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 في الفقه اإلسالمي الرائجة نقود                  صرف الب تكوين بالحكم 

 البوطي  د. محمود رمضان

 ]حبث حمكم نشر يف جملة جامعة دمشق 

 [2019العدد األول للعام  35يف اجمللد  للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 ملخص البحث:

الفضية   والدراهم  الذهبية  الداننري  بداية على  الناس  النقود  اصطلح  للتبادل، مث غابت  كوسيط 
املعدنية هذه عن ساحة التداول وحل حملها النقود الورقية أبطوارها، ويف مرحلة الحقة ظهرت النقود 

دون االستغناء عن النقود الورقية، ولكل نقد من هذه النقود ماهيته اليت متيزه    -املصرفية أبنواعها  
ها فإن الشريعة اإلسالمية جاءت بضوابط، ألزمت عن غريه. ومهما تعددت أشكال النقود وأنواع

                                                                          املكلفني مراعاهتا عند صرف أو استبدال النقد ابلنقد، صوان  هلم عن الوقوع يف الراب. 

ما اطلق عليه اسم النقود االلكرتونية،    -على صعيد ضيق    -واليوم .. ظهر على ساحة التداول  
بني الباحث ماهية النقود وأنواعها ومصدر  واليت أشهرها ما يسمى البتكوين. ويف هذه البحث ي

قيمتها وتكييفها الفقهي، مث يقوم بعقد مقارنة إمجالية بينها وبني النقود الرائجة، ليصل من خالل 
هذه املقارنة إىل مدى إمكانية تطابق األحكام والضوابط واملعايري اليت نص عليها الفقهاء ابلنسبة  

)االلكرتونية( اليوم. وابلتايل نصل إىل جواب عن السؤال املطروح   للنقود الرائجة على النقود الطارئة
الشريعة   أحكام  نقدا  مبوجب  ابعتبارها  الكرتونية  نقودا   اليوم  يسمى  ما  تداول  يصح                                                                                       اليوم: هل 

 اإلسالمية؟ وابلتايل هل يصح إبرام عقد صرف بينها وبني ما سواها من النقود؟ 
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 املقدمة: 

الشريعة اإلس  الذي بني  و ،  المية مبرونة جتعلها صاحلة لكل زمان ومكانمتتاز أحكام  البحث 
من مظاهر صالح أحكام الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان، ألنه يعاجل       ا  مظهر أيديكم يربز  

يف ضوء    –اليت طرأت وليس فيها حكم نص عليه الفقهاء    –مسألة تندرج ضمن النوازل املعاصرة  
 .أمهية البحث، ومن هنا تظهر أحكام فقه املعامالت يف الشريعة اإلسالمية

على شبكة االنرتنت  ضجت هبا املواقع    -ظاهرة    الرغبة يف وضع:  البحثموضوع  سبب اختيار  و 
ظهورها رافق  . وقد                   )نقود الب تكوين(النقود االلكرتونية  وهي ظاهرة    ،على ميزان الفقه اإلسالمي    -

 .  حول موقف الشريعة اإلسالمية منها ات اليت تدورستفسار اال و  ت تساؤالال الكثري من

لتعدد النشاطات اليت متارس  وذلك    ؛ملسألةبسائر جوانب ااإلحاطة  يف    صعوابت البحث  تتمثلو 
  ا النقداملستحدثة، لذا آثرت أن أتناول اجلانب األكثر أمهية: وهو تداول هذ  نقودال  هذه  من خالل

وجود غموض يف بعض اآلليات اليت يقوم عليها نشاط إضافة إىل  الرائجة.    لنقودعرب شرائه وبيعه اب
 ما زالت قيد التطوير.املتبعة يف التداول بعض اآلليات ابإلضافة إىل أن املضاربني به، 

                                       الستحواذ أكرب قدر ممكن منها؛ طمعا  يف حتصيل اندفاع الكثريين    تتمثل يف  ومشكلة البحث
، دون وتصاعده املضطردنقود ة هذا النوع من التذبذب قيم، على الرغم من املزيد من الربح واملال

 التفات إىل احلكم الشرعي.

وضعت هذا النوع من النقد يف ساحة البحث، لكين أحسب اليت  قد صدرت بعض فتاوى  و 
                                   حكم تداول هذه العملة بيعا  وشراء   أن هذه الفتاوى مل تكن مبثابة حبث أكادميي مقارن يؤصل  

الفقهية،  )الصرف(   اجلوانب  الذيفهو  لذا  من سائر  قبل  من اجلديد  به من  يبحث  كبحث    مل 
 فق اخلطة التالية: ذلك و نهج التحليلي املقارن. و اعتمدت عند كتابة البحث على امل. وقد اكادميي
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 حتقيق يف املاهية والقيمة والغطاء...   عرب التاريخاملطلب األول: النقود 

 الفرع األول: النقود املعدنية.

 وتكييفها الفقهي.  وراق النقدية: األثاينالفرع ال

 الفرع الثالث: النقود املصرفية وتكييفها الفقهي. 

 . اهتزايومم  ، قيقتهاح             الب تكوين .. املطلب الثاين: 

                                 : نشأة الب تكوين ومراحل تطورها.ولالفرع األ

 الفرع الثاين: التكييف الفقهي للبتكوين.

                             الب تكوين يف امليزان الفقهي.  : طلب الثالثامل

 الفرع األول: صالحية إصدار النقود يف الفقه اإلسالمي.

 كوين كنقد.                             الفرع الثاين: حكم تداول الب ت

                                    الفرع الثالث: فتاوى حول الب تكوين.
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 حتقيق يف املاهية والقيمة والغطاء. ..   عرب التاريخ النقود املطلب األول: 

والفضة    اصطلح الذهب  اكتشف         نقودا  الناس على معدين  أن  منهما    -  همافي  وابعد  وخاصة 
هبا  ميز ما    –الذهب   امتازا  من خصائص  تعاىل  هللا  النقود مها  على  وأطلقوا  املعادن،  ابقي  عن 

هذه املصنوعة من الذهب لفظ الداننري، وعلى النقود املصنوعة من الفضة لفظ الدراهم، مث غدت  
                                                    لظروف معروفة ومبي نة يف املطوالت، تالشت النقود املعدنية  لكن                        بعد ذلك معتربة شرعا .  األلفاظ  
 . يف تعامالت الناس       أصال   ، حىت غدت النقود الورقيةل وحلت حملها من التداو 

، اصطلح عليها اسم النقود أخرىتداول  شاعت وسائل  ومع اعتماد النقود الورقية يف التداوالت  
أبنواعها  أشهرها:و املصرفية،   االئتمان  وبطاقات  ابلنقود    .الشيك  يعرف  ابت  ما  اليوم  شاع  مث 

ويف هذا املطلب سنتعرف  األايم حبلى ابملزيد.  لعل قادمات  و أشهرها )البتكوين(،  االلكرتونية واليت  
النقود  على   على  مث  ابملاضي،  شاعت  اليت  املعدنية  من    ية،الورقالنقود  تبعها  مصرفية  وما  نقود 

كما              الب تكوين. ويف الفرع الثاين نتعرف على ماهية ابختصار، مع بيان التكييف الفقهي لكل منها
ألن احلكم على الشيء فرع    نسعى للوصول إىل تكييف فقهي هلا،من مث  عنها أصحاهبا، و   حيدثنا

 وهللا املستعان.   عن تصوره؛ لنصل إىل حكم تداول هذا النوع من النقود يف الشريعة اإلسالمية،

 الفرع األول: النقود املعدنية. 

                                                                          خدم الذهب والفضة على شكل ك تل معدنية قريبة من شكلهما اخلامي، وكان التبادل             بداية است  
هبما يتم عن طريق الوزن .. ويف مرحلة الحقة حتولت هذه القطع إىل أشكال دائرية، مث بعد فرتة  
أخرى أصبحت ذات وزن وعيار حمدد منقوش عليهما، مث بعد فرتة أصبحتا ممهورتني خبامت السلطة  

                                    وت عر ف النقود املعدنية أبهنا: قطع من   فتفرد هذان املعدانن بدور النقود الكاملة. ،(1) مااليت سكته

 

 . السكة: هي احلديدة اليت كانت تتخذ لطبع الداننري والدراهم، مث شاع هذه االصطالح على أثرها، فسميت الدراهم املضروبة سكة  (1)
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                                                                                     املعدن املصهور أو املطروق، تصدرها السلطة احلاكمة بغية تسهيل التعامل، وحتمل رسوما  وكتاابت  
 . (1)                                                                           خاصة ، سواء جلهة قيمتها أو مكان سك ها أو اتريخ إصدارها أو السلطة اليت أصدرهتا

تنبع قيمة هذين املعدنني من ذاهتما،  مصدر القيمة يف النقود املعدنية اخلالصة )الذهب والفضة(:  
تتكافأ   الفضة  أو  الذهب  الذهب نفسه والفضة نفسها؛ أي أن ما كان مسكوكا  من                                                                                  من قيمة 

يتمتعان بثبات نسيب من حيث القوة   فهما  القيمة االمسية فيه مع قيمته كسبائك من نفس الوزن.
الشرائية فيهما، والقوة الشرائية هي: كمية السلع واخلدمات اليت ميكن مبادلتها بكمية معينة من 

. )فالقيمة النقدية للمعادن النفيسة ليست (2)النقود. فال يسأل هلما عن غطاء؛ إذ مها عني الغطاء
هذ على  اليت ختلعها  للقيمة  انعكاس  الصناعة  سوى جمرد  األخرى يف  استعماهلا  وجوه  املعادن  ه 

 .(3) والفنون(

 

 وتكييفها الفقهي.  وراق النقدية: األثاينالفرع ال

اليت كان  عهد التداول ابلداننري الذهبية والدراهم الفضية، وحل حملها األوراق النقدية. و انقضى 
سند إذين يصدره البنك عادة بقيمة معينة قابلة للدفع    عبارة عن  يطلق عليها أوراق البنكنوت. وهي

حلامل السند لدى الطلب، وهي ذات قوة إبراء غري حمدودة مبقتضى القانون، ومتثل هذه العملة  
  (4) ية يف الوفاء ابملدفوعات النقديةالورقية عادة األداة الرئيس 

                                ا ابعتبارها نقدا  له قوة اإلبراء  ، وألزمت الناس التعامل هبة       ال  خاص اشك أ                   فعي نت احلكومات هلا  
ليست هلا أي قيمة  بثقة الناس. ومن خصائصها: أهنا  ومن هذا الباب حظيت  التام بقوة السلطان،  

ذاتية كورقة مطبوع عليها عدد الوحدات النقدية اليت متثلها، وإمنا هلا غطاء ورصيد تستمد قيمتها  

 

 . 8النقود، احلوراين: ص ، وينظر: 166و ص 53يف االقتصاد السياسي، عطوي: ص (2)
 . 34الورق النقدي، املنيع: ص (3)
 .  38 -37زكي الشافعي: ص مقدمة يف النقود واملصارف، حممد (4)
 م1992، 4املوسوعة االقتصادية: د.حسني عمر، دار الفكر العريب، مصر، ط  (4)
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                                                   ابختالف الدول املصدرة هلا، فقيمة اللرية السورية مثال  ال  وختتلف قيمة األوراق النقدية    .(1) منه
 تساوي قيمة الرايل السعودي، وقيمة الرايل ال يساوي قيمة الدوالر األمريكي. 

                                                                             كما أن قيمة األوراق النقدية ليست اثبتة مطلقا ، بل هي يف حالة تذبذب مستمر، وتقرتب 
     (2) ابالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي                                             من االستقرار كلما كانت الدولة املصد  رة تتمتع  

تباينت مواقف الفقهاء يف حكمهم على األوراق النقدية،  :  التكييف الفقهي لألوراق النقدية
 :  (3) وتنوعت أقواهلم يف تكييفها

 ، وهم أصحاب النظرية السندية                        على اجلهة املصد رة هلا،   سندات ديونمن اعتربها  فمنهم    -
بتسليم قيمتها  يقضي    والذي   واستدل أصحاب هذه النظرية ابلتعهد املسجل على كل ورقة نقدية 

                                                                                     حلاملها عند طلبه، وكوهنا مغطاة ابلذهب والفضة أو بواحد منهما يف خزائن مصد ريها، إضافة إىل  
                                        ة  صحيحة عندما كانت متثل النقود املعدنية  كانت هذه النظري أقول:  انتفاء القيمة الذاتية هلذه الورقة.  

                                                                              املودعة لدى الصيارفة متثيال  اتما  من خالل أوراق البنكنوت، وال يصح القول هبا اليوم.

    ا  متقوم                                    أصحاب النظرية العرضية، لكوهنا ماال  ، وهم  عروض جتارةمبثابة  وآخرون اعتربوها    -
                                                                               ، وما كتب عليها من تقدير لقيمتها يعترب أمرا  جمازاي ، ويرد على هذه النظرية: األصل     ا  ومدخر          مرغواب  

يف عروض التجارة أن تكون سلعة ينتفع هبا يف ذاهتا، فلو كانت األوراق النقدية ينتفع هبا يف الكتابة  
وعندئذ                                                                               أو حفظ األشياء أو غري ذلك من وجوه االنتفاع لصح اعتبارها عرضا  من عروض التجارة،  

                                           ستغدو ماال  متقوما  يباع ويشرتى وينتفع به.  

 

  118، الورق النقدي، املنيع: ص129، املدخل إىل النظرية االقتصادية، النجار: ص95: ص( املوجز يف اقتصادات النقود، ج.ف.كراوذر2)
 116الورق النقدي، املنيع: ص  13،9( املدخل إىل النظرية االقتصادية، النجار: ص3)
عاصر، جمموعة ابحثني من ، حبوث فقهية يف قضااي اقتصادية م 195ص  :عبد هللا بن سليمان املنيع   ،حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ( انظر:4)

احلكم   ،189، املعامالت املالية املعاصرة. د. شبري: ص165، األوراق النقدية: د. أمحد حسن: ص 1/284  :ضمنهم د.حممد عثمان األشقر
ث مكتوب  . حب192هـ: ص3/1395، جملة البحوث اإلسالمية الدورة  203الشرعي يف زكاة وربوية النقود الورقية، عبد الدامي أيب املعايل: ص

 من قبل: عبد هللا بن منيع، عبد هللا بن غداين، عبد الرزاق عفيفي، ابراهيم آل الشيخ. 
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ما كان جيري  عندهم  أرابب النظرية اإلحلاقية، فيجري عليها  ، وهم  من أحلقها ابلفلوسومنهم    -
أوجه الشبه واالختالف  بتسليط الضوء على أبرز  . أقول: و بعد رواجهاعلى الفلوس من أحكام  

. وأبرز هذه األوجه: الفلوس نقود مساعدة ذه النظريةه  بطالنتجلى لنا  بني الفلوس والنقود الورقية ي
هلا قيمة يف ذاهتا  ، و كاملة  هاصفة الثمنية في، و تستخدم يف تقييم احملقرات من السلع  منذ نشأهتا

  ، عند إبطاهلا  ا ال ميكن االنتفاع هبفاألوراق النقدية  أما    حىت لو كسدت وأبطل السلطان التعامل هبا. 
 تقيم هبا أمثن وأغلى السلع واخلدمات. و 

وابلتايل    -أصحاب النظرية البدلية  وهم    -                             بدال  عن معدين الذهب والفضةومنهم من اعتربها    -
                                                                                      أتخذ حكم  املبدل منه؛ فهي قائمة يف الثمنية مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو فضة. وهذه النظرية 

 .  تستلزم جراين الراب بنوعيه يف األوراق النقدية

، ال تقوم مقام ذهب وال فضة وال حىت فلوس،                            نقدا  مستقال  قائما  بذاتهومنهم من اعتربها    -
وعمدة أصحاب هذا القول أن: )األوراق النقدية حلت حمل الذهب  ،  وهم أصحاب النظرية النقدية

عليه فإن  والفضة وقامت مقامهما يف التعامل، والشريعة مبقاصدها ومعانيها ال أبلفاظها ومبانيها، و 
أحكام( من  والفضة  للذهب  ما  تعطى مجيع  األوراق  أكثر  (1) هذه  الرأي  هذا  إىل  وقد ذهب   ،

العملة الورقية نقد   مقتضى هذه النظرية: ).. و                                                املعاصرين، وجاءت قرارات اجملامع الفقهية متوافقة   
الراب عليها بنوعيه،  قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة، وجيري  

 . (2)              فضال  ونسيئة(

 

 

 

 .   212-211. وينظر: حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، د. املنيع: ص356احلكم الشرعي يف زكاة وربوية النقود الورقية، أيب املعايل: ص ( 1)
. وينظر:  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي  1402( قرارات جملس اجملمع الفقهي لرابط العامل اإلسالمي، القرار األول: الدورة اخلامسة،  2)

 69هـ 88/1409يف اهلند: ص، جملة االقتصاد اإلسالمي العدد 
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 رتجيح:  ال

  – السندية والعرضية واإلحلاقية    -  لنظرايت الثالث األوىلعلى ا  تواردت االنتقادات الوجيهة
ولعلها كانت نظرايت صحيحة يف يوم من األايم، حبسب األطوار اليت عليها ابلبطالن،  وعادت  

 مرت هبا النقود الورقية كما أشرت. 

)وهي                                                                                 أما ابلنسبة للنظرية النقدية فأقول: ال أسل م االتفاق املطلق بني األصل والفرع يف العلة
صفة أصلية ذاتية،  )األصل(  يف النقود املعدنية    ألن صفة الثمنية   عند أرابب النظرية النقدية،  الثمنية(

أما ابلنسبة للنقود الورقية  تنبع يف الذهب والفضة من ذاهتما، فهما أمثان خلقة،  وقيمتهما الثابتة  
؛  (1) فالقياس هنا من قبيل قياس الشبه الذي نص عليه األصوليون)الفرع( فصفة الثمنية فيها عرضية،  

                                                                     ثمنية يف النقود الورقية والنقود املعدنية عند التداول فعال ؛ أي استمرار  وذلك الطراد )العلة( وهي ال
إن   الذهب حكمهما، فحيث ما وجدا وجد احلكم، لكن  يبقى  التعامل هبما،  السلطان  أبطل 

وتغدو النقود    ؛ وابلتايل حافظا على وصفي املناسبة والتأثري،                                      والفضة مقياسا  للقيم ومستودعا  للثروة
             وابلتايل ختل ف  ابلفلوس من حيث أهنا مقياس لقيمة البخس دون الثمني من السلع،  الورقية أشبه  

والتأثري املناسبة  هبا،   وصفا  التعامل  السلطان  أبطل  ادعاها   االطرادوكان    عندما  الثمنية كعلة  يف 
التضخم الذي تعانيه عمالت كثري من البلدان خري شاهد على ، و أرابب النظرية النقدية غري كامل

 . ما ذهب إليه أرابب النظرية البدلية لديلذا فالراجح  .ذلك 

 

 

 

 

ة مع توفر وصف االطراد. يقول اإلمام الغزايل رمحه هللا: )فإن انضاف  ( ويكون القياس قياس الشبه: عندما يتخلف عن العلة وصفا التأثري واملناسب3)
نفس                                                                                                                      إىل االطراد زايدة، ومل تنته إىل درجة املناسب واملؤثر، مسي شبها ، وتلك الزايدة هي مناسبة الوصف اجلامع لعلة احلكم، وإن مل يناسب

ف أبن ذلك الوصف ليس علة للحكم، خبالف قياس العلة، فإنه مجع مبا احلكم .. فمعىن التشبيه اجلمع بني الفرع واألصل بوصف مع االعرتا
 [ 319- 2/318هو علة احلكم(]املستصفى من علم األصول: 
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 مصدر القيمة يف النقود الورقية:  

العوامل املباشرة اليت حتدد قيمة النقد هي: )العالقة بني مجلة اإلنفاق النقدي للمجتمع خالل 
ل تلك فرتة معينة، والكمية واحلجم احلقيقي للسلع واخلدمات اليت تستعمل النقود يف مبادلتها خال

 . وهو معيار للتعبري عن قوة االقتصاد لدى دولة من الدول.(1) الفرتة من الزمن(

الداخلية   السوق  يف  السائدة  املعامالت  تفرضها  اليت  للحاجة  وفقا   عادة  النقود  إصدار                                                                                  يتم 
واخلارجية، وهو حق حصري يف يد احلكومة أو بيد البنك املركزي الذي تشرف عليه احلكومة. 

مبثابة عملية إقراض احلكومة من قبل املواطن، يقوم هبا بنك اإلصدار وحده أو اجلهاز املصريف ويعد  
 . (2)يف جمموعه

ولضمان التناسب بني كمية النقود الورقية املطلوبة وكمية التدفقات السلعية يف السوق، حتتفظ  
 السلطة عادة بغطاء حمسوس وغطاء غري حمسوس. والغطاء احملسوس يتمثل يف:  

                                                                                    أوال : حجم النقود املتوفرة واملعد ة لالستعمال كعملة يف التداول، أو كاحتياطي نقدي. وهي:  

                                                                     الذهب، أو غريه من املعادن الثمينة، املتوفر من حيث الكمية املوجودة فعال .  -

 مقادير النقود األخرى اليت تصدرها احلكومة كأوراق نقدية أو مسكوكات غري ذهبية.  -

 ارية واملالية: كالسندات احلكومية قصرية وطويلة األجل، واألسهم. األوراق التج -

 العمالت األجنبية القوية: واليت حيتفظ هبا البنك املركزي عادة كقوة داعمة للعملة احمللية.    -

 رغب ابالحتفاظ هبا كنقود اعتيادية أو كودائع.               النسبة اليت ي  و                             اثنيا : عادات اجلمهور املصرفية 

 

 .102-101مقدمة يف النقود والبنوك، الشافعي: ص (1)
  96يف التعريف ابلنقود، صباخي: ص (2)
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ا نسب  اجلمهور،               اثلثا :  ودائع  لتغطية  املصارف  به  حتتفظ  أن  اليت جيب  النقدي  الحتياطي 
 .(1) وملواجهة املسحوابت النقدية

 : . منها أما الغطاء غري احملسوس فيتكون من عدة أمور

                         للسلع ومستودعا  للثروة.    ا  التزام الدولة ابعتبار هذه األوراق النقدية قيم -

 . (2) ثقة يف نقد بلد من البلدان مصدر قيمة للنقد ذاتهفر الاقبول الناس التعامل هبا وتو  -

 : النقود املصرفية وتكييفها الفقهي. لثالفرع الثا

املروجني   احتجاج  هو  االئتمان،  بطاقة  منها  وخاصة  املصرفية  النقود  عن  احلديث  وموجب 
 (  االئتمان               متاما  كبطاقات  غري مادية            الب تكوينللبنتكوين هبا، وذلك عندما قالوا: )

 :  بطاقات االئتمان وتكييفها الفقهي. وىلاملسألة األ

وأجور  السلع  مثن  لدفع  رئيسية  أداة  الدول  من  العديد  يف  اليوم  االئتمان  بطاقات  غدت 
هي  و   اخلدمات، مستغنني بذلك عن محل النقود وما يعرتيه من خماطر، وخاصة يف البلدان املتقدمة.

وجدت أن التعريف  قد  و   .بالستيكية تتيح حلاملها شراء سلع وخدمات يف حدود قيمة معينة بطاقة  
: )بطاقة خاصة يصدرها املصرف لعميله، متكنه من قوهلم                     هذه البطاقة وضوحا   معىن  الذي يزيد  

البطاقة، ويقوم ابئع   السلع واخلدمات من حمالت وأماكن معينة عند تقدميه هلذه  احلصول على 
، فيسدد قيمتها  االئتمان اخلدمات بتقدمي الفاتورة املوقعة من العميل إىل املصرف مصدر السلع أو 

                                                                                  له، ويقدم املصرف للعميل كشفا  شهراي  إبمجايل القيمة لتسديدها، أو خلصمها من حسابه اجلاري  
 (3)لطرفه(

 

 . 96، يف التعريف ابلنقود، صباخي: ص91-81اقتصادات النقود واملصارف، عبد املنعم علي: ص (3)
 .121وص 118وص 116وص 33، الورق النقدي، املنيع: ص135املدخل إىل النظرية االقتصادية، د.أمحد النجار: ص (4)
 . 62( معجم املصطلحات التجارية والتعاونية: ص1)
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 :(1) أنواع بطاقات االئتمان أبرز  -

ويطلق عليها اسم: بطاقة السحب املباشر من   (:Debit Cardبطاقة احلسم الفوري )  -1
الرصيد، وتستخدم لسداد قيمة املشرتايت والسحب النقدي بتحويل النقود من حساب صاحب  

 يتم اخلصم مباشرة من حساب العميل مبوجب هذه البطاقة. البطاقة إىل حساب البائع، ف

الدفع اآلجل)  -2 الشهري،   (:Charge Cardبطاقة  بطاقة اخلصم  اسم  ويطلق عليها 
واليت يلتزم فيها العميل بعدم جتاوز املبلغ أو السقف املتفق عليه، وقيامه ابلدفع يف وقت حمدد من  

 كل شهر، فال يشرتط على العميل فتح حساب دائن يف البنك املصدر هلا. 

لدى البنك ال يشرتط أن يكون حلاملها حساب    :Credit Card)بطاقة االئتمان)  -3
تتم مطالبة العميل بتسديد دفعة أولية، والدخول بعد ذلك يف برانمج تقسيط،   املصدر، حيث 

 ويستويف البنك من حامل البطاقة نسبة فائدة مقابل االستفادة من هذا الربانمج.  

 .إذن فال يشرتط كون البطاقة مغطاة إال ابلنسبة للنوع األول منها

                                     عند شراء بضاعة ما يقد م حامل البطاقة :  (2) ل بطاقة االئتمانكيفية إجراء العقود من خال  -
يسجل معلومات البطاقة فإىل التاجر بطاقته، فيقوم التاجر بتمرير البطاقة على جهاز اتصال لديه،  

                                                                                          املوجودة يف الشريط املمغنط، ويدخل قيمة البضاعة، ويتم االتصال إلكرتونيا  مبصد ر البطاقة )البنك(  
فويض ابلدفع. ويتأكد التاجر من شخصية حامل البطاقة من خالل مقارنة توقيعه للحصول على ت

 على البطاقة مع توقيعه على الفاتورة يف نقطة البيع.  

هذا ابلنسبة لكيفية دفع حامل البطاقة لقيمة البضاعة، أما ابلنسبة لكيفية حتصيل التاجر لقيمة  
مجيع العمليات على أساس يومي، فيدفع البنك                                               البضاعة: يرسل التاجر إلكرتونيا  للبنك املصد ر

 

ال2) البنكية، عبد  البطاقات  أبو سليمان: ص(  العملي85وهاب  الرزاق قاسم،  املصرفية: د.عبد  املصرفية  ، قاموس آركابيتا  175: صات  للعلوم 
 . 253واملالية: ص

 . 160يف اقتصاد السوق، ابقوين: ص وما بعدها )بتصرف(، املنشآت املصرفية 175( العمليات املصرفية: ص3)
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  ال                                                                                  للتاجر قيمة العمليات املستلمة انقصا  بعض الرسوم حسب االتفاق بني الطرفني، ويتم حتويل امل
 . التاجرحساب بواسطة الشبكة اإللكرتونية إىل 

لبطاقات االئتمان   - الفقهي  التكييفات :  (1) التكييف  لبطاقة االئتمان. وذكر    تتنوع  الفقهية 
الفقهاء املعاصرون لكل من العالقة اليت تربط بني البنك مصدر البطاقة وحاملها، والعالقة اليت  
البطاقة والبائع تكييفات  البنك مصدر  اليت تربط بني  البطاقة والبائع، والعالقة  تربط بني حامل 

قود، كل واحد منفصل عن اآلخر يف أطرافه خاصة هبا. قالوا: )تتضمن بطاقات االئتمان ثالثة ع
    .(2) ومسؤولياته(

بني   تربط  اليت  للعالقة  الفقهي  التكييف  يف  األقوال  وحاملها  وأبرز  )البنك(  البطاقة                                 م صدر 
 :  )العميل(

التجار   - البطاقة كفيل ابملال حلاملها جتاه الدائنني من  على أساس الكفالة: لكون مصدر 
 .  (3) ا عالقة ضمان. وهي من قبيل ضمان ما مل جيبوحنوهم، والعالقة بينهم

والتاجر الدائن حمال. بدليل    ،                                                     على أساس احلوالة: فيكون البنك حماال  عليه، وحاملها حميل  -
  (4) قوله صلى هللا عليه وسلم: )مطل الغين ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع(

                                      ة يف هذا القول وكيال  حلاملها بتسديد ما  على أساس الوكالة: ويعترب البنك مصدر البطاق  -
 يقع عليه من التزامات مالية.

 : حامل البطاقة والتاجروأبرز األقوال يف التكييف الفقهي للعالقة اليت تربط بني 

 

 540، املعامالت املالية املعاصرة، د. وهبة الزحيلي: ص71. البطاقات البنكية: ص144اد: ص( قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد. د. مح1)
 وما بعدها. 

 .144( قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد. د. محاد: ص2)
 .31-30بطاقات االئتمان الصرفية: ص وينظر: ( املرجع السابق،3)
   . وقال أبوعيسى: حسن صحيح.1357طل الغين أنه ظلم، برقم: ( سنن الرتمذي: كتاب البيوع/ ابب ما جاء يف م4)
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السلع  - إذا استخدمها حاملها يف شراء ما حيتاجه من  بيعا ،  أو أن تكون  ،                                                                  إما أن تكون 
 ل على منافع األعيان واألشخاص. إجارة، إذا استخدمها حاملها للحصو 

أو أن تكون حوالة: كما قد ذكران ابلنسبة للعالقة اليت تربط بني البنك وحامل البطاقة.   -
 فيكون حاملها حميل، والتاجر حمال.  

 : البنك مصدر البطاقة والتاجروأبرز األقوال يف التكييف الفقهي للعالقة اليت تربط بني 

 إما أن تكون عالقة كفالة: لكون البنك يضمن للتاجر قيمة مبيعاته بواسطة البطاقة.  -

أو أن تكون عالقة وكالة أبجر: لكون التاجر يوكل البنك يف حتصيل قيمة الفاتورة، )فإن    -
 كانت من مال العميل فهي وكالة، وإن كانت البطاقة غري مغطاة فتكون كفالة( 

قبيل احلوالة: ألن العميل حييل البائع على البنك بكامل الثمن. ومن مث تربأ  أو أن تكون من    -
 ذمة حامل البطاقة براءة اتمة. 

اعتباره مثابة  بني األطراف الثالثة               وص ف العالقة  الذي ياملتكامل  التكييف الفقهي  أقول: ولعل  
 وهو الراجح لدي.   عقد حوالة

السلعحكم  و  االئتمان   شراء  ببطاقة  )بطاقة   (1) واخلدمات  األول  للنوع  ابلنسبة  اجلواز  هو: 
بطاقة اخلصم الشهري(. أما ابلنسبة للنوع الثالث، الذي هو )السحب املباشر من الرصيد( والثاين  

اإلقراض  قائم على  التعامل هبا  التعامل هبا، لكون عماد  االئتمان فال جيوز  بطاقات  األصل يف 
 الربوي والفائدة.  

 

 

 

 وما بعدها.  540( املعامالت املالية املعاصرة، د. وهبة الزحيلي: ص1)
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 يك وتكييفه الفقهي. الش  نية:املسألة الثا

                                                                      )وثيقة تتضمن طلبا  غري مشروط من موق  عه، موجها  إىل مصرف حمدد لدفع مبلغ  الشيك:    -
معني من رصيد حساب أو من قرض ممنوح لصاحب احلساب، لشخص اثلث مسمى يف منت 

   .(1)الشيك(

 أداة وفاء للديون ونقل النقود.   ووظيفة الشيك: -

الفقهاء املعاصرون الشيك مبثابة وثيقة بدين تقضي إحالة  اعترب    التكييف الفقهي للشيك:  -
                                                                                   حمتواه من ذمة ساحبه إىل ذمة املسحوب عليه، وليس ورقة نقدية، واعتربوا تسليم املصرف شيكا   

اجمللس؛ لكون الشيك حممي مبوجب    بدل الصرف يفالبقيمة ما قبض من طالب التحويل مبثابة دفع  
 .  (2)القوانني

ورقة نقدية، وحال الشيك اليوم   وثيقة بدين ال يتناىف مع اعتبارهأقول: إن اعتبار الشيك مبثابة  
سند دين، وميكن أن يسرتد  ابعتبار كوهنا  كحال الورقة النقدية عندما شاعت يف يوم من األايم  

 بنك املصدر.مالك السند ما أودعه مىت أراد من ال

ووظيفة الكمبيالة االئتمان وتوثيق    ، ما يطلق عليه اسم الكمبيالةنقود املصرفية  من ال       أيضا   وهناك  
، ويشرتك الشيك مع الكمبيالة أبن كليهما يستخدمان لوفاء الديون،  (3) ما ثبت يف ذمة املدين

عليه   يتكون من: ساحب ومسحوب  منهما  أطراف كل  أن  إىل  لكن خيتلف  إضافة  ومستفيد. 
منها الكمبيالة من وجوه عدة.  الوفاء(4) الشيك عن  الشيك عادة أجل  يذكر يف  خبالف    ،: ال 

                                                    الكمبيالة اليت يشرتط أن يكون أجل الوفاء فيها مدوان .  

 

 .153السوق، ابقوين: ص( املنشآت املصرفية يف اقتصاد 2)
 .350-349صاد اإلسالمي، املنيع، ص( حبوث يف االقت3)
غري مشروط، يصدره شخص )الساحب(، إىل شخص آخر )املسحوب عليه( أيمره مبوجبه أبن يدفعه ( الكمبيالة: سند سحب حتريري موقع  4)

 [. 122ص                                                                                                                     مبلغا  معينا  حلامله أو لشخص اثلث عند االطالع أو الطلب أوز بتاريخ حمدد يف املستقبل.]قاموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية:  
املعاصرة،5) املالية  املعامالت  شبري: ص  (  املنيع: ص243د.  اإلسالمي،  االقتصاد  يف  زحيلي: 345. حبوث  د.  املعاصرة،  املالية  املعامالت   ،

 .474ص



 البوطي ان د.حممود رمض                                                                                             حكم صرف الب تكوين ابلنقود الرائجة يف الفقه اإلسالمي

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                15

 هتا. زايمو  ،قيقتهاح..            الب تكويناملطلب الثاين:  

لتحري حقيقة هذا النقد الطارئ، و   أبرز ما يوضحيف الفرع األول من هذا املطلب    سأخلص
للرتويج لنقود  عند مجع املعلومات عن هذا النوع من النقود من املوقع املخصص    ت اإلنصاف استند

الذي أسسه صاحب    ، والذي من خالله يتم اإلجابة عن كل استفسار، وهو املوقع(1)           الب تكوين
بغية  البتكويفكرة   النقد  هلذا  مناسب  تكييف  إىل  للوصول  جاهدا   الثاين سأسعى  الفرع  ويف                                                                       ن. 

 الوصول من خالل التكييف إىل صيغة شرعية يستقيم معها التعامل به.  

 ومراحل تطوره.            الب تكوين: نشأة ولالفرع األ

ساتوشي  ( عن طريق شخص يدعى "البتكوين)  bitcoinاحلديث عن  ظهر  )             الب تكوين: نشأة  
من  آب  ، ويف شهر أغسطس  2007يف الياابن عام      Satoshi Nakamotoانكاموتو"  

، وتدعي املصادر املروجة  (كنطاق على االنرتنت bitcoin.org مت تسجيل موقع  2008العام  
  عن هويته، بدون توضيح املزيد    2010أن هذا الشخص الياابين قد ترك املشروع عام    لبتكوينل

 ال ميلكها أحد.             الب تكوينشبكة كما يؤكدون أن .  (2) اليوم لتحكم يف البتكوينوليس له دور يف ا

، خرجت شبكة بيتكوين إىل حيز الوجود، كان سعر صرف اإلصدار األول 2009يف يناير  )
1309.03 Bitcoin  اشرتى أحدهم   2011يف عام و . 0.003$لكل دوالر أمريكي، أي

  ت تعد  2013ويف عام   لتكافئ الدوالر مث اليورو، ارتفعت قيمة البيتكوين  ف  ،بتكوين  10000
  .عرب تطبيقاهتا  ه قيمة البتكوين الواحد ألف دوالر يف الوالايت املتحدة، ومسحت شركة آبل بتداول 

مدت بتداوالهتا،                                                       روج عدد من الشركات الكربى واملتاجر هلذه العملة؛ إذ اعت    2014ويف عام  
 .(دوالر  610دوالر إىل  600وأصبح سعرها يرتاوح ما بني 

 

 ، مالحظة: ما بني قوسني يف الفرع األول مصدره موقع البتكوين املعتمد على الشبكة. bitcoin.org موقع (1)
  dailyforex.comهو اسم مستعار مجاعي ألكثر من شخص واحد، ينظر:    وهذا ما أاثر شكوك الكثريين الذين يعتقدون أن انكاموتو  (2)
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ازداد عدد الشركات اليت تقبل بيتكوين يف تداوالهتا، فقد تضاعف اإلقبال    2017ويف عام  )
لقبول                                             ة أضعاف خالل عام، كما أصدرت الياابن قانوان  عليها يف الياابن على سبيل املثال أربع

 . (بيتكوين كطريقة دفع قانونية

من خالل    ،شبكة جامعة غري مركزية توفر نظام جديد للدفع):  نهيعرفه أراببه أب :            الب تكوينحقيقة  
الند بنظام  إدارهتا ابلكامل من قبل مستخدميها   ،للند   -نقود إلكرتونية بشكل كامل تعمل  يتم 

وشبكات البنوك    االئتمان               متاما  كبطاقات   غري مادية            الب تكوينبدون أي سلطة مركزية أو وسطاء،  
للدفع من خالل اإلنرتنت أو             الب تكوين استخداماإللكرتونية اليت يستخدمها الناس كل يوم. ميكن 

خمزنة يف شبكة كبرية موزعة، وال              الب تكوينموال. أرصدة                                         ابملتاجر العادية متاما  كأي نوع آخر من األ
 من قبل أي أحد.  احتيايلميكن التالعب هبا بشكل 

للمستخدم             الب تكوينف ويسمح  بتوفري حمفظة شخصية  يقوم  برانمج كمبيوتر  أو  برانمج جوال 
ل عمالت . وميكن جلميع املستخدمني التحكم الكامل يف إرسا          الب تكوينإبرسال واستقبال عمالت  

 .  (اخلاصة هبم           الب تكوينمن خالل حمافظ             الب تكوين

ذو قيمة ألنه مفيد كشكل من أشكال األموال. ولديه نفس خصائص              الب تكوينويقولون: )
األموال )الصمود، القابلية للحمل، التبادلية، الندرة، القابلية للقسمة وسهولة التعامل به( بناء على  

عتماد على اخلصائص املادية )كما يف الذهب والفضة( أو الوثوق                            خصائص الرايضيات بدال  من اال
                          قيمته فقط وحصراي  من الناس             الب تكوينيف السلطات املصدرة )كما يف العمالت الورقية(. يستمد  

كثمن للمنتجات أو اخلدمات )بيع(،  :            الب تكوينحيصل الفرد على و  .الراغبني يف قبوله كطريقة دفع
 .(1) (التنافسي التنقيب عرب            الب تكوين)صرف(، أو ربح              الب تكوينتبادل   من خالل             الب تكوينأو شراء  

 

ميكن اعتبار التنقيب مركز العمليات، ومت تصميمه لكي يكون غري مركزي ابلكامل مع وجود منقبني فاعلني جبميع الدول. آلية مؤقتة قالوا:     (1)
إلنشاء عمالت بت كوين جديدة. أي أحد ميكنه أن يصبح منقب عن البت كوين عن طريق تشغيل برانمج على أجهزة كمبيوتر   استخدامهايتم  

للند وتقوم أبداء املهام املناسبة ملعاجلة وأتكيد هذه املعامالت.   -نقيب تقوم ابلتقاط سري املعامالت من خالل شبكة الندمتخصصة. برامج الت
من أجل تسريع معاجلة    على رسوم املعامالت اليت يقوم املستخدمني بدفعها  العمل ألنه ميكنهم من احلصول  يقوم منقيب البت كوين أبداء هذا

   .                                                            للحصول على عمالت البت كوين املولدة حديثا  تبعا  ملعادلة اثبتة                معامالهتم، وأيضا  

https://www.buybitcoinworldwide.com/
https://www.buybitcoinworldwide.com/
https://www.buybitcoinworldwide.com/
http://www.bitcoinmining.com/
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عرب تتم    ، االئتمانأسهل من الشراء بواسطة بطاقات              الب تكوينالدفع بواسطة  )  :          الب تكوينمزااي  
عن طريق إدخال عنوان املستلم واملبلغ املدفوع والضغط على إرسال مع             الب تكوينبرانمج حملفظة  

 .  (ال حتتوي على معلومات املستهلك اخلاصة أو احلساسةإذ  ،وخماطر أقل للتجار رسوم قليلة

                                                               العامل مل ير من قبل عملية انشئة كهذه، وهلذا فمن الصعب حقا  ختيل ما  )  :           الب تكوينمساوئ  
 ة،بال يزال حتت التجر إذ              الب تكوينبرانمج   إضافة إىل خضوعها للتطوير املستمر  .ستؤول إليه األمور

            الب تكوينالعديد من األدوات اجلديدة واملزااي واخلدمات ال تزال غري جاهزة بعد للجميع. بوجه عام،  
                                                               هو فضاء متنامي لإلبداع وفرص لألعمال حتتوي أيضا  على خماطر. ال يوجد    .ال تزال قيد النضوج

حىت اآلن.                                                    ستستمر يف النمو ابلرغم من أهنا تطورت مبعدل سريع جدا               الب تكوينأي ضمانة أن  
بال قيمة: ألن التاريخ مليء ابلعمالت الفاشلة واليت مل تعد مستخدمة،             الب تكوينوميكن أن يصبح  

                                                                               هناك دوما  احتمالية الهنيار تقين أو ظهور عمالت منافسة أو مشاكل سياسية وهكذا. وهناك 
 .(          الب تكوين يف النمو، فال أحد ميكنه أن يتوقع مستقبل           الب تكويناحتمالية كبرية أن يستمر 

اجلديدة يتم توليدها ابستخدام عملية تنافسية وال مركزية تسمى              الب تكوينعمالت  )  إصدارها:
هذه العملية تتضمن مكافأة األشخاص من قبل الشبكة مقابل خدماهتم،  "mining" التنقيب

إنشاء عمالت   يتم  عمالت              الب تكوينحيث  إنشاء  يتم  اثبت.  مبعدل  ل مبعد            الب تكويناجلديدة 
على حنو كامل وإبمجايل              الب تكوينمتناقص ومن املمكن التنبؤ به. حىت يتم إنشاء مجيع عمالت  

التنقيب عن    21 النقطة، فإن  الوجود كله. وعند هذه  من             الب تكوينمليون عملة بت كوين يف 
 .( ستثنائي برسوم معامالت صغرية عدةااملتحمل أن يتم دعمه على حنو 

: قانون العرض والطلب. عندما يزداد الطلب على            الب تكوينالذي حيدد سعر  )  مصدر قيمتها:
فقط من عمالت              الب تكوين هناك كمية حمدودة  السعر.  يقل  الطلب  يقل  وعندما  السعر،  يزداد 
اجلديدة يتم إنشائها مبعدل متناقص مما يعين أن الطلب             الب تكوينمتاحة للتداول وعمالت              الب تكوين

   .    ا (                                               ا  على هذا املستوى من التضخم لكي يبقى السعر اثبتجيب أن أييت الحق
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سواء أكانت هذه األصول حمسوسة أم                     غري  مغط اة  أبصول               الب تكوينأقول: وابلتايل فإن نقود  
                                                              غري حمسوسة، وهذا فرق جوهري بني النقود الورقية ونقود الب تكوين.  

 الفرع الثاين: التكييف الفقهي للبتكوين.

أاثر كالم املروجني للبتكوين السابق إشكاالت لدي مل أقع على جواب هلا، سأعرض أبرزها يف  
 املسألة االوىل، مث سأسعى إلجياد تكييف فقهي مناسب هلذا النوع من النقد يف املسألة الثانية.  

 املسألة األوىل: نقاط جيدر الوقوف عندها.

                                      ا  طرح املشروع وعمل عليه سنوات مث تركه  ابني     ا  اي شخصعلى فرض التسليم أبن  النقطة األوىل:  
نفسه املزيد حول  توضيح  اجملهول  دون  الشخص  هذا  وأن  له  ،  أي  ليس  التحكم  اليوم  دور يف 

الب تكوين أحد  ال ميلك  لكن كيف  لبتكوين.  اب النطاق                 شبكة  ويعىن به اسم    –! ومن املعلوم أن 
ال ميكن حيازته إال عن طريق احلجز،    -Domain Name  (bitcoin.org  )املوقع أو  

تتم إال عرب إجراءات يقوم هبا املشرتك من التواصل مع شركة الدومني يف أمريكا،   وعملية احلجز ال
 كما ال بد لتتم عملية احلجز من سداد رسوم سنوية.  

. من الذي صممه؟ ومن الذي يعمل على  مث املوقع والشبكة اليت يتم عليها التداول من خالله .
وضع برامج احلماية اليت حتول دون اخرتاقها أو التالعب هبا؟! إذ ال بد للتصميم من   عربتطويره  

مصمم، كما ال بد للمصنوع من صانع، فإذا علمنا ذلك، فهل يعقل أن يعمل املصمم والصانع  
البتكوين املباع  يلذي  على مثل هذا املشروع دون أن جيين فائدة من عمله؟ ومن ا تقاضى قيمة 

 ؟ راغبنيلل 

ألنه مفيد كشكل من أشكال األموال. ولديه نفس  ...    ذو قيمة            الب تكوين)  قالوا:  النقطة الثانية:
الصمود، القابلية للحمل، التبادلية، الندرة، القابلية للقسمة وسهولة التعامل  "خصائص األموال  

 .(                                                     قيمته فقط وحصراي  من الناس الراغبني يف قبوله كطريقة دفع           الب تكوينيستمد   ..  "به

http://thewebhostdir.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-domain-name
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البتكوين مال   ملا ميلكه من خصائص   -ويف هذا مصادرة على املطلوب    -أقول: قررمت أن 
الصمود، القابلية للحمل، التبادلية، الندرة، القابلية للقسمة وسهولة التعامل األموال. واليت هي: "

 " به

ستستمر يف النمو ابلرغم             الب تكوينال يوجد أي ضمانة أن  نقضوه بقوهلم: ): فقد  الصمودأما  
بال قيمة: ألن التاريخ              الب تكوين                                                  من أهنا تطورت مبعدل سريع جدا  حىت اآلن. وميكن أن يصبح  

                                              ، هناك دوما  احتمالية الهنيار تقين أو ظهور عمالت  مليء ابلعمالت الفاشلة واليت مل تعد مستخدمة
يف النمو، فال أحد              الب تكوين. وهناك احتمالية كبرية أن يستمر  شاكل سياسية وهكذامنافسة أو م

مستقبل   يتوقع  أن  ادعوها            الب تكوينميكنه  اليت  الصمود  خاصية  ذهبت  هذا  بكالمهم  أقول:   ،)
 للبتكوين أدراج الرايح.

 غري مادية  وين       الب تكفقد ذهبت هي األخرى أدراج الرايح بقوهلم: )  :القابلية للحملوأما خاصية  
                                                  (، إذ كيف يستقم عقال  كوهنا غري مادية، وميكن محلها؟؟!       متاما  

فاملقدمة صحيحة   :من خصائص النقود  الندرةقوهلم أن من خصائص البتكوين الندرة، و وأما  
فالبتكوين ابطلة،  النتيجة  بل على   لكن  النقود،  ليست من خصائص  الندرة  لكن  اندر،  شيء 

                                                                                    العكس متاما ، عندما تقل السيولة من نقد معني يتجه الناس إىل أموال رائجة ال جيدون صعوبة يف  
 حتصيلها وتداوهلا، وهذا أحد أسباب حتول الناس من النقود املعدنية إىل الورقية كما هو معلوم.

ال ا و :  ثالثةالنقطة  تتعلق ابجلهة  تتمثل يف  اليت  العبارة  املزيد من    ة املخولضطراب  نقود إبصدار 
ابستخدام عملية    يتم توليدها اجلديدة              الب تكوينعمالت  : )وا لاق  البتكوين وبيعها ابلنقود الورقية،

هذه العملية تتضمن مكافأة األشخاص من قبل "mining" تنافسية وال مركزية تسمى التنقيب
مقابل خدماهتم،   إنشاء عمالت  الشبكة  يتم  إنشاء              الب تكوينحيث  يتم  اثبت.  مبعدل  اجلديدة 

على حنو             الب تكوينمجيع عمالت    يتم إنشاء  مث قالوا: )حىت .  (مبعدل متناقص            الب تكوينعمالت  
وإبمجايل   الوجود كله  21كامل  يف  بت كوين  عملة  ).  (مليون  القول:  ختموا  عن  مث  التنقيب 

 (. ستثنائي برسوم معامالت صغريةاعلى حنو  يتم دعمهمن املتحمل أن            الب تكوين
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( )يتم  يتم توليدها                                                                أقول: ال يستقيم عقال  وجود فعل دون فاعل، واستخدام هذه العبارات: )
أاثر              الب تكوينشبكة                                                . إخل تفيد وجود فاعل. فالتأكيد أبن أحدا  ال ميلك  إنشاء( )يتم دعمه( .

وقيود  التقيد بضوابط  ع جلهات  و خضدون  و                                                                لدي إشكاال  كبريا . فمن ميلك حق إصدارها دون 
 . رقابية

مليون    21على حنو كامل  واليت تبلغ              الب تكوينماذا لو اشرتى أحدهم كل املوجود من عمالت  و 
                                          هذا السؤال مل أجد جوااب  واضحا  له عندهم.   ؟كلهعملة يف الوجود  

 .           الب تكويناملسألة الثانية: التكييف الفقهي لنقود 

، مبوجب عقد الصرف  ابألموال الورقيةاستبداله    صحي  نقدك            الب تكويننصل إىل حكم تداول  حىت  
وسبق عرض نظرايت الفقهاء  ال بد من الوصول إىل تكييف فقهي مناسب هلذا النوع من النقود،

عروض  ، ومنهم من اعتربها  سندات ديونمن اعتربها  يف تكييف األوراق النقدية، وذكرت أن منهم  
ومنهم من  ،                            بدال  عن معدين الذهب والفضةرها  اومنهم من أحلقها ابلفلوس، ومنهم من اعتب  ،جتارة

                                                            .. ترى هل يستقيم إحلاق الب تكوين ضمن نظرية من هذه النظرايت؟                                     اعتربها نقدا  مستقال  قائما  بذاته

أقول: ال ميكن اعتبار البتكوين مبثابة سندات ديون، لكون غطاءها الوحيد هو رواجها، وقد  
  يف البنك املركزي.                                                                     كانت الورقة النقدية مبثابة سند دين عندما كانت وثيقة تعكس ماال  مودعا  

كما ال ميكن اعتبارها عروض جتارة )سلعة(، ألن من أهم ما جيعل الشيء سلعة مرغوبة أن  
 ، وهذا غري متوافر ابلبتكوين. ينتفع هبا يف ذاهتا تكون مما 

 كما ال ميكن إحلاقها ابلفلوس لكوهنا غري حمسوسة، إضافة لعدم وجود قيمة ذاتية هلا. 

، ملا يتمتع هبما هذان املعدانن                            بدال  عن معدين الذهب والفضةرها  ااعتبوللسبب ذاته ال ميكن  
لكساد  أو ا لإلبطالوال يتعرضان على مر التاريخ، تهما اثبتة قيمو            مثنا  خلقة، من خصائص جعلته 

                                                                                 . فهل ميكن اعتبار البتكوين نقدا  مستقال  قائما  بذاته على غرار مذهب أصحاب النظرية  والفساد
 ألوراق النقدية؟ النقدية يف ا
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                     نقدا  مستقال  قائما   ابلعودة إىل ما ذكره أصحاب النظرية النقدية جندهم اعتربوا األوراق النقدية  
. قالوا:  الفضة وقامت مقامهما يف التعاملاألوراق النقدية حلت حمل الذهب و وابلتايل فإن ، بذاته

 . (1)أحكام(وعليه فإن هذه األوراق تعطى مجيع ما للذهب والفضة من )

ورغم أين رجحت النظرية البدلية، إال أنين سأميل مع رايح الذين يروجون للبنتكوين كنقد يصلح 
للتداول مبوجب ما ذهب إليه أصحاب النظرية النقدية. وال أريد اخلوض يف إمكانية إخضاع نقود 

                 الب تكوين وسراين                                                                      الب تكوين لألحكام اليت خضعت هلا األوراق النقدية من حيث وجوب الزكاة على  
الراب فيه وابلتايل وجوب مراعاة التماثل والتقابض عند مبادلة اجلنس جبنسه ووجوب التقابض عند  
اختالف جنس البدلني، فإن يف ذلك مصادرة على املطلوب، لكن علينا أن نبحث يف مدى صحة 

                        ها نقدا  مستقال  قائما                                                                       تكييف هذه النقود االلكرتونية )الب تكوين( حبسب النظرية النقدية، واعتبار 
 بذاته. 

                                                                                          والسؤال املطروح: ترى ما الضوابط اليت اعتمد عليها الفقهاء عندما اعتربوا األوراق النقدية أمثاان   
 حلت حمل الذهب والفضة؟ 

 بعد البحث والتمحيص وجدت أن ثالثة معايري ال بد منهما العتبار شيء ما من النقود. وهي: 

ال القبول  األول  الفقهاء    عام. املعيار  ابتفاق  وذلك  والفضة،  الذهب  معدان  النقود  األصل يف 
                                                                                       املتقدمني واملتأخرين. ومع تتابع السنون است بدل هذان املعدانن الثمينان أبوراق يصدرها السلطان، 
الفقهاء إىل شرعيتها. فقالوا:   القانون، وتلقتها األمة ابلقبول. وذهب                                                                                          اصطلح عليها نقودا  بقوة 

النقود ما    )تطلق  الشعوب على مجيع  به  من داننري ذهبية ودراهم فضية وفلوس حناسية   تتعامل 
:                   يلقى قبوال  عاما  . وعلى هذا املعىن أكد االقتصاديون عندما قالوا: )أي شيء  (2) وصكوك ورقية(

 .  (3) كوسيلة للتبادل، ويعمل يف نفس الوقت كمقياس للقيم وكخزانة للثروة(

 

 .   212-211. وينظر: حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، د. املنيع: ص356احلكم الشرعي يف زكاة وربوية النقود الورقية، أيب املعايل: ص ( 1)
 .137املعامالت املالية املعاصرة، شبري:   (2)
 95قتصادايت النقود: ج. ف . كراوذر: ص املوجز يف ا  (3)
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                                                                                 وقوله: قبوال  عاما . يعين أن يتلقاه الناس ابلقبول، كما حصل منذ سنوات عند طرحت عملة  
اجللود حىت تكون هلا    أن الناس أجازوا بينهم                       قول  اإلمام مالك: )ولو  عيار  ويشهد هلذا املاليورو.  

 . (1)                                               سكة وعني لكرهتها أن تباع ابلذهب والورق ن ظ ر ة(

  .ومقياس للقيم نية االدخار : إمكا والثالث املعيار الثاين

،                 قيمة لكل متم ولاملعدنني الذهب والفضة   خلق احلجرين  تعاىل ن هللا يقول ابن خلدون: )إ
(  ومها الذخرية والقنية ألهل العامل يف الغالب، وقوله: )(2)ومها الذخرية والقنية ألهل العامل يف الغالب(

ألن   يطول بقاؤهإشارة إىل إمكانية االدخار، ويشهد له قول اإلمام الغزايل: )مث حيتاج إىل مال  
. مث  (3) احلاجة إليه تدوم، وأبقى األموال املعادن، فاختذت النقود من الذهب والفضة والنحاس ..( 

حىت تقدر سائر  يقول: )خلق هللا تعاىل الداننري والدراهم حاكمني ومتوسطني بني سائر األموال،  
الذوات، جعل  األموال هبما املختلفة  األشياء  التساوي يف  إدراك  )ملا عسر  ابن رشد:  ويقول   .)

 . (4) (لتقوميها الدينار والدرهم

)أي شيء   هو:  النقد  أبن  االقتصاديني  أحد  قول  عاما  وسبق  قبوال   للتبادل،                   يلقى  : كوسيلة 
 .   (5) (للثروة كمقياس للقيم وكخزانةويعمل يف نفس الوقت  

( يف مادة ومقياس للقيم  ،إمكانية االدخار ، و القبول العامفحيثما حتققت هذه املعايري الثالثة )
النقود،  ما، سواء أكانت من اخلشب أم اجللد أم املعدن أم أي شيء آخر، جاز اعتبارها من 

 بت دع ماال .  وحيث ختلف وا
              حد من هذه املعايري مل جيز اعتبار الشيء امل
                                      

                                                                        فلنضع الب تكوين على هذا امليزان الدقيق لننظر مدى تطابقها مع هذه املعايري: 

 

 .3/396( املدونة الكربى لإلمام مالك: 3)
 381مقدمة ابن خلدون:   (2)
 . 4/374إحياء علوم الدين:   (3)
 . 2/166بداية اجملتهد:   (4)
  .95: صاملوجز يف اقتصادايت النقود: ج. ف . كراوذر  (5)
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مل )اابلنسبة  العامعيار  الشركات   :(لقبول  بعض  قبل من  البتكوين من  اعتماد  الرغم من  على 
العام، بل على العكس .. ما زال األمر عند املهتمني  الكربى كوسيلة للتداول، فإهنا مل تلق القبول 

بريطانيا  هيئة التنظيم املايل يف  بني صد ورد، والصحف ومواقع االنرتنت تضج ابلتحذير منها. فإن  
 حمافظ مصرف اإلمارات املركزي                وممن حذر أيضا     ،(1) كما نقل عن صحيفة الغارداين حذرت منها

    (2) واحلكومة السعودية، وشنت الصني محلة على املتداولني هبا.. إخل

                                                       حىت يصلح نقد ما مقياسا  للقيمة ال بد أن يتمتع بثبات نسيب،   :(مقياس للقيمة)ابلنسبة ملعيار  
وما حصل مع اللرية السورية يف السنوات اليت خلت أكرب شاهد على هذا املعيار، فلم يعد عموم  

                                                                     التجار منهم يقي م السلع واخلدمات ابللرية كما هو معلوم، وحال الب تكوين ال   الناس انهيك عن
للبنتكوين الواحد مث تصاعد حىت صار سعره    0.003$خيفى على متابع ذي بصرية، بدأ بقيمة  

. وابلتايل  (3) $ 00001اليوم وسعره  ،      يوما   12يف املئة خالل  40حنو   اخنفضت$ مث 20000
ألن   -ال لعارض  -                                    ، لعدم صالحية اعتباره مقياسا  بذاته                              اعتماده مصدرا  لتحديد القيميستحيل  

                                                                                    مقياس القيم ال بد أن يتمتع بثبات نسيب، فإن كان مقياس القيمة مضطرب دائما ، فكيف يتأتى  
     .                                     أن نعتربه مقياسا  وفاقد الشيء ال يعطيه

م عندما صرحوا على موقعهم مبا يلي:                                                 أضيف إىل ما سبق ما يتكهن به أرابب الب تكوين أنفسه
هو فضاء متنامي لإلبداع وفرص لألعمال حتتوي  ..                                           فمن الصعب حقا  ختيل ما ستؤول إليه األمور )

            الب تكوين ستستمر يف النمو. وميكن أن يصبح              الب تكوين                                    أيضا  على خماطر. ال يوجد أي ضمانة أن  
ت                                         اك دوما  احتمالية الهنيار تقين أو ظهور عمالهن،  بال قيمة: ألن التاريخ مليء ابلعمالت الفاشلة

 (.  منافسة أو مشاكل سياسية وهكذا

                                                                     وحسبكم هذا الكالم سببا  يف قصور البتكوين عن حتقيق معيار: مقياس القيمة. 

 

  2017 أيلول سبتمرب 12الثالاثء وذلك بتاريخ:   (1)
(2)   arabic.arabianbusiness.com   :وموقعokaz.com.sa/article  وموقعalmanar.com 
 . ، وال ندري ما الذي ختفيه قادمات األايم18/1/2018كان هذا يف خالل كتابيت للبحث وذلك بتاريخ:     (3)
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ت  ر عندما يكون املال املدخر حتإمكانية االدخار تتصو فإن    : (إمكانية االدخارعيار )ابلنسبة مل
                                                                    ته حول استحالة اعتبار نقود الب تكوين مقياسا  للقيمة، أو فيما نقلته  فيما ذكر سلطان مالكه، لكن  

عن أصحاب البتكوين أنفسهم، أقول هذا الكالم السابق ذاته يهدم إمكانية اختاذ البتكوين وسيلة  
الكرتونية غري مرئية وال   نقود  حمسوسة وسيلة                                                                   لالدخار من ابب أوىل، وال جتد عاقال  يتخذ من 

                                                                                      ليدخر ما لديه من مال حمسوس عن طريق استبداهلا بنقود الب تكوين االلكرتونية. وخاصة بعدما أقر 
                                                                                             أرابب برانمج هذا املشروع مبا أقروا به، وهذا ال مينع من اختاذ املتاجرة هبا سلما  للثراء السريع ووسيلة  

 جلمع املزيد من املال.   

                                                                    كوين نقودا  مطلقا ، لعدم توافر القبول العام، ولعدم إمكانية االدخار. النتيجة: ال ميكن اعتبار البت 

                             الب تكوين يف امليزان الفقهي.  :  طلب الثالثامل

يف الفرع األول من هذا املطلب سأحبث يف حق إصدار النقود عند الفقهاء، ويف الفرع الثاين  
                                    سأحتدث عن حكم تداول الب تكوين كنقد.

 صالحية إصدار النقود.الفرع األول: 

صناعتها  (، أي  ضرب النقوديطلق على عملية إصدار النقود يف عهد تداول النقود املعدنية اسم )
. وقد نص الفقهاء على  وذلك بضرهبا على احلديدة املنقوش عليها الكتابة بوضع مقلوب .  ونقشها

.  لغري اإلمام ضرب النقودوال جيوز  أن حق إصدار النقود ينحصر يف اإلمام أو من ينيبه اإلمام،  
 . له                         لضرب السلطان أو موافقا                           سواء كان ما ضربه خمالفا  

قال اإلمام أمحد يف رواية جعفر ، )(1)يقول اإلمام النووي: )إن ضرب النقود من أعمال اإلمام(
الدراهم إال يف دار الضرب إبذن السلطان، ألن الناس إن رخص هلم    ال يصلح ضرب   :بن حممد

 . (2)(ركبوا العظائم

 

 .2/258: النوويلإلمام  روضة الطالبني (1)
 .181ص  ، للقاضي أبو يعلى:األحكام السلطانية (2)
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وجوب حصر حق إصدار   –أقول: هذا احلكم الذي نص عليه الفقهاء ابلنسبة للنقود املعدنية  
العلة بني   -النقد ابحلاكم   النقود املعدنية الحتاد  النقدية اليت حلت حمل  ينسحب على األوراق 

على    -أو أي نقد آخر    -                                                               األصل والفرع. والعلة اليت كانت سببا  يف وجوب قياس األوراق النقدية  
إفساد للنقود  ره السيوطي: )النقود املعدنية من حيث وجود حصر حق إصدار النقود ابإلمام ما ذك

ألن الناس إن  ،  ذلك من املفاسد  ريع األجالب وغوإضرار بذوي احلقوق وغالء لألسعار وانقطا 
  اهم ر لديف معرض بيان كراهة ضرب اإلمام ل   سيوطيقد ذكر ذلك ال و .  (1) (رخص هلم ركبوا العظائم

ن فيه ترك احلبل على الغارب؛ املغشوشة، وابلتايل فإن منع فتح جمال ضرب النقود للناس أوىل، أل
 وابلتايل شيوع الغش والفوضى. 

واحلكم ذاته ينسحب على كل فرع تتوافر فيه العلة، فإن مل تتوافر العلة فال يعد ما استحدث 
                                                                                      من النقود. وهلذا السبب ال ميكن اعتبار البتكوين نقدا ، لعدم صدوره من اإلمام أو احلاكم أو من 

 كم.  جهة رمسية تنوب مناب احلا 

                                        الفرع الثاين: حكم تداول الب تكوين كنقد. 

اعتباره من النقود لعدم مطابقته املعايري اليت ال بد من توافرها يف   ال يصلح            الب تكوينعلمنا أن  
نقد ابلبتكوين  ،كل  الورقية  النقود  استبدال  فإن  الشريعة   وابلتايل  أحكام  مبوجب  صرفا   يعد                                 ال 

 اإلسالمية، لعدم توافر ماهية عقد الصرف من حيث أنه استبدال نقد بنقد.   

                                                                                    فإن قيل: إذا اتفق رجالن على استبدال البتكوين أبي شيء آخر نقدا  كان أم منفعة، ومل يدخال  
وال مشاحة يف   –                                                                االتفاق حتت مسمى الصرف، وإمنا أمضيا العقد حتت غطاء عقد البيع مثال  

 فما احلكم حينئذ؟  – االصطالح ما دامت النتيجة واحدة 

أقول: بناء على املعطيات اليت توصلنا إليها يف البحث، فإن تداول البتكوين سواء مت حتت اسم 
 الصرف أم البيع، فإنه ال خيلو عن مثالب تقتضي بطالن العقد أو فساده. وأذكر أبرزها: 

 

 .100/ 1: احلاوي للفتاوي السيوطي (1)
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اللغة: اخلطرو   .                الغ ر ر واجلهالة  -                                             . غر ر به عر ضه للهلكة. وهو )ما يكون جمهول   (1) الغرر يف 
أم ال( أيكون  ي درى  املعاملة جتعل بعض (2)                             العاقبة ال  الغرر صفة يف  الشرعية:  املعايري  . جاء يف 

 .  (3)أركاهنا مستور العاقبة )النتيجة(، أو هو ما تردد أثره بني الوجود والعدم

عند املالكية:  و   .(4)احلنفية: اخلطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم مبنزلة الشك الغرر عند  و 
وعند الشافعية: ما    .(5)أو هو ما تردد بني السالمة والعطب                               هو الذي ال ي درى هل حيصل أم ال،

 . (6)                                                   نطوت عنا عاقبته أو هو غري املعلوم عينا  وقدرا  وصفةا

ما علم حصوله  اجلهالة  أما  أم ال،  ي درى هل حيصل  الغرر ال  أن  الغرر واجلهالة  بني                                                                                والفرق 
الهلا بشرط متفق عليه عند وجهلت صفته. واجلهالة الفاحشة تؤثر يف صحة العقود مجلة؛ إلخ

                                                                             كون املعقود عليه معلوما . وتنجاب غاشية اجلهالة عن املبيع ببيان صفته وماهيته، يف    وهو  الفقهاء،
 ال يقتضي أن تنجاب معها مظنة الوقوع ابلغرر.  تهوماهياملبيع  حني أن بيان صفة

مة منسجمة مع هني                                                                 أقول: إن سائر تعريفات الفقهاء للغرر تصب  يف معىن واحد، وهي متناغ
هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن الغرر و                                                    النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيوع الغرر اليت مر ت معنا.  

                                                                                االمتناع عن إبرام كل عقد ال ت درى نتائجه وال تتيقن عواقبه. وابلتايل فال جيوز إبرام عقد يقتضي  
 . فيه غرر

حسبنا لنعلم مكمن الغرر حترميه. و   يستوجب                     بيعا  وشراء  من غرر              الب تكوينما يف تداول  حسبنا  و 
ال يوجد  ..                                                وهلذا فمن الصعب حقا  ختيل ما ستؤول إليه األمور: )فيه قول أرابب البتكوين أنفسهم

 

 . 471خمتار الصحاح:  (1)
والعلوم:    (2) الفنون  التعريفات: ص2/1249كشاف اصطالحات  احلقائق208،  تبيني  احلنفي    . وهي عبارة  الدين  لفخر  الدقائق،  شرح كنز 

 . 4/46 ه، القاهرة:1313الزيلعي، دار الكتب اإلسالمي، 
 ، ½.420: ص2010إصدار  –لية، املنامة املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املا (3)
[ أبنه: توصيف املبيع للمشرتي بغري صفته احلقيقية.  164                                             . وع ر  ف الغرر يف جملة األحكام العدلية ]املادة: 5/163بدائع الصنائع للكاساين:  (4)

 مع العلم أبن هذا احلد ينطبق على التغرير ال الغرر، وهللا أعلم. 
 .3/265. الفروق للقرايف: 3/52الدسوقي: حاشية  (5)
 . 310اإلقناع: ص (6)
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بال قيمة: ألن التاريخ              الب تكوينوميكن أن يصبح    ..   ستستمر يف النمو             الب تكوينأي ضمانة أن  
 .(لة واليت مل تعد مستخدمةمليء ابلعمالت الفاش

                      لغ نب اصطالحا : )إيقاع  ا. و (1)                                                       غ بنه يف البيع: خ د ع ه. والتغابن أن يـ غ نب بعضهم بعضا    :      الغ نب  -
                                           قلة من الفقهاء من اختص مصطلح الغ نب بتعريف  و   . (2) اإلجحاف على آخر يف البيع والشراء(

اخلسارة الفاحشة    الغنبأن مرادهم من    ت جدو عند تتبع عبارات الفقهاء  . و يوضح فيه املقصود منه
اليت يقع هبا أحد املتبايعني، وقيد: الفاحشة، لكون عقود املعاوضات ال ختلو من غنب يسري يتسامح  

 به عادة. 

                                                                            وأسباب الغ نب كثرية يصعب حصرها، فقد تكون نتيجة جهل املشرتي، وقد تكون إجحافا  من 
  - الذي أشران إليه    -وبسبب اضطراب قيمة البتكوين وتباين قيمته    د أو غري قصد.البائع عن قص

                                                                                 ما بني عشية وضحاها، غدا كل متعاقدين يتداوالن البتكوين ال خيرجان عن كون أحدمها غابنا   
                              . ألن مثن الب تكوين الواحد غدا  (3)                                                          واآلخر مغبوان . وليس الغنب هنا من الغنب اليسري املعفو عنه عادة

رغم قصوره عن أداء أي منفعة    (4) $10000$، وقيمته اليوم 00.03$ بعد أن كان  20000
 ذاتيه كالسلع، وعجزه عن حتقيق أي من االعتبارات اليت يرقى مبوجبها لنقد كما بينا. 

                                                                                ولعمري إن مل يكن من يشرتي ومها  الكرتونيا  دون أن يكون له عليه سلطان من حيث احليازة  
                                                                                    واالدخار مغبوان ، ومن يشرتي ومها  ال منفعة منه لذاته مغبوان  ... فمن هو املغبون؟! فكيف وحنن 

 

 .468، خمتار الصحاح: 1573القاموس احمليط:  (1)
 . 2/1246موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:  (2)
املالكية: وجدت   املقومني.                                                                                            أقوال الفقهاء: احلنفية: الغ نب الفاحش هو تضعيف الثمن، أو هو ما ال يتغابن فيه وال يدخل حتت تقومي ( خالصة  3)

ار                                                                                                                       عندهم معايري متعددة للتفريق بني الغ نب اليسري والفاحش أو املؤثر وغري املؤثر على حد تعبريهم. ومجهورهم على أن الفاحش ما كان مقد
يب من مذهب املالكية: إذ الثلث فأكثر، أبن خرج عن معتاد العقالء واليسري ما من شأن الناس التسامح فيه. ومذهب الشافعية واحلنابلة قر 

، القوانني الفقهية 7/338]ينظر: حاشية ابن عابدين:                                                                            اعتربوا أن الغ نب اليسري ما قد يتغابن مبثله الناس وهو معفو عنه، خبالف الفاحش.
ري البن ، الشرح الكب7/190، احلاوي الكبري:  2/265، بداية اجملتهد، مراجع سابقة:  3/85، حاشية الدسوقي:  265البن جزيء: ص

   [.4/88قدامة: 

 . 20/1/2018هذا السعر بتاريخ  (4)
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أن مساها                                                                                ال ندري من هو املستفيد الذي يكتسب أمواال  طائلة يتقاضاها لقاء رموز الكرتونية بعد
                                                                         نقودا ، إذ  يصدرها دون قيد أو شرط، مث يبيعها ألحد صنفني إما ملغفل أو لشريك؟ 

 وبناء عليه أقول: إن حكم الشريعة اإلسالمية يف تداول البتكوين هو احلرمة، وهللا تعاىل أعلم.

                                    الفرع الثالث: فتاوى حول الب تكوين.

وبعد التتبع  نقد يف ساحة البحث،  قد صدرت بعض الفتاوى اليت وضعت هذا النوع من الو 
حترم التعامل ابلبتكوين، وهناك أفراد   -وخاصة اليت تتبع هيئات علمية     -وجدت أن جل الفتاوى
 :  من حرم التعامل هبا أبرزقلة أابحوا التعامل هبا. و 

الفتوى: )  :دار اإلفتاء املصرية  - "البتكوين"  ومما جاء يف  تداول عملة  والتعامل من  ال جيوز 
                                                                                                  خالهلا ابلبيع  والشراء  واإلجارة  وغريها، لعدم  اعتبار ها كوسيط  مقبول  للتبادل  من اجلهات  املخ تص ة ،  
                                                                                                     ول م ا تشتمل عليه من الضرر  الناشئ عن الغرر  واجلهالة  والغش   يف م ص ر فها وم ع يارها وق يمتها، فضال   

                          وهذه الوحدات االفرتاضية غري  ...                           لية  على األفراد والدول                                   عما تؤدي إليه ممارست ها من خماطر  عا
                                       شروط  أو ضوابط ، وليس هلا اعتماد  مايل                                                   مغط اة  أبصول  ملموسة ، وال حتتاج يف إصدارها إىل أي  

                                        على أن ضر ب العملة  وإصدارها حق  خالص   ت الفتوى  وشدد.  (1) (                             لدى أي   نظام  اقتصادي مركزي
 . يقوم مقامهلويل األمر أو من 

، واليت  (3): بعد نقله جململ األسئلة الشائعة يف موقع البتكوين(2)منتدى االقتصاد اإلسالمي  -
توضح حقيقة هذا النقد ، واآللية املتبعة يف تداول هذا النقد وخماطره، ذكر خالصة فتوى رائسة  

بتحرمي البتكوين، مث بني حكم التعامل مع   (5)ودار اإلفتاء الفلسطينية  (4) الشؤون الدينية يف تركيا
البتكوين، وهو احلرمة، ومناط احلرمة من وجهة نظر أعضاء املنتدى جهالة اجلهة اليت تصدر هذا  

 

(1)  dar-alifta.org  2018/  1/ 1دار اإلفتاء املصرية صدرت الفتوى بتاريخ  

 خالد حسين من ابكستان وتضم علماء وخرباء ومدققني.   أسسها  watsappجمموعة علمية متخصصة على  (2)
 bitcoin.org البتكوين موقع  (3)
   2017/ 11/ 8صدرت الفتوى بتاريخ  trtarabic.tv  ة والتلفزيون الرتكيةعهيئة اإلذا (4)
(5) darifta.org  2017/   12/  20دار اإلفتاء الفلسطينية، صدرت الفتوى بتاريخ 
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النوع من النقود مع غياب اجلهة الرقابية عليها. ولعل من انفلة القول اإلشارة إىل اآلراء الفردية اليت 
ت إىل اإلابحة مستندين إىل قاعدة االستصحاب )األصل يف األشياء اإلابحة(، وهذا األصل  ذهب

                                                                         منقوض مبخالفته أصوال  متفقا  عليها قد بينتها يف صفحات البحث. وهللا تعاىل أعلم. 

 

 اخلامتة: 

النقود    ، وأبرز ما مييز هذه)الداننري الذهبية والدراهم الفضية(                                   أول ما اصطلح الناس عليه نقودا  
؛  كسبائك من نفس الوزن  امع قيمته ها  القيمة االمسية في        نسبيا     - تساوي    -  تتكافأ املعدنية كوهنا  

 لكوهنا تستمد قيمتها األوىل من املعدن نفسه، مث من اعتبار السلطان هلا كنقد.

، فمنهم من الفقهاء يف تكييفهاأقوال  تباينت  و حمل النقود املعدنية،    األوراق النقدية  تحل مث  
ومنهم من اعتربها  ابلفلوس،  منهم من أحلقها  و   ،روض جتارةومنهم من عدها ع  سندات ديونعدها  

إصدار  )وهو الراجح(. و                        بدال  عن الذهب والفضةعتربها  منهم من او   ،                          نقدا  مستقال  قائما  بذاته
وهو حق حصري يف يد احلكومة   ،حلاجة اليت تفرضها املعامالت السائدةاوفق  الورقية يتم  النقود  

. ولضمان التناسب بني كمية  ، مثل الداننري والدراهمأو البنك املركزي الذي تشرف عليه احلكومة
النقود الورقية املطلوبة وكمية التدفقات السلعية يف السوق، حتتفظ السلطة عادة بغطاء حمسوس 

  وغطاء غري حمسوس. 

بطاقة  ، و بطاقة احلسم الفوري  وأبرز أنواعها:  قات االئتمان،النقود املصرفية ومتثلها بطا  ت ظهر مث  
هي العالقة اليت  املتعاملني ببطاقة االئتمان  ني  العالقة اليت تربط ب.  بطاقة االئتمان، و الدفع اآلجل

إذا كانت حكم شراء السلع واخلدمات ببطاقة االئتمان: اجلواز  عقد حوالة. و تربط بني أطراف  
 اة. الطاقة من النوع املغط

ليس   نقديةوالشيك  وإمنا  ورقة  ذمة ،  إىل  ساحبه  ذمة  من  حمتواه  إبحالة  تقضي  بدين  وثيقة 
 .املسحوب عليه
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، وحدات رقمية ليس هلا طبيعة            الب تكوين                                                  وما ظهر اليوم مما يسمى نقودا  الكرتونية وعلى رأسها  
  ا منفعة تبادلية عند من اعتمدها. وال يصلح اعتبارهوإمنا  مادية، وليس هلا قيمة أو منفعة ذاتية،  

إمكانية االدخار  ، و هي: القبول العاماليت  املعايري اليت ال بد منها يف كل نقد، و   ا، لعدم مطابقته   ا  نقد
                                                 لبتكوين ال يعد صرفا  مبوجب أحكام الشريعة اإلسالمية،  فاستبدال النقود الورقية اب.  ومقياس للقيم

 لعدم توافر ماهية عقد الصرف من حيث أنه استبدال نقد بنقد.

 


