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 لخصامل
يهدف هذا البحث إىل استقراء أدبيات الرتاث 
العلمي اإلسالمي فيما يتعلق ابلنقود للوقوف على 
وظائف النقود وشروطها مع التحقق يف مدى توفر 

"البتكوين"، هذه الشروط والضوابط يف عملة 
ً حياول البحث اإلجابة على األسئلة اآلتية:  وحتديدا
ما وظائف النقود اليت عرضها الرتاث العلمي 
اإلسالمي؟ وما الشروط اليت ينبغي وجودها يف 
النقود يف ضوء الرتاث العلمي اإلسالمي؟ وما مدى 

وقد اعتمد  توفر هذه الشرط يف عملة "البتكوين"؟
ستقراء ألدبيان النقود يف هذا البحث على منهج اال

الرتاث العلمي اإلسالمي وحتليلها، مث املنهج املقارن 
بني موقف الرتاث العلمي اإلسالمي وعملة 

وقد انتهى البحث إىل أن أبرز وظائف  "البتكوين".
النقود يف الرتاث العلمي اإلسالمي؛ هي: قياس قيم 
السلع واخلدمات، ووسيط لتبادل السلع واخلدمات، 

شروط االعتماد؛ فهي: رواج النقود وقبول الناس  أما
وتعارفهم على التعامل هبا، إضافة إىل ثبات القيمة 
واستقرارها، فضاًل عن اختصاص الدولة إبصدار 
العمالت والنقود. أما فيما يتعلق ابملقارنة بني رؤية 
الرتاث العلمي اإلسالمي لوظائف النقود وشروطها 

كوين" فقد انتهى ومدى حتققها يف عملة "البت

البحث إىل عدم توفر شروط إصدار النقود اليت 
ذهب إليها الرتاث العلمي اإلسالمي يف عملة 

 ""البتكوين
النقود، وظائف، شروط، تراث الكلمات املفتاحية: 

 إسالمي، البتكوين.
 
Abstract 

 

This study seeks to explore and treat the 

literature of the Islamic scientific heritage 

as relates to money, whilst focusing on the 

functions and conditions of money, and 

ascertaining the extent of the presence of 

these conditions and parameters in the 

Bitcoin currency. The study attempts to 

answer the following questions: what are 

the functions of money as presented in the 

Islamic intellectual and scientific 

tradition? What are the conditions 

governing money in light of the Islamic 

scientific tradition? What is the extent of 

the fulfillment of these conditions in the 

Bitcoin currency? This study relies on the 

inductive method as relates to the Muslim 

literature on money. It then analyzes the 

position of the Islamic intellectual 

tradition as regards the Bitcoin currency. 
The study concluded that, in the Islamic 

heritage, money serves to measure the 

value of commodities and services, as it 

acts as a medium for the exchange of 

goods and services. It is also observed that 

money is being recognized and adopted in 

the Muslim tradition due to the widespread 

presence of money, the stability of its 
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value, and the people’s acceptance of it. 

On the contrary, however, with regards to 

the Bitcoin currency, the study concluded 

that the conditions and requirements for 

issuing the Bitcoin currency according to 

the Islamic intellectual traditions are not 

fulfilled or met. 
 

Key words: Money, functions, conditions, 

Islamic tradition, Bitcoin 

 

 املقدمة
 ظهر د؛اهتم الرتاث العلمي اإلسالمي مبوضوع النقو 

ا: نهذلك إبفراد هذا املوضوع برسائل خاصة به؛ م
ىف ملتو ا رسالة أمحد بن حممد بن الشهري اببن اهلائم

 بيانبهـ وعنوان رسالته نزهة النفوس يف  815سنة 
ند عة حكم التعامل ابلفلوس،" ورسالة قطع اجملادل
 سنة ىفتغيري املعاملة جلالل الدين السيوطي املتو 

 هـ وهي مطبوعة ضمن احلاوي للفتاوي له، 911
مد حملقود لنورسالة بذل اجملهود يف حترير أسئلة تغري ا

سالة يف هـ، ور 1سنة بن عبد هللا التمراتشي املتوىف 
در قاتراجع سعر النقود ابألمر السلطاين لعبد ال

لرقود هـ، ورسالة تنبيه ا1216احلسيين ألفها سنة 
ن ابديع على مسائل النقود حملمد أمني املشهور اببن

ن إهـ، وال غرابة يف ذلك إذ 1252املتوىف سنة 
 ة،موضوع النقود موضوع حيوي من أساسيات احليا

ضية رتاالوقت احلايل بعض النقود االفوقد ظهرت يف 
ض لذا رغب الباحث يف استقراء لبع؛ كالبتكوين

 أدبيات الرتاث العلمي اإلسالمي للوقوف على
 وظائف النقود وشروط وضوابط إصدارها مقارنً 

يف  وطبينهما ملعرفة مدى توفر هذه الضوابط والشر 
 .عملة البتكوين

 

 ي:المإلسالعلمي اأواًل: وظائف النقود يف الرتاث 
م بهول علماء الشرع بعض وظائف النقود يف كتتنا

اءت ج سواء أكانت فقهية أم أصولية أم غريها، وقد
 هذه الوظائف على النحو اآليت:

 
 .مقياس لقيم السلع1

ع تستخدم النقود أداة قياس ملعرفة قيمة السل
 واخلدمات، إذ إن عملة أي دولة هي عبارة عن

فت لتاسلع واخلدمات فيها، وقد وحدة قياس لقيم ال
ات ار الرتاث اإلسالمي هلذا املعىن، ومن أبرز عب

ا م الدالة على ذلك يف الرتاث العلمي اإلسالمي
 أييت:

 مثانأي قال اجلصاص: "إذ كانت الدراهم والدننري ه
 األشياء اليت تدور عليها بياعات الناس،"

Al-Jasas, 1994)) 
 

اً قة مثنخلو امل "الدراهم والدننريقال السعد التفتازاين: 
 لألشياء على اإلطالق ووسيلة إىل األرزاق."

(Al-Tiftazani, n. d.) 
 

ت، بيعاملاقال ابن القيم: "الدراهم والدننري أمثان 
ال، مو والثمن هو املعيار الذي به يعرف تقومي األ

 فيجب أن يكون حمدودًا مضبوطا ال يرتفع وال
 ينخفض."

(Ibn Qayyim Al-Jawziah, 1991)  
 

قال الغزايل: "من نعم هللا تعاىل خلق الدراهم 
والدننري، وهبما قوام الدنيا، ومها حجران ال منفعة 
يف أعياهنما ولكن يضطر اخللق إليهما؛ من حيث 
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إن كل إنسان حمتاج إىل أعيان كثرية يف مطعمه 
وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما حيتاج إليه 

تغين عنه كمن ميلك الزعفران مثاًل وهو وميلك ما يس
حمتاج إىل مجل يركبه، ومن ميلك اجلمل رمبا يستغىن 
عنه وحيتاج إىل الزعفران؛ فال بد بينهما من 
معاوضة، وال بد يف مقدار العوض من تقدير إذ ال 
يبذل صاحب اجلمل مجله بكل مقدار من الزعفران، 

يعطى وال مناسبة بني الزعفران واجلمل حىت يقال 
منه مثله يف الوزن أو الصورة وكذا من يشرتي داراً 
بثياب أو عبدًا خبف أو دقيقًا حبمار فهذه األشياء 
ال تتناسب فيها فال يدرى أن اجلمل كم يسوي 
ابلزعفران؛ فتتعذر املعامالت جدًا فافتقرت هذه 
األعيان املتنافرة املتباعدة إىل متوسط بينها حيكم 

ف من كل واحد رتبته ومنزلته بينهما حبكم عدل فيعر 
حىت إذا تقررت املنازل، وترتبت الرتب علم بعد 
ذلك املساوي من غري املساوي فخلق هللا تعاىل 
الدننري والدراهم حكمني متوسطني بني سائر 
األموال حىت تقدر األموال هبما فيقال هذا اجلمل 
يسوي مائة دينار، وهذا القدر من الزعفران يسوي 

ذن خلقهما هللا تعاىل لتتداوهلما األيدي مائة... فإ
 ويكون حاكمني بني األموال ابلعدل."

(Al-Ghazali, n.d.) 
 

قال ابن تيمية: "فإن املقصود من األمثان أن تكون 
معيارًا لألموال يتوسل هبا إىل معرفة مقادير األموال 

 ,Ibn Taymiah)  وال يقصد االنتفاع بعينها."
1995) 

 

وتصح الشركة على الدراهم والدننري قال الشريازي: "
ألهنما أصل لكل ما يباع ويبتاع وهبما تعرف قيمة 

  األموال وما يزيد فيها من األرابح."
Al-Shiyrazi, n. d.)) 

 
فإن الذهب والفضة، وإن كان قال السرخسي: "

جنسني صورة ففي معىن املالية مها جنس واحد على 
ال مقصود فيهما  معىن أنه تقوم األموال هبما، وأنه

سوى أهنما قيم األشياء وهبما تعرف خرية األموال 
 ((Al-Sarukhisi, 1993 ومقاديرها."

 
قال ابن رشد: "ولذلك ملا عسر إدراك التساوي يف 

رهم األشياء املختلفة الذوات جعل الدينار والد
 ,Ibn Rushdلتقوميها )أعين: تقديرها(." 

2004)) 
 

والفضة: إمنا كان حمبوَبنين قال ابن عادل: "والذهب 
الكها كاملالك ألهنما ُجِعال مَثَن مجيع األشياء، فم

 ,Ibn Adil Al-Hanbaliجلميع األشياء." 
1998)) 

 
قال ابن العريب: "وكسر الدننري والدراهم ذنب 
عظيم؛ ألهنا الواسطة يف تقدير قيم األشياء والسبيل 

 رضات." ألموال وتنزيلها يف املعاإىل معرفة كمية ا
Ibn Al-‘Arabi, 2003)) 

 
خيلص الباحث إىل أن أول وظيفة من وظائف النقود 
اليت تناوهلا الرتاث العلمي اإلسالمي هي قياس قيم 
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السلع؛ وال خيفى أن من متطلبات هذا املقياس 
 الثبات كما هو معروف يف بقية املقاييس.

 
 .وسيط لتبادل السلع واخلدمات2

ن ملكية السلع واخلدمات مالنقود وسيلة لنقل 
، طرف آلخر؛ فهي واسطة يف تقدير قيم األشياء

ي، سالمإلوهذا األمر بدا واضحاً يف الرتاث العلمي ا
 ومن أدل العبارات على ذلك:

أي: الذهب –قال ابن رشد: "املقصود منهما 
عين ملة ال االنتفاع،... وأأواًل املعا -والفضة

 ((Ibn Rushd, 2004 ابملعاملة: كوهنا مثناً."
 

سها لنف صدوالدراهم والدننري ال تققال ابن تيمية: "
؛ انً مثبل هي وسيلة إىل التعامل هبا وهلذا كانت أ

 اهبخبالف سائر األموال فإن املقصود االنتفاع 
و أنفسها؛ فلهذا كانت مقدرة ابألمور الطبعية 

 رض الغا الشرعية والوسيلة احملضة اليت ال يتعلق هب
  ماال بصورهتا حيصل هبا املقصود كيفمبادهتا و 

 نت."كا
Ibn Taymiah, 1995)) 

 
بل  ا،قال ابن القيم: "فاألمثان ال تقصد ألعياهن

يقصد التوصل هبا إىل السلع، فإذا صارت يف 
 ."قصد ألعياهنا فسد أمر الناسأنفسها سلعاً ت

 Ibn Qayyim Al-Jawziah, 1991)) 
 

قال الغزايل: "مث حيدث بسبب البياعات احلاجة إىل 
النقدين؛ فإن من يريد أن يشرتي طعامًا بثوب فمن 
أين يدري املقدار الذي يساويه من الطعام كم هو، 

واملعاملة جتري يف أجناس خمتلفة كما يباع ثوب 
بطعام وحيوان بثوب، وهذه أمور ال تتناسب فال بد 

ايعني يعدل أحدمها من حاكم عدل يتوسط بني املتب
ابآلخر؛ فيطلب ذلك العدل من أعيان األموال مث 
حيتاج إىل مال يطول بقاؤه؛ ألن احلاجة إليه تدوم، 
وأبقى األموال املعادن فاختذت النقود من الذهب 
والفضة والنحاس مث مست احلاجة إىل الضرب 

جة إىل دار الضرب والنقش والتقدير؛ فمست احلا
 ((.Al-Ghazali, n. dوالصيارفة." 

 
 ميفينتهي لباحث إىل أن الرتاث العلمي اإلسال

س ليو عرف النقود وسيلة لتبادل السلع واخلدمات، 
 مقصودة لذاهتا.

 
 يالمإلسااثنياً: شروط اعتماد النقود يف الرتاث 

 تناول الرتاث العلمي اإلسالمي جمموعة شروط
 ا:منه ع؛اعتماد النقود وسلة للتبادل ومقياساً للسل

 
ى .رواج النقود وقبول الناس وتعارفهم عل1

 التعامل هبا
ن لزماا إنَّ النقود مسألة اصطالحية ختتلف ابختالف
ية لنقدا واملكان، ومن الشروط املعتربة إلضفاء صبغة

م وهلعلى األشياء هو مدى تعارف الناس عليها وقب
قيماً ت، و عاهبا أداة إلمتام املعامالت وأمثاًن للمبي

ت صرف النظر عن املادة اليت تكونللمتلفات، ب
ث لرتا اومما يؤيد هذا املبدأ؛ يف منها هذه النقود،
 العلمي اإلسالمي:

 

http://www.gjat.my/


178 

 

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE) 

 

GJAT I JULY 2022 I VOL 12 ISSUE 1 I           

ISSN : 2232-0474 I E-ISSN : 2232.0482  

www.gjat.my  

ومن مث لو راجت الفلوس قال ابن حجر اهليتمي: "
رواج النقود ثبت هلا أحكامها وإذا ثبت هلا 
أحكامها نظرًا للعرف مع أهنا ال يطلق عليها نقد 

  حقيقة وال جمازاً."
Ibn Hajar Al-Hitmi, n. d.)) 

 
ولو أن الناس ما ورد عن اإلمام مالك يف املدونة: "

أجازوا بينهم اجللود حىت تكون هلا سكة وعني 
 Ibn،"لكرهتها أن تباع ابلذهب والورق نظرة

Ansa, 1994) ) فريى اإلمام مالك أن الناس لو
تعارفوا على جعل اجللود نقوداً؛ فتأخذ حكم 

جراين الراب فيها؛ فالعلة النقدية الذهب والفضة يف 
 يف رأي اإلمام هي تعارف الناس.

 
 .ثبات القيمة واستقرارها2

أكد الرتاث العلمي اإلسالمي على أن من الشروط 
الرئيسة يف النقود ثبات قيمتها واستقرارها؛ فإن 
انتفاء هذا الشرط يؤدي إىل اإلخالب حبقوق 

 لك:الناس، ومن أبرز العبارات الدالة على ذ
 

قال ابن القيم: "فإن الدراهم والدننري أمثان 
املبيعات، والثمن هو املعيار الذي به يعرف تقومي 
األموال، فيجب أن يكون حمدودًا مضبوطًا ال يرتفع 
وال ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض  
كالسلع مل يكن لنا مثن نعترب به املبيعات، بل اجلميع 

ن يعتربون به املبيعات سلع، وحاجة الناس إىل مث
حاجة ضرورية عامة، وذلك ال ميكن إال بسعر 
تعرف به القيمة، وذلك ال يكون إال بثمن تقوم به 
األشياء، ويستمر على حالة واحدة، وال يقوم هو 

بغريه؛ إذ يصري سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد 
معامالت الناس، ويقع اخللف، ويشتد الضرر، كما 

هتم والضرر الالحق هبم حني رأيت من فساد معامال
اختذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل 
الظلم، ولو جعلت مثناً واحداً ال يزداد وال ينقص بل 
تقوم به األشياء وال تقوم هي بغريها لصلح أمر 

 ,Ibn Qayyim Al-Jawziah الناس."
1991)) 

 
 .اختصاص الدولة إبصدار العمالت والنقود3

سك النقود –املخولة شرعًا إبصدار النقود إنَّ اجلهة 
 -أو ضرب النقود، كما عرب عنه الفقهاء القدامى

هي الدولة وفقاً للقوانني املعتمدة لديها واخلاصة هبذا 
األمر، وال حيق ألي جهة أخرى إصدار النقد ملا فيه 
من تعد على سلطان الدولة، فالدولة هي املرجعية 

نقد، وهذا األمر ظاهر الوحيدة املخول هلا إصدار ال
 جبالء يف الرتاث العلمي اإلسالمي:

 
قال ابن خلدون: "السكة هي: اخلتم على الّدننري 
والّدراهم املتعامل هبا بني الّناس بطابع حديد ينقش 
فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب هبا على الّدينار 
أو الّدرهم فتخرج رسوم تلك الّنقوش عليها ظاهرة 

أن يعترب عيار الّنقد من ذلك اجلنس مستقيمة بعد 
يف خلوصه ابلّسبك مرّة بعد أخرى وبعد تقدير 
أشخاص الّدراهم والّدننري بوزن معنّي صحيح 
يصطلح عليه فيكون الّتعامل هبا عددا وإن مل تقّدر 
أشخاصها يكون الّتعامل هبا وزن... وهي وظيفة 
ضروريّة للملك إذ هبا يتمّيز اخلالص من املغشوش 
بني الّناس يف الّنقود عند املعامالت ويّتقون يف 
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سالمتها الغّش خبتم الّسلطان عليها بتلك الّنقوش 
  املعروف."

Ibn Khaldun, 1988)) 
 

ال( ق. قال اإلمام أمحد: ")وكره ضرب لغري السلطان
ار د اإلمام )أمحد: ال يصلح ضرب الدراهم إال يف

، مالضرب إبذن السلطان(؛ ألن الناس إذا رخص هل
 ربمنع من الضركبوا العظائم. قال القاضي: فقد 

 ((Al-Suyuti, 1994بغري إذن السلطان." 
 

  يفك امللو وضرب السكة مل تكن لغري قال الطوسي: "
 ((Al-Tusi, 1987 كل األعصار."

يرى الباحث أن الرتاث العلمي اإلسالمي تعامل مع 
مسألة اجلرائم املتعلقة بتزييف النقود وتزويرها وضرهبا 

الوقائع  من غري اجلهات املخول هلا بذلك؛ فمن
حدثين الدالة على ذلك ما رواه البالذري قال: 

أيب الزند عن  الوليد بن صاحل عن الواقدي عن ابن
أبيه أن ُعَمر بنن َعبند النَعزِيِز أتى برجل يضرب َعَلى 
غري سكة السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ حديده 
فطرحه يف النار، وكذلك قال: حدثين حُمَمَّد بنن َسعند 
َعِن الواقدي عن كثري بنن زيد َعِن املطلب بنن َعبند 

خذ رجاًل اَّللَِّ بنن حنطب أن َعبند امللك بنن مروان أ
يضرب على غري سكة املسلمني فأراد قطع يده مُثَّ 
ترك ذلك وعاقبه، قَاَل املطلب: فرأيت من ابملدينة 

-Al من شيوخنا حسنوا ذلك من فعله ومحدوه.
Baladhuri, 1988)) 

 
إضافة إىل ما سبق؛ خيلص الباحث أن ما توجه 
الرتاث العلمي اإلسالمي يف معاقبة ضرب النقود من 

اجلهات املختصة هو ذاته الذي انتهى إليه أهل غري 
االقتصاد اليوم، بكون الدولة هي اجلهة الوحيدة 
املخولة إبصدار النقود، حيث عمدت القوانني إىل 
إعطاء سلطة إصدار النقد وبيان ما يقبل منه يف 
التداول والتعامل بني مواطنيها ورعاايها حتت 

وفق جمموعة اختصاصات البنوك املركزية وتصرفاهتا، 
ضوابط حمكمة مشددة؛ كيال يتم التالعب ابلنقد، 
وميكن التمثيل لذلك بدولة اإلمارات العربية 

من القانون  -65املتحدة، إذ نصت املادة رقم: 
م بشأن املصرف 1980لسنة  10االحتادي رقم: 

املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة املصرفية على 
ينحصر ابلدولة  . إصدار النقد امتياز1أن: "

. مع 2وميارسه املصرف املركزي وحده دون سواه. 
مراعاة حكم الفقرة السابقة حيظر على أية مؤسسة 
أو شخص أن يصدر أو يضع يف التداول أوراقًا أو 
مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق 
الدفع حلامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو 

ة نقدية يف دولة يلتبس به وميكن تداوله كعمل
. 3اإلمارات العربية املتحدة، أو يف أية دولة أخرى. 

يعاقب كل من خيالف أحكام هذه املادة ابلسجن 
مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال جتاوز مائة 

 ألف درهم أو إبحدى هاتني العقوبتني."
 

ومن جهة أخرى؛ فإن اختصاص الدولة ابلسلطة 
عل النقود أتخذ القبول النقدية وإصدار النقد؛ جي

العام؛ فيحصل التعارف عليها كوسيط للنقد 
والتبادل بني الناس حسب العرف الغالب، وهو 
ضابط قرَّره الفقهاء يف اعتبار العملة املقبولة؛ وقد 
بنّي السرخسي أن املتعارف فيما بني الناس هي 
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املعاملة ابلنقد الغالب، وإليه ينصرف مطلق 
ابلعرف كالتعيني ابلنص؛ ألن التسمية، والتعيني 

الدراهم والدننري يف البلدان ختتلف وتتفاوت يف 
سان العيار، والظاهر أن يف كل بلدة إمنا يتصرف اإلن

 ,Al-Sarukhisiمبا هو النقد املعروف فيها. 
1993)) 

اثلثاً: دراسة عملة "البتكوين" يف ضوء شروط 
 النقود ووظائفها يف الرتاث اإلسالمي

 البتكوين أول تطبيق ملفهومتعّد 
"cryptocurrency أي العملة املشفرة، وقد "

 Weiمن قبل  1998طرحت هذه الفكرة يف عام 
Dai  يف قائمةcypherpunks   الربيدية، إذ

كانت فكرة الكاتب تتمحور حول شكل جديد 
من املال يعتمد التشفري للتحكم يف إنشائه والتعامل 

ظهر  2009ة، ويف عام به بدياًل عن السلطة املركزي
أول تطبيق هلذا املبدأ وهو البتكوين ومت تقدميه من 
ِقبل "ساتوشي نكاموتو،" وبعدها تطور هذا األمر 

 .بل العديد من املطورينبشكل كبري من قِ 

(bitcoin.org; Vyas, & Lunagaria) 
 

تقوم الدول إبصدار عمالهتا عن طريق بنوكها 
اضي للبتكوين أو ما املركزية، أما اإلصدار االفرت 

يطلق عليه "تعدين البتكوين" يتم بواسطة 
"املعدنني"، وعملية التعدين ليست مقصورة على 
جهة مركزية أو أشخاص معينني، بل هي متاحة 
للجميع ويف أي مكان يف العامل، ولكنها تتطلب وقتاً 
وحاسواًب سريع مبواصفات عالية تسمح بتحميل 

 Bitcoinو ""برنمج التعدين اجملاين" أ
Miner هبذا الربنمج مُيكن حل عدد من "،

األلغاز اليت حيصل عليها النُمعدن من شبكة 
البتكوين ويسموهنا خوارزميات وهي عبارة عن 
جمموعة من اخلطوات الرايضية واملنطقية واملتسلسلة 
الالزمة حلل مشكلة ما، وبعد االنتهاء من حل 

لة بتكوين اخلوارزميات يقوم الربنمج إبصدار عم
 .وإضافتها إىل احملفظة اإللكرتونية ملن قام ابلتعدين

 
إضافة إىل ما سبق، فكما أن طباعة العمالت 
الورقية خيضع لضوابط حمددة كيال حيدث التضخم، 

لتجنب خماطر -فإن مبتكري عملة البتكوين 
مليون  21حددوا سقف إصدارها بـ  -التضخم

مليون وحدة منها  14وحدة حول العامل، مت إنتاج 
حىت اآلن، ومن املنتظر الوصول إىل كامل اإلصدار 

، حيث يتم 2030إىل  2025يف الفرتة من سنة 
بتكوينًا حول العامل كل  25يف هذه األايم إنتاج 

دقائق، ويتم تقليص هذه الكمية إىل النصف   10
سنوات إىل أن يتم إنتاج آخر بتكوين،  4كل 

بتكوين عن طريق وبعدها ميكن احلصول على ال
الشراء فقط وال يتم توليده من خالل التعدين، 
وليضمنوا ذلك وضعوا "رموزاً/ كودات" حبيث تزداد 
صعوبة إنتاجها عن طريق التعدين، وذلك بتعقيد 
اخلوارزميات املطلوب حلها كلما كثر عدد املعدنني 
مع مرور الزمن حىت يتوقف إصدارها متاماً، وللتغلب 

وين فإن من ابتدعها جعلها قابلة على ندرة البتك
للتقسيم إىل جزيئات أصغر تسمى "الساتوشي"، 

مليون ساتوشي،  100فكل بتكوين حيتوي على 
وهو ما يسمح للقيمة اإلمجالية هلا أن تصل إىل أي 

 رقم مبا يليب احتياجات العامل من النقود.
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(www.bitcoin.org; Vyas, & 
Lunagaria, 2014) 

 لابيات هذه العملة؛ فمن خالأما ابلنسبة إلجي
ىل حث إباالتتبع الدقيق هلذا املوضوع، فقد انتهى ال

ا أن من أهم مميزات العمالت االفرتاضية ومنه
ة ملرونا ابهب ملاالبتكوين؛ ما أييت: املرونة: ميتاز التع

ي أحبيث ميكن إجراء املعامالت يف أي وقت ويف 
ة فضامكان، فال يتطلب وجود فعلي للمتداولني، إ

ال يدفع  ةالعمل املنخفضة: فاملتعامل هبذه إىل الرسوم
 اهاتتقاض والتحويل كاليت النقل أية مصاريف على

وجد عادة، وال ي االئتمان بطاقات وشركات البنوك
 حتمل لفرق معدالت الصرف للعمالت املختلفة،

 العميل بني اىل وسيط حاجة هناك يكون ولن
 رمز لب تنتقل، مل العملة ألن املال؛ لنقل والتاجر
 إىل ودخل املشرتي حمفظة من خرج هو ما العملة
 تسمىوسيط و  دون تتم العملية وهذه البائع، حمفظة
، "Peer to Peerللند، أو النظري للنظري" ابلند

يث حالبتكوين من  متتاز تقنية :فضاًل عن األمان
 دةإعا الربوتوكول والتشفري بصعوبة تزويرها أو

 تشغيل ميكن للمستخدمني كما استنساخها،
 مزودي استخدام أو أمواهلم، حلماية األمان ممارسات

 دض األمان من عالية درجات بتوفري خدمة يقوموا
ك اخلسارة، ومتتاز كذل ضد التأمني أو السرقة

 فال لةابخلصوصية والسرية: نظرًا لطبيعة هذا العم
ا مما، هبم ميكن مراقبة علميات البيع والشراء اليت تت

؛ لةلل سيطرة احلكومات والبنوك على هذه العميق
 حبيث ميكن نقلها يف أي وقت وإىل أي مكان يف

ي أ العامل خبصوصية وبسرية اتمة دون اخلضوع إىل
 جهة رقابية.

(Kasper, 2017, Turpin, 2014; 
Rogojanu, 2014, Moore, 2013) 

 
ري غت أما السلبيات، فمن مجلتها: كون هذه العمال

دى ل ل ملموسة، وليس هلا اعتماد مايلمغطاة أبصو 
 داوللتأي نظام اقتصادي مركزي؛ ألهنا تعتمد على ا

يطرة ال سب عرب الشبكة العنكبوتية الدولية )اإلنرتنت(
ليت لة اعموال رقابة، إضافة إىل كون التعامل هبذه ال

ال تعرتف به أغلب الدول، وال ختضع لرقابة 
ّما ع ة، فضالً املؤسسات املصرفية والبنوك املركزي

 سبابأ منو  لتذبذبل لبتكوينا سعريتعرض له 
 لفريوساتا انتشارو  إللكرتونيةا هلجماتا ذلك:

 منو  كوين،تلبيا تبيع كبرية  متاجر قوإغال اخلطرية
 أو ليهاإ لشكاوىا رفعل رجعيةم نعداما يضاً أ سلبياهتا

 من لعملةا هذه تدارو  لعملةا ذهه شأنب املطالبات
 ماع فضالً ، مل.العا ولح واملربجمني املستخدمني شبكة
 نها:م اطرخم لىع لبتكويناب لتعاملا ليهع ينطوي
 اإلجراميةو  ملشبوهةا لعملياتا يف ستعماهلاا سهولة
 لغررا أيضاً  ملخاطرا منو  ألموال،ل سيالً غ وأ متويالً 

 .قيمتهما يف احلاصلة واجلهالة

(Turpin, 2014; Rogojanu, 2014) 
 

اث لنقود وشروطها يف الرت مدى توفر وظائف ا
 الفقهي يف البتكوين

ابلنسبة لشرط قبول الناس وتعارفهم على التعامل 
فمن خالل استقراء الباحث؛ وقف هبذه النقود؛ 

اتفاق على التعامل ابلبتكوين على عدم وجود 
وتدواهلا، فدول العامل اليوم منقسمة حول التعامل 

 اخلارطة اآلتية:هبذه العملة وتداوهلا كما هو مبني يف 

http://www.gjat.my/


182 

 

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE) 

 

GJAT I JULY 2022 I VOL 12 ISSUE 1 I           

ISSN : 2232-0474 I E-ISSN : 2232.0482  

www.gjat.my  

 
 

 
 
 

مسياً، يف فالدول امللونة ابألخضر تقنن هذه العملة ر 
حني ميثل اللون الربتقايل الدول احملايدة اليت ال تقنن 
البيتكوين صراحة، ويف الوقت نفسه ال تفرض قيوداً 

 املناطق املظللة، أما على تداول العمالت الرقمية
الدول اليت تفرض قيوداً  فتمثل ابللون الوردي الفاتح

وقوانني يف حماولة إلبطاء التعامل ابلعمالت الرقمية، 
يف حني متثل الدول املظللة ابللون الوردي الداكن 
تلك اليت حتظر البيتكوين متامًا وتعدُّ التعامل هبا غري 

تلك اليت مل  فهي الدول املظللة ابلرمادي، أما قانوين
ل كلمتها بعد بشأن شرعية البيتكوين والعمالت تق

 الرقمية.
 يف العامل دولة 246أما من حيث األرقام فمن بني 

% من دول العامل( ليست 40دولة ) 99هناك 
دولة  17لديها قوانني ُمقيدة للبيتكوين، بينما حنو 

% من دول العامل( تتعامل مع البيتكوين 7)
اجلانب اآلخر  على، و ابعتبارها عملة غري قانونية

% من دول العامل( مل تعلق 53دولة ) 130هناك 

بعُد على عملة البيتكوين أو شرعية استخدامها 
 داخل هذه الدول.

)www.argaam.com( 
 

أما ابلنسبة للجهة املخولة إبصدار النقود، فقد 
انتهى الباحث سابقًا إىل أتكيد الرتاث اإلسالمي 

أي ابلدولة  على حصر إصدار النقود بويل األمر؛
وفقاً للقوانني املعتمدة لديها واخلاصة هبذا األمر، وال 
حيق ألي جهة أخرى إصدار النقد ملا فيه من تعد 
على سلطان الدولة، فالدولة هي املرجعية الوحيدة 

عمالت املخول هلا إصدار النقد، أما البتكوين فهي 
افرتاضية مشفرة ال يقوم إبصدارها أي بنك مركزي، 

سلطة إصدار مركزية رمسية ميكن الرجوع إليها، أو أية 
فضاًل عن كوهنا عمالت ليس هلا أصول مادية 

قابية على جهة ر  ملموسة، وال ختضع إلشراف أي
مستوى العامل، وابلتايل تفتقر إىل الضمان والدعم 

الرمسي الذي تتمتع به العمالت الرمسية  احلكومي
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ون استعمال ، إضافة إىل كالصادرة عن البنوك املركزية
هذه العملة يف التداول ميسُّ من سلطة الدولة يف 
احلفاظ على حركة تداول النقد بني الناس وضبط  
كمية املعروض منه، وينقص من إجراءاهتا الرقابية 
الالزمة على األنشطة االقتصادية الداخلية 
واخلارجية، وهذا كله من االفتيات على ويل األمر 

نه تـََعدٍّ على حقه مبزامحته املمنوع واحملرم شرعاً؛ أل
فيما هو له، وتـََعدٍّ على إرادة األمة اليت أنبت 

  حاكَمها عنها يف تدبري شؤوهنا؛
 

سبق أن بنّي النقود؛ فقد  أما ابلنسبة لوظائف
الباحث مدى االعرتاف الدويل هبذه العملة، وما دام 
أن هذه العملة مل تلق بعد االعرتاف الدويل هبا وليس 
هلا رواج يف العامل؛ فهي بذلك ال حتقق وظائف 

النقود، ومل تتحقق فيها الثمنية؛ فهي ال تصلح أن 
ا، فليس هلا تُعتمد مقياسًا لألمثان اليت تُقيَّم السلع هب

قيمة حقيقية يف ذاهتا وال يف أمر خارج عنها؛ لذلك 
عند -فإنه حيتمل احتمااًل كبريًا سقوط هذه العملة 

تؤدي إىل تلفها وفقداهنا  -تعرضها ملتغريات طارئة
 لقيمتها.

 
إضافة إىل ما سبق؛ فإن البتكوين ال تتضمن معيار 
الثبات واالستقرار، وقد سبق البيان أبمهية هذا 
املعيار، ويظهر التذبذب من خالل سعر البتكوين؛ 

املخطط اآليت تذبذب السعر من بداية عام  يظهرإذ 
 م إىل اآلن.2021

(https://charts.bitcoin.com/) 
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 خامتة

سعت هذه الدراسة إىل استقراء أدبيات الرتاث 
العلمي اإلسالمي فيما يتعلق ابلنقود للوقوف على 
وظائف النقود وشروطها وانتهت إىل أبرز وظائف 
النقود هي: قياس لقيم السلع واخلدمات، ووسيط 

واخلدمات، أما شروط االعتماد؛ فقد لتبادل السلع 
عرض الرتاث العلمي اإلسالمي جمموعة شروط 
العتماد النقود؛ هي: رواج النقود وقبول الناس 
وتعارفهم على التعامل هبا، إضافة إىل ثبات القيمة 
واستقرارها، فضاًل عن اختصاص الدولة إبصدار 

 العمالت والنقود.
 

رؤية الرتاث العلمي أما فيما يتعلق ابملقارنة بني 
اإلسالمي لوظائف النقود وشروطها ومدى حتققها 
يف عملة "البتكوين" فقد انتهى البحث إىل عدم 
توفر شروط إصدار النقود اليت ذهب إليها الرتاث 

 العلمي اإلسالمي يف عملة "البتكوين"
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