
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر الجلٌل العالم)سلسلة أجوبة 

 "(قهًفأسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "على 

 جواب سؤال

 تكوٌنٌالحكم الشرعً فً الب

 " Haninny-Wisam Al" وإلى "SchukranJaanإلى "

 :SchukranJaan سؤال

Bismillahir-rahmanir-rahim, 

Dear honourable Shaikh. 

We hope this finds you in best health. 

We are greeting you with the warmest and most noble of all greetings: 

Assalamualaykumwarahmatullahiwabarakatuhu. 

A brother and me were talking about the hukm regarding the buying and selling of 
crypotcurrencies like bitcoin, ethereum, dash, ripple etc.) 

We both read the ijtihad by Ustadh Abu Khaled al-Hejazi but we weren't quite content with 
what the shaikh had deduced. 

We have some problems with how the shaikh analyzed the reality of cryptocurrencies and 
the comment section under the article too is filled with brothers disagreeing and discussing 
about how the tahqeeq al-manaat was not completely correct. 

We would like to know the hukm regarding selling and buying of cryptocurrencies. 

Could you bring light into this subject, because it still doesn't seem clear for us. 

Wajazaakumullahukhairan 

May allah strengthen us all on his path and let us be the reason for the re-establishment of 
the bearer of light in this world, the khilafah on the method of the prophethood. 

Ameen 

 :Haninny-Wisam Al سؤال

 ...عانكم هللا، ٌبدو أن السؤال لن ٌجاب علٌه وأتفهم الضغوطات التً أنتم بها أالسالم علٌكم

المسلمٌن بشكل ملحوظ فً الشهور  نه انتشر بٌن الناس وخصوصال االنتظار لما أراه ألكن عندي سؤال ال ٌحتم

 ...خٌرةاأل

انتشرت بشكل غٌر مسبوق ووصلت لٌمة ن سنوات واآل 8هً عملة نشأت لبل  BItCoinكوٌن تٌ: عملة البالسؤال

بٌنها وبٌن  اجد اختالفتعامل معها لم أومن خالل متابعتً لوالعها وكٌف ٌتم ال ،دوالر 8000ثر من العملة الواحدة إلى أك

بها التعامل  -1: لحكم الشرعً من عدة وجوه كالتالًن تستنبط لنا شٌخنا اأرجو أ؟ فخٌرة ملموسة مادٌةأن األ الر إالالدو

حكم الصرف بٌنها وبٌن العمالت األخرى الملموسة؟ وإن  -3نشاء عمالت جدٌدة" إ والتعدٌن "وه -2من شراء وبٌع 

 .وبارن هللا بكم ،لهانها سهلة الوصول ، لكن أعتمد أنا جاهزدكم بموالع وٌوتٌوب ٌشرح والعها فأزوم أن أردتأ

 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

 م وإلٌكما نص الجواب:28/04/2012بالنسبة لسؤالٌكما عن البٌتكوٌن فمد سبك أن أجبنا على مثل هذا السؤال فً 

https://web.facebook.com/schukran.soltani.75?hc_ref=ARTVQ8DsfIsY_jeoj4Fp_qpewWPoN0rtvsHEdr5p3dnIIg-RABvGHs8pUn6qtNg1ERU
https://web.facebook.com/WiSaM.Haninny?hc_ref=ARR5ck7KoJRavc4w_ToGPMRQBKSE0fuQ1IyeCpR600iQW_O69Mj8HVfHX5s4lnaOhuc
https://web.facebook.com/schukran.soltani.75?hc_ref=ARTVQ8DsfIsY_jeoj4Fp_qpewWPoN0rtvsHEdr5p3dnIIg-RABvGHs8pUn6qtNg1ERU
https://web.facebook.com/WiSaM.Haninny?hc_ref=ARR5ck7KoJRavc4w_ToGPMRQBKSE0fuQ1IyeCpR600iQW_O69Mj8HVfHX5s4lnaOhuc
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وهو  ره النبً هو لٌس عملة، فال تنطبك علٌه شروط العملة، ألن النمد الذي ألف (،Bitcoin)بالنسبة للبٌتكوٌن  -1)

 الدنانٌر والدراهم كانت تتوفر فٌه ثالثة أمور:

 للسلع والخدمات، أي أنه توفرت فٌه علة النمدٌة أي كان أثمانا  وأجورا . أنه كان ممٌاسا   -

 أنه كان صادرا  عن سلطة معلومة لٌست مجهولة تصدر الدنانٌر والدراهم... -

 خاصة بفئة دون أخرى...أن النمود كانت شائعة بٌن الناس ولٌست  -

 وبتطبٌك ذلن على "البٌتكوٌن" ٌتبٌن أنها ال تتحمك فٌها هذه األمور الثالثة:

 فهً لٌست ممٌاسا  للسلع والخدمات على إطاللها، بل هً فمط أداة تبادل لسلع وخدمات معٌنة... -

 ...معلومة بل مجهولةأنها لٌست صادرة عن سلطة  -

 س بل هً خاصة بمن ٌتداولها وٌمر بمٌمتها، أي هً لٌست للمجتمع كله...أنها لٌست شائعة بٌن النا -

 ولذلك فإن عملة "البٌتكوٌن" لٌست نقداً من ناحٌة شرعٌة.

تكوٌن هو لٌس أكثر من سلعة، ولكن هذه السلعة مجهولة المصدر، وال ضامن لها، ثم هً مجال ٌوعلٌه فإن الب -2

وبخاصٍة وأن مصدرها المجهول  خادعات، وإذن فال ٌجوز بٌعها وال شراؤها،كبٌر للنصب واالحتٌال والمضاربات والم

أو عصابة مرتبطة بدولة  .ٌُوجد شكوكاً فً أن هذا المصدر لٌس بعٌداً عن الدول الرأسمالٌة الكبرى وخاصة أمرٌكا..

 أو بشركات دولٌة كبرى للقمار وتجارة المخدرات وغسٌل األموال وإدارة الجرائم المنظمة... كبرى لها غرض خبٌث...

 ؟در مجهوالً وإال لماذا ٌبقى المص

سمالٌة أوالخالصة، أنها سلعة مجهولة المصدر ال ضامن لها، عرضة لعملٌات النصب واالحتٌال، وهٌمنة الدول الر

الشرعٌة التً  لألدلةمور لنهب رروات الناس... ولذلك فال ٌجوز شراؤها المستعمرة وبخاصة أمرٌكا الستغالل هذه األ

 :سلعة مجهولة، ومن األدلة على ذلكتنهى عن شراء وبٌع كل 

ٌَْرةَ، لَاَل:  - ٌِْع اْلغََررِ  نََهى َرُسوُل هللِا »أخرج مسلم فً صحٌحه َعْن أَبًِ ُهَر ٌِْع اْلَحَصاِة، َوَعْن بَ  .«َعْن بَ

" كأن ٌمول بعتن من هذه األثواب ما ولعت علٌه الحصاة بٌع الحصاة" الترمذي عن أبً هرٌرة... وأخرجه كذلن

بٌع " فالمبٌع مجهول وهو منهً عنه... لٌه هذه الحصاة...إأو بعتن هذه األرض من هنا إلى ما انتهت  ،التً أرمٌها

وكل  ،فً الضرع وبٌع الحمل فً البطن ونظائر ذلن" أي المجهول غٌر المعلوم كبٌع السمن فً الماء الكثٌر واللبن الغرر

 ذلن بٌعه باطل ألنه غرر...

تكوٌن، فهو سلعة مجهولة المصدر، وال جهة ٌومنه ٌتبٌن تحرٌم بٌع الغرر أو المجهول، وٌنطبك هذا على والع الب

 ( انتهىشراؤها. رسمٌة أصدرتها تكون ضامنة لها، فعلٌه فال ٌجوز بٌعها وال

 خلٌل أبو الرشتة أخوكم عطاء بن

 هـ1431ربٌع األول  30

 م18/12/2012 الموافك

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828

.122848424578904/739683876228686/?type=3&theater 

 :واب من صفحة األمٌر على غوغل بلسرابط الج

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/post

s/XPFsFr3BhQP 

 :الجواب من صفحة األمٌر على توٌتررابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/942802732670509056 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/739683876228686/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/739683876228686/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/XPFsFr3BhQP
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/XPFsFr3BhQP
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/942802732670509056

