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الُعمالت الُمشّفرة
اآلثار االقتصادية والحكم الشرعي

يا أمادو غربا  زكر
باحث دكتوراه في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة- المملكة العربية السعودية 

 asanigida763@gmail.com 

)سّلم البحث للنشر في 11/ 2021/1م، واعتمد للنشر في 2/13 /2021م(

الملخص
عىل  تداعياهتا  هلا  االنتشار،  واسعة  عاملية  اقتصادية  ظاهرة  املشفرة  العمالت 
املستوى االقتصادي والفردي، حيث إهنا تؤثر عىل السياسات النقدية للدولة من 
السياسة  الدولة يف إصدارها، كام تؤثر عىل  النقود نظرا لعدم حتكم  جهة عرض 
واالئتامن  املدفوعات  نظام  عىل  كذا  الرضيبي،  التهرب  عملية  لتسهيلها  املالية 
الوقت  نفس  يف  متيزت  ذلك  مع  أهنا  إال  هبا،  التعامل  يف  املالية  الوساطة  لغياب 
بالقبول الواسع ملا تتمتع به من ثقة املتعاملني النسيابيتها يف التعامل، واالستفادة 
منها يف مجيع التعامالت بيرس وسهولة عرب منصات التداول املنترشة؛ لذا اختلف 
الفقهاء املعارصون يف حكم التعامل هبا، بني قائل بجواز التعامل هبا وأهنا باقية 

https://doi.org/10.33001/M011020211586
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عىل أصل اإلباحة وقيامها بوظائف النقود، وبني قائل بعدم جواز ذلك لصدورها 
الغرر واجلهالة، وبني آخر متوقف يف  الرسمية وشموهلا عىل  السلطات غري  من 

احلكم لعدم اتضاح مجيع الصور املرتبطة هبا لديه. 
وخلص البحث إىل القول بالتوقف يف احلكم للتعامل بالعمالت املشفرة بشكلها 
احلايل، مع اعتبارها نقدا قائام بذاته، وبالتايل ترسي عليها األحكام الرشعية املتعلقة 

بالعمالت العادية غري املشفرة من حيث التعامل نظرا لعلة الثمنية. 
التأصيل الرشعي،  الكلمات المفتاحية: العمالت املشفرة، اآلثار االقتصادية، 

العمالت االفرتاضية، البتكوين. 



آلثار
رة  ا

ملشّف
ت ا

مال
الُع

عي
لرش

كم ا
واحل

دية 
تصا

االق

67

أكتوبر 2021 م ـ  دولة قطــرالعدد )16(

Cryptocurrencies
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Abstract

Cryptocurrencies are widespread global economic matter, which has 

repercussions at the economic and individual level, as it affects the monetary 

policies of the state in terms of the money supply due to the lack of control 

of the state in its issuance and also affects the financial policy to facilitate 
the process of tax evasion, as well as on the payments and credit system in 

the absence of financial intermediation  In dealing with it, however, it was 
distinguished at the same time by the wide acceptance it enjoys from the 

confidence of the dealers for its smooth handling, and to benefit from it in all 
transactions easily and easily through the spread trading platforms.

 Therefore,  the Islamic scholars differed in the rule on dealing with it, between 

those who said that it is permissible to deal with it and that it remains on the 

basis of the permissibility and that it performs the functions of money, and 

between those who say that this is prohibited because it is not issued by the 

competent authorities and it includes ambiguity and ignorance, and between 

another one who is suspended in the ruling because all the pictures related to 

him are not clear.  He did not say that it is permissible or inviolable. 

 The research concluded the Shari’ah ruling regarding the dealing with 

crypto currencies in their current form is withheld while considering them a 

standalone type of currency, therefore the legal provisions related to ordinary 
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non-cryptocurrencies are applicable for dealing per se because of the potential 

ability to be price of things de facto.

Keywords: Cryptocurrencies, Economic Impacts, Shari’ah Implications, 

Virtual Currencies, Bitcoin. 
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المقدمة
ومن  وصحبه  آله  وعىل  رسوله،  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وااله، وبعد. 
فقد مرت البرشية يف تعامالهتا املالية والنقدية من أجل تلبية احتياجاهتا بمراحل 
بالنقود  للتعامل  تطورت  ثم  بسلعة(  )مبادلة سلعة  باملقايضة  بدأت  حيث  عدة؛ 
التعامل  إىل  انتقلت  ثم  اليومية،  حاجاهتا  سد  عن  املقايضة  عجز  بعد  السلعية 
بالنقود املعدنية املصنوعة من النحاس والربونز، ثم التعامل بالذهب والفضة، إىل 
النقود الورقية بعد تطور احلياة ثم النقود املرصفية، لكن بعد التقدم التكنولوجي 
بني  املالية  التعامالت  تغريات جذرية يف طريق  اآلونة األخرية حدثت  اهلائل يف 
عىل  مشفرة  افرتاضية  إلكرتونية  عمالت  ظهرت  أن  بعد  واألفراد،  املؤسسات 
بيعا  واملؤسسات  األفـــراد  بني  واسع  برواج  حظيت  فقد  العنكبوتية،  الشبكة 

ورشاء. 
وبالرغم من املخاوف التي أثارت هذه العمالت عىل الصعيد العاملي نظرا لتقلباهتا 
الشديدة يف أسعارها، ناهيك عن املخاطر املرتبطة بالتعامل هبا، إال أهنا يف الوقت 
نفسه أثبتت صمودها جتاه كل هذه التحديات، حيث كسبت ثقة املتعاملني، نظرا 
ملا تتمتع به من انسيابية يف تداوهلا والالمركزية يف إصدارها، مع إمكانية االستفادة 
ما  املنترشة،  التداول  املرتبطة هبا بيرس وسهولة عرب منصات  املالية  من اخلدمات 
حدا ببعض املؤسسات يف العامل إىل قبوهلا كوسيلة للدفع وإجراء التعامالت املالية 

هبا. 
ونشوئها،  العمالت  هذه  مفهوم  عىل  الضوء  لُتسلِّط  الدراسة  هذه  جاءت  لذا 
وذكر اآلثار االقتصادية النامجة عن هذه العمالت عىل الصعيد املحيل والعاملي، 

والتأصيل الفقهي واحلكم الرشعي للتعامل هبا. 
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أهمية الدراسة: 
تتجىل أمهية هذه الدراسة يف النقاط اآلتية: 

- حداثة املوضوع املراد إلقاء نظرة فقهية اقتصادية عليه، فهو يعترب من النوازل 
التي حتتاج إىل تأصيل ومعرفة احلكم الرشعي هلا. 

مما  املالية  التعامالت  يف  املشفرة  العمالت  به  حظيت  الذي  الواسع  االنتشار   -
يستدعي معرفة ماهية وحقيقة تلك النقود. 

- توضيح صورة هذه العمالت ومعرفة اآلثار االقتصادية الناجتة عن إصدارها 
وتداوهلا عىل الصعيدين العاملي واملحيل.

مشكلة الدراسة: 
تكمن مشكلة هذه الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية: 

ما اآلثار االقتصادية من جراء التعامل بالعمالت االفرتاضية ؟ وما السبل التي 
سلكتها اجلهات املختصة ملعاجلة ما يكتنف هذه العمالت من غموض وبعد عن 

رقابة السلطات املركزية ؟ 
منهج الدراسة: 

عىل  املرتتبة  االقتصادية  اآلثار  عىل  للوقوف  التحلييل  املنهج  الباحث  سيستخدم 
استخدام هذه العمالت يف كافة األصعدة، ثم بعد ذلك سيسري الباحث يف هذا 
البحث عىل املنهج االستقرائي لتتبع األقوال يف الظاهرة حملة الدراسة مع إنزال 
للنصوص  موافقا  يراه  الذي  القول  الباحث  سريجح  ثم  هلا،  الرشعي  احلكم 

الرشعية واألصول الفقهية واملصالح املعتربة.
الدراسات السابقة: 

 / إعداد   ،-  Bitcoin- اإللكرتونية  بالعمالت  املتعلقة  الفقهية  األحكام   -  1
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املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  العقيل  الوهاب  عبد  حممد  اهلل  عبد  الدكتور: 
بحث منشور عىل الشبكة.

رايض  عبداهلل  الدكتور  إعداد/  االفرتاضية،  للعمالت  الفقهي  التأصيل   -  2
الشمري – جامعة حائل – اململكة العربية السعودية، بحث مقدم إىل كلية الرشيعة 

بجامعة الشارقة سنة 2019م. 
إعــداد/  االقتـصادية،  وآثارها  وأنواعها  مفهومها  االفرتاضية  النقود   -  3
العلمية  املجلة  يف  حمكم  بحث  الباحوث،  عبدالعزيز  سليامن  عبداهلل  الدكتور: 

لالقتصاد والتجارة بجامعة عني شمس، عدد)1( يناير 2017م. 
والعاملي،  املحيل  االقتصاد  عىل  وآثارها  إشكاليتها  االفرتاضية  العمالت   -  4
إعداد/ الدكتور: أمحد دهشان – جامعة الزقازيق – مقدم إىل كلية الرشيعة بجامعة 

الشارقة سنة 2019م. 
5 - أثر العمالت االفرتاضية يف السياسة املالية والنقدية للبنوك املركزية، إعداد / 
د: عبد العزيز شويش عبداحلميد و م: إبراهيم حممد أمحد – جامعة تكريت- مقدم 

إىل كلية الرشيعة جامعة الشارقة 2019م. 
االقتصــادية،  وآثارها  الفقـهية  معاجلاهتا  االفــرتاضـية  العمالت  زكاة   -  6
جامعة   – اجلمهور  راشد  مساعد  وأ.  عبادة،  عبداحلليم  إبراهيم  د:  إعــداد/ 

الريموك- مقدم إىل كلية الرشيعة جامعة الشارقة 2019م. 
اإلضافات العلمية للدراسات السابقة: 

األمر الالفت للنظر يف هذه الدراسات، أن بعًضا منها ركز فقط عىل اجلانب الفقهي 
للتعامالت بالعمالت املشفرة وأغفل اجلانب االقتصادي الذي له تأثري ملحوظ 
من جراء استخدام تلك العمالت، واجلانب اآلخر من الدراسات صب اهتاممه 
عىل اآلثار االقتصادية دون التطرق للتأصيل الرشعي للعمالت االفرتاضية، مما 
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يستدعي أن تكون لدراستنا ميزة عن تلك الدراسات يف تناوهلا للعمالت املشفرة 
بالدراسة والتحليل باعتبار هذه العمالت وسيلة من وسائل الوفاء بااللتزامات، 

مع التعرض ألهم اآلثار االقتصادية النامجة عنها عىل الصعيد الدويل واملحيل. 
خطة الدراسة: 

اشتملت الدراسة عىل املقدمة والتمهيد ومبحثني وخامتة عىل النحو التايل: 
املقدمة. 

التمهيد: العمالت املشفرة )مفهومها، نشأهتا وتطورها، أنواعها(.
املبحث األول: اآلثار االقتصادية للعمالت املشفرة، وفيه أربعة مطالب.

املطلب األول: آثارها عىل السياسة النقدية
املطلب الثاين: أثر العمالت املشفرة عىل النظام املايل 

املطلب الثالث: أثرها عىل نظام املدفوعات وأسعار الرصف، والتبادل التجاري 
الدويل

املطلب الرابع: فوائد ومزايا العمالت املشفرة عىل االقتصاد والفرد. 
املبحث الثاين: التأصيل الفقهي للعمالت املشفرة واألحكام الرشعية املتعلقة هبا، 

وفيه أربعة مطالب. 
املطلب األول: حترير حمل النزاع. 

املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعمالت املشفرة 
املطلب الثالث: احلكم الرشعي للعمالت املشفرة 

املطلب الرابع: األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت املشفرة 
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التمهيد: العمالت المشفرة )مفهومها، نشأتها وتطورها، أنواعها(.
أواًل: مفهوم العمالت المشفرة.

يف اللغوي: 1 - التعر
الُعمالت: مجع عملة بضم العني وكرسها، وهي أجرة العمل، ما يعطى للعامل 
عىل عمله من نقد، وغريه ثم صارت ُتطلق عرفا يف العرص احلديث عىل كل ما 

ُيتخذ ثمنا ُتَقيَّم به األشياء سواء أكان من النقدين أم من غريمها)1(. 
ره فهو من التشفري الذي يراد به يف املصطلح املعارص: حتويل البيانات من  أما املَشفَّ
شكل قابل للقراءة إىل شكل ال يمكن قراءته إال بعد فك ذلك التشفري، ما يعني 

أنه ال يمكن اخرتاق تلك البيانات أو تزورها)2(. 
يف االصطالحي: 2 - العر

تعددت التعريفات املوضحة للعمالت املشفرة أو -االفرتاضية -كام يطلق عليها 
أيضا، فمن ضمن تلك التعريفات: 

- هي وحدات افرتاضية تشفريية المركزية، منتجة بواسطة برامج عىل الشبكة، 
يتم تداوهلا بني أعضاء جمتمع افرتايض باعتبارها عملة )3(. 

التي تصدرها  العمالت  تشبه  أن  إلكرتونية يمكن  - وقيل هي عبارة عن عملة 
أرقام عىل  إلكرتونية بشكل كامل، وهي  العمل ولكنها رقمية  الدول من حيث 
الشاشة وليس هلا وجود يمكن مالمسته باليد، تعمل بنظام »الند للند« ويتم إدارهتا 
من قبل مستخدميها دون سلطة مركزية أو وسطاء، يتم تداوهلا عرب االنرتنت )4(.

- وعىل الصعيد الدويل ينظر صندوق النقد الدويل العملة املشفرة عىل أهنا: متثيل 
)1( املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، مكتبة الرشوق الدولية، الطبعة الرابعة، 2018م،628/2. املوسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة الثانية 

1427 هـ، 428/41. 

)2( صالح الدوه جي، مقدمة يف التشفري، منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية 2016م. 
)3( النقد االفرتايض، بتكوين أنموذجا، إبراهيم أمحد حممد، ورقة بحثية ملركز التميز يف فقه املعامالت املعارصة، ص: 13. 

)4(، عبد اهلل حممد العقيل، األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية )د.ت( ص: 12. 
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اخلاص  احلساب  وحدة  يف  ومقومة  خاصني  مطورين  عن  صادرة  للقيمة  رقمي 
هبم)5(. 

- كام عرفها البنك الدويل بأهنا: متثيل رقمي للقيمة ومقومة يف وحدهتم اخلاصة 
من احلساب، تعتمد عىل تقنيات علم التشفري)6(. 

يف ضوء ما تقدم يمكن تعريف العمالت املشفرة عىل أهنا: عملة رقمية افرتاضية، 
منتجة عرب برامج حاسوبية، وال ختضع للسيطرة أو التحكم من جانب بنك مركزي 
أو أي إدارة رسمية دولية، يتم استخدامها عن طريق االنرتنت يف عمليات الرشاء 
سلعة  أو  معني  رصف  بسعر  ترتبط  وال  أخرى،  عمالت  إىل  حتويلها  أو  والبيع، 
معينة، ويتم حتديد قيمتها عن طريق قوى العرض والطلب بشكل أساس، وتلقى 

قبواًل اختيارًيا لدى املتعاملني هبا )7(. 

ثانًيا: نشأة وتطور العمالت المشفرة)8(
ال يمكن احلديث عن العمالت املشفرة دون احلديث عن عملة »بتكوين« التي 
ونفوذا،  شهرة  أكثرها  وهي  االفرتاضية،  العمالت  ظهور  حمطات  أوىل  تعترب 
ويرجع ظهورها نتيجة ورقة بحثية حتت عنوان )البتكوين: نظام عملة الند للند 
اإللكرتونية( عام 2008م، قام بنرشها رجل جمهول اهلوية، استعمل اساًم مستعارًا 
هو »ساتويش ناكاموتو« Satoshi Nakamoto يقال إنه يعيش يف اليابان، نرش هذه 
الورقة عىل موقع خاص أسسه هلا بنّي فيه طريقة عمل عملة »بتكوين« ومحايتها 
من التزييف واإلنفاق املزدوج، وعرفها بأهنا نظام نقدي جديد للدفع االلكرتوين، 
)5(IMF steff discussion note:virtual currencies and beyond:initial considerations, January 2016.  

)6( World bank group ( H. natarajan S.krause and H.grandtein) distributed leger technology Blockchain, 2017fintech no , Washington DC، كل 

 .ذلك نقال عن دراسة قامت هبا دائرة اإلرشاف والرقابة عىل نظام املدفوعات الوطني بالبنك املركزي األردين،2020م، ص 18
العملة  تعريفات  2018 م. وانظر:  الكويت  بحثية  الفرهود، ورقة  اآلثار، عبدالرمحن  النشأة،االستخدامات،  الرقمية:  بتكوين والعمالت  انظر:   )7(
االفرتاضية وطريقة عملها، سامي السويلم، ورقة بحثية مقدمة إىل مركز متيز البحثي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 2018م. انظر: عبداهلل 
شمس،  عني  بجامعة  والتجارة  لالقتصاد  العلمية  املجلة  يف  حمكم  بحث  االقتصادية  وآثارها  وأنواعها  مفهومها  االفرتاضية  النقود  الباحوث،  سليامن 

عدد)1( يناير 2017م
%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9 10 :8( العقيل عبداهلل، األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية ص(

8A%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AE- %D8%A8%D9%86 تاريخ االطالع: 2020/12/19، يف عام 2008 تم إنشاء املوقع 

الرسمي للبتكون: https://bitcoin.org، ثم تم نرش الورقة البيضاء لعملة البتكوين عىل الرابط عىل نفس املوقع. 
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يعتمد يف التعامالت املالية عىل مبدأ »الند للند« وهو مصطلح تقني يعني التعامل 
العملة هو  اهلدف من هذه  وأن  املبارش بني مستخدم وآخر دون وجود وسيط، 
النرش  التي غري هبا االنرتنت أساليب  الطريقة  العاملي بنفس  تغري نظام االقتصاد 

يف العامل. 
ويف عام 2009 بدأ فعليا يف إنتاج أول عملة بتكوين عن طرق التعدين وقام بأول 
أول  وكانت  األمريكي،  بالدوالر  بتسعريها  أيضا  وقام  للند،  الند  حتويل  عملية 
1 بتكوين  BTC، أي   1309.03 1 دوالر =  قيمة بتكوين صغرية جدا حيث كان 
يبلغ 0.001 دوالر، ويف عام 2010 أسس سوقًا إلكرتونية لرصف عملة البتكوين 

بالعمالت األخرى، وبدأ العمل هبا منذ ذلك التاريخ إىل يومنا هذا. 
البتكوين عملة شهدت تقلبات شديدة من االرتفاع واهلبوط، فقد بلغت قيمتها 
خالل أعوام قليلة من حوايل 25 سنتا إىل أكثر من 17 ألف دوالر، حيث تضاعفت 
ألف دوالر للوحدة   20 حتى اقرتبت إىل حاجز   2017 قيمتها عدة أضعاف عام 
2017 وبداية عام  العام نفسه، قبل أن تشهد هبوطا حادا هناية عام  الواحدة من 
2018، ويف يومنا هذا شهدت ارتفاعا حادا لتصل ألول مرة إىل أعىل قيمة هلا منذ 

إنشائها بسعر )26,814.41 ()9( دوالر أمريكي يف شهر ديسمرب لعام 2020. 
وتتجزأ البتكوين إىل وحدات أقلها: 

- مليل بتكوين )mBitcoin( وتساوي 0.001 جزءًا من عملة بتكوين. 
- مايكرو بتكوين )uBitcoin( وتساوي 0.000001 جزءا من عملة بتكوين. 

- ساتويش )Satoshi( وتساوي 0.00000001 جزءا من عملة بتكوين)10(. 
ثالًثا: أنواع العمالت المشفرة 

هناك العديد من العمالت االفرتاضية املشفرة التي صدرت من شبكة االنرتنت 
)https://www.blockchain.com )9/ تاريخ االطالع: 2020/12/28. 

)10( أمحد خزان، دراسة حالة العمالت االفرتاضية البتكوين نموذجا،، رسالة ماجستري، معهد العلوم اإلسالمية اجلزائر، ص: 90. 
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خالل السنوات املاضية، ومعظمها مبنية عىل مبدأ عملة بتكوين ومستمدة منها 
والفروق بينها غالبا يسرية، ويوجد عدد حمدود منها يمكن وصفها بالرئيسة بناء 

عىل عدد املتعاملني هبا واتساع نطاق املواقع التي تقبلها، وعدد األماكن 
عرض  ويمكن  بالورقية،  االفرتاضية  العملة  استبدال  خالهلا  من  يمكن  التي 

بعضها عرب الشكل التايل: 
سعر العملةالقيمة السوقيةنسبة ارتفاعها

الرقم رمز العملةمقابل الدوالر

./https://www.blockchain.com الشكل )1(: أسعار العمالت املشفرة لتاريخ 2020/12/28، املصدر: موقع
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1 - إنتاج البتكوين وآلية عمل)11(: 
عليه  احلصول  صعوبة  ازدادت  لكن  ثمني  يشء  ألنه  عنه  التنقيب  يتم  الذهب 
بالطرق البسيطة بسبب أن أكرب كمية منه توجد يف أعامق االرض، لذلك ترصف 

الرشكات ماليني الدوالرات عىل أجهزة التنقيب وعىل العامل يف املناجم. 
بتكوين نفس اليشء حيث إن من يقوم بتعدينه فهو بالرضورة يرغب يف احلصول 
عىل يشء ثمني لكن نفس احلالة مع الذهب إن بتكوين هو اآلخر ازدادت صعوبة 
الكبار  املستثمرون  بدأ  لذلك  بسيطة  بأجهزة  التعدين  خالل  من  عليه  احلصول 

برصف آالف الدوالرات يف األجهزة لتعدين بتكوين. 
فتعدين بتكوين يعني أن يكون لديك بتكوين يف حمفظتك وتريد إرساله إىل حمفظة 
شخص آخر فإن خوارزم بتكوين تقوم بتشفري العملية بشكل معقد وترسلها إىل 
إمتامها  أجل  من  الشيفرة  هذه  فك  ملحاولة  نني(  )امُلَعدِّ آخرين  أشخاص  أجهزة 
يتم  يقومون هبا  التي  املراقبة  العملية ومقابل هذه  أمن وسالمة  وللمحافظة عىل 

مكافئتهم ب بتكوين , وهذا ما يسمى بالتعدين. 
فهي عملية رقابية إلكرتونية تقوم هبا أجهزة املعدنني عىل عمليات حتويل عملة 

بتكوين من الند للند، فيقوم املعّدن بالتحقق من شيئني: 
- التوقيع االلكرتوين الذي أعدته برجمة بتكوين للتأكد من املرسل واملستقبل. 

يسمى  ما  إىل  بالدخول  وذلك  مزدوجا،  إنفاقا  العملة  هذه  إنفاق  سبق  عدم   -
بسلسلة الكتل »بلوكشني blockchain«، وهو عبارة عن سجل إلكرتوين موحد 
حيتوي عىل سلسلة من كتل معلومات تتضمن مجيع التحويالت السليمة لعملة 
بتكوين يف العامل منذ إنشائها وبداية تداوهلا، فتقوم عملية التعدين بمطابقة عملية 
الشفافية  تقنية تكفل  إذا تم تكرارها أم ال، وهي  التحويل بالسجالت ملعرفة ما 

والرسعة والثقة يف النقل. 
)11( ينظر: خزان أمحد، دارسة حالة العمالت االفرتاضية البتكوين نموذجا، ص: 93، 
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2 - تداول عملة البتكوين)12(: 
إلكرتونية  حمفظة  يمتلكا  أن  البتكوين  لعملة  املتداولني  الطرفني  لكال  يلزم 
)E-Wallet( بمنزلة احلساب البنكي، ليتم هبا حفظ العمالت الرقمية واستقباهلا 

أو حتوهلا، واملحفظة عبارة عن برنامج إلكرتوين حيتوي عىل مفتاحني: 

1 - المفتاح العام )Public Key( يعد بمنزلة رقم احلساب يف احلسابات العادية، 
املحفظة  صاحب  رغبة  حال  ففي  وحروف،  أرقام  من  جمموعة  عن  عبارة  وهو 
خالل  من  املرِسل  فيقوم  للمرِسل  العام  املفتاح  يعطي  فإنه  العمالت  الستقبال 
املطلوب من  املبلغ  للمستقبل وإرسال  العام  املفتاح  بإدخال  اإللكرتونية  حمفظته 

العمالت. 

الشكل رقم )2(: املفتاح العام، وهو عنوان املحفظة الذي بموجبه يتم استقبال العمالت من قبل املتعاملني 
/https://www.blockchain.com مصدر: موقع

)12( العقيل عبداهلل األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية ص: 46.
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2 - المفتاح الخاص )Private Key(: وهو بمثابة الرقم الرسي يف احلسابات 
البنكية، فعندما يقوم املرِسل بتحويل العملة إىل حمفظة املستقبِل ال يتمكن املستقبِل 
من  أحد  متكن  إذا  ولذا  اخلاص،  املفتاح  بإدخال  إال  العمالت  هذه  رصف  من 
الوصول إىل املفتاح اخلاص ألي حمفظة فإنه بإمكانه رسقة حمتوياهتا من العمالت. 

الشكل رقم )3(: املفتاح اخلاص، الرقم الرسي ملحفظة عملة البتكوين.
/https://www.blockchain.com مصدر: موقع
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المبحث األول: اآلثار االقتصادية للعمالت المشفرة
االنتشار الواسع للعمالت املشفرة يف التجارة اإللكرتونية أكسبها دورا ملموسا 
يف التبادل التجاري، حتى صارت واقعا يفرض نفسه يف الساحة العاملية؛ نتيجة 
لكثرة استخداماهتا من قبل املتعاملني مما جعلها عملة ذات أثر اقتصادي، يف هذا 
االقتصاد  والسلبية عىل  اإلجيابية  العمالت  الباحث آلثار هذه  املبحث سيتطرق 

العاملي واملحيل. 

المطلب األول: آثارها على السياسة النقدية)13(

أواًل: العمالت المشفرة وعرض النقود 
ال تقترص مهام السياسة النقدية عىل النقود املصدرة فقط من قبل البنك املركزي، 
املرصيف  اجلهاز  من  املتولدة(  )املرصفية  االئتامنية  النقود  لتشمل  ذلك  تتعدى  بل 
بعملية خلق النقود، ومنح االئتامن واستخدام احلسابات اجلارية والسحب عليها 

بالصكوك. 
والعمالت املشفرة باعتبارها نقود إلكرتونية دولية ذات طابع عاملي سيكون هلا 

أثر )مستقال( عىل النظام النقدي العاملي. 
مع  املركزي  البنك  لتعامل  حاالت  ثالث  االقتصاديون  افرتض  ذلك  عىل  وبناء 

العمالت املشفرة وتأثريها عىل النظام النقدي)14(: 
العمالت عىل أهنا جزء من  املركزي مع تلك  البنك  الحالة األولى: تعامل   - 1
عرض النقد بمفهومه الواسع )النقد + الودائع اجلارية + الودائع الثابتة والتوفري 
+ صناديق سوق النقد + اتفاقية إعادة الرشاء(، ففي هذه احلالة جيب عىل البنك 
)13( تعرف السياسة النقدية بأهنا: جمموعة اإلجراءات واألنظمة واللوائح والتعليامت التي يستخدمها البنك املركزي إلدارة النقد واالئتامن والتأثري عىل 

حجم السيولة يف االقتصاد، ينظر: فايز حبيب إبراهيم، مبادئ االقتصاد الكيل، الطبعة السادسة 2011م، ص 445. 
2019م،  )14( الشويش عبداحلميد، أمحد ابراهيم، أثر العمالت االفرتاضية يف السياسة النقدية للبنوك املركزية، ورقة بحثية مقدمة جلامعة الشارقة 

 .788 – 787
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املركزي أن يعمل للحصول عىل إحصائية كافية عن مقدار العمالت االفرتاضية 
يف التداول وكيفية استخدامها ومن ثم إضافتها إىل عرض النقد واختاذ اإلجراءات 

الالزمة يف ضوء ذلك. 
إال أنه لن يكون للبنك املركزي أي أثر عىل العملة املشفرة يف هذه احلالة لكوهنا 
غري واقعة حتت سلطته، وأن أغلب العملة تكون مع أطراف خارجة عن سيطرته، 
دون  األخرى  املكونات  عىل  فقط  تؤثر  املركزي  للبنك  املتبعة  فاإلجراءات  لذا 

العمالت املشفرة. 
2 - الحالة الثانية: وهي أكثر واقعية،وتتطلب القيام بإجراءات قانونية واقتصادية 
وتنظيمية من قبل الدولة والبنك املركزي والسلطات األخرى، مع وجود تعاون 
النظام  من  جزءا  تكون  حتى  وتنظيمها  املشفرة  العمالت  عىل  للسيطرة  دويل 
املركزي  للبنك  مواتيا  الوضع  سيكون  احلالة  هذه  ففي  والعاملي،  املحيل  النقدي 

ليامرس سياسته النقدية عىل الوجه الذي يراه مناسبا وفق أهدافه.
3 - الحالة الثالثة: وهي أكثر صعوبة فيام إذا انترشت تلك العمالت دون وجود 
كافية  وآليات  ضوابط  دون  سيطرهتا  بسطت  حيث  عليها،  للسيطرة  إمكانية 
السيطرة  املركزي  البنك  سيفقد  عندئذ  هبا،  التعامل  لضبط  املعنية  اجلهات  من 
عىل  السيطرة  ستكون  إذ  واالئتامين،  النقدي  النظام  وعىل  الوطني  االقتصاد  عىل 

املؤسسات الكربى التي تصدر هذه العمالت،مما يعنى ظهور اقتصاد جديد. 

ثانيًا: العمالت المشفرة بين التضخم واالنكماش)15( 
أو  ندرهتا  بسبب  املشفرة  العمالت  من  الواحدة  الوحدة  قيمة  ارتفاع  حال  يف 
رغبة  زيادة  مع  األسعار  وانخفاض  العملة  قيمة  ارتفاع  عنه  ينتج  عليها  الطلب 
يف  انخفاض  حدوث  مع  واخلدمات،  السلع  أسعار  بارتفاع  تتأثر  والتي  االقتصادّية،  احلالة  إىل  لإلشارة  ُيستخدم  مفهوم  هو  التضخم:   )15(
Edited  .2016-12-inflation accounting”, Business Dictionary, Retrieved 31” ينظر:  العملة.  رصف  بسعر  املرتبطة  الرشائّية   القدرة 
 Robert J, Barro and Vittorio Grilli )1994(, European Macroeconomics, chap. :االنكامش: هو انخفاض يف مستوى أسعار السلع واخلدمات، ينظر

8, p. 142
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األفراد يف االحتفاظ بالنقود مما خيفض امليل نحو االستهالك واالستثامر معا، مما 
يؤدي إىل حالة انكامش حاد يف االقتصاد، هذا إذا كان إصدار العملة مقصور عىل 
دولة بعينها، أما مع كون تلك العمالت عاملية القبول مع وجود عمالت أخرى 
بجانبها غري افرتاضية، قد ينتج عن هذه احلالة مشكلة التضخم املتمثلة يف زيادة 
عدد الوحدات من العمالت االفرتاضية مع انخفاض الطلب عليها، مما يؤدي إىل 
انخفاض قيمتها، وبالتايل إىل ارتفاع السلع واخلدمات، وهذا كله ينتج عنه عدم 

االستقرار املستمر يف االقتصاد)16(. 

المطلب الثاني: أثر العمالت المشفرة على النظام المالي. 

أواًل: أثرها على االئتمان. 
األطراف  بني  يتم  أنه  أي  للند؛  الند  مبدأ  وفق  يتم  املشفرة  العمالت  يف  التعامل 
مبارشة دون احلاجة إىل وسيط مايل، مما يعني أن دور الوساطة املالية قد يتضاءل 
مما  الناس،  بني  تداوهلا  وكثر  بالرواج  العمالت  تلك  استمرت  ما  إذا  ينتهي  أو 
جيعل دور اجلهاز املرصيف قارصا، ومن ثم سيؤثر عىل االئتامن بشكل كبري وهذا 
بإصدار عملتها االفرتاضية اخلاصة ملواكبة هذا  تبادر  أن  يستدعي من املصارف 

التطور والتكيف معه)17(. 
يبي  ثانيًا: أثرها على النظام الضر

طريق  عن  تتم  التي  التجارية  والتبادالت  الصفقات  ومراقبة  تتبع  لصعوبة  نظرا 
الشبكة العنكبوتية وبني األطراف )الند للند( من غري وساطة مالية، قد ينجم عنه 
فرص التهرب الرضيبي واجلمركي مما يؤثر سلبا عىل حجم اإليرادات الرضيبية 

املتوقعة، ويعمق ظاهرة االقتصاد اخلفي)18(. 
)16( دهشان أمحد، العمالت االفرتاضية إشكاليتها وآثارها عىل االقتصاد املحيل والعاملي، 2019م، ص: 842. 

)17( الشويش عبداحلميد، أثر العمالت االفرتاضية يف السياسة النقدية للبنوك املركزية، ص: 789. 
)18( الباحوث عبداهلل، النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، ص: 53. 
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وعليه بإمكان السلطات جعل تقنية )blockchain( حتت الرقابة وفرض رضائب 
بإمكان  إذ  قد يصعب ضبطه،  ذلك  أن  إال  املشفرة،  العمالت  تداول  أرباح  عىل 
يكشف  وال  العمالت،  لتلك  حساب  من  أكثر  يمتلك  أن  الواحد  الشخص 
بينها، فال تستطيع  فيام  العمالت  للسلطات سوى حساب واحد فقط، ويتداول 

السلطات فرض رضائب سوى عىل احلساب املعلن. 
ثالثًا:غسيل األموال. 

الدولية، وال تكشف عن  للتحويالت  الطريقة األسهل  تعترب  املشفرة  العمالت   
لتبييض  املرشوعة  غري  املشاريع  أصحاب  يستغلها  قفد  مستخدميها،  هويات 
أمواهلم، حيث بدأت تنترش تلك املامرسات عىل نطاق واسع يف اآلونة األخرية، 
تلك  ميزات  من  سيستفيدون  البرش  جتار  أو  املخدرات  أو  األسلحة  جتار  فإن 
بنظام ال مركزي إلرسال األموال واستقباهلا،  العمالت بشكل كبري كوهنا تسري 

وبالرسعة الفائقة، عىل عكس طريقة البنوك التقليدية)19(. 
وقد رصح مدير »اليوروبول«،»روب وينوريت« بأن 4,1 إىل 5,5 مليار يورو من 
األموال غري املرشوعة يتم تبييضها سنويا بواسطة العمالت الرقمية. ومع ازياد 
القائمني  فإن   - بتكوين   - الرقمية  للعمالت  الصغار  املستثمرين  ومتابعة  تداول 
تعترب  حيث  أخرى،  رقمية  عمالت  نحو  يتجهون  باتوا  املرشوعة  غري  باألعامل 
2014 وتتيح  إنشاؤها عام  عملة »مونريو« األبرز يف هذا املجال مؤخرا. فقد تم 
إمكانية أداء عمليات تشفري عىل مستوى عال حلامية عناوين اإلرسال واالستقبال، 
مشريا إىل أهنا باتت تستخدم بدرجة أكرب من –بتكوين- يف الفعاليات املالية غري 

القانونية حيث متتلك نظاما أكثر تعقيدا من العمالت الرقمية األخرى)20(. 

)19( أحالم، بو عبديل و محزة عمي سعيد، العمالت االفرتاضية: الفرص والتحديات )د.ط(،2009 ص: 804. 
)billion-laundered-using-cryptocurrency-https://bitcoinist.com/europol-claims-5 )20-5، تاريخ االطالع: 2020/12/31 
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والتبادل  الصرف،  وأسعار  المدفوعات  نظام  على  أثرها  الثالث:  المطلب 
التجاري الدولي.

أواًل: أثرها على نظام المدفوعات وأسعار الصرف. 
العمالت املشفرة غري مستقرة نظرا الختالف وجهة املتعاملني هبا وتباين الطلب 
عليها باختالف توقعات أخبار األسواق فيها، مما يؤدي إىل عدم استقرار أسعارها، 
ما ينتج عنه من ضياع أموال كثري من املتعاملني، مع ربح أطراف قليلة دون إنتاج 

حقيقي. 
ومن املتوقع مع نمو التجارة اإللكرتونية وشيوع النقود االفرتاضية أن تصبح أداة 
النقود يف االقتصاد سيتعذر حتديده،  املدفوعات، فإن حجم تلك  لتسوية  رئيسة 
وذلك لعدم خضوع هذه النقود إلرشاف مبارش من قبل السلطات النقدية, مما يؤثر 
سلبا يف األجل الطويل عىل آلية سري نظم املدفوعات، ويؤثر بالتبعية عىل استقرار 
األسواق املالية، ومن اجلدير بالذكر أن حركة سعر رصف العمالت االفرتاضية 
غري مرتبط بأي عملة دولية أخرى أو سلعة وإنام معيارها الوحيد هو القبول العام 

لألفراد )21(. 
ثانيًا: أثرها على التبادل التجاري العالمي. 

لقد أسهم التقدم التقني بشكل ملحوظ يف تنشيط التبادل التجاري الدويل مما زاد 
يف حركة املنتجات واخلدمات ورسعة احلصول عليها إضافة إىل التسهيالت املالية 
هذا  يف  جوهري  بشكل  تؤثر  قد  املشفرة  العمالت  فإن  ولذا  ذلك،  يف  والنقدية 

املجال إذا ما تم اعتبارها وحدة نقدية قانونية يف إبراء الذمم. 
إال أنه حتى اآلن ال يزال حجم التبادل التجاري بالعمالت الرقمية حمدودا جدا 
نظرا ملحدودية القاعدة النقدية لتلك العمالت، وعدم موافقة اجلهات الرسمية يف 

)21( دهشان أمحد،، العمالت االفرتاضية إشكاليتها وآثارها عىل االقتصاد املحيل والعاملي، ص 843. 
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غالب دول العامل عىل اعتبارها وحدة إبراء قانونية)22(. 
فمن  ورسعتها،  التجارة  حركة  من  يزيد  الذي  والتقني  العلمي  التقدم  مع  لكن 
املتوقع أن تقوم العمالت املشفرة مستقبال بدور مهم يف التبادل التجاري الدويل. 

المطلب الرابع: فوائد ومزايا العمالت المشفرة على االقتصاد والفرد. 
رغم كل التحديات االقتصادية التي ُوجهت إىل العمالت املشفرة إال أهنا التزال 
تتمتع ببعض املزايا التي متنحها قبوال واسعا لدى كثري من املتعاملني، ما جعلها 
حمل اهتامم ثلة من املحللني االقتصاديني باعتبارها عملة مؤثرة إجيابا عىل املستوى 

االقتصادي والفردي لدى املجتمعات، من تلك املزايا: 

أواًل: الفوائد على المستوى االقتصادي )23(: 

1 - انخفاض تكلفة الحركات: وذلك لغياب الوسطاء يف املعامالت التي تتم 
من خالل العمالت املشفرة بخالف وسائل الدفع األخرى، كام يمكن أن يعزى 
عىل  احلفاظ  شأهنا  من  كان  وإن  التنظيمية  للمتطلبات  االمتثال  غياب  إىل  ذلك 
سالمة وسائل الدفع، وبالرغم من انخفاض تكلفة املعامالت بالعمالت املشفرة 
نني هلا قد يلجؤون مستقبال إىل فرض رسوما مرتفعة عىل املعامالت  إال أن املَعدِّ
مقابل عمليات التحقق والتوثق منها، كذلك مع قيام معظم التجار الذين يقبلون 
العمالت املشفرة بشكل عام بتحويلها إىل عمالت رسمية مما يزيد من تكلفة تلك 

العمالت.
تتم  التي  املعامالت  تتم بشكل أرسع من  الحركات: حيث  2 - سرعة معالجة 
خالهلا  من  تتم  التي  العمليات  تستغرق  املثال  سبيل  فعىل  النقدية،  بالعمالت 
»بتكوين« من )10 - 60( دقيقة باستخدام تقنية blockchain، كام أن املدفوعات 

)22( الباحوث عبداهلل، النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، ص: 54. 
)23( دراسة بعنوان »العمالت املشفرة« قامت هبا دائرة اإلرشاف والرقابة عىل نظام املدفوعات الوطني بالبنك املركزي األردين،2020، ص: 36-35. 
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بواسطة العمالت املشفرة تتوافر عىل مدار الساعة بعكس وسائل الدفع التقليدية، 
حيث إن هذه اخلاصية دفعت بعض الدول نحو توفري عمليات التسوية عىل مدار 

الساعة وطيلة أيام األسبوع. 
ثانيًا: الفوائد على مستوى األفراد 

1 - محاية البيانات الشخصية: ال تتطلب معامالت الدفع بواسطة تلك العمالت 
توفري بيانات شخصية أو بيانات حسابية، بخالف بيانات بطاقة الدفع التقليدية، 

مما يؤدي إىل إزالة احتاملية رسقة بيانات اهلوية. 
- التدخل املحدود من قبل اجلهات احلكومية: حيث يعتقد البعض أن النظام   2
القائم عىل سلطة البنك املركزي الذي له تأثري عىل عرض النقود ليس نظاما مثاليا. 
3 - غياب الوسطاء: ال يوجد وسطاء يف معامالت العمالت املشفرة، وهذا بدوره 

ينعكس إجيابيا عىل تكلفة املعاملة التي تتم باستخدام هذه العملة. 
والتعامل  املشفرة  العمالت  إىل  الوصول  للجميع  يمكن  الوصول:  سهولة   -  4
معها، حيث تم تصميمها لالستخدام يف معامالت ذات تكلفة منخفضة، وبدون 
رسوم، األمر الذي يزيد من شعبية هذه العمالت لدى العموم، حيث متكن الناس 

من إجراء املعامالت من خالل األجهزة املحمولة يف أي مكان وزمان.

المبحث الثاني: التأصيل الفقهي للعمالت المشفرة
واألحكام الشرعية المتعلقة بها

الفقهية  واألحكام  املشفرة  للعمالت  الفقهي  التأصيل  املبحث  هذا  يف  سنتناول 
املتعلقة هبا لتتضح صورة احلكم أمام املتعاملني هبا أو الرشوط الواجب توافرها 

قبل القيام بأي معامالت تتعلق هبا. 
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ير محل النزاع.  المطلب األول: تحر
قبل احلديث عن احلكم الرشعي للعمالت املشفرة البد من حترير حمل االختالف 
واالتفاق يف املسألة حتى ال يتم إدخال ما ليس يف احلكم يف القضية املتنازع عليها، 
ليكون احلكم الرشعي جليا وموافقا ملحله، وهذا يستدعي بيان أنواع العمالت 
االفرتاضية التي ينطبق عليها احلكم يف التكييف الفقهي الذي نحن بصدده والتي 

ال ينطبق عليها أو خارجة عن حمل النزاع، وذلك عىل النحو التايل: 
1 - اإلمجاع عىل حتريم العمالت االفرتاضية التي يتم استخدامها خصيصا يف جمال 
اإلباحية أو رشاء املواد اإلباحية، وكذا التي تستخدم يف جتارة املخدرات واملواد 

املمنوعة رشعا. 
2 - العمالت املغطاة: كعملة الون جرام والفاراد حيث خلت من اجلهالة )جهالة 

املصدر، وجهالة املتعامل، وجهالة املاهية(.
التداول احلرصي، مثل  التي لدهيا خاصية  العمالت  أنواع  يتناول احلكم  - ال   3
عملة »الريبل Ryplle« التي ال يستطيع األشخاص تداوهلا، ألهنا خمصصة للتداول 

بني البنوك املصدرة هلا. 
4 - كذلك العمالت االفرتاضية احلكومية التي تصدرها احلكومات كعملة »عابر« 
بني اإلمارات والسعودية للتعامل الرقمي بني البلدين، وعملة »Em cash«التي 
هذه  فكل  إستونيا،  تصدرها  التي  »إستوكوين«  وعملة  ديب،  حكومة  تصدرها 

العمالت ال تدخل يف حمل النزاع النتفاء علة التحريم عنها فتبقى عىل األصل.
5 - ال يدخل حتت هذا احلكم العمالت اخلالية من األوصاف املؤثرة يف التحريم –

عند القائلني به- وبالتايل فهي باقية عىل األصل وهو اإلباحة)24(. 
أو  حتريمها  عىل  متفق  إما  ألهنا  النزاع  حمل  حتت  تدخل  ال  األنواع  هذه  فجميع 
متفق عىل جوازها, وإنام اخلالف يف العمالت االفرتاضية التي َخلت عنها السامت 

السابقة ومل تتضح صورهتا الرشعية من حيث اجلواز واملنع. 
)24( أبو حسني أسامة، احلكم الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية، بحث مقدم إىل كلية الرشيعة بالشارقة، 2019م، ص: 125-124
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المطلب الثاني: التكييف الفقهي للعمالت المشفرة 
اليزال اخلالف بني الفقهاء سيد املوقف يف التأصيل الرشعي لكل ما له تعلق بنظام 
النقدين )الذهب والفضة(، ويف هذا املوقف نحاول استعراض اجتهادات الفقهاء 
يف التكييف الفقهي لكل ما ينطبق عليه نظم النقدين و تطبيق ذلك عىل العمالت 
املشفرة، ومناقشتها للوصول إىل الرأي الذي يتوافق مع األدلة واملقاصد الرشعية. 

أواًل: العمالت المشفرة نقود نائبة أي ممثلة لقيم عمالت سيادية )25( 
يرى أصحاب هذا االجتاه أن العمالت املشفرة صيغة غري مادية للنقود الورقية. 

ُأجيَب عن ذلك بأهنا ليست كذلك ألهنا ال تصدر عن رقابة مركزية وال ختضع 
لتنظيمه، وال تعرب عن قيمة عملة سيادية، ومصدرها جهات خاصة هدفها الربح 
التي حتاول  الرقمية  النقود  أما  التحويل،  أو من عمالت  إما من أصل اإلصدار 
املصارف املركزية اآلن إصدارها كخطوة ملواجهة التحدي الذي فرضته العمالت 
حكم  فتأخذ  التكييف  هذا  وفق  تصنف  أن  فيمكن  عليها،  املشفرة  االفرتاضية 

النقود الورقية اإللزامية؛ ألهنا جمرد شكل آخر غري فيزيائي هلا)26(. 
ثانًيا: العمالت المشفرة سلعة 

وهو  عرض  مجع  »العروض  قدامة  ابن  قال  كام  سلعة،  يعد  األثامن  عدا  ما  ألن 
األثامن من املال عىل اختالف أنواعه من النبات واحليوان وسائر األموال«)27(. 

و أجيَب عن ذلك بام ييل)28(: 
1 - أن جهة اإلصدار وتطوير هذه الربجميات أرادت هلا أن تكون عملة للتبادل يف 

البيع والرشاء وغري ذلك ولذا ال جيوز اعتبارها سلعة.
)25( منري ماهر وآخرون، التوجيه الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية البتكوين نموذجا، بحث مقدم ملجلة بيت املشورة قطر، عدد)8( 2018م، 

ص: 265. 
)26( املرجع نفسه، ص: 266. 

)27( ابن قدامة املقديس، املغني مكتبة القاهرة، )د.ط(، 1388هـ - 1968م، 335/2.
)28( أبو حسني أسامة، احلكم الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية، ص: 119. 
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2 - ليس هلا قيمة يف ذاهتا بخالف السلعة. 
للتبادل  وسيلة  وأهنا  والرشاء،  بالبيع  هلا  وتداوهلم  عملة  أهنا  عىل  الناس  تعارف 

التجاري، وهذا عرف خاص يؤخذ به. 
3 - أهنا قابلة للتجزئة فمثال بتكوين الواحد يساوي 100 مليون ساتويش، وعليه 

يمكن أن يكون ثمنا لألعيان عىل تفاوت بخالف السلع والتي يصعب جتزئتها. 
ثالًثا: العملة االفتراضية أداة ائتمان 

عليه  الرجوع  يمكن  ال  إذ  مصدرها،  عىل  دينا  ليست  ألهنا  كذلك  لست  وهي 
بالقيمة، وال يوجد جهة تكفلها جلهة املصدر )29(.

رابًعا: العمالت االفتراضية أداة تبادل )30(. 
وال خالف أيضا أهنا ليست كذلك ألنه ال يمكن إلغاء قيمة هذه النقود لصالح 

اجلهة املستفيدة )31(.

خامًسا: العمالت المشفرة وسيلة دفع ونوع جديد من النقود قائم بذاته 
وهذا التكييف هو األقوى احتامال؛ نظرا إلمكانية تلك العمالت القيام بوظائف 
النقود جزئيا بشكلها احلايل، وبخاصة إذا استطاعت اجلهات الرسمية حوكمتها 
التي حتملها وأقرت  التقنية  العيوب  تدارك  منها، وتم  ووافقت عىل عدد حمدود 
البنوك  من  النقود  توليد  الدول  أقرت  كام  األسواق  يف  وجودها  احلكومات 
من  أي  عىل  انطباقها  لعدم  نظرا  الباحثني)32(  بعض  رجحه  ما  وهذا  التجارية. 

األوصاف السابقة. 
)29( خزان أمحد، األحكام الفقهية للرصف اإللكرتوين، رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة الشهيد محه خلرض، اجلزائر 2018، ص: 115 

)30( هناك فرق بني أدوات الدفع وأدوات التبادل: فالدفع النهائي ال يتم بعده أي مطالبة قانونية، بخالف أدوات الدفع التي تؤدي إىل متام العملية ؛ 
لكنها تتطلب عملية إضافية من قبل مصدرهيا تتمثل يف الدفع النهائي، فالشيك وبطاقة االئتامن مثال التعد أدوات دفع هنائي، وإنام جمرد أدوات تبادل، 

انظر: طارق حممد محزة، النقود اإللكرتونية، ص: 244. 
)31( اليحيى بندر، العمالت االفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، ورقة مقدمة إىل جامعة الشارقة، 2019م، ص: 240. 

)32( منري ماهر وآخرون، التوجيه الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية البتكوين نموذجا، ص: 267. 
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المطلب الثالث: الحكم الشرعي للعمالت المشفرة 
لقد كان للتكييف الفقهي أثر يف توضيح احلكم عىل العمالت املشفرة، فمن رأى 
أهنا تؤدي وظائف النقود ولو جزئيا أفتى بجواز التعامل هبا وتداوهلا استنادا إىل 
إنزال أحكام العمالت التقليدية عليها، ومن مل ير أن هذه الصفة ال تصدق عليها 
فريق وسط بني  التعامل هبا، وهناك  وبالتايل مل جيز  نقدا  اعتبارها  إىل عدم  ذهب 
العمالت  عىل  احلكم  إنزال  يف  توقفوا  األفاضل،  العلم  أهل  من  الرأيني  هذين 
املشفرة، حيث مل يثبتوا هلا صفة املالية ومل ينفوا عنها صفة النقدية، بل توقفوا لعدم 
اتضاح تلك العمالت، وإنام حتتاج إىل مزيد من البحث والرتيث، وأنه مع مرور 

الزمن سيتضح كل الغموض حوهلا. 
فآراء العلامء يف املسألة ثالثة أقوال:طرفان ووسط، ويف هذا املبحث سنتناول مجيع 

هذه األقوال مع أدلتها ومناقشتها للوصول إىل الرأي الذي يظهر لنا ترجيحه 
1 - القول األول: عدم جواز التعامل هبا، وهو االجتاه الغالب للعلامء املعارصين 
وإليه ذهبت بعض الفتاوى الصادرة من مؤسسات رسمية مثل دار االفتاء املرصية 

والفلسطينية وغريها )33(. 
أ- أدلة القول األول: وأساسه ما ييل)34(: 

الغرر واجلهالة والقامر، جهالة مصدرها، جهالة مستقبلها، غياب جهة  - أواًل: 
اإلصدار، أو اجلهة الضامنة عدم وجود اعرتاف من البنوك املركزية أو الدول التي 

تقف وراءها حتى تلتزم بدفع قيمتها وتصبح مثل النقود اإللزامية.

http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show. الرابط:  من  البتكوين،  اإللكرتونية  بالعملة  التعامل  حكم  الفلسطينية،  اإلفتاء  دار   )33(
 php?id=307

 alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx - http://dar :ودار اإلفتاء املرصية، تداول عملة البتكوين والتعامل هبا، من الرابط
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/ الرابط:  من  بالبتكوين،  التعامل  حكم  املتحدة،  العربية  اإلمارات  واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون  العامة  اهليئة 

 ،FatwaDetail.aspx?did=89

https://www.youtube.com/watch?v=R99xlFnw- 48 :عبد اهلل املطلق، ماحكم التعامل مع العملة الرقمية البتكوين، من الرابط
 Bitcoin/05/http://iefpedia.com/arab/wp content/uploads/2018 - ::وعيل القره داغي، احلكم الرشعي للعمالت الرقمية االلكرتونية، من الرابط

- ali.quradaghi.pdf

)34( بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مرشوعية البتكوين، الرقم)2018/1( بتاريخ 2018/1/1م. 
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النقد إىل سلعة يتاجر  ثانًيا: الذريعة إىل ممنوع، لكثرة املضاربات ألهنا حولت   -
احلادة  التقلبات  بسبب  القيمة،  يف  النسبي  االستقرار  وعدم  هبا،  يتاجر  وال  فيها 
رسقة  وخماطر  أسواقها،  يف  واملجازفات  املضاربات  وشيوع  وغلبة  أسعارها،  يف 
املحافظ اإللكرتونية، وكثرة االستعامالت غري القانونية، وما تتسبب يف ذلك من 

مشكالت وحماذير من التالعب باقتصاد الدول وضياع أموال األفراد. 
ثالًثا: أهنا ليست ماال متقوما رشعا، ليست نقدا وال سلعة، لعدم الوجود املادي هلا 

وكوهنا عملة ومهية وال أساس هلا. 
عليه  تشتمل  ملا  البعض  إليه  ذهب  ما  وهو  األحوط،  باعتبار  التحريم  رابًعا:   -

العمالت املشفرة من أمور مشتبهة تنايف التعامالت الرشعية يف نظرهم. 
وبناًء عىل ذلك كله ال جيوز التعامل بالعمالت املشفرة بيعا ورشاًء وامتالكا كوهنا 

مل تستوف اخلصائص النقدية من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي. 
ب- مناقشة أدلة أصحاب القول األول: متت مناقشة أدلتهم بعدة مناقشات من 

أمهها ما ييل)35(: 
أواًل: قوهلم بأن التقلبات يف هذه النقود وعدم استقرارها يؤثر يف كفاءهتا، كام هو 

حال أكثر العمالت االئتامنية واألسهم وال يؤثر يف جوهر الثمنية. 
جياب عن هذا: بأن هذا القول غري مسلم ألن التغري ال يؤثر يف الثمنية إذا كان تغريا 
فقدت  إذا كسدت  الفلوس  يؤثر، ألن  فإنه  فاحشا  كان  إذا  أما  معتادا،  أو  يسريا 

خاصيتها الثمينة وبطل التعامل هبا ألن هذا التغري يعد فاحشا. 
أن  كام  الكيل  احلكم  يف  يؤثر  ال  عارض  أمر  القانونية  غري  االستعامالت  ثانًيا: 
للتزوير، وهذه  إهنا عرضة  املعارصة حيث  االئتامنية  العمالت  هذا قد حيدث يف 

االستعامالت قابلة لالنحسار وليست سببا كافيا للقول باملنع. 
)35( أمحد إبراهيم، النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي حلكومة ديب 2018، ص: -35 36. 
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وجياب عن هذا: بأن هذا القول مقبول، ألن االستعامالت ال تؤثر إذا كان يمكن 
التغلب عىل أرضارها أو ضبطها أو كشف آثارها، وهذا موجود يف النقود الورقية 
فيمكن بيان املزيف منها عن طريق املختصني، أو اآلالت املعارصة، أو ما يوضع 
فيها من عالمات تكشف تزييفها للعامة، أما النقود االفرتاضية فال يمكن ضبط 
التزوير فيها أو االستعامالت غري املرشوعة؛ نظرا ألن الفضاء الذي تستخدم فيه 

هو العامل كله وهذا يصعب ضبطه فينبغي أن متنع هلذا السبب سدا للذريعة. 
أال  ينبغي  احلكومية،  والرقابة  التنظيم  املصدر، وكذا غياب جهات  ثالًثا: جهالة 
من  للمتعاملني  ومعروفة  عنها  معلن  العملة  قوانني  ألن  الكيل؛  احلكم  يف  تؤثر 
خالل التطبيقات اخلاصة بالعمالت املشفرة )blockchain(، والثقة التي متنحها 
الثقة  متنح  التي   blockchain بتقنية  تعويضها  تم  املعارصة  للعمالت  احلكومات 

بطبيعتها للمتعاملني هبا. 
وجياب عن هذا: بأنه غري صحيح ألن اجلهالة تؤثر يف عقود املعاوضات السيام 
إذا ترتب عليها رضر بأحد األطراف، والقول بأن الثقة احلكومية يمكن أن تتوافر 
عن طريق تقنية )blockchain( غري مسلم ألن هذه التقنية نفسها يسهل اخرتاقها 

والعبث هبا أو التغيري فيها فال أمان هلا أيضا)36(. 
2 - القول الثاين: جواز التعامل هبا، حيث يرى إباحة النقود االفرتاضية ورضورة 
والنقدية،  باملالية،  القول  هذا  ويعتد  عليها،  التضييق  وعدم  هلا  املجال  إفساح 

والثمنية للعمالت املشفرة)37(.
أ- أدلة القائلني باجلواز: يستندون إىل أدلة أساسها ما ييل: 

يف  واألصل  اإلباحة  األشياء  يف  فاألصل  اإلباحة؛  أصل  عىل  البقاء  األول: 
باملنفعة  الناس  عىل  تعود  جديدة  معاملة  وهذه  احلظر  عدم  اجلديدة  املعامالت 

والتيسري فيستصحب دليل اإلباحة ونقول باجلواز.

)36( أمحد إبراهيم، النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية، ص: 37.
)37( بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مرشوعية البتكوين، ص: 24-25، العقيل عبداهلل األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية ص 47. 
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الثاين: أن هذه العمالت االفرتاضية قامت بوظائف النقود يف اجلملة رغم عدم 
إصدارها عن جهة حكومية، وال يوجد حد اقتصادي أو رشعي للنقود يمنع من 

ذلك. 
الثالث: البتكوين مال متقوم رشعا بحكم ما آلت إليه يف الواقع من أنه ُيتملك هبا 

غريه من العمالت والسلع واخلدمات )38(. 
الرابع: أهنا توفر قيمة مستمدة من األسواق وليست من األشخاص وتتمتع بقبول 
هلا يف أسواق االنرتنت، وارتفاعها وانخفاضها ليس مربرا ملنعها؛ ألن هذا التغري 
وفقا  واالنخفاض  االرتفاع  يف  بالذهب  أشبه  هي  بل  األسواق،  حالة  عن  ناتج 

حلركة السوق. 
ومهية  أشد  البنكية  األرصدة  ألن  مسلم؛  غري  ومهية  عملة  بأهنا  القول  اخلامس: 
من هذه العمالت االفرتاضية وكثري من العمالت املعارصة تطبع دون وجود أي 
غطاء من الذهب، فهي جمرد أوراق ال يتوفر هلا غطاء ويتم التعامل هبا بناء عىل 
له  العمالت وتعارفوا عليه وثبتت  الناس من هذه  قبله  فام  الناس؛ ولذا  تعارف 
منفعة تبادلية ورواج نسبي ك )Bitcoin( مثال فينبغي أن يأخذ نفس احلكم وهو 
اجلواز حيث إنه مل تصدر إىل اآلن فتوى متنع التعامل بالنقود الورقية التي ال غطاء 

هلا. 
السادس: العامل اآلن يعاين حالة هائلة من التضخم نتيجة توسع الدول يف طباعة 
النقود دون غطاء مما جيعل اهنيار املنظومة النقدية يف العامل احتامال واردا بنسبة ما، 
وذلك يستوجب وجود بدائل وربام تكون االفرتاضية بديال مناسبا للخروج من 

األزمة واحتاملية االهنيار النقدي )39(. 
ب- مناقشة أدلة القول الثاين: ويناقش ما تقدم بأنه غري مسلم ملا ييل: 

أواًل- القول بأهنا تستمد قيمتها من السوق وليس من األشخاص قول يف غري حمله 
)38( بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص: 23. 

)39( أمحد إبراهيم، النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية، ص: 37. 
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ألن القيمة ينبغي أن تكون حقيقية ومعرتفا هبا، والقياس عىل الذهب قياس مع 
الفارق؛ ألن الذهب حيمل قيمته يف ذاته ولن يفقد حامله كل يشء لو انخفضت 
قيمته ألنه خمزن للقيمة يف حد ذاته ويمكن االستفادة به عىل أي حال، أما هذه 
العمالت فال حتمل قيمة يف ذاهتا حتى تقاس عىل الذهب، والقيمة التي اكتسبتها 
من األسواق قيمة ومهية؛ ألهنا عرضة للضياع يف أي وقت، كام أن التقلبات احلادة 
يف سوق هذه العمالت ليس سببه السوق فقط بل سببه األساس هو ضعف البنية 
التحتية هلذه العمالت، وعدم وجود جهة مركزية تنظم إصدارها وترشف عليه 

وحتميها عند األزمات )40(. 
مسلم  غري  املشفرة  العمالت  من  ومهية  أشد  البنكية  األرصدة  بأن  القول  ثانًيا- 
أيضا؛ ألن هذه األرصدة –وإن كانت ال توجد تغطية ذهبية هلا- إال أنه توجد هلا 
أصول استثامرية أو عقارية و أنظمة مستقرة ومعروفة ُتَقوي مركزها وتزيدها ثقة، 
تطبع دون غطاء معدين ألهنا وإن  التي  النقدية  القياس عىل األوراق  فال يصلح 
فقدت الغطاء املعدين لكن هلا أغطية أخرى، فال يصح قياس ماال يتمتع بأي غطاء 

عىل ما يتمتع بأغطية. 
ثالًثا- القول بأن العامل يعاين مشاكل من التضخم ومعرض الهنيار النظام النقدي 
الورقي قول صحيح، لكن عالج هذا التخوف ال يكون بزيادة املشكلة عن طريق 
السامح لألفراد بإنتاج النقود، بل نقول عىل العامل أن ال يتوسع يف اإلصدار النقدي 
ويسهم يف التضخم طباعة أوراق ال حتمل قيمة حقيقية، وأن تقوم الدول باملتابعة 
الدقيقة لعمليات اإلصدار النقدي وأن تعود للتعامالت احلقيقية، والسامح هبذه 

النقود سيزيد املشكلة تعقيدا ويزيد العامل اهنياًرا. 
االفرتاضية  والعمالت  البتكوين  هتاجم  واحلكومات  البنوك  بأن  القول  رابًعا- 
لكوهنا  االقتصاد  عىل  خلطورهتا  متنعها  بل  صحيح؛  غري  مستقبلهم  هتدد  ألهنا 
جتعل االقتصاد اقتصادا ومهيا وليس حقيقيا، وعندما يتحول االقتصاد والعملة 

)40( الباحوث عبداهلل، النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، ص: 49. 
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النقد  واهنيار  بالكامل،  النقدي  النظام  اهنيار  عىل  مؤرش  فهذا  ومهية  مسائل  إىل 
اهنيار للسياسة وضياع لألمة والشعوب، ولذا فليست التحذيرات حلامية املصالح 

اخلاصة بل حلامية املصالح العامة للشعوب والدول)41(. 
3 - القول الثالث: التوقف، حيث يرى أصحاب هذا القول أن العمالت املشفرة 
نازلة من النوازل حتتاج إىل تريث يف إنزال احلكم قبل اتضاح الرؤية حوهلا، فمن 
هذه  ومثل  النوازل  من  نازلة  هي  قال:  )42(،حيث  املنجد  صالح  الشيخ  هؤالء: 
القضايا الكبار حتتاج إىل فتاوى مجاعية من املجامع الفقهية وجلان االفتاء وباحثي 
الدراسات العليا، ويشارك يف توضيح الرؤية خرباء التقنية واالقتصاديون الذين 

يعينون أهل العلم يف ذلك. 
عىل  يعتمد  التعامالت  من  النوع  هذا  قال:  الشبييل)43(،  يوسف  الشيخ  وكذا 
التقنية... واليزال خيوفه كثري من الغموض من حيث احلصول عليه وتداوله ومل 
يثبت يشء يمكن أن نستند إليه كآلية عمل واضحة بحيث نتأكد من انتفاء الغرر 
وأي تعامل حمرم هبا... ولعدم الوضوح فإين أتوقف عن الفتوى فيها ال باحلل وال 

التحريم.
هيئات  من  كثري  بأن  العلم  وينبغي  قال:  احلداد)44(،  العزيز  عبد  أمحد  الدكتور 
الفتوى الرشعية يف البالد اإلسالمية قد حرمت التعامل بالبتكوين لدالئل متكاثرة 
ساقتها، ولعل املتصفح للشبكات جيد ذلك، إال أننا يف دائرة الشؤون اإلسالمية 

نرجئ اجلزم بذلك ملزيد من البحث والتحقيق. 
تعرتهيا  املستجدة وال  النوازل  بأهنا من  أفاد  الفوزان:  الدكتور عبدالعزيز  الشيخ 

القامر أو الربا ولكنه نصح بالرتيث قبل التعامل هبا)45(. 
الدكتور عبدالستار أبو غدة يف بحثه املقدم إىل مؤمتر الدوحة الرابع يناير/ 2018م، 

)41( أمحد إبراهيم، النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية، ص: 39-38. 
)https://www.youtube.com/watch?v=QAQPbww )42، تاريخ االطالع: 2020/12/27

)https://www.youtube.com/watch?v=KxikLcHuVt0 )43، تاريخ االطالع: 2020/12/27
)https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018 )44-02-09-1.1069583، تاريخ االطالع: 2020/12/27

)https://www.youtube.com/watch?v=L4QVRA9U21w )45، تاريخ االطالع: 2020/12/27. 
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حيث أشار إىل التحفظ وأن القضية بحاجة ملزيد من البحث والرتيث )46(. 
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ذي الرقم 237 24/8(. 

اإلسالمي،  التعاون  منظمة  عن  املنبثق  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع  جملس  إن 
أول  ربيع   09  –  07 من:  الفرتة  خالل  بديب،  والعرشين  الرابعة  دورته  يف  املنعقد 

1441هـ، املوافق: 04 – 06 نوفمرب 2019م. 

وبعد اطالعه عىل التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية: للعمالت اإللكرتونية، 
 10-9 املوافق  1441هـ  10-11 حمرم  الفرتة من  التي عقدها املجمع بجدة خالل 

سبتمرب 2019م، واستامعه إىل املناقشات التي دارت حوله.
قرر ما ييل: 

أواًل: المفهوم وآليات التعامل والمخاطر: 
1 - حيث إن مفهوم العمالت اإللكرتونية عام يشمل بطاقات االئتامن، وبطاقات 

مسبقة الدفع، والشيكات اإللكرتونية وغريها، وبناء عىل ذلك انتهت املناقشات 
هذه  أشهر  ومن  )املشفرة(،  املرمزة  الرقمية  العمالت  مصطلح  استعامل  إىل 
العمالت: البتكوين، واإلثري يوم، والريبل رغم ما بينها من فروق، مما يميز هذه 
فيزيائي،  أو وجود  مادي ملموس،  كيان  أرقام مشفرة، وليس هلا  أهنا  العمالت 
نظام  التعامل  هذا  عىل  ويطلق  وسيط.  بدون  التعامل  أطراف  بني  تداوهلا  ويتم 
عمالت  األول:  أنواع:  ثالثة  إىل  املقدمة  األبحاث  حسب  وتصنف  للند.  الند 
)coins( وتصدق عىل البتكوين، الثاين: بدائل العمالت )altcoins( مثل الاليت 
وهي   )tokens( القسائم  الثالث:  والريبل،  يوم  اإلثري  كاش،  والبتكوين  كوين، 
سامت  أبرز  ومن  املشفرة.  والعمالت  بالسلع  والتداول  لالستبدال  قابلة  أصول 
النوع األول الالمركزية، وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة ترشف عىل 
إىل  تستند  املشفرة  الرقمية  العمالت  وأغلب  األخرى.  لألنواع  خالًفا  إصدارها 

)46( أبو غدة عبد الستار، النقود الرقمية – الرؤية الرشعية واآلثار االقتصادية، بحث مقدم إىل مؤمتر الدوحة الرابع يناير/ 2018م، ص: 25.
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تقنية سلسلة الكتل )block chain(، وهذه التقنية هي التي تنتج العملة وحتتفظ 
حول  جدل  وجود  البتكوين  سامت  ومن  بالعملة.  للتعامالت  الكامل  بالسجل 

شخصية املصدر. 
اإللكرتونية  املنصات  خالل  من  املشفرة  الرقمية  بالعمالت  التعامل  يتم   -  2

تدفع  رسوم  وهناك  سامرسة.  خالل  من  او  مبارش  بشكل  اإلنرتنت  عىل  املتاحة 
لتلك املنصات، وجيب أن يكون لكل متعامل حمفظة إلكرتونية خاصة عىل جهاز 
احلاسوب اخلاص به، توثق ملكيته للعمالت الرقمية املشفرة التي يملكها وإمكانية 
الترصف فيها. ومن أبرز ما يميز التعامل من املنصات واملحافظ اإللكرتونية هو 

 )anonymity( .إمكانية التعامل هبا بأسامء مستعارة وهو ما يطلق عليه الغفلية
قامت بعض الدول مثل ماليزيا بإلزام احلصول عىل الرتاخيص الالزمة من   -  3

اجلهات املعنية إلنشاء املنصات اإللكرتونية ووضعت ضوابط للمتعاملني يف تلك 
املنصات وأبرزها التسجيل بإبراز اهلوية للمتعامل.

التجارية  املحال  البالد يف آالف  العديد من  العمالت يف  انتشار هذه  ورغم   -  4

فضاًل عن استبدال العمالت الوطنية هبا، وقبوهلا من بعض اجلهات احلكومية، 
الرقمية  بالعمالت  التعامل  تكتنف  خماطر  إىل  تشري  الدراسات  من  العديد  فإن 

املعامه )املشفرة( بصفة عامة ومن أبرزها التقلبات السعرية.
ثانًيا: الحكم الشرعي: 

1 - من خالل األبحاث املعروضة واملناقشات التي دارت تبني أن ثمة قضايا مؤثرة 

يف احلكم الرشعي ال تزال حمل نظر منها:
1.1 - ماهية العملة املعاّمه )املشفرة( املرمزة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل 

مايل استثامري أم أصل رقمي؟
2.2 - هل العملة املشفرة متقومة ومتمولة رشًعا؟

استقرار  العمالت من خماطر عظيمة وعدم  يكتنف هذه  وملا  ملا سبق  نظًرا  ثالثًا: 



98

العدد )16( أكتوبر 2021 م ـ  دولة قطــر

التعامل هبا؛ فإن املجلس يويص بمزيد من البحث والدراسة للقضايا املؤثرة يف 
احلكم)47(. 

الترجيح بين هذه األقوال:
الغموض  من  كثري  يعرتهيا  املشفرة  العمالت  أن   – أعلم  واهلل   - يظهر  والذي 
الذي يوجب الرتيث يف بت احلكم فيها بشكلها احلايل، قبل تنقيتها من شوائب 
رشعية واقتصادية ونظامية، مع اعتامد أنظمة قوية حلاميتها، مع العلم بأهنا نقٌد قائم 
النقود جزئيا، وجتري عليها األحكام الرشعية نظرا لتوافر  بذاته، تقوم بوظائف 
علة الرواج والثمنية فيها، مع األخذ باالعتبار أنه يف قابل األيام البد من وجود 
عملة الكرتونية؛ لذا جيب التفكري مليا يف إمكانية تنقية نظام وآلية عمل العمالت 
املشفرة مما يشوهبا من خمالفات رشعية, كام فعل علامؤنا املعارصون بالنسبة لصيغ 
املنتهية  واإلجارة  بالرشاء،  لآلمر  املرابحة  مثل  اإلسالمية  املصارف  يف  التمويل 

بالتمليك وغريها)48(. 
المطلب الرابع: األحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت المشفرة 

أواًل: حكم تعدين)إنتاج( العمالت المشفرة: 
هذه  حكم  األوىل  مسألتني؛  عن  فرع  العملة  عن  والبحث  التعدين  عىل  احلكم 
يف  فينظر  حالال،  كانت  وإذا  حرام،  فهو  حراما  كانت  فإذا  املشفرة،  العمالت 
أو  فإذا كانت عادلة ال يشوهبا غرر  التعدين،  الثانية وهي: طريقة عملية  املسألة 

غش وخداع وليست قامرا أو تشبه القامر فهي جائزة)49(.
يان الربا في العمالت االفتراضية:  ثانًيا: جر

العلة يف الذهب والفضة  الربا يف العملة اإللكرتونية عىل القول بأن  تتحقق علة 
)47( موقع املجمع: https://www.iifa-aifi.org/ar/5192.html، تاريخ االطالع: 2021/02/12. 

)48( الشيخ غسان، التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية-بتكوين نموذجا، بحث مقدم إىل كلية الرشيعة بالشارقة،2019م، ص: 42. 
)49( العقيل عبداهلل، األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت االلكرتونية، ص: 41، والكبييس حممد، العمالت املشفرة واملعامة ماهيتها... ص: 630. 
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النقدين كوهنام رؤوس األموال  الربا يف  ما دامت علة حتريم  الثمنية؛  هي مطلق 
وقيم املتلفات، وتقرر مبدئيا أن النقود الرقمية هي أثامن إن حصل العرف الغالب 
املوجب لالستقرار، أو تم اعتامدها بقرار من السلطة، وصالحيتها عادة ورشعا 
لالنتفاع هبا، واتصافها بقدر من الثبات واالستقرار يف حالة االختيار والسعة، مع 
قابليتها للضامن وحتديد القيمة فإن الربا تتطرق إليها بجامع علة الثمنية، فتكون 

علة حتريم النقدين متعدية إليها كذلك )50(. 
وعليه فالربا جتري يف هذه العمالت بعلة الثمنية، فيشرتط لبيعها بجنسها التامثل 
والتقابض، وبام أن العملة اإللكرتونية غري حمسوسة فيستحيل أن يكون التقابض 

فيها حسيا حقيقيا بل التقابض فيها حكمي)51(. 
ثالًثا: الزكاة في العمالت المشفرة: 

يف  لدخوهلا  فيها  واجبة  الزكاة  فإن  جزئيا  ولو  املشفرة  العمالت  مالية  حتقق  بعد 
ثبت  19[، وكام  ]الذاريات:  َواملْحُروم﴾  لِلَساِئِل  َحٌق  أُِمَواهِلم  قوله ﴿َويِف  عموم 
أيضا محاية  فيها  الزكاة  فتثبت  الفقري من األخذ ظلام  ملال  فيها محاية  الربا  جريان 

حلق الفقري من املنع ظلام)52(. 
رابًعا: ثبوت أحكام الصرف على العمالت االفتراضية: 

بناء عىل ما سبق من أحكام من ثبوت علة الثمنية يف العمالت املشفرة وجريان 
الربا فيها، مع وجوب الزكاة فيها،كذلك تنطبق عليها أحكام الرصف، كام قرره 

الفقهاء املعارصون يف انطباق أحكام الرصف عىل النقود الورقية)53(. 
 

)50( مؤمتر أيويف السادس عرش، التقريرات املالية يف تعليل األموال الربوية،8-9 أبريل 2018م بالبحرين , ص: 40. 
)51( أمحد إبراهيم، النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية، ص: 45. 

)52( أبو غدة عبدالستار، النقود الرقمية الرؤية الرشعية واآلثار االقتصادية، ص21، العقيل عبداهلل، املرجع سابق: 32، أمحد إبراهيم، املرجع نفسه، 
ص 50. 

)53( قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم 21)3/9( بشأن النقود الورقية وتغيري قيمة العملة. 
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الخاتمة:

النتائج: 
العمالت املشفرة عمالت رقمية افرتاضية منتجة عرب برامج حاسوبية، وال ختضع . 1

والطلب،  العرض  قوى  من  قيمتها  وحتدد  النقدية،  السلطات  قبل  من  للسيطرة 
وتلقى قبوال اختياريا من املتعاملني هبا. 

يؤثر التعامل هبا عىل السياسة النقدية للدولة يف جمال عرض النقود، حيث ال يمكن . 2
التحكم بإصدارها، مما يفقد البنك املركزي سيطرته عىل االقتصاد الوطني والنظام 

النقدي واالئتامين. 
انتشارها عامليا مع وجود عمالت أخرى بجانبها غري افرتاضية ينتج عنه مشكلة . 3

الطلب  انخفاض  مع  الشفرة  العمالت  من  الوحدات  زيادة  يف  املتمثل  التضخم 
يعني  ما  السلع واخلدمات،  ارتفاع  قيمتها وبالتايل  انخفاض  إىل  عليها، مما يؤدي 

عدم االستقرار يف االقتصاد الوطني. 
التعامل هبا وفق مبدأ الند للند دون احلاجة إىل الوساطة املالية ينتج عنه ضآلة أو . 4

انتهاء دور الوساطة املالية، ما سُينهي دور االئتامن يف اقتصاد الدولة. 
سيكون التهرب الرضيبي أمرا سهال يف ظل التعامالت احلالية بالعمالت املشفرة . 5

ما مل تتخذ السلطات إجراءات رقابية عىل تلك العمالت. 
من . 6 جيعل  املدفوعات  لتسوية  العامل  يف  وانتشارها  العمالت  تلك  استقرار  عدم 

الصعب حتديد حجم تلك التعامالت، مما يؤثر سلبا عىل آلية سري نظم املدفوعات 
وعدم استقرار األسواق املالية. 

العمالت املشفرة تتمتع بمزايا جتعلها عملة تلقى قبوال يف أنحاء العامل من حيث . 7
انخفاض تكلفة احلركات يف التعامل هبا، مع رسعة معاجلة الصفقة، ومحاية بيانات 

األشخاص املتعاملني، وعدم وجود قيود عليها من السلطات. 
تم اعتبار العمالت املشفرة من حيث التكييف الفقهي عىل أهنا وسيلة دفع ونوع . 8

جديد من النقود قائم بذاته، نظرا لقيامها بمهام النقود ولو جزئيا بشكلها احلايل. 
يرتجح القول بالتحفظ يف َبت احلكم عىل العمالت املشفرة بشكلها احلايل؛ نظرا . 9

لكثرة الغموض حوهلا. 
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جتري عليها أحكام الربا لعلة الثمنية، وأن الزكاة واجبة فيها، كام ال جيوز رصفها . 10
فال  العمالت  من  جنسها  بغري  رصفها  وأما  والتقابض،  التامثل  مع  إال  بجنسها 

يشرتط إال التقابض. 

التوصيات: 
املتعلقة . 1 الدراسات الرشعية واالقتصادية والقانونية والتقنية  وجوب تعميق 

تلك  من  باالستفادة  تسمح  سبل  إلجياد  املشفرة  العمالت  مع  بالتعامل 
العمالت يف التعامالت اليومية دون خماطر قد تنجم عن ذلك. 

الغموض . 2 اتضاح  قبل  النوازل  هذه  مثل  يف  بالتحريم  احلكم  بت  يف  الرتيث 
والتقنية  االقتصادية  الناحية  من  املشفرة  بالعمالت  التعامل  يعرتي  الذي 
والقانونية، نظرا حلداثة املوضوع، وكونه يف مرحلة التطور، مع االعتبار أنه يف 
املستقبل قد يصري رضورة من الرضوريات وواقعًا يفرض نفسه عىل الساحة 

العاملية.
العناية بالتقنيات املالية وباألخص تقنية blockchain ملا هلا من أمهية، وإجياد . 3

احللول املناسبة لتتوافق مع املالية اإلسالمية كوهنا نازلة من النوازل العرصية. 
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المصادر والمراجع:
الدولية، . 1 الرشوق  مكتبة  الوسيط،  املعجم  وآخرون،  مصطفى،  إبراهيم، 

الطبعة الرابعة، 2018م
بحثية . 2 ورقة  أنموذجا،  بتكوين  االفرتايض،  النقد  حممد،  أمحد  إبراهيم، 

سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  املعارصة،  املعامالت  فقه  يف  التميز  ملركز 
اإلسالمية-، 2018م.

ابن قدامة، املقديس، املغني، مكتبة القاهرة، )د.ط(، 1388هـ - 1968م. . 3
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