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 ةــدمـــمق

 
احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات إن 

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال هللا وحده ال 
 أما بعد :       شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه

وسيلة لتحقيق مصاحل الناس، ووسيطاً لتبادل املنافع  الثمني  ل جعل املالفإن هللا عزوج
واألمالك بينهم، وشرع سبحانه أحكاماً حتقق الفائدة السامية من املال، وحتفظه من أن يكون 

ني، فأحل هللا البيع والعقود ُدولًة بني أصحاب القوة والِغىن، وترعى فيه حقوق الفقراء واملساك

ألن ؛ (٢٧٥) آية البقرةسورة  ڇٹ  ٹ  ٹ  ڇ املتعلقة بتبادل املنافع ويسير سبلها قال تعاىل 
حاجة اإلنسان تتعلق مبا يف يد صاحبه، وصاحبه ال يبذله بغري عوض، ففي شرع البيع وجتويزه 

 ه.واحد منهما إىل غرضه، ودفع حاجت شرع طريق إىل وصول كل

وقال جل ، (٢٧٥) آية البقرةسورة  ڇ  ڤ  ڤڇ وحريم هللا الراب حيث قال سبحانه 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ڇ شأنه 

 ڇٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

الغني غىًن بال مشقة، ألن الراب كسٌب للمال بغري عوٍض، يزداد به ؛  (٢88و٢٧8) آية البقرةسورة 
 ويزداد الفقري به فقراً وحسرة.

ڭ  ڭ  ڭ  ڇ وأوجب هللا الزكاة وحض على الصدقة، فقال سبحانه 

سورة  ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۅۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۇڭ

محاية حلقوق مستحقي الزكاة من أن ُُتدر، وصيانة جلانب التكافل بني ؛ (110) آية البقرة
 املسلمني.
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واألموال الثمنية تعدد أشكاهلا واختلفت أنواعها على مدار التاريخ، حىت وصلت يف 
العصر احلاضر عصر التقنية اإللكرتونية إىل شكل ليس معهودًا من قبل، أال وهي العملة 

من العمالت اليت  نوع جديد(، وهي Bitcoinاإللكرتونية، وأشهرها عملة "البيتُكْوين" )
ار بشكل واسع يف عامل االنرتنت، يتم تداوهلا يف شبكات االنرتنت بدأت ابلظهور واالنتش

مميزات فريدة وخماطر ذات ، البيع والشراءيف  تكون وسيطاً ابعتبارها عملة ذات قيمة، ومتاجره 
واملتداولني هلذه العملة كبرية توجب أن تكون حمل نظر وحبث، ونظراً لتساؤل كثري من التقنيني 

حيث حكم استخراجها وتداوهلا يف العقود وما جيب فيها شرعاً من  اهلعن األحكام الشرعية 
فكان هذا البحث نقطة بداية لوضع تصويٍر هلذه العملة، مث حماولة من زكاة وحقوق وحنو ذلك، 

تطبيق األحكام الشرعية عليها، وإن كان موضوع هذه العملة حباجة إىل دراسات أوسع، 
عية ،وعقد الندوات املتخصصة، ولعل هذا البحث يكون وعرٍض على اجملامع واهليئات الشر 

 لبنًة أوىل يف دراسات تفصيلية مطويلة. 
وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه، خادمًا لدينه، انفعًا لعباده، وأن يغفر 

 يل ولوايل وجلميع املسلمني، إنه ويل كرمي، غفور رحيم .
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 أسباب اختيار موضوع البحث: 
 

 التساؤالت حول شرعية هذه العمالت وما يرتتب على ذلك من مسائل.كثرة  .1

 يتكلم عن هذه النازلة مع احلاجة إليها . –فيما أعلم  –عدم وجود حبث فقهي  .٢

 احلرص على إثراء املكتبة اإلسالمية مبا هو جديد وانفع إن شاء هللا. .3
الواسييييييييييييييع  االطالعحيث إن ذلك معنٌي على  ؛حرصييييييييييييييي على حبث النوازل الفقهية .4

 والتأصيل اجليد.

 
 أمهية البحث: 

 
تتجلى أمهية املوضييوع يف كونه يتناول انزلة فقهية مل يسييبق الكتابة فيها يف حبث علمي 
مسييتقل فيما أعلم، وال ىفى ما هلذه املسييألة من كبري أمهية، حيث يتم عقد صييفقات تسيياوي 

 ويتزايد الطلب عليها بشكل مستمر.ماليني الدوالرات يومياً هبذه العمالت اإللكرتونية، 
وهي تشيييييتمل على أحكام فقهية دقيقة تدعو احلاجة إىل دراسيييييتها والتأمل فيها وبيان 

حول  ومتعاملني هبذه العملةقد وردت فتاوى وأسييييييييييئلة من تقنيني ، و حكم الشييييييييييرع مسييييييييييائلها
 موضوع هذه العمالت ومسائلها، مما يبني أمهيتها وحاجة الناس هلا .
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 حث:خطة الب
 شتمل البحث على مقدمة ومبحثني :ا
 على أمهية البحث وأسباب اختياره وخطته ومنهجه تشتمل: وا املقدمة

 خماطرها:مميزاُتا و  : العمالت اإللكرتونية ماهيتها واترىها وطرق استعماهلا و املبحث األول
 شتمل على أربعة مطالب : وا

 .: تعريف العمالت اإللكرتونية املطلب األول
الفرق بني العمالت اإللكرتونيييييية وبني النقود اإللكرتونيييييية اتريخ النقود، و :  املطلببببب ال بببباي

 .والنقود الورقية
 : طرق استحداث العمالت اإللكرتونية املطلب ال الث
 وخماطرها.ومميزاُتا االستعماالت املعاصرة للعمالت اإللكرتونية،  املطلب الرابع:

 
 هي للعمالت اإللكرتونية، واألحكام الشرعية املتعلقة هبا :: التكييف الفق املبحث ال اي

 ويشتمل على مخسة مطالب :
 .وعلة ذلك يف العمالت اإللكرتونية،: مدى جراين الراب  املطلب األول
 يف العمالت اإللكرتونية.: حكم الزكاة  املطلب ال اي

، ميييدى انطبييياق أحكيييام الصييييييييييييييرف على العمالت اإللكرتونيييية فيميييا بينهييا املطلببب ال ببالببث:
 ابلورق النقدي أو ابلذهب والفضة. والصرف

 حكم تعدين العمالت اإللكرتونية، واملتاجرة ابألدوات اخلاصة بذلك. املطلب الرابع:
 احلرز املعترب للعمالت اإللكرتونيةاملطلب اخلامس :

 
 تائج على أهم الن تشتملا: و  اخلامتة

 الفهارس
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 منهج البحث:
 

 مجعت املادة العلمية من مظاهنا النظرية وامليدانية. .1

 صويرت املسائل مث أعطيتها حكماً شرعياً، بعد بيان األدلة وأقوال أهل العلم فيها . .٢

 عزوت اآلايت القرءانية بعد كتابتها ابخلط العثماين.  .3

 ختريج األحاديث واآلاثر من مظاهنا ، واحلكم عليها من خالل كالم أهل العلم  .4

 املصطلحات الواردة يف البحث . تنبيي  .٥

 خامتة يف آخر البحث تشتمل على أهم النتائج   توضع .6

 فهارس علمية ختدم البحث . توضع .٧
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تارخيها وطرق و ،ماهيتها :اإللكرتونيةاملبحث األول : العمالت 
 .خماطرهامميزاتها و  و ،استعماهلا

 

 اإللكرتونيةاملطلب األول : تعريف العمالت 
 .1رزق العامل وأجر العمل -العني بضميِ -هي : يف اللغة  تعريف العملةأوالً : 

 .٢ملة على النقود، ومجعها ُعُمالت وُعْمالت؛ ألهنا تعطى أجرة على العملوتطلق العُ 
الُعملة يف اصطالح االقتصاديني املعاصر على تعريفات وتعريفها يف االصطالح: تدور 

 .3أهنا: وحدة التبادل التجاري اليت توجدها الدُّول وجتد قبوالً عاماً للدفع يف السلع واخلدمات
أويل اثبٌت ذو شحنة كهرابئيية سلبيية، وهو أحد  لكرتون: هو عنصرٌ اإلتعريف : اثنياً 

املكويانت يف ذريات املادية، وكل ما يُنسب لإللكرتون من أجهزة فهي آالت تعتمد على هذه 
 .4إجراء عمليتها بدقة وسرعة عالية املادة يف

 
 : ابعتبارها لقباً ملوضوع البحث اإللكرتونيةتعريف العمالت اثلثاً: 
غري مشفيرة، وهي ، اإللكرتونيةتجاري اليت ال تتواجد إال ابهليئة وحدة التبادل الهي 

يتم إدارُتا ابلكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية  ،مركزية تعمل بنظام "الندي للندي"

                                         

 (.1036(، القاموس احمليط )ص11/4٧6(، لسان العرب )٢18انظر: خمتار الصحاح )ص  1
( معجم لغة الفقهاء ٢6٢(، القاموس الفقهي )ص٢/1٥٥٥انظر: معجم اللغة العربية املعاصرة ) ٢

 (.3٢٢)ص
 (.٢0زكي شافعي )ص دد. حممانظر: مقدمة يف النقود والبنوك  3
 (1/111انظر: معجم اللغة العربية املعاصرة ) 4
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كاجلوال -فقط مثل الكمبيوترات واألجهزة الذكية  اإللكرتونيةأو وسطاء، عرب الوسائط 
 .1، لشراء سلع عينية أو منافع خمتلفة-والتابلت وحنوها

 (Bitcoinرابعاً: تعريف عملة "البيتكوين" )
ولذا (، Bitcoin"البيتكوين" )عملة وأوسعها انتشارًا  اإللكرتونيةت العمال أشهر

يف اإلنتاج تقريبًا فعناصر البحث منصبة على دراسة هذه العملة، وبقية العمالت مماثلة هلا 
 والتطبيق، ما عدا يف بعض التفاصيل الفنية اليت ال عالقة هلا مبوضوع البحث.

 ثالثة أمور: ُتطلق على  (Bitcoin"بيتكوين" )و عبارة 
 :"، وتتجزأ إىل وحدات أقلBTCبي " ويرمز هلا يف األسواق املاليةِوحدة الُعملة،  .1

mBTC  جزءاً من عملة البيتكوين  0.001)ميللي بيتكوين( وتساوي 
uBTC  جزءاً من عملة البيتكوين 0.000001) مايكرو بيتكوين( وتساوي 
Satoshi  البيتكوينجزءاً من عملة  0.00000001)ساتوشي( وتساوي. 

 يف اإلنتاج والتعامل. تعتمدها هذه العملةاليت رتنتية "الربوتوكول" اإلنالشبكة  .٢
  .٢الربامج املساعدة يف التعامل هبا .3

                                         

1  www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency  
www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin 
2 Mastering Bitcoins EBook, Chapter1. Introduction, Andreas 
M.Anotonopoulos. 
Introduction to Bitcoin, SAMA Quarterly Workshop, RIYADH 
Dr.Hussain Abusaaq 
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املطلب ال اي : اتريخ النقود، والفرق بني العمالت اإللكرتونية وبني النقود 
 اإللكرتونية والنقود الورقية.

 
السلع هي آخر أشكال الوسائل اليت انتشرت بني الناس لتبادل النقود الورقية 

وقد وصلت النقود إىل صورُتا احلالية )نقود ورقية( بعد أن كان ، واخلدمات، ومقياسًا للقيمة
التعامل يف بداية البشرية عن طريق تبادل السلع بعضها ببعض مقايضًة، فمن حيتاج إىل القمح 

، إال أن هذه الطريقة مل تعد تواكب حاجة الناس، فليس وهكذا وميلك احلديد فإنه يستبدله به
حبيث جتد رواجاً عند التبادل، ومل يكن هناك ما حيدد قيمة السلع، فاحتاج  كل السلع مرغوبةً 

الناس إىل إجياد واسطة حتدد قيمة األشياء، وتكون وسيلة لتبادل السلع حبسب القيمة، واختاروا 
خ يف التاريبعض اجملتمعات  يفيف بداية األمر سلعًة من السلع حبسب ظروف اجملتمع، فالشاة 

، مث واألحجار خرى انتشر التعامل ابلصدف البحريالقيمة، ويف أماكن وأزمنة أ اً معيار كانت 
ظهرت بعد ذلك النقود املعدنية من احلديد أو النحاس أو الرصاص، وأشهر ما انتشر يف العامل 

 .1من النقود هي العمالت املسكوكة من الذهب والفضة، وبقي التعامل فيها رائجاً لقرون طويلة
مث ملا كثرت التعامالت التجارية وازداد الطلب على السلع ابزدايد الناس و انتشار 
التعامل حول العامل بظهور وسائل نقل أسرع مما كان موجوداً من قبل احتاج الناس إلجياد وسيلة 

فظهرت  من الذهب والفضة، وآمن من التعرض للسرقة وأسرع يف النقليف احلمل  أخفي 
املعدنية الذهبية أو الفضية، اليت كانت يف بدايتها تستند إىل غطاء من العملة العمالت الورقية 

مث طغت تعامالت الناس ابلعملة الورقية حىت اندثر اعتبار الغطاء الذهيب أو الفضي هلا، وساعد 

                                         

النقود فيكتور مورجان اتريخ (، 1044-1043السالوس )ص علىانظر: فقه البيع واالستيثاق أ.د.  1
 (.139الباز )ص سد. عبا، أحكام الصرف وتطبيقاته املعاصرة (34إىل  9من )ص
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يف ذلك عوامل احلروب العاملية والسياسات الدولية، فأصبحت الدول تلزم رعاايها ابلتعامل 
 قي وبقبوله كمعيار للقيمة ووسيلة لتبادل املنافع والسلع .ابلنقد الور 

مث ملا دخلت شبكة االنرتنت يف حياة الناس وتعامالُتم عن بُعد تطور معها واقٌع جتاري 
ب هذا التطور التقن اهلائل يف واكِ تُ  للمعامالت التجارية جديدةٍ  جديد يوجب إجياد وسيلةٍ 

ساحة التعامل التجاري  وصارت اإللكرتونيةطريقة نقل املعلومات وسرعتها، فظهرت التجارة 
ونظرًا ألن هذه التعامالت تتم عن بعد فال بد من إجياد بداًل من التعامل على أرض الواقع، 

  اإللكرتونية، فنشأت صور النقود نبديل للنقود الورقية اليت تتطلب حضوراً حقيقياً بني املتعاقدي
 .تطغى يف التعامالت على النقود الورقية كما هو واقعنا اليوماليت بدأت يف حقيقة األمر 

 مريت بثالث مراحل : اإللكرتونيةوالنقود 
النقود الورقية اليت حتملها وسائط الكرتونية مثل النقد املوجود يف بطاقة  املرحلة األوىل: 

اقة مسبقة الدفع، وبطاقة الصرف اليت يصرفها البنك ليتمكن العميل من السحب االئتمان والبط
 وما شابه ذلك. اإللكرتونيةمن حسابه اجلاري عرب أجهزة الصرف اآليل، وكذلك الشيكات 

، وبطاقات االئتمان املقدمة من اليت تقدمها البنوك اإللكرتونيةوميثيلها: اخلدمات 
 .1وغريهااكسربس"  أمريكيان -ماسرتكارد -الشركات العاملية "فيزا

اليت قامت إبنتاجها مؤسسات مالية معتمدة يف  اإللكرتونيةالنقود  املرحلة الثانية: 
اخلاصة هبا مبا يتوافق مع  وإنشاء القواننيتسميتها وحتديد قيمتها  وحتميلت مسئوليةدوهلا، 

، وتقوم إلكرتونية حتملها من بطاقات ممغنطة أو أجهزة ختزين وهلا وسائطالقوانني املالية للدولة، 
 مراقبتها ويف العمليات اليت تتم من خالهلا. فيها ويفاملؤسسة املالية املنِتجة هلا ابلتحكم 

                                         

 ( .1/٧1الشيك االلكرتوين والنقود الرقمية د. نبيل صالح حممود العريب ) 1
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م النقود 18/9/٢000الصادر يف  46/٢00وقد عريف اإلرشاد األورويب رقم 
على اخلصائص  اإللكرتونيةأبهنا: قيمة نقدية منَتجة من املصدر، وحتتوي على النقود  اإللكرتونية

 التالية:
متثيل إيداعاً مالياً حبيث ال تكون قيمتها أقل من القيمة ، و أهنا ختزين على وسيط الكرتوين

 . 1مقبولة كوسيلة دفع من ِقبل الشركات املالية غري الشركة املصدرة، و تكون املوَدعة
 ."CashU"وشركة  "PayPalوميثلها من الشركات العاملية: شركة "

اليت يتم إنتاجها بواسطة برجمة الكرتونية دون  اإللكرتونيةالعمالت  املرحلة الثالثة: 
ميثلها يف العصر احلاضر  ماتدخيل بشري، وهذا النوع من العمالت هو حمل البحث، ولعل أكرب 

  ( .Bitcoin) تسمى "بيتكوين"اليت  أول عملة إلكرتونية مت إنتاجها هبذه الطريقة، و
 

 : (Bitcoin) "بيتكوين" اإللكرتونيةاتريخ العمالت 
م حينما بدأ رجل جمهول مسى نفسه ٢00٧عام  إىل اإللكرتونيةيعود اتريخ العمالت 

 األوىل املسماة بي اإللكرتونيةبعمل آلية العملة  عيش يف الياابنقال أنه يي بي"ساتوشي انكاموتو"
، بينما أشارت توقعات إىل أن هذا االسم يطلق على فريق عمل ال على شخص "بيتكوين"

 . Bitcoin.orgم مت تسجيل املوقع الرمسي اخلاص هبذه العملة ٢008ويف عام واحد، 
( اإللكرتونيةين : نظام عملة الندي للندي )البيتكو  بعنوان:عمل قام "ساتوشي" بنشر ورقة 

تها من التزييف يف موقع خاص ابلتشفري االلكرتوين بنيي فيه طريقة عمل عملة "بيتكوين" ومحاي
 .٢واإلنفاق املزدوج

                                         

 (، الشيك1/٢9) حممود أمحد الشرقاوي .انظر: مفهوم األعمال املصرفية االلكرتونية وأهم تطبيقاُتا أ.د 1
 (1/٧1االلكرتوين والنقود الرقمية د. نبيل صالح حممود العريب )

 ورقة العمل هذه متاحة يف شبكة االنرتنت يف املوقع الرمسي للعملة ٢
www.bitcoin.org/bitcoin.pdf 
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ال م قام "ساتوشي" إبنتاج أول عملة "بيتكوين" بطريقة التعدين اليت ين٢009ويف عام 
نفس العام أيضاً متت أول عملية حتويل عمالت "بيتكوين"  عملة بيتكوين، ويف ٥0هبا املعدَّن 

 ملربمج الفعلي لنظام "البيتكوين"من الندي للندي بني "ساتوشي" وبني "هال فين" ا
" بتقدير قيمة عملة "البيتكوين" مقابل new libertyويف نفس العام قامت شبكة "

قيمة الطاقة هلا باحتساابً  ؛(تكوينبي 1309.03دوالر أمريكي =  1) الدوالر األمريكي بواقع :
الكهرابئية اليت تستخدمها الكمبيوترات للعمليات احلسابية اليت تنتج هذا العدد من عملة 

 .البيتكوين
مت إنشاء سوق الكرتوين لصرف عملة البيتكوين مقابل العمالت  ٢010ويف عام 

 10"بيتزا" مقابل  هي عبارة عنالعاملية، ويف نفس العام أيضاً مت شراء أول سلعة ابلبيتكوين، 
لة ما يعادل آالف بيتكوين، وتوالت التعامالت يف نفس العام حىت وصلت القيمة السوقية للعم

 .م٢013حىت وصلت ما يعادل مليار دوالر يف عام  مليون دوالر أمريكي
قام االحتاد األورويب ابملوافقة على منح رخصة بنك ألول مؤسسة  ٢01٢ويف عام 

م ٢013وأصدر القضاء يف والية تكساس األمريكية عام صرف أوروبية لعملة البيتكوين، 
حكماً ابعتبار "بيتكوين" شكل من أشكال املال الذين ميكن استخدامه واالستثمار فيه، كما 

 املالملانية يف نفس العام بعملة "البيتكوين" واعتربُتا نوعًا من أنواع اعرتفت وزارة املالية األ
، ومت إنشاء أول جهاز صراف يف والية ساندييغو ، وفرضت الضرائب على حيازتهاخلاص

 لبيتكوين" و كذلك صرفها للدوالر.األمريكية لشراء عملة "ا
ن وحماكمات أصحاهبا إبغالق مواقع البيتكوي رمسيةورغم ما أصاب العملة من تدخالت 

أبسباب خمتلفة إال أن حتويالت العملة بلغت قيمًا عالية تفوق التحويالت اليت تتم عن طريق 
 . 1شركات حتويل األموال العاملية مثل "ويسرتن يونيون"

                                         

1 www.historyofbitcoin.org 
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يف تداول مستمر، وارتفاع يف القيمة حىت وصلت إىل يومنا احلاضر عملة والزالت ال
 رايل. 4600ما يقارب وقت كتابة هذا البحث إىل 

 الفرق بني العملة االلكرتونية والنقود الورقية:
، سة، مصنوعة من أوراق ومواد أخرى: فالنقود الورقية حمسو الوجود "الفيزايئي" .1

بينما العمالت االلكرتونية ليست حمسوسة، بل هي عملة افرتاضية ابلكامل، جمرد 
هبا؛ تكون ُمَضمَّنًة يف عملية التحويل، أرقام ُتظهرِها احملافظ االلكرتونية اخلاصة 

 فتزيد األرقام يف حمفظة املستقِبل، وتنقص من حمفظة املرِسل.
: فالنقود الورقية تقوم اجلهات املعنية يف الدولة "كالبنك املركزي" مبهمة اإلنتاج .٢

بينما العمالت االلكرتونية ، راكز املالية، ونشرها بني الناسإنتاجها، وطرحها يف امل
 إنتاجها برجميًا بواسطة مربجمني أو أفراد عاديني بواسطة "تعدين" العملة مت

 االلكرتونية، وهم ال يتبعون أي جهة حكومية أو خاصة.
: يتم التحكم ابلنقود الورقية عن طريق الدولة اليت أنتجتها، فهي املسيطرة التحكم .3

، ا يف السوقصرفها، ومراقبة حركته على طباعتها ونشرها وحتديد قيمتها وسعر
والعمالت االلكرتونية خبالف ذلك، فال توجد هيئة مركزية تتحكم هبا، وإمنا يتم 
التعامل هبا عن طريق طرفني "الندي للندي" أو املستقِبل واملرِسل، دون تدخيل وسيط 

 متحكِيم .
 

  

                                         

www.mostaqbal.ae/images/بيتكوين 
Mastering Bitcoin, History of Bitcoin. 
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 اإللكرتونيةاملطلب ال الث : طرق استحداث العمالت 
 

عمالت شبكِة "البيتكوين"  عن طريق منحيتم إنتاجها  "بيتكوين" اإللكرتونيةالعملة 
أي شخص ميلك هي عملية يقوم هبا و  "Mining"،ملن يقوم ابلتعدينجديدة من البيتكوين 

 كة بيتكوين.حاسباً آلياً ويتصل بشب
يطلق يف احلقيقة على عملية استخراج املعادن من ابطن  ،والتعدين هنا معىن جمازي

 .مسكوكة، فاسُتعِمل هذا املعىن لوجود الشبه األرض لتؤول إىل أن تكون بعد ذلك عملةً 
يشبه  املعدِيننيميكن أن نقول: إن عمل  يف العملة اإللكرتونيةولتبسيط مفهوم التعدين 

أو الشيكات لدفع التزوير واإلنفاق  عمل صراف البنك الذي يقوم بفحص النقود الورقية
املزدوج، والتأكد من التواقيع وأرقام احلساابت وهواييت العمالء لدفع االنتحال، والتحقق من 

 وجود سيولة كافية لدعم هذا التحويل. 
على  املعدِيننيلكرتونية تقوم هبا أجهزة إعملية رقابية : اإللكرتونيةتعدين يف العملة الف

 : ق من شيئنيملة "بيتكوين" من الندي للندي، فيقوم املعدِين ابلتحقعمليات حتويل ع
 ل.ملستقبته برجمة "بيتكوين" للتأكد من املرسل واالتوقيع االلكرتوين الذي أعدَّ  .1
ابلدخول إىل ما يسمى  ، وذلكعدم سبق انفاق هذه العملة انفاقًا مزدوجاً  .٢

سلسلة  حيتوي علىموحيد لكرتوين سجل إهو عبارة عن و " Block Chain"يب
مجيع التحويالت السليمة لعملة "البيتكوين" يف العامل  تتضمن من ُكَتل معلوماتٍ 

 عملية التحويلمنذ إنشاء العملة وبداية تداوهلا، فتقوم عملية التعدين مبطابقة 
 ال . تكرارها أمابلسجالت ملعرفة ما إذا مت 

البيتكوين السابقة اليت جرت : توثيق عمليات حتويل عمالت التعدين وفائدة عملية 
، اإلبقاء على الصحيح، و ركري ، ورفض الزائف منها وامليف الشبكة خالل العشر الدقائق السابقة
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"، املوجود يف مجيع أجهزة مستخدمي Blockchainالسجل املوحيد "يف  تسجيلهو 
 ابلشبكة."بيتكوين" املتصلني 

 وحيديف السجل امل "Block" كتلة معلوماتويقوم املعدِين بتسجيل  
"Blockchain" حتتوي على: 

 . توقيع الكتلة السابقة لربطه هبا1 
 دقائق 10. الئحة التحويالت الصحيحة خالل ٢ 
، وهذا التوقيع جيب أن يكون فريداً . توقيع للكتلة احلالية ليتم ربط الكتلة التالية هبا3 

عالية القدرة  حواسب آليةحيتاج املعدين إىل أجهزة   من توقيع الكتلة السابقة، ولذاوانجتاً حسابياً 
 .وفائقة السرعة للوصول إىل احلل بشكل أسرع من بقية املعدنني

ٍن وأول مُ   املكونة من الثالث األجزاءابستحداث الكتلة  يقوم بعملية التعدين كاملةً َعدِي
نحه يًا مبكرتونإلتقوم شبكة "بيتكوين"  "Blockchainوإدراجها يف السجل املوحد "

 .اإللكرتونية"بيتكوين" تضاف إىل حمفظته  عمالت
إال تعديٌن  ظيم عملية التعدين، حبيث ال ينجحتنلبرجميًا  وشبكة "بيتكوين" مصممةٌ 

أو بلغت قوة أجهزُتم، وتقوم الشبكة أيضاً  املعديننيكل عشر دقائق، مهما كثر عدد   واحد
 ٥0ابتدأت مبنح – بتقليص عدد املكافآت املمنوحة للُمَعدِينني كل أربع سنوات إىل النصف

استحداث يتوقف  ومن مثَّ -، حبيث تتوقف الشبكة تلقائياً عن منح املكافآت -عملة بيتكوين
مليون عملة "بيتكوين"،  ٢1 إذا وصل عدد عمالت "البيتكوين" يف الشبكة إىل -العمالت

 م.٢140وذلك عام 
هلبوط القيمة بسبب زايدة اإلنتاج  أن عملة البيتكوين ستكون غري قابلةٍ  :وفائدة هذا

 .1طباعة عدد ضخم من النقود الورقيةكما حيصل عند 
                                         

1 www.bitcoinnewsarabia.com/what-is-bitcoin-mining-part-1/ 
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 املطلب الرابع: االستعماالت املعاصرة للعمالت اإللكرتونية، ومميزاهتا وخماطرها.
 

م، ٢009مل يتم استعمال عملة بيتكوين على أرض الواقع مع بدء إنتاج هذه العملة عام 
شراء "بيتزا"  حقيقية للشراء هيكانت أول عملية ، حيث  ٢010بل أتخر العمل هبا إىل عام 

يف أعوام قليلة حىت آالف عملة بيتكوين، مث توالت التعامالت بشكل مكثف  10بقيمة 
مليار  ٢٢عمالت البيتكوين وقت كتابة هذا البحث إىل ما يقارب مة السوقية لوصلت القي

 .1 ، مما يدل على ارتفاع العرض والطلب على هذه العملةدوالر أمريكي
الكرتونية جند أن السوق االلكرتوين هو أكرب سوق للتعامل  "بيتكوين"ومبا أن عملة 

ونياً، فال هبا؛ إذ تتأكد احلاجة إليها يف السوق االلكرتوين، لسهولة تداول العملة وحتويلها الكرت 
حتدد الشركة املاحنة هلا عن طريق البنك شروط احلصول  ائتماننكي مطلوب وال بطاقة حساب ب

 عليها والتعامل هبا. 
لشراء السلع واخلدمات موقع  اإللكرتونيةومن أشهر املتاجر 

www.usebitcoins.info    ، كما يقدم املوقع خريطة حتدد أشهر املتاجر العادية حول
 . "Real worldالعامل اليت تقبل التعامل ابلبيتكوين يف قسم "

                                         

Mastering Bitcoin, Bitcoin Mining 
Bitcoin, The simplified guide to understand Bitcoin, Bitcoin 
Mining, Benjamin R. Schofield. 
 

1 www.Bitcoinblockhalf.com 
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اليت تقبل ابلتعامل ابلبيتكوين أيضًا موقع  اإللكرتونيةومن أشهر املتاجر 
Shopify.com  كثر من أل ، ويقدم خدماتهاإللكرتونيةيقدم خدمة أتسيس املتاجر  الذي

  .ألف اتجر مبختلف السلع واخلدمات ٧0
فعملة البيتكوين يتم استخدامها يف نفس ما تستخدم فيه العملة الورقية من شراء السلع 

وحىت عقود العمل وخصوصًا العمل عن بعد، وقد قامت بعض اجلهات اخلريية  واخلدمات
 .1بتقبيل عملة البيتكوين كمصدر للتربعات

ومن أهم االستعماالت املعاصرة هلذه العملة التحويالت املالية من الندي للندي، فبمجرد 
بينهما  كرتونيةاإللحصول الطرفني على حمفظة بيتكوين الكرتونية يستطيعان حتويل العمالت 

يف أي وقت، وأبي كمية، ومن أي مكان، وبسرعة عالية )ال تزيد أبي حال عن عشر دقائق 
(، وقد وصلت " الذي يقوم به املعدينونProof of workهي ما يسمى بوقت التحقق 

مليون  3٥0يف شهر مارس من هذا العام إىل ما يقارب يف هذه العملة  اليومية التحويالت قيمة
  ٢ألف عملية حتويل ٢٥0بعدد يزيد عن  أمريكيدوالر 

كما أن بعض الدول بدأت بقبول عملة البيتكوين يف دفع الرسوم احلكومية، مثل 
  3م، وهي أول حكومة تتعامل مع هذه العملة بشكل رمسي ومباشر٢016سويسرا يف عام 

                                         
1 bitcoin Mastering 
٢ www.Blockchain.info 

3 www.mostaqbal.ae/public-services-now-payable-bitcoin-
swiss-town/ 
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دفع رسوم الدراسة  تقبلأول جامعة يف العامل جامعة نيقوسيا يف قربص أصبحت  و
 .1بعملة بيتكوين

 لكن هذه العملة ال ختلو من خماطر؛ وملخاطرها أشكال عدة:
استعماهلا يف غسيل األموال وبيع املمنوعات من خمدرات وأسلحة وخدمات وغري  .1

وتراقبها من ذلك؛ فعدم وجود سلطة مركزية تشرف على التعامالت واحلواالت 
ات غسيل ستخدام هذه العمالت يف عمليجعل من السهل االنواحي األمنية 

 األموال وبيع املمنوعات.
ببيع اشتهرت احلرير"  طريق"يرائجة ضخمة تسمى بالكرتونية وقد قامت سوق 

نرتنت العميقة يف ذلك شبكة اإل احملرمة واملمنوعة دولياً، مستخدمةً  واخلدمات وترويج السلع
"Deep web" تقنية "الندي نشر املعلومات وتبادهلا، بة يف اليت تعتمد أيضا على الالمركزي

، العمالت األخرى أضعافاً  للندي"، وسامهت يف رواج عملة "بيتكوين" ورفع قيمتها مقابل
 .واخنفضت قيمتها بشدة ملا أغلقت احلكومة األمريكية شبكة "طريق احلرير"

ما يقوم به هذه األايم أصحاب  اإللكرتونيةومن آخر االستخدامات الضارة للعملة 
أجهزة  ماليني " املنتشر حول العامل من اخرتاقWanna cryفريوس الفدية االلكرتوين "

احلاسب اآليل وتشفري مجيع امللفات فال يستطيع صاحب احلاسب اآليل من استخدام 
دوالر  300ملفاته، مث يطلب املخرتق فدية من صاحب احلاسب اآليل وهي ما يساوي 

، وسبب ٢يكي من عملة البيتكوين، ليقوم بفكي التشفري عن ملفات اجلهاز املخرَتقأمر 
إذ يتم التحويل إىل حمفظته  ن أنه ال ميكن معرفة املرسل إليه؛اختيارهم لعملة البيتكوي

                                         

1 https://www.unic.ac.cy/news/unic-be-first-university-world-
accept-bitcoin 

 انظر للمزيد عن هذا الفريوس موقع املركز الوطن اإلرشادي ألمن املعلومات  ٢
www.cert.sa 



20 
 

ستطيع تتبع التحويل والتعرف مباشرة دون مرور األموال على جهة حكومية ت اإللكرتونية
 مكمن اخلطر. على املرسل إليه، وهنا

؛ نظراً ابلعمالت الورقية مقارنةً  وعدم ثبوت الثقة العامة هبا درجة القبول املنخفضة .٢
حلداثتها، واحنصار التعامل فيها بني املتعاملني ابلتقنية بشكل واسع؛ لكوهنا عملة 

 ة.حبت رقمية الكرتونية
الذين تعودوا عشرات مل تكسب ثقة التجار واملتعاملني هي ا غري حمسوسة فكوهنلنظراً و 

يستطيعون  اليت أو يف حساابُتم البنكية ،السنني على التعامل ابلنقود الورقية املوجودة بني أيديهم
 الوصول إىل عينها مىت ما أرادوا. 

يكون يف أضيق الصور اليت ال يكون ما  ولذلك جند أن استخدام عملة البيتكوين غالباً 
 "أوبر"إىل الورق النقدي سبيل فيها، كما حدث يف االرجنتني ملا رفضت احلكومة عمل شركة 

 قام السائقونف ،البنوك من إاتحة وسائل الدفع للسائقني عرب خدمات البنوك حظرت و، للنقل
 . 1الً عن النقدبقبول عملة البيتكوين بدي يف شركة "أوبر"

حمتوايُتا، فرغم استحالة انتحال ملكية عمالت وسرقة  اإللكرتونيةاق احملافظ اخرت  .3
وعمل املعدينني يف  اإللكرتونيةبيتكوين أو تقليدها؛ نظراً للقوة التشفريية يف العملة 

 اإللكرتونيةإال أنه ميكن للمخرتقني سرقة احملافظ  ،توثيق العمالت والتحويالت
، مثلما يتم و احملفوظة يف أجهزة احلاسب الشخصياملوجودة على شبكة االنرتنت أ

 سرقة احلساب البنكي االلكرتوين ابخرتاق موقع البنك وسرقة بياانت العمالء.

                                         

1 https://mostaqbal.ae/argentinas-war-against-uber-works-to-
bitcoins-advantage/ 
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" املختصة Bitfinexوقد وقع ما يشبه السطو على البنوك حينما مت اخرتاق شبكة "
 .1مليون دوالر أمريكي ٧8ما قيمته  بصرف عملة "بيتكوين" وسرق منها

، بل حىت العملة الورقية قابلة للسرقة رغم اإللكرتونيةوقد ال يكون هذا خاص ابلعملة 
 صعوبة تزويرها، سواء مت حفظها بشكل شخصي أو يف املصارف والبنوك .

األخطاء التقنية اليت تواجهها مواقع صرف العملة والتعامل هبا، وكذلك املواقع  .4
 .آالف عمالت البيتكوينتسبب بفقد يقد املختصة ابلتعدين، مما 

" MtGoxوقد توقفت أكرب شبكة إلكرتونية ايابنية خمتصة بصرف عملة البيتكوين "
بسبب كثرة األخطاء التقنية يف املوقع، مما أدى ابلشركة إىل إعالن اإلفالس، وسط تقارير تشري 

تفتقد أهم  اإللكرتونية، مما جيعل هذه العمالت ٢عملة بيتكوين منها ٧44000 سرقة إىل
  خصائص النقود، أال وهو اعتبارها خمزانً للقيمة.

املوقف الضبايب من احلكومات واملؤسسات املالية حول العامل حول االعرتاف  .٥
الكامل هبذه العملة هو أصعب ما تواجهه هذه العملة ومستخدميها؛ فقد متت 

تلفة مصادرة ما يساوي ماليني الدوالرات من أشخاص وجهات جتارية بتهم خم
أو عدم االعرتاف  صمنها تبييض األموال أو املتاجرة غري املشروعة أو عدم الرتخي

 .ابلعملة أصالً 
 ٢.9وزارة األمن الداخلي األمريكية ابالستيالء على ما يساوي قد قامت و 

بتهمة  ،املختصة بصرف عملة البيتكوين "MtGoxمليون دوالر أمريكي من شبكة  "

                                         

1www.theguardian.com/technology/2016/aug/03/bitcoin-stolen-
bitfinex-exchange-hong-kong 
2 www.historyofbitcoin.org 
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"مشروع حتويل أموال"، كما أوقف البنك املركزي الصين التعامل تسجيل ابسم عدم ال
 .1ابلبيتكوين؛ مما أدى إىل اخنفاض قيمة العملة

 
وعلى الرغم من هذه الصعوابت واملخاطر، إال أن حجم التعامالت هبذه العملة حول 

 .الورقية التقليديةمقابل النقود  العامل يف ازدايد كبري؛ نظراً للمميزات اليت تقدمها هذه العملة يف
 :  أهم هذه املميزات ومن

وتكون هذه العملية مسجلة  ،تنتقل من الندي للندي  اإللكرتونية: فالعملة محاية اخلصوصية .1
يف السجل املوحيد من غري حتديد اهلوية احلقيقية للمرسل واملستقبل، وإمنا يُذكر يف 

، لكل منهما اإللكرتونيةالعام للمحفظة فتاح امل "Blockchainاملوحَّد " السجل
، وهذا يوفر أيضًا محاية ضد سارقي اهلوايت عرب الذي هو مبثابة العنوان للمحفظة

 الشبكة.
بشبكة البيتكوين تعن  اإللكرتونية: فتقنية نقل العمالت التعامل املباشر بني األطراف .٢

ذا كانت أن العملة تنتقل من الندي للندي بدون تدخيل أي وسيط مينع هذه املعاملة إ
حول العامل  الدفع والتحويالت ، مما يتيح حرييةسليمة من التزوير أو اإلنفاق املزدوج

 واملقدار.دون حدود ابملكان والزمان 
وجود جهات مركزية تتحكم ابلعملة الورقية : فرسوم التحويل املنخفضة أو املعدومة .3

حتتاجها هذه اجلهات اليت  ة التحويالت عالية بسبب التكاليفوحتويالُتا جعل تكلف
ها الناس بشكل كبري عملية ، مما جعل عمليات حتويل املبالغ اليسرية اليت حيتاجاملركزية

عمليات التحويل والعمليات الشرائية هبذه العملة أما ، لغالء رسوم التحويلصعبة؛ نظراً 
هذه ، أو برسوم منخفضة جداً، وفائدة النعدام التكلفة فيها تكون غالبًا بدون رسوم

                                         

1 www.historyofbitcoin.org 
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الرسوم منح أولوية يف عملية معاجلة هذه املعاملة من ِقبل املعدينني، فتحصل املعاملة 
 أسرع.على التوثيق بشكل 

: فجميع املعلومات اخلاصة بعمليات عملة البيتكوين متاحة يف الشفافية واحليادية .4
" ميكن ألي شخص الدخول عليها واستخدامها Blockchainالسجل املوحيد "

 التالعبوالتوثيق منها بشكل حلظي، ويف نفس الوقت ال ميكن ألي شخص أو جهة 
  التشفري.هبذا السجل أو بشبكة البيتكوين؛ ألنيه مؤيمن من خالل نظام 

وبراجمها املتوافرة  اإللكرتونية: من خالل منصيات العمالت سهولة التداول والتحويل .٥
يف شبكة  اإللكرتونيةسواًء عرب املواقع أجهزة احلاسب اآليل، واألجهزة الذكية، يف 

 اإللكرتونية.االنرتنت أو الربامج احملميلة على األجهزة 
 ببدائلهافباملقارنة مع العمليات املالية ابلنقود الورقية أو : سرعة توثيق العمليات .6

اليت تتم عرب احلدود الدولية قد تستغرق عملية التوثيق أو املقاصة ساعات  اإللكرتونية
ال تتجاوز هذه العملية عشرة دقائق مهما بلغ ف اإللكرتونيةأو أايماً، أما يف العملة 

 .1حجمها
  

                                         

1 www.bitcoin.org 
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، واألحكام اإللكرتونيةاملبحث الثاني : التكييف الفقهي للعمالت 
 الشرعية املتعلقة بها :

 

 األول : مدى جراين الراب يف العمالت اإللكرتونية، وعلة ذلك.املطلب 
 

 متهيد:
يف حبوث ودراسات سابقة، وقد عنوا  اإللكرتونيةالنقود  عنتكلم الفقهاء املعاصرون 

 يف أحباثهم أحد أمرين: اإللكرتونيةابلنقود 
والبطاقة النقود اليت حتملها وسائط الكرتونية مثل النقد املوجود يف بطاقة االئتمان  .1

مسبقة الدفع، وكذلك البطاقة اليت يصرفها البنك ليتمكن العميل من السحب من 
 وغريها. اإللكرتونيةحسابه اجلاري عرب أجهزة الصرف اآليل، وكذلك الشيكات 

وهذا النوع من النقود ال يدخل يف صورة البحث؛ إذ هو عبارة عن وسيلة لتداول املال 
ذو األصل الورقي، فقيمته بقيمة النقد الورقي الذي يغطيه يف الوديعة البنكية، أو يف لدى 

 الورقي.الشركات اليت تقدم خدمة بطاقات االئتمان، فاحلكم فيها كاحلكم يف النقد 
اليت قامت إبنتاجها مؤسسات مالية معتمدة يف دوهلا ووضعت امسها  اإللكرتونيةالنقود  .٢

وقيمتها والقوانني اخلاصة هبا، والوسائط اليت حتملها من بطاقات ممغنطة أو أجهزة 
 فيها ويف العمليات اليت تتم من خالهلا. وتقوم ابلتحكمختزين، 

ال تستطيع وهذا النوع من النقود ال يدخل أيضًا يف صورة البحث، فهي نقود 
، ، وقيمتها اثبتة يف مقابل العملة األصليةاملؤسسات املالية انتاجها إال بغطاء من النقد الورقي
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مركزية  كما أهنافهي أشبه ما يكون بتسمية النقود الورقية مبسمى آخر، وتداوله الكرتونياً،  
 كالورق النقدي متاماً.،  والتحويل اإلنتاج واملراقبة والتحكم

 
تشرتك مع النوعني السابَقني يف فهي  هي موضوع البحثاليت  اإللكرتونيةأما العملة 

 اإللكرتونيةالكرتونية حبتة، تقوم الربجمة عملة عدم الوجود الفيزايئي هلا، لكنها تتميز أبهنا 
من الورق النقدي أو غريه يقابلها، وتعتمد على  غطاءٌ ليس هلا إبنتاجها بدون تدخيل بشري، و 

الالمركزية يف اإلنتاج واملراقبة والتحويل؛ فإنتاجها الكرتوين، واملراقبة تتم عن طريق املعدينني من 
أي جهاز متصل ابإلنرتنت يف العامل، والتحويل يتم من الندي للندي دون تدخيل أي طرف حكومي 

 .أو مؤسسي على اإلطالق

 راب يف العمالت اإللكرتونية، وعلة ذلك:جراين ال
"البيتكوين" على معرفة علة الراب يف  اإللكرتونيةيرتتب معرفة جراين الراب يف العمالت 

على  اإللكرتونيةالذهب والفضة؛ إذ قد سبق بيان انطباق الوصف الثمن املوجود يف العملة 
 املوجود يف الذهب والفضة.

لراب يف غري الذهب والفضة واألصناف األربعة املذكورة وقد اختلف الفقهاء يف جراين ا
  قولني:يف حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه على 

، ها، فال يدخل الراب يف غري الراب مقصور على هذه األصناف الستةأن  القول األول:
، وقال به ابن ٢والشعيب ومسروق وعثمان البيت عن طاوس وقتادة وحكي، 1الظاهريةوهذا قول 

                                         

 ( .4/4(، املغن )386(، جامع بيان العلم وفضله )ص468-8/46٧انظر: احمللى ) 1
 (٢/136(، إعالم املوقعني )8/468(، احمللى )4/91(، التمهيد )4/4انظر: املغن ) ٢
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وصديق حسن  4، واختاره الصنعاين3، والباقالين٢واجلوين من الشافعية 1عقيل من احلنابلة
 .من املتأخرين ٥خان

 أدلة أصحاب هذا القول:
القول ابلقياس من عدمه، ألصحاب هذا القول طرق خمتلفة يف االستدالل، بناًء على 

 وبيان ذلك:
أبن القياس ليس حبجية، وإحلاق غري األصناف  استدل الظاهرية على مذهبهم:: أوالا 

 الستة هبا إمنا جرى على هذا األصل، فما بن على ما ليس حبجية ال يصري حجية.

 آية البقرةسورة   ڇ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڇ استدلوا أيضًا بعموم قول هللا تعاىل و 

 (٢9) آية النساءسورة  ڇ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڇ عزوجل وبقوله ، (٢٧٥)
االستدالل: أن اآلايت تشمل يف عمومها ما عدا األصناف الستة الواردة يف  ووجه

، فاألصل يف املعامالت اإلابحة، وهذه القاعدة الشرعية مقتضاها أن الراب ال جيري احلديث
 .6فيما عدا األصناف الستة؛ لعدم وجود دليل يزيل مقتضى تلك القاعدة

القياس حجة، لكن دليلهم على عدم استعماله أما غري الظاهرية فهم يرون أبن اثنياً: 
قم دليل القياس على أصل حيتاج إىل قيام دليل على أن هذا األصل معلل، وإذا مل ي : أبنهنا

 .٧على ذلك فال يسوغ القياس

                                         

 (٢/136انظر: إعالم املوقعني ) 1
 (8٢3-٢/8٢٢انظر: الربهان يف أصول الفقه ) ٢
 (3/٢63انظر: الفروق للقرايف ) 3
 (3/38نظر: سبل السالم )ا 4
 (111-٢/110انظر: الروضة الندية ) ٥
 (8/468(، احمللى )4/4انظر: املغن ) 6
 (1٢/113(، املبسوط )6/148انظر: فتح القدير ) ٧



27 
 

واستدلوا أيضًا أبن علل القياسيني اختلفت، وهي علل ضعيفة، وإذا مل تظهر العلة 
 .1امتنع القياس

 
، وأن ِذكرها يف العلةيف  الستة الراب جيري فيما وافق هذه األصنافأن  القول ال اي:

الذهب علة يف اختلفوا  ، مثاألحاديث إمنا هو للتمثيل أو لكوهنا غالب ما كان جيري فيه التعامل
 على ثالثة أقوال: والفضة

الوزن مع اتفاق اجلنس يف راب الفضل،  أن العلة يف الذهب والفضة القول األول:
، وهو أحد 3، وأمحد يف أشهر الرواايت عنه٢وزن فقط يف راب النسيئة، وهو مذهب احلنفيةوال

 .4قويل الزهري ومحاد والثوري واألوزاعي والنخعي وإسحاق واحلسن
أن علة حترمي الراب يف الذهب والفضة الثمنية الغالبة، وهي قاصرة عليهما  :ال ايالقول 

، ٧ورواية عن االمام أمحد، 6ومذهب الشافعية، ٥عن مالكاملشهور إىل غريمها، وهو  ال تتعدى
 .8وهو مذهب اإلمام أيب ثور وسعيد بن املسيب

                                         

(، الروضة الندية 3/38(، سبل السالم )4/1٢8(، املبدع البن مفلح )٢/136انظر: إعالم املوقعني ) 1
(٢/111.) 
 (.4/8٥(، تبيني احلقائق )٥/183(، بدائع الصنائع )1٢/113انظر: املبسوط ) ٢
 (3/٢٥٢(، كشاف القناع )4/1٢6(، املبدع )4/٥انظر: املغن ) 3
 (8/48٥(، احمللى )9/393(، اجملموع )4/٥(، املغن )8/3٧انظر: مصنف عبدالرزاق ) 4
 (.4/89(، التمهيد )٢/113(، حاشية العدوي )٥٢٢انظر: املقدمات املمهدات )ص ٥
 (3/380(، روضة الطالبني )٥/163(، البيان )٥/91انظر: احلاوي الكبري ) 6
 (.4/1٢6(، املبدع )4/٥(، املغن )٢/٥3انظر: الكايف ) ٧
 (.٥89(، فقه اإلمام أيب ثور )ص9/394انظر: اجملموع ) 8
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يف مذهب  أن علة حترمي الراب يف الذهب والفضة مطلق الثمنية، وهو قولٌ : ال الثالقول 
، واختاره أبو 3، وقول حممد بن احلسن من احلنفية٢، ورواية عن اإلمام أمحد1اإلمام مالك

 .6املالكي وابن العريب ٥وابن تيمية 4اخلطاب

 
 األدلة: 

 ، منها: استدل أصحاب القول األول أبدلة
ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) الذهب  .1

ابلذهب وزان بوزن مثالً مبثل والفضة ابلفضة وزانً بوزن مثالً مبثل، فمن زاد أو استزاد 
 .٧فهو راب( 

ما رواه أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم: ) ال تبيعوا  .٢
 .8ابلذهب وال الورق ابلورق إال وزانً بوزن مثالً مبثل سواًء بسواء( الذهب

ما رواه فضالة بن عبيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : )ال تبيعوا الذهب إال  .3
 .9وزانً بوزن(

                                         

 (4/٢0( و )396-3/39٥ونة )انظر: املد 1
 (٥/1٢انظر: اإلنصاف ) ٢
 (6/٥9(، بدائع الصنائع )٢٢/٢1انظر: املبسوط ) 3
 (4/148انظر: الفروع ) 4
 (٢9/468انظر: جمموع الفتاوى ) ٥
 (310-٥/309انظر: عارضة األحوذي ) 6
 (11/1٥رواه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب الراب ) ٧
 (11/11ه، كتاب املساقاة، ابب الراب )رواه مسلم يف صحيح 8
 (11/19رواه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب الراب ) 9
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ما جاء عن عمار رضي هللا عنه أنه قال : "العبد خري من العبدين والثوب خري  .4
 .1فال أبس، إمنا الراب يف النَّساء إال ما كيل أو وزِن" من الثوبني، فما كان يداً بيد

أن قضية البيع املساواة، واملؤثر يف حتقيقها الكيل والوزن واجلنس، فإن الكيل أو  .٥
 .٢ي بينهما صورة، واجلنس يسوي بينهما معىًن، فكاان العلةالوزن يسوي 

 
 واستدل أصحاب القول ال اي أبدلة، منها: 

هنى عن بيع الطعام )ن النيب صلى هللا عليه وسلم عبدهللا: أما روى معمر بن  .1
 .3ابلطعام إال مثالً مبثل(

وجه الداللة: أن الطعام يف األصناف األربعة وصف شرف؛ إذ به قوام األبدان، والثمنية 
 .4وصف شرف؛ إذ به قوام األموال، فيقتضي التعليل هبما

أن اإلمجاع منعقد على جواز إسالم الذهب والفضة يف سائر األموال ومنها  .٢
والثمنية هي الوصف املوزوانت، فدل هذا على أن الوزن ليس هو العلة فيهما، 

 .٥األنسب هلذا احلكم
، فهما أمثان املبيعات، وقيم املتلفات أن غري الذهب والفضة ال يقوم بوظيفة الثمنية .3

، فتقتصر العلة شائعان عند أكثر الناس يف خمتلف البلدان وأروش اجلناايت، ومها
 .6فال يُطمع يف القياسعليهما، وفائدته معرفة أن احلكم مقصور عليهما 

                                         

 (٢/1٢4(، مشكل اآلاثر للطحاوي )8/484انظر: احمللى ) 1
 (.٧/6(، فتح القدير )٥/184(، وانظر: بدائع الصنائع )4/٥املغن ) ٢
 (3/1٢14ام مثالً مبثل )رواه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب بيع الطع 3
 (4/6املغن ) 4
 (٢9/4٧1(، جمموع الفتاوى )4/٢٥8انظر: املنتقى للباجي ) ٥
 (9/393(، اجملموع )6/٥4انظر: احلاوي الكبري ) 6
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ا استدل به أصحاب القول الثاين من اعتبار الثمنية أصحاب القول الثالث مبواستدل 
 هي العلة، لكن خالفوهم يف اعتبارها علة قاصرة مبا يلي:  

قصود من الثمنية ليس عني الذهب والفضة، وإمنا املقصود ما حتققه من كوهنا أن امل .1
وسيلة إىل املطلوابت، فما قام مقام الذهب والفضة يف ذلك كالفلوس الرائجة فال 

 .مانع من إحلاق الوصف هبا
وأبن ختصيص الذهب والفضة يف السنية جاء من ابب التغليب؛ إذ ليس فيهما  .٢

معىن ميتازان به عن غريمها سوى كوهنما أمثااًن ومعيارًا للمعامالت يف زمن النبوة، 
وهذا الوصف يوجد يف كل ما يتخذه الناس عملة، ويروج رواج النقدين، ويصبح 

ري يف الذهب والفضة من الراب؛ ألنه معيارًا للتقومي، وعلى هذا فيجري فيه ما جي
مبعنامها ويؤدي وظيفتهما، والظلم الذي من أجله حرم الراب يف الذهب والفضة واقع 

  1فيما حل حملهما وقام مقامهما. 
 

 الرتجيح ومناقشة األدلة: 
الذي يظهر رجحانه وهللا أعلم القول أبن العلة يف الذهب والفضة هي مطلق الثمنية،  

 يح ما يلي:وسبب الرتج
، والصفات الثمنية أن قصر النقدين على الذهب والفضة ال دليل صريح يعضده .1

، قال ابن تيمية رمحه هللا : " وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد موجودة يف غريمها
طبعي وال شرعي بل مرجعه إىل العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه يف األصل ال يتعلق 
املقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارا ملا يتعاملون به والدراهم والداننري ال تقصد 

ذا كانت أمثاان؛ خبالف سائر األموال فإن لنفسها بل هي وسيلة إىل التعامل هبا وهل

                                         

 (.٢/13٧(، إعالم املوقعني )٢9/469(، جمموع الفتاوى )٥/18٥انظر: بدائع الصنائع ) 1
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املقصود االنتفاع هبا نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة ابألمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة 
 .1احملضة اليت ال يتعلق هبا غرض ال مبادُتا وال بصورُتا حيصل هبا املقصود كيفما كانت"

ذ من غري الذهب .٢ كما أثبتته كتب التاريخ   والفضة أن الواقع التارىي أثبت أن النقد اختُِّ
، وقد عزم عمر رضي هللا عنه عن اختاذه من جلود اإلبل، لكنه تراجع عن واألحافري

، مما يدل على جواز اختاذ النقد من غري ٢ذلك ملا قيل له: "إذن ال إبل". فأمسك
 .الذهب والفضة لعدم انكار الصحابة، لكن أمسك ملصلحة احلفاظ على اإلبل

يف إجراء أحكام الراب على الذي قصده الشارع ة املكتسبة والضرر املدفوع املصلحأن  .3
، قال اإلمام مالك اء أحكامه على النقود من غريمهاالذهب والفضة يتحقق يف إجر 

رمحه هللا يف الفلوس: "ال خري فيها َنِظرًة ابلذهب وال ابلورق، ولو أن الناس أجازوا 
 .3لكرهتها أن تباع ابلذهب والورق نظرة" بينهم اجللود حىت تكون هلا سكة وعني

ويف عبارته هذه رمحه هللا بيان مدار حتقيق الثمنية يف األشياء وهي إجازة الناس، أو ما 
 .يعرب عنه ابلرواج

  
 األقوال املخالفة: يرتجيح به هذا القول مناقشةُ ومما 

فالقول بقصر الراب على األصناف الستة ال تعضده األدلة، وال يوافق مقاصد الشريعة،  -
تفريق بني فالشريعة جاءت حبفظ املال، وال ميكن من الشريعة اليت جاءت ابلعدل أن 

قصر الراب على أصناف حمددة وتبيحه يف غريها مما تقع فيه املفسدة اليت تاملتشاهبات ف
 . من أجل دفعها حرم الراب

                                         

 (٢٥٢-19/٢٥1جمموع الفتاوى ) 1
 (40بلدان للبالذري )صفتوح ال ٢
 (3/٥املدونة ) 3
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والقول ابعتبار الوزن علًة للراب يف الذهب والفضة ال أدلة صرحية تدل عليه، بل هو  -
خمالف لإلمجاع املنعقد يف جواز السلم يف املوزوانت ابلذهب والفضة، مما يدل على أن 

 .العلة فيهما ليست الوزن
ى الذهب جيعل العلة قاصرة علوالقول ابعتبار العلة يف الذهب والفضة هي غلبة الثمنية  -

رة حينئذ من التعليل هبذه العلة، خبالف القول والفضة، وهذا مينع القياس عليهما، فال مث
ني الناس، وصار أبن العلة هي مطلق الثمنية، فيجري القياس على كل نقد راج وقُِبل ب

 .حيقق وظائف الثمن
 

 :"البيتكوين"  اإللكرتونيةحتقيق العلة يف العملة 
على القول أبن العلة يف الذهب والفضة هي  اإللكرتونيةتتحقق علة الراب يف العملة 

وظائف الثمن، ولعلها  واالشتمال علىحتقق فيها الرواج  اإللكرتونيةمطلق الثمنية، فالعملة 
أقرب شبهاً ابلذهب والفضة من األوراق النقدية من حيث انتشارها العاملي غري احملدود ابملكان 

 راب جيري فيها بعلة الثمنية، فيشرتط بيعها جبنسها التماثل والتقابض.وتعاماًل، وعلى هذا فال قبوالً 
فيستحيل أن يكون التقابض فيها حسيياً حقيقياً، غري حمسوسة  اإللكرتونيةومبا أن العملة 

 السجلابلقيد االلكرتوين يف  ل عملية التحويل أو الدفعجَّ سَ بل التقابض فيها حكمي، حني تُ 
، اخلاصة ابحملول إليه اإللكرتونيةر العملة رقمًا يف احملفظة ظهَ وتَ  ،"Blockchainاملوحيد "

 .1كما هو احلال يف القيد املصريف يف املعامالت البنكية
 

  

                                         

(، الفقه اإلسالمي وأدلته 13/٥03(، فتاوى اللجنة الدائمة )6/٥٥/4انظر: قرار اجملمع الفقهي رقم ) 1
 (٧/٥1٧6الزحيلي ) ةد. وهب
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 . يف العمالت اإللكرتونيةاملطلب ال اي : حكم الزكاة 
 ؛"البيتكوين" مااًل فإن الزكاة واجبة فيها اإللكرتونيةبعد أن حتقق اعتبار العمالت 

، (19) سورة الذارايت، اآلية ڇڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڇ لدخوهلا يف عموم قول هللا تعاىل 
وكما ثبت جراين الراب فيها محاية ملال الفقري من األخذ ظلماً فتثبت الزكاة فيها أيضاً محاية حلق 

 .الفقري من املنع ظلماً 
 .اإللكرتونيةكيفية تقدير النصاب يف العمالت   هي:بعد ذلك  واملسألة املهمة

الورقية ابلذهب والفضة جيري  ولعل خالف الفقهاء املعاصرين يف تقدير زكاة النقود
اكتسبت صفة الثمنية، أموال  اإللكرتونيةوالعمالت  1ابعتبار أن كاًل من النقود الورقية ؛هنا

 املنصوص عليها يف الشرع، ومنها الزكاة.فيجري عليها أحكام الذهب والفضة 
  أربعة أقوال:وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف هذه املسألة على 

 . ٢: تقدير نصاهبا أبقل قيمة نصاٍب من الذهب أو الفضةالقول األول
 . 3نصاب الذهب تها: تقدير نصاهبا بقيمالقول ال اي

                                         

(: "حيث إن الثمنية متحققة 1/٢٢1جاء يف قرار هيئة كبار العلماء يف جملة البحوث اإلسالمية ) 1
بوضوح يف األوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر أبكثريتها: أن الورق النقدي يعترب نقًدا 

أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار،  قائًما بذاته كقيام النقدية يف الذهب والفضة وغريمها من األمثان، وأنه
مبعىن أن الورق النقدي السعودي جنس، واألمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، 

 وأنه يرتتب على ذلك األحكام الشرعية اآلتية:
 لفلوس. أوال: جراين الراب بنوعيه فيها، كما جيري الراب بنوعيه يف الذهب والفضة ويف غريمها من األمثان كا

اثنًيا: وجوب زكاُتا إذا بلغت قيمتها أدىن النصابني من الذهب أو الفضة، أو كملت النصاب مع غريها 
 من األمثان وعروض التجارة، إذا ملكها أهل وجوهبا."

 (93(، الزكاة وتطبيقاُتا املعاصرة للدكتور الطيَّار )ص 1/٢٢1انظر: جملة البحوث اإلسالمية ) ٢
(، أحكام وفتاوى ٢86 /1(، وانظر: فقه الزكاة )9٢انظر: يف اجملتمع اإلسالمي حملمد أبو زهرة )ص 3

 (٢4الزكاة والصدقات )ص 
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 .1الفضةقيمتها املساوي لنصاب : تقدير نصاهبا بالقول ال الث
 .٢: تقدير نصاهبا مبا يكفي يف معيشة أسرة كاملٍة سنًة كاملةً القول الرابع

 األدلة: 
 :استدل أصحاب القول األول مبا يلي

ن األدلة الصحيحة جاءت إبثبات النصابني )الذهب والفضة(، فيكون املعترب منهما أ
 3وهو األقل نصاابً يف تقومي النقد الورقي هو األحظ للفقري 

 
 :مبا يلي  القول ال اي أصحاب واستدل

 .4الف الفضة فهي تتفاوتن قيمة الذهب اثبتة ال تتغري لثبات وزنه، خبأ .1
كخمس األخرى   موال الزكاة للتقدير أبن نصاب الذهب أقرب األنصبة املذكورة أ .٢

  ٥من اإلبل، أو أربعني من الغنم
الفضة، فإنه يرد على الذهب أيًضا، وأنَّه ال أتثري ونوقش: أبن التقدير كما يرد على 

 ( جراًما.٥9٥( جراًما؛ وأن نصاب الفضة هو )8٥لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو )

                                         

(، الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين مع شرحه بلوغ 9/81انظر: الفقه امليسر ) 1
 (٢86 /1(، فقه الزكاة )٢٥1 /8األماين ألمحد البنَّا )

(، اإلسالم والضمان االجتماعي 1٧٥(، املذهب االقتصادي يف اإلسالم )ص1/٢86انظر: فقه الزكاة ) ٢
 (٥6-٥٥)ص

(، جملة جممع الفقه اإلسالمي ٢٥٧ /9انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابلسعودية ) 3
(8/ 33٥.) 
 (.٢8٧ /1فقه الزكاة ) 4
 (.3٢٧ /39نقود ونصاب الورق النقدي يف جملة البحوث اإلسالمية )انظر: حبث أوراق ال ٥
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و أبن األنصبة اثبتة ابلتوقيف ال ابلقياس فال أثر لقرب نصاب الذهب من األنصبة 
  .1األخرى

 
 :مبا يلي القول ال الثواستدل أصحاب 

 ٢اب الفضة ابألحاديث الصحيحةالتقدير ابلفضة جممع عليه؛ لثبوت نصن أ .1
 .3ن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهبن التقدير ابلفضة أنفع للفقراء؛ ألأ .٢

، وأبن 4ونوقش: أبن تقدير الذهب اثبت أيضاً، وال يؤثر وجود اخلالف يف إثباته
 نصاب الفضة ال يكون أقل من نصاب الذهب على كل حال.

 
 : واستدل أصحاب القول الرابع مبا يلي

أن تقدير نصاب الفضة خبمس أواٍق إمنا هو ألنه كفاية أهل بيٍت سنًة كاملًة، فوجب 
 .٥اعتبار هذا املعىن يف النقود الورقية؛ ألن النصاب هو احلد األدىن من الغىن

                                         

 (.3٢٧ /39انظر: حبث أوراق النقود ونصاب الورق النقدي يف جملة البحوث اإلسالمية ) 1
، روضة الطالبني (3/٧1)، بداية اجملتهد (٢٧ /1)(، بدائع الصنائع ٥3انظر: اإلمجاع البن املنذر )ص  ٢
، وقد ثبت نصاب الفضة يف حديث أنس رضي هللا عنه أن أاب (٥9 /3) ، كشاف القناع(٢٥6 /٢)

صلى هللا عليه وسلم  -بكر الصديق رضي هللا عنه كتب له: "هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول هللا 
ربع العشر". رواه  -يف مائيت درهم  -على املسلمني واليت أمر هللا هبا رسوله" إىل قوله: "ويف الرقَّة  -

 (1368اري يف كتاب الزكاة، ابب زكاة الغنم، برقم: )البخ
 (٢83 /1فقه الزكاة ) 3
جاء نصاب الذهب يف أحاديث، منها حديث علي مرفوًعا وفيه: "وليس عليك شيء؛ حىت يكون لك  4

عشرون دينارًا وحال عليها احلول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". رواه أبو داود يف كتاب 
 (13٢4ب زكاة السائمة برقم: )الزكاة، اب

 (1/٢83(، فقه الزكاة )٢/66انظر: حجة هللا البالغة ) ٥
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لفة، ونوقش: أبن هذا القول يفضي إىل تذبذب األنصبة يف األزمنة واألماكن املخت
 .1وتغيري تقدير األنصبة اليت جاء النص هبا لكي توافق هذا املعىن

 الرتجيح:
ألن كاًل من نصاب الذهب والفضة ؛ الذي يظهر رجحانه وهللا أعلم هو القول األول

ومع التفاوت جيب األخذ ابألقل منهما؛  اثبتني؛ وال دليل على تفضيل أحدمها على اآلخر،
 .ه إعماٌل للنصوص ومجع بني األقوالألنه األحظ للفقري، واألبرأ لذمة املزكي، وفي

 
 نصاب الفضة وقيمة، اإللكرتونيةابلعملة  نصاب الذهب قيمةوبناء عليه، فإننا حنسب 

يف مصارف  لكرتونيةاإلمما يساويه من العمالت ، مث أنخذ ابلنصاب األقل، وخنرج زكاته هبا
 .الزكاة املعتربة

  

                                         

 (460انظر: أحكام األوراق النقدية والتجارية )ص 1
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املطلب ال الث: مدى انطباق أحكام الصرف على العمالت اإللكرتونية فيما 
 بينها، والصرف ابلورق النقدي أو ابلذهب والفضة.

 
صلى  النيب، ويقول (٢٧٥) آية البقرةسورة   ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڇ يقول هللا تعاىل 

ابلذهب إال سواء بسواء، والفضة ابلفضة إال سواء بسواء،  ال تبيعوا الذهب)هللا عليه وسلم 
وهذا يفيد جواز بيع األمثان بعضها  .1(وبيعوا الذهب ابلفضة والفضة ابلذهب كيف شئتم

يفيد أن التقابض فيها  ، وببعض إذا توفرت شروط الصحة يف البيع وهو ما يعرف ابلصرف
 شرط.

يف الصرف فقال: "وأمجعوا أن املتصارفني  وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع على شرط القبض
 .٢"إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد

أمثان قائمة بذاُتا، جيري عليها  اإللكرتونيةابلنظر إىل ما سبق تقريره من أن العمالت و 
الراب بعلة الثمنية، وجتب فيها الزكاة، فكذلك تنطبق عليها أحكام الصرف، كما قرر الفقهاء 

 .3انطباق أحكام الصرف على النقود الورقيةيف املعاصرون 
خمتلفة، فقد جاء يف قرار هيئة كبار  وقد اعترب الفقهاء املعاصرون النقود الورقية أجناساً 

بذاته كقيام النقدية يف  قائماً  أن الورق النقدي يعترب نقداً  لعلماء املوافق عليه ابألغلبية: "ا
الذهب والفضة وغريها من األمثان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار مبعىن أن الورق 
النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي األمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس 

 على ذلك األحكام الشرعية اآلتية:اته، وأنه يرتتب مستقل بذ

                                         

 ٢1٧٥٢( ح 3/٧4أخرجه البخاري، كتاب البيوع، ابب: بيع الذهب ابلذهب ) 1
 (.133اإلمجاع البن املنذر ص) ٢
 (3/1894انظر: قرارات اجملمع الفقهي الدروة الثالثة ) 3
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: جراين الراب بنوعيه فيها كما جيري الراب بنوعيه يف النقدين الذهب والفضة ويف أوالً 
 غريها من األمثان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:

ال جيوز بيع بعضه ببعض أو بغريه من األجناس النقدية األخرى من ذهب أو فضة  -أ 
ا نسيئة مطلقا، فال جيوز مثال بيع الدوالر األمريكي خبمسة أريلة سعودية أو أقل أو أو غريمه

 أكثر نسيئة.
ال جيوز بيع اجلنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضال سواء كان ذلك نسيئة أو  -ب 

 .ورق أبحد عشر رايال سعوداي ورقاً يدا بيد، فال جيوز مثال بيع عشرة أريلة سعودية 
فيجوز بيع  بعضه ببعض من غري جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد جيوز بيع -جي 

اللرية السورية أو اللبنانية برايل سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدوالر 
األمريكي بثالثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر، إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك يف اجلواز 

فضة بثالثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ ألن ذلك يعترب بيع الرايل السعودي ال
 .1"بيع جنس بغري جنسه وال أثر جملرد االشرتاك يف االسم مع االختالف يف احلقيقة

له نفس احلكم؛ إذ هي أمثان  اإللكرتونيةفاحلكم يف أجناس العمالت  ،وعلى هذا
، وهي أوهلا بيتكوين"ال"عملة  اإللكرتونيةعمالت مستقلة بذاُتا، حتمل قيماً خمتلفة، فأشهر ال

 33 أكثر من م إىل٢01٧خمتلفة وصلت عام كرتونية إلإصدارًا وتداوالً، مث تلتها عمالت 
"، LTC"، وعملة "اليتكوين" ورمزها "ETH، مثل عملة "ايثريوم" ورمزها "نشطة عملة

 .٢وغريها
جبنسها يشرتط فيه التقابض والتماثل، وصرفها جبنس مثن  اإللكرتونيةفصرف العملة 

 .يشرتط فيه التقابض فقطآخر سواء كان عملة الكرتونية أخرى أو عملة ورقية 

                                         

 (1/٢٢1جملة البحوث اإلسالمية ) 1
٢ www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies 
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رف ويدخل يف هذا احلكم شراء الذهب والفضة بعمالت البيتكوين، فهو عقد ص
 أيضاً، ال جيوز إال يداً بيد.

ما سبق بيانه، وفيه أيضاً تقابض حكمي ك اإللكرتونيةعلى أن التقابض يف العمالت 
، لكنه أتخري يسري اليت يقوم هبا املعدينون ال يزيد عن عشرة دقائق هي فرتة توثيق العملةأتخرٌي 
ملدة كما قرر اجملمع الفقهي يف مسألة أتخري تسجيل عمليات التحويل يف القيد املصريف   ،مغتفر

 ة، واشرتط اجملمع لصحة ذلك ثالثة شروط :يومني كما هو املعمول به يف البنوك الدولي
 .القيد األويل عند التعاقد وال يكتفى ابلتعاقد الشفويوجود  .1
ل للمال به خالل املدة املغتفرة حىت يثبت أثر القيد املصريف أن ال يتصرف املستقبِ  .٢

 .إبمكان التسلم الفعلي
 .1أن تراعى بقية ضوابط الصرف .3

وإذا كان التأخري يف النقود الورقية ملدة يومني بسبب ظروف التحويالت البنكية مغتفر 
مغتفر من ابب أوىل،  اإللكرتونيةعند الفقهاء املعاصرين فتأخري عشرة دقائق يف قبض العمالت 

رادة إثبات صحة العملة وتوثيق العملية، فهي أشبه مبا إذا إلال سيما وأن سبب التأخري هو 
 .ين يف الصرف املال ملن يتفحصه قبل تسليمه للطرف الثاين حد املتعاقدَ سليم أ

  

                                         

 (6/4) ٥3انظر: قرار اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قرار رقم  1
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، واملتاجرة ابألدوات اخلاصة اإللكرتونيةاملطلب الرابع: حكم تعدين العمالت 
 بذلك.

 
اجلديدة كما سبق بيانه  اإللكرتونية" هو وسيلة انتاج العمالت Miningالتعدين "

 .اإللكرتونيةيف مطلب استحداث العمالت 
وعملية التعدين حتتاج إىل حاسبات آلية ذات معاجلات هلا قدرة كبرية وسرعة عالية، 

وذلك ألن عملية التعدين  ة؛الت، وتستهلك طاقة كهرابئية عاليتصل سعرها إىل آالف الراي
هي عملية حسابية شديدة التعقيد، يراد حلها بسرعة عالية، للتوصيل إىل املكافأة اليت متنحها 

 .1شبكة البيتكوين ألول معدِين حيقق احلل الصحيح
 وللتعدين طريقتان:

دِين حاسبه اآليل ابلقطع : أبن يبن املع"Solo mining" التعدين الشخصي .1
، وإعداد ربامج املساعدة يف عملية التعدينالتعدين، مث تركيب ال الالزمة لعملية

حمفظة عمالت الكرتونية ليستقبل العمالت الناجتة من عملية التعدين، ويف هذا 
وهذه الطريقة من يكسبه املعدِين ملكًا خالصًا له،  النوع من التعدين يكون ما
 .٢االعالية وضعف املردود منه االتعدين قليلة جداً لتكلفته

ن تقوم شركة كبرية ببناء حواسب ضخمة أب ": Pool miningالتعدين اجلماعي " .٢
 ذات قدرة هائلة مث تؤجر الراغبني ابملشاركة جزءًا من قدرات هذه احلواسب

                                         
1 nd Bitcoin, Bitcoin Bitcoin, The simplified guide to understa

Mining, 
٢ www.cryptosource.org/mining 

Mastering Bitcoin, Bitcoin mining 
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"Value of power" وحبسب القدرة املستأجرةعن طريق موقعها االلكرتوين ، 
 وهذه الطريقة هي األشهر واألكثر مردوداً. ، 1يكون النصيب من املكافأة 

 

 التكييف الشرعي لعملية التعدين، وحكمها:
معنيي أيخذ العامل يف مقابله مكافأة، وهذا العمل التعدين يف حقيقته: عمٌل 

 خالل عشر دقائق. اإللكرتونيةهو توثيق العمليات املالية اجلارية يف شبكة العملة 
 والذي يظهر يل وهللا أعلم أن عملية التعدين هو عقد جعالة، فاجلعالة هي: 

تسمية مال معلوم ملن يعمل للجاعل عمال مباحا ولو كان جمهوال أو ملن يعمل له مدة 
 .٢ولو كانت جمهولة

فتسمية املال املعلوم: هو ما حتدده  وهذا التعريف يتحقق يف عملية التعدين:
عملة للمعدِين، مث تنخفض للنصف  ٥0البيتكوين من منح  نيةاإللكرتو شبكة العملة 

 كل أربع سنوات .
اليت متنح املال املعلوم "عملة  البيتكوين اإللكرتونيةواجلاعل: شبكة العملة 

 ب.و البيتكوين" ألول من يقوم ابلعمل املطل
الصادرة خالل عشر  اإللكرتونيةوالعمل املباح: توثيق التعامالت ابلعملة 

 دقائق، وهو عمل معلوم ومدته معلومة.
 اختلف الفقهاء يف صحة عقد اجلعالة على قولني: قد  و

                                         
 املصدر السابق 1

https://en.bitcoin.it/wiki/Comparison_of_mining_pools 
 (41٧/  ٢(، كشاف القناع )1٧0/  3انظر: حاشية البجريمي ) ٢
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 ٢والشافعية 1أن اجلعالة عقد مشروع، وإىل هذا ذهب املالكية القول األول:
 .3واحلنابلة

 .4اجلعالة ال جتوز يف غري رد العبد اآلبق، وهو مذهب احلنفيةأن  القول ال اي:
 

 األدلة: 
 استدل أصحاب القول األول مبا يلي:

سورة يوسف  ڇڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڇ قوله تعاىل: قول هللا عزوجل  .1

كان محل البعري معلوما عندهم وهو الوسق وهو ستون صاعا، وشرع ، وقد  (٧٢آية )
 .٥من قبلنا شرع لنا إذا قص علينا من غري نكري، ومل يثبت نسخه

أن أانسا من أصحاب رسول  رضي هللا عنه أيب سعيد اخلدري حديث .٢
، فبينما هم كذلك من أحياء العرب فلم يقروهم هللا صلى هللا عليه وسلم أتوا حيا

إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: مل تقروان، فال نفعل 
وجيمع  إال أن جتعلوا لنا جعال، فجعلوا هلم قطيع شاء، فجعل رجل يقرأ أبم القرآن

بزاقه ويتفل فربئ الرجل فأتوهم ابلشاء، فقالوا: ال أنخذها حىت نسأل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فسألوا الرسول صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فضحك وقال: 

 6ما أدراك أهنا رقية؟ خذوها واضربوا يل معكم بسهم

                                         
 (.60 /4(، الشرح الكبري )٥ /6انظر: الذخرية ) 1
 (.40٧ /٧(، البيان للعمراين )411 /1(، املهذب )٧٢ /4انظر: األم ) ٢
 (.390 /6(، اإلنصاف )٢0٢ /4انظر: كشاف القناع ) 3
 (.٢81 /4(، حاشية ابن عابدين )٢0٥ - ٢03 /6انظر: بدائع الصنائع ) 4
 (.486 /٢انظر: تفسري ابن كثري ) ٥
 ط احلليب( - 1٧٢٧/  4ط السلفية( ، ومسلم ) - 198/  10أخرجه البخاري )الفتح  6
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عليه  أن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ضائع، أو عمل ال يقدر .3
جلهالته، فجازت شرعا  اجلاعل وال جيد من يتطوع به، وال تصح اإلجارة عليه

 1للحاجة إليها كاملضاربة
 

 واستدل أصحاب القول ال اي مبا يلي:
اجلعالة و  ،ما يف اجلعالة من تعليق التملك على اخلطر )أي الرتدد بني الوجود والعدم(

 .٢فانتفى ، العقدلم يوجد فيها من يقبل فتوجه إىل معني ال 
 

 الرتجيح: 
لقوة الذي يظهر رجحانه وهللا أعلم ما ذهب إليه اجلمهور من مشروعية عقد اجلعالة، 

احلنفية أبهنم وافقوا اجلمهور يف جواز اجلعالة يف رد اآلبق، فغريه له نفس ما استدلوا به، وانقشوا 
 أو ابلقياس على الدليل . ،احلكم ابلدليل

 
قي املعدِين اجلُعل بتمام التعدين جائزًا ابعتباره عقد جعالة، ويستحوعلى هذا فيكون 

 العمل.
هي آالت مباحة، تستخدم  أيضاً؛ إذاخلاصة هبذا العمل فهي جائزة أما شراء اآلالت 

، 3إال هبا، وما ال يتم اجلائز إال به فهو جائز التعدين عمليف أغراض حوسبية خمتلفة، وال يتم 
 الشخصي.يف التعدين  الذي يظهر حكمه وهذا

                                         
 (3٥0/  6(، املغن )308/  ٢(، املقدمات )3/  4(، منح اجلليل )411/  1انظر: املهذب ) 1
 (٢04، ٢03 /6انظر: بدائع الصنائع ) ٢
 (٢01انظر: القواعد النورانية )ص 3
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يستأجر منفعة حواسيب آلية ضخمة ليستطيع فيه أما التعدين اجلماعي، فاملعدِين 
البيتكوين اليت تقوم هذه احلواسيب مبحاولة كسبها  اإللكرتونيةاحلصول على جزء من العملة 

عقد  اإلجارةإذ كمكافأة على التعدين، فيكون العقد بني املعدِين وبني الشركة عقد إجارة، 
فاملعدِين )املستأجر( يدفع أجرًا حمددًا للشركة )املؤجرة( ، 1معاوضة على منفعة مباحة معلومة

 اليت متلك احلواسيب ليقوم بتشغيل اجلزء املستأجر منها لتنفيذ عملية التعدين )املنفعة(.
وأما اشرتاك املعدِين مع غريه يف التعدين عن عمالت البيتكوين فهو اشرتاك يف اجلعالة، 

حبسب ما ميلك فاملعدينون يستأجرون قدرة احلواسيب مث يتقامسون ما ينتج عن عملية التعدين 
 كل واحد منهم من قدرة احلواسيب املستأجرة.

مامل يعنيي اجلاعل عاماًل، و اختلفوا وقد ذكر الفقهاء مسألة االشرتاك يف اجلعالة يف حال 
 على قولني : هافي

اجلعل املسمى، ويقسم اجلعل بينهم على عدد رؤوسهم، ن يف و شرتكأهنم ي القول األول:
 يف العمل؛ ألنه ال ميكن ضبط العمل حىت يوزع اجلعل بينهما على قدر أعماهلما. واوإن تفاوت

 .3، واحلنابلة٢وهذا مذهب الشافعية
 4أن العمل يف أصله جمهول، فال ميكن رعاية مقداره يف التقسيط :ودليلهم 

 

                                         
 (٥46 /3ف القناع )(،كشا1٢4انظر: طلبة الطلبة )ص 1
 (4٧4 /٥(، هناية احملتاج )٢٧1 /٥انظر: روضة الطالبني ) ٢
 (٢04 /4(، كشاف القناع )394 /٢انظر: اإلقناع ) 3
 (٢98 /1(، كفاية األخيار )٢٧1 /٥انظر: روضة الطالبني ) 4
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ت ، فإن استو وسهولةً  ن يف اجلعل بنسبة العمل صعوبةً و يشرتكأهنم  القول ال اي:
 ٢، وقول عند الشافعية1. وهذا مذهب املالكيةفالقسمة على عدد رؤوسهم أعماهلم

 يستحق النصيب من اجلعالة يف مقابل العمل، فإذا تفاوت العمل أن املشرتك ودليلهم:
 تفاوت النصيب.

 
 الرتجيح:

الذي يظهر رجحانه وهللا أعلم ما ذهب إليه املالكية من القول بتفاوت القدر من 
 لقوة دليلهم . ؛ة بتفاوت مقدار العملاجلعال

متامه، فيوزيع اجلعل على وميكن مناقشة دليل القول األول أبن العمل قد انضبط بعد 
 .3قدر أعماهلم

 
عمالت البيتكوين من عملية وعلى هذا فاشرتاك املعدينني يف العمل على اكتساب 

فالعمل مباح ابعتباره جعالة،  من غري تعيني العامل،التعدين هو من االشرتاك يف اجلعالة 
ويف حال اكتساهبم لعمالت  ر عمل كل واحد منهم حمدد ابتداًء،ومقدا واالشرتاك فيه مباح،

 استأجرها.البيتكوين تقسم بينهم حبسب قدرة احلاسب اليت 
 
 
 

                                         
 (6٥ /4(، الشرح الكبري )69 /8انظر: منح اجلليل ) 1
 (٢98 /1انظر: كفاية األخيار ) ٢
 انظر: املصدر السابق 3
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 اإللكرتونيةاملطلب اخلامس :احلرز املعترب للعمالت 
"البيتكوين" أهنا ال توجد بصورة فيزايئية حمسوسة،  اإللكرتونيةمن خصائص العمالت 

 .الندي للندي داخل شبكة االنرتنت بل وجودها افرتاضي على شبكة "البيتكوين" اليت تعمل بنظام
ني حمفظة : أن يكون لدى كل طرف من املتعاملَ اإللكرتونيةوطريقة تداول العمالت 

ففائدُتا حفظ العمالت لبنكي، "، هي مبثابة احلساب اBitcoin walletإلكرتونية "
، وميكن عن طريق أو حتويلها اإللكرتونيةستقبال العمالت ال هي الطريق الوحيد، و اإللكرتونية

، وكذلك املشاركة من خالهلا اإللكرتونيةحفظ أكثر من نوع من العمالت  اإللكرتونيةاحملافظ 
 .يف عملية التعدين
يعمل يف املنصات اإللكرتونية كاحلاسب  عن برانمج الكرتوين عبارة اإللكرتونيةواحملفظة 

 ، وكل حمفظة الكرتونية حتتوي على مفتاحني:اآليل واألجهزة الذكية
: وهو ما يقابل رقم احلساب البنكي، فاملفتاح العام "Public kay" املفتاح العام

 عبارة عن جمموعة أرقام وحروف تكون هبذا الشكل :

 
 "، والكود للمفتاح العام السابق هو: Qr codeابلكود املربع "وقد يستعاض عنه 

 
فإنه يعطي املفتاح  اإللكرتونيةابستقبال العمالت  اإللكرتونيةفإذا رغب صاحب احملفظة 

إبدخال املفتاح العام للمستقِبل  اإللكرتونيةللمرِسل، فيقوم املرِسل من خالل حمفظته العام 
 . اإللكرتونيةوإرسال املبلغ املطلوب من العمالت 
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: وهو ما يقابل الرقم السري يف احلساابت البنكية، "Private Key" املفتاح اخلاص
بتحويل عمالت الكرتونية  ه حروف وأرقام، فحني يقوم املرِسلوهو مماثل للمفتاح العام يف كون
صرف هذه العمالت إال إبدخال املفتاح اخلاص، املستقِبل من إىل حمفظة املستقِبل ال يتمكن 

لكرتونية فإن إبمكانه إولذلك فإنه إذا متكن أحد من الوصول إىل املفتاح اخلاص ألي حمفظة 
 . اإللكرتونيةسرقة حمتوايُتا من العمالت 

 : اخلاصة ابلبيتكوين ةاإللكرتونيأشكال احملافظ 
: تقوم شركات عاملية كبرية إبنشاء حمفظة إلكرتونية للعمالت  اإلنرتنتيةاحملافظ األول: 

جماانً، ويستطيع صاحب احملفظة الدخول عليها من أي جهاز حاسب أو هاتف  اإللكرتونية
 يف العامل، ومن أشهر هذه املواقع املقدمة للخدمة: ابإلنرتنتذكي متصل 

www.coinbase.com 
www.blockchain.info 

خدمة احملافظ االلكرتونية وبيع  بتقدمي وقامت شركة عربية مقرها اإلمارات
 www.bitoasis.netوشراء عمالت البيتكوين يف دول اخلليج العريب 

 وميزة هذا النوع من احملافظ: 
 وصول إليه من أي جهاز وأي مكان.سهولة ال .1
 قوة الشركة اليت تقدم اخلدمةسب قوة احلماية فيه حب .٢
عدم احلاجة إىل حفظ املفتاح اخلاص الطويل فمعلومات الدخول إىل  .3

 احملفظة يكون ابسم مستخدم وكلمة مرور ىتارها صاحب احملفظة .
 وأما خماطره: 

للوصول إىل احملفظة، فقد ينقطع اإلنسان عن  ابإلنرتنتضرورة وجود اتصال  .1
 ل إىل أمواله.االنرتنت فال يتمكن من الوصو 

 اإللكرتونيةاحتمال اخرتاق املوقع وفقدان احملافظ  .٢
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نرتنت على : وهي برامج ميكن حتميلها من اإلاخلاصة اإللكرتونيةال اي: احملافظ 

نرتنت يل ال حيتاج صاحب احملفظة إىل اإلاحلاسب الشخصي أو اهلاتف الذكي، وبعد التحم
 للتعامل هبا.

 Bitcoin wallet - Coin.spaceومن أشهر هذه الربامج : 
يف أي وقت دون احلاجة  اإللكرتونيةالوصول إىل العمالت  :وأهم ميزة هلذه احملافظ

 .ابإلنرتنتلالتصال 
 :وهلا عيوب وخماطر أيضاً، ومنها

حبذف الربانمج دون االحتفاظ بنسخة احتياطية  اإللكرتونيةسهولة فقدان العمالت  .1
 منه.

 أو سرقته، وهبذا تفقد احملفظة اإللكرتونية.اخرتاق اجلهاز احملتوي على الربانمج  احتمال .٢
" وهو كبري Blockchainحتميل الربانمج يتطلب حتميل كامل السجل املوحد " .3

 احلجم يستغرق حتميله ساعات طويلة.
 

 حرزاا : اإللكرتونيةللعمالت  اإللكرتونيةاعتبار احملافظ 
هو ما نصب عادة حلفظ أموال الناس، كالدار، احلرز يف االصطالح الشرعي: 

 .1مما ال يعد صاحبه مضييعاً حبفظه فيه واحلانوت، واخليمة، والشخص
 واختلف الفقهاء يف اعتبار احلرز للقطع حبد السرقة على قولني : 

                                         
(، كشاف القناع 4/164(، مغن احملتاج )٢/9٧(، اخلرشي )4/9انظر: حاشية ابن عابدين ) 1
(6/136. ) 
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فقهاء من الصحابة المجهور ، وهذا قول اشرتاط احلرز لتطبيق حد السرقة القول األول:
 .1واألئمة األربعةوالتابعني 

  .٢الظاهريةهو قول و ، اشرتاط احلرز يف قطع اليد عدم القول ال اي:
 

 األدلة: استدل أصحاب القول األول مبا يلي: 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: .1

 .3(خمتلس قطعوال منتهب وال  ليس على خائن)
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول هللا صلى هللا عليه سلم  حديث .٢

ال تقطع اليد يف مثر معلق، فإذا ضمه اجلرين قطعت يف مثن )قال:  يف كم تُقطع اليد؟
 .4(آوى املراح قطعت يف مثن اجملن اجملن، وال تقطع يف حريسة اجلبل، فإذا

 
 مبا يلى: القول ال اي واستدل أصحاب

                                         
(، القوانني 4/4٧٧(، الشرح الصغري )3/194(، حاشية ابن عابدين )14٢ /٥انظر: فتح القدير ) 1

(، 8/٢49(، املغن )10/1٢1)(، روضة الطالبني 48٥، ٢/484(، بداية اجملتهد )3٥٢الفقهية )ص
 (.4/190(، حاشية القليويب )٢/3٧3نيل املآرب )

 (1٢/30٢انظر: احمللى ) ٢
(، وعبد الرزاق يف ٢310(، وأيب عاصم الضحاك عند الدارمي )٧4٢1أخرجه النسائي يف "الكربى" ) 3

(، والنسائي 1٥14(، والرتمذي )٢٥91( ثالثتهم عن ابن جريج. وأخرجه ابن ماجة )18844"مصنفه" )
( من طرق عن ابن جريج، به. وقال الرتمذي: هذا حديث حسن ٧4٢4 - ٧4٢٢يف "الكربى" )

صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قلنا: واللفظ عندهم على نفي القطع عن اخلائن واملنتهب 
 واملختلس جمموعة.

 ( وحسنه األلباين.8/48أخرجه النسائي يف الكربى ) 4
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 (،38سورة املائدة آية ) ڇٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ڇ عموم قوله تعاىل:  .1

 ب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليهفوج
ن هللا لعالنيب صلى هللا عليه وسلم قال: ) عموم حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن .٢

هللا صلى  لفقضى رسو  1(يده، ويسرق احلبل فتقطع يده السارق يسرق البيضة فتقطع
 .٢من غري حرز حرز أمإن كان من بقطع السارق، ومل ىص  هللا عليه وسلم

 
هو قول مجاهري الفقهاء من الصحابة فمن وهللا أعلم الذي يظهر رجحانه  الرتجيح:

وليس فيه خرب اثبت، وال مقال  فقال: " ،بعدهم؛ لقوة أدلته، حىت عده ابن املنذر كاإلمجاع
وعدَّ ابن قدامة  .3" ألهل العلم، إال ما ذكرانه، فهو كاإلمجاع، واإلمجاع حجة على من خالفه

 .4القول املخالف للجمهور يف هذه املسألة قوالً شاذياً 
من قبيل العام  م هناالعمو أبن  جيبأما ما استدل به الظاهرية من عموم النصوص فأ

حكم  أي أن، ٥بعض افراد العام ابتداءً منه  وإمنا املراد ،الشارع ابتداء منه العمومالذي ال يقصد 
اآلخذ من غري احلرز على هذا فالسرقة يُطبق حني يطبق على من يتحقق فيه تعريف السرقة، و 

 .6؛ ألن كلمة السرقة فيها معىن اخلفاء واإلخراج من احلرز سارقاً عتربي ال
 

                                         
(، ومسلم يف 8/1٥9اري يف صحيحه، كتاب احلدود، ابب لعن السارق إذا مل يسمي )أخرجه البخ 1

 (3/1314صحيحه، كتاب احلدود، ابب حد السرقة ونصاهبا )
 (1٢/30٢انظر: احمللى ) ٢
 (٧/٢0٢اإلشراف على مذاهب العلماء ) 3
 (9/111املغن ) 4
 (310انظر: الوجيز يف األصول، د.عبدالكرمي زيدان )ص ٥
 (1٢انظر: قضية اشرتاط احلرز وموقف العلماء منها )ص 6
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وقد اتفق الفقهاء على أن تقدير احلرز يرجع إىل العرف عند الناس حسب زماهنم 
من جهة الشرع فوجب الرجوع  ألن الشرع دل على اعتبار احلرز وليس له حد  ومكاهنم؛ 

 1.كالقبض والتفرق يف البيع  فيه إىل العرف
العرف الصحيح  على القول إبثبات اشرتاط احلرز للقطع يف السرقة، وأن احلرز مرديه إىلف

هي  اإللكرتونيةللعمالت  اإللكرتونيةفاحملفظة لف نصاً أو يدل دليل على بطالنه الذي ال ىا
أوعية حتفظ هذه  اإللكرتونيةاحلرز الوحيد هلا؛ إذ ال ميكن أن تتواجد يف غريها، وهذه احملافظ 

ال يطيلع عليه إال  العمالت وال ميكن دخول غري صاحبها إليها إال بسرقة املفتاح اخلاص الذي
وحماوالت متعددة  ثار من حماولة الدخول إىل الربانمج أبرقام عديدةكإما ابإل  صاحب احملفظة

وإما حبل الشفرة  ،اإللكرتونيةاحملفظة  ن الدخول إىلحىت يصيب الرقم املطلوب فيمكن عندها م
اخلاص لصاحب  طريق الربيد وإما بسرقة الرقم السري عن، اخلاصة وذلك من خالل ترمجتها

وإما بعرض ، سلة املهمالت احلساب البنكي أو ابحلصول عليه من أوراقه اخلاصة املرمية يف
قام السرية أخرى عملية مهمتها التعامل من هذه األر  على أجهزة وبرامج اإللكرتونيةاحملفظة 

لكرتوين ، أو املوقع االاإللكرتونية، أو ابخرتاق جهاز صاحب احملفظة اخلاص به املفتاحلفك 
 . اإللكرتونيةاملتضمن للمحافظ 

سواء ، غري مأذون فيه بعملٍ  وكل هذا من ابب اجلناية على املال وأخذه من حرزه
 اإللكرتونيةيف جهاز حاسب آيل أو جهاز ذكي، أو يف مواقع احملافظ  اإللكرتونيةكانت احملفظة 

 اخلاصة هبا.
د يف املادة الرابعة عقوبة نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف السعودية حدَّ  على أنَّ 

 تزيد ال وبغرامة سنواتثالث  على تزيد ال مدة سجنابل: "اجلرمية املعلوماتية املتعلقة ابألموال 
 بتني، وتنطبق على اجلرائم التالية: العقو  تنيها إبحدى رايل أو مليوين على

                                         
 انظر: املصادر السابقة. 1
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 وذلك السند، هذا توقيع أو سند، على أو منقول مال على لغريهاالستيالء لنفسه أو  .1
 .صحيحةري غ صفة انتحال أو كاذب،  سما اختاذ أو االحتيال طريق عن

أو بياانت  ائتمانية، أو بنكية، بياانت إىل -صحيح نظامي مسوغ دون- صولالو  .٢
حه تيأو معلومات، أو أموال، أو ما ت على بياانت، صوللكية أوراق مالية للحمبمتعلقة 

 ."1من خدمات
ملا فيه من اجلناية على  ؛والذي يظهر أن هذه عقوبة تعزيرية سببها االعتداء االلكرتوين

، وينبغي أن يضاف إليها مما ليس فيه تقدير ابلنص الشرعي خصوصية اإلنسان وحقوقه املعنوية
 كرتوين؛ النطباق وصف السرقة عليه.يف حرزه االل موجوداً حد السرقة إذا استفاد املعتدي ماالً 

  

                                         
هي، ومتت املصادقة عليه ٧/3/14٢8واتريخ  ٧9نظام مكافحة جرائم املعلوماتية بقرار جملس الوزراء رقم  1

  .هي8/3/14٢8واتريخ  1٧رقم م/ مبوجب املرسوم امللكي الكرمي 
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 اخلامتة
 بعد عرض مباحث هذا املوضوع ظهرت يل النتائج التالية:

أن العمالت اإللكرتونية "البيتكوين" أموال مستقلة، حتمل وظائف النقود،  .1
 فهي وسيط لتبادل السلع واخلدمات، ومقياس للقيمة.

"البيتكوين" هلا مميزات و خماطر، ما يوجب احلذر يف أن العمالت اإللكرتونية  .٢
 التعامل هبا.
 أن الراب جيري يف العمالت اإللكرتونية "البيتكوين" بعلة الثمنية. .3
أن الزكاة واجبة يف العمالت اإللكرتونية "البيتكوين"  إذا بلغت نصاب  .4

 الذهب أو الفضة أيهما أقل، وحال عليها احلول يف امللك.
ال جيوز صرف العمالت اإللكرتونية "البيتكوين" جبنسها إال مع التماثل  أنه .٥

والتقابض، وأما صرفها بغري جنسها من العمالت اإللكرتونية أو الورقية أو الذهب والفضة 
 فال يشرتط فيه إال التقابض.

أن التعدين يف العمالت اإللكرتونية "البيتكوين" عمل مباح، وهو عقد  .6
 االشرتاك فيه.جعالة، وجيوز 

أن التجارة أبدوات التعدين مباحة، والعقد فيها إما عقد بيع أو عقد إجارة  .٧
 حبسب نوع التمليك )متليك العني من آالت ومعدات، أو املنفعة من قدرة احلواسيب( .

أن احلرز املعترب للعمالت اإللكرتونية "البيتكوين" هي احملفظة اإللكرتونية،  .8
 سرقة معلومات الدخول إليها يعد سرقة من حرز، فيجب فيه القطع.وأن اخرتاقها أو 

هذا ما يسير هللا كتابته، وهللا تعاىل وحده أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى 
 آله وصحبه أمجعني .
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 فهرس اآليات القرءانية
 

 

  

 الصفحة اآلية
 3٧-٢6-1 ڇ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڇ 

ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ ڇ 

 ڇٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې    ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ

1 

ۅ  ۉ  ۉ    ۅۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭڇ 

 ڇې  ې   

1 

 ٢6 ڇ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڇ 

 33 ڇڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڇ 

 4٢ ڇڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڇ 

 ٥0 ڇٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ڇ 
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 األحاديث النبويةفهرس 
 

 الصفحة احلديث
) الذهب ابلذهب وزان بوزن مثالً مبثل والفضة ابلفضة وزانً بوزن مثالً مبثل، فمن زاد أو 

 استزاد فهو راب(
٢8 

 ٢8 ال تبيعوا الذهب إال وزانً بوزن( )
ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال سواء بسواء، والفضة ابلفضة إال سواء بسواء، وبيعوا  )

 الذهب ابلفضة والفضة ابلذهب كيف شئتم(
3٧ 

 ٢8 ) ال تبيعوا الذهب ابلذهب وال الورق ابلورق إال وزانً بوزن مثالً مبثل سواًء بسواء(
ال تقطع اليد يف مثر معلق، فإذا ضمه اجلرين قطعت يف مثن اجملن، وال تقطع يف  )

 حريسة اجلبل، فإذا آوى املراح قطعت يف مثن اجملن(
49 

 ٥1 لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق احلبل فتقطع يده( )
 49 ليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطع( )

 4٢ (ما أدراك أهنا رقية؟ خذوها واضربوا يل معكم بسهم) 
 ٢9 هنى عن بيع الطعام ابلطعام إال مثالً مبثل( )
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 املراجع واملصادر

 
 

 أوالا: الكتب واجملالت العلمية: 
، فؤاد عبد املنعم أمحد احملقق: هي(319 تبكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ) اإلمجاع، أبو

 هي14٢٥األوىل ، ط دار املسلم للنشر والتوزيع
 هي140٥، سرت بن ثواب اجلعيد، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى أحكام األوراق النقدية والتجارية

 ط عميان، - النفائس دار الباز، حممد أمحد عباس د.، أحكام الصرف والعمالت وتطبيقاته املعاصرة
 .هي 1419 األوىل،

 هي143٧اإلصدار الثاين عشر  –من إصدارات بيت الزكاة الكوييت  أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات
دراسة ميوجزة ألصيول الزكاة وحماولة لبيان تطبيقاُتا ضمن متغريات  االجتماعي:اإلسالم والضمان 

 .دار ثقيف، الرايضحممد شوقي الفنجري، العصر، 
احملقق:  هي(319أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )ت ، إلشراف على مذاهب العلماءا

 هي14٢٥، ، ط األوىلمةمكتبة مكة الثقافية، رأس اخلي، صغري أمحد األنصاري أبو محاد
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ت ، إعالم املوقعني عن رب العاملني

 هي1411األوىل،  بريوت، ط –دار الكتب العلمية ، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، هي(٧٥1
بن أمحد بن موسى احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي،  حنبل، موسىإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن ا

 .دار املعرفة بريوت، احملقق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي هي(968شرف الدين، أبو النجا )ت 
عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد  أيب اإلمام ،ألما

 .هي1410، ط بريوت –( دار املعرفة هي٢04مناف املطليب القرشي املكي )ت 
عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي  ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف

 ، ط الثانية.إحياء الرتاث العريب (، دارهي88٥الصاحلي احلنبلي )ت 
د الرمحن املالكي الشهري أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عب ،نوار الربوق يف أنواء الفروقأ

 .عامل الكتب، هي(684ابلقرايف )ت 
الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري اببن  املقتصد، أبوداية اجملتهد وهناية ب

 هي.14٢٥ ة،القاهر  –دار احلديث  هي(٥9٥رشد احلفيد )ت 
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )ت  ،يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائع

 .هي1406الثانية،  ، طدار الكتب العلمية هي(٥8٧
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املعايل، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلوين، أبو ، الربهان يف أصول الفقه
 هي1418األوىل ط  دار الكتب العلمية بريوت، احملقق: صالح بن حممد بن عويضة، هي(4٧8)ت

أبو العباس أمحد بن حممد ، لغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغريب
 .دار املعارف هي(1٢41اخللويت، الشهري ابلصاوي املالكي )ت 

 أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمن الشافعي )ت ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي
 م ٢000 -هي 14٢1، ، ط األوىلجدة –دار املنهاج ، احملقق: قاسم حممد النوري، هي(٥٥8
 م1993للكتاب، املصرية العامة  خليل، اهليئةنور الدين  مورجان، ترمجة النقود، فيكتوراتريخ 

ت عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق
 هي 1313األوىل،  ، طبوالق، القاهرة -املطبعة الكربى األمريية  هي( ٧43

فة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب سليمان بن حممد بن عمر املصري حت
 .هي141٥، دار الفكر، هي(1٢٢1الشافعي )ت 

 هي(٧٧4الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )ت  العظيم، أبوفسري القرآن ت
 .هي14٢0 ، ط الثانيةدار طيبة للنشر والتوزيع، احملقق: سامي بن حممد سالمة

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد
، حممد عبد الكبري البكري العلوي،حتقيق: مصطفى بن أمحد ، هي(463عاصم النمري القرطيب )ت 

 هي 138٧املغرب،  –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب  ،جامع بيان العلم وفضله

 هي 1414األوىل،  ، طالسعودية ي،دار ابن اجلوز ، حتقيق: أيب األشبال الزهري، هي(463)ت 
علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي  أبو احلسن ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين

 .هي1414 ،بريوت –دار الفكر ، : يوسف الشيخ حممد البقاعيقهي( احملق1189العدوي )ت 
 ه141٥، بريوت –دار الفكر ، سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية وعمرية، أمحدحاشيتا قليويب 
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري ي، يف فقه مذهب اإلمام الشافع احلاوي الكبري

الشيخ عادل أمحد  -: الشيخ علي حممد معوض قهي( احملق4٥0البغدادي، الشهري ابملاوردي )ت 
 هي  1419األوىل،  ، طلبنان –دار الكتب العلمية، بريوت ، عبد املوجود

، هي(11٧6أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور )ت  ،حجة هللا البالغة
 هي 14٢6، ، ط األوىللبنان –دار اجليل، بريوت  ،السيد سابق حتقيق:

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف )ت  ،لذخريةا
 م 1994، ، ط األوىلبريوت -دار الغرب اإلسالميوآخرون،  حممد حجي ق:احملق هي(684
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ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ، رد احملتار على الدر املختار
 .هي141٢، ، ط الثانيةبريوت-دار الفكر، هي(1٢٥٢)ت 

كراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت أبو ز  ،روضة الطالبني وعمدة املفتني روضة الطالبني
 هي.141٢، ، ط الثالثةاملكتب اإلسالمي، بريوت، : زهري الشاويشقهي( حتقي6٧6

 الروضة الندية شرح الدرر البهية الروضة الندية
املؤلف: أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسين البخاري الِقنَّوجي 

 هي(130٧)ت 
 الناشر: دار املعرفة

حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسن، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عز ، سبل السالم
 .هي( دار احلديث118٢الدين، املعروف ابألمري )ت 

دار ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي هي(٢٧3أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزوين، )ت ، سنن ابن ماجه
 فيصل عيسى البايب احلليب -الكتب العربية  إحياء

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ، سنن أيب داود
 بريوت -املكتبة العصرية، صيدا ، : حممد حميي الدين عبد احلميدقهي( احملق٢٧٥)ت  السجستاين

 حتقيق وتعليق: هي(٢٧9الرتمذي، أبو عيسى )ت حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى ، سنن الرتمذي
 هي139٥، ، ط الثانيةمصر –مطبعة مصطفى البايب احلليب وآخرون، أمحد حممد شاكر 

أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام الدارمي، التميمي السمرقندي ، سنن الدارمي
 هي 141٢، ، ط األوىلالسعودية ،غندار امل، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين هي(٢٥٥)ت 

 ههي( حقق303أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )ت ، السنن الكربى
 هي 14٢1، ، ط األوىلبريوت –مؤسسة الرسالة ، حسن عبد املنعم شليب

حممد  ،الكبريحاشية الدسوقي على الشرح مع لشرح الكبري للشيخ أمحد الدردير على خمتصر خليل ا
 .دار الفكر ،هي(1٢30بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )ت 

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي املصري ، شرح مشكل اآلاثر
 هي 141٥ - ط األوىل مؤسسة الرسالة، هي( حتقيق: شعيب األرنؤوط3٢1املعروف ابلطحاوي )ت 

نبيل صالح حممود العريب، من ضمن حبوث مؤمتر األعمال  الرقمية، د.قود الشيك االلكرتوين والن
 غرفة التجارة والصناعة ديب –م ٢003املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون 

احملقق: حممد زهري بن انصر ، البخاري اجلعفي عبد هللاحممد بن إمساعيل أبو  ،صحيح البخاري
 هي14٢٢وىل، ط األ، دار طوق النجاة، الناصر
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احملقق: حممد  هي(٢61مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت  صحيح مسلم، اإلمام
 بريوت -دار إحياء الرتاث العريب ، فؤاد عبد الباقي

 هي(٥3٧بن حممد بن أمحد بن إمساعيل، أبو حفص، جنم الدين النسفي )ت  الطلبة، عمرطلبة 
 هي1311، ثىن ببغداداملطبعة العامرة، مكتبة امل

حممد بن عبد هللا بن حممد املعافري، أبو بكر ابن العريب ي، عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذ
 دار الكتب العلمية بريوت لبنان (هي ٥43)ت 

مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة
 الرايض -اإلدارة العامة للطبع  -إدارة البحوث العلمية واإلفتاء رائسة ، الدويش

، الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أسرار الفتح الرابين
 ، ط الثانيةدار إحياء الرتاث العريب، هي( 13٧8أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت )ت 

هي( دار 861كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام )ت ،  لقديرفتح ا
 .الفكر

 بريوت -دار ومكتبة اهلالل، هي(٢٧9أمحد بن حيىي بن جابر بن داود الَباَلُذري )ت ، فتوح البلدان
 م 1988عام النشر: 

  ، ط الرَّابعةدمشق –الفكر  ، دارالزَُّحْيِليي . د. َوْهَبة بن مصطفى الفقه اإلسالمي وأدلته، أ
 الثقافة، مكتبة دار القرآن ، دارالسالوسعلي أمحد بن فقه البيع واالستيثاق أ.د. 

 هي 14٢9ة، السابع ط
 .هي1393 - الثانيةة، ط مؤسسة الرسالي، القرضاو  يوسف الزكاة،فقه 

د. َعبد هللا بن حممد الطييار، أ. د. عبد هللا بن حمميد املطلق، د. حممَّد بن إبراهيم  فقه امليسر، أ.لا
 هي143٢الرايض، ط َمَداُر الَوطن للنَّشر، ، املوَسى

 هي 1408الثانية  ، طسورية –الفكر. دمشق  حبيب، دارالدكتور سعدي أبو ، القاموس الفقهي
مكتب حتقيق ، هي(81٧)ت  ابدىآالفريوز جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب احمليط،  القاموس

 هي 14٢6الثامنة، ، ط لبنان –مؤسسة الرسالة، بريوت ، الرتاث يف مؤسسة الرسالة
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن ، لقواعد النورانية الفقهيةا

، حققه د أمحد بن حممد اخلليل هي(٧٢8حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )ت أيب القاسم بن 
 هي14٢٢، ، ط األوىلاململكة العربية السعودية، دار ابن اجلوزي

أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد
 دار الكتب العلمية هي(6٢0الشهري اببن قدامة املقدسي )ت املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، 
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 .هي 1414، ط األوىل
حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي مث الصاحلي ، كتاب الفروع
 هي 14٢4 ، ط األوىلمؤسسة الرسالةي، احملقق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتك هي(٧63احلنبلي )ت 

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن ، كشاف القناع عن منت اإلقناع  لقناعكشاف ا
 .دار الكتب العلمية هي(10٥1إدريس البهوتى احلنبلى )ت 
، الشافعي )ت ر بن حممد بن عبد املؤمن احلسينأبو بك االختصار،كفاية األخيار يف حل غاية 

 1994، ، ط األوىلدمشق –اخلري دار ن، احملقق: علي بلطجي وحممد سليما هي(8٢9
 هي140٥الزلفي ر، بن حممد الطيا ة، أ.د. عبد هللالزكاة وتطبيقاُتا املعاصر 

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى ، لسان العرب
 هي 1414 ،الثالثةبريوت. ط  –دار صادر  هي(٧11)ت  اإلفريقي

إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  ،املقنعيف شرح  املبدع
 هي. 1418األوىل،  ، طلبنان –الكتب العلمية، بريوت  رهي( دا884)ت 

بريوت  -دار املعرفة ، هي(483حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )ت ، املبسوط
 .هي1414

 الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،جملة البحوث اإلسالمية
احملقق: عبد  هي(٧٢8تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )ت ، جمموع الفتاوى

 هي1416 املدينة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،، الرمحن بن حممد بن قاسم
 دار الفكر، هي(6٧6املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت ، شرح املهذب اجملموع
 ،هي(4٥6 تأبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري ) ،ابآلاثر احمللى

 بريوت -دار الفكر 
، ب العلميةدار الكت هي(1٧9مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )ت ، اإلمام املدونة

 م1994 -هي 141٥، ط األوىل
 ٢006، حممد شوقي الفنجري، اهليئة املصرية العامة للكتاب، املذهب االقتصادي يف اإلسالم

احملقق: حبيب  هي(٢11أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين )ت ف، املصن
 1403نية، الثا ، طاهلند -اجمللس العلمي، الرمحن األعظمي

األوىل،  ط عامل الكتب ،هي(14٢4خمتار عبد احلميد عمر )ت  د، د. أمحمعجم اللغة العربية املعاصرة
 .هي 14٢9

 هي 1408الثانية، النفائس، ط دار ، حامد صادق قنييب -حممد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء
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حممد بن أمحد اخلطيب الشربين الشافعي مشس الدين، ، مغن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج
 م1994 -هي 141٥، ، ط األوىلدار الكتب العلمية، هي(9٧٧)ت 
أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي ، املغن

 هي1388 ،مكتبة القاهرة، هي(6٢0احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )ت 
من ضمن حبوث ، حممود أمحد الشرقاوي .أ.د ،وم األعمال املصرفية االلكرتونية وأهم تطبيقاُتامفه

 غرفة التجارة والصناعة ديب –م ٢003مؤمتر األعمال املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون 
تور حممد حتقيق: الدك هي(٥٢0أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )ت ، املقدمات املمهدات

 هي 1408األوىل،  ، طلبنان –دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، حجي
 1986lالقاهرة، د. حممد زكي الشافعي، دار النهضة العربية، ، مقدمة يف النقود والبنوك

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب الباجي أ، ملنتقى شرح املوطا
 هي 133٢، ، ط األوىلمصر –السعادة  ةهي( مطبع4٧4األندلسي )ت 

هي( 1٢99بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي )ت  خليل، حممدمنح اجلليل شرح خمتصر 
 .هي1409، ط بريوت –دار الفكر 

دار  ،هي(4٧6أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )ت ، اإلمام الشافعي فقهملهذب يف ا
 .الكتب العلمية

َباين )ت  نيل املآرب بشرح دليل الطالب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر التغليب الشَّييْ
 هي 1403، ، ط األوىلمكتبة الفالح، الكويت، حممد ُسليمان األشقر د: قهي( احملق113٥

 هي1396دسة زيدان، مؤسسة قرطبة، ط السا د. عبد الكرمي أصول الفقه،الوجيز يف 
 اثنياا: الكتب اإللكرتونية

Bitcoin, the simplified guide to understand Bitcoin, Benjamin 
R. Schofield. EBook. 
Introduction to Bitcoin, Dr. Hussain Abusaaq, SAMA 
Quarterly Workshop, Riyadh,  
Mastering Bitcoins, Andreas M.Anotonopoulos, EBook 

 اثل اا: املواقع اإللكرتونية 
www.bitcoin.org 
www.Bitcoinblockhalf.com 
www.bitcoinnewsarabia.com 
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www.Blockchain.info 
www.cert.sa 
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