج: 2، ص: 504. الزخمرشي، أساس البالغة، مادة قصد، ج: 2، ص: 81.

)2( أبو حامد الغزايل، املستصفى، حتقيق حممد عبد الشايف، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1993(، ط1، ص: 174.
)3( العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام، )القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، 1991(، ط1، ج:1، ص: 8.

)4( أبو إسحق الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، رشح عبد اهلل دراز، )بريوت، دار الكتب العلمية( ج: 2، ص: 29.
)5( الطاهر بن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حتقيق حممد امليساوي، )األردن: دار النفائس، 2001( ط2، ص: 251.

)6( عالل الفايس، مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها، )دار الغرب اإلسالمي(، ط1، ص: 3.
)7( أمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، )الدار العلمية للكتاب اإلسالمي، 1992(، ط 2، ص: 7.

)8( ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص: 300.
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واحلفظ الذي قررته الرشيعة اإلسالمية لكل مقصد من مقاصدها الرضورية يكون بأمرين، أحدمها: مراعاهتا 

من جانب الوجود، وذلك بفعل ما به قيام أركاهنا وثبات قواعدها، والثاين: مراعاهتا من جانب العدم، وذلك برتك 

ما به تنعدم، وهذا اجلانب هو ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها)1(.

وحفظ الامل هو مقصود الرشيعة اإلسالمية األعظم يف األموال، فهو مقصد رضوري بالنسبة للفرد واملجتمع 

والدولة، أما الفرد؛ فألن الامل هو وسيلة إشباع حاجاته، وإقامة حياته، وأما املجتمع؛ فألنه ال ُيتصور تنظيمه بدون 

مال، وأما الدولة؛ فألن الامل هو وسيلتها إلقامة مرافقها والنهوض بوظائفها، فالامل عصب احلياة ورس العمران، 

وقد بينَّنت الرشيعة طرق كسبه وحفظه وتنميته، وحرمت االعتداء عليه وأكله بالباطل)2(.

ولعل اعتبار زكاة األموال من أركان اإلسالم فيه إشارة إىل ما للامل من أمهية يف القيام بمصالح األمة اكتساًبا 

وإنفاًقا؛ حتى ال خترج األمة عن دائرة النظام الذي أراده اهلل تعاىل هلا)3(.

املطلب الثاين: مقصد حفظ املال من جانب الوجود وأثره الفقهي

املكان  نظرها  يف  األمة  ألموال  فكان  وعزهتا؛  شوكتها  وتقوية  األمة  نظام  حلفظ  اإلسالمية  الرشيعة  جاءت 

السامي يف االعتبار واالهتامم، وكان حفظ الامل من قواعد كلياهتا الراجعة إىل قسم الرضوري.

واملقاصد الرشعية املتعلقة بحفظ الامل من جانب الوجود كثرية ومتشعبة، وسيقترص الباحث يف هذا املطلب 

عىل بيان ما خيدم موضوع البحث من تلك املقاصد.

ما يمكن من  أكثر  أيدي  الامل بوجه حق بي  والتداول: وهو دوران  الرواج  املقاصد هو مقصد  وأول هذه 

الناس، وهو مقصد رشعي عظيم، َدلنَّ عليه الرتغيب يف املعاملة بالامل، وإخراجه عن أن يكون مقترًصا عىل فئة 

أن  تعاىل: )كي ال يكون دولة بي األغنياء منكم()4(، فال يصح  إليه من قوله  الناس، وُفهمت اإلشارة  قليلة من 

يقترص تداول الامل عىل األغنياء، أو عىل أي فئة معينة أخرى من فئات املجتمع)5(.

فمن معاين الرواج املقصود أن ينتقل الامل بأيٍد عديدة يف األمة عىل الوجه املرشوع، وهذا ما حرصت عليه 

الرشيعة يف مدة احلياة، وكذلك بعد موت صاحب الامل، ففي فرتة احلياة حثت الناس عىل السعي يف االكتساب 
)1( الشاطبي، املوافقات، ج: 2، ص: 7.

)2( العامل، املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، ص: 163. حسني، مقصد حفظ املال يف الترصفات املالية، ص: 144.
)3( ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص: 450.

)4( سورة احلرش، آية: 7.
)5( عز الدين بن زغيبة، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، )ديب: مركز مجعة املاجد، 2001(، ط1، ص: 259.
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لتوفري ثروة األمة، وكان من مقاصدها تكثري التعامل بالنقود، وإخراجها إىل باحة احلركة والتداول)1(.

وقد نفذت الرشيعة مقصدها يف تداول الامل بعد موت مكتسبه تنفيًذا لطيًفا عن طريق أحكام املرياث التي 

حققت مقصد التوزيع بحكمة، فجعلت الامل ينتقل إىل قرابة صاحبه، وهذا مما ال تشمئز منه نفسه، َفِعْلم املكتسب 

بانتقال ماله بعد موته لورثته، ال ُيثبطه عن السعي والكد يف تنميته مدة حياته)2(.

ومن املقاصد الرشعية املتعلقة بحفظ الامل من جانب الوجود: مقصد تيسري التعامل بالامل واستثامره، ويقع 

عبء ذلك عىل الدولة؛ ألن تعثر حركة األموال وعدم تنظيمها يؤدي إىل مشاكل اقتصادية، منها مشكلة إصدار 

النقود والعمالت؛ ولذلك كان اإلرشاف التام عىل النقد من حيث نوعه وصفاته وإصداره وكميته، من مسؤولية 

الدولة، وقد َبينَّ الفقهاء األسلوب الوقائي والعالجي هلذه املشكلة، فمنهم من نص عىل أنه ليس لغري اإلمام رضب 

الدراهم والدنانري؛ ألنه ال ُيؤمن فيه الغش واإلفساد، وألنه خيفى فيغرت به الناس)3(.

ومنهم من نص عىل أنه يباح للحاكم توقيع العقوبة التعزيرية عىل من أرض بنقد البلد)4(؛ وإصدار النقود من غري 

الدولة رضر وفساد)5(، وقد تأكد من استقراء أحكام الرشيعة أن <ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة>)6(.

بإبعادها عن الرضر والتعرض للخصومات  أيًضا مقصد وضوح األموال، وذلك  الامل  ومن مقاصد حفظ 

بقدر اإلمكان، ويف هذا تسهيل حلفظها من التعرض للجحود والنكران، ثم الضياع)7(.

هذا  ويمتد  منازعة>)8(،  وال  فيه  خطر  ال  بوجه  <تقريرها ألصحاهبا  أي:  األموال،  ثبات  مقصد  أيًضا  ومنها 

املقصد ليشمل محاية ملكية األموال مما قد يتطرق إليها من وجوه الفساد املختلفة)9(.

ومن املقاصد أيًضا: العدل يف األموال، وذلك بأن يكون حصوهلا بوجه غري ظامل، ويدخل يف مراعاة العدل 

حفظ املصالح العامة، ودفع األرضار عن األمة، مع النظر للنقود عىل وجه اجلملة بأهنا حق لألمة عائد عليها بالغنى 

)1( يوسف القرضاوي، مقاصد الرشيعة املتعلقة باملال، )دبلن: املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، 2008(، ص: 76.
)2( ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص: 467.

)3( الرافعي، فتح العزيز، ج: 6، ص: 13. النووي، املجموع، ج: 6، ص: 11. الفراء، األحكام السلطانية، ص: 181.
)4( الرشبيني، مغني املحتاج، ج: 2، ص: 94. األنصاري، أسنى املطالب، ج: 1، ص: 377. 
)5( الرميل، هناية املحتاج، ج: 5، ص: 182. السالوس، النقود واستبدال العمالت، ص: 16.

)6( السيوطي، األشباه والنظائر، ص: 121. الزرقاء، رشح القواعد الفقهية، ص: 247.
)7( ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص: 473. العامل، املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، ص: 521.

)8( ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص: 474.
)9( ابن زغيبة، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، ص: 286.
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عن الغري؛ فمن شأن الرشيعة أن تضبطها بأسلوب حيفظها موزعة بي األمة بقدر املستطاع)1(.

املطلب الثالث: مقصد حفظ املال من جانب العدم وأثره الفقهي

حفظ األموال من جانب العدم هو ما يدرأ عنها االختالل، وذلك بمنع كل ما يتعلق هبا من صور الرضر والفساد 

والكسب الباطل، واألصل يف ذلك قول اهلل تعاىل: »يا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل«)2(، 

وقول النبي صىل اهلل عليه وسلم يف خطبة حجة الوداع: <إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة 

يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا>)3(.

وقد قررت الرشيعة اإلسالمية إزالة الرضر بكل أنواعه وأشكاله، فجاءت قاعدة <الرضر ُيزال>)4(، وهي يف 

الغرر،  ُيلحق املفسدة هبا، فالرضر يف األموال يشتمل عىل صور عديدة، منها صورة  َتُعم كل ما  جانب األموال 

والغرر يف اللغة هو اخلطر، وما يكون جمهول العاقبة)5(، وقد عرف الفقهاء الغرر بتعريفات متقاربة؛ فالغرر عند 

احلنفية هو <اخلطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك>)6(. وعند الاملكية: <الغرر هو الرتدد بي 

أمرين أحدمها الَغَرض، والثاين عىل خالفه>)7(. والغرر عند الشافعية هو <ما احتمل أمرين أغلبهام أخوفهام>)8(. 

وعند احلنابلة: <الغرر ما تردد بي أمرين ليس أحدمها أظهر>)9(.

ويظهر من هذه التعريفات أن الغرر يشتمل عىل اجلهالة، وينطوي عىل خطر وتردد بي احلصول وعدمه.

وقد جاءت األحاديث النبوية الرشيفة تنهى عن الغرر، إما بلفظه الرصيح، وإما بالنهي عن بعض أنواعه، ففي 

صحيح البخاري عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: <هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن بيع َحَبل احلََبَلة، 

وكان بيًعا يتبايعه أهل اجلاهلية، كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي يف بطنها>)10(.

)1( ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص: 477.
)2( سورة النساء، آية: 29.

)3( البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب »رب مبلغ أوعى من سامع«، ج: 1، ص: 24، رقم احلديث: 67.
)4( السبكي، األشباه والنظائر، ج: 1، ص: 41. املناوي، فيض القدير، ج: 6، ص: 431.

)5( ابن منظور، لسان العرب، مادة غرر، ج: 5، ص: 13. الزبيدي، تاج العروس، مادة غرر، ج: 13، ص: 217.
)6( عالء الدين الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1986(، ط2، ج:5، ص: 163.

)7( حممد بن أمحد الدسوقي، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، )بريوت: دار الفكر( ط1، ج: 3، ص: 55.
)8( أمحد بن حجر اهليتمي، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، )مرص: املكتبة التجارية الكربى، 1983(، ج:4، ص: 250.

)9( برهان الدين بن مفلح، املبدع يف رشح املقنع، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1997(، ط1، ج: 4، ص: 23.
)10( البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل احلبلة، ج: 3، ص: 70، رقم احلديث: 2143.
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ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: <هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الغرر>)1(.

وقد َبينَّ النووي أن سبب تقديم باب النهي عن الغرر عىل غريه من أبواب كتاب البيوع يف صحيح مسلم هو 

أنه أصل عظيم حُيقق مقصد حفظ الامل، وأسهب يف رسد بعض صور الغرر، كبيع املعدوم واملجهول وما ال ُيقدر 

عىل تسليمه، وما مل يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك يف الامء الكثري، واللبن يف الرضع، وبيع احلمل يف البطن، 

وغري ذلك، ثم قال: <وكل هذا بيعه باطل؛ ألنه غرر>)2(.

املبحث الثالث: حكم عملة )بيتكوين( يف ضوء املقاصد الرشعية

بعد دراسة خصائص عملة )بيتكوين( يف املبحث األول، ودراسة املقاصد الرشعية املتعلقة بالامل يف املبحث 

العملة املشفرة يف ميزان املقاصد الرشعية، وُيَبيِّ يف  الثالث ليزن يف مطلبه األول خصائص  الثاين، يأيت املبحث 

مطلبه الثاين حكم تعدين عملة )بيتكوين( أو التعامل هبا.

املطلب األول: خصائص عملة )بيتكوين( يف ميزان املقاصد الرشعية

يرجع هذا املطلب إىل ما تم بيانه من مقاصد رشعية متعلقة بحفظ الامل؛ وذلك لدراسة مدى توافق أو تعارض 

خصائص عملة )بيتكوين( مع تلك املقاصد، وذلك من خالل النقاط اآلتية:

1-جعلت الرشيعة اإلسالمية تطبيق مقصد تيسري التعامل بالامل واستثامره من مسؤولية الدولة، ويرتتب عىل 

ذلك أن الدولة هي التي تصدر العملة وفق تنظيم دقيق حيقق العدل يف معامالت الناس)3(.

أما العملة املشفرة، فقد َتَبينَّ أهنا تقوم عىل املجهولية وعدم الضامن، وقد هُتدد االستقرار الاميل يف الدول التي 

ينترش استخدامها فيها؛ ألن التحكم يف كميات عرض النقود مل َيُعد حتت سيطرة تلك الدول.

كام أن صفة املحدودية يف العمالت املشفرة تشكل اعتداء آخر عىل حق الدولة؛ فالدولة هي التي حُتدد كمية 

النقود التي تكفي للرواج والتبادل املقصود بي الناس، وإصدار النقود من غري الدولة يعترب من الفساد، وُيبيح 

عقوبة من أرض بنقد البلد)4(.

)1( مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن البيع الذي فيه غرر، ج: 3، ص: 1153، رقم احلديث: 1513.
)2( النووي، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ج: 10، ص: 156.

)3( السالوس، النقود واستبدال العمالت، ص: 16.
)4( الرميل، هناية املحتاج، ج: 5، ص: 182. ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج: 29، ص: 469.
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وهذا يعني أن خصيصة عدم االعرتاف بالعمالت املشفرة تعل التعامل هبا من املحظورات التي تستدعي 

إجياد قانون يمنعها، وُيعاقب من يتعامل هبا؛ نظًرا خلطورهتا عىل اقتصاد الدولة.

من  قليلة  فئة  عىل  مقترًصا  يكون  أن  عن  وإخراجه  الامل  رواج  مقصد  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  2-حرصت 

الناس، وُيالحظ أن صفة االحتكارية يف عملة )بيتكوين( تتعارض مع هذا املقصد، حيث ترتكز العملة املشفرة يف 

أيدي من يملكون أجهزة تعدين عالية القدرة، وقد ُيشكل هذا االحتكار هتديًدا ملستقبل االقتصاد العاملي؛ نظًرا 

لقدرة املحتكرين عىل التحكم فيه وفق أهوائهم.

كام ُيالحظ أن صفة االفرتاضية يف العمالت املشفرة، تتناقض أيًضا مع هذا املقصد؛ ألن مقصد الرواج يعني 

التعامل بالامل احلقيقي الذي ُيمكن أن حُيرزه اإلنسان حسًيا ليثق به، أما العملة املشفرة فتقوم عىل مبدأ عدم الثقة؛ 

ألهنا غري حمسوسة، وغري مغطاة بأصول ملموسة، وقد ال ُتغني عن صاحبها شيًئا إذا توقف اإلنرتنت أو انقطعت 

الكهرباء.

التي  املرياث  أحكام  طريق  عن  مكتسبه  موت  بعد  الامل  تداول  يف  مقصدها  اإلسالمية  الرشيعة  َذت  3-َنفنَّ

صاحب  مات  فإذا  املشفرة؛  العمالت  يف  تنفيذه  يصعب  املقصد  هذا  أن  غري  بحكمة)1(،  التوزيع  مقصد  قت  حقنَّ

املفتاح اخلاص، قد تذهب أمواله املرتبطة بذلك املفتاح من غري رجعة، وإن كان قد أعطى مفتاحه اخلاص ألحد 

الورثة، فقد يستويل ذلك الوارث عىل مجيع األموال دون توزيعها عىل باقي الورثة.

التعرض  أو  الرضر،  صور  كل  عن  إلبعادها  األموال؛  وضوح  مقصد  يف  اإلسالمية  الرشيعة  4-توسعت 

للجحود والضياع، أما العمالت املشفرة ففيها من املخاطر ما جيعلها تتناقض مع هذا املقصد، وتؤدي إىل ترضر 

املتعاملي هبا، وفقد حمتويات حمافظهم اإللكرتونية، وقد يمتد الرضر لغري املتعاملي هبا أصالً، كام يفعله أصحاب 

فريوس الفدية اإللكرتوين، من اخرتاق أجهزة احلاسب، ثم الطلب من أصحاهبا فدية بعملة البيتكوين؛ ألهنا تقوم 

عىل املجهولية، فال يمكن معرفة املرَسل إليه، وال متر عىل جهة حكومية ُتراقبها)2(.

5-حرصت الرشيعة اإلسالمية عىل مقصد ثبات األموال وتقريرها ألصحاهبا بوجه ال خطر فيه، فيجب أن 

تتمتع العملة بثبات نسبي يف قيمتها حتى تستطيع القيام بوظائف النقود)3(، وهذا ما ال يتوافر يف العمالت املشفرة، 

)1( ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص: 467.
)2( العقيل، األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت اإللكرتونية، ص: 19.
)3( ابن زغيبة، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، ص: 286.
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حيث ترتفع نسبة املخاطرة فيها بشكل جيعلها شديدة الغموض ارتفاًعا وهبوًطا.

6-حفظت الرشيعة اإلسالمية مصالح األمة عن طريق مقصد العدل يف األموال؛ وذلك بأن يكون حصوهلا 

عىل وجه غري ظامل، أما العمالت املشفرة فإهنا تؤدي إىل ثروات غري عادلة لرشائح معينة من املجتمع.

ويف بداية عملة )بيتكوين( تم إنتاج كميات كبرية بتكلفة طاقة قليلة، حيث كان عامل الصعوبة منخفًضا، مما 

أوجد حالة من عدم التوازن داخل شبكة العملة، وترجيح الكفة لصالح املعدني األوائل. 

7-منعت الرشيعة اإلسالمية كل ما يتعلق باألموال من صور الرضر والفساد والكسب الباطل، فكان من 

مقاصدها حتريم الغرر)1(، ولام كانت عملة )بيتكوين( تشتمل عىل صور من املخاطرة؛ فإهنا تتعارض بذلك مع 

مقصد حفظ الامل من جانب العدم.

املطلب الثاين: حكم تعدين عملة )بيتكوين( أو التعامل هبا

أول إفتاء مجاعي رسمي وجده الباحث حول عملة )بيتكوين( هو قرار جملس اإلفتاء الفلسطيني األعىل رقم 

158/1، الصادر بتاريخ 25 ربيع األول 1439هـ، املوافق 2017/12/14م، حيث بدأ القرار بتعريف عملة 

بيتكوين وكيفية تعدينها، ثم خلص أهم خصائصها، وبعد ذلك نص عىل ما ييل: <يرى جملس اإلفتاء األعىل حتريم 

تعدين البيتكوين ما دام واقعه كام وصف؛ الحتوائه عىل الغرر الفاحش وتضمنه معنى املقامرة، كام ال جيوز بيعه 

بالسطو  التقلب واملخاطرة والتأثر  وال رشاؤه؛ ألنه ما زال عملة جمهولة املصدر، وال ضامن هلا، وألهنا شديدة 

بيع املجهول وغري  النهي عن  تتيح جمااًل كبرًيا للنصب واالحتيال واملخادعات، وقد ورد  عىل مفاتيحها، وألهنا 

املضمون، كاألحاديث الناهية عن بيع املضامي واملالقيح، وكذلك النهي عن بيع الغرر، كالسمك يف الامء أو الطري 

يف اهلواء، ونحو ذلك مما يدخل يف باب بيع الغرر أو املجهول، إذ ينطبق هذا عىل واقع البيتكوين؛ فهي عملة جمهولة 

املصدر، وال ضامن هلا، فال جيوز التعامل هبا، ال تعدينًا وال بيًعا وال رشاًء>)2(.

وبعد ذلك صدرت فتوى دار اإلفتاء املرصية، حيث نرشها املركز اإلعالمي بدار اإلفتاء بتاريخ 2018/1/1، 

والرشاء  بالبيع  خالهلا  من  والتعامل  البيتكوين  عملة  تداول  رشًعا  جيوز  <ال  أنه  عىل  اجلمهورية  مفتي  فيها  وأكد 

واإلجارة وغريها، بل ُيمنع من االشرتاك فيها؛ لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من اجلهات املختصة، ولام 

إليه  الغرر واجلهالة والغش يف مرصفها ومعيارها وقيمتها، فضالً عام تؤدي  الناشئ عن  تشتمل عليه من الرضر 

)1( ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 477. العامل، املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، 517.
)2( دار اإلفتاء الفلسطينية، قرار جملس اإلفتاء األعىل رقم 158/1، بتاريخ 25 ربيع األول 1439هـ، املوافق: 2017/12/14م.
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ممارستها من خماطر عالية عىل األفراد والدول>)1(.

أما فتوى اهليئة العليا للشؤون الدينية يف تركيا، فقد نصت عىل أن التعامل بعملة )بيتكوين( حرام رشًعا؛ ألنه 

ليس هلا ضامنات واضحة، وتؤدي إىل ثروة غري مربرة وغري عادلة لرشائح معينة من املجتمع)2(.

ويتفق الباحث مع هذه الفتاوى، ويرجح عدم جواز تعدين عملة )بيتكوين( وعدم جواز التعامل هبا أو بغريها 

من العمالت املشفرة؛ وذلك لألسباب اآلتية:

تعارض خصائص عملة  َتَبينَّ من خالهلا مدى  نقاط، حيث  السابق يف سبع  املطلب  توضيحه يف  تم  1-ما 

)بيتكوين( مع املقاصد الرشعية املتعلقة بحفظ الامل.

2-عدم توافر رشوط النقد الرشعي يف العمالت املشفرة، حيث تفتقد القبول العام والرواج بي الناس، وال 

تصلح أن تكون مقياًسا للسلع واخلدمات بشكل عام، فال تعترب مستودًعا للقيمة، وال معياًرا للمدفوعات اآلجلة، 

وال يوجد سلطة معلومة تتبناها وتقدر عىل ضامهنا، وبالتايل ال ُتعد من األثامن؛ ملخالفتها أسس الثمنية، ويف نفس 

الوقت ال يمكن أن تكون من السلع؛ ألهنا ال ُتشبع أي رغبة استهالكية عند اإلنسان.

3-إمكانية متويل املامرسات املحظورة، وإمتام الصفقات املمنوعة، من خالل العمالت املشفرة؛ بسبب جهالة 

أعيان املتعاملي هبا، وبذلك يكون التعامل هبا من باب التعاون عىل اإلثم والعدوان؛ ألهنا تساهم يف زيادة األنشطة 

اإلجرامية يف العامل، كام أهنا قد تؤدي إىل مزيد من عمليات النصب واالحتيال الاميل.

4-طريقة احلصول عىل العملة املشفرة حتتاج إىل موارد ضخمة، وتكلفة طاقة عالية، وال ُتعطى املكافأة إال 

ملجمع التعدين الذي يرتبط معه أول جهاز يقوم بفك التشفري، بينام تقع جممعات التعدين األخرى يف اخلسارة كلام 

َقّل توصل أجهزهتا إىل فك التشفري، وأصبحت املكافآت التي حتصل عليها ال ُتغطي تكاليف الكهرباء والصيانة 

ونحو ذلك.

العمالت  تلك  املشفرة يرتتب عليه أرضار شديدة وخماطر عالية؛ الشتامل  العمالت  الناس هبذه  5-تعامل 

عىل الغرر واجلهالة، وقيامها عىل مبدأ عدم الثقة؛ فال قيمة هلا يف ذاهتا، وال تستمد ثقة االستناد إىل اقتصاديات دولة 

)1( موقع دار اإلفتاء املرصية، اسرتجع بتاريخ: 2018/1/2م

  http://www.dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617

http://www.altoprealestate.ae/tahrim-taamol-bi-takwin  2018/1/2 :2( استعرض بتاريخ(
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مما  املفاتيح اخلاصة،  بعمليات االخرتاق وفقد  وتتأثر  تقلبات شديدة،  ما تشهد  أهنا غالًبا  تضمنها وتدعمها، كام 

يتسبب يف أرضار وخسائر مالية كبرية، وعدم إمكانية ضامن املبالغ املفقودة بسبب ذلك.

اخلامتة:

يف ختام هذا البحث، ُيمكن تلخيص أهم ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات:

النتائج:

الدولة، وهلا وجود  القانونية تصدرها  العملة  القانونية والعملة املشفرة، أن  العملة  الفروق بي  1-من أهم 

فيزيائي حمسوس، وتتمتع بقبول عام من الناس يف أداء وظائفها، أما العملة املشفرة فتقف وراءها جهات جمهولة، 

وليس هلا وجود فيزيائي حمسوس، وال تتمتع بالقبول العام.

2-ختتلف العمالت املشفرة عن النقود اإللكرتونية؛ فالنقود اإللكرتونية هلا قيمة نقدية حمددة بعملة معينة، 

النقد  صور  من  صورة  وليست  افرتاضية،  عملة  فهي  املشفرة  العملة  أما  معروفة،  عملة  من  عادية  نقود  فأصلها 

التابعة للعمالت املعروفة.

3-ال تتوافر يف العمالت املشفرة رشوط النقد الرشعي؛ حيث تفتقد الرواج بي الناس، وال تصلح أن تكون 

مقياًسا عاًما للسلع واخلدمات، وال يوجد دولة أو سلطة معلومة تتبناها وترشف عليها.

املجهولية،  الامل؛ فخصائص  املتعلقة بحفظ  الرشعية  املقاصد  )بيتكوين( مع  4-تتعارض خصائص عملة 

التعامل بالامل واستثامره، أما االحتكارية، واالفرتاضية،  واملحدودية، وعدم الضامن، تتعارض مع مقصد تيسري 

فتتعارض مع مقصد رواج الامل وتداوله، كام تتعارض خصيصة املخاطرة مع مقصد وضوح األموال، أما عدم 

العملة  اشتامل  أن  كام  األموال.  يف  العدل  مقصد  مع  يتعارض  فإنه  تعدينها،  وطرق  بالعملة  الرسمي  االعرتاف 

املشفرة عىل الغرر واجلهالة، جيعلها متعارضة مع مقاصد حفظ الامل من جانب العدم.

5-يرجح الباحث عدم جواز تعدين عملة )بيتكوين( أو التعامل هبا، وينطبق هذا احلكم عىل كل عملة مشفرة 

توجد فيها خصائص عملة )بيتكوين(.

التوصيات:

1-إذا ُوجدت يف املستقبل عملة مشفرة تشتمل عىل خصائص عكسية، بحيث تصبح حتت إرشاف الدولة 
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ورقابتها، فهذا ما يويص الباحث بدراسة األحكام الفقهية املتعلقة به دراسة تفصيلية مطولة يف أبحاث مستقبلية.

2-يويص الباحث بعرض مسألة العمالت املشفرة عىل املجامع الفقهية واهليئات الرشعية؛ للتوصل بشكل 

مجاعي إىل كل ما يتعلق هبا من أحكام، وذلك بعد دراسات مستفيضة لتفاصيلها وفنياهتا الدقيقة.

املحظورات  من  احلالية  بصورهتا  املشفرة  العمالت  تداول  تعترب  التي  الترشيعات  بسن  الباحث  3-يويص 

الرشعية، مع فرض العقوبات القانونية عىل كل من يقوم بتعدين أو رشاء أو بيع تلك العمالت.

املصادر واملراجع

أواًل- املصادر واملراجع العربية:

• إبراهيم، أرشف، <العملة املظلمة>، 2017/10/31	

•    http://midan.aljazeera.net/reality/economy اسرتجع بتاريخ: 2018/1/7م.	

• األنصاري، زين الدين أبو حييى زكريا السنيكي، أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، )القاهرة: دار الكتاب 	

اإلسالمي(، ط1، 1407هـ.

• البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي، صحيح البخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص النارص، )دار 	

طوق النجاة(، ط1، 1422هـ.

• البعلبكي، منري، قاموس املورد إنجليزي-عريب، )بريوت: دار العلم للماليي(، ط1، 1994م.	

• ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، القواعد النورانية الفقهية، حتقيق أمحد بن حممد اخلليل، )السعودية: 	

دار ابن اجلوزي(، ط1، 1422هـ.

• ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، حتقيق عبد الرمحن بن قاسم، )املدينة املنورة: جممع 	

امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف(، ط1، 1416هـ.

• اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد 76، السنة الرابعة واخلمسون، بتاريخ: 2018/1/1م.	

• اجلزراوي، نورا صباح عزيز، أثر استعامل النقود اإللكرتونية عىل العمالت املرصفية، )رسالة ماجستري غري 	

منشورة(، كلية احلقوق، جامعة الرشق األوسط للدراسات العليا، 2011م.

• أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالًحا، )دمشق، دار الفكر(، ط2، 1988م.	



42

العمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية                                                                                                                                       حممد مطلق عساف

البيتكوين>، 2016/2/12 	••احلاج، حسي، <ما هو تعدين 

.http://mining-today.blogspot.com/2016/02/12.html

اسرتجع بتاريخ: 2018/1/2م.

• احلسني، أمحد حسن، تطور النقود يف ضوء الرشيعة اإلسالمية، )رسالة دكتوراة غري منشورة(، كلية الرشيعة 	

والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، السعودية، 1409هـ.

• حسي، عيل موسى، مقصد حفظ الامل يف الترصفات الاملية ضوابطه وآثاره، )رسالة دكتوراة غري منشورة(، 	

جامعة احلاج خلرض، باتنة، 2010م.

• دار اإلفتاء الفلسطينية، قرار جملس اإلفتاء األعىل رقم: 58/1، بتاريخ: 2017/12/14م.	

• الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، )دار الفكر(، ط1.	

• الرازي، زين الدين حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، حتقيق يوسف الشيخ حممد، )بريوت: املكتبة العرصية(، 	

ط5، 1999م.

• ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد، بداية املجتهد وهناية املقتصد، )القاهرة: دار احلديث(، 2004م.	

• الرميل، حممد بن أيب العباس، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، )بريوت: دار الفكر(، 1984م.	

• الريسوين، أمحد، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، الدار العلمية للكتاب، ط2، 1992م.	

• الزبيدي، أبو الفيض حممد احلسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ) دار اهلداية(، ط1.	

• الزرقاء، أمحد، رشح القواعد الفقهية، )دار الغرب اإلسالمي(، ط1، 1403هـ.	

• ابن زغيبة، عز الدين، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات الاملية، راجعه نور الدين صغريي، )ديب: مركز مجعة 	

الامجد(، ط1، 2001م.

• السالوس، عيل أمحد، النقود واستبدال العمالت، )الكويت: مكتبة الفالح(، ط1، 1405هـ.	

• السبكي، تاج الدين، األشباه والنظائر، )بريوت: دار الكتب العلمية(، ط1، 1411هـ.	

• السعودي، مؤسسة النقد العريب، <جمدًدا التحذير من التعامل بعملة بيتكوين>، 2017/7/4	

.http://www.ajel.sa/local/1905566

اسرتجع بتاريخ: 2017/12/27م.



43

جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية )املجلد 36-العدد 2( – 1440هـ / 2019 م، علمية حمكمة، جامعة قطر

• السيوطي، جالل الدين،األشباه والنظائر، )بريوت: دار الكتب العلمية(، ط1، 1411هـ.	

• الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم اللخمي، املوافقات يف أصول الرشيعة، رشح عبد اهلل دراز، )بريوت: دار الكتب 	

العلمية(، ط1.

• الرشبيني، شمس الدين حممد اخلطيب، مغني املحتاج، )بريوت: دار الكتب العلمية( ط1، 1415هـ.	

• الرشقاوي، حممود، مفهوم األعامل املرصفية اإللكرتونية، )ديب: مؤمتر األعامل املرصفية(، 2003م.	

• الصغري، جواد، <بداًل من رشائها..طريقة أخرى للحصول عىل بيتكوين>، 2017/12/28	

.https://www.alhurra.com/a/bitcoin-mining/410470.html 

اسرتجع بتاريخ: 2018/1/2م.

• صالح، عبد الفتاح، <البيتكوين عملة إلكرتونية مشفرة>، 2017/12/31	

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/12/31

اسرتجع بتاريخ: 2018/1/2م.

• طلب، أمحد، <ثروات العرب تلهث خلف بيتكوين>، 2017/11/30	

https://www.sasapost.com/the-wealth-of-the-arabs-is-behind-the-bitcoin-is-it-a-threat-to-the-economy

اسرتجع بتاريخ: 2018/1/5م.

• عادل، حمسن، <التحذير من املضاربات بعملة بيتكوين>، 2017/12/31	

  http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2017/12/31/1231616    

 اسرتجع بتاريخ: 2018/1/31م.

• ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حتقيق حممد امليساوي، )األردن: دار النفائس( ط2، 	

2001م.

• العامل، يوسف حامد، املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، )الرياض: الدار العاملية(، ط2، 1415هـ.	

• بتاريخ: 	 اسرتجع   .https://arabbit.net  2018/1/15 بت>،  عرب  <موقع  املوقع  فريق  بت،  عرب 

2018/1/31م.



44

العمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية                                                                                                                                       حممد مطلق عساف

• العز، عبد العزيز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام، راجعه طه عبد الرؤوف سعد، )القاهرة: 	

مكتبة الكليات األزهرية(، ط1، 1991م.

• اجلامعة 	 املنورة:  )املدينة  اإللكرتونية،  بالعمالت  املتعلقة  الفقهية  األحكام  حممد،  بن  اهلل  عبد  العقيل، 

اإلسالمية(، وحدة البحوث والدراسات العلمية، عامدة البحث العلمي.

• عالم، شوقي، <ال جيوز رشًعا تداول عملة بيتكوين>، 2017/12/31	

http://www.dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617 اسرتجع بتاريخ: 2018/1/7م.

• ابن عيل، يوقرظة، <رشح مفصل لعملة بيتكوين>، 2014/2/15	

•  http://www.it-scoop.com/2014/02/bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination. اسرتجع بتاريخ: 	

2017/12/12م.

• الغزايل، أبو حامد، إحياء علوم الدين، )بريوت: دار املعرفة( ط1، 1403هـ.	

• الغزايل، أبو حامد، شفاء الغليل، حتقيق محد الكبييس، )بغداد: مطبعة اإلرشاد(، ط1، 1390هـ.	

• ط1، 	 العلمية(،  الكتب  دار  )بريوت:  الشايف،  عبد  السالم  عبد  حممد  حتقيق  املستصفى،  حامد،  أبو  الغزايل، 

1413هـ.

• الفايس، عالل، مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها، دار الغرب اإلسالمي، ط1.	

• ط2، 	 العلمية(،  الكتب  دار  )بريوت:  الفقي،  حامد  حممد  صححه  السلطانية،  األحكام  يعىل،  أبو  الفراء، 

1421هـ.

• فريز، زياد، <البنك املركزي األردين حيذر من التعامل مع عملة بيتكوين>، 2017/12/18	

http://www.gerasanews.com/article/287007. اسرتجع بتاريخ: 2007/12/26م.

• الفلسطينية، سلطة النقد، <إعالن بشأن التعامل بالعمالت االفرتاضية>، 2017/12/10	

http://www.pma.ps/ar-eg/home.aspx. اسرتجع بتاريخ: 2017/12/18م.

• الفريوزآبادي، جمد الدين حممد، القاموس املحيط، مكتب حتقيق الرتاث بإرشاف حممد العرقسويس، )بريوت: 	

مؤسسة الرسالة(، ط8، 1428هـ.

• الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، )بريوت: املكتبة العلمية( ط1.	



45

جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية )املجلد 36-العدد 2( – 1440هـ / 2019 م، علمية حمكمة، جامعة قطر

• القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم اطفيش، )القاهرة: دار الكتب 	

املرصية(، ط2، 1384هـ.

• ابن القيم، شمس الدين حممد، إعالم املوقعي عن رب العاملي، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، )بريوت: 	

دار الكتب العلمية(، ط1، 1411هـ.

• العلمية(، ط2، 	 الكتب  دار  )بريوت،  الرشائع،  ترتيب  الصنائع يف  بدائع  بن مسعود،  الدين  الكاساين، عالء 

1406هـ.

• ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم، املبدع يف رشح املقنع، )بريوت: دار الكتب العلمية(، ط1، 1418هـ.	

• املناوي، زين الدين حممد، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، )مرص: املكتبة التجارية الكربى(، ط1، 1356هـ.	

• ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، )بريوت: دار صادر(، ط3، 1414هـ.	

• بابل، 	 جامعة  جملة  اإللكرتونية،  للنقود  القانوين  النظام  خضري،  إرساء  والشمري،  عيسى،  هنى  املوسوي، 

2014م، املجلد 22، العدد 2.

• نكاموتو، ساتويش، <البيتكوين نظام عملة الند للند اإللكرتونية>، 2008/12/17	

www.bitcoin.org/bitcoin.pdf اسرتجع بتاريخ: 2017/12/28م.

• النووي، حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب، )دمشق: دار الفكر(، ط1.	

• النووي، حييى بن رشف، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(، ط2، 	

1392هـ.

• اهليئة العليا للشؤون الدينية،تركيا، <التعامل بالعملة اإللكرتونية حرام>، 2017/12/16	

http://www.altoprealestate.ae/tahrim-taamol-bi-takwin. اسرتجع بتاريخ: 2018/1/2م.

• ط1، 	 الكربى(  التجارية  املكتبة  )مرص:  املنهاج،  رشح  يف  املحتاج  حتفة  حجر،  بن  حممد  بن  أمحد  اهليتمي، 

1357هـ.

ثانيا- املصادر و املراجع األجنبية: 
References:

• Abu Jib, Sadi, Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan, )in Arabic(, )Damascus: Dar Al-Fikr, 1988(, 
2nd ed..

• Adil, Muhsin, Al-Tahthir min Al-Mudarabat bi-Umlat Bitcoin, )In Arabic(, http://www.masrawy.com/
news/news_economy/details/2017/12/31/1231616, retrieved on January 13, 2018.



46

العمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية                                                                                                                                       حممد مطلق عساف

• Al-Alim, Yusuf Hamid, Al-Maqasid Al-Amah li Al-Shariah Al-Islamiyyah, )In Arabic(, )Riyadh: Al-Dar 
Al-Alamiyyah, 1415 A.H.( 2nd ed..

• Al-Ansari, Zakariyya, Asna Al-Matalib, )in Arabic(, )Cairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1407 A.H.(, 1st ed..

• Al-Aqil, Abdallah b. Muhammad, Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Al-Mutalliqah bi Al-Umlah Al-Aliktroni-
yyah, )in Arabic(, )Al-Madinah Al-Munawwarah: Al-Jamiah Al-Islamiyyah(.

• Al-Balabaki, Munir, Al-Mawrid, )in Arabic(, )Beirut: Dar al-Alam lil-Malayin, 1994(, 1st ed..

• Al-Bukhari, Muhammad b. Ismail, Sahih Al-Bukhari, (in Arabic), ed. Muhammad Zuhayr, (Cairo: Dar 
Tawq Al-Najah, 1422 A.H.( 1st ed..

• Al-Dasuqi, Muhammad b. Arafah, Hashiyat Al-Dasuqi, )in Arabic(, )Dar Al-Fikr(, 1st ed..

• Al-Fara, Abu Yala, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, )In Arabic(, ed. Muhammad Hamid Al-Faqi, )Beirut: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1421 A.H.(, 2nd ed..

• Al-Fasi, Allal, Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyyah wa Makarimuha, )in Arabic(, )Dar Al-Gharb Al-Isla-
mi(, 1st ed..

• Al-Fayrazubadi, Majd Al-Din Muhammad, Al-Qamus Al-Muhit, )In Arabic(, ed. Muhammad Al-Aqrasu-
si, )Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1428 A.H.(, 8th ed..

• Al-Fayyumi, Ahmad ibn Muhammad, Al-Misbah Al-Munir, )In Arabic(, )Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmi-
yyah(, 1st ed..

• Al-Filistiniyyah, Sultat Al-Naqd, Ilan bi-Shan Al-Tamul bil-Umlat Al-Iftiradiyyah, )In Arabic(, http://
www.pma.ps/ar-eg/home.aspx, retrieved on December 18, 2017.

• Al-Ghazali, Abu Hamid, Al-Mustasfa, (in Arabic), ed. Muhammad Abdul-Salam Al-Shafi, (Beirut: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993(, 1st ed..

• Al-Ghazali, Abu Hamid, Ihya Ulum Al-Din, )in Arabic(, )Beirut, Dar Al-Marifah 1403 A.H.(, 1st ed..

• Al-Ghazali, Abu Hamid, Shifa Al-Ghalil, )in Arabic(, ed. Hamad Al-Kubaysi, )Baghdad: Matbat Al-
Irshad, 1390 A.H.(, 1st ed..

• Al-Haj, Husayn, Ma Huwa Tadin Al-Bitcoin, )In Arabic(, http://mining today.blogspot.com/2016/02/12.
html, retrieved on January 2, 2018. 

• Al-Hasani, Ahmad Hasan, Tatawwur Al-Nuqud fi Daw Al-Shariah Al-Isalmiyyah, (in Arabic), (Unpub-
lished PhD Thesis KSA: College of Shariah, Ummul Qura University, 1409 A.H.).

• Al-Haytami, Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar, Tuhfat Al-Muhtaj fi Sharh Al-Minhaj, )in Arabic(, )Cairo: 
Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1357 A.H.(, 1st ed..

• Al-Izz, Abd Al-Aziz bin Abdul-Salam, Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam, )in Arabic(, ed. Taha 
Abdul-Rauf Sad, )Cairo: Maktabat Al-Kulliyaht Al-Azhariyyah, 1991( 1st ed..

• Al-Jazrawi, Nura Sabah Aziz, Athar Istimal Al-Nuqud ala Al-Iliktroniyyah Ala Al-Umlah Al-Masrafi-
yyah, (in Arabic), (Unpublished MA thesis – Kulliyyat Al-Huquq: Jamiat Al-Sharq Al-Awsat, 2011).

• Al-Kasani, Ala Al-Din Abu Bakir, Badai Al-Sanai, )in Arabic(, )Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1406 
A.H.(, 2nd ed..

• Al-Jaridah Al-Rasmiyyah Al-Jazairiyyah, (Issue 76, Year 45, Jan 1, 2018). 

• Allam, Shawqi, La Yajuzu Sharan Tadawul Umlat Bitcoin, )In Arabic(, http://www.dar-alifta.org/ar/
Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617, retrieved on January 7, 2018.

• Al-Munawi, Zain Al-Din Muhammad, Fayd Al-Qadir, )in Arabic( )Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 
1356 A.H.(, 1st ed.



47

جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية )املجلد 36-العدد 2( – 1440هـ / 2019 م، علمية حمكمة، جامعة قطر

• Al-Musawi, Nuha, et al, Al-Nizam Al-Qanuni li Al-Nuqud Al-Aliktroniyyah, )In Arabic(, Majallat Jamiat 
Babil, )Vo.22, 2nd edition, 2014(

• Al-Nawawi, Muhyuddin b. Sharaf, Al-Majmu, )in Arabic(, )Damascus: Dar Al-Fikr(, 1st ed..

• Al-Nawawi, Muhyuddin b. Sharaf, Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim, )in Arabic(, )Beirut: Dar Ihya Al-
Turath, 1392 A.H.(, 2nd ed..

• Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad, Al-Jami li Ahkam Al-Quran, )In Arabic(, ed. Ahmad 
Al-Barduni, )Cairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1384 A.H.(, 8th ed..

• Al-Ramli, Shams Al-Din Muhammad, Nihayat Al-Muhtaj, )in Arabic(, )Beirut: Dar Al-Fikr, 1984(, 1st 
ed..

• Al-Raysuni, Ahmad, Nazariyyat Al-Maqasid inda Al-Shatibi, )in Arabic(, )Al-Dar Al-Ilmiyyah lil Kitab, 
1992(, 1st ed..

• Al-Razi, Muhammad b. Abi Bakr, Mukhtar Al-Sihah, )in Arabic(, ed. Yusuf Muhammad, )Beirut: Al-
Maktabah Al-Asriyyah, 1999(, 5th ed..

• Al-Saghir, Jawad, Badalan min Shiraiha, Tariqah Ukhra lil-Husul ala Bitcoin, )In Arabic(, https://www.
alhurra.com/a/bitcoin-mining/410470.html, retrieved on January 2, 2018. 

• Al-Salus, Ali Ahmad, Al-Nuqud wa Istibdal Al-Umlat, )in Arabic(, )Kuwait: Maktabat Al-Falah, 1405 
A.H,(, 1st ed..

• Al-Saudi, Muassasat Al-Naqd Al-Arabi, Mujaddadan Al-Tahthir min Al-Tamul bi-Umlat Bitcoin”, )In 
Arabic(, http://www.ajel.sa/local/1905566, retrieved on December 27, 2017.

• Al-Sharqawi, Mahmud, Mafhum Al-Amwal Al-Masrafiyyah Al-Aliktroniyyah, )In Arabic(, )Dubai: Muta-
mar Al-Amal Al-Masrafiyyah, 2003).

• Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim, Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shariah, )in Arabic(, ed. Abdullah Darraz, )Bei-
rut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah(, 1st ed..

• Al-Shirbini, Shams Al-Din Muhammad Al-Khatib, Mughni Al-Muhtaj, )In Arabic(, )Beirut: Dar Al-Ku-
tub Al-Ilmiyyah, 1415 A.H.(, 1st ed..

• Al-Subki, Taj Al-Din. Al-Ashbah wa Al-Nazair, )in Arabic(, )Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1411 
A.H.(, 1st ed..

• Al-Suyuti, Jalal Al-Din, Al-Ashbah wa Al-Nazair, )in Arabic(, )Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1411 
A.H.(, 1st ed..

• Al-Zabidi, Abu Al-Fayd Muhammad, Taj Al-Arus, )in Arabic(, )Dar Al-Hidayah(. 1st ed..

• Al-Zarqa, Ahmad, Sharh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, )in Arabic(, )Dar Al-Gharb Al-Islami, 1403 A.H.(, 1st 
ed..

• ArabBit, Fariq Mawqi “ArabBit”, (In Arabic), https://arabbit.net, retrieved on January 31, 2018. 

• Dar Al-Ifta Al-Filistiniyyah, Qarar Majlis Al-Ifta Raqam 58/1 - )Dec, 14,2017(.

• Eng-Tuck Cheah, John Fry, Speculative bubbles in Bitcoin markets, Economics Letters, Volume 130, 
May 2015, Pages 32 - 36.

• Fariz, Ziyyad, “Al-Bank Al-Markazi Al-Urduni Yuhathiru min Al-Tamul ma Umlat Bitcoin”, )In Arabic(, 
http://www.gerasanews.com/article/287007, retrieved on December 26, 2017.

• Gerald P. Dwyer, The economics of  Bitcoin and similar private digital Currencies, Journal of Financial 
Stability, Volume 17, April 2015, Pages 81 -91.   

• Husayn, Ali Musa, Maqsad Hifz Al-Mal Fi Al-Tasarrufat Al-Maliyyah, (in Arabic), (Unpublished PhD 



48

العمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية                                                                                                                                       حممد مطلق عساف

Thesis – Jamiat Al-Haj Lakhdar, Batna, 2010).

• Ibn Ali, Yuqarza, Sharh Mufassal li-Umlat Bitcoin, )In Arabic(, http://www.it-scoop.com/2014/02/bit-
coins-a-detailed-yet-easy-to-understand-explaination, retrieved on December 12, 2017.

• Ibn Al-Qayyim, Shams Al-Din Muhammad, Ilam Al-Muwaqqin, )in Arabic(, ed. Muhammad A. Ibrahim, 
)Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1411 A.H.(,  1st ed..

• Ibn Ashur, Muhammad Al-Tahir, Maqasid Al-Sharia Al-Islamiyyah, )in Arabic(, ed. Muhammad Al-Mi-
sawi, )Amman: Dar Al-Nafais, 2001(, 2nd ed..

• Ibn Manzur, Jamal Al-Din b. Makram, Lisan Al-Arab, )In Arabic(, )Beirut: Dar Sadir, 1414 A.H.(, 3rd 
ed..

• Ibn Muflih, Burhan Al-Din Ibrahim, Al-Mubdi fi Sharh Al-Muqni, )In Arabic(, )Beirut: Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyyah, 1418(, 1st ed..

• Ibn Rushd, Abu Al-Walid Al-Qurtubi, Bidayat Al-Mujtahid, )in Arabic(, )Cairo: Dar Al-Hadith, 2004(.

• Ibn Taymiyyah, Ahmad b. Abd Al-Halim, Al-Qawaid Al-Nuraniyyah,)in Arabic(, ed. Ahmad Al-Khalil, 
)Dar Ibn Al-Jawzi, 1422 A.H.(, 1st ed..

• Ibn Taymiyyah, Ahmad b. Abd Al-Halim, Majmu Al-Fatawa, (in Arabic), ed. Abd Al-Rahman b. Qasim, 
)Al- Madinah Al-Munawwarah: Mujamma Al-Malik Fahad, 1416 A.H.( 1st ed..

• Ibn Zaghiba, Izz Al-Din, Maqasid Al-Sharia Al-Khasah bi Al-Tasarrufat Al-Maliyyah, ed. Nur Al-Din 
Saghiri, )in Arabic(, )Dubai, Markaz Jumuah Al-Majid, 2001(, 1st ed.

• Ibrahim Ashraf, Al-Umlah Al-Muzlimah”, )In Arabic(, http://midan.aljazeera.net/reality/economy/2017/
10/31/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85, retrieved on January 7, 2018.

• Nakamatu, Satushi, Al-Bitcoin Nizam Umlat Al-Nad li Al-Nad Al-Iliktroniyyah, )In Arabic(, www.bit-
coin.org/bitcoin.pdf, retrieved on December 28, 2017. 

• Salah, Abdul-Fattah, Al-Bitcoin Umlah Iliktroniyyah Mushaffarah, )In Arabic(, https://www.alaraby.
co.uk/economy/2017/12/31(, retrieved on January 2, 2018.

• Talab, Ahmad, Tharwat Al-Arab Talhathu Khalfa Bitcoin, )In Arabic(, https://www.sasapost.com/the-
wealth-of-the-arabs-is-behind-the-bitcoin-is-it-a-threat-to-the-economy, Retrieved on January 5, 2018. 

• Turkiyya, Al-Hayah Al-Ulya li Al-Shun Al-Diniyyah, Al-Tamul bi Al-Umlah Al-Iliktroniyyah Haram”, 
)In Arabic(, http://www.altoprealestate.ae/tahrim-taamol-bi-takwin, retrieved on January 2, 2018. 


