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مقدمة

مقدمة
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على نبينا دمحم
وعلى آلو وصحبو أصبعُت ،وبعد
ما يسمى ابلعمالت االفًتاضية اليوم من النوازل
احلادثة اليت يسأل عنها كثَت من الناس ،يسألون عن حكم
إصدارىا والتداول فيها واستخدامها يف ادلبادالت واحلواالت
فيما بينهم.
وتبيان حكم ىذه النازلة من الواجبات الشرعية على
العلماء وطلبة العلم؛ ليستنَت ادلسلم هبدي ربو ،ويعبد ربو
على بصَتة.
وأصول الشريعة وقواعدىا ،وعمومات آايهتا ومناطات
أحكامها تستوعب -بفضل هللا ورضبتو سبحانو وتعاىل -ما

مقدمة

ٖ

ينزل ابلعباد من نوازل؛ فلن يكون كتاب هللا هلالج لج خلوا عن
اإلشارة إىل حكمها ،أو بيان ٍ
مناط يناسبها ،أو بيان قاعدة
كلية تدخل ربتها؛ قال هللا تعاىل( :اليوم أكملت لكم
دينكم وأسبمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا).
وسيكون احلديث عن ىذه العمالت االفًتاضية معقودا
لبيان تكييف العمالت االفًتاضية وحكمها.
ولن أربدث يف ىذا البحث عن تصوير حقيقة
البيتكوين واترؼلها وطريقة عملها؛ وليس ىذا اإلغفال
ذباىال ألعليتو ،وإظلا لكون األحباث اليت كتبت حولو كثَتة
ومطبوعة ومتوفرة ،فرغبت عدم التكرار ،وإال فإن شلا ىو
معلوم أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره.
اللهم أذلمنا رشدان ووفقنا دلا ربب وترضى ،وأران احلق
حقا وارزقنا اتباعو وأران الباطل ابطال وارزقنا اجتنابو وال
فنضل.
ذبعلو ملتبسا علينا َّ
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سبهيد

متهيد
حقيقة البيتكوين وماهيتها
ماىية البيتكوين ىي قيود الكًتونية؛ فهي أشبو دبلف
وورد أو اكسل أو اؽليل ،فليست ورقة ملموسة ،وال معدان
وال غَت ذلك.
وحقيقتها أن ىذه القيود االلكًتونية يتم تسجيلها
لصاحل مالكها يف زلفظة الكًتونية موجودة على جهازه
االلكًتوين ،وىذه احملفظة االلكًتونية تزيد وتنقص حبسب
مشًتايتو من ىذه العمالت ومبيعاتو.

حقيقة البيتكوين وماىيتها

صورة ٔ :ظلوذج حملفظة بيتكوين الكًتونية

صورة ٕ :ظلوذج حملفظة بيتكوين الكًتونية إبيضاحات

٘
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رؤية شرعية للتعامل ابلبيتكوين

رؤية شرعية للتعامل ابلبيتكوين
البيتكوين يتجاذهبا أصالن ،وذلا شبوٌ هبما غلعلها
مًتدد ًة بينهما:
األصل األول :ادلؤشرات والعمليات احلسابية؛
واألصل الثاين :العمالت الورقية.
ادلبحث األول :األصل األول ادلشبّه به وهو
ادلؤشرات

ادلتاجرة ابدلؤشرات من ادلعامالت ادلنتشرة يف العامل
الغريب اليوم ،وتتم من خالل عدد من البورصات العادلية.
وصورة ادلتاجرة ابدلؤشرات :أن يبيع ادلستثمر على آخر
وحدات من ادلؤشر؛ فإذا ارتفعت قيمة ىذه الوحدات غدا
كان ادلشًتي كاسبا ،وإن اطلفضت قيمتها غدا كان
ادلشًتي خاسرا ،وعكسو البائع.

ادلبحث األول :األصل األول ادلشبّو بو وىو ادلؤشرات

ٚ

وحقيقة ادلتاجرة ابدلؤشرات أهنا قمار وميسر؛ ازبذ
صورة ولفظ البيع والشراء؛ فبدال من أن يقول ادلتقامر األول
أقامرك على ارتفاع السعر فإنو يقول أشًتي منك وحدات
ادلؤشر ،وبدال من أن يقول ادلتقامر اآلخر أقامرك على
اطلفاض السعر فإنو يقول أبيعك وحدات ادلؤشر.
وانصراف ادلتقامرين عن لفظ ادلقامرة إىل لفظ البيع
والشراء يرجع إىل عدد من األسباب:
أوذلا :أن بيع وشراء الوحدات أسهل يف معرفة العوض
ادلايل يف ادلقامرة؛ فليست ادلقامرة يف ىذا ادلقام على مبلغ
زلدد؛ وإظلا على مبلغ نسيب يرتفع كلما ارتفع السعر؛ ويقل
كلما اطلفض السعر.
اثنيها :أن لفظ البيع والشراء ألطف وأكثر قبوال لدى
الناس من لفظ ادلقامرة وادليسر؛ شلا غلعل ىذه ادلعاملة
منتشرة لدى شرػلة أوسع من البشر.

ادلبحث األول :األصل األول ادلشبّو بو وىو ادلؤشرات

ٛ

ما هو الفرق بني:
بسهم أو ٍ
عملة أو ص ٍ
ٍ
ادلتاجرة احلقيقية ٍ
متداول
ندوق
أساسية من ٍ
ٍ
عقاري أو ٍ
ٍ
ٍ
جهة؛
سلعة
صندوق
أو
ٍ
ٍ
وادلتاجرة يف مؤشر ٍ
صندوق
عملة أو
سهم أو
أساسية من ٍ
ٍ
عقاري أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جهة
سلعة
صندوق
متداول أو
أخرى؟
ادلتاجرة احلقيقية ؽلكن فيها التسليم وأما ادلتاجرة
ابدلؤشر فهي متاجرة ال ؽلكن فيها التسليم.
فمن اشًتى سهماً فإنو يستلم ىذا السهم يف زلفظتو،
ويسجل يف سجل ادلساعلُت لدى الشركة ،وإبمكانو
ّ
احلصول على ريعو ،والتصويت يف صبعيتو العمومية واحلصول
على حقوق ادلساعلُت األخرى.

ادلبحث األول :األصل األول ادلشبّو بو وىو ادلؤشرات

ٜ

وأما من اشًتى وحدات (مؤشر) سهم من األسهم
مثال فهو غَت مالك للسهم؛ وإظلا متعاقد على احلصول على
فرق االرتفاع أو االطلفاض يف قيمة السهم الحقا دون أن
يكون ىناك تبادل للسهم حقيقة.
وقد نشأت معاملة ادلتاجرة ابدلؤشرات لوجود فئة غَت
قليلة من ادلستثمرين وادلضاربُت الذين يرغبون يف احلصول
على فروقات األسعار ارتفاعا واطلفاضا دون أن يتملكوا
السلع أو األسهم أو العمالت أو الصناديق سبلكا حقيقيا.
وطريقة ىذه ادلقامرة عمليا أن من يراىن على ارتفاع
ادلؤشر سوف غلري عملية ادلقامرة بلفظ الشراء ،ومن يراىن
على االطلفاض سيجريها بلفظ البيع.
والبيتكوين يتشكل سعره من خالل العرض والطلب؛
فكلما زاد الطلب عليو وكثر الداخلون إليو ارتفع مؤشره،

ادلبحث األول :األصل األول ادلشبّو بو وىو ادلؤشرات
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وكلما زاد العرض وكثر اخلارجون منو اطلفض مؤشره؛ فمؤشر
البيتكوين يقيس اإلقبال واإلعراض عن عملة البيتكوين.
وقد صدر قرار رلمع الفقو اإلسالمي بشأن بيع
ادلؤشرات؛ ونصو" :بسمميحرلا نمحرلا هللا  .احلمد هلل رب
العادلُت والصالة والسالم على سيدان دمحم خامت النبيُت وعلى
آلو وصحبو أصبعُت .قرار رقم )ٚ/ٔ( ٖٙ :بشأن األسواق
ادلالية ،إن رللس رلمع الفقو اإلسالمي الدويل ادلنعقد يف
دورة مؤسبره السابع جبدة يف ادلملكة العربية السعودية من
 ٕٔ-ٚذي القعدة ٕٔٗٔ ادلوافق  ٔٗ – ٜأاير (مايو)
ٕٜٜٔم ،بعد اطالعو على البحوث الواردة إىل اجملمع
خبصوص موضوع“ :األسواق ادلالية” األسهم ،االختيارات،
السلع ...وبعد استماعو إىل ادلناقشات اليت دارت حولو،
قرر ما يلي ... :اثلثاً :التعامل ابلسلع والعمالت وادلؤشرات
يف األسواق ادلنظمة ... :التعامل ابدلؤشر :ادلؤشر ىو رقم

ادلبحث الثاين :األصل الثاين ادلشبّو بو وىو النقود الورقية

ٔٔ

حسايب ػلسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منو معرفة
حجم التغَت يف سوق معينة ،وذبري عليو مبايعات يف بعض
األسواق ادلالية .وال غلوز بيع وشراء ادلؤشر ألنو مقامرة حبتة
وىو بيع شيء خيايل ال ؽلكن وجوده."...
ادلبحث الثاين :األصل الثاين ادلشبّه به وهو النقود
الورقية

نريد أن ننتقل إىل ادلقدمة الثانية وىي النقود الورقية.
النقد ىو شيءٌ افًتاضي
ما ىو النقد ادلتداول اليوم؟ ُ
مقدر يف الذىن ،أي إنو وحدة حسابية مقدرة يف الذىن،
مدونة عليها قيمتها ،ومن ادلعلوم أن
ُسبثّل من خالل أوراق ّ
الورقة ليس ذلا قيمة يف ذاهتا.
وما الذي جعل الناس يقبلون التعامل هبذه الورقة
العام ذلا .أي أنو
ادلرقوم عليها مبلغ زلدد؟ ىو القبول ّ

ادلبحث الثاين :األصل الثاين ادلشبّو بو وىو النقود الورقية

ٕٔ

ٍ
شخص آخر فيشًتي هبا
يستطيع أن يتعامل هبا ابلشراء من
ما يريد من السلع واخلدمات.
عددا من
فهذه النقود الورقية يستفيد منها الناس ً
الفوائد:
 أول ىذه الفوائد :أهنا وسيط لتبادل السلع
واخلدمات ،فلو كان الناس ال يتبادلون إال ابألشياء
العينية الحتاج الشخص حُت شراء سيارة أن يقدم
لصاحب السيارة مثْ ًال منزًال أو بيتًا أو سيارة أو
أرضا أو غَت ذلك وىذا صعب.
ً

 الفائدة الثانية :تقومي األشياء؛ فكل متعامل يقيّم ما
يبيعو من السلع أو اخلدمات هبا ،كأن يقول قيمة

ىذا ادلنزل عشرة آالف دوالر،

ٖٔ

ادلبحث الثاين :األصل الثاين ادلشبّو بو وىو النقود الورقية

فصارت ىذه النقود أشبو ابلزيت الذي ػلرك تروس
العجلة االقتصادية؛ لتسهيل عمليات التبادل التجاري.
وقد صدر قرار رلمع الفقو اإلسالمي جبواز التعامل
ابلورق

النقدي

ادلتداول

اليوم؛

ونصو:

"بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،احلمد هلل رب العادلُت والصالة
والسالم على سيدان دمحم خامت النبيُت وعلى آلو وصحبو
أصبعُت ،قرار رقم )ٖ/ٜ( ٕٔ :بشأن أحكام النقود الورقية
وتغَت قيمة العملة .إن رللس رلمع الفقو اإلسالمي الدويل
ادلنعقد يف دورة مؤسبره الثالث بعمان عاصمة ادلملكة األردنية
اذلامشية من  ٖٔ-ٛصفر ٔٗٓٚىـ ،ادلوافق ٔٔ – ٔٙ
تشرين األول ( أكتوبر ) ٜٔٛٙم ،بعد اطالعو على
البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع أحكام النقود
الورقية وتغَت قيمة العملة ،قرر ما يلي :أوالً :خبصوص
أحكام العمالت الورقية :أهنا نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية

ادلبحث الثالث :البيتكوين متاجرةٌ دبؤش ٍر أم تعامل ٍ
بنقد؟
ٌ

ٗٔ

كاملة وذلا األحكام الشرعية ادلقررة للذىب والفضة من
حيث أحكام الراب والزكاة والسلم وسائر أحكامهما."...
تعامل
ادلبحث الثالث :البيتكوين متاجرةٌ مبؤش ٍر أم ٌ
ٍ
بنقد؟
ىل التعامل ابلبيتكوين من ادلقامرة وادلراىنة على
ط بُت السلع واخلدمات
األرقام وادلؤشرات أم ىي نق ٌد وسي ٌ
معيار للقيم؟ وبصيغة أخرى ىل البيتكوين عملة ونقد وشبن
و ٌ
مؤشر للمقامرة وادلراىنة
ػلقق وظائف النقد أم ىي سلعةٌ أو ٌ

وادلغالبة؟

عند النظر يف البيتكوين صلد أن شبت إشكاالت عليها
تؤثر على وظيفتها النقدية (الثمنية) ،ومنها:
اإلشكال األول :عدم االستقرار السعري.

ادلبحث الثالث :البيتكوين متاجرةٌ دبؤش ٍر أم تعامل ٍ
بنقد؟
ٌ

٘ٔ

ادلبحث الثالث :البيتكوين متاجرةٌ دبؤش ٍر أم تعامل ٍ
بنقد؟
ٌ

ٔٙ

من أىم مقومات العملة :االستقرار .وقد أشار ابن
تيمية وتلميذه ابن القيم إىل ىذا ادلقوم.
قال ابن تيمية رضبو هللا" :ولكن الدراىم والداننَت أشبان
ادلبيعات ،والثمن ىو ادلعيار الذي بو يعرف تقومي األموال؛
فيجب أن يكون زلدوداً مضبوطاً ،ال ترتفع قيمتو وال
تنخفض ،إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع مل يكن
لنا شبن نعترب بو ادلبيعات ،بل اجلميع سلع ،واحلاجة إىل أن
يكون للناس شبن يعتربون بو ادلبيعات حاجة عامة ...ولو
أبيحت التجارة يف األمثان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إىل
أجل لصارت الدراهم سلعة من السلع وخرجت عن أن
تكون أمثاان ...وىذا معٌت معقول يف األشبان سلتص هبا"(ٔ).
وقال ابن القيم رضبو هللا مبينا ادلفسدة يف ارتفاع قيمة
الثمن واطلفاضو" :إذ يصَت سلعة يرتفع وينخفض؛ فتفسد
(ٔ) تفسَت آايت أشكلت؛ البن تيمية؛ ٕ.ٙٔٙ-ٙٔٗ/

ادلبحث الثالث :البيتكوين متاجرةٌ دبؤش ٍر أم تعامل ٍ
بنقد؟
ٌ

ٔٚ

معامالت الناس ،ويقع اخللف ويشتد الضرر كما رأيت من
فساد معامالهتم والضرر الالحق هبم حُت ازبذت الفلوس
فعم الضرر وحصل الظلم ،ولو جعلت شبنا
سلعة تعد للربح ّ

تقوم ىي
تقوم بو األشياء وال ّ
واحدا ال يزداد وال ينقص بل ّ

بغَتىا لصلح أمر الناس ...فاألشبان ال تقصد ألعياهنا بل

يقصد التوسل هبا إىل السلع؛ فإذا صارت يف أنفسها سلعا
تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس"(ٕ).
قد يكون ىناك اعًتاض :أبن ىناك متاجر الكًتونية لو
دخلنا فيها على االنًتنت صلد أهنا تسعر السلعة اليت تبيعها
ابلبيتكوين! ويف احلقيقة ىذا موىم ،ألن تسعَت ادلتاجر
تسعَتا ابعتبار أن البيتكوين
االلكًتونية ابلبيتكوين ليست
ً
سعر
عملة وإظلا ابعتبارىا وسيلة دفع؛ دبعٌت أن ادلتجر ي ّ
السلعة اليت يبيعها ،بعشرة آالف دوالر ،وعند الدفع
(ٕ) إعالم ادلوقعُت؛ البن القيم؛ ٕ.ٖٕٔ/

ادلبحث الثالث :البيتكوين متاجرةٌ دبؤش ٍر أم تعامل ٍ
بنقد؟
ٌ

ٔٛ

ابلبيتكوين فإن ادلتجر يقبل من البيتكوين ما يعادل عشرة
آالف دوالر.
ولو حصل خالف ذلك فهو خاسر؛ ألن ادلتجر لو
عرض سيارة مثال قيمتها عشرة آالف دوالر ،واليوم
البيتكوين يساوي سبعة آالف دوالر ،فعرضها ادلتجر بقيمة
واحد بيتكوين وقال :أان ال أريد أن أسعر ىذه السيارة
سأسعر قيمتها ابلبتكوين بغض النظر عن
ابلدوالر؛ بل
ّ
قيمة الدوالر ،سوف صلد أنو حُت ارتفاع البيتكوين إىل ما
غلاوز عشرة آالف دوالر ،ماذا سيفعل ادلشًتي؟ لن يشًتي
ىذه السيارة بـ ٔ بيتكوين؛ ألن السيارة معروضة يف اخلارج
بعشرة آالف دوالر ،فسيشًتيها من اخلارج .وسيقبل عليو
ادلشًتي ليشًتي منو إذا اطلفض سعر البيتكوين عن العشرة
آالف دوالر ،فبدل من أن يشًتي ىذا ادلشًتي السيارة
بعشرة آالف دوالر ،سيأيت إىل ىذا ادلتجر ويشًتيها بواحد

ادلبحث الثالث :البيتكوين متاجرةٌ دبؤش ٍر أم تعامل ٍ
بنقد؟
ٌ

ٜٔ

مثال .لذلك؛ ال ؽلكن
بيتكوين قيمتو سبعة آالف دوالر ً
للتاجر أن يسعر سعر خدماتو ابلبيتكوين؛ ألن الناس إذا
الحظوا أن البيتكوين ارتفع سيعرضون عنو ،وإذا الحظوه
اطلفض سيشًتون منو ،فهو يف كل األحوال خاسر.
اعًتاض آخر :العمالت النقدية ادلوجودة اآلن تعاين
من التضخم والكساد وىو حالة من حاالت عدم االستقرار
ادلوجود يف العملة.
وللجواب ؽلكن أن يقال أنو يوجد ارتفاع واطلفاض يف
أسعار العمالت ،أسعار الدوالر والرايل واليورو والُت واجلنيو
االسًتليٍت وغَته من العمالت العادلية ،فيها اطلفاض
وارتفاع ،إال أن ىذا االطلفاض واالرتفاع ال زال يف دائرة
االستقرار؛ فلذلك؛ صلد أن ادلتاجر ال تغَت أسعارىا يوميًا،
مثال كل سنة ،كل ستة أشهر ،كل أربعة أشهر،
وإظلا تغَتىا ً
كل عشرة أشهر حبسب االستقرار ،دلاذا؟ ألن ىدف العملة
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ىو ربقيق االستقرار ،ربقيق التبادل ،تقييم األشياء ،ولكن
لو زبيلنا أن ىذه العملة أو نفًتض أهنا عملة دولة من
الدول ترتفع يف يوم ما ثالث أضعاف قيمتها ،ويف اليوم
مثال ثلث قيمتها أو عشر قيمتها،
التايل تنكسر قيمتها إىل ً
أو يف اليوم الذي يليو تتضاعف عشرين ضع ًفا ،صلد أن
الناس يعدلون عن استخدام ىذه العملة يف معامالهتم،
ويرجعون إىل تقومي رواتبهم ،وسلعهم ،وغَتىا بعملة مستقرة
أو ابلذىب أو الفضة أو غَت ذلك من األشياء اليت ربقق
ذلم االستقرار.
العملة تقيم هبا الثروات ،ويستطيع أن يستدين هبا
اإلنسان ،فلن يستطيع شخص اليوم أن يقًتض أو يشًتي
ابألجل دلدة سنة بــ(واحد) بيتكوين؛ ألنو قد يكون يف ذلك
احلُت مائة ألف دوالر ،وقد يكون يف ذلك احلُت دوالرا
واحدا.
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اإلشكال الثاين :ىل البيتكوين وسيلة لتبادل السلع
واخلدمات؟
إذا نظران يف الواقع صلد أن الوظيفة التبادلية ضعيفة يف
البيتكوين مقابل وظيفة ادلضاربة على السعر (الوظيفة
القمارية).
ادلقارنة والرتجيح يف البيتكوين
نسأل يف مقام الًتجيح ىنا:
ىل (الدافع األساس للمتعاملُت-غرضهم-استعماذلم
الغالب-ىدفهم) من التعامل ابلبيتكوين ىو:
الوظيفة النقدية (تبادل السلع واخلدمات ،وتقييمها)
أم
الوظيفة القمارية (االسًتابح من ادلضاربة يف عملة
البيتكوين نفسها) ؟
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ال ضلتاج إىل مزيد حبث وأتمل لإلجابة عن ىذا
السؤال يف واقعنا ادلعاصر اليوم عام ٓٗٗٔىـ ٕٓٔٛ -م؛
حيث سنجد بكل ظهور ووضوح أن الوظيفة القمارية ىي
الوظيفة الغالبة وليست الوظيفة النقدية؛ من خالل عدد من
الدالئل:
 إعالانت البيتكوين اليت سبأل االنًتنت فهي تدعو إىل
ادلتاجرة والربح وادلضاربة واالستثمار من خالل سبلك
البيتكوين.
 عدم نشأة احلاجة إىل الوظيفة النقدية لعموم الناس؛
إذ عمالهتم احمللية تفي أبغراضهم التبادلية.
 عدم انتشار البيتكوين وقبوذلا لدى عموم الناس
واحملالت؛ بل حىت لدى متاجر االنًتنت وادلواقع
االلكًتونية ال زال قبوذلا ضعيفا.
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خالصة احلكم والرتجيح:
ظهر أن البيتكوين ال ترقى لوصف العملة؛ وابلتايل ال
ؽلكن إعطاؤىا يف ىذا الوقت احلايل أحكام األشبان.
وابلتايل فإن الذي يظهر -وهللا تعاىل أعلم -ما يلي:
 أنو ال غلوز االستثمار فيها ابدلضاربة واالذبار فيها،
وأن ىذا نوع من القمار احملرم شرعا الذي يدخل يف
مسألة ادلتاجرة ابدلؤشرات.
 على أن ىذا ال ؽلنع -وهللا تعاىل أعلم -من
استخدام البيتكوين يف شراء السلع واخلدمات
وتبادذلا .وىذا ىو االستعمال الصحيح ادلشروع ذلا،
ويلحق هبذا اجلواز شراؤىا لغرض دفعها شبنا لسلعة
أو خدمة ،أو بيعها بعد قبضها شبنا لسلعة أو
خدمة ،وإن ربح أو خسر يف شرائها أو بيعها رحبا
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اتبعا؛ ألن ادلستخدم يف ىذه احلالة يستخدمها
كوسيلة دفع.
ويبقى اعًتاض ردبا يثَته بعض الناس وىو :ما الفرق
بُت ادلضاربة السعرية يف البيتكوين وادلضاربة السعرية يف
العمالت األخرى كالدوالر أو اجلنيو أو غَت ذلك؟
الفرق الرئيس ىو (نسبة الوظيفة القمارية إىل الوظيفة
النقدية).
فمثال صلد أن أكثر من تسعُت ابدلائة من ادلتعاملُت
ابلدوالر يتعاملون بو ألجل الوظيفة النقدية فهم يشًتون هبا
ويبيعون هبا ،وصلد أقل من عشرة ابدلائة من ادلضاربُت الذين
يهدفون إىل االسًتابح من ادلتاجرة يف ىذه العملة
ويستخدموهنا كسلعة فيتاجرون فيها ،وىؤالء غالبًا زلالت
مثال أو ادلضاربون يف العملة .ومثلهم ادلتعاملون
الصرافة ً
ابجلنيو االسًتليٍت ،والُت واليورو وغَتىا.
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