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  ملخص البحث
  وأحكامھا الفقھیة یةااللكترون النقود

  جا، دراسة فقھیة اقتصادیة مقارنةنموذ)البتكوین (
   

بحث فقھي مقارن حاولت من خاللھ أن أعالج نازلة فقھیة انتشرت فى اآلونة 
األخیرة انتشارا كبیرا، وھى النقود األلكترونیة وما یتعلق بھا من أحكام فقھیة 

یف التعامل بالنقود ببیان حقیقتھا وخصائصھا، وممیزاتھا محاوال تكی
األلكترونیة تكییفا فقھیا، واخترت عملة بتكوین لتكون نموذجا للدراسة نظرا 
النتشارھا فحاولت دراستھا والتعرف علیھا فقھا واقتصادا، وھل ینطبق علیھا 
وظائف النقد؟، وھل تحقق ما یحققھ النقد عند علماء الفقھ واالقتصاد؟ فتكلمت 

ا ومدى انطباق ھذه الوظائف على البتكوین، ثم عن حقیقة النقود، ووظائفھ
تطرقت لبیان جھة إصدار العملة فى الفقھ واالقتصاد، وفصلت أقوال الفقھاء 
المعاصرین فى حكم التعامل بالبتكوین، واخترت القول القائل بحرمة تداولھا 
نظرا لقوة ما استدلوا بھ ولموافقتھ لمقاصد الشریعة التى من بینھا الحفاظ على 

  .المال
  .وختمت البحث بأھم النتائج التى توصلت إلیھا من خالل البحث

  وباهللا التوفیق
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This is a juristic (Feqhi) research I'm handling through it a 
juristic question that has a great spread recently; the Bitcoin 
and their juristic rulings, I'm indicating their identity, 

features and specialties, in an attempt to adjust it juristically. 
 I have chosen the Bitcoin as an example because of it's 
propagation, so I examined  it in both economic and Islamic 
jurisprudence , and see whether it applies to the functions or 
serves the same as cash  according to the scholars’ 
jurisprudence and economic views . . I mentioned the identity  
of cash money, it's functions and to which  these functions 
apply to the bit coins. After that I have indicated the 
destination in which this currency is issued according to Feqh 
and economy and mentioned in details the modern Feqh 
scholars sayings  about using the bit coins. I have adopted  the 
saying that trading with Bitcoin is forbidden (Haram ); due to 
the strong proofs  that goes in line with the purposes of the 
Islamic laws that protecting one’s money is one of them.  

I concluded the research with the more important results 
 I have got from the research. 

Research abstract 

Electronic currencies and their Islamic juristic rules 
Bitcoin as an example. 
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  املقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسیئات 
  أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیًا مرشدًا،

)١(  ا َوَأْنُتْم ُمْسِلُمونَ  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َحقَّ ُتَقاِتِھ َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّ   
  ََّیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبث

َھ َكاَن َعَلْیُكْم ِمْنُھَما ِرَجاًلا َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّھ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِھ َواْلَأْرَحاَم ِإنَّ اللَّ
  )٢(َرِقیًبا

 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِدیًدا ُیْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم 
  )٣(ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًما 

  وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، ال اهللا وحده ال شریك لھ،وأشھد أن ال إلھ إ

  أ د

فمن النوازل المالیة المعاصرة ما یسمى بالنقود األلكترونیة، أو النقود الرقمیة وقد 
احتلت تلك النقود مكانة بارزة فى التعامالت المالیة الحدیثة ال سیما فى التجارة 

تخذ ھذه النقود أنواعا وأشكاال متعددة أكثرھا األلكترونیة ووسائل الدفع الحدیثة، وت
حیث ارتفعت " عملة البتكوین"شھرة وتداوال فى اآلونة األخیرة ما یطلق علیھ 

قیمتھا بصورة كبیرة فى وقت قصیر، وتصدرت أخبار تلك العملة النشرات 
االقتصادیة، وأصبحت حدیث الساعة، فأضحت نازلة فقھیة تحتاج إلى بیان الحكم 

  .الشرعى
فأحببت أن أدلى بدلوى فى ھذا الشأن وأحاول كشف اللثام عن حقیقة عملة البتكوین 

  .ودراسة ما یتصل بھا من أحكام فقھیة، وما یترتب علیھا من آثار اقتصادیة
وال یتم ھذا إال من خالل الدراسة الفقھیة المتأنیة مع عدم إغفال الجانب االقتصادى 

  .أھل االقتصاد ھم أھل الذكر فى ھذا المجالوبیان تصوره لھذه العملة حیث إن 
 فكان لزاما حتى - وھى كثیرة–وبما إن عملة البتكوین نوع من العمالت األلكترونیة 

تتم الفائدة ویحدث التصور الكامل أن أقدم بین یدى البحث الحدیث عن حقیقة النقود 
ركز الحدیث عم األلكترونیة، وبیان خصائصھا، وتكییفھا الفقھى بصورة موجزة، ثم أ

  .عملة البتكوین مع بیان ما یتعلق بھا من أحكام فقھیة حیث إنھا أساس البحث
ومن اإلشكاالت التى واجھتنى أن عملة البتكوین لم تتوافر عنھا دراسة فقھیة حدیثة 
متكاملة نظرا لحداثتھا اللھم إال مقاالت متفرقة على شبكة اإلنترنت وبعض الفتاوى 

رة من دور اإلفتاء مثل دار اإلفتاء المصریة، ودار اإلفتاء الفردیة، أو الصاد
الفلسطینیة، لذا اضطررت للعزو كثیرا إلى شبكة اإلنترنت مع توثیق العزو بذكر 

  .الرابط والتاریخ وذلك لعدم توافر المراجع الالزمة فى ھذا الصدد

                                                           

 ).١٠٢(  سورة آل عمران آیة (١)
  ).١(  سورة النساء آیة (٢) 
  ).٧٠(  سورة األحزاب آیة (٣)
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یجلى  عن البتكوین -من خالل اطالعى وبحثى–وحسبى أن ھذا یعد أول بحث فقھى 
حقیقتھ ویبین حكمھ فحاولت جاھدا من خالل ھذه المقاالت والفتاوى الخروج ببحث 

  .فقھى مقارن عن عملة البتكوین عسى أن یكون نواة لكتابات مستفیضة تأتى بعده
فما كان من صواب فمن اهللا وحده، وما كان من زلل أو خطأ فمنى ومن الشیطان 

  .وحسبى أننى بشر أخطأ وأصیب

  : طبيعة البحث أن أقسمه إلى ثالثة مباحثوقد اقتضت

التعریف بالنقود األلكترونیة وبیان نشأتھا،وخصائھا، وأنواعھا، : المبحث األول
  .وممیزاتھا

  .التكییف الفقھي للنقود اإللكترونیة: المبحث الثانى
  .ماھیة عملة البتكوین، وبیان خصائصھا، ونشأتھا، وحكمھا: المبحث الثالث

  .أھم النتائج والتوصیات وتتضمن :خاتمة
  

  وباهللا التوفیق
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  املبحث األول

  التعريف بالنقود اإللكرتونية وبيان نشأتها، 

  .وخصائها، وأنواعها، ومميزاتها

  اطب اول

روود ا فرا  

فحتى یتسنى لنا تصور  )١(الحكم على الشىء فرع عن تصوره كما یقول األصولیون
د اإللكترونیة فیجب أن نكشف اللثام عن حقیقتھا وسوف أعرفھا ماھیة النقو

  .باعتبار مفرداتھا، وباعتبارھا مركبا إضافیًا: باعتبارین

  التعريف بالنقود اإللكترونية باعتبار مفرداتها: الفرع األول

  : تعريف النقود لغة: أوالً

ء وبروزه، والنقد  أصلھا َنَقَد والنون والقاف والدال أصل صحیح یدل على إبراز شي
  :مصدر للفعل نقد، وتطلق في اللغة على معاٍن منھا

  ).مؤجال ( وھذا نسیئة یعنى ) یعنى معجال ( ھذا نقد : ، یقالخالف النسیئة -
 وإخراج الزیف منھا وذلك أن یكشف عن حالھ في جودتھ أو غیر تمییز الدراھم-

  .نقد النقاد الدراھم میز جیدھا من ردیئھا: یقال. ذلك
أعطاه فانتقدھا : نقدھا ینقدھا نقدا وانتقدھا وتنقدھا ونقده إیاھا نقدا: ، یقالالقبض-

   )٢ (.أي قبضھا
نقدتھ : نقدتھ الدراھم أي أعطیتھ إیاھا فانتقدھا أي قبضھا، یقال: الدفع أو اإلعطاء-

  )٣(.الثمن أي أعطیتھ نقدا معجال
ى الثالث والرابع فالنقود ولعل أقرب ھذه المعانى إلى ما نحن بصدده ھو المعن

تستعمل للقبض عن طریق دفعھا كوسیلة للتبادل فتقبض كثمن في البیع والشراء 
  . ونحوه

                                                           

 اإلبھاج في شرح المنھاج، تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن) (١
دار الكتب العلمیة / ، ط١/١٧٢حامد بن     یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب، 

 .بیروت–
: ، تحقیق٥/٤٦٧ھـ ٣٩٥: معجم مقاییس اللغة، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ت) (٢

 محمود بن ، أساس البالغة، أبو القاسم)نقد ( عبد السالم محمد ھارون، الناشر دار الجیل، مادة 
 .، الناشر دار الفكر٦٥٠ھـ صـــ٥٣٨: عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري ت

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى ) (٣
 . ھـ مادة نقد١٤١٤ -  بیروت، الثالثة –دار صادر : ، الناشر٣/٤٢٥) ھـ٧١١: المتوفى(اإلفریقى 
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  :تعريف النقود اصطالحا-ثانياً

  : تعریف الفقھاء-أ
  :یطلق النقد في عرف الفقھاء على معنیین

یر الذھب والفضة سواء أكانا مضروبین أي مسكوكین أم غ:  معنى خاص ھو:األول
وقد كثر ھذا االستعمال في . مضروبین بأن كانا سبائك أو تبرا أو حلیا أو غیر ذلك

  :كتبھم الفقھیة مع اختالف مذاھبھم حتى صار شائعا
   )١(".النقدان: العملة من الذھب، والفضة ویقال لھما: " ففى القاموس الفقھي

كل حال وھو األول ثمن ب: األموال ثالثة: "  وورد فى كتب األحناف ما نصھ-
  )٢(".النقدان

النقود جمع نقد وھو عبارة عن : "١٣٠وجاء في مجلة األحكام العدلیة في المادة 
   )٣(".الذھب والفضة

النقدان والماشیة :  في الشرع ستة- یعنى الزكاة-ومتعلقاتھا : "وفى كتب المالكیة-
  )٤("والحرث والتجارة والمعادن والفطر

أن یقبض أحد العوضین دون اآلخر، وفي : ید وھووربا ال: "وفى كتب الشافعیة-
  )٥(".النقدان، والمطعومات األربعة: الخبر ذكر ستة أشیاء وھي

  )٦("والنقد أي الذھب والفضة وإن لم یكن مضروبا" 
واألصل في رأس المال السلم النقدان، فلو قلنا ال یجوز انسد : "وفى كتب الحنابلة

یھ األصل الغالب فأثرت رخصة الشرع في باب السلم في الموزونات على ما عل
  )٧(".التجویز

                                                           

. دار الفكر: ، الناشر٣٥٨القاموس الفقھي لغة واصطالحا، الدكتور سعدي أبو حبیب، صـ) (١
  سوریة، الثانیة–دمشق 

الدر المختار شرح تنویر األبصار، محمد بن علي بن محمد الِحْصني المعروف بعالء الدین ) (٢
دار : براھیم، الناشرعبد المنعم خلیل إ: ، تحقیق٤٤٨صــ) ھـ١٠٨٨: المتوفى(الحصكفي الحنفي 

 .الكتب العلمیة، األولى
، ٣٢مجلة األحكام العدلیة، لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخالفة العثمانیة صــ) (٣

 .نور محمد، كارخانھ تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي: نجیب ھواویني، الناشر: تحقیق
 عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن) (٤
 .م١٩٩٤ بیروت، األولى، -دار الغرب اإلسالمي: ، الناشر٣/٧) ھـ٦٨٤: المتوفى(

العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم ) (٥
 عادل أحمد عبد -  علي محمد عوض: ،تحقیق٤/٧١) ھـ٦٢٣: المتوفى(الرافعي القزویني 

 . لبنان، األولى–دار الكتب العلمیة، بیروت : الموجود، الناشر
نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب ) (٦

 .دار الفكر، بیروت: ، الناشر٣/٩٨) ھـ١٠٠٤: المتوفى(الدین الرملي 
 إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین المقدسي العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن) (٧
 .دار الحدیث، القاھرة: ، الناشر٢٤٧صـ) ھـ٦٢٤: المتوفى(
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اسم لكل ما ُیستعمل وسیطا للتبادل سواء كان من ذھب : " المعنى العام وھو:الثاني
  ".أو فضة أو نحاس أو جلود أو ورق أو غیر ذلك إذا كان یلقى قبوال عاما

  :وقد ورد ھذا االستعمال على ألسنة الفقھاء ومنھ
 وعین )١(ولو أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون لھا ِسكة" : قول اإلمام مالك-

  )٢(".لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرة
إذا باع بدراھم أو دنانیر، اشترط العلم بنوعھا، فإن كان في : " قول اإلمام النووي-

 البلد نقد واحد، أو نقود یغلب التعامل بواحد منھا، انصرف العقد إلى المعھود وإن
فإن كان نقد البلد مغشوشا، ففي صحة المعاملة بھ . كان فلوسا، إال أن یعین غیره

  )٣(".وجھان
وفى ھذا المعنى األخیر عموم لمصطلح النقد یشمل كل ما یصلح وسیلة للتبادل بحیث 

  .یرضاه الناس في تعامالتھم ویشیع استخدامھ، فرضى اهللا عن فقھائنا العظام
   تعریف االقتصادیین-ب

  :  االقتصادیون النقود بأنھاعرف
الشىء الذى یلقى قبوال عاما في التداول، ویستخدم وسیطا للتبادل، ومقیاسا للقیم " -

  )٤(".ومستودعا لھا، كما یستخدم وسیلة للمدفوعات اآلجلة
  : وعرفھا  آخرون بأنھا

كل وسیلة مقبولة قبوال واسعا، وتنتقل بحریة من ید إلى أخري كوسیط للمبادلة "-
  )٥(".وكمقیاس للقیمة في إطار سیاسة معینة

  :وعرفھا البعض اآلخر بأنھا
  )٦(".تلك الوسیلة التى تعرف بحدود الوظائف التى تؤدیھا"-

                                                           

حدیدة منقوشة مكتوب علیھا، تضرب علیھا الدراھم والدنانیر : الِسكة بكسر السین) (١
 على وتطلق السكة أیضا. والمسكوكات وھي العمالت المعدنیة المضروبة من النقدین أو غیرھما

النقوش والكتابة التي على النقود، وھي تختلف من دولة إلى أخرى، ومن وقت إلى وقت في 
الدولة الواحدة، وتطلق السكة أیضا على النقود المعدنیة المضروبة؛ ألنھا طبعت بالحدید التي ھي 

] ھـ٤٥٨: ت[المحكم والمحیط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي . السكة
 بیروت، لسان العرب البن –دار الكتب العلمیة / عبد الحمید ھنداوي، ط: ، تحقیق٦/٦٤٣

 .١٠/٤٣٩منظور
: ، الناشر٣/٥) ھـ١٧٩: المتوفى(المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) (٢

 .دار الكتب العلمیة األولى
، ٣/٣٦٥(ن یحیى بن شرف النووي روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدی) (٣

 .الثالثة:  عمان، الطبعة- دمشق-المكتب اإلسالمي، بیروت/ زھیر الشاویش، ط: تحقیق
، ٢٤ھاشم أبوعراج كلیة االقتصاد جامعة دمشق صـــ/ كمال شرف، د/ النقود والمصارف، د) (٤

، كلیة التجارة ٢٧میراندا زغلول رزق، صـــ/ م، النقود والبنوك د١٩٩٤مشورات جامعة دمشق 
 .م٢٠٠٩ –م ٢٠٠٨جامعة بنھا 

 .١٠عمر محمود العبیدى صــ/ م.النقود والبنوك، م) (٥
 .المرجع السابق) (٦
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النقود ھى كل ما تؤدیھ : "وعبر بعض االقتصادیین عن التعریف األخیر بقولھم
  "النقود

ھا، لكن التعریف األكثر وھذه التعاریف متقاربة في معناھا، ألنھا تعرف النقود بوظائف
قبوال من حیث داللتھ ھو التعریف األول حیث إنھ الذى یتوافق ویتالقى مع تعریف 
الفقھاء الذى ذكرناه آنفا، وبناًء على ذلك فیمكن شرح التعریف وبیان قیوده على 

  :النحو التالي
 قید عام ال یجعل النقود تقف عند حد معین؛ ألن عدد األشیاء التى": الشىء"-

استخدمت كنقود على مر العصور غیر محدود، فقد تكون النقود سلعة أو حیوانا أو 
  .نباتا أو معدنا

قید آخر یعنى قبول المجتمع لھا وتعاملھا بھا واستعداده ": یلقى قبوال عاما"-
للحصول علیھا في مقابل السلع والخدمات التى لدیھ مھما كانت نفیسة، وعادة ما 

االعتقاد بتمتع النقود بصفة القبول العام عن طریق اعترافھا تتدخل الدولة لتوفیر 
بھذه النقود، وإعالنھا قبولھا في الوفاء بحقوقھا كالضرائب أو نحوھا، وقیامھا بصك 

  .تلك النقود عن طریق البنك المركزى مما یجعل لھا قبوال عاما
وبقیة الوظائف قید یبین وظیفة النقود األساسیة ": وسیطا للتبادل ومقیاسا للقیم"-

تنبع منھما؛ ألن استخدام النقود كوسیط للتبادل البد أن یسبقھ أو یشملھ في نفس 
  .الوقت استعمالھا كمقیاس للقیمة، ألننا دائما نقیس قیمة األشیاء قبل تبدلھا

فالنقود أداة الختزان القیمة فیھا، فبدال من أن یحتفظ اإلنسان ": ومستودعا لھا" -
رض للتلف، أو تكبد صاحبھا نفقات طائلة لحفظھا؛ فإنھ یمكنھ بالسلعة، وقد تتع

اختزان ما یرید من النقود الستعمالھ في المستقبل، فیستطیع اإلنسان أن یختزن 
  .القدرة الشرائیة التى حصل علیھا من الحاضر إلى المستقبل

 ومعنى ھذا أن السلع ال تباع دائما بنقود معجلة،": وسیلة للمدفوعات اآلجلة"-
وحینئذ تتم عملیة البیع والشراء على أساس الدفع اآلجل، وفى مثل ھذه الحاالت ال 

  )١(.تظھر النقود بصورة مباشرة عقب التبادل فتحل محلھ الكمبیالة أو السند أو نحوه 

  :  تعريف األلكترونية: ثانيا

  تعریفھا لغة-أ
ذو شحنة كھربائّیة سالبة جزء من الذَّرة دقیق جدا : جمعھ ألكترونات: أِلْكترون مفرد

  )٢(.وھى كلمة معربة عن أصل إنجلیزى

  

                                                           

كمال /  وما بعدھا، النقود والمصارف، د٢٧میراندا زغلول رزق، صـــ/ النقود والبنوك د) (١
عمر محمود / م.والبنوك، م، النقود ٢٢ھاشم أبوعراج كلیة االقتصاد جامعة دمشق صـــ/ شرف، د

 .٨، اقتصادیات النقود والبنوك، طارق محمد خلیل األعرج، صــ١٠العبیدى صــ
  ،١/١١١) ھـ١٤٢٤: المتوفى(معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر ) (٢

دار :  الناشر،١/٢٤عالم الكتب، األولى، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة : الناشر
 .الدعوة
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  تعریف اإللكترونیة اصطالحا-ب
 وآثارھا واستخدام األدوات االلكتروناتفرع من الفیزیاء یتناول : االلكترونیاتعلم 

 التِّقنّیات -االلكترونیة البطاقة -االلكتروني البرید -االلكترونیة  والبرمجة االلكترونیة
 -االلكترونیات تكنولوجیا -االلكتروني الفضاء -االلكترونیة الحضارة -كترونیةاالل

  )١(.الكترونیة وسائل إعالم -االلكترونیة عصر وسائل التعبیر -الكترونیةِشحنة 

   كمركب إضافىااللكترونيةالتعريف بالنقود : الفرع الثانى

قود االفتراضیة، النقود الن:  لھا مسمیات متعددة ومتقاربة منھاااللكترونیةالنقود 
 ھو األكثر االلكترونیةالرقمیة، العملة الرقمیة، النقود المعنویة، ومصطلح النقود 

  )٢(.شیوعا واستخداما لداللتھ على مضمون تلك النقود
 كثیرا وسوف نذكر أھم ھذه االلكترونیةوقد تعددت التعریفات حول مفھوم النقود 

بالقدر المناسب ثم نختار أقربھا للتعبیر عن حقیقة التعریفات ثم نقوم بالتعلیق علیھا 
  .تلك النقود

 علي وسیلة الكترونیةقیمة نقدیة مخزنة بطریقة : " تعریف المفوضیة األوربیة-١
 كبطاقة أو ذاكرة كمبیوتر، ومقبولة كوسیلة للدفع بواسطة متعھدین غیر الكترونیة

خدمین ال ستعمالھا كبدیل المؤسسة التى أصدرتھا، ویتم وضعھا في متناول المتس
عن العمالت النقدیة والورقیة، وذلك بھدف إحداث تحویالت ألكترونیة لمدفوعات 

  )٣(".ذات قیمة محددة
مخزون ألكترونى لقیمة نقدیة على وسیلة : " تعریف البنك المركزى األوربي-٢

تقنیة یستخدم بصورة شائعة للقیام بمدفوعات لمتعھدین غیر من أصدرھا، دون 
لحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة، وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة ا

  )٤(".مقدمًا
قیمة نقدیة في شكل وحدات ائتمانیة مخزونة : "م١٩٩٦تعریف مؤتمر بازل سنة-٣

  )٥(". یحوزھا المستھلكالكترونیةلكترونى أو على أداة ابشكل 

                                                           

التجارة األلكترونیة فى الفقھ اإلسالمي، : ، ویراجع١/١١١معجم اللغة العربیة المعاصرة، ) (١
 .م٢٠٠٥، كلیة الشریعة جامعة غزة، ٣٨سلیمان عبدالرازق أبومصطفي،صــ

شافعي كلیة محمد إبراھیم محمود ال/ اآلثار النقدیة واالقتصادیة والمالیة للنقود االلكترونیة، د) (٢
، بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة ١٣٣/ ١الحقوق جامعة عین شمس، 

اإللكترونیة بین الشریعة والقانون الذى أقامتھ كلیة الشریعة والقانون بدبى، وغرفة تجاة وصناعة 
 .م٢٠٠٣دبى عام 

مظلوم، مجلة جامعة النظام القانونى للنقود األلكترونیة، نھى خالد عیسي، وإسراء خضیر ) (٣
 .٢٠١٤/ ٢٦٦/ ٢ عدد ٢٢بابل، العلوم اإلنسانیة، مجلد 

 .١٣٣/ ١محمد إبراھیم محمود الشافعي ، مرجع سابق /  د) (٤
، النظام القانونى للنقود األلكترونیة، ١٣٣/ ١محمد إبراھیم محمود الشافعي مرجع سابق، / د) (٥

/ ٢ عدد ٢٢ بابل، العلوم اإلنسانیة، مجلد نھى خالد عیسي، وإسراء خضیر مظلوم، مجلة جامعة
٢٠١٤/ ٢٦٦. 
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مل أرقاما خاصة لھا قیمتھا نقود معنویة تح: "النقود األلكترونیة عبارة عن-٤
وثمنھا لدى المؤسسات المصدرة لتلك النقود، تجرى وفق عملیات القید الرقمى 

  )١(".للبیانات المالیة عبر شبكة االنترنت
نقود غیر ملموسة تأخذ صورة وحدات ألكترونیة تخزن : " وعرفت أیضا بأنھا-٥

حفظة األلكترونیة على القرص الصلب لجھاز الحاسب اآللى في مكان یسمى الم
ویمكن استخدام ھذه الوحدات في إتمام التعامالت المالیة والتجاریة عبر شبكة 
اإلنترنت بما في ذلك شراء المستلزمات الیومیة ودفع ثمنھا في شكل وحدات من 

  )٢(".النقود األلكترونیة
قیمة نقدیة لعملة تصدر بشكل ألكترونى من قبل القطاع : " وعرفت أیضا بأنھا-٦

  )٣(".العام أو القطاع الخاص، ویتم تخزینھا في جھاز ألكتروني
عبارة عن أرقام تتداول ألكترونیا، ویمثل كل رقم قیمة مالیة : "وعرفت أیضا بأنھا-٧

في حد ذاتھ، وتستخدم ھذه القیم للوفاء بأثمان السلع والمنتجات التى یبتاعھا 
  )٤(".المستھلك بدال من النقود الحقیقة

فات كثیرة غیر ما ذكرت كلھا تدور حول المعنى المذكور في التعریفات وھناك تعری
  :السابقة، وقد اعترض على ھذه التعریفات باعتراضین

إنھا تعریفات غیر مانعة وتعوزھا الدقة حیث إنھا ال تستبعد دخول وسائل : األول
  .الدفع األلكترونیة المتعددة والتى تختلف عن النقود األلكترونیة

إنھا لم تھتم بوضع وصف دقیق لھذه النقود أو تحدید طبیعتھا بقدر اھتمامھا : الثانى
  )٥(.بذكر خصائھا ووظائفھا

  التعريف المختار

ھذا وقد حاول بعض الباحثین المعاصرین صیاغة تعریف من جملة التعریفات 
المتقدمة یوضح الطبیعة الحقیقة للنقود األلكترونیة بحیث یكون جامعا مانعا فقال 

قیمة نقدیة رقمیة مدفوعة مقدما، وغیر مرتبطة بحساب : " قود األلكترونیة ھىالن
بنكي، تصدر بشكل شحنات ألكترونیة من قبل القطاع العام، أو القطاع الخاص، 

                                                           

التقابض فى الفقھ اإلسالمي وأثره على البیوع المعاصرة، عالء الدین عبدالرازق الجنكو ) (١
 .دارالنفائس/ ، ط٣٤٩صـــ

محمود أحمد إبراھیم الشرقاوى، / د.مفھوم األعمال المصرفیة األلكترونیة وأھم تطبیقاتھا، أ) (٢
، بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة ١/٢٩اعد بالبنك المركزى المصري مدیر مس

 .اإللكترونیة بین الشریعة والقانون
أثر استعمال النقود األلكترونیة على العملیات المصرفیة، نورا صباح عزیز الجزراوى، ) (٣

 .م٢٠١١، كلیة الحقوق، جامعة الشرق األوسط ٣٢صــ
، بحث منشور ضمن ١/١١٦شریف محمد غنام، / لكترونیة رؤیة مستقبلیة، دمحفظة النقود األ) (٤

 .بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون
،مرجع سابق، محفظة النقود األلكترونیة رؤیة ١٣٤/ ١محمد إبراھیم محمود الشافعي ، / د) (٥

 .١/١١٥شریف محمد غنام، / مستقبلیة، د
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وتحظى قبوال واسعا من قبل مصدرھا، وغیر مصدرھا، مخزنة بطریقة ألكترونیة، 
ض مختلفة في التجارة عبر تقوم ببعض وظائف النقود التقلیدیة، لتحقیق أغرا

  )١(".اإلنترنت، وأماكنھا التقلیدیة
وھذ التعریف مع أنھ جامع مانع حاول أن یجمع كل قیود النقود األلكترونیة إال أنھ 
یعیبھ الطول الوارد في قیوده الكثیرة المذكورة إال إنھ رغم ذلك أجمع وأشمل 

  . التعریفات
ترونیة عبارة عن مجموعات من الواحد وبناء على ما سبق یتضح أن النقود األلك

والصفر وھى وحدات الحوسبة األساسیة تضخ عبر أمیال من األسالك خالل كابالت 
األلیاف الضوئیة فتنعكس من األقمار الصناعیة، وترسل من محطة موجات قصیرة 

  . إلى أخرى
ال وزن، فھذا النقد الجدید مثل الظل ال یمكن لمسھ، ولیس لھ أبعاد فعلیة ال ثقل و"

وال أى من الصفات المادیة األخرى للنقود، بل ھى مجرد أرقام یمكن عرضھا على 
مالیین الشاشات الحاسوبیة، ومع ذلك فلیس لھا مكان فعلى، كما أنھا ال تحتاج إلى 

  )٢(".خزائن لحفظھا

ب اطا  

روود اة ا  

 تاریخ النقود عموما حتى نصل إلى یجدر بنا في ھذا المقام أن نلقى ضوء قلیال على
نشأة النقود األلكترونیة لمعرفة أسباب تلك النشأة وألن ذلك سیفیدنا عند الحدیث عن 

  :حكم تلك النقود
مر النظام النقدي القائم اآلن بمراحل تاریخیھ، تطور فیھا من حال إلى حال حتى 

جال االقتصاد أن وصل إلى ما نحن علیھ اآلن، وما زال یتطور حتى یتنبأ بعض ر
نصل في وقت قریب إلى الحال التي ال نحتاج أن نحمل نقوًدا حین نتسوق، ونستطیع 

  :أن ندون ھذه المراحل باختصار شدید فیما یلى

  نظام المقايضة: المرحلة األولى

في بدایة الحیاة البشریة شعر الناس بحاجة إلى تبادل السلع، ولما كان اإلنسان 
دیھ إال بعوض نشأت الحاجة إلى ما یسمى بالمقایضة؛ ألن بطبعھ یضن ببذل ما ل

الناس في تلك الحقبة من التاریخ كانت معامالتھم المالیة بسیطة، والسلع كانت 
محدودة، ومع نمو السكان، وكثرة السلع وجد الناس أن ھذه الطریقة فیھا من 

                                                           

 التعامل بالنقود األلكترونیة وأثره على المعامالت المعاصرة، شیماء جودت مجدى أحكام) (١
، رسالة ماجستیر قدمت استكماال لمتطلبات الحصول على الماجستیر كلیة الشریعة ٥منصور، صـــ

 .م٢٠١٥والقانون، جامعو غزة، 
عصیمي، دار محمد بن سعود بن محمد ال/ ، ترجمة د١٤موت النقود، جویل كرتزمن، صــ) (٢

 . الریاض-الیمان للنشر والتوزیع، السعودیة
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انتقلوا إلى المشقة ما تمنع من استعمالھا كطریق عام یصلح في كل زمان ومكان، ف
  )١(.المرحلة الثانیة

  النقود السلعية: المرحلة الثانية

اختار الناس بدیًلا للمقایضة ما یسمى نظام النقود السلعیة، وذلك أن الناس قد 
اختاروا بعض السلع لتستعمل استعمال األثمان في معظم عقود المبادلة، وانتقیت من 

لیھا في بیئة خاصة، كالحبوب أجل ذلك سلع یكثر استعمالھا، وتشتد الحاجة إ
  .الغذائیة، والملح، والجلود، وما إلى ذلك

ولكن استعمال ھذه السلع في التبادل كان فیھ من مشاكل الحمل والنقل ما ال یخفى، 
فلما كثر العمران، وازدادت الحاجة، وكثرت المبادالت شعر الناس بحاجة إلى اختیار 

وبھذه انتھت المرحلة الثانیة في تاریخ نقد یخف حملھ، ویتوفر ثقة الناس فیھ، 
  .النظام النقدي لتبدأ المرحة الثالثة

  الذهب والفضة: المرحلة الثالثة

في ھذه المرحلة توجھ الناس إلى استخدام الذھب والفضة كأثمان في المبادالت 
لقیمتھا الذاتیة في صنع الحلي، واألواني، ولسھولة حملھا، وادخارھا، حتى أصبح 

عدنان عیاًرا للقیمة یعتمد الناس علیھا في جمیع البالد واألقطار، وقد مر ھذان الم
  )٢(.على ھذا النظام تطورات كثیرة

  أوراق البنكنوت: المرحلة الرابعة

وكانت ھذه . إن بنك استاك ھوم بالسوید أول من أصدرھا كأوراق نقدیة:  یقال
ي أصدرھا، ومدعومة بالذھب األوراق النقدیة آنذاك مغطاة بغطاء كامل عند البنك الذ

بنسبة مئة في مئة، وكان البنك یلتزم أال یصدر ھذه األوراق إال بقدر ما عنده من 
الذھب، وكان لكل من یحمل ھذه األوراق أن یذھب بھا متى شاء إلى البنك، ویحول 

  .ما شاء منھا إلى سبائك الذھب
اف مقدار الذھب الموجود بدأت أوراق البنكنوت تتزاید إلى حد أن األوراق بلغت أضع

في البالد، مما حمل إنكلترا إلى تعطیل تحویل ھذه األوراق إلى الذھب بعد حرب عام 
   )٣(.م١٩٢٥ثم عادت إلى جواز التحویل في سنة . م١٩١٤

                                                           

على أحمد السالوس، بحث . ، د٥/١٣٠٦أثر تغیر قیمة النقود في الحقوق وااللتزامات، ) (١
منشوربمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر عن منظمة 

 .المؤتمر االسالمي بجدة
یمة النقود الورقیة وأثره على الحقوق وااللتزامات على ضوء قواعد الفقھ تذبذب ق: یراجع) (٢

، الدكتور على محیى الدین القره داغى، بحث منشوربمجلة مجمع ١٣٥٧، ٥/١٣٥٦اإلسالمي، 
 .الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة

، بحث منشور بمجلة ٥/١٢٦١محمد سلیمان األشقر. قلب قیمة العملة، د النقود وت: یراجع) (٣
مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي 

 .بجدة
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م منعت حكومة بریطانیا من تحویل األوراق إلى الذھب إطالًقا، ١٩٣١وفي عام 
 كبدیل للذھب، ویتعاملوا بھا في سائر وألزمت الناس أن یقتنعوا بھذه األوراق

مداوالتھم، ولكن الحكومات استمرت في احترام حق بعضھا لبعض، فإن تحویل 
األوراق وإن كان ممنوًعا داخل البالد، ولكن كانت كل دولة ملتزمة بتحویل عملتھا 
ا إلى الذھب لدولة أخرى إن تقدمت إلیھا بعملة الدولة األولى، فلو شاءت أمریكا مثًل

أن تتقدم بأوراق جنیھات استرلینیة إلى إنكلترا، فإن إنكلترا ملتزمة بتحویل تلك 
  .قاعدة التعامل بالذھب: األوراق إلى الذھب، وإن ھذا النظام یسمى

ظل ھذا العمل بھذه القاعدة مستمًرا إلى أن واجھت الوالیات المتحدة أزمة شدیدة في 
م فاضطرت إلى إیقاف تحویل ١٩٧١سعر دوالرھا، وتدفق الذھب منھا في سنة 

 من شھر أغسطس، سنة ١٥الدوالر إلى ذھب حتى للدول، وذلك في تاریخ 
وأصبحت ھذه النقود . م، وبھذا قضي على آخر شكل من دعم األوراق بالذھب١٩٧٣

مجرد قصاصة لیست لھا قیمة ذاتیة كسلعة، وإنما تعتبر قوة شرائیة بناء على ثقة 
القانون، فاكتمل بذلك تطور النقود الورقیة، حتى أصبحت نقوًدا األفراد فیھا، وَأْمِر 

ائتمانیة خالصة، بحیث أصبحت النقود الورقیة تمثل الصورة العامة للنقود في 
  . االقتصاد المعاصر

وبھذا نكون قد عرفنا أن النظام النقدي في العالم لم یكن قائًما على طور واحد في 
نما مرت علیھا أدوار وأطوار شتى، تنقلت فیھا من حقیقتھا، ومكانتھا النظامیة، وإ

  )١(.كونھا سندات للدیون في مبدأ أمرھا إلى أن تحولت إلى أثمان عرفیة

  النقود األلكترونية: المرحلة الخامسة

ظھرت النقود األلكترونیة نتیجة للتقدم العلمى والتكنولوجي الھائل الذى وصل إلى 
 ومع ظھور التجارة األلكترونیة أصبح الناس في حد كبیر في القرن السابق والحالى،

حاجة لطریقة مبادلة جدیدة تلبى حاجاتھم ، بعد أن كشف التطور في المعامالت 
التجاریة النقاب عن مثالب وعیوب الطریق التقلیدیة القدیمة مما كان لھ أكبر األثر 

  .في ابتكار وسائل جدیدة قادرة على مواكبة التطورات الحدیثة
لنقود األلكترونیة تطورا واضحا في وسائل الدفع عبر اإلنترنت، بل ھى وتعد ا

الوسیلة الوحیدة التى نشأت خصیصا لتسویة معامالت التجارة األلكترونیة عبر 
اإلنترنت، فالدفع عن طریق التحویل البنكى أو عن طریق الكروت البنكیة وسائل 

  )٢(.عرفھا الواقع التجارى قبل ظھور اإلنترنت
م على ید الیابانى ١٩٧٠ أول ظھور فعلى للنقود األلكترونیة إلى عام ویرجع

Kunitaka Arimura الذى ركز كل جھوده على تطویر الشریحة األلكترونیة 

                                                           

 بتصرف كبیر، ١٢/٣٧المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة، أبو عمر ُدْبَیاِن بن محمد الدُّْبَیاِن، ) (١
النقود والصیرفة والسیاسة النقدیة، : مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، الثانیة،  ویراجع: شرالنا

 . وما بعدھا، أستاذ فى كلیة االقتصاد، جامعة دمشق٣على كنعان، صــــ/ د.أ
 .١/١٠٤شریف محمد غنام، / محفظة النقود األلكترونیة رؤیة مستقبلیة، د) (٢
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التى تثبت على البطاقة البالستیكیة والتى تحتوى على المخزون النقدى أو أى بیانات 
 االختراع من  ھذاRoland Morensم قام الفرنسى ١٩٧٤أخرى، وفى عام 

  .خالل تطویر أوجھ استخدام ھذه البطاقة، ثم ظھرت عدة تطورات مختلفة ومتالحقة
وتعد الوالیات المتحدة األمریكیة من أوائل الدول التى عرفت النقود األلكترونیة، أما 

م حینما تشكل مجلس یضم مجموعة من ١٩٩٥الیابان فقد عرفتھا فى عام 
الیة، وبعض شركات االتصال، والتلغراف، وتم فى ھذا المؤسسات المالیة ووزارة الم

االجتماع مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالنقود األلكترونیة وتم الموافقة على إصدار 
  )١(.بعض صور النقود األلكترونیة وكذلك الماكینات التى تقوم بإصدارھا

  اطب اث

روود اا زاص و  

  :نیة خصائص ومزایا عدیدة أود إلقاءالضوء علیھا فیما یلىللنقود األلكترو

  خصائص النقود األلكترونية: الفرع األول

  :تتمتع النقود األلكترونیة ببعض الخصائص التى یمكن إجمالھا فیما یلى
   :ذات قیمة نقدیة-١

 ومعنى ھذا أنھا نقود قابلة للتداول والتبادل مع السلع والخدمات، ولكنھا مجرد ملفات
رقمیة صغیرة ولیس لھا كیان مادى كما ھو الحال مع الورقة النقدیة، ویترتب على 
ھذا أن بطاقات االتصال التلیفونى ال تعد من قبیل النقود األلكترونیة حیث إن القیمة 
المخزنة علیھا عبارة عن وحدات اتصال تلیفوینة ولیست قیمة نقدیة قادرةعلى 

  .شراء السلع والخدمات
   :ألطرافثنائیة ا-٢

بمعنى أنھ یتم نقلھا من المشترى إلى التاجر بدون وسیط وال طرف ثالث، فھى 
صالحة إلبراء الذمة ووسیلة لدفع أثمان السلع والخدمات، دون أن یقتضى ذلك قیام 

  .البائع بالتأكد من حقیقة ھذه النقود أو كفایتھا كما یحدث فى البنوك التقلیدیة
   :ةمخزنة على وسیلة ألكترونی-٣

حیث یتم شحن ھذه النقود على بطاقة بالستیكیة أو على القرص الصلب للكمبیوتر 
الشخصى للمستھلك، وھذه تمیز النقود األلكترونیة عن النقود القانونیة والبطاقات 

  .االئتمانیة التى تعد وحدات نقدیة مطبوعة
  غیر مرتبطة بحساب بنكى-٤

نقود تمیزھا عن وسائل الدفع تعد ھذه الصفة عنصرا مھما فى خصائص تلك ال
األخرى التى ترتبط كلھا بأرصدة حسابات بنكیة، حیث ال ترتبط النقود األلكترونیة 

                                                           

/ ١محمد إبراھیم محمود الشافعي ، / دیة والمالیة للنقود األلكترونیة، داآلثار النقدیة واالقتصا) (١
مسؤلیة المصارف عن إساءة استخدام النقود األلكترونیة، على محمد : ، ویراجع١٣٤

، رسالة ماجستیر مقدمة إلى معھد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، جامعة أم درمان ١٣بشیرصـــ
 .اإلسالمیة بالسودان
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بحساب نقدى ولذا یصعب تعقبھا أو معرفة ما تم بھا من تداول أو عملیات شراء 
  )١(.ومن أجل ھذا قد تستخدم فى عملیات مشبوھة مثل غسیل األموال ونحوھا

  :الستخدام والحفظسھلة الحمل وا-٥
تتمیز النقود األلكترونیة بسھولة حملھا نظرا لخفة وزنھا، وصغر حجمھا حیث تحمل 
على بطاقة بالستیكیة أو على الكمبیوتر الشخصى، لیحقق الفرد بھا ما یشاء من 
شراء السلع والخدمات والصحف، وتدار ھذه النقود بواسطة برمجیات بسیطة تحتاج 

  .طلبات التشغیلإلى قدر متواضع من مت
  :غیر متجانسة-٦

حیث إن مصدر ھذه النقود یقوم بخلق وإصدار نقود مختلفة، فقد یرجع اختالفھا إلى 
القیمة، وقد یرجع اختالفھا بحسب السلع والخدمات التى یمكن شراؤھا بواسطة ھذه 

  .النقود، فھى لیست متجانسة أو متماثلة
  :نقود خاصة-٧

النقود القانونیة التى یتم إصدراھا من قبل البنك النقود األلكترونیة على عكس 
المركزى فإن النقود األلكترونیة یتم إصدارھا فى غالبیة الدول عن طریق شركات أو 

 privat  مؤسسات ائتمانیة خاصة، ولھذا فإنھ یطلق على ھذه النقود اسم 
moneyالنقود الخاصة  .  

  وجود مخاطر كبیرة فى التعامل بھا-٨
نقود األلكترونیة ھى نتیجة طبیعیة للتقدم التكنولوجى، وعلى الرغم مما نظرا ألن ال

تقدمھ ھذه التكنولوجیا من راحة ورفاھیة، فإنھا تظل عرضة لألعطال مما یتسبب فى 
وقوع كثیر من المشاكل، ال سیما فى عدم وجود كوادر مدربة وخبیرة تكون قادرة 

  )٢(.قنیات الحدیثةعلى إدارة المخاطر المترتبة على مثل ھذه الت
  :مؤقتة بعملیة الدفع-٩

ومعنى ھذا أنھ متى تم الدفع والشراء بھا، وجب إرسالھا إلى مصدرھا بعد انتھاء 
دورتھا حتى یحولھا إلى نقود عادیة، فھذه الوحدات ال تتداول أبدا وال یمكن أن تبقى 

قود عادیة وذلك فى صورتھا الرقمیة مدى الحیاة، وإنما البد أن تتغیر طبیعتھا إلى ن
  )٣(.عند انتھاء دورتھا

                                                           

، مجلة ٢٦٧ام القانونى للنقود األلكترونیة، نھى خالد عیسي، وإسراء خضیر مظلوم، صــ النظ) (١
، مسؤلیة المصارف عن إساءة ٢٠١٤/ ٢٦٦/ ٢ عدد ٢٢جامعة بابل، العلوم اإلنسانیة، مجلد 

 .١٣استخدام النقود األلكترونیة، على محمد بشیرصـــ
ستعمال النقود األلكترونیة على العملیات ، أثر ا١٣٩/ ١محمد إبراھیم محمود الشافعي / د) (٢

م، ٢٠١١، كلیة الحقوق، جامعة الشرق األوسط ٣٩المصرفیة، نورا صباح عزیز الجزراوى، صــ
نبیل صالح محمود العربى، كلیة التجارة، / الشیك األلكتروني والنقود الرقمیة، دراسة مقارنة، د

المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة ، ضمن بحوث مؤتمر األعمال ٦٩/ ١جامعة األسكندریة 
 والقانون

، بحث منشور ضمن بحوث ١/٢٨٥عدنان إبراھیم سرحان، / األلكترونى، د) الدفع(الوفاء ) (٣
 .مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون
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  مزايا النقود األلكترونية: الفرع الثاني

  :تتمتع النقود األلكترونیة بمجموعة من المزایا التى یمكن اختصارھا فیما یلي
  :سھولة االستخدام-١

یتمكن المستھلك من سداد قیمة مشتریاتھ بمجرد ضغطة زر من بطاقتھ، أو حسابھ 
خصى، دون حاجة إلى مأل االستمارات المعقدة التى تشتمل على على الكمبیوتر الش

كثیر من البیانات، كما تتیح النقود األلكترونیة فرصة التعامل بالعدید من العمالت مع 
  .إمكانیة التحویل بین ھذه العمالت بصورة لحظیة وبأى قیمة

  :السریة والخصوصیة-٢
اء دون أن یكون مضطرا لتقدیم أیة یستطیع مستخدم ھذه النقود أن یقوم بعملیة الشر

معلومات، فالبطاقة لحاملھا، وحساب الكمبیوتر لمستخدمھ، وبناء علیھ، ال یطلب من 
  .المستخدم أیة بیانات خاصة یمكن من خاللھا التعرف على ھویتھ

  :انخفاض التكالیف-٣
 ناحیة تمكن نظام النقود األلكترونیة من تخفیض تكلفة المعامالت التى تتم بھا، فمن

ال توجد تكالیف مقاصة أو تسویة حیث إن النقود األلكترونیة مدفوعة مقدما، كما أن 
  )١(.العملیة كلھا تتم أتوماتیكیا وفى منتھى البساطة

  :انتشارھا عالمیا-٤
استخدام النقود األلكترونیة یسھل إتمام العملیات المالیة والتجاریة التى تتم عبر 

ء على الصعید المحلى أو الدولى، فیساھم ھذا فى اإلنترنت بسھولة ویسر، سوا
انتشار العملیات التجاریة األلكترونیة وفى انتشارھا وتنفیذھا دون الوقوف عد 
العقبات الجغرافیة أو الزمنیة، ھذا باإلضافة إلى إتاحة فرصة التعامل بالعدید من 

أى عقبات تعیق العمالت، مع إمكانیة التحویل فیما بینھا بصورة فوریة، دون وجود 
  )٢(.ھذا التحویل

راب اطا  

روود ادورة ا  

  األطراف الرئيسية فى دورة النقود األلكترونية: أوال

عندما یرید شخص ما الحصول على نقود إلكترونیة فما ھى الخطوات المتبعة لمثل 
  ھذا اإلجراء، ومن ھم أركان ھذه العملیة، وما دور كل طرف فیھا؟

                                                           

یم الشرقاوى، محمود أحمد إبراھ/ د.مفھوم األعمال المصرفیة األلكترونیة وأھم تطبیقاتھا، أ) (١
، بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة ١/٣٤مدیر مساعد بالبنك المركزى المصري 

 .اإللكترونیة بین الشریعة والقانون
أثر استعمال النقود األلكترونیة على العملیات المصرفیة، نورا صباح عزیز الجزراوى، ) (٢

 .م٢٠١١، كلیة الحقوق، جامعة الشرق األوسط ٤١صــ
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ورة النقود األلكترونیة على ثالثة أطراف رئیسیة یلعب كل طرف فیھا دورا تقوم د
  :أساسیا سوف نتعرف علیھ فیما یلى

  الُمصٍدر: الطرف األول
ویتمثل فى البنك أو المؤسسة المالیة الُمصِدرة للنقود األلكترونیة والتى تقوم بإجراء 

 ویمكن إجمال الخطوات التى عملیات التبادل بین العملة الورقیة والنقد األلكترونى،
  :یقوم بھا المصدر فى النقاط التالیة

  .تزوید وبیع وحدات النقود األلكترونیة لمن یرغب فى شرائھا-أ
توفیر البرنامج الذى سیتم من خاللھ عملیات البیع والشراء للسلع والخدمات عن -ب

  .طریق البائع والمشترى
حو الوحدات المخصصة بعملیة الشراء القیام بإخطار المشترى بتمام السداد وم-جـ

  .من محفظتھ
  .حمایة الوحدات النقدیة من المحو والنسخ أو السرقة والتلف-د

  .التأكد من صالحیة النقد األلكتروني وعدم انتھاء دورتھ-ھـ
  )١(.العمل على تحویل النقود األلكترونیة إلى نقود ورقیة إذا أراد البائع التحویل-و

  ترىالمش: الطرف الثانى
  :یمكن إجمال دورالمشترى فیما یلى

یقوم بشراء الوحدات النقدیة من البنك أو المؤسسة المالیة المصدرة لھا فى مقابل  -أ
  .النقود الورقیة وذلك الستخدامھا فى عملیات البیع والشراء

الحصول على برنامج یساعد على تداول تلك النقود ویسھل عملیات البیع -ب
  .ى المشترى من وحدات متبقیةوالشراء ویكشف ما لد

یقوم بشراء السلع والخدمات التى یریدھا عبر اإلنترنت ویقوم بالسداد من -جـ
  .محفظتھ األلكترونیة

  البائع: الطرف الثالث
ھو الشخص الذى ییبع ما یملكھ من سلع وخدمات فى مقابل النقد األلكترونى ویمكن 

  :إجمال دروه فیما یلى
  .رف أو المؤسسات المالیة المصدرة للنقد األلكترونىفتح حساب بإحدى المصا-أ

یحصل على البرنامج الخاص بحفظ النقود األلكترونیة والذى یمكنھ من عملیة -ب
  .التداول والبیع والحصول على الوحدات األلكترونیة فى مقابل سلعتھ أو خدمتھ

ابل سلعتھ عن القیام بالتأكد من صحة النقود األلكترونیة التى حصل علیھا فى مق-جـ
  .طریق البنك أو المسسة المصدرة

                                                           

، أثر ١/٣٢٩صالح زین الدین / د.دراسة اقتصادیة لبعض مشكالت وسائل الدفع األلكترونیة، أ) (١
، كلیة ٣٢استعمال النقود األلكترونیة على العملیات المصرفیة، نورا صباح عزیز الجزراوى، صــ

ھا، م، مفھوم األعمال المصرفیة األلكترونیة وأھم تطبیقات٢٠١١الحقوق، جامعة الشرق األوسط 
 .١/٣٠محمود أحمد إبراھیم الشرقاوى، مدیر مساعد بالبنك المركزى المصري / د.أ
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تحویل النقود األلكترونیة التى حصل علیھا من عملیات البیع إلى نقود ورقیة من -د
  )١(.خالل البنك المصدر

  الخطوات المتعلقة بعملية الشراء ودفع الثمن: ثانيا

و الخدمات تبدأ تلك الخطوات بعد قیام المشترى بتصفح مقر البائع واختیار السلع أ
التى یرغب فى شرائھا، والتعرف على أسعارھا، وتجمیع ھذه األسعار من خالل 
برنامج البیع الخاص بالبائع ویمكن إجمال عملیة البیع والشراء فى أربع خطوات 

  :نبینھا كالتالى
یتم عملیة الدفع، حیث یقوم المشترى باتخاذ قرار الدفع بالنقود : الخطوة األولى
القیمة المطلوبة، فیقوم برنامج إدارة النقود األلكترونیة للمشترك األلكترونیة ب

باختبار الرصید، وھل یسمح بالسداد؟، وعندما یسمح بالسداد فى حدود الرصید، 
یقوم البرنامج بتحدید وحدات النقود األلكترونیة بالرقم الخاص لكل وحدة وقیمتھا، 

  .لمصدر للعملةفى كشف خاص إلرسالھ إلى البائع عن طریق البنك ا
یتلقى البنك كشف الدفع من المشترى ویتأكد من صحة النقود : الخطوة الثانیة

  .األلكترونیة ثم یقوم بإرسال كشف وحدات النقود األلكترونیة إلى البائع
یتلقى برنامج إدارة النقود األلكترونیة للبائع كشف النقود :  الخطوة الثالثة

ضیف وحدت النقود األلكترونیة الجدیدة بأرقامھا األلكترونیة الموقعة من البنك وی
  .وعالمات التأمین الخاصة بھا إلى خزینة البائع الرقیمة

یقوم برنامج إدارة النقود األلكترونیة للبائع بإخطار المشترى بتمام : الخطوة الرابعة
السداد فیقوم نظام النقود األلكترونیة للمشترى بمحو ھذه الوحدات المخصصة بھذا 

  .كشف من محفظة المشترى بصورة نھائیةال
وتنتھى دورة النقود األلكترونیة بتحویل أرصدة النقد األلكترونى إلى النقد العادى، 
حیث یتم إرسال كشف حساب بكل وحدات النقد األلكترونى لدى البائعین ویقوم البنك 

  )٢(.ئعبزیادة رصید البائع بعد قیام البرنامج بمحو ھذه الوحدات من أجھزة البا
  :عملیة سحب بسیطة لنقد ألكترونى-

یرید سحب نقد من حسابھ المصرفى، فسوف یطلب قطع ) عمر ( إذا اعتبرنا أن 
النقود األلكترونیة، فیبدأ المصرف بإرسال تلك النقود األلكترونیة المسحوبة من 

المصرفى إلى حسابھ، وتضاف إلى أیة نقود رقمیة توجد فى محفظة ) عمر( حساب 
ود األلكترونیة على القرص الصلب لحاسوبھ، وبالطبع ال یتعامل النظام مع أى النق

قطع نقدیة ملموسة، إنما رسائل مكونة من تتابعات رقمیة یرتبط كل منھا بقطعة 

                                                           

، ضمن بحوث مؤتمر األعمال ٧٤/ ١الشیك األلكتروني والنقود الرقمیة، دراسة مقارنة) (١
المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون، أحكام التعامل بالنقود األلكترونیة وأثره على 

، أثر استخدام النقود األلكترونیة على ٢١معاصرة، شیماء جودت مجدى منصور، صـــالمعامالت ال
 بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر ١/١٩٦محمد سعدو الجرف / د.الطلب على السلع والخدمات، أ

 .األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون
 .١/٣٣٠صالح زین الدین / د.ة، أدراسة اقتصادیة لبعض مشكالت وسائل الدفع األلكترونی) (٢



 - ٢١ -

نقدیة رقمیة، ولكل قطعة نقد رقمیة نوع معین أو قیمة محددة، وتقوم برمجیات النقد 
قطع النقود الرقمیة الموجودة فى محفظتھا بإدارة ) عمر ( األلكتروني على حاسوب 

األلكترونیة آلیا، وتقرر البرمجیات أى نوع من قطع النقد الرقمى ستسحب، وأیھا 
  )١(.ستصرف فى عملیة الدفع

  :عملیة شراء بنقد ألكترونى
اآلن بعض النقود األلكترونیة على القرص الصلب لحاسوبھ ) عمر ( بما أن لدى 

  .الحاجات من أى موقع تجارى عبر شبكة اإلنترنتفإنھ یستطیع شراء بعض 
البضاعة التى یریدھا من الموقع التجارى، یطلب منھ دفع ) عمر ( وبعد أن یختار 

الثمن، فیضغط على مربع الحوار من القرص الصلب على حاسوبھ، وسیختار منھا 
لیة للمبلغ برنامج النقد األلكترونى، ثم یحدد القطع النقدیة التى تتناسب قیمتھا الك

المطلوب من قبل الموقع التجارى، ثم یقوم برنامج النقد فى حاسوب عمر بإرسال 
ھذه القطع النقدیة بأمر منھ إلى الموقع التجارى عبر شبكة اإلنترنت العالمیة، 

  .الرقمیة على القرص الصلب فى حاسوبھ) عمر(ویزیلھا بالكلیة من محفظة 
 القطع النقدیة إلى المصرف فور تسلیمھا یقوم برنامج الموقع التجارى بإرسال

  .مع اإلیصال) عمر ( وینتظر إعالما بالقبول قبل إرسال الحاجات إلى 
یقوم المصرف بتسجیل الرقم التسلسلى لكل قطعة نقدیة ضمن قاعدة معطیات القطع 

  .النقدیة المصروفة؛ لكى یضمن استخدام القطعة النقدیة لمرة واحدة فقط
القطعة النقدیة مسجلة لدى المصرف، یكتشف أن ھناك شخصا ما أما إذا كان رقم 

یحاول صرف قطعة نقدیة ما أكثر من مرة، ویخبر البائع أن تلك القطعة النقدیة ھى 
  .مجرد نسخة ال قیمة لھا

أما إذا لم یكن الرقم التسلسلى مسجال فى قاعدة معطیات القطع النقدیة المصروفة 
م المصرف بتسجیل ھذا الرقم، وتعلیم البائع بأن وتلك ھى الحالة الطبیعیة، یقو

القطعة النقدیة صالحة، وأن اإلیداع قد تم قبولھ، وأضیف إلى حساب المتجر لیقوم 
  )٢(.البائع بإرسال البضاعة إلى المشترى

  اطب اس

روود ال اوع وأأ  

  :ھذا المطلب إلى فرعینتتعدد أنواع وأشكال النقود األلكترونیة لذا یمكن تقسیم 

  أنواع النقود األلكترونية: الفرع األول

  :تتنوع النقود األلكترونیة إلى أنواع متعددة منھا
   النقود األلكترونیة السائلة-١

                                                           

التقابض فى الفقھ اإلسالمى وأثره على البیوع المعاصرة، عالء الدین عبدالرزاق جنكو ) (١
 .٣٥٠صـــ

التقابض فى الفقھ اإلسالمى وأثره على البیوع المعاصرة، عالء الدین عبدالرزاق جنكو ) (٢
 .٣٥٠صـــ
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ھذا النوع من النقود یتم تخزینھ أو حفظھ فى جھاز حاسوب الستعمالھ فى عملیات 
  .سرع لمبادلة السلع والخدماتالبیع والشراء عبر اإلنترنت، ویعتبر الوسیلة األ

  :یوجد نوعان من ھذه النقود األلكترونیة ھما
ویحتوى ھذا النوع من النقود على : النقود األلكترونیة المسماة أو االسمیة-أ

معلومات تتعلق بھویة كل األشخاص الذین تداولوا تلك النقود األلكترونیة، وھى فى 
البنك أن یقتفى أثر وحدة النقد التى أصدرھا ھذا تشابھ بطاقات االئتمان حیث یستطیع 

  .أثناء تداولھا
 یتم تداول ھذا النوع من النقود دون اإلفصاح : النقود األلكترونیة غیر المسماة-ب

عن حاملھا حیث ال تحتوى على معلومات تبین ھویة الساحب، األمر الذى یصعب من 
  )١(. األلكترونىمعرفة حركتھا وبذلك یستعصى متابعة حركة النقد بالسوق

  بطاقات السحب من الرصید-٢
تعد إحدى وسائل تداول الحسابات الجاریة حیث یتیح استخدامھا شراء السلع 
والخدمات من نقاط البیع وذلك بتحویل األرصدة النقدیة األلكترونیة بشكل فورى من 

  .حساب العمیل الجارى إلى حساب التاجر
  بطاقات االئتمان األلكترونیة-٣

ذه البطاقات مثل بطاقات السحب من الرصید إال أنھا تختلف فى عدم تحویل تعد ھ
النقود بشكل فورى من محفظة العمیل إلى محفظة التاجر، بل تعتبر عملیة إقراض 
للنقود من المصرف أو المؤسسة المالیة للعمیل، وتفویضا من العمیل للمصرف أو 

  .السلع والخدمات إلى التاجرالمؤسسة بتحویل تلك النقود المقترضة بقدر قیمة 
  الشیك اإللكتروني-٤

ھو عبارة عن شیك یحرره العمیل بواسطة حاسوبھ الشخصى، ویقوم بإرسالھ إلى 
المستفید عن طریق اإلنترنت، ومن ثم یقوم المستفید بإرسال الشیك إلى المصرف أو 

  .المؤسسة المالیة المصدرة للنقد للتأكد من صحتھ
  البطاقات الذكیة-٥

 - كمبیوتر صغیر– عبارة عن بطاقة بالستیكیة تحتوى على معالج صغیر جدا ھى
تستخدم فى تخزین النقود األلكترونیة الستخدامھا فى شراء السلع والخدمات خصما 

  )٢(.منھا عن طریق القارىء األلكترونى الصغیر الموصول بھا
  أشكال النقود األلكترونیة: الفرع الثاني

                                                           

محمود أحمد إبراھیم الشرقاوى، / د.م تطبیقاتھا، أمفھوم األعمال المصرفیة األلكترونیة وأھ) (١
أثر استعمال النقود األلكترونیة على : ویراجع. ١/٣١مدیر مساعد بالبنك المركزى المصري 

، كلیة الحقوق، جامعة الشرق األوسط ٣٥العملیات المصرفیة، نورا صباح عزیز الجزراوى، صــ
 .م٢٠١١

، محفظة ١٨لنقود األلكترونیة، على محمد بشیرصـــمسؤلیة المصارف عن إساءة استخدام ا) (٢
، بحث منشور ضمن بحوث ١/١٠٦شریف محمد غنام، / النقود األلكترونیة رؤیة مستقبلیة، د

  .مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون
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ترونیة وأشكالھا تبعًا للوسیلة التي یتم من خاللھا تخزین تختلف صور النقود اإللك
القیمة النقدیة، وكذلك وفقًا لحجم القیمة النقدیة المخزونة على تلك الوسیلة 

معیار الوسیلة ومعیار : فھناك معیاران لتمییز صور النقود اإللتكرونیة. التكنولوجیة
  .القیمة النقدیة

  :معیار الوسیلة: أوًال
قسم النقود اإللكترونیة وفقًا للوسیلة المستخدمة لتخزین القیمة النقدیة نستطیع أن ن

  .علیھا إلى البطاقات سابقة الدفع، والقرص الصلب، وأخیرًا الوسیلة المختلطة
 ویتم بموجب ھذه الوسیلة تخزین :Prepaid Cardsالبطاقات سابقة الدفع -١

قة بالستیكیة، وتأخذ ھذه القیمة النقدیة على شریحة ألكترونیة مثبتة على بطا
البطاقات صورًا متعددة، وأبسط ھذه األشكال ھي البطاقات التي یسجل علیھا القیمة 

 Smartالنقدیة األصلیة والمبلغ الذي تم إنفاقھ، ومن أمثلتھا البطاقات الذكیة 
Cards ، المنتشرة في الوالیات المتحدة األمریكیة، وبطاقة دامونت سابقة الدفع 
وھناك أیضًا بعض البطاقات التي . م تداولھا بصورة شائعة في الدانماركوالتي یت

تستخدم كنقود إلكترونیة وتستعمل في ذات الوقت كبطاقات خصم مثل بطاقات 
وھناك أخیرًا بطاقات متعددة األغراض، أي تستخدم في ذات الوقت . المنتشرة في 

إلى كونھا نقودًا كبطاقة خصم، وكبطاقة تلیفون وكبطاقة شخصیة باإلضافة 
  .إلكترونیة

 ویتم تخزین النقود ھنا على القرص الصلب للكمبیوتر الشخصي :القرص الصلب-٢
لیقوم الشخص باستخدامھا متى یرید من خالل شبكة اإلنترنت، ولھذا فإنھ یطلق على 

وطبقًا لھذه الوسیلة، فإن مالك . ھذا النوع من النقود أیضًا مسمى النقود الشبكیة
 اإللكترونیة یقوم باستخدامھا في شراء ما یرغب فیھ من السلع والخدمات من النقود

خالل شبكة اإلنترنت، على أن یتم خصم ثمن ھذه السلع والخدمات في ذات الوقت 
  .من القیمة النقدیة األلكترونیة المخزنة على ذاكرة الكمبیوتر الشخصي

 من الطریقتین السابقتین، حیث  وتعد ھذه الوسیلة خلیطًا مركبًا:الوسیلة المختلطة-٣
یتم بموجبھا شحن القیمة النقدیة الموجودة على بطاقة ألكترونیة سابقة الدفع على 
ذاكرة الحاسب اآللي الذي یقوم بقراءتھا وبثھا عبر شبكة اإلنترنت إلى الكمبیوتر 

  .الشخصي لبائع السلع والخدمات
  :معیار القیمة النقدیة: ثانیًا

للنقود األلكترونیة یرتكز على معیار حجم القیمة النقدیة المخزنة ھناك تصنیف آخر 
ونستطیع أن نمیز ). البطاقة البالستیكیة أو القرص الصلب(على الوسیلة اإللكترونیة 

  :ھنا بین شكلین من النقود اإللكترونیة
 وھي بطاقات صالحة TinyValue Cardsبطاقات ذات قیمة نقدیة ضعیفة -١

  .سلع والخدمات والتي ال تتجاوز قیمتھا دوالرًا واحدًا فقطللوفاء بأثمان ال
وھي تلك التي تزید قیمتھا عن دوالر ولكنھا ال : بطاقات ذات قیمة متوسطة-٢

  . دوالر١٠٠تتجاوز 
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من المالحظ إذًا أن النقود األلكترونیة لم تعرف حتى ھذه اللحظة فئة نقدیة أكبر من 
  )١(.بعد تطورھا في المستقبل القریبالمائة دوالر، وإن لم یكن من المست

  
  
  
  
  
  

                                                           

یم محمود الشافعي كلیة محمد إبراھ/ اآلثار النقدیة واالقتصادیة والمالیة للنقود االلكترونیة، د) (١
، أثر استخدام النقود األلكترونیة على الطلب على السلع ١٣٧/ ١الحقوق جامعة عین شمس، 

 .١/١٩٦محمد سعدو الجرف / د.والخدمات، أ
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  املبحث الثانى

  التكييف الفقهي للنقود األلكرتونية

تلعب النقود األلكترونیة دروا ھاما في التجارة األلكترونیة، وتعد وسیلة ھامة من 
فھل من الممكن أن . وسائل السداد، التى من شأنھا تیسیر عملیة التبادل التجارى

كترونیة نفس الوظائف التى تؤدیھا النقود الورقیة؟ وھل ھى نوع تؤدى النقود األل
جدید من النقود  االفتراضیة، لإلجابة على ھذا البد من بیان تكییف النقود 

  .األلكترونیة لدى علماء االقتصاد والشریعة

  اطب اول

روود ا دىف اا  

أللكترونیة التى تستخدم في الوفاء عبر اتفق علماء االقتصاد على أن الوحدات ا
اإلنترنت تعتبر وسیلة سداد إذا صدرت من مؤسسات حكومیة، أو مؤسسات خاصة 
مأذون لھا في إصدارھا، لكنھم اختلفوا تكییف ھذا النوع من النقود، وھل تعتبر نقدا 

  :أم ال؟ على قولین

ختلفوا فى تكييفها على  يرى أصحابه عدم نقدية النقود األلكترونية وا:القول األول

  ثالثة آراء

الرأى األول یعتبر النقود األلكترونیة مجرد أمر بتحویل األموال الموجودة من -أ
  :حساب آلخر واستدلوا بـــ

عند تتبع عملیة التبادل بھذه النقود لوحظ أنھا مجرد وسائل لتحریك أموال محددة 
  .من حساب آلخر بشكل ألكتروني

أصحاب ھذا االتجاه أن النقود األلكترونیة أداة ائتمان بمعنى یرى : الرأى الثانى-ب
  .أنھا تشكل دینا على مصدرھا لحین الوفاء بھا

اعتبرالنقود األلكترونیة مجرد وسیلة دفع دون صالحیتھا على : الرأى الثالث-جـ
  )١(.إبراء الذمة وسداد الدیون نظرا ألن قدر النقود األلكترونیة على الدوران محدودة

                                                           

، بحث منشور ضمن ١/١١٩شریف محمد غنام، / محفظة النقود األلكترونیة رؤیة مستقبلیة، د) (١
لكترونیة بین الشریعة والقانون، اآلثار النقدیة واالقتصادیة بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة األ

/ ١محمد إبراھیم محمود الشافعي كلیة الحقوق جامعة عین شمس، / والمالیة للنقود االلكترونیة، د
، أحكام التعامل بالنقود األلكترونیة وأثره على المعامالت المعاصرة، شیماء جودت مجدى ١٧٧

 .٣٨منصور، صـــ
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يرى أصحابه نقدية النقود األلكترونية واختلفوا في تكييفها على : لقول الثانىا

  :رأيين

فیرى جانب من الفقھ القانونى أن النقود األلكترونیة ھى نقود عادیة متطورة في -أ
صورة غیر مادیة توصف بأنھا نقود افتراضیة فھى ال توجد إال فى صورة أرقام تقید 

نسبة للمستھلك الذى یسدد بھا، وتقید في جانب الدائن في جانب المدین للحساب بال
بالنسبة للتاجر الذى قبل السداد بھا، وبھذا یكون المستھلك مالكا لوسیلة وفاء حقیقة 
تبرىء ذمتھ، ویسدد بھا دیونھ بعملة ألكترونیة بدال من الورقیة، وتتشابھ في ذلك 

میزھا فقط عن ھذا النوع أنھا بالسداد عن طریق التحویالت أو الكروت البنكیة، وما ی
  .تصدر وتتداول ألكترونیا

ویرى جانب آخر من فقھاء القانون أن النقود األلكترونیة نوع جدید من النقود -ب
یتمتع بخصوصیة تجاه النقود الورقیة، ألن التاجر بعد أن یحصل على النقود 

 إما نقودا ورقیة أن یحولھا لھ) البنك ( األلكترونیة من المستھلك یطلب من المصدر 
أو نقودا مكتوبة، وحصول التاجر على ھذه الوحدات ال یخولھ أن یكون دائنا للمصدر 
بقیمتھا ولیس من حقھ مطالبة المصدر بالسداد، ولكن لھ فقط أن یطلب من المصدر 

   )١(.أن یحولھا لھ أمواال عادیة
قود األلكترونیة بدیلة ویرجح جانب كبیر من الفقھ القانونى القول األول الذى یعتبرالن

للنقود الورقیة بمعنى أنھا نقود عادیة متطورة تبرء بھا الذمة وتعد وسیلة سداد 
  .مثلھا مثل النقود الورقیة تماما إال أن لھا خصائص تنفرد بھا عن النقود الورقیة

ولعل سبب ترجیح ھذا التكییف ما ورد في الشروط العامة للعقد الذى یبرمھ البنك مع 
ھ حیث ینص على أن حساب النقود األلكترونیة ال یعد ممثال ألى إیداع لعملة عمالئ

جدیدة لدى البنك وإنما مجرد نقود عادیة یتولى العمیل إدارتھا من حسابھ اآللى 
بوساطة نظام النقود األلكترونیة، لذلك فال وجود لنقود جدیدة، مع تمیز النقود 

ال عن بعد وتحویلھا من جھاز كمبیوتر إلى األلكترونیة بآلیة جدیدة في تحریك األمو
  .جھاز آخر

ویترتب على ھذا الترجیح أن انتقال الوحدات األلكترونیة من محفظة العمیل إلى 
محفظة التاجر یعتبر سدادا مبرئا للذمة تجاه التاجر فھى وسیلة دفع نھائیة، وذلك 

النقود، وھذا اتفاق ألن التاجر بموجب عقده مع العمیل اتفق على قبول السداد بھذه 
ملزم، وكذلك انتقال الوحدات األلكترونیة من محفظة العمیل إلى محفظة التاجر یترتب 

                                                           

م القانونى للنقود األلكترونیة، نھى خالد عیسي، وإسراء خضیر مظلوم، مجلة جامعة النظا) (١
، اآلثار النقدیة واالقتصادیة والمالیة ٢٠١٤/ ٢٦٩/ ٢ عدد ٢٢بابل، العلوم اإلنسانیة، مجلد 

 .١٤٢/ ١للنقود االلكترونیة، 
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علیھ زیادة في رصید التاجر من ھذه الوحدات ونقصان في رصید العمیل منھا 
   )١(.وبالتالى فالتاجر أصبح مالكا لھذه الزیادة ولم تعد ملكا للعمیل

ب اطا  

    ا ا)٢(د ارو او

عرف الناس النقود منذ القدم كوسیلة لتبادل السلع والمنافع والخدمات، وكقیم 
لألشیاء، وتعددت أنواع النقود على مر الزمان كما قدمنا فى مطلب نشأة النقود فى 

  .المبحث األول
م سلعھم، والواضح أن الناس اصطلحوا فى كل عصر على نقد یؤدى غرضھم، ویقو

ویكون معیارا للمتلفات، والنقد ال یقصد لذاتھ وإنما یقصد للمنفعة التى تؤدى منھ 
فتحقیق واسطیة التبادل العام فى أى نقد یستلزم اعتباره مقیاسا للقیم، ومستودعا 

اسم لكل ما ُیستعمل وسیطا للتبادل سواء كان من ذھب : " للثروة فالنقد كما تقدم ھو
  )٣("و جلود أو ورق أو غیر ذلك إذا كان یلقى قبوال عاماأو فضة أو نحاس أ

قصد للعموم الشامل سواء أكان ھذا " كل ما یستعمل وسیطا للتبادل" وفى التعبیربــ 
الوسیط ذا ندرة عالیة فى نفسھ كالذھب والفضة والعمالت المعدنیة، أو كان ذا ندرة 

ین على إصداره قوة وضعفا، معنویة تكمن فیما یكون علیھ الوضع االقتصادى للقائم
وما یتخذونھ من إجراءات وتحفظات تمنع الفوضویة فى اإلصدار وتحافظ على الثقة 
العامة فى قبولھ كاألوراق النقدیة، وفى ھذا المعنى جاءت نصوص فقھیة تؤكد أن 

وأما : "شیخ اإلسالم ابن تیمیة  منھا قول)٤(.النقد ما تم االصطالح على اعتباره
دینار فما یعرف لھ حد طبعي وال شرعي بل مرجعھ إلى العادة الدرھم وال

واالصطالح؛ وذلك ألنھ في األصل ال یتعلق المقصود بھ؛ بل الغرض أن یكون معیارا 
لما یتعاملون بھ والدراھم والدنانیر ال تقصد لنفسھا بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا 

.")٥(  

                                                           

/ ١د إبراھیم محمود الشافعي محم/ اآلثار النقدیة واالقتصادیة والمالیة للنقود االلكترونیة، د) (١
، أحكام التعامل بالنقود األلكترونیة وأثره على المعامالت المعاصرة، شیماء جودت مجدى ١٤٢

 .٣٨منصور، صـــ
الحدیث ھنا یشمل النقود األلكترونیة التى یصدرھا البنك أو أى مؤسسة مالیة مرخص لھا ) (٢

النقود األلكترونیة مجھولة المصدر والھویة بإصداره من قبل البنك المركزى فى دولة ما، أما 
 .فسیأتى الحدیث عنھا عند التعرض لحكم البتكوین كنموذج لھا فى المبحث الثالث من ھذا البحث

/ ط. ١٧٣/ ٤١ الكویت –الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة ) (٣
 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بدولة الكویت

 .المكتب اإلسالمى/ ، ط١٧٨عبداهللا بن سلیمان المنیع صــ/ بحوث فى االقتصاد اإلسالمى، د) (٤
: المتوفى(مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ) (٥

مجمع الملك فھد لطباعة : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: ، تحقیق٢٥٢/ ١٩) ھـ٧٢٨
 .لمصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیةا
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یة التى تصدرھا البنوك قد أصبحت وبناء على ما سبق ذكره وبما أن العملة الرقم
ثمًنا، وقام التعامل بھا، وبھا تقوم األشیاء في ھذا العصر؛ الختفاء التعامل بالذھب 
والفضة، ویحصل الوفاء واإلبراء العام بھا، رغم أن قیمتھا لیست في ذاتھا، وإنما 

 ھو في أمر خارج عنھا، وھو حصول الثقة بھا، كوسیط في التداول والتبادل، وذلك
سر مناطھا بالثمنیة فإنھا تأخذ حكم النقود الورقیة فإن النقود الورقیة لما ظھرت 

 نفس الخالف )١(اختلف الفقھاء في حقیقتھا وحكمھا اختالفا كبیرا، ویمكن تخریج
للنقود األلكترونیة على خالف الفقھاء في النقود الورقیة بجامع الثمنیة في كل، وأن 

لغرض، لذا سوف أذكر خالف الفقھاء المعاصرین حول كل نقد منھما یؤدى نفس ا
  .حقیقة النقود الورقیة وسوف نطبق نفس الخالف على النقود األلكترونیة

  : وقد اختلف الفقھاء المعاصرون في حقیقة النقود الورقیة على ثالثة أقوال
 األوراق النقدیة لیست نقودا شرعیة وإنما ھى سندات بدین على جھة :القول األول

إصدارھا، وھي مؤسسة النقد، أو البنك المركزي، ولذلك ال تأخذ صفة الثمنیة، وتأخذ 
وبھ قال الشیخ . أحكام الدین من عدم جواز بیعھا بدین، وعدم جواز السلم بھا

 والشیخ عبدالقادر بن أحمد )٣(،والشیخ أحمد الحسیني،)٢(الشنقیطي في أضواء البیان
  )٤(.فتى معظم علماء الھند وباكستانبدران، وبعض مشیخة األزھر، وبھ أ
  :وقد استدل أصحاب ھذا القول بما یلى

 ھذه األوراق لیس لھا قیمة في ذاتھا، وإنما قیمتھا في التعھد المسجل على كل -١
  .ورقة نقدیة بتسلیم قیمتھا لحاملھا عند طلبھ

  . ضرورة تغطیتھا بذھب أو فضة، أو بھما مًعا في خزائن مصدریھا-٢
  .سلطات اإلصدار قیمتھا عند إبطالھا، ومنع التعامل بھا ضمان -٣

بخالف الذھب والفضة فإن قیمتھما في ذاتھما، وال تلتزم الحكومة بدفع بدلھما عند 
  .ھالكھما

                                                           

التخریج فى  غالب استعمال الفقھاء یستعمل بمعنى االستنباط المقید، أي بیان القول في مسألة ) (١
جزئیة  لم یرد فیھا نص، عن طریق إلحاقھا بما یشبھھا من المسائل التى ورد فیھا نص للفقھاء، 

 من قواعده، والتخریج بھذا المعنى ھو ما تكلم عنھ الفقھاء واألصولیون أو بإدخالھا تحت قاعدة
التخریج عند الفقھاء واألصولیین . في مباحث االجتھاد والتقلید، وفي الكتب المتعلقة بأحكام الفتوى

 ١٣یعقوب بن عبد الوھاب بن یوسف الباحسین التمیمي صـــ/ د) دراسة نظریة تطبیقیة تأصیلیة(
 .ھـ١٤١٤مكتبة الرشد، :  الناشربتصرف یسیر،

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ) (٢
، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت ٨/٢٩٣، ١/١٨١) ھـ١٣٩٣: المتوفى (الشنقیطي 

 . لبنان–
بن حنبل الشیباني ومعھ بلوغ األماني من أسرار الفتح الفتح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد ) (٣

، دار إحیاء ٨/٢٤٧)  ھـ١٣٧٨: المتوفى(الرباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي 
 .التراث العربي، الثانیة

دار / ، ط١٨٩محمد عثمان شبیر صــ/ د.المعامالت المالیة المعاصرة فى الفقھ اإلسالمى، أ) (٤
أحكام النقود الورقیة لفضیلة الدكتور محمد عبد اللطیف الفرفور بحث منشور بمجلة النفائس، 

 .١٩٣٦ /٢مجمع الفقھ اإلسالمى الدولى



 - ٢٩ -

كما استند أصحاب ھذا القول إلى ما نص علیھ الروس، أكبر وأشھر قاموس للغة 
البنك عملة قابلة لدفع ورقة : "حیث یقول) بنكنوت(الفرنسیة في تعریف أوراق 

قیمتھا عیًنا لدى االطالع لحاملھا، ویتعامل بھا كما یتعامل بالعملة المعدنیة نفسھا، 
  )١("غیر أنھ ینبغي أن تكون مضمونة لیثق الناس بالتعامل بھا

  المناقشة الواردة على هذا القول

، فھي ھذا القول یصدق على األوراق النقدیة في مرحلة من مراحل تطورھا: أوال
كانت وثائق للدیون في مبدأ أمرھا، ولیست أمواًلا، وال أثماًنا، وأما اآلن ال یصدق 
علیھا ذلك بعد أن أصبح لھا قیمة ذاتیة؛ ألن التعھد القاضي بتسلیم المبلغ المرقوم 
على الورقة والذي كان مطبوًعا على ھذه السندات في مرحلة من تاریخھا قد سحب 

 وقد تحولت إلى نقود إلزامیة ال تقبل االستبدال بذھب أو ذلك، ولم یعد مطبوًعا،
  .فضة
أما االستدالل على سندیتھا بضرورة تغطیتھا جمیعا بذھب أو فضة أو بھما معا : ثانیا

بأن الحاجة إلى تغطیتھا جمیعھا لیست ملحة، وأنھ یكفي تغطیة بعضھا، : یرد علیھ
طى بنقد معدني، وإنما غطاؤه التزام فإنا نجد أن الغالب في النقد الورقي أنھ غیر مغ

سلطاني بضمان قیمتھ في حال تعرضھ للبطالن، وإذن فال یصلح ھذا الدلیل سندا لھذا 
  )٢ (.القول
وأما ضمان سلطات إصدارھا قیمتھا وقت إبطالھا، ومنع التعامل بھا فھذا سر : ثالثا

ھا، وإنما ھي في اعتبارھا والثقة بتمولھا، وتداولھا، إذ إن قیمتھا لیست في ذات
  )٣(.ضمان السلطات لھا؛ ولیس في ھذا داللة على اعتبارھا سنًدا بدین على مصدریھا

 لھا ما للعروض من الخصائص )٤( األوراق النقدیة عرض من العروض:القول الثاني
واألحكام، فال تأخذ صفة الثمنیة وتسرى علیھا أحكام العروض من عدم جریان الربا 

م بھا عند البعض، وعدم وجوب الزكاة فیھا إال إذا كانت معدة بھا وعدم صحة السل
للتجارة وھذا ما ذھب إلیھ العالم المشھور علیش المصري وتبعھ في فتواه بذلك كثیر 

                                                           

 . وما بعدھا١٢/٤٤المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة أبو عمر دبیان بن محمد )(١
 .١٢/٤٥المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ) (٢
 .١/٦٣بالمملكة العربیة السعودیة أبحاث ھیئة كبار العلماء ) (٣
المتاع، وكل شئ فھو عرض سوى الدراھم والدنانیر فإنھا خالف المال وتطلق على : العروض) (٤

 . بتصرف٣٠٩معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجى صــ. عین
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 والشیخ عبدالرحمن السعدى، والشیخ سلیمان بن )١(من متأخري علماء المالكیة،
  )٢(.حمدان، والشیخ حسن أیوب

  :ول بما يلي استدل القائلون بهذا الق

 الورق النقدي مال متقوم مرغوب فیھ ومدخر ویشترى، وتخالف ذاتھ ومعدنھ -١
  .ذات الذھب والفضة ومعدنھما

 الورق النقدي لیس بمكیل وال موزون، ولیس لھ جنس من األجناس الربویة -٢
  .المنصوص علیھا

مجازیا ال  ما كتب علیھا من تقدیر قیمتھا وتعیین اسمھا یعتبر أمرا اصطالحیا -٣
تخرج بھ عن حقیقتھا من أنھا مال متقوم لیست من جنس الذھب والفضة وال 

  .غیرھما من األموال الربویة
 انتفاء الجامع بین الورق النقدي والنقد المعدني في الجنس وإمكان التقدیر -٤

أما الجنس فالورق النقدي قرطاس والنقد المعدني معدن نفیس من ذھب : والمماثلة
أو غیرھما من المعادن، وأما إمكان التقدیر فالنقد المعدني موزون، أما أو فضة 

  .القرطاس فال دخل للوزن وال للكیل فیھ
 األصل في المعامالت الحل حتى یرد دلیل المنع، فال مانع من اعتبارھا عروضا -٥

لعدم تحقق العلة في الفرع، وھى كونھا مكیلة أو موزونة، ولیس عندنا دلیل یمنع 
  )٣(.ذلك

  المناقشة الواردة على هذا القول

ھذا القول یفتح باب الربا على مصراعیھ للبنوك الربویة، وسیؤدى إلى تقدیم : أوال
القروض بفوائد وھذه الفوائد مجمع على تحریمھا، كما أنھ سیحرم الفقراء كثیًرا من 

  .أموال الزكاة
معیار، حیث إن التقدیر القول بأن الورق النقدي یخالف الذھب والفضة في ال: ثانیا

في الذھب والفضة الوزن، وأما األوراق النقدیة فلیست مكیلة وال موزونة، فھذا یقال 
إن علة الربا في الذھب والفضة الوزن، وأما من یرى أن علة الربا ھي : لمن یقول

  )٤(.مطلق الثمنیة فال یعترض علیھ بذلك

                                                           

 فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد) (١
/ فقھ الزكاة، د: دار المعرفة، ویراجع: ، الناشر١٦٥ : ١/١٦٤) ھـ١٢٩٩: المتوفى(اهللا المالكي 

 .مؤسسة الرسالة/ ، ط١/٢٧١یوسف القرضاوى 
محمد عثمان شبیر / ، المعامالت المالیة المعاصرة، د١٨١/ ١أضواء البیان للشنقیطى ) (٢

 النقود الورقیة وتغیر قیمة العملة، منشور مناقشة المجمع ألحكام: ، ویراجع لھذا القول١٩٠صــ
 .٢٠٨٦/ ٢بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى الدولى

/ ، بحوث فى االقتصاد اإلسالمى، د١/٦٣أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ) (٣
 .٢٠١عبداهللا بن سلیمان المنیع صــ

 .١٢/٤٩المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ) (٤
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حتى یرد دلیل المنع فیجاب بالتسلیم أما القول بأن األصل في المعامالت الحل : ثالثا
  .بھذه القاعدة إال أن دلیل المنع وارد بناء على أن علة الربا في النقدین الثمنیة

 األوراق النقدیة بدل عن الذھب والفضة، وتأخذ صفة الثمنیة وتسرى :القول الثالث
جعلھا علیھا أحكام النقود الذھبیة والفضیة من جریان الربا بنوعیھ فیھا، وجواز 

رأس مال في السلم ووجوب الزكاة فیھا، وقد ذھب إلى ھذا القول جمھور الفقھاء 
فضیلة الشیخ عبد الرزاق عفیفي، والشیخ حسنین مخلوف، : المعاصرین منھم

 والشیخ أبوبكر حسن الكشناوى، )١(واختار ھذا القول الشیخ أحمد الساعاتي،
 وبھ صدرت قرارات )٣(ضاوي، والشیخ یوسف القر)٢(واألستاذ محمد رشید رضا،

  )٤(.المجامع الفقھیة

  :واستدل أصحاب هذا االتجاه بما يلي

  .النقود الورقیة أصبحت ثمنا للمبیعات، وتقوم مقام الذھب والفضة في التعامل-١
 اطمئنان النفوس بتمولھا وادخارھا، وحصول الوفاء واإلبراء العام بھا، رغم أن -٢

 في أمر خارج عنھا، وھو حصول الثقة بھا، كوسیط قیمتھا لیست في ذاتھا، وإنما
  .في التداول والتبادل، وذلك ھو سر مناطھا بالثمنیة

اعتماد الدول والحكومات لھا فبھا یتم البیع والشراء داخل كل دولة، ومنا تصرف -٣
  )٦)(٥(.األجور والرواتب والمكافآت

  :القول المختار

ما أمكن من األدلة فإن القول المختار ھو وبعد ھذا العرض ألقوال الفقھاء ومناقشة 
القول الثالث القائل أن النقود الورقیة نقد قائم مقام الذھب والفضة وبدیل لھ، وتسرى 
علیھ كل أحكامھ، وھذا ما استقر علیھ العمل وأصبح واقعا لدى المسلمین حتى 

یھ فإذا ظھر اختفى التعامل بالذھب والفضة وشاع التعامل بالنقود الورقیة، وبناء عل
نقد آخر من خالل البنوك المركزیة أو المؤسسات المالیة المسموح لھا بإصدار ھذا 
النقد بحیث صار وسیطا في التعامل، وثمنا للسلع، وارتضاه الناس وقبلوه، وضمنتھ 
البنوك والمصارف على أصحابھ فقد اكتسب بذلك وصف النقود وجاز التعامل بھ 

  واهللا أعلم. في النقود الورقیة من أحكامشرعا، ویجب فیھ كل ما یجب 

                                                           

ح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ومعھ بلوغ األماني من أسرار الفتح الفت) (١
 .٨/٢٥١الرباني، 

 .٣٤/٣٦٢مجلة المنار لمحمد رشید رضا ) (٢
 .١/٢٧٥فقھ الزكاة للقرضاوى ) (٣
 .٩٥١ /٣قرار المجمع الفقھي اإلسالمي بمكة المكرمة، مجلة المجمع الفقھى الدولى ) (٤
، فقھ الزكاة ١٩٠محمد عثمان شبیر صــ/ د.معامالت المالیة المعاصرة فى الفقھ اإلسالمى، أال) (٥

 .١/٢٧٥للقرضاوى 
، موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة ٩٥١ /٣مجلة المجمع الفقھى الدولى : یراجع فى ذلك) (٦

 فى االقتصاد مؤسسة الریان، بحوث/ ، ط٣٧٢على أحمد السالوس صـــ/ د.واالقتصاد اإلسالمى، أ
 .٢١١عبداهللا منیع صــ/ د.اإلسالمي أ
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  التكییف الفقھى للعالقة بین أطراف عملیة التبادل بالنقود األلكترونیة : المطلب الثالث
تشتبك وتتداخل العالقات فى عملیة التبادل بالنقود األلكترونیة بین البنك المصدر 

  ییف ھذه العالقات فقھا؟والعمیل الحامل لبطاقة النقود األلكترونیة، والتاجر، فما تك
ھذا ما سوف نحاول اإلجابة علیھ فى ھذا المطلب، لذا یقتصى المقام تقسیم ھذا 

  :المطلب إلى فرعین

  العالقة بين أطراف عملية التبادل: الفرع األول

  العالقة بین المصدر والعمیل: أوال
قود األلكترونیة اختلف الفقھاء فى تكییف العالقة بین البنك الُمصِدر وحامل بطاقة الن

  :على أقوال
  )١(عقد وكالة : القول األول

وذلك بأن یقوم حامل البطاقة بتوكیل البنك المصدر أو المؤسسة المالیة المصدرة 
بقبول النقود األلكترونیة وتحویل ھذه النقود إلى نقود ورقیة من خالل حسابھ 

  .المودع لدى البنك فى الحساب الجارى
  :ف بعدة اعتراضاتواعترض على ھذا التكیی

العالقة التعاقدیة فى الوكالة عالقة بین طرفین، ھما الوكیل والموكل، بینما فى ھذه -١
  .الحامل لبطاقة، والتاجر، والمصدر: العملیة العالقة بین ثالثة أطراف

المال فى ید الوكیل أمانة، ال یضمنھ إن تلف بال تعد أو تقصیر، بینما مال حامل -٢
  .صدر مضمون على كل حالالبطاقة عند الم

والوكیل بالدین، بینما فى ھذه ) الموكل ( فى الوكالة تجوز مطالبة كل من األصیل -٣
العملیة ال یجوز مطالبة حامل البطاقة األلكترونیة بالمال بل تنحصر المطالبة بالوكیل 

  )٢(.المصدر) البنك ( 
  )٣(عقد حوالة: القول الثانى

 مصدر البطاقة وحاملھا على أنھ عقد حوالة وذلك بأن یكییف ھذا القول العالقة بین
؛ ألن )البنك المحال علیھ ( یحیل حامل البطاقة التاجر بثمن ما اشتراه على المصدر 

                                                           

  .١١/٧٣٤لسان العرب . بفتح الواو وكسرھا التفویض، والحفظ: الوكالة لغة) (١
تفویض شخص ما لھ فعلھ مما یقبل النیابة إلى غیره : " عرفھا الشافعیة بقولھم: الوكالة فقھا

  .٢/٢٦٠لب ، أسنى المطا٢/٢١٧مغنى المحتاج ".   لیفعلھ في حیاتھ 
  
 
السید حافظ خلیل السخاوى، أستاذ / د.بطاقة االئتمان فى میزان الفقھ اإلسالمي المعاصر، أ) (٢

 وما بعدھا، بَطاَقة االئتمان ٣١٩الفقھ المقارن وعمید كلیة الشریعة والقانون جامعة األزھر صـــ
ة مجمع الفقھ اإلسالمى الدولى َوتكییفھا الشَّرعي، الدكتور عبد الّستار أُبوُغدَّة بحث منشور بمجل

٢٨٠/ ٧. 
  .١١/١٨٤لسان العرب . الحوالة مشتقة من اإلحالة والتحویل) (٣

التھذیب فى فقھ اإلمام الشافعى ". ھي نقل الحق، وتحویلھ من ذمة إلى ذمة : "الحوالة شرعا
٤/١٦١. 
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أن یحیل على دین مستقر فى ذمة المحال علیھ، وھنا : من شروط صحة الحوالة
بلغ الحساب یحیل حامل بطاقة النقود األلكترونیة التاجر على مصدر البطاقة بم

  .الجارى الذى للحامل عند المصدر
واعترض على ھذا التكییف بأن الحوالة عبارة عن إذن باالستیفاء، والنقود 

  )١(.األلكترونیة استیفاء فى حد ذاتھا
  )٢()كفالة ( عقد ضمان : القول الثالث

 واستدلوا) كفالة ( ذھب أصحاب ھذا القول إلى تكییف ھذه العالقة على أنھا ضمان 
  :على ذلك بـــ

 وھذا تماما ینطبق على عملیة )٣(الكفالة عقد یحصل بھ التزام حق فى ذمة الغیر،-١
التبادل الحاصلة بالنقود األلكترونیة حیث إن المصدر یلتزم لدى التاجر بأداء ما على 

  .  حامل البطاقة
ا التاجر اعتبار النقود األلكترونیة المدفوعة للتاجر وثیقة ضمان وكفالة یرجع بھ-٢

  .على المصدر
وعملیة التبادل الحاصلة ) كفیل، مكفول، مكفول لھ ( عقد الكفالة ثالثى األطراف -٣

فى النقود األلكترونیة ثالثیة األطراف فھى متفقة مع ھذا العقد، فالمصدر كضامن 
یلتزم بحق التاجر كمضمون لھ فى ذمة حامل البطاقة كمضمون عنھ بالدین الناشىء 

  )٤(.ھ من التاجرعن مشتریات
  :واعترض على ھذا التكییف بعدة اعتراضات

فى الضمان تظل ذمة الكفیل والمكفول مشغولة بالحق، وللمكفول لھ مطالبة من -١
شاء منھما بالحق، أما فى النقود األلكترونیة ال یمكن للتاجر أن یطالب إال البنك 

  .المصدر فقط
لیھا فى حالة عدم الوفاء واإلبراء، وفى الضمان أو الكفالة عبارة عن وثیقة یلجأ إ-٢

  )٥(.حالة التعامل بالنقود األلكترونیة فھى استیفاء حقیقى فى حد ذاتھا

                                                           

یماء جودت مجدى أحكام التعامل بالنقود األلكترونیة، وأثره على المعامالت المعاصرة، ش) (١
 .٥٠منصور، صـــ

/ ١١لسان العرب . الحظ والنصیب: الضم، مشتقة من الفعل كفل ومن معانیھا: الكفالة لغة) (٢
٥٨٨.  

اإلنصاف في معرفة الراجح " ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنھ في التزام الحق: " وشرعا
 .٥/١٨٩من الخالف 

كریا بن محمد بن زكریا األنصاري، زین الدین أبو أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ز) (٣
 .دار الكتاب اإلسالمي/ ، ط٢/٢٣٥) ھـ٩٢٦: المتوفى(یحیى السنیكي 

السید حافظ خلیل السخاوى، / د.بطاقة االئتمان فى میزان الفقھ اإلسالمي المعاصر، أ) (٤
 .٣٤٢صـــ

المعاصرة، شیماء جودت مجدى أحكام التعامل بالنقود األلكترونیة وأثره على المعامالت ) (٥
، مسؤلیة المصارف عن إساءة استخدام النقود األلكترونیة، على محمد ٥٠منصور، صـــ

 .٢٤بشیرصـــ
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  عقد رھن: القول الرابع
حبس شئ مالي ضمانا لحق على : توثیق دین بعین، أي: "  بأنھ)١(یعرف الرھن

  )٣(".حبس الشيء بحق یمكن أخذه منھ كالدین: " وقیل ھو)٢("الغیر
  بھذا المفھوم للرھن كیَّف أصحاب ھذا القول العالقة المذكورة بأنھا رھن وذلك و

باعتبار النقود األلكترونیة رھن مقدم من المصدر للعمیل ثم ھو رھن باعتبار أنھ 
مقدم من العمیل للتاجر، فھو كرھن الرھن، فھو رھن من المصدر للعمیل ویرھنھ 

ن النقود األلكترونیة وثیقة ال ستیفاء الثمن عند التاجر، أو المستفید الذى یعتبر أ
  )٤(.وحكم التصرف بالرھن من غیر إذن الراھن غیر جائز لدى الفقھاء

  :واعترض على ھذا التكییف بما یلي
  .النقود األلكترونیة فى حد ذاتھا استیفاء للحق ولیس رھنا علیھ-١
اس وإنما یتم النقود األلكترونیة ال تعتمد على القرض من المصدر فى األس-٢

  .الحصول علیھا بالشراء بدفع قیمة ما یقابلھا فى المصدر
طبیعة الرھن دائما تكون عینا وھذا غیر متحقق فى النقود األلكترونیة ألنھا شىء -٣

  .غیر ملموس
یمكن رجوع التاجر إلى أى مصدر معترف بالنقود األلكترونیة حال تحویلھا إلى -٤

  )٥(.لمنشىء لھا دلیل على نفى كونھا رھناورقیة من غیر التقید بالمصدر ا
  القول المختار

 أن العالقة بین المصدر والعمیل عالقة كفالة وأنھا أقرب تلك -واهللا أعلم-یتبین لى
  .التكییفات فقھا

  والتاجر) البنك ( العالقة بین المصدر : ثانیا
ولھا أن یتفق المصدر مع التاجر من أجل ضمان عمل ھذه النقود األلكترونیة وتدا

یقدم التاجر السلع والخدمات التى یطلبھا العمیل حامل تلك النقود فى الحدود التى 
یسمح بھا رصیده، وفى المقابل یلتزم البنك المصدر للتاجر بالتأكد من صحة بیانات 

  .النقود األلكترونیة قبل تمام عملیة الشراء وأنھا لم یسبق استخدامھا كما تقدم بیانھ

                                                           

  . الرَّْھُن في كالم العرب ھو الشيء الملزم یقال ھذا راِھُن لك َأي دائم محبوس علیك: الرھن لغة) (١
 .١٣/١٨٨      لسان العرب 

 .٢٢٧لقلعجى صـمعجم لغة الفقھاء ) (٢
أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء، قاسم بن عبد اهللا بن أمیر علي ) (٣

یحیى حسن مراد، دار الكتب : ، تحقیق١٠٧صــ) ھـ٩٧٨: المتوفى(القونوي الرومي الحنفي 
 .العلمیة

ال نعلم في ھذا خالفا؛ . بحالفال یجوز للمرتھن االنتفاع بھ بغیر إذن الراھن  : "قال ابن قدامة) (٤
 .٤/٢٨٩المغنى . ألن الرھن ملك الراھن، فكذلك نماؤه ومنافعھ، فلیس لغیره أخذھا بغیر إذنھ

أحكام التعامل بالنقود األلكترونیة وأثره على المعامالت المعاصرة، شیماء جودت مجدى ) (٥
ترونیة، على محمد ، مسؤلیة المصارف عن إساءة استخدام النقود األلك٤٨منصور، صـــ

 .٢٤بشیرصـــ
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 بتحویل النقود األلكترونیة إلى نقود ورقیة فى مقابل أن یحصل ویلتزم لھ أیضا
من قیمة عملیات البیع التى تمت بناء ) عمولة ( على نسبة خصم ) البنك ( المصدر 

  .على أن المصدر جلب عمیال للتاجر فاستحق ھذه العمولة
  :وقد تباینت آراء الفقھاء المعاصرین حول تكییف ھذه العالقة على ثالثة أقوال

   عالقة المصدر بالتاجر وكالة بأجر:القول األول
یجوز للبنك المصدر تقاضى عمولة من : " فقد قرر بعض الفقھاء المعاصرین أنھ

التاجر القابل للتعامل بتلك النقود األلكترونیة فى بیع السلعة أو الخدمة وذلك مقابل 
ء، وتحصیل الخدمات المقدمة للتاجر فى قبول تحویل األموال وتوفیر العمال

  )١(".المستحقات
  بأجر) ضمان (  عالقة المصدر بالتاجر عالقة كفالة :القول الثانى

یتم تحدید العالقة لدى أصحاب ھذه القول على أنھا كفالة بأجر فالبنك یتولى مھمة 
تحویل النقود الورقیة إلى نقود ألكترونیة فى مقابل نسبة خصم من عملیة التبادل أو 

  )٢(. تمتعملیة البیع التى

  :واعترض على هذا التكييف بما يلي

األصل فى الكفالة أنھا من عقود التبرعات، وأخذ األجر علي الكفالة یخرجھا من -
  .باب التبرعات إلى المعاوضات فكان غیر جائز

أجمع من نحفظ عنھ من أھل العلم على أن الحمالة بجعل یأخذه : "قال ابن المنذر -
  )٣(."الحمیل ال تحل، وال تجوز

تقرر عند جمھور الفقھاء جواز : " وأجیب عن ھذا بما قالھ الدكتور نزیھ حماد
انقالب عقود التبرعات إلى معاوضات بالتراضى، فإنھ ال یمتنع شرعا أن ینقلب 

محض االلتزام فى الكفالة بالمال إلى معاوضة إذا اشترط ذلك إذا لم تفض تلك الكفالة  
  )٤(".لمداینة إلى أجل

                                                           

السید حافظ خلیل السخاوى، / د.بطاقة االئتمان فى میزان الفقھ اإلسالمي المعاصر، أ: یراجع) (١
 وما بعدھا، بَطاَقة ٣١٩أستاذ الفقھ المقارن وعمید كلیة الشریعة والقانون جامعة األزھر صـــ

ُبوُغدَّة بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى االئتمان َوتكییفھا الشَّرعي، الدكتور عبد الّستار أ
 .٢٨٠/ ٧الدولى 

دار القلم، / ، ط٢٨٤نزیھ حماد صــ/ د.قضایا فقھیة معاصرة فى المال واالقتصاد، أ: یراجع) (٢
 .دمشق

، ١٤١صـ) ھـ٣١٩: المتوفى (اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري ) (٣
مكتبة الفرقان عجمان، مكتبة مكة الثقافیة، / غیر أحمد بن محمد حنیف، طأبوحماد ص/ د: تحقیق

 .رأس الخیمة، الثانیة
، بطاقة االئتمان فى میزان ٢٨٨نزیھ حماد صــ/ د.قضایا فقھیة معاصرة فى المال واالقتصاد، أ) (٤

 .٣٧٦السید حافظ خلیل السخاوى صـــ/ د.الفقھ اإلسالمي المعاصر، أ



 - ٣٦ -

  :لمختارالقول ا
 أن العالقة بین المصدر والتاجر عالقة كفالة وأنھا أقرب تلك -واهللا أعلم-یتبین لى

التكییفات فقھا وال مانع كما تقدم من جواز انقالب عقود التبرعات إلى معاوضات 
  .بالتراضى

  التكييف الفقهى لتحويل النقود الورقية إلى نقود ألكترونية: الفرع الثاني

 )١( تحویل النقود الورقیة إلى نقود ألكترونیة على أنھا عقد صرفیمكن تكییف عملیة
تأخذ النقود األلكترونیة فیھا حكم النقود الورقیة وقد قرر المجمع الفقھى بخصوص 

یعتبر الورق النقدي نقًدا قائًما بذاتھ كقیام النقدیة في الذھب : " النقود الورقیة ما یلى
تبر الورق النقدي أجناًسا مختلفة، تتعدد بتعدد والفضة وغیرھما من األثمان، كما یع

وأن . جھات اإلصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس
الورق النقدي األمریكي جنس، وھكذا كل عملة ورقیة جنس مستقل بذاتھ، وبذلك 

ن الذھب یجري فیھا الربا بنوعیھ فضًال ونسیئة، كما یجري الربا بنوعیھ في النقدی
  )٢(".والفضة وفي غیرھا من األثمان

  :صور الصرف بواسطة النقود األلكترونية

  .طلب العمیل من البنك تحویل النقود الورقیة إلى نقود ألكترونیة-
التحویل بین العمالت، وھذا یتم من شخص یملك قیمة نقدیة على قرصھ الصلب إلى -

  .آخر یملك قیمة مختلفة عنھا
الل اإلنترنت بواسطة النقود األلكترونیة حیث یستطیع المستھلك شراء الذھب من خ-

أن یشترى من خالل شبكة اإلنترنت أى سلعة یرغب بھا بواسطة النقود األلكترونیة، 
ویتم خصم ثمن السلع التى اشتراھا المستھلك مباشرة من القیمة النقدیة المخزنة 

 الذھب ویكون القبض فى على القرص الصلب للكمبیوتر الخاص بالمستھلك، ومنھا
  .ھذه الحالة فبضا حكمیا

  حكم الصرف بواسطة النقود األلكترونية -

من خالل اعتبار تحقق الثمنیة فى النقود األلكترونیة، وإعطائھا حكم النقود الورقیة 
فإن عملیة تحویل النقود األلكترونیة من ..حیث أصبحت وسطیا فى التبادل إلخ

  .ب إلى آخر یملك قیمة مختلفة ھو عقد صرفشخص یملكھا على قرصھ الصل
كما أن شراء الذھب والفضة عبر اإلنترنت بواسطة النقود األلكترونیة ھو عقد 
صرف حیث ال یتم مبادلة األموال إال بوجود قیمة نقدیة فى محفظة طرفى العقد، كما 

                                                           

، ٦٦عاصم أحمد عطیة بدوى، صــ/ األلكترونى فى الفقھ اإلسالمي، إعدادأحكام الصرف ) (١
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر فى الفقھ المقارن، كلیة الشریعة جامعة غزة عام 

التقابض فى الفقھ اإلسالمى وأثره على البیوع المعاصرة، عالء الدین بن : م، یراجع٢٠١٠
 .٣٤٩عبدالرزاق الجنو، صـــ

قرار المجمع الفقھي اإلسالمي بمكة المكرمة،  القرار السادس، حول العملة الورقیة، مجلة ) (٢
 .٣/٩٥١المجمع الفقھى الدولى 
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ى أنھ ال یتم شراء الذھب إال بوجود قیمة نقدیة فى محفظة القرص الصلب للمشتر
  )١(.فیتم خصم القیمة مباشرة، ویعد ھذا من قبیل القبض الحكمى

ویكون ھذا من باب القیاس على جواز استخدام البطاقات المغطاة التى یشترط 
  )٢(.للشراء بھا وجود رصید فى المصرف

فال مانع شرعا من استخدام النقود األلكترونیة وشراء عملة بھا بشروط الصرف 
  :المعروفة وھى

  )٣.( وجوب التماثل عند اتحاد الجنس:ألولالشرط ا

الذھب بالذھب مثال بمثل : ( لما ورد عن النبى صلى اهللا علیھ وسلم حیث قال
  )٥() بالوِرق مثال بمثل )٤(والوِرق

  التقابض وإن اختلف الجنس: الشرط الثاني

اتفق الفقھاء على وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، 
  .تلف الجنسوإن اخ

  )٦("وھذا أمر مجتمع علیھ، ال خالف فیھ والحمد هللا: "قال ابن عبد البر
بیع األثمان بعضھا ببعض، والقبض في المجلس شرط : الصرف: "وقال ابن قدامة

  )٧(".لصحتھ بال خالف
                                                           

وتختلف . یتحقق بالتخلیة مع التمكین من التصرف ولو لم یوجد القبض حًسا: القبض الحكمى) (١
مجلة المجمع الفقھى . ًضا لھاكیفیة قبض األشیاء بحسب حالھا واختالف األعراف فیما یكون قب

 .٦/٥٩٢الدولى 
 .٦٦عاصم أحمد عطیة بدوى، صــ/ أحكام الصرف األلكترونى فى الفقھ اإلسالمي، إعداد) (٢
الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الِحْصني المعروف ) (٣

عبد المنعم خلیل إبراھیم، : ، تحقیق٤٤٦ـصـ) ھـ١٠٨٨: المتوفى(بعالء الدین الحصكفي الحنفي 
دار الكتب العلمیة، األولى، عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، أبو محمد جالل الدین /  ط

، دراسة ٢/٦٦١) ھـ٦١٦: المتوفى(عبد اهللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 
 لبنان، األولى، –دار الغرب اإلسالمي، بیروت : حمید بن محمد لحمر، الناشر. د. أ: وتحقیق

/ ١٠) ھـ٦٧٦: المتوفى(المجموع شرح المھذب ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي 
، حاشیة الروض المربع شرح )طبعة كاملة معھا تكملة السبكي والمطیعي(دار الفكر: ، الناشر٢٩

) ھـ١٣٩٢: المتوفى(مي الحنبلي النجدي زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاص
 . ھـ١٣٩٧ -، األولى ٤/٤٩٥
أنیس الفقھاء . بكسر الراء جمعھا أوراق ووراق، الدراھم المضروبة من الفضة: الورق) (٤

 .١٠٨صــ
 .بیع الفضة بالفضة/ البیوع  ب/ ، ك٢٠٦٧ ح٢/٧٦١البخارى ) (٥
بو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، أ) (٦

, مصطفى بن أحمد العلوي : ، تحقیق٢/٢٨٦) ھـ٤٦٣: المتوفى(البر بن عاصم النمري القرطبي، 
 . المغرب–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة / محمد عبد الكبیر البكري، ط

بن محمد بن قدامة الجماعیلي المغني البن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد ) (٧
، مكتبة ٤/٤١) ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 .القاھرة
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أجمع كل من نحفظ عنھ من أھل العلم على أن المتصارفین إذا : "قال ابن المنذر
  )١(".ابضا أن الصرف فاسدافترقا قبل أن یتق

ال تبیعوا الذھب بالذھب إال سواء بسواء والفضة بالفضة إال سواء : ( وذلك لحدیث
  )٢().بسواء وبیعوا الذھب بالفضة والفضة بالذھب كیف شئتم 

   خلو العقد من خيار الشرط:الشرط الثالث

  .ار فیھذھب عامة الفقھاء إلى أنھ یشترط في عقد الصرف أن یكون باتا ال خی
  )٣("ال: أرأیت، ھل یجیز مالك الخیار في الصرف؟ قال: قلت: "جاء في المدونة

البیوع التي یشترط فیھا التقابض في المجلس كالصرف وبیع الطعام : وقال النووي
بالطعام، أو القبض في أحد العوضین كالسلم، ال یجوز شرط الخیار فیھا بال 

  )٤(".خالف
 فیھ القبض في المجلس كالصرف، والسلم، وبیع مال ما یشترط: "وقال ابن قدامة

الربا بجنسھ، فال یدخلھ خیار الشرط روایة واحدة؛ ألن موضوعھا على أن ال یبقى 
  )٥("بینھما علقة بعد التفرق، بدلیل اشتراط القبض، وثبوت الخیار یبقي بینھما علقة

صحة ال یصح أن كل عقد یكون القبض شرطًا في بقاء العقد على ال:  وجھ ذلك-
اشتراط الخیار فیھ، وذلك مثل عقدي الصرف والسلم، وذلك ألن الخیار یمنع انعقاد 

  )٦(.العقد، فیمنع صحة القبض

  :وبناء على ماسبق يتبين ما يلى

 عند شراء نقد ورقى بنقد ألكترونى من نفس القیمة النقدیة كشراء عشرة دوالر -
ف جنس بجنسھ فیشترط فیھ التماثل ألكترونى بعشرة دوالر ورقیة فإنھ یعتبر صر

  .والتقابض فى مجلس العقد وال تجوز الزیادة حینئذ ألنھا تكون من باب الربا
عند شراء نقد ألكترونى بنقد آخر كشراء عشرة دوالر ألكترونى بعشرة ریاالت -

سعودى فإنھ یشترط التقابض فقط، وال یشترط التماثل فیجوز عشرة دوالر ألكترونى 
 ریال سعودى ألنھما من جنسین مختلفین فالریال جنس، والدوالر ١٢فى مقابل 

  . واهللا أعلم بالصواب)٧(.جنس الختالف المصدر والقوة الشرائیة
  
  
  

                                                           

 .١٣٣اإلجماع البن المنذر صــ) (١
 .بیع الذھب بالذھب/ البیوع  ب/ ، ك٢٠٦٦ ح٢/٧٦١البخارى ) (٢
 .٢٢٣ /٣المدونة لإلمام مالك ) (٣
 .٩/١٨٢وى المجموع للنو) (٤
 .٣/٥٠٥المغنى البن قدامة ) (٥
 .١١٠/ ١٢المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة أبو عمر ُدْبَیاِن بن محمد الدُّْبَیاِن ) (٦
أحكام التعامل بالنقود األلكترونیة وأثره على المعامالت المعاصرة، شیماء جودت مجدى ) (٧

 .٥٢منصور، صــ
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  املبحث الثالث

  ماهية عملة البتكوين، وبيان خصائصها، ونشأتها، وحكمها

مرورا تطرق البحث فى مبحثیھ السابقین عن ماھیة النقود األلكترونیة، ونشأتھا 
بخصائھا، ومزایاھا  وتكییفھا الفقھى إلخ، وفى ھذا المبحث أحاول تخصیص الحدیث 
عن عملة بتكوین باعتبارھا محل البحث، لذا یلزم التعرف علیھا من جمیع جوانبھا 
حتى یسھل تصور الحكم الفقھى، وبناء على ذلك فسوف یقتضى المقام تقسیم ھذا 

  : المبحث إلى عدة مطالب كما یلى

  طب اولا

و ، نن، ووا  فرا  

  التعريف بعملة بتكوين: الفرع األول

البتكوین إحدى أنواع النقود األلكترونیة التى ذاعت شھرتھا فى اآلونة األخیرة، وقد 
  :عرفھا المتخصصون فى ھذا الشأن بعدة تعریفات منھا

ھا طبیعة مادیة، أو حسیة، ولیس لھا وحدات رقمیة مشفرة، لیس ل: "البتكوین-١
قیمة أو منفعة ذاتیة ولكن بما ثبت لھا فى الواقع من منفعة تبادلیة، ورواج نسبى فى 

   )١("العدید من البلدان تعد ماال متقوما
عملة إلكترونیة تخیلیة مشفرة، حدیثة الظھور : " وعرفت عملة البتكوین بأنھا-٢

 على أرض الواقع، حیث یتم تداولھا عبر اإلنترنت فى العالم، لیس لھا وجود فیزیائى
  )٢("فقط

عملة رقمیة مشفرة أصدرھا شخص یدعى ساتوشى : " وقیل فى تعریف البتكوین-٣
ناكاموتو، من أجل إزالة الحواجز المصرفیة فى تداولھا، وبتعبیر آخر إزالة 

ولة معینة المركزیة، ویقصد بالمركزیة أن تكون ھذه العملة غیر تابعة لجھة أو د
بدون وسائط، كالبنوك أو المؤسسات المالیة التى تقوم ) الند للند ( ویتم التعامل بھا 

  )٣("بضبط التحویالت المالیة والقیام علیھا
ھذه بعض التعریفات التى أمكن الوقوف علیھا للبتكوین، وبعضھا یمكن اعتباره 

 على التعریف األول أنھ تعریفا بالحد، وبعضھا یعد تعریفا بالرسم، إال أنھا یؤخذ
اعتبر عملة بتكوین ماال متقوما، وھذا أمر لم یتضح بعد ولم یجمع علیھ أحد من 
الفقھاء وال علماء االقتصاد، ویؤخذ على التعریف الثالث الطول واإلسھاب، 

  .واالختصار فى التعاریف أبلغ فى الداللة على المراد
                                                           

/ ١١بتاریخ  ) ٢٠١٨/ ١( أن مشروعیة البتكوین، الرقم بیان منتدى االقتصاد اإلسالمي بش) (١
 .م٢٠١٨عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد اإلسالمى / م، مراجعة نھائیة، د٢٠١٨ / ٠١

 .٥٠صـ/ ٧٣عملة البتكوین، أحمد محمد عصام الدین، مجلة المصرفى السودانیة ع) (٢
 .رق الركراكى باحث فى المالیة اإلسالمیةاألز: ، الباحث١ھل البكوین عملة صــ: بحث بعنوان) (٣
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  واهللا أعلم. ا مانعا من وجھة نظرىوبعد فإنى أختار التعریف الثانى لكونھ جامع
  .ومن خالل ما تقدم ذكره من تعریفات یمكننا معرفة الخصائص الممیزة لھذه العملة

  خصائص عملة بتكوين: الفرع الثاني

تتمیز ھذه العملة األلكترونیة ببعض الخصائص التى تمیزھا عن غیرھا من العمالت 
  :األلكترونیة األخرى یمكن بیانھا فیما یلى

  :ُعملة معّماة -١
ُتعتبر بیتكوین ُعملة معّماة وُیقصد بذلك أنھا تعتمد بشكل أساسي على مبادئ التشفیر 
في جمیع جوانبھا، كما أنھا ُتعتبر أیضا الُعملة األولى من نوعھا واألكثر شھرة 
وانتشاًرا لكن رغم ذلك لیست الُعملة التشفیریة الوحیدة الموجودة على شبكة 

 ُعمالت ٦ ُعملة تشفیریة ُمختلفة منھا ٦٠حیث یتوفر ما یزید عن . ااإلنترنت حالًی
ُیمكن وصفھا بالرئیسیة  وذلك اعتماًدا على عدد الُمستخدمین وبنیة كل شبكة، 
إضافة إلى األماكن التي ُیمكن استبدال وشراء ھذه الُعمالت التشفیریة ُمقابل ُعمالت 

یة على مبدأ عمل ُعملة بیتكوین نفسھا جمیع الُعمالت التشفیریة الحالیة مبن. أخرى
وبما أن ُعملة بیتكوین مفتوحة المصدر فإنھ من الُممكن استنساخھا وإدخال بعض 

  )١(.التعدیالت علیھا ومن ثم إطالق ُعملة جدیدة
  عملة ال مركزیة -٢

البیتكوین عملة رقمیة ذات مجھولیة، حیث إن عملیة التحویل عبرھا یتطلب فقط 
ظة الشخص المحول إلیھ ویتم تخزین عملیة التحویل في سلسلة معرفة رقم محف

الكتل برقم تسلسلي خاص وال یتضمن ھذا اسم المرسل او المتلقي أو أي بیانات 
أخرى خاصة بھما، مما یجعل منھا فكرة رائجة لدى كل من المدافعین عن 

على حد الخصوصیة، أو بائعي البضائع غیر المشروعة مثل المخدرات عبر اإلنترنت 
  .سواء

-Peer: باإلنجلیزیة(تقوم بیتكوین على التعامالت المالیة وتستخدم شبكة الند للند 
to-Peer ( والتوقیع اإللكتروني والتشفیر بین شخصین مباشرة دون وجود ھیئة

وسیطة تنظم ھذه التعامالت، حیث تذھب النقود من حساب مستخدم إلى آخر بشكل 
) باستثناء رسوم الشبكة التي تدفع للمعدنین(ل فوري ودون وجود أي رسوم تحوی

  .ودون المرور عبر أي مصارف أو أي جھات وسیطة من أي نوع كان
. تتوفر العملة على مستوى العالم وال تحتاج لمتطلبات أو أشیاء معقدة الستخدامھا

ومن الممكن استخدام . عند الحصول على العملة یتم تخزینھا في محفظة الكترونیة

                                                           

. ٢٨-٠٨-٢٠١٧). باللغة اإلنجلیزیة(بلوك تشین ھارت ".  العملة القادمة لتغیر العالم-بتكوین ) (١
: على موقع.٠٧-٠٩-٢٠١٧منشور بتاریخ 

https://blockchainheart.com/%D٨٪A٨٪D٨٪AA%D٨٣٪٩٪D٨٨٪٩٪D٩٪
٨A%D٨٦٪٩/ 
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عملة في أشیاء كثیرة منھا شراء الكتب و الھدایا أو األشیاء المتاح شرائھا ھذه ال
  .عن طریق االنترنت وتحویلھا لعمالت أخرى مثل الدوالر أو الیورو

  سریة عملة البیتكوین-٣
من الُمتعارف علیھ بأن ُعملة بیتكوین تتمتع بقدر عاٍل من السریة، حیث أن كل ما 

نات لشخص آخر ھو عنوانھ فقط، لكن بحكم أنھ یتم تحتاجھ إلرسال بعض البیتكوی
تسجیل كل عملیة تحویل في سجل بیتكوین فإنھ بالرغم من عدم معرفتك لھویة مالك 
أي ُعنوان إال أنھ بمقدورك أن تعرف كم عدد البیتكوینات التي في حوزتھ وما ھي 

عن امتالكھ إن قام أحدھم باإلعالن صراحة . العناوین التي أرسلت بیتكوینات إلیھ
لعناوین بیتكوین ُمعینة فإنھ سُیصبح بإمكانك معرفة ما ھي العناوین التي قامت 

الكشف عن . بإرسال بیتكوینات إلیھ وما ھي العناوین التي أرسل إلیھا بیتكوینات
عنوان البیتكوین الخاص بك لیس ُمستبعدا، حیث أنك ستحتاج إلى إعطائھ لغیرك في 

ُینصح باستخدام عناوین ُمختلفة . لوا لك بعض المال إلیھحال ما إذا احتجت أن یرس
لعملیات تحویل ُمختلفة للحفاظ على ُمستوى ُمعین من المجھولیة، رغم ذلك ھناك 

من الناحیة التقنیة یبقى تتبع مصدر بعض العملیات . الكثیرون ممن ال یقومون بذلك
 التحویل إلى غایة المشبوھة على شبكة بیتكوین ُممكنا، حیث یكفي تتبع عملیات

وصولھا إلى عنوان معروف ھویة صاحبھ، وحینھا یكفي القیام بعملیات تحقیق 
  . عكسیة حتى یتحقق الوصول إلى صاحب الحساب المشبوه

ورغم أن كم البیانات الُمتعلقة بجمیع عملیات التحویل ضخم، إال أن قوة الحواسیب 
ردة جدا، بل وُیمكن الجزم بأن تتبع في تزاید ُمستمر وإمكانیة تتبع ھذه العملیات وا

عملیات سرقة البیتكوینات أسھل بكثیر من تتبع سرقة األموال على ھیئتھا 
  )١(.الورقیة

   :الكمیة المحدودة-٤
 ملیون ٢١من خصائص ھذه العملة األلكترونیة أن ما یمكن إصداره من وحدات ھو 

 خانات ٨ن تقسیمھا إلى وحدة فقط، ولكن لیس ھذا عائقا؛ ألن كل وحدة بتكوین یمك
)٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠١.BTC ( وبالتالى یمكن للمعامالت أن تتم فى صورة وحدات

  .منبثقة من البتكوین
  :سھولھ االنضمام -٥

عملیة فتح حساب مصرفي في أي بنك تقلیدي أو حتى إنشاء حساب جاري لدفع 
ولكن یمكنك . مختلف الفواتیر یعد غایة في التعقید، وھذه أحد مساوئ البیروقراطیة

  .إنشاء حساب بتكوین خالل ثواني، دون أسئلة و دون أي رسوم
  :الشفافیة التامة-٦

                                                           

، ٥٠صـ/ ٧٣، مجلة المصرفى السودانیة ع١مد عصام الدین، صــعملة البتكوین، أحمد مح) (١
:  على موقعThe Rise and Fall of Bitcoin: مقال: ویراجع

bitcoin_mf/٢٠١١/١١/com.wired.www://https/ م٢٠١٨/ ٠٥/٠٢  بتاریخ. 



 - ٤٢ -

تخزن البتكوین تفاصیل عن كل الصفقات التي حدثت منذ نشوء الشبكة و ذلك في 
  .)١(نسخة ضخمة من دفتر حسابات عام، یدعى بالبلوك تشین

 عدد البتكوین المخزنة إذا كان لدیك حساب بتكوین عام، یمكن ألي شخص أن یرى
  .ولكن ال یمكن معرفة صاحب الحساب. بھذا الحساب

كما یمكن للمستخدمین اتخاذ بعض اإلجراءات التي تجعل من نشاطاتھم على الشبكة 
تغیر حساب البتكوین الخاص بھم من وقت إلى آخر، وأال یحولوا مقدار : مبھمة، مثل

  .كبیر من البتكوین لذات الحساب
  :ویل رمزیةرسوم التح-٧

إن رسوم تحویل الدولیة في معظم البنوك باھظة یمكن أن تصل لعشرة یورو، أما إذا 
  .تم التحویل باستخدام البتكوین فیمكن أن تنخفض ھذه الرسوم بشكل كبیر

  :السرعة-٨
یمكنك إرسال المال إلى أي مكان حول العالم وسیتم التحویل خالل بضع ثواني، 

  )٢(.وین من معالجة التحویلبمجرد انتھاء شبكة البتك

  نشأة عملة بتكوين: الفرع الثالث

طرح شخص أطلق على نفسھ االسم الرمزي ساتوشي ناكاموتو فكرة بیتكوین للمرة 
م، ووصفھا بأنھا نظام نقدي إلكتروني یعتمد ٢٠٠٨األولى في ورقة بحثیة في عام 

یعني التعامل المباشر في التعامالت المالیة على مبدأ الند للند، وھو مصطلح تقني 
إن الھدف : بین مستخدم وآخر دون وجود وسیط، حیث یقول القائمون على بیتكوین

م ھو تغییر االقتصاد ٢٠٠٩من ھذه العملة التي طرحت للتداول للمرة األولى سنة 
  .العالمي بنفس الطریقة التي غیرت بھا الویب أسالیب النشر

رالي كریغ رایت أنھ ھو ساتوشي م أعلن رجل األعمال األست٢٠١٦وفي عام 
  )٣(.ناكاموتو مقدما دلیال تقنیا على ذلك ولكن تم كشف زیف أدّلتھ بسھولة

                                                           

 ھي قاعدة بیانات موزعة تمتاز بقدرتھا على إدارة قائمة متزایدة :سلسلة الكتل أوبلوك تشین) (١
  =تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني و رابط إلى الكتلة). كتل(باستمرار من السجالت المسماة 

ُصممت سلسلة الكتل بحیث یمكنھا المحافظة على البیانات المخزنة ضمنھا والحؤول . السابقة= 
ا تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة ال یمكن الحقًا القیام بتعدیل ھذه دون تعدیلھا، أي أنھ عندم

 .المعلومة
. ٢٨-٠٨-٢٠١٧). باللغة اإلنجلیزیة(بلوك تشین ھارت ".  العملة القادمة لتغیر العالم-بتكوین ) (٢

: على موقع.٠٧-٠٩-٢٠١٧اطلع علیھ بتاریخ 
https://blockchainheart.com/%D٨٪A٨٪D٨٪AA%D٨٣٪٩٪D٨٨٪٩٪D٩٪

٨A%D٨٦٪٩/ 
/ ١١بتاریخ  ) ٢٠١٨/ ١( بیان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعیة البتكوین، الرقم ) (٣

 .م٢٠١٨عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد اإلسالمى / م، مراجعة نھائیة، د٢٠١٨ / ٠١
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  كيف يمكن الحصول على البتكوين: الفرع الرابع

  توجد طریقتان للحصول على عملة بتكوین األلكترونیة 

  طريقة التعدين: الطريقة األولى

ث تشبھ عملیة التعدین استخراج الذھب من یقصد بتعدین البتكوین ھو استخراجھ حی
باطن األرض، وھذا یتطلب معدات معینة مخصصة لذلك الغرض وجھد كبیر، وھذا 
األمر مشابھ لتعدین البتكوین فھو یتطلب معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك 
الشفرات والعملیات الحسابیة المعقدة، ھذه البرامج مجانیة على اإلنترنت حیث 

 البیتكوین على جھازك، ولكن جھازك مھما كانت قوتھ لن یتحمل تستطیع تعدین
الضغط الكھربائي الھائل وسیصاب بالتلف أضف إلى ذلك فاتورة الكھرباء التي 
ستكلفك الكثیر، وللتغلب على ھذا األمر یوجد ما یسمى بالتعدین السحابي وھذا 

تجمیع مجموعة التعدین السحابي یتمثل فى أن شركات متخصصة في المجال تقوم ب
من األشخاص لھم نفس الھدف كل یدفع نسبة من المال عبارة عن استثمار وعند 

  )١(.الربح یأخذ المال على حسب النسبة التي وضعھا

  شراء العملة : الطريقة الثانية

ویتم ذلك عن طریق شراء عملة بتكوین من المستخدمین الذین حصلوا علیھا عن 
ركات والمواقع التى تبیع سلعھا وخدماتھا بتلك طریق التعدین، أو عن طریق الش

  )٢(.العملة فیستطیع اإلنسان شراء الوحدات التى یریدھا لیستخدمھا كما یشاء

  اطب اس

دوراف اا  

تعد ألمانیا الدولة الوحیدة التي اعترفت رسمیا بعملة بیتكوین بأنھا نوع من النقود 
مة األلمانیة فرض الضریبة على األرباح التي األلكترونیة، وبھذا استطاعت الحكو

، في حین تبقى المعامالت المالیة الفردیة "بیتكوین"تحققھا الشركات التي تتعامل بـ
  .معفیة من الضرائب

وكان قاضى فدرالي في الوالیات المتحدة قد أصدر حكما مؤخرا باعتبار بیتكوین 
 الحكومي، لكن الوالیات المتحدة عملة ونوع من أنواع النقد، یمكن أن تخضع للتنظیم

  .لم تعترف بالعملة رسمیا بعد
ویرى البعض أن االعتراف الرسمي یحمل جانبا إیجابیا، وھو إعطاء العملة المزید 
من الشرعیة، في حین یرى آخرون أن ھذا قد یفتح الباب إلى مزید من تنظیم العملة 

                                                           

/ ١١تاریخ ب ) ٢٠١٨/ ١( بیان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعیة البتكوین، الرقم ) (١
 .م٢٠١٨عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد اإلسالمى / م، مراجعة نھائیة، د٢٠١٨ / ٠١

بنك فیصل اإلسالمى ( ، المال واالقتصاد ٦٢عملة بتكوین األلكترونیة، محى الدین حامد صـــ) (٢
 .٧٦/٦٢العدد) السوادنى 
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وین كعملة غیر خاضعة وربطھا بالحكومات، وھذا یتعارض مع إحدى میزات بیتك
  .ألي جھة

ومقرھا الس فیجاس بتركیب أول جھاز صراف آلى " روبوكوین"وقد قامت شركة 
فى العالم لعملة البتكوین فى مدینة فانكوفر الكندیة لتصبح كندا أول دولة تحتضن 
مثل ھذا الجھاز، وقد صرحت الشركة بأنھا تنوى تركیب جھازین آخرینفى وقت 

  )١(.الوالیات المتحدة األمریكیةالحٍق أحدھما فى 
  بتكوین والعالم العربي

مقارنة بأجزاء أخرى من العالم بدأت الدول العربیة في وقت متأخر نسبیا باستخدام 
  . بیتكوین حیث أعلن عن قبول ھذه العملة ألول مرة في العاصمة األردنیة عمان

ف آلي في دبي، ومن وعقب ذلك ظھر مطعم بیتزا یقبل التعامل بھا، وتم تركیب صرا
ثم شركة أنظمة معلومات في فلسطین كما أصبح سوق السفیر من أوئل األسواق في 

أما بالنسبة للعملة . الكویت و الشرق األوسط التي تقبل البتكوین في تعاملتھ
األلكترونیة في المشھد اإلعالمي العربي فقد بدأت مؤخرا فقرات إخباریة تتحدث 

  )٢(. بدأت مواقع متخصصة في أخبار بتكوینعنھا ولو بشكل طفیف كما

ب اطا  

ا ا  دا نور ادى ا  

عرف الناس النقود منذ القدم كوسیلة لتبادل السلع والمنافع والخدمات، وكقیم 
لألشیاء، وتعددت أنواع النقود على مر الزمان كما قدمنا فى مطلب نشأة النقود فى 

  .المبحث األول
والواضح أن الناس اصطلحوا فى كل عصر على نقد یؤدى غرضھم، ویقوم سلعھم، 
ویكون معیارا للمتلفات، والنقد ال یقصد لذاتھ وإنما یقصد للمنفعة التى تؤدى منھ 
فتحقیق واسطیة التبادل العام فى أى نقد یستلزم اعتباره مقیاسا للقیم، ومستودعا 

لكل ما ُیستعمل وسیطا للتبادل سواء كان من ذھب اسم : " للثروة فالنقد كما تقدم ھو
  )٣("أو فضة أو نحاس أو جلود أو ورق أو غیر ذلك إذا كان یلقى قبوال عاما

قصد للعموم الشامل سواء أكان ھذا " كل ما یستعمل وسیطا للتبادل" وفى التعبیربــ 
كان ذا ندرة الوسیط ذا ندرة عالیة فى نفسھ كالذھب والفصة والعمالت المعدنیة، أو 

معنویة تكمن فیما یكون علیھ الوضع االقتصادى للقائمین على إصداره قوة وضعفا، 
وما یتخذونھ من إجراءات وتحفظات تمنع الفوضویة فى اإلصدار وتحافظ على الثقة 

                                                           

 .٥٢صـ/ ٧٣السودانیة ععملة البتكوین، أحمد محمد عصام الدین، مجلة المصرفى ) (١
 https://ar.wikipedia.org/wiki: ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على اإلنترنت) (٢
/ ط. ١٧٣/ ٤١ الكویت –الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة ) (٣

 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بدولة الكویت
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العامة فى قبولھ كاألوراق النقدیة، وفى ھذا المعنى جاءت نصوص فقھیة تؤكد أن 
  : منھا ما یلى)١(. اعتبارهالنقد ما تم االصطالح على

ولو أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون لھا سكة وعین  " :قول اإلمام مالك-
  )٢(".لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرة

خلقھما اهللا تعالى لتتداولھما األیدي ویكونا : " قال اإلمام الغزالي عن النقدین-
وھي التوسل بھما إلى سائر األشیاء حاكمین بین األموال بالعدل ولحكمة أخرى 

  )٣(".ألنھما عزیزان في أنفسھما وال غرض في أعیانھما
وأما الدرھم والدینار فما یعرف لھ حد طبعي وال  ":وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة-

شرعي بل مرجعھ إلى العادة واالصطالح؛ وذلك ألنھ في األصل ال یتعلق المقصود 
ا لما یتعاملون بھ والدراھم والدنانیر ال تقصد لنفسھا بھ؛ بل الغرض أن یكون معیار

بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا ولھذا كانت أثمانا؛ بخالف سائر األموال فإن المقصود 
االنتفاع بھا نفسھا؛ فلھذا كانت مقدرة باألمور الطبعیة أو الشرعیة والوسیلة 

حصل بھا المقصود كیفما المحضة التي ال یتعلق بھا غرض ال بمادتھا وال بصورتھا ی
  )٤(".كانت 

فإن الدراھم والدنانیر أثمان المبیعات، والثمن ھو المعیار  " :قال اإلمام ابن القیم-
الذي بھ یعرف تقویم األموال، فیجب أن یكون محدودا مضبوطا ال یرتفع وال 

ت، ینخفض؛ إذ لو كان الثمن یرتفع وینخفض كالسلع لم یكن لنا ثمن نعتبر بھ المبیعا
بل الجمیع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن یعتبرون بھ المبیعات حاجة ضروریة عامة، 
وذلك ال یمكن إال بسعر تعرف بھ القیمة، وذلك ال یكون إال بثمن تقوم بھ األشیاء، 
ویستمر على حالة واحدة، وال یقوم ھو بغیره؛ إذ یصیر سلعة یرتفع وینخفض، 

یشتد الضرر، كما رأیت من فساد معامالتھم فتفسد معامالت الناس، ویقع الخلف، و
والضرر الالحق بھم حین اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، 
ولو جعلت ثمنا واحدا ال یزداد وال ینقص بل تقوم بھ األشیاء وال تقوم ھي بغیرھا 

  )٥(".لصلح أمر الناس
ثم : "د عن ابن خلدون قولھكما جاء نفس المعنى على لسان علماء االجتماع فقد ور

إن اهللا تعالى خلق الحجرین المعدنیین من الذھب والفضة قیمة لكل متمول، وھما 
وإن اقتنى سواھما في بعض األحیان، فإنما . الذخیرة والقنیة ألھل العالم في الغالب

                                                           

 .١٧٨عبداهللا بن سلیمان المنیع صــ/ بحوث فى االقتصاد اإلسالمى، د) (١
 .٣/٥) ھـ١٧٩: المتوفى(المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) (٢
، ٤/٩١) ھـ٥٠٥: المتوفى(إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) (٣

 . بیروت–دار المعرفة : الناشر
: المتوفى( العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو) (٤

 .٢٥٢/ ١٩) ھـ٧٢٨
إعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم ) (٥

دار الكتب : محمد عبد السالم إبراھیم، الناشر: ، تحقیق١٠٥/ ٢) ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 
 .ولي ییروت، األ–العلمیة 
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 - أي تغیر األسعار -ھو لقصد تحصیلھما بما یقع في غیرھما من حوالة األسواق،  
  )١(".ما عنھا بمعزل، فھما أصل المكاسب والقنیة والذخیرةالتي ھ

ومن مجموع ھذه النصوص یتبین لنا أن النقد في الفقھ اإلسالمى كل ما یكون وسیلة 
للتبادل، ویصطلح الناس على تسمیتھ نقدا، ویلقى قبوال عاما في المبادالت بحیث 

  .یرتضیھ المجتمع
ن یصیغوا ھذه النصوص الفقھیة القدیمة ثم جاء دور علماء االقتصاد فاستطاعوا أ

بصیاغة اقتصادیة معاصرة وأن یحدثونا عن ما یسمى بوظائف النقود فذكروا أن  
النقد یجب أن تتوافر فیھ وظائف النقود التى اصطلح الناس علیھا والتى یمكن 

  :تلخیصھا في أربع وظائف أساسیة ووظیفتین فرعیتین على النحو التالى
  :األساسیة وظائف النقود 

  : النقود وسیلة للتبادل-١ 
تعنى ھذه الوظیفة أن النقود تلقى قبوال عاما لدى أفراد المجتمع، فعن طریق النقود 
یتمكن اإلنسان من استبدال سلعھ وخدماتھ بمقابل مادى لھ ثقة عامة بین جمھور 

بجانبھا الناس، وھذه الوظیفة تعد الوظیفة األھم للنقود والتى تعد الوظائف األخرى 
  .وظائف ثانویة

فقبل استخدام النقود، كان ھناك ما یعرف بنظام المقایضة بحیث یتم مبادلة سلعة 
و من ثم، تم استخدام سلعة معینة كوحدة للتبادل مثل الذھب و . مقابل األخرى

إال أن عیوب استخدام ھذه الوسائل كوسیط للتبادل التجاري دفعت الناس إلى . الفضة
اق و المعادن الرخیصة كوسیط لتبادل السلع و الخدمات بسبب حملھا استخدام األور

  )٢(.وانخفاض تكلفة مادتھا الخام
  : النقود مقیاس للقیمة-٢ 

في ظل نظام المقایضة، فإنھ من الصعب اتباع ھذا النظام عملیًا خاصة عند شراء 
دال سلع فلشراء سلعة واحدة یتطلب نظام المقایضة استب. سلعة باھظة الثمن مثًال

متعددة وبأحجام مختلفة وھكذا، إال أن استخدام النقود أدى إلى أن تكون كل السلع 
  .مقومة بوحدة واحدة للقیاس أال وھي النقود

  : النقود مخزن للقیمة-٣ 
بمجرد أن استخدمت النقود كوسیلة للتحاسب وأصبحت مقبولة قبوال عاما كوسیلة 

ق واسع كمخزن للقیمة فحامل النقود في للدفع فال شك أنھا سوف تستخدم على نطا
واقع األمر إنما ھو حامل لقوة شرائیة عامة یستطیع أن ینفقھا عبر الزمن للحصول 
على السلع التي یرغب في شراءھا في الوقت المناسب وھو یعلم أنھا ستكون مقبولة  

یمة في أي وقت مقابل أي سلعة أو خدمة یریدھا لذلك فالنقود تعتبر مخزن جید للق

                                                           

 .٢١٥مقدمة ابن خلدون صــ) (١
، ٢٤ھاشم أبوعراج كلیة االقتصاد جامعة دمشق صـــ/ كمال شرف، د/ النقود والمصارف، د) (٢

سامى خلیل أستاذ االقتصاد بجامعتى القاھرة / م، النقود والبنوك د١٩٩٤مشورات جامعة دمشق 
 .یعشركة كاظمة للنشر والترجة والتوز: ، الناشر٣٥والكویت صـــ
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والتي بواسطتھا یمكن مواجھة حاالت االستعجال غیر المتوقعة ولدفع الدیون 
  .المحددة بواسطة النقود

وھنا یجب مراعاة أن النقود تكون مخزنا جیدا للقیمة إذا بقیت القوة الشرائیة لھا 
  .مستقرة وثابتة

  النقود وسیلة للمدفوعات المؤجلة-٤
لقیمة ووسیطا للتبادل فإنھ ال یمكن تجنب أن      طالما أن النقود أصبحت مقیاسا ل

تصبح وسیلة المدفوعات المؤجلة أو الدفع في المستقبل فالنظام االقتصادي الحدیث 
یتطلب وجود قدر كبیر من العقود التي یكون فیھا الدفع مستقبلي ومعظمھا عقود 

ة ھذا لدفع أقساط ودیون یحدد فیھا الدفع في المستقبل بعدد من الوحدات النقدی
وتعتبر النقود وسیلة جیدة للدفع المؤجل طالما بقیت تحتفظ بقوتھا الشرائیة الخاصة 

  )١(.بھا 
  :وظائف النقود الفرعیة

  النقود كأداة للتأثیر على مستوى النشاط االقتصادى-٥
أن : وتعد ھذه الوظیفة والتى تلیھا من الوظائف الفرعیة للنقود، ویراد بھذه الوظیفة

ر على حركة االستثمار واإلنتاج، والدخل، واألسعار، وأن لھا دورا فى النقود لھ أث
  .توجیھ ھذه المتغیرات الكلیة التى تحكم سیر النشاط االقتصادى

ھذه الوظیفة للنقود لم تحتل أى أھمیة فى إطار الفكر االقتصادى القدیم، ویرجع 
 الذى تلعبھ النقود ال السبب فى ذلك إلى فكرة حیادیة النقود، والمراد بذلك أن الدور

یتجاوز تسھیل تدفق السلع والخدمات، وبالتالى فإن النقود ال شأن لھا بالمتغیرات 
  .االقتصادیة وبالتالى ینعدم أثر النقود على االقتصاد والدخل واالستخدام

إال أن األفكار االقتصادیة التى بدأت بالظھور فى مطلع القرن العشرین أثبتت خطأ ھذا 
وأبرزت الدور الفعال للنقود فى االقتصاد من خالل تأثیرھا على االقتصاد التحلیل، 

  .حیث تؤثر النقود على النشاط االقتصادى عن طریق العالقة بین العرض والطلب
فكلما كان ھناك عوامل إنتاج كلما كان باإلمكان التصدى للطلب الناتج عن زیادة كمیة 

یر على أسعار السلع والخدمات، وبالعكس النقود عن طریق زیادة اإلنتاج دون التأث
تؤدى الزیادة فى كمیة النقود إلى ارتفاع األسعار، ولیس إلى زیادة اإلنتاج فى حالة 

  )٢(.بلوغ االقتصاد مستوى االستخدام الكامل للموارد اإلنتاجیة
  النقود كأداة إلعادة توزیع الدخل-٦

صلة فى قیمة النقود، ویقصد بقیمة ترتبط ھذه الوظیفة ارتباطا وثیقا بالمتغیرات الحا
النقود قوتھا الشرائیة، أى كمیة السلع والخدمات التى یمكن الحصول علیھا بوحدة 

                                                           

، النقود ٣٧سامى خلیل أستاذ االقتصاد بجامعتى القاھرة والكویت صـــ/ النقود والبنوك د) (١
: م، ویراجع٢٠٠٩ –م ٢٠٠٨، كلیة التجارة جامعة بنھا ٢٧میراندا زغلول رزق، صـــ/ والبنوك د

 .١٧٧عبداهللا بن سلیمان المنیع صــ/ بحوث فى االقتصاد اإلسالمى، د
 .١٤عمر محمود العبیدى صــ/ م.، مالنقود والبنوك) (٢
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من النقد، ویتوقف ذلك على مستوى أسعار السلع والخدمات المعروضة فى 
  .األسواق

وھذا یشر إلى أن ھناك عالقة بین تغیر مستوى األسعار وتغیر قیمة النقود، فأى 
  .فاع فى مستوى األسعار سیؤدى إلى انخفاض القیمة الحقیقة للنقودارت

وھذه التغیرات فى فیمة النقود نتیجة لتغیرات مستوى األسعار تحدث تعدیالت فى 
  )١(.توزیع الثروة والدخل

وھكذا جرت العادة على القول بأن وظائف النقود ھي الوسیط في التبادل، مقیاس 
 للمدفوعات اآلجلة، وبھذه الوظائف أو الصفات تتوافر القیم، ومخزن القیم، ووسیلة

  .للنقود خصائصھا النقدیة وتتمیز بھا عن غیرھا من األصول االقتصادیة
وإذا كانت النقود تقوم بھذه الوظائف فإنما یرجع ذلك إلى أنھا تتمتع بنوع من القبول 

ع یقبل التنازل العام في المعامالت، بمعنى أن كل صاحب سلعة أو خدمة معروضة للبی
عن سلعتھ أو خدمتھ مقابل الحصول على النقود، وھو یقبل ذلك ألنھ یدرك أن 
اآلخرین یقبلون بدورھم الحصول على ھذه النقود وتقدیم سلعھم أو خدماتھم 

وھكذا فإن أساس قیام النقود بدورھا ھو توافر ھذا اإلنفاق العام . المعروضة للبیع
ھو من أنواع الظواھر االجتماعیة التي تتحقق بقیام على قبول التعامل بالنقود، و

الثقة المتبادلة بین األفراد على قبول التعامل بشكل من أشكال النقود دون شكل أو 
  .أشكال أخرى

ومن مجموع ما تقدم عن فقھاء اإلسالم وعلماء االقتصاد یتضح لنا أن عملة بتكوین 
ألنھا تفتقر لكثیر من ھذا الوظائف ال یمكن اعتبارھا عملة یصح التعامل من خاللھا 

التى ذكرھا العلماء فھى ال تعد وسیلة تبادل مقبولة لدى الجمیع وإنما تقبل فقط فى 
بعض األماكن ولدى بعض األشخاص، أضف إلى ذلك أن الذى یجعل وسیلة التبادل 
مقبولة ھى ضمان الدول لھا وتغییرھا لدى المصارف والبنوك بأى عملة أخرى، 

  . ال تجده فى ھذه العملةوھذا ما
وإذا انتقلنا إلى الوظیفة الثانیة للنقود وھى اعتبارھا مقیاسا للقیمة أى تقدیر أى 
شىء بھا لتكون قیمة ألى سلعة وخدمة فھذا ال یتوافر أیضا فى ھذه العملة حیث ال 
یمكن تقییم أى سلعة بھا اللھم إال سلع وخدمات محدودة جدا عبر اإلنترنت ممن یقبل 

  .لتعامل بھذه العملةا
كما أن الوظیفة الثالثة وھى اعتبارھا مخزنا للقیمة فھذا أبعد وأعسر فإن الناس ال 
یدخرون أموالھم مستخدمین ھذه العملة كما ھو الواقع خوفا من كسادھا وتغیر 
قیمتھا وأیضا انقطاع التعامل بھا فى أى وقت من األوقات حیث إنھا غیر مضمونة 

  . وإنما مؤسسسات مالیة خاصةعلى مصرف أو بنك
أما الوظیفة الرابعة األساسیة للنقود وھى اعتبارھا وسیلة للمدفوعات اآلجلة فال 
تتوفر كذلك فى البتكوین كعملة فال یقبلھا أحد فى سداد دین فیما یستقبل خوفا مما 

  .ذكرناه وألنھا لم تكسب ثقة الجمھور أو الدول
                                                           

 .١٥عمر محمود العبیدى صــ/ م.النقود والبنوك، م) (١
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 كعملة وظائف النقود األساسیة بشكل كامل وأساسى وإذا كانت البتكوین ال تتوفر فیھا
فال یصلح اعتبارھا عملة وإن اعتبرت كذلك من خالل بعض األفراد أو المؤسسات 

  واهللا أعلم. الغیر مسؤلة

  اطب اث

ا ا  دار اإ وظ  

ة ألى دولة من المعلوم أن النقود األلكترونیة تقوم مؤسسات مالیة خاصة غیر تابع
أو حكومة بتولیدھا وإنشائھا، والقیام على تداولھا وضبط التعامل بھا، بل إن ھذا 
غرض من أغراض إنشاء ھذا النوع من النقود فقد أنشأھا رجل یدعى ساتوشي 

، ووصفھا بأنھا نظام نقدي ألكتروني یعتمد في التعامالت ٢٠٠٨ناكاموتو في عام 
و مصطلح تقني یعني التعامل المباشر بین مستخدم المالیة على مبدأ الند للند، وھ

إن الھدف من ھذه : وآخر دون وجود وسیط، حیث یقول القائمون على بیتكوین
  )١(. ھو تغییر االقتصاد العالمي٢٠٠٩العملة التي طرحت للتداول للمرة األولى سنة 

وعلماء وبناء على ذلك فیجب التطرق إلى وظیفة إصدار النقد عند فقھاء اإلسالم، 
االقتصاد حتى یمكننا الحكم على مدى جواز إصدار مؤسسات خاصة أو أفراد غیر 

  .مسؤلین أو محسوبین على جھة حكومیة لمثل ھذا النقد وترویجھ للتعامل بھ
ومما ال شك فیھ أن اإلشراف التام على النقد من حیث نوعھ وصفاتھ وإصداره "

قھاء عن دور الدولة ومسئولیتھا في وكمیاتھ قضیة ھامة جدا، ولذلك فقد تكلم الف
ھذا الجانب، وما ینبغي علیھا أن تتخذه من إجراءات وأسالیب، وفي خصوص ضرب 

أما . العملة وغشھا تكلم الفقھاء فیھا سواء بالنسبة لألفراد أو الدولة ممثلة بالحاكم
ضرب بالنسبة لألفراد فإنھم قد یتدخلون فیما ھو من اختصاص الحاكم، فیفتات علیھ ب

النقود، وقد كان ھذا موجودا، وإن كان بشكل محدود وفي بعض فترات التاریخ 
اإلسالمي، وھو یحمل شبھة التزویر والغش، وإن كان خالص الذھب، سواء كان في 

وقد بین فقھاؤنا الحكم في . نفس العملة أو عملة أخرى لھا تداول في سوق الناس
  )٢(."الجيمثل ھذا بالنسبة لألفراد بأسلوب وقائي وع

اتفق الفقھاء على أن وظیفة ضرب العملة وصكھا إنما ھو لإلمام أو الحاكم أو رئیس 
  .الدولة لما یترتب على عكس ذلك من أضرار خطیرة على األفراد والمجتمعات

                                                           

 . من البحث٤٨یراجع صــ) (١
تغیر قیمة العملة في الفقھ اإلسالمي، إعداد الدكتور عجیل جاسم النشیمي األستاذ المساعد في ) (٢

ورمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي  جامعة الكویت، بحث منش- كلیة الشریعة، والدراسات اإلسالمیة 
 .  تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة١٢٠٧/ ٥التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة،
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ویكره أن یلقي في النحاس  : "فقد جاء فى الفتاوى الھندیة فى فروع الفقھ الحنفى-
لفضة وكذا ضرب الدراھم في غیر دار الضرب، وإن دواء فیبیضھ ویبیعھ بحساب ا

  )١(."كانت جیادا
وعن أبي یوسف رحمھ اهللا في ضرب الدراھم الجیاد في غیر دار الضرب سرا ال  -

  )٢(.ینبغي أن یفعل ذلك أحد ألنھ مخصوص بالسالطین
قال أصحابنا ویكره أیضا لغیر اإلمام ضرب الدراھم والدنانیر  : "وقال فى المجموع-
  )٣(."إن كانت خالصة ألنھ من شأن اإلمام وألنھ ال یؤمن فیھ الغش واإلفسادو

ویكره الضرب لغیر السلطان، كذا قال، وقال في : قال ابن تمیم : "وقال فى الفروع
ال یصلح ضرب الدراھم إال في دار الضرب بإذن السلطان؛ : روایة جعفر بن محمد

فقد منع : القاضي في األحكام السلطانیةألن الناس إن رخص لھم ركبوا العظائم، قال 
  )٤(."من الضرب بغیر إذن السلطان لما فیھ من االفتیات علیھ

وذكر الفقھاء الكراھة ھنا محمول على عدم صدور قرار من الحاكم بالتزام العملة "
لم تتوافر نیة الغش والتزویر، فمن : المضروبة من الدولة وحدھا، ومن جانب آخر

قضوا بذلك، فإن صدر منع أو تحققت نیة غش فیأخذ ھذا الفعل حكم باب سد الذریعة 
  .الفعل المحرم

وكذلك تكلم الفقھاء في ضوابط ضرب النقود بالنسبة للحاكم فھو قائم على مصلحة 
المسلمین، فال یكون سببا في فساد أحوالھم واضطرابھا، وإن غش العملة أو تغییرھا 

اكم فعلھ إال في أضیق نطاق بحیث ال یؤثر أو إنقاضھا كل ذلك مما یحظر على الح

                                                           

الفتاوى الھندیة في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان، الشیخ نظام وجماعة من علماء ) (١
 دار الفكر/ ، ط٢١٥/ ٣الھند 

 .٢٣١صـ) ھـ٧٣٤: المتوفى(ن عوض السََّنامي الحنفي نصاب االحتساب، عمر بن محمد ب) (٢
) ھـ٦٧٦: المتوفى(المجموع شرح المھذب ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ) (٣
البیان في مذھب اإلمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر : دار الفكر، ویراجع/ ، ط٦/١١

/ قاسم محمد النوري، ط: ، تحقیق٣/٢٨٨) ھـ٥٥٨: فىالمتو(بن سالم العمراني الیمني الشافعي 
 . جدة–دار المنھاج 

الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد ) (٤
) ھـ٧٦٣: المتوفى(بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي 

مطالب : مؤسسة الرسالة، األولى، ویراجع/ اهللا بن عبد المحسن التركي، طعبد : ، تحقیق١٣٣/ ٤
أولي النھى في شرح غایة المنتھى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شھرة، الرحیبانى مولدا 

المكتب اإلسالمي، الثانیة، األحكام / ، ط٣/١٨٥) ھـ١٢٤٣: المتوفى(ثم الدمشقي الحنبلي 
: المتوفى (أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء السلطانیة للفراء، القاضي 

 بیروت ، -دار الكتب العلمیة /  محمد حامد الفقي، ط: ، صححھ وعلق علیھ ١٨١صـــ)ھـ٤٥٨
 .لبنان، الثانیة
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على أحوال المسلمین، فال یحملھم التزامات أكبر مما علیھم، وال یشغل ذممھم بما 
  )١(."لیس من قصدھم أو بسبب منھم، وأن یكون القصد من ورائھ دفع مفسدة أعظم

  عقوبة إصدار عملة دون إذن اإلمام
 المسلمین بأن یضرب )٢( لمن یغیر سكةوقد قرر جمھور الفقھاء العقوبة التعزیزیة

على غیر سكتھم، فیفتات على الحاكم بفعلھ، أو بغش العملة، ومن خالف في ذلك من 
الفقھاء نظر إلى عدم تحقق الضرر على المسلمین، فإن تحقق ضرر فال خالف من 

  .وجوب العقوبة
عیاره یقتضي ضرب الدراھم بغیر إذن اإلمام أو على غیر  : "قال فى خبایا الزوایا

  )٣(".التعزیر
عن ابن أبي الزناد عن أبیھ أن عمر بن عبد العزیز أتى : "وجاء فى فتوح البلدان-

  .برجل یضرب على غیر سكة السلطان فعاقبھ وسجنھ وأخذ حدیده فطرحھ في النار
 وعن المطلب بن عبد اهللا بن حنطب أن عبد الملك بن مروان أخذ رجال یضرب على 

فرأیت من : قال المطلب. ین فأراد قطع یده ثم ترك ذلك وعاقبھغیر سكة المسلم
  )٤(."بالمدینة من شیوخنا حسنوا ذلك من فعلھ وحمدوه

قل ھو اهللا : " ثم إن الحجاج ضرب الدراھم بأمر عبدالملك بن مروان ونقش فیھا -
، فكره الناس ذلك لمكان القرآن ألن الجنب والحائض یمسھا، ونھى أن " أحد 

أال أدلك على ما ھو : د غیره، فضرب سمیر الیھودي، فأخذه لیقتلھ، فقالیضرب أح
فوضع األوزان، وزن ألف، ووزن خمسمائة، ! ھاتھ: خیر للمسلمین من قتلي؟ قال

ووزن ثلثمائة إلى وزن ربع قیراط فجعلھا حدیدًا ونقشھا وأتى بھا إلى الحجاج فعفا 
الوازن فیزنون بھ غیره، فلما وضع عنھ، وكان الناس قبل ذلك إنما یأخذون الدرھم 

  )٥(."لھم سمیر السنج كف بعضھم عن غبن بعض

                                                           

تغیر قیمة العملة في الفقھ اإلسالمي، إعداد الدكتور عجیل جاسم النشیمي األستاذ المساعد في ) (١
 جامعة الكویت، بحث منشورمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي - الشریعة، والدراسات اإلسالمیة كلیة 

 . تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة١٢٠٨/ ٥التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة،
 . من البحث٧تقدم تعریفھا صــ) (٢
: المتوفى(ادر الزركشي الشافعي خبایا الزوایا، أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھ) (٣

وزارة األوقاف والشئون : عبد القادر عبد اهللا العاني، الناشر: ،  تحقیق١٣٨/١٢٠) ھـ٧٩٤
 . الكویت–اإلسالمیة 

  ،٤٥١صــ) ھـ٢٧٩: المتوفى(فتوح البلدان، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود الَبَلاُذري ) (٤
 . م١٩٨٨ بیروت، -دار ومكتبة الھالل/ ط

الكامل في التاریخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد  )(٥
عمر عبد : ، تحقیق٣/٤٥٣) ھـ٦٣٠: المتوفى(الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر 

 . لبنان–دار الكتاب العربي، بیروت / السالم تدمري، ط
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لما ظھرت النظم الحدیثة فى االقتصاد : وظیفة إصدار العملة فى االقتصاد المعاصر
البنك الذي یعمل على  "المعاصر عرف فى كل بلد ما یسمى بالبنك المركزى وھو

    )١(."لسیاسة النقدیةاستقرار النظام المصرفي من خالل تنظیمھ ل
نظام صیرفى یتولى فیھ بنك واحد إما باحتكار كامل أو جزئى : " وعرف أیضا بأنھ

  )٢("إلصدار األوراق النقدیة
فالبنك المركزي في النظام االقتصادي لدول العالم ھو بمثابة المدیر المالي في النظام 

مالیة والنقدیة فیھا االقتصادي لكل دولة، فھو المسؤول الرئیسي عن السیاسة ال
ویقصد بالمسؤول الرئیسي أن البنك المركزي یسعى إلى السیطرة على عرض المال 
وعلى قیمتھ بإصدار العمالت ووضع أسعار الفائدة، وھذا الدور یعد دورًا جوھریًا 
لكل من المال واالئتمان وذلك ألنھما یشكالن الشریان الرئیسي للنظم االقتصادیة 

رتفع المال واالئتمان بصورة سریعة فائقة فربما لن تستطیع الشركات الحدیثة، فإذا ا
التجاریة أن تسایر متطلبات زیادة االنتاج مما یؤدي ذلك الى رفع االسعار والذي 
بدوره یؤدي الى ارتفاع مؤشر التضخم، وأما إذا كان المال واالئتمان ال یفي 

تھي الى ھبوط اإلنفاق وتلیھا حالة باحتیاجات النظام االقتصادي للدولة ما فأن ذلك ین
  .الكساد االقتصادي

  وظائف البنوك المركزية

المتتبع لنشأة البنوك المركزیة یالحظ أنھا خضعت في تحدید وظائفھا ومسؤولیاتھا 
, لتطور تدریجي أسوة بالتطور االقتصادي والفكري الذي امتد لمده طویلة من الزمن 

ا لضخامة رؤوس األموال الالزمة إلعادة بناء فبعد الحرب العالمیة الثانیة ونظر
تطورت أھداف ومھام البنوك المركزیة من دور وسیط یتمثل , االقتصادیات المدمرة 

في عملیة إصدار النقود وتنظیم أعمال البنوك التجاریة الى دور تنموي دعمتھ 
ك األدبیات االقتصادیة آنذاك وخاصة تلك الصادرة من المؤسسات الدولیة كالبن

والصندوق الدولي وبصورة عامھ فإن أھم الوظائف التي تؤدیھا البنوك المركزیة 
  :ھى

  إصدار النقود الورقية 

تظھر أھمیة وظیفة اإلصدار زیادة على كونھا تتمثل فى السیطرة على حجم النقود 
القانونیة المتداولة،  فھى ترتبط بأھمیة حجم ھذه النقود فى مدى قدرة البنوك 

  .لى خلق نقود الوادئعالتجاریة ع

                                                           

 وما بعدھا، بحث مقدم الى ٤االقتصادي، صـــ البنك المركزي ودوره في تحقیق التوازن ) (١
مجلس قسم العلوم المالیة والمصرفیة كجزء من متطلبات نیل درجة البكالوریوس في العلوم 

 .فاضل كاظم محمد الخزاعي، فراس عداي عوده الزیادي: تألیف .المالیة  والمصرفیة
، رسالة ٣١ا، حوریة حمنى صــفعالیتھآلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و) (٢

 .مقدمة لنیل درجة الماجستیر فى العلوم االقتصادیة، جامعة منتورى الجزائر
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وتمنح الدولة البنك المركزى سلطة إصدار األوراق النقدیة ویجب على البنك 
المركزى حتى یتمكن من إصدار عملة جدیدة أن یوفر لھا الغطاء الالزم أى الحصول 
على رصید احتیاطى قبل القیام بعملیة اإلصدار، ففى ظل نظام الذھب كان الغطاء 

خلى عن ھذا النظام أصبح الغطاء یتكون من عدة أصول مختلفة ذھبیا، ولكن عند الت
  )١(.كالذھب، العملة األجنبیة، األوراق المالیة والتجاریة
م بإصدار النظام ٢٠٠٤ لسنة ٦٤كما نص قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة رقم 

  : من القرار المذكور ما یلى٦األساسى للبنك المركزى المصرى وقد جاء فى المادة 
یتخذ البنك الوسائل التى تكفل تحقیق أھدافھ والنھوض باختصاصاتھ ولھ : ٦دة ما

  :على األخص ما یأتى
من ) ٨(إصدار أوراق النقد وتحدید فئاتھا ومواصفاتھا وذلك وطبقا لحكم المادة -أ

  .ھذا النظام
  : من نفس القرار ما یلى٨وجاء فى المادة 

 ذات قوة اإلبراء غیر المحدودة، یكون للبنك دون غیره حق إصدار أوراق النقد
ویحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التى یصدرھا وتحمل ھذه 

  .األوراق توقیع محافظ البنك
ر قیمتھا رصید ویجب أن یقابل أوراق النقد التى یصدرھا البنك بصفة دائمة ویقد

مكون من الذھب والنقد األجنبى والصكوك األجنبیة وسندات الحكومة المصریة 
   )٢(.وأذونھا وأى سندات مصریة أخرى تضمنھا الحكومة

یالحظ أن إصدار البتكوین یخالف التصور المبدئي : "یقول الدكتور عبدالبارى مشعل
 علیھ تم بدون مقابل، وألن إلصدار أي عملة، لجھالة الجھة المصدرة، وألن الحصول

 سیحصلون على مزایا كبیرة تتمثل في مبادلة ھذه - وھم مجھولون-المنتجین لھ 
األرقام بسلع وعمالت أخرى ویحققون الثراء الكبیر من وراء ذلك على حساب 

وھذا أحد المحاور المھمة . المجتمع ممثًلا في سلطتھ السیادیة بمزایا إصدار العملة
عیة لمرحلة اإلصدار، غیر أن مرحلة اإلصدار ستصبح عما قریب للمناقشة الشر

مرحلة تاریخیة ولیس لھا وجود وستبقى العملة في التداول متاحة كأي عملة أخرى، 
وسیبقى السؤال قائًما من ھي الجھة المصدرة؟ وبأي حق حصلت على تلك العوائد 

ا ومن ثم لھا الضخمة من ذلك اإلصدار؟ ھل ھي حكومیة عالمیة غیر مفصح عنھ
حق اإلصدار؟ قد یكون ھذا االفتراض مفتاًحا لتسھیل النظر الشرعي ومن ثم التجاوز 

                                                           

، رسالة ٤١فعالیتھا، حوریة حمنى صــآلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و) (١
البنك المركزي مقدمة لنیل درجة الماجستیر فى العلوم االقتصادیة، جامعة منتورى الجزائر، دور 

 .جامعة بغداد، بتصّرف:  وما بعدھا العراق٦بان الصالحي، صــ. في مالیة الدولة، د
م بإصدار النظام األساسى للبنك ٢٠٠٤ لسنة ٦٤قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة رقم ) (٢

ترونیة، اآلثار النقدیة واالقتصادیة والمالیة للنقود االلك: ، ویراجع٨ و ٦المركزى المصرى المادة 
 .١٧٧/ ١محمد إبراھیم محمود الشافعي كلیة الحقوق جامعة عین شمس، / د
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ومع انتشار تداول العملة سیتالشى الحدیث عن مرحلة اإلصدار . عن مرحلة اإلصدار
  )١(.ألن العملة ستصبح واقًعا كما ذكرنا في التعامالت وتحت سمع العالم وبصره

ره عن الفقھاء واالقتصادیین فإنھ ال یجوز فقھا وال اقتصادا أن وبناء على ما تقدم ذك
تقوم جھة خاصة بإصدار عملة أو نقد یتعامل الناس بھا دون إذن من الحكومات أو 
الدول أو إعالن ضمان التعامل بھذه النقود من قبل من ذكرنا حتى تأخذ تلك النقود 

دل، ووسیطا فى التعامل، وكل قوتھا وتحصل على رضى الناس بھا، وتصیر أداة للتبا
ھذا غیر موجود فى عملة بتكوین فإن الذى یصدرھا مؤسسات مالیة خاصة وبناء 
على ذلك فإن اآلثار السلبیة المترتبة على إصدراھا والتعامل بھا یفوق كل ربح وھو 

  )٢(.نذیر بأن یدمر اقتصادیات الدول التى یتعامل أفرادھا بھا
  .ي بعض اآلثار السلبیة للتعامل بھذه العملةوسوف أبین فى المطلب التال

راب اطا  

  طر ار   اون

توجد جملة من المخاطر التى یتعرض لھا المتعامل بھذه العملة أود بیانھا فى إطاللة 
  :سریعة فیما یلى

  :عدم وجود جھة رسمیة مؤسسة: أوًلا
یة التداول بھذه العملة، وإنما أسسھا ال یوجد أي جھة رسمیة أو حكومیة تنظم عمل

مبرمج یاباني باسم مستعار، وھو أمر مقلق وال یعطي أي ضمانات، ومن الممكن أن 
  .یحظر التداول بھا في أي لحظة، وعندھا سیخسر اإلنسان كل أموالھ

  :قیمة العملة متأرجحة ومعرضة للسرقة: ثانًیا
 وباقي العمالت األجنبیة من تتعرض عملة البیتكوین لمخاطر سعر صرف الدوالر

إضافة إلى أن ھذه . اإلیداع إلى السحب وتقلبات ارتفاع وانخفاض أسعار العمالت
العملة ال تعتمد على دولة ما أو اقتصاد حقیقي، لذلك ال أحد یستطیع أن یضمن قیمة 
 فعلیة أو حقیقیة لھا، وإنما تتغیر قیمتھا بحسب عدد المتداولین وھو أشبھ باالستثمار

أموال وأرباح البیتكوین المودعة عرضة . في سوق األسھم وھو أمر بالغ الخطورة
  .للسرقة من خالل القرصنة حتى من محفظة الوسیط الرقمیة

  :عملیات تبیض أموال: ثالًثا
یعد ھذا النوع من العمالت ھدًفا رئیسًیا لألنشطة اإلجرامیة العالمیة بما في ذلك 

ألن أي شخص یستطیع شراء ھذه . ر قابلة للتتبعتبیض األموال، وھذا ألنھا غی

                                                           

رقابة لالستشارات المالیة :  رؤیة اقتصادیة وشرعیة، مقال على موقعBitcoinالبتكوین ) (١
 ٢F١٧٦٧٪http://raqaba.co.uk/?q=node: اإلسالمیةعلى رابط

 رئیس الھیئة ١٥عبدالستار أبوغدة صــ/قتصادیة، دالنقود الرقمیة الرؤیة الشرعیة، واآلثار اال) (٢
الشرعیة لمجموعة البركة المصرفیة، منشور ضمن بحوث مؤتمر الدوحة اإلسالمى الرابع عن 

  .المستجدات المالیة المعاصرة والبناء المعرفى، تنظیم بیت المشورة لالستشارات المالیة
 



 - ٥٥ -

العملة وتحویلھا وإعادة بیعھا بسھولة، فھذا یفتح الباب لعملیات تبییض األموال 
  .وھو أمر بالغ الخطورة أیًضا، وقد یتورط المستثمر في إحدى الصفقات دون درایة

  :بیع الممنوعات: رابًعا
 األمریكیة بغلق موقع یقوم ببیع في اآلونة األخیرة قامت المباحث الفیدرالیة

 ملیون دوالر، ٢٨٫٥الممنوعات عن طریق قبول عملة البیتكوین، وصودر أكثر من 
  .وھو أمر یدعو للقلق، وقد یضع عالمات استفھام على كل من یستخدم ھذه العملة

  :إفالس شركات المحافظ: خامًسا
نذ عام تقریًبا أعلنت ألنھا عملة افتراضیة فالبد من وجود محفظة إلكترونیة، وم

إحدى أكبر شركات المحافظ اإللكترونیة إفالسھا في الیابان، ما أدى إلى خسارة 
العدید من المتداولین ألموالھم بشكل كامل، ولم یعوضوا ألن ھذه الشركات تعمل 

  )١(.بدون ضمانات بنكیة أو حكومیة
  

راب اطا  

رء ادى ا نو لم اد ن  رهدى ان و  

یعد التعامل بعملة بتكوین نازلة فقھیة مستجدة تحتاج إلى بیان الحكم الشرعى، 
وكعادة كل نازلة فإن الفقھاء یختلفون حول حكمھا، كل على حسب تصوره 
واجتھاده، وقد وقع الخالف بین الفقھاء المعاصرین فى حكم التعامل بعملة بتكیون 

  :لة ویمكن حصر ھذا الخالف فى ثالثة أقوالومدى اعتبارھا عم
اعتبار البتكوین عملة وجواز التعامل بھا بیعا وشراء وجواز إجراء : القول األول

  )٣(. بینھا وبین بقیة العمالت بشروطھ)٢(الصرف

                                                           

بدر البدر، تدقیق : سین استانبولي، مراجعة یا: الباحثون المسلمون إعداد : مقال على موقع) (١
/ ١( أسامة الدبس، بیان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعیة البتكوین، الرقم :لغوي 
عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد / م، مراجعة نھائیة، د٢٠١٨ / ٠١/ ١١بتاریخ  ) ٢٠١٨

 الرقمیة الرؤیة الشرعیة، واآلثار النقود: م، ویراجع فى تلك المخاطر أیضا٢٠١٨اإلسالمى 
 . رئیس الھیئة الشرعیة لمجموعة البركة المصرفیة٢٤عبدالستار أبوغدة صــ/االقتصادیة، د

 حامد صادق قنیبي - معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي . مبادلة النقد بالنقد: الصرف ھو) (٢
 .، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الثانیة٢٧٣صــ

لكون المسالة حادثة فال تتوافر فیھا مراجع وكتب مطبوعة وإنما عبارة عن بعض الفتاوى ) (٣
والمقاالت المتوفرة على الشبكة العنكبوتیة ولذا سوف اضطر للعزو إلیھا توثیقا للمعلومة حیث 

فیاض عبدالمنعم، منتدى االقتصاد اإلسالمى، حوار منضبط / فضیلة الدكتور: ذھب إلى الجواز
عبدالبارى مشعل مدیر منتدى االقتصاد / ، مراجعة نھائیة د٢٠حدود ملف حول البتكوین رقم وم

م، ٢٠١٧/ ٢٣/٧فتوى بتاریخ اإلسالمي، القسم العربى، وموقع طریق اإلسالم على اإلنترنت 
النقود الرقمیة الرؤیة : ، ویراجع٢٥١١٧٠، ١٩١٦٤١: موقع الفتوى إسالم ویب رقم الفتوى

 رئیس الھیئة الشرعیة لمجموعة ٢٤عبدالستار أبوغدة صــ/ثار االقتصادیة، دالشرعیة، واآل
 .البركة المصرفیة
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حرمة تداول عملة بتكوین وحرمة التعامل بھا وھو ما ذھب إلیھ : القول الثانى
  )٢(. وبعض من دور اإلفتاء فى البالد اإلسالمیة)١(جمھور الفقھاء المعاصرین

التوقف فى اعتبار البتكوین عملة وفى حكم التعامل بھا وھو رأى : القول الثالث
  )٣(.بعض الفقھاء المعاصرین

  :سبب الخالف
  :ویرجع سبب الخالف كما أرى إلى ما یلى

ف ونظر بین حداثة نشأة ھذه النازلة، فكل نازلة وواقعة فى أولھا تكون محل خال-
  .الفقھاء

  .عدم تصورھا التصور الكامل الذى یسمح للفقیھ بإصدار الحكم الشرعى باطمئنان-
تردد النظر لدى الفقھاء فى اعتبارعملة بتكوین نقدا من عدمھ فمن اعتبرھا منھم -

  . نقدا قال بجواز التعامل بھا، ومن لم یعتبرھا نقدا قال بعدم جواز التعامل بھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــةاألدلـــــــ

  : أدلة القول األول
یمكن االستدالل ألصحاب القول األول بعدة أدلة من الكتاب، والسنة، والقواعد 

  الفقھیة
  :والمعقول

                                                           

الشیخ الدكتور عبداهللا بن محمد المطلق عضو ھیئة كبار العلماء بالسعودیة، نقلت فتواه شبكة ) ١(
cnn  ،بالعربیة على موقعھا -ksa/٢٠١٨/٠١/١٥/tech/com.cnn.arabic://https
clerk-religious-bitcoinعبد الصادق بن خلكان، مقطع منقول من قناة :   والشیخ الدكتور

 .عبد الصادق ابن خلكان.قناة الدروس العلمیة للشیخ د: 
الشؤون الدینیة بالجمھوریة ھیئة ة، ودار اإلفتاء المصریة، ودار اإلفتاء الفلسطینی: منھا) (٢

 ) ٢٠١٨/ ١( بیان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعیة البتكوین، الرقم :  التركیة، یراجع
عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد اإلسالمى / م، مراجعة نھائیة، د٢٠١٨ / ٠١/ ١١بتاریخ 
  .م٢٠١٨

  :ویراجع أیضا المواقع التالیة
، المفتى فضیلة ٢٨/١٢/٢٠١٧: ، التاریخ ٤٢٠٥: فتاء المصریة الرقم المسلسل فتوى دار اإل-

  . =األستاذ الدكتور شوقى إبراھیم عالم
/ ١٤ الصادر بتاریخ ١٨٥/١قرار رقم ) دار اإلفتاء الفلسطینیة ( قرار مجلس اإلفتاء األعلى  - =

 .م٢٠١٧/كانون األول
مناقشة في البیتكوین :   فى مقال بعنوانمحمد صالح المنجد،/ د.وھو ما ذھب إلیھ أ) (٣
)Bitcoin (المصدر. قضایا مالیة معاصرة: وحكمھ الشرعي، محمد صالح المنجد، التصنیف :

، وكذلك الشیخ )١٧- ٠٩-٢٠١٧ (١٤٣٨ ذو الحجة ٢٥: مجموعة مواقع مداد، تاریخ النشر
علي القره داغي / د.ق، وأمحمد صالح المنجد فى المقال الساب/عبدالرحمن البراك أشار إلى ذلك د

فتوى صوتیة لھ على . لم أصدر فتوى بتحریم البتكوین ولكن ال أنصح بالتداول بھا: حیث قال
  CQ_vc٧VJXuO=v?watch/com.youtube.www://https:     موقع

 Bitcoinالتعامُل بالعملة المسمَّاة بیتكوین : وانحسام الدین عفانة فى فتوى لھ بعن/ د.وأ
: األلكترونیة، على موقع شبكة یسألونك اإلسالمیة على ھذه الرابط

/net.yasaloonak://http  م٢٢/١٢/٢٠١٧ بتاریخ. 
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  أدلتھم من الكتاب: أوال

C   B A @ ? > = < ; : 9 (: قولھ تعالى-١

H G F E D  ()١(  

أن أساس التعامل بین الناس فى التجارات نصت اآلیة الكریمة على : وجھ الداللة
والمعامالت قائم على التراضى، والتعامل والتداول بعملة بتكوین قائم على التراضى 
بین البائع والمشترى فقد تراضیا ھذه العملة كوسیط للتبادل فال یوجد ما یمنع من 

  .ذلك فیكون التعامل بھا جائز شرعا
  :المناقشة

بأنھا عامة مخصوصة بالنھى عن بعض المعامالت التى : آلیةیناقش االستدالل بھذه ا
ال تتوافق مع الشریعة اإلسالمیة والتى یترتب على التعامل بھا ضرر ومنھا عملة 
بتكوین، إضافة لذلك فإن أول اآلیة ینھى عن أكل أموال الناس بالباطل، والتعامل 

ل أموال الناس بالباطل بعمالت لم تصدرھا حكومات الدول أو تقر التعامل بھا من أك
  .إذ ال ضامن لھا عند االنقطاع والكساد

  )٢()   Z ] \ [̂ (: قولھ تعالى-٢

واقتضى أیضا الوفاء بعقود البیاعات واإلجارات  ":قال اإلمام الجصاص: وجھ الداللة
والنكاحات وجمیع ما یتناولھ اسم العقود فمتى اختلفنا في جواز عقده أو فساده وفي 

ومھ صح االحتجاج بقولھ تعالى أوفوا بالعقود القتضاء عمومھ جواز صحة نذر ولز
  )٣(".جمیعھا من الكفاالت واإلجارات والبیوع وغیرھا

  :نوقش االستدال بھذه اآلیة: المناقشة
بأن األمر بالوفاء بالعقود والعھود إنما ھو مخصوص في عقد، أو عھد جاء الشرع 

 بالوفاء بالعقود والعھود التي نھى الشرع باإللزام بھ، بدلیل أنھا ال تشمل األمر
  )٤(.عنھا
  دلیلھم من السنة: ثانیا

: (  عن عمرو بن عوف المزني، عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، قال-١
  الصلح جائز بین الناس , المسلمون على شروطھم إال شرطا حرم حالال، وأحل حراما

                                                           

 ).٢٩(سورة النساء من اآلیة ) (١
 ).١(سورة المائدة من اآلیة ) (٢
  ،٣/٢٨٦) ھـ٣٧٠: المتوفى(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ) (٣

دار إحیاء /  عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزھر الشریف، ط-محمد صادق القمحاوي : تحقیق
 . بیروت–التراث العربي 

 .٥/٢٢٠بن محمد الدُّْبَیاِن،الُمَعاَمَلاُت الَماِلیَُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة، أبو عمر ُدْبَیاِن ) (٤
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  )١().إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال
بین الحدیث الشریف أن تصالح المسلمین على أمر ما جائز ومشروع : داللةوجھ ال

  .وقد تصالح الناس على التعامل بتلك العملة فیكون التعامل بھا مشروعا
  "والمسلمون عند شروطھم"وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم  : "قال اإلمام الجصاص

الوفاء بجمیع ما یشرط في معنى قول اهللا تعالى أوفوا بالعقود وھو عموم في إیجاب 
  )٢(".اإلنسان على نفسھ ما لم تقم داللة تخصصھ

  :المناقشة
شروط المسلمین في الحدیث ھي الشروط التي نص الشارع على جوازھا، وقد نص 

 على أن كل شرط لیس في كتاب اهللا، فھو باطل، - صلى اهللا علیھ وسلم -الرسول 
   )٣(.وإن كان مائة شرط

  قواعد الفقھیةدلیلھم من ال: ثالثا
  )٤("األصل فى المعامالت اإلباحة: "قاعدة-١

األصل في العبادات البطالن حتى یقوم دلیل على األمر واألصل في : "قال ابن القیم
  .العقود والمعامالت الصحة حتى یقوم دلیل على البطالن والتحریم

فإن العبادة والفرق بینھما أن اهللا سبحانھ ال یعبد إال بما شرعھ على ألسنة رسلھ 
حقھ على عباده وحقھ الذي أحقھ ھو ورضي بھ وشرعھ، وأما العقود والشروط 
والمعامالت فھي عفو حتى یحرمھا ولھذا نعى اهللا سبحانھ على المشركین مخالفة 
ھذین األصلین وھو تحریم ما لم یحرمھ والتقرب إلیھ بما لم یشرعھ وھو سبحانھ لو 

ذلك عفوا ال یجوز الحكم بتحریمھ وإبطالھ فإن سكت عن إباحة ذلك وتحریمھ لكان 
  )٥(.الحالل ما أحلھ اهللا والحرام ما حرمھ وما سكت عنھ

أن العقود والشروط من باب : أحدھا: وأما االعتبار فمن وجوه : "وقال ابن تیمیة
واألصل فیھا عدم التحریم فیستصحب عدم التحریم فیھا حتى یدل . األفعال العادیة
وقد {وقولھ تعالى . األصل فیھا عدم التحریم: كما أن األعیان. ریمدلیل على التح

                                                           

، وأبوداود عن أبى ھریرة ١١/٤٠٩، الطبرانى فى الكبیر٦/٢٤٦السنن الصغرى للبیھقى ) (١
: ١٧٩ / ١قال الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام  . الصلح/األقضیة ب/ ، ك٣٥٩٦ ح٣/٣٣٢بمعناه 

 عوف ضعیف، وكأنھ صححھ الترمذى و أنكروا علیھ ألن راویة كثیر بن عبد اهللا بن عمرو بن
 .وقد صححھ ابن حبان من حدیث أبى ھریرة رضى اهللا تعالى عنھ. اعتبره بكثرة طرقھ

 .٣/٢٨٦أحكام القرآن للجصاص ) (٢
كل شرط لیس فى كتاب اهللا فھو : " وحدیث. ٥/٢٢٤المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ) (٣

 .البیع والشراء مع النساء/ البیوع ب/ ، ك٢٠٤٧ ح٢/٧٥٦أخرجھ البخارى فى صحیحھ " باطل
  ،١/١٦٩القواعد والضوابط الفقھیة المتضمنة للتیسیر، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطیف ) (٤

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، األولى، 
/ ١ بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي ومْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِھیَّة، محمد صدقي بن أحمد

 . لبنان، األولى–، مؤسسة الرسالة، بیروت ١١٥
إعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم ) (٥

 .٢١٦، صــ)ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 
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عام في األعیان واألفعال؛ وإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة } فصل لكم ما حرم علیكم
وأیضا فلیس في . ألن الفساد إنما ینشأ من التحریم وإذا لم تكن فاسدة كانت صحیحة

  )١(".ط إال ما ثبت حلھ بعینھالشرع ما یدل على تحریم جنس العقود والشرو
  أدلتھم من المعقول: رابعا

لمخزون على ھذه الحسابات یمثل وحدات نقدیة، لكن بطریقة ألكترونیة، وما  ا-١
دامت قد حازت القبول العام وحصول الثقة بھا ، كوسیط في التداول والتبادل، فھي 

  . ویجري فیھا الربانقد في حكم النقود الورقیة وبدیل عنھا ، فتجب الزكاة فیھا،
ولو أن الناس أجازوا بینھم الجلود : "  قول اإلمام مالك: "وقد تقدم قول اإلمام مالك

  )٢(".حتى تكون لھا سكة وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرة
  )٣(.فأعطى الجلود حكم النقود إذا جرى تعامل الناس بھا

  :المناقشة
 األلكترونیة لم تحصل ثقة جمھور الناس بھا بأن ھذه العمالت: یناقش ھذا الدلیل

  .كوسیط فى التبادل وإنما شاع ذلك فى مجموعة من الناس ولیس كل الناس
إن كراھة مالك لذلك من باب االحتیاط، ال ألنھ أنزلھا منزلة الذھب والفضة : وقد یقال

سألت : م من كتاب الزكاة، قال ابن القاس)٤(حقیقة، بدلیل ما جاء في المدونة الكبرى
: مالكا عن الفلوس تباع بالدارھم والدنانیر نظرة أوتباع الفلس بالفلسین؟ قال مالك

  .إني أكره ذلك وما أراه مثل الذھب والورق في الكراھیة
البتكوین عملة لھا قیمتھا الجوھریة الحقیقة، على عكس العمالت الورقیة، التي  -٢

فإن البیتكوین لھ قیمة جوھریة حیث تمثلھا ورقة معرضة للتلف والخسارة والسرقة، 
ال یمكن العبث بھا من خالل االزدواجیة وغیرھا من الوسائل غیر المشروعة، حیث 

، األمر الذي ”التعدین“یتم إنشاء العملة الرقمیة الحدیثة من خالل عملیة تسمى 
یتطلب قوة حسابیة على شكل إثبات العمل، وھذا ھو بالضبط ما یعطي عملة 

  .قیمتھا الجوھریةالبیتكوین 
 النقود ال یعرف لھا حد طبعي وال شرعي بل مرجع ذلك إلى العادة واالصطالح؛ -٣

وذلك ألنھ في األصل ال یتعلق المقصود بھا؛ بل الغرض أن تكون معیارا لما یتعامل 
الناس بھ وعملة بتكوین ال تقصد لذاتھا بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا، ولھذا یمكن 

  )٥(.اعتبارھا نقدا
                                                           

 .٢٩/١٥١مجموع الفتاوى) (١
 .٣/٥المدونة ) (٢
العزو إلى أبحاث ھئیة كبار : تنبیھ. ١/٥٥كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة أبحاث ھیئة ) (٣

العلماء بالسعودیة ال یعنى أنھم نصوا فى ھذه األبحاث على جواز التعامل بعملة بتكوین وإنما لم 
یتعرضوا للمسألة فى ھذه األبحاث من أساسھ، وإنما تكلموا فى النقد الورقى وحكمھ وبعض ما 

 .ه من أدلة یصلح لالستدالل بھ فى ھذه النازلةذكرو
 .١/٣٤١المدونة ) (٤
، ٢٥٢/ ١٩مجموع الفتاوى البن تیمیة یراجع كالم في نفس المعنى عن الدرھم والدینار في ) (٥

 .٥٩ ، ١/٥٥أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة 
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القابلیة العامة للنقد من حیث ھو نقد في الجملة لیس ناتجا عن قیمة ذاتیة في  -٤
النقد أو عن وازع سلطاني یفرض التعامل بھ فقط، وإنما ھي الثقة العامة بھ كقوة 
شرائیة مطلقة، سواء أكانت ھذه الثقة صادرة عن تغطیتھا بالمعدن النفیس أو عن 

  )١(.تبارھا أو عن أي اعتبار آخر یضمن ھذه الثقةاالنقیاد إلى حكم سلطاني باع
  :المناقشة

ما ذكرتموه غیر مسلم ألنھ مادامت ھذه العملة ال تحمل ختما أو تصریح أى مؤسسة 
مركزیة وعدم تمتعھا بضمان الدولة أو ائتمان حكومى فإنھ ال یمكن اعتبارھا من 

لیات المضاربة بسبب أصناف المال، باإلضافة إلى ذلك فإن كونھا مفتوحة على عم
خاصیة فقدان أو زیادة قیمتھا یجعلھا تستخدم بسھولة فى األعمال الغیر مشروعة 

  )٢(.كغسیل األموال واألعمال المالیة البعیدة عن رقابة الدولة
  أدلة المذھب الثاني القائل بتحریم التعامل بعملة البتكوین

  :ة والمعقولوقد استدل القائلون بالتحریم بأدلة من الكتاب والسن
  من الكتاب: أوال

! " # $ % (:  وقولھ تعالى)٣(): ; >((: قولھ تعالى-١

/ . - , + * ) ( ' &  ()٤(  

فى اآلیتین الكریمتین النھى عن القمار ألنھ من أكل أموال الناس : وجھ الداللة
  . والبتكوین فیھ معنى القمار فیكون داخال فى عموم اآلیة الكریمة)٥(بالباطل،

 تشبھ المقامرة فھى -عملة البتكوین-كما أنھا : "ى فتوى دار اإلفتاء المصریةجاء ف
 إلى الخراب المالى على مستوى األفراد والجماعات -بشكل مباشر–تؤدى 

والمؤسسات؛ من إفساد المعامالت المتداولة المقبولة، وھبوط أسعارھا فى السوق 
  )٦("المحلیة والدولیة

فمصنع البتكوین یتنافس مع المشاركین : " لفلسطینیةوجاء فى فتوى دار اإلفتاء ا
جمیعا بحل األحجیات الخوارزمیة، وتكون الكمیة المنتجة من نصیب أول الناجحین 

                                                           

 .١/٦٠سعودیة أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة ال) (١
بتاریخ  ) ٢٠١٨/ ١(  الرقم ٢١بیان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعیة البتكوین صــ) (٢

عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد اإلسالمى / م، مراجعة نھائیة، د٢٠١٨ / ٠١/ ١١
 .م٢٠١٨

 ).٣(سورة المائدة من اآلیة ) (٣
 ).٩٠(سورة المائدة من اآلیة ) (٤
تفسیر القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي : یراجع) (٥

أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار : ، تحقیق٦/٥٩) ھـ٦٧١: المتوفى(شمس الدین القرطبي 
 . القاھرة، الثانیة–الكتب المصریة 

، المفتى ٢٨/١٢/٢٠١٧: ، التاریخ ٤٢٠٥: فتوى دار اإلفتاء المصریة الرقم المسلسل ) (٦
 . فضیلة األستاذ الدكتور شوقى إبراھیم عالم
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بحل األحجیة، ویذھب جھد اآلخرین سدى مع خسارتھم لتكالیف الكھرباء والصیانة 
  )١(".وغیر ذلك

  أدلتھم من السنة: ثانیا
  :والتى منھاأحادیث النھى عن بیع الغرر 

 عن بیع -صلى اهللا علیھ وسلم-نھى رسول اهللا : ( عن أبى ھریرة قال -١
  )٣().)٢(الغرر

أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم نھى عن ( عن ابن عباس، رضي اهللا عنھما،  -٢
  )٥().)٤(وحبل الحبلة والمضامین المالقیح

التعامل بالبتكوین على فى الحدیثین السابقین النھى عن الغرر، ویشتمل : وجھ الداللة
غرر شدید فیكون التعامل بھ محرما حیث إن النھى یقتضى التحریم عند األصولیین 

  )٦(.ما لم یصرفھ صارف
اتفق االقتصادیون وخبراء المال على أن ھذه العملة : وجھ الغرر فى البتكوین

وعقودھا حوت أكبر قدر من الغرر فى العمالت والعقود المالیة الحدیثة على 
اإلطالق، مع أن شیوع مثل ھذا النمط من العمالت والممارسات الناتجة عنھا یخل 
بمنظومة العمل التقلیدیة التى تعتمد على الوسائط المتعددة فى نقل األموال والتعامل 
فیھا؛ كالبنوك، وھو فى ذات الوقت ال ینشىء عملة أو منظومة أخرى بدیلة منضبطة 

  )٧(.ومستقرة، ویضیق فرص العمل

                                                           

/ ١٤ الصادر بتاریخ ١٨٥/١قرار رقم ) دار اإلفتاء الفلسطینیة ( فتوى مجلس اإلفتاء األعلى ) (١
 .م٢٠١٧/كانون األول

بیع ما دخلتھ الجھالة سواء : وقیل ھو. بیع ما لھ ظاھر تؤثره وباطن تكرھھ: بیع الغررھو) (٢
 ١١٤معجم لغة الفقھاء صــ. انت في الثمن أم في المبیع، أم في االجل، أم في القدرة على التسلیمأك
،٣٣٠. 

 .بطالن بیع الحصاة والبیع الذى فیھ غرر/ البیوع، ب/ ، ك٣٨٨١ح ٥/٣مسلم فى صحیحھ ) (٣
  .بیع ما في ظھور الجمال: بیع ما في بطون إناث اإلبل والمالقیح : المضامین ) (٤

بیع كان أھل الجاھلیة یتبایعونھ ، كان الرجل منھم یبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة : ل الحبلة وحب
  .، ثم تنتج التي في بطنھا

المحموالت في البطن وھي األجنة ، والواحدة منھا ملقوحة ، : المالقیح : قال أبو عبید 
، ٨/١٣٧ھـ ٥١٦البغوي تشرح السنة، الحسین بن مسعود . ما في أصالب الفحول: والمضامین 

 .بیروت، الثانیة_  دمشق - محمد زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي -شعیب األرناؤوط : تحقیق
، وبلوغ ٢/٨٩مجمع الزوائد : ، والحدیث ضعیف یراجع١٠٩/ ١١أخرجھ البزار فى المسند ) (٥

 .١٦٨/ ١المرام البن حجر
وفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن روضة الناظر وجنة المناظر، أبو محمد م: یراجع) (٦

) ھـ٦٢٠: المتوفى(قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
 .، مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة١/٦٠٦
، المفتى ٢٨/١٢/٢٠١٧: ، التاریخ ٤٢٠٥: فتوى دار اإلفتاء المصریة الرقم المسلسل  بیان) (٧

 . فضیلة األستاذ الدكتور شوقى إبراھیم عالم
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-نھى رسول اهللا : ( عن أبى الزبیر وسعید بن میناء عن جابر بن عبد اهللا قال -٣
 قال - ) )٤( والمخابرة)٣( والمعاومة)٢( والمزابنة)١( عن المحاقلة-صلى اهللا علیھ وسلم

  )٥(.بیع السنین ھى المعاومة: أحدھما
 حال العقد، یفید الحدیث حرمة بیع السنین لكونھ یبیع ما ال وجود لھ: وجھ الداللة

فھو من الغرر أو المجھول، وینطبق ھذا على البیتكوین من حیث إنھ عملة مجھولة 
  )٦(.المصدر، ولم تصدرھا جھة رسمیة بحیث تكون ضامنة لھا، فتدخل فى النھى

وقد ورد النھى عن بیع المجھول وغیر : "وجاء فى فتوى دار اإلفتاء الفلسطینیة
بیع المضامین والمالقیح، وكذلك النھى عن بیع المضمون، كاألحادیث الناھیة عن 

الغرر كالسمك فى الماء، أو الطیر فى الھواء، ونحو ذلك مما یدخل فى باب بیع الغرر 
أو المجھول، إذ ینطبق ھذا على واقع البتكوین؛ فھى عملة مجھولة المصدر، وال 

   )٧(".ضامن لھا، فال یجوز التعامل بھا، ال تعدینا وال بیعا وال شراء
  :أدلتھم من المعقول: ثالثا

  :وقد استدل اصحاب ھذا القول بجملة أدلة من المعقول یمكن إجمالھا فیما یلى
العمالت المشفرة كالبتكوین لیست تحت سلطة مركزیة وبالتالى : جھالة المصدر-١

فإنھا ال تقع تحت ضمانة الدولة، وفى ھذا السیاق فإنھ یمكن استعمالھا فى عملیات 
  . وغسیل األموال مما یجعل من غیر المناسب التعامل بھاالمضاربة
  :المناقشة

االستعماالت غیر القانوینة أمر عارض ال یؤثر فى الحكم الكلى، كما أنھ یحدث فى 
  .العدید من العمالت االئتمانیة المعاصرة واألسھم وال یؤثر فى جوھریة الثمن

                                                           

اإلفصاح عن معاني الصحاح، یحیى بن . المحاقلة في الزرع بیع الزرع القائم بالحب كیال) (١
) ھـ٥٦٠: المتوفى(محمد بن ھبیرة الذھلي الشیبانّي، أبو المظفر، عون الدین ) ُھَبْیَرة بن(
 .دار الوطن/  م أحمد، طفؤاد عبد المنع: ، تحقیق٨/٢٤١

تحفة األبرار شرح . بیع الثمر على الشجر بجنسھ موضوعا على وجھ األرض: المزابنة) (٢
: ، تحقیق٢/٢٣٣) ھـ٦٨٥ت (مصابیح السنة، القاضي ناصر الدین عبد اهللا بن عمر البیضاوي 

 .لجنة مختصة بإشراف نور الدین طالب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت
أن یبیع ثمر نخیلھ سنین ثالثا أو أربعا أو : بیع السنین، وصورة بیع السنین: المعاومة ھي) (٣

 .٨/٨٥شرح السنة للبغوى . أكثر، فھو فاسد، ألنھ بیع ما لم یخلق ھذا في بیوع األعیان
, وفساد ھذا العقد لجھالة األجرة وقدرھا, أن یستأجر األرض بجزء من ریعھا: المخابرة ھي) (٤

تحفة . األرض اللینة: والخبراء, ومنھ الخبیر للنبات واألكار, وھو الزراعة, الخبر: واشتقاقھا من
 .٢/٢٣٤األبرارشرح مصابیح السنة 

النھى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة / البیوع، ب/، ك٣٩٩٤ح ١٥/١٨صحیح مسلم ) (٥
 .لسنینوبیع الثمرة قبل بدو صالحھا وعن بیع المعاومة وھو بیع ا

واقع العمالت األلكترونیة الجدیدة مثل بتكوین والحكم الشرعى المتعلق بھا، أبوخالد الحجازى، ) (٦
 .م٢٠١٧ / ١٠/ ٢٨ھـ بتاریخ ١٤٣٨ ذو القعدة ٣٢، السنة ٣٧٠مجلة الوعى العدد 

/ ١٤ الصادر بتاریخ ١٨٥/١قرار رقم ) دار اإلفتاء الفلسطینیة ( فتوى مجلس اإلفتاء األعلى ) (٧
 .م٢٠١٧/كانون األول
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تصریحا من مؤسسة نقدیة العمالت االفتراضیة كالبتكوین ال تحمل ختما أو -٢
مركزیة وال تتمتع بضمان الدولة أو ائتمان حكومى فال یمكن اعتبارھا حینئذ من 

  )١(.أصناف المال
  :المناقشة

جھالة المصدر وغیاب الرقابة غیر مؤثر فى الحكم الكلى؛ ألن جمیع قوانین العملة 
كوین، والثقة التى معلن عنھا، ومعروفة للمتعاملین من خالل التطبیقات الخاصة بالبت

 التى تمنح الثقة )٢(یمنحھا االعتماد الحكومى تم تعویضھا بتقنیة بلوك تشین
  )٣(.بطبیعتھا

المخاطرة الكبیرة التى تشتمل علیھا ھذه العملة فى أصلھا، حیث إنھا تعد أشد -٣
العمالت فى األسواق المالیة خطورة، فإن المقبلین على شراء ھذه العملة یستھدفون 

اربة فیھا عن طریق االحتفاظ بھا مدة؛ أمال فى ارتفاع سعرھا بشكل غیر المض
عادى، مما یؤدى إلى تضاعف األرباح، وھو ما یكذبھ تتبع أخبار ومعلومات سوق 
ھذه العملة؛ حیث تكررت سرقة المالیین من ھذه العملة، ومن ثم أدى مباشرة 

سارة من قبل أى بنك أو النخفاض سعرھا بشكل كبیر، وال یمكن تحمل مثل ھذه الخ
مؤسسة مالیة فضال عن األفراد العادیین، وھو ما یؤدى الستنزاف ثروات الناس 

  .وأموالھم وضیاعھا فى شىء غیر معلوم
  المناقشة

التقلب فى أسعار البتكوین، وعدم االستقرار النسبى فى قیمتھا، یؤثر فى الكفاءة كما 
اصرة واألسھم، وال یؤثر فى جوھر ھو حال العدید من العمالت االئتمانیة المع

  )٤(.الثمنیة
یتمثل الضرر الذى ینتج عن ھذه المعاملة فى جھالة أعیان المتعاملین بھا : الضرر-٤

وھویاتھم، وإذعان العمیل بتحملھ الكامل لنتائج ھذه المعاملة شدیدة المخاطرة مع 
تى یجب اتباعھا جھالة أغلب العمالء المتسخدمین لھذه العملة للقواعد المھنیة ال

لتخفیف احتماالت الخسائر، بل عدم قدرة العمیل على مقاضاة السمسار إذا خالف 
  .أوامر العمیل أو ارتكب خطأ مھنیا جسیما ترتب علیھ خسارة العمیل

                                                           

بیان منتدى االقتصاد : یرجع فى ھذه الفتوى إلى. فتوى رئاسة الشؤن الدینیة فى تركیا) (١
م، ٢٠١٨ / ٠١/ ١١بتاریخ  ) ٢٠١٨/ ١( ، الرقم ٢٠اإلسالمي بشأن مشروعیة البتكوین، صــ

 .م٢٠١٨عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد اإلسالمى / مراجعة نھائیة، د
 .٤٧تقد تعریفھا صــ) (٢
 ) ٢٠١٨/ ١( ، الرقم ٢٤بیان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعیة البتكوین، صــ) (٣

عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد اإلسالمى / م، مراجعة نھائیة، د٢٠١٨ / ٠١/ ١١بتاریخ 
 .م٢٠١٨

 ) ٢٠١٨/ ١(  الرقم ،٢٤بیان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعیة البتكوین، صــ) (٤
عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد اإلسالمى / م، مراجعة نھائیة، د٢٠١٨ / ٠١/ ١١بتاریخ 
 .م٢٠١٨
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ھذه العملة ال تعترف بھا أغلب الدول، وال تخضع لرقابة : عدم االعتراف-٥
مركزیة المنوط بھا تنظیم السیاسة المؤسسات المصرفیة، وعلى رأسھا البنوك ال

  .النقدیة للدول، وبیان ما یقبل التداول من النقود من عدمھ
المصدر لھذه العملة مفتئت على ولى األمر الذى : التعدى على سلطة ولى األمر-٦

جعل الشرع حق ضرب العملة وإصدارھا من الحقوق الخالصة لھ أومن ینوب عنھ 
تى تكون معلومة المعیار ومضمونة وتحصل ثقة من المؤسسات النقدیة، وذلك ح

  .الناس بھا واطمئنانھم، وتسلم من التزویر والتالعب
استعمال ھذه العملة فى التداول یمس من سلطة الدولة فى الحفاظ على حركة -٧

تداول النقد بین الناس، وضبط كمیة المعروض منھ، وینقص من إجراءاتھا الرقابیة 
قتصادیة الداخلیة والخارجیة مع فتح أبواب خلفیة تسمح الالزمة على األنشطة اال

  )١ (.بالممارسات المالیة الممنوعة
یشترط فى النقد أن یكون مقیاسا للسلع والخدمات بشكل عام، أى أن تتوافر في -٨

أما البتكوین فھى مجرد أداة تبادل لسلع معینة وخدمات، ) علة الثمنیة ( العملة 
مات على إطالقھا، بل أكثر المؤسسات ال تعترف بالبتكوین ولیس مقیاسا للسلع والخد

  .كعملة
یشترط فى النقد أن یكون شائعا بین الناس، أما البتكوین فھى عملة إلكترونیة -٩

وھمیة لیست شائعة بین الناس، وھى خاصة بمن یتداولھا ویقر بقیمتھا، بل إنھا 
غرب وفلسطین واألردن حظرت فى دول كثیرة مثل الصین، وروسیا، ومؤخرا فى الم

والسعودیة؛ لخطوة التعامل بھا على اقتصاد الدولة؛ بسبب نزوح رأسال المال 
الوطنى، واستبدالھ بتلك العملة التى یمكن أن تھبط قیمتھا للصفر أو ترتفع لحدود 

  )٢(.فلكیة
  .ھذا جملة ما استدل بھ المانعون من أدلة

  :أدلة القول الثالث القائل بالتوقف
تند من توقف فى المسألة ھو الورع وترك الحكم الشرعى فى مثل ھذه وكان مس

القضایا للمجامع الفقھیة، مع غیاب التصورالكامل لھذه العملة، والجھل باآلثارالتى 
  .یمكن أن تترتب على التعامل بھا

وقد توقف شیخنا عبد الرحمن البراك في : " قال الشیخ الدكتور محمد صالح المنجد
لبیتكوین، لكنھ أوجب الزكاة فیمن ملك منھا نصابا بمفردھا أو مع جواز تداول ا

                                                           

، المفتى ٢٨/١٢/٢٠١٧: ، التاریخ ٤٢٠٥: فتوى دار اإلفتاء المصریة الرقم المسلسل  بیان) (١
أشرف / یة إسالمیة للدكتورالبتكوین رؤ: ویراجع. فضیلة األستاذ الدكتور شوقى إبراھیم عالم

item/articles/com.mugtama://https/٦٣٢٤٨-٢٠١٧-١١-٠٧-: دوابة على موقع
html.م٢٠١٧نوفمبر ٠٧:  بتاریخ٠٨-١٤-٢٧. 

/ ١٤ الصادر بتاریخ ١٨٥/١قرار رقم ) سطینیة دار اإلفتاء الفل( فتوى مجلس اإلفتاء األعلى ) (٢
عبدالستار أبوغدة /م، النقود الرقمیة الرؤیة الشرعیة، واآلثار االقتصادیة، د٢٠١٧/كانون األول

 . رئیس الھیئة الشرعیة لمجموعة البركة المصرفیة٢٤صــ
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وقال شیخنا نفع اهللا بھ عن البیتكوین ألیست ماال یغتني  .غیرھا إذا حال علیھا الحول
: " ثم قال ھو رحمھ اهللا" بھ؟ ألیست تورث عنھ؟ ألیس یستطیع أن یشتري بھا؟

لتعامل بھا في أول ظھورھا عندما ولذلك ال ُیستبعد أن یظھر اجتھاد فقھي بتحریم ا
تكون المخاطر عالیة جراء عدم االعتراف بھا من أكثر الدول وألنھا ضعیفة 
االعتمادیة والموثوقیة نتیجة لذلك فیكون التعامل بھا مغامرة ومقامرة ثم یتغیر الحكم 

  .إذا اكتسحت وسادت وفرضت نفسھا عالمیا
اهللا وسنة محمد صلى اهللا علیھ وسلم كتاب : ومرجعنا في معرفة األحكام الشرعیة

واجتھاد أھل العلم وخصوصا في النوازل والمستجدات المعاصرة كالبتكوین قال 

ویجب على القادرین من أھل العلم   )١() ( * + , - . / 0 (: تعالى

االجتھاد لتوضیح أحكام النوازل والبد من قائم هللا بالحجة، ومثل ھذه القضایا الكبار 
فتاوى جماعیة من المجامع الفقھیة ولجان اإلفتاء وباحثي الدراسات تحتاج إلى 

العلیا ویشارك في توضیح الرؤیة خبراء التقنیة، ویشارك في توضیح الرؤیة خبراء 
وتعاونوا على البّر (التقنیة واالقتصادیون الذي یعینون أھل العلم في ذلك 

  )٢()".والتقوى
 التعامل بالبیتكوین تعتبر من النوازل المالیة قضیة :"وقال الدكتور حسام الدین عفانة

المعاصرة، ومع میلي إلى عدم التدوال بھا إال أننا بحاجٍة ماسة لدراستھا دراسًة 
  .مستفیضًة وفق األسس العلمیة لدراسة وبحث فقھ النوازل المعاصرة

وأنھ لمعرفة حكمھا الشرعي ال بدَّ من عرضھا على المجامع الفقھیة المتخصصة 
  )٣(".ت فیھا وفق األصول العلمیةللب

  :القول المختار
بعد ھذا العرض ألقوال الفقھاء المعاصرین لحكم التعامل بالبتكوین ومدى اعتبارھا 
عملة ومناقشة ما أمكن مناقشتھ من األدلة، فإنى أختار القول الثانى القائل بحرمة 

لقول بھ من حفظ المال التداول والتعامل بھذه العملة لقوة ما استدلوا بھ ولما في ا
  واهللا أعلم. الذى ھو أحد المقاصد الضروریة للشریعة اإلسالمیة

  

                                                           

  ).٤٣( سورة النحل من اآلیة ) (١
وحكمھ ) Bitcoin(  مناقشة في البیتكوین :محمد صالح المنجد بعنوان/ مقال للدكتور) (٢

 ذو ٢٥: مجموعة مواقع مداد، تاریخ النشر: المصدر. قضایا مالیة معاصرة: الشرعي، التصنیف
 ).١٧-٠٩- ٢٠١٧ (١٤٣٨الحجة 

 األلكترونیة، على موقع شبكة Bitcoinالتعامُل بالعملة المسمَّاة بیتكوین : فتوى لھ بعنوان) (٣
 م٢٢/١٢/٢٠١٧ بتاریخ  net.yasaloonak://http/: ى ھذه الرابطیسألونك اإلسالمیة عل
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  النتائج والتوصيات

  :النتائج: أوال
اسم لكل : "ورد على عبارات الفقھاء  ما یفید استعمالھم للنقد بالمعنى العام وھو -١

د أو ورق أو ما ُیستعمل وسیطا للتبادل سواء كان من ذھب أو فضة أو نحاس أو جلو
وھذا التعریف یتوافق مع مفھوم النقد عند علماء " غیر ذلك إذا كان یلقى قبوال عاما

  .االقتصاد
 ظھرت النقود األلكترونیة مع ظھور التجارة األلكترونیة حیث أصبح الناس في -٢

  .حاجة لطریقة مبادلة جدیدة تلبى حاجاتھم
 وانخفاض التكالیف، كما أنھا تتمتع تتمیز النقود األلكترونیة بسھولة االستخدام،-٣

  .بقدر كاف من السریة والخصوصیة
یرجح جانب كبیر من فقھاء القانون اعتبار النقود األلكترونیة بدیلة للنقود الورقیة -٤

  .بمعنى أنھا نقود عادیة متطورة تبرء بھا الذمة وتعد وسیلة سداد
اء الوارد في النقود الورقیة یمكن تخریج النقود األلكترونیة على نفس خالف الفقھ-٥

بجامع الثمنیة في كٍل، وقد رجح فقھاء المسلمین أن النقود الورقیة نقد قائم مقام 
الذھب والفضة وبدیل لھ، وتسرى علیھ كل أحكامھ، فیینطبق ھذا على النقود 

  .األلكترونیة أیضا
والمختارأنھا اختلف الفقھاء في تكییف عالقة المصدر للنقود األلكترونیة بالعمیل -٦

  .عالقة ضمان وكفالة
كما اختلفوا في تكییف عالقة التاجر بالمصدر والذى یترجح أنھا أیضا عالقة -٧

  .ضمان
 التكییف الفقھى لتحویل النقود الورقیة إلى نقود ألكترونیة أنھ عقد صرف -٨

ویشترط فیھ ما یشترط في عقود الصرف من وجوب التماثل عند اتحاد الجنس، 
  . وإن اختلف الجنس وخلو العقد من شرط الخیاروالتقابض

عملة إلكترونیة تخیلیة مشفرة، حدیثة الظھور فى العالم، لیس لھا :  البتكوین-٩
  .وجود فیزیائى على أرض الواقع، حیث یتم تداولھا عبر اإلنترنت فقط

 طرح شخص أطلق على نفسھ االسم الرمزي ساتوشي ناكاموتو فكرة بیتكوین -١٠
  .م٢٠٠٨ولى في ورقة بحثیة في عام للمرة األ

 ھو تغییر ٢٠٠٩ الھدف من ھذه العملة التي طرحت للتداول للمرة األولى سنة -١١
  .االقتصاد العالمي بنفس الطریقة التي غیرت بھا الویب أسالیب النشر

طریقة التعدین، وطریقة :  یمكن الحصول على البتكوین من خالل طریقتین-١٢
  .شراء العملة

بتكوین ال یتوافر فیھ وظائف النقود التى ذكرھا الفقھاء وعلماء االقتصاد من ال-١٣
  .كون النقود وسیلة للتبادل، ومقیاس للقیم، ومخزن لھا

 اتفق الفقھاء على أن وظیفة ضرب العملة وصكھا إنما ھو لإلمام أو الحاكم أو -١٤
  .اد والمجتمعاترئیس الدولة لما یترتب على عكس ذلك من أضرار خطیرة على األفر



 - ٦٧ -

 قرر الفقھاء العقوبة التعزیزیة لمن یغیر سكة المسلمین بأن یضرب على غیر -١٥
سكتھم، فیفتات على الحاكم بفعلھ، وھذا یتوافق مع النظم القانونیة واالقتصادیة 

  .المعاصرة
التعامل بالبتكوین لھ كثیر من المخاطر من عدم وجود جھة رسمیة مؤسسة، -١٦

متأرجحة ومعرضة للسرقة، كما یمكن التعامل بھا فى بیع الممنوعات، كما أنھا عملة 
  .وعملیات تبییض األموال

جواز : اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم التعامل بالبتكوین على ثالثة أقوال-١٧
التعامل بھا واعتبارھا عملة، حرمة التعامل بھا وعدم اعتبارھا عملة، التوقف فى 

  .اعتبار البتكوین عملة
المختار بعد دراسة األقوال السابقة ھو القول بالحرمة نظرا لما یترتب على -١٨

  .التعامل بھا من مخاطر عدیدة، ومن باب الحفاظ على األموال
  التوصیات: ثانیا

أوصى بضرورة فھم قضیة التعامل بالبتكوین فھمًا صحیحًا مطابقًا للواقع باالستعانة -
  .مبأھل الخبرة من االقتصادیین وغیرھ

قضیة التعامل بالبیتكوین تعتبر من النوازل المالیة المعاصرة، والمجتمع بحاجٍة -
ماسة لدراستھا دراسًة مستفیضًة وفق األسس العلمیة لدراسة وبحث فقھ النوازل 
المعاصرة، ولمعرفة حكمھا الشرعي أوصى بعرضھا على المجامع الفقھیة 

  .المتخصصة للبت فیھا وفق األصول العلمیة
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  مصادر والمراجعال
  كتب التفسیر: أوًال

دار الكتب /  ھـ ط٢٠٤أحكام القرآن ألبى عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعى ت -١
  .عبد الغنى عبد الخالق: العلمیة بیروت، تحقیق

  .دار الفكر بیروت/ ھـ ط٣٧٠أحكام القرآن ألحمد بن على الرازى الجصاص ت -٢
 –ھـ دار المنار ٥٤٣د اهللا بن العربى ت أحكام القرءان ألبى بكر محمد بن عب-٣

  .األولى/ محمد بكر إسماعیل، ط/ مصر تحقیق د
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد  -٤

دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ) ھـ١٣٩٣: المتوفى (القادر الجكني الشنقیطي 
  . لبنان–بیروت 

 القرءان العظیم المعروف بتفسیر ابن كثیر ألبى الفداء إسماعیل بن عمر تفسیر-٥
دار والى اإلسالمیة تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد الطبعة / ھـ ط٧٧٤بن كثیر ت 

  .األولى
  .الھیئة المصریة العامة للكتاب/  تفسیر المنار لمحمد رشید رضا  ط-٦
ھـ ط دار ٦٧١مد القرطبى ت الجامع ألحكام القرءان ألبى عبداهللا محمد بن أح-٧

  . القاھرة-الشعب
 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للعالمة أبي الفضل شھاب -٨

. ھـ الناشر دار إحیاء التراث العربي١٢٧٠الدین السید محمود األلوسي البغدادي ت 
  . بیروت–
المكتب / ھـ ط٥٩٧ زاد المسیر، ألبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى ت-٩

  .ھـ١٤٠٤اإلسالمى بیروت الطبعة الثالثة سنة 
  :كتب الحدیث وعلومھ: ثانیًا

در الفكر / ھـ ط٢٧٥سنن ابن ماجھ ألبى عبد اهللا محمد بن یزید بن ماجھ ت -١
  .بیروت تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى

قیق دار الفكر تح/ ھـ ط٢٧٥سنن أبى داود لسلیمان بن األشعث السجستانى ت -٢
  .محمد محى الدین عبد الحمید

دارإحیاء / ھـ ط٢٧٩سنن الترمذى ألبى عیسى محمد بن عیسى الترمذى ت -٣
  .التراث العربى، بیروت، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون

  ھـ٣٠٣ألبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائى ت ) المجتبى(سنن النسائى -٤
  .یق عبد الفتاح أبوغدة ط مكتب المطبوعات حلب الطبعة الثانیة تحق

 شرح صحیح البخارى البن بطال أبى الحسن علي بن خلف بن عبد الملك -٥
 -مكتبة الرشد : أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، دار النشر: تحقیق) ھـ٤٤٩: المتوفى(

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : السعودیة، الریاض، الطبعة
مؤسسة / ھـ ط٣٥٤ى ت صحیح ابن حبان ألبى حاتم محمد بن حبان البست-٦

  .الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة تحقیق شعیب األرناؤوط
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المكتب / ھـ ط٣١١صحیح ابن خزیمة ألبى بكر محمد ابن إسحاق بن خزیمة ت -٧
  .محمد مصطفى األعظمى/ اإلسالمى، بیروت، تحقیق د

ـ ھ٢٥٦صحیح البخارى ألبى عبد اهللا محمد بن إبراھیم بن إسماعیل البخارى ت -٨
  .مصطفى دیب البغا/ دار ابن كثیر الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، تحقیق د/ ط
دار إحیاء / ھـ ط٢٦١صحیح مسلم ألبى الحسین مسلم بن الحجاج النیسابورى ت -٩

  .التراث العربى، بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى
  ر العسقالنى فتح البارى بشرح صحیح البخارى للحافظ أبى الفضل أحمد بن حج-١٠
  .دار المعرفة بیروت، تحقیق محب الدین الخطیب/ ھـ ط٨٥٢ت 
الفتح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ومعھ بلوغ األماني  -١١

: المتوفى(من أسرار الفتح الرباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي 
  .ربي، الثانیة، دار إحیاء التراث الع٨/٢٤٧)  ھـ١٣٧٨

مؤسسة / ھـ ط٢٤١مسند أحمد لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانى ت -١٢
  .قرطبة

  :كتب قواعد وأصول الفقھ: ثالثًا
  كتب أصول الفقھ): أ(
) ھ�ـ ٣١٩: المت�وفى  (اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراھیم ب�ن المن�ذر النی�سابوري              -١

مكتب�ة الفرق�ان عجم�ان، مكتب�ة        / طأبوحماد صغیر أحمد بن محمد حنی�ف،        / د: تحقیق
  .مكة الثقافیة، رأس الخیمة، الثانیة

 إرش��اد الفح��ول إل��ي تحقی��ق الح��ق م��ن عل��م األص��ول محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د        -٢
الناش�ر  -الشیخ أحمد عزو عنایة ، دمشق : المحقق ) ھـ١٢٥٠: المتوفى (الشوكاني  

  دار الكتاب العربي: 
دار المعرف�ة  / ھ�ـ ط ٤٩٠حم�د السرخ�سى ت   أصول السرخسى ألبى بكر محمد بن أ     -٣

  .بیروت
 إعالم الموقعین عن رب الع�المین، محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس            -٤

محم��د عب��د ال��سالم إب��راھیم،  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٧٥١: المت��وفى(ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة  
  . ییروت، األولى–دار الكتب العلمیة : الناشر

ل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��د المل��ك الكت��امي الحمی��ري     اإلقن��اع ف��ي م��سائل اإلجم��اع، ع -٥
ح���سن ف���وزي : ، المحق���ق) ھ���ـ٦٢٨: المت���وفى(الفاس���ي، أب���و الح���سن اب���ن القط���ان  

  .األولى: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الصعیدي، الناشر
  .دار الكتب/ البحر المحیط لبدر الدین بن محمد بن بھادر الزركشى ط-٦
  ھـ٤٧٨قھ إلمام الحرمین عبد الملك بن عبد اهللا الجوینى ت البرھان فى أصول الف-٧
  .عبد العظیم محمود الدیب/ الرابعة تحقیق/ دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط/  ط
دار الكت�ب   / التقریر والتحبیر فى شرح التحریر لمحمد ب�ن محم�د ب�ن أمی�ر ح�اج ط                -٨

  .العلمیة
مؤس��سة / ھ��ـ ط٧٧٢نوى ت التمھی��د ف��ى أص��ول الفق��ھ لإلم��ام عب��د ال��رحیم اإلس��     -٩

  .الرسالة
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جامع�ة المل�ك   / المختصر فى أصول الفق�ھ ألب�ى الح�سن عل�ى ب�ن محم�د البعل�ى ط        -١٠
  .محمد مظھر بقا:  تحقیق–عبد العزیز مكة المكرمة 

 مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، أبو محمد عل�ي ب�ن أحم�د         -١١
دار : ، الناش�ر    )ھ�ـ ٤٥٦: المت�وفى   (ظ�اھري   بن س�عید ب�ن ح�زم األندل�سي القرطب�ي ال           

  . بیروت–الكتب العلمیة 
  كتب القواعد الفقھیة): ب (
ع��الم / ھ��ـ ط ٦٨٤أن�ور الب��روق ف�ى أن��واع الف�روق ألحم��د ب�ن إدری��س القراف�ى ت      -١

  .الكتب بیروت
  .دار الكتب العلمیة/  ھـ ط٩١١األشباه والنظائر للسیوطى -٢
بو محمد موفق الدین عبد اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د          روضة الناظر وجنة المناظر، أ     -٣

ب�ن قدام�ة الجم�اعیلي المقدس�ي ث�م الدم�شقي الحنبل�ي، ال�شھیر ب�ابن قدام�ة المقدس��ي           
  .مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة) ھـ٦٢٠: المتوفى(
عب��د  القواع��د وال��ضوابط الفقھی��ة المت��ضمنة للتی��سیر، عب��د ال��رحمن ب��ن ص��الح ال     -٤

اللطیف، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المن�ورة، المملك�ة العربی�ة             
  .السعودیة، األولى

 المنثور في القواعد الفقھیة أبو عبد اهللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر                   -٥
الثانی��ة،  : وزارة األوق��اف الكویتی��ة الطبع��ة  : الناش��ر) ھ��ـ ٧٩٤: المت��وفى(الزرك��شي 

  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥
 مْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِھیَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث -٦

  . لبنان، األولى–الغزي، مؤسسة الرسالة، بیروت 
  : كتب الفقھ: رابعًا

  : الفقھ الحنفى: مراجع)أ(
دار / ط. ھ�ـ ٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق ل�زین ال�دین إب�راھیم ب�ن نج�یم ت                 -١

  .الكتاب اإلسالمي
دار / ط. بدائع الصنائع في ترتیب ال�شرائع ألب�ى بك�ر م�سعود بم�ن أحم�د الكاس�انى                  -٢

  . الكتب العلمیة
  . دار الكتاب اإلسالمي/ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن على الزیلعى ط-٣
می�ة بی�روت    دار الكت�ب العل   / ط.  ھ�ـ  ٥٣٩تحفھ الفقھاء لعالء ال�دین ال�سمرقندى ت         -٤

  . الطبعة األولى
  . المطبعة الخیریة/ ط. الجوھرة النیرة ألى بكر محمد بن على العبادى-٥
  . دار إحیاء الكتب العربیة/ ط. درر الحكام شرح غرر األحكام لمنالخسرو-٦
دار الكت�ب  / ط. رد المحتار على الدر المختار لمحم�د أم�ین المع�روف ب�ابن عاب�دین            -٧

  . العلمیة
  .دار الفكر/ ط.  شرح الھدایة لمحمد بن محمود البابرتىالعنایة-٨
  . دار الفكر/ ط. فتح القدیر لإلمام كمال الدین عبد الواحد بن الھمام-٩
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إدارة الق��رآن والعل��وم  / ط. المب��سوط ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن الح��سن ال��شیباني   -١٠
  . كراتشى تحقیق أبو الوفا األفغانى

ة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخالفة العثمانی�ة    مجلة األحكام العدلیة، لجن    -١١
ن��ور محم��د، كارخان��ھ تج��ارِت كت��ب، آرام ب��اغ،     : نجی��ب ھ��واویني، الناش��ر  : المحق��ق
  .كراتشي

  : الفقھ المالكي: مراجع)ب (
 ھ�ـ دار إحی�ار   ٥٩٥بدایة المجتھد ألبي الولید أحمد ب�ن محم�د ب�ن رش�د الحفی�د ت             -١

  .التراث العربي
دار /  ھ��ـ ط٥٢٠ح�صیل ألب��ي الولی�د أحم��د ب�ن محم��د ب�ن رش��د الج�د ت      البی�ان والت -٢

  . أحمد الشرقاوى/ الغرب اإلسالمى الطبعة األولي تحقیق
/ ط. الثمر الدانى شرح رسالة القیرواني لإلمام صالح عبد ال�سمیع األب�ي األزھ�رى          -٣

  . المكتبة الثقافیة
دار / ط. ة الدس��وقيحاش��یة الدس��وقي عل��ي ال��شرح الكبی��ر لإلم��ام محم��د ب��ن عرف��    -٤

  . إحیاء الكتب العربیة
  / ط. حاشیة الصاوى على الشرح الصغیر لإلمام أبي العباس أحمد الصاوى-٥

  . دار المعارف
  . الذخیرة لإلمام أحمد بن إدریس القرافي ط دار الغرب بیروت تحقیق محمد حجي-٧
  . دار الفكر/ شرح مختصر خلیل لإلمام محمد بین عبد اهللا الخرشي ط-٨
  . دار الفكر تحقیق محمد علیش/ الشرح الكبیر ألبي البركات أحمد الدردیر ط-٩

  . دار الفكر/ ھـ ط١١٢٥الفواكھ الدوانى لإلمام أحمد بن غنیم النفراوى ت -١٠
  .  ھـ بدون طبعة٧٤١القوانین الفقھیة لمحمد بن أحمد بن جزء الغرناطي ت -١١
) ھ�ـ ١٧٩: المت�وفى (ر األصبحي الم�دني  المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عام     -١٢

  .دار الكتب العلمیة األولى: الناشر
  :مراجع الفقھ الشافعى)ج(
أسنى المطالب شرح روض الطالب للعالمة زكری�ا ب�ن محم�د ب�ن زكری�ا األن�صاري            -١
  .دار الكتاب اإلسالمى/ ط
  . دار الفكر بیروت/ إعانة الطالبین لإلمام أبي بكر الدمیاطى ط-٢
دار الفك��ر بی��روت تحقی��ق مكت��ب البح��وث      / ع لإلم��ام الخطی��ب ال��شربیني ط   اإلقن��ا -٣

  . والدراسات
  . دار المعرفة/  ھـ ط٢٠٤األم ألبي عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعى ت -٤
دار / تحفة المحتاج في شرح المنھاج لإلمام أحم�د ب�ن محم�د ب�ن حج�ر الھیتم�ي ط               -٥

  . إحیاء التراث العربي
  .دار الفكر/ ى الخطیب لسلیمان بن محمد البجیرمى طحاشیة البجیرمى عل-٦
  .دار الفكر/ حاشیة البجیرمى على المنھج لسلیمان بن محمد البجیرمى ط-٧
  . دار الفكر/ حاشیة الجمل لإلمام سلیمان بن منصور الجمل ط-٨



 - ٧٢ -

حاشیة الطحطحاوى عل�ى مراق�ي الف�الح ش�رح ن�ور اإلی�ضاح أحم�د ب�ن محم�د ب�ن                       -٩
  المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق/ھـ ط١٢٣١الحنفي سنة الوفاة إسماعیل الطحاوي 

  حاشیة قلیوبى وعمیرة لإلمام أحمد بن سالمة القلیوبى وأحمد البرلسى عمیرة-١٠
  . دار إحیاء الكتب العربیة/  ط

 خبای��ا الزوای��ا، أب��و عب��د اهللا ب��در ال��دین محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن بھ��ادر الزرك��شي  -١١
وزارة : عب��د الق��ادر عب��د اهللا الع��اني، الناش��ر  : تحقی��ق) ھ��ـ٧٩٤: المت��وفى(ال��شافعي 

  . الكویت–األوقاف والشئون اإلسالمیة 
روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف الن�ووي              -١٢

:  عم��ان، الطبع��ة - دم��شق-المكت��ب اإلس��المي، بی��روت / زھی��ر ال��شاویش، ط: تحقی��ق
  .الثالثة

عبد الكریم بن محم�د ب�ن       : الوجیز المعروف بالشرح الكبیرالمؤلف   العزیز شرح    -١٣
عل�ي محم�د    : تحقی�ق ) ھ�ـ ٦٢٣: المت�وفى (عبد الكریم، أب�و القاس�م الرافع�ي القزوین�ي           

 لبن��ان، –دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت  :  ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، الناش��ر -ع��وض 
  .األولى

حمد بن أبي العب�اس أحم�د ب�ن    نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین م        -١٤
  .دار الفكر، بیروت: الناشر) ھـ١٠٠٤: المتوفى(حمزة شھاب الدین الرملي 

  : مراجع الفقھ الحنبلي)د (
  دار إحیاء / ھـ ط٨٨٥اإلنصاف لإلمام على بن سلیمان بن أحمد المرداوى ت -١

  . التراث العربي
مكتبة الریاض / ھـ ط ١٠٥١الروض المربع لإلمام منصور بن یوسف البھوتى ت -٢

  .ھـ١٣٩٠الحدیثة 
مكتب�ة النھ�ضة    / ط. ھ�ـ ٦٩٠ زاد المستقنع لموسى بن أحمد ب�ن س�الم المقدس�ى ت            -٣

  . الحدیثة مكة المكرمة
  /  ھـ ط١٠٥١شرح منتھى اإلرادات للعالمة منصور بن یونس البھوتي ت -٤

  . عالم الكتب
 أب��و محم��د بھ��اء ال��دین الع��دة ش��رح العم��دة، عب��د ال��رحمن ب��ن إب��راھیم ب��ن أحم��د،  -٥

  .دار الحدیث، القاھرة: ، الناشر)ھـ٦٢٤: المتوفى(المقدسي 
المكت��ب اإلس��المي / الك��افى ف��ي فق��ھ اب��ن حنب��ل ألب��ي محم��د ب��ن قدام��ة المقدس��ى ط  -٦

  . بیروت
دار /  ھ�ـ ط ١٠٥١كشاف القناع عن متن اإلقن�اع لمن�صور ب�ن ی�ونس البھ�وتي ت            -٧

  . الكتب العلمیة
  . عالم الكتب/  ھـ ط٧٦٢محمد بن مفلح بن محمد المقدسى ت الفروع لإلمام -٨
/ ھ�ـ ط ٨٨٤المبدع لإلمام أبي اسحاق إبراھیم ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن مفل�ح ت               -٩

  . الكتب اإلسالمى
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 مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمی�ة الحران�ي            -١٠
مجم�ع المل�ك   : بن محمد ب�ن قاس�م، الناش�ر   عبد الرحمن   : المحقق) ھـ٧٢٨: المتوفى(

  .فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
  . دار إحیاء التراث اإلسالمي/ ط. المغني لإلمام ابن قدامة المقدسي-١١
مطالب أولي النھى فى شرح غایة المنتھي لإلمام مصطفي بن سعد الرحی�اني ت              -١٢

  . مكتب اإلسالميال/  ھـ ط١١٤٣
  :مراجع الفقھ الظاھرى) ھـ(
دار /  ھ��ـ ط٤٥٦ المحل��ي لإلم��ام أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سى الظ��اھري ت  -١

  .التراث القاھرة، تحقیق أحمد محمد شاكر
  : كتب اللغة والمصطلحات: خامسًا

  .طبعة دار الكتب العلمیة.  أبجد العلوم لصدیق بن حسن القنوجى-١
 \ة ألبى القاسم محمود ب�ن عم�رو ب�ن أحم�د، الزمخ�شري ج�ار اهللا ط        أساس البالغ  -٢

  .محمد باسل عیون السود: تحقیق. دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى
أنیس الفقھاء في تعریفات األلف�اظ المتداول�ة ب�ین الفقھ�اء، قاس�م ب�ن عب�د اهللا ب�ن                  -٣

یحیى ح�سن م�راد،    : ، تحقیق ) ھـ٩٧٨: المتوفى(أمیر علي القونوي الرومي الحنفي      
  .دار الكتب العلمیة

  دار الفكر المعاصر، الطبعة األولى/ ط.  التعاریف للمناوى-٤
دار الكت��اب العرب��ي  /  ھ��ـ ط٨١٦التعریف��ات لإلم��ام عل��ى ب��ن محم��د الجرج��انى ت     -٥

  . ھـ الطبعة األولي تحقیق إبراھیم اإلبیاري١٤٠٥بیروت 
دار الكت�ب  : ج�ددي البركت�ى، الناش�ر      التعریفات الفقھی�ة، محم�د عم�یم اإلح�سان الم          -٦

  .األولى: العلمیة، الطبعة
  . شرح حدود ابن عرفة لإلمام محمد بن قاسم الرصاع ط المكتبة العلمیة-٧
 - دار العل���م للمالی���ین \ ال���صحاح ف���ى اللغ���ة إلس���ماعیل ب���ن حم���اد الج���وھري ، ط   -٨

  .١٩٩٠ ینایر -الرابعة.بیروت
  .ار الفكر دمشقد/ سعدى أبوجیب ط. القاموس الفقھى د-٩

  . القاموس المحیط للفیروز أبادي ط مؤسسة الرسالة بیروت-١٠
دار ص�ادر بی�روت   /  ھـ ط٧١١لسان العرب لإلمام محمد بن مكرم بن منظور ت      -١١

  . األولي
مكتب�ة لبن�ان ناش�رون    /  ھـ ط٧٢١مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ت   -١٢

  . بیروت
: المت��وفى(ص��رة، د أحم��د مخت��ار عب��د الحمی��د عم��ر      معج��م اللغ��ة العربی��ة المعا  -١٣

  .عالم الكتب، األولى: الناشر)ھـ١٤٢٤
دار النف�ائس  /  حام�د ص�ادق قنیب�ي، ط   - معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي  -١٤

  .للطباعة والنشر والتوزیع، الثانیة
ھ��ـ ٣٩٥: معج��م مق��اییس اللغ��ة، ألب��ي الح��سین أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��ا ت       -١٥

  .عبد السالم محمد ھارون، الناشر دار الجیل: تحقیق
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  .دار الدعوة: المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة الناشر-١٦
  :كتب وبحوث فقھیة واقتصادیة معاصرة: سادسًا

  .أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة-١
محم�د إب�راھیم محم�ود      / ی�ة، د  اآلثار النقدیة واالقتصادیة والمالی�ة للنق�ود االلكترون       -٢

الشافعي كلیة الحقوق جامعة عین شمس، بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر األعم�ال             
الم��صرفیة اإللكترونی��ة ب��ین ال��شریعة والق��انون ال��ذى أقامت��ھ كلی��ة ال��شریعة والق��انون  

  .م٢٠٠٣بدبى، وغرفة تجاة وصناعة دبى عام 
محم��د / د.ال��سلع والخ��دمات، أأث��ر اس��تخدام النق��ود األلكترونی��ة عل��ى الطل��ب عل��ى   -٣

سعدو الجرف بحث منشور ضمن بحوث م�ؤتمر األعم�ال الم�صرفیة اإللكترونی�ة ب�ین                
  .الشریعة والقانون

أث��ر اس��تعمال النق��ود األلكترونی��ة عل��ى العملی��ات الم��صرفیة، ن��ورا ص��باح عزی��ز        -٤
  .م٢٠١١الجزراوى، كلیة الحقوق، جامعة الشرق األوسط 

 األلكترونیة وأثره على المعامالت المعاص�رة، ش�یماء ج�ودت      أحكام التعامل بالنقود  -٥
مجدى منصور، رسالة ماجستیر قدمت استكماال لمتطلب�ات الح�صول عل�ى الماج�ستیر       

  .م٢٠١٥كلیة الشریعة والقانون، جامعة غزة، 
عاص�م أحم�د عطی�ة ب�دوى،     / أحكام الصرف األلكترونى فى الفق�ھ اإلس�المي، إع�داد     -٦

على درجة الماجستیر فى الفقھ المقارن، كلیة الشریعة جامعة رسالة مقدمة للحصول 
  م،٢٠١٠غزة عام 

أحكام النق�ود الورقی�ة لف�ضیلة ال�دكتور محم�د عب�د اللطی�ف الفرف�ور بح�ث من�شور                     -٧
  .بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى الدولى

) ھـ٥٠٥: المتوفى(إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي           -٨
  . بیروت–دار المعرفة : رالناش

فعالیتھا، حوریة حمنى، رس�الة     آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و-٩
  .مقدمة لنیل درجة الماجستیر فى العلوم االقتصادیة، جامعة منتورى الجزائر

المكت���ب / عب���داهللا ب���ن س���لیمان المنی���ع، ط  / بح���وث ف���ى االقت���صاد اإلس���المى، د  -١٠
  .اإلسالمى

. دار المكتب�ى دم�شق   / رفی�ق الم�صرى، ط    / د. ث فى الم�صارف اإلس�المیة، أ      بحو-١١
  .الثانیة

ال��سید ح��افظ خلی��ل   / د.بطاق��ة االئتم��ان ف��ى می��زان الفق��ھ اإلس��المي المعاص��ر، أ     -١٢
  .السخاوي أستاذ الفقھ المقارن بكلیة الشریعة والقانون جامعة األزھر

ر عب��د ال��ّستار أُبوُغ��دَّة بح��ث من��شور  بَطاَق��ة االئتم��ان َوتكییفھ��ا ال��شَّرعي، ال��دكتو -١٣
  .بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى الدولى

 وم�ا بع�دھا، بح�ث       ٤البنك المركزي ودورة في تحقیق التوازن االقتصادي، صـــ         -١٤
مق��دم ال��ى مجل��س ق��سم العل��وم المالی��ة والم��صرفیة كج��زء م��ن متطلب��ات نی��ل درج��ة       

فاض�ل ك�اظم محم�د الخزاع�ي،        : فت�ألی . البكالوریوس في العل�وم المالی�ة  والم�صرفیة        
  فراس عداي عوده الزیادي
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 ) ٢٠١٨/ ١( بیان منتدى االقتصاد اإلسالمي بشأن مشروعیة البتك�وین، ال�رقم         -١٥
عب���دالبارى م���شعل، ن���شر منت���دى / م، مراجع���ة نھائی���ة، د٢٠١٨ / ٠١/ ١١بت���اریخ 

  .م٢٠١٨االقتصاد اإلسالمى 
 س�لیمان عب�دالرازق أبوم�صطفي، كلی�ة         التجارة األلكترونیة ف�ى الفق�ھ اإلس�المي،       -١٦

  .م٢٠٠٥الشریعة جامعة غزة، 
یعق�وب  / د) دراس�ة نظری�ة تطبیقی�ة تأص�یلیة    (التخریج عند الفقھ�اء واألص�ولیین       -١٧

مكتب�ة الرش�د،    : بن عبد الوھاب بن یوسف الباحسین التمیمي بتصرف یسیر، الناش�ر          
  ھـ١٤١٤

 وااللتزام�ات عل�ى ض�وء قواع�د         تذبذب قیمة النقود الورقیة وأث�ره عل�ى الحق�وق         -١٨
الفقھ اإلس�المي، ال�دكتور عل�ى محی�ى ال�دین الق�ره داغ�ى، بح�ث من�شوربمجلة مجم�ع               
الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة الم�ؤتمر اإلس�المي بج�دة، ت�صدر ع�ن منظم�ة الم�ؤتمر                  

  .االسالمي بجدة
ي تغی��ر قیم��ة العمل��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي، إع��داد ال��دكتور عجی��ل جاس��م الن��شیم     -١٩

 جامع��ة الكوی��ت، بح��ث -األس��تاذ الم��ساعد ف��ي كلی��ة ال��شریعة، والدراس��ات اإلس��المیة  
منشورمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر عن 

  .منظمة المؤتمر االسالمي بجدة
س�امى ح�سن حم�ود    / تطویر األعمال المصرفیة بما یتف�ق وال�شریعة اإلس�المیة د       -٢٠
  .م، مكتبة التراث بالقاھرة١٩٩١-ھـ١٤١١الثالثة سنة/ ، ط٢٩٦صــ
التق���ابض ف���ى الفق���ھ اإلس���المي وأث���ره عل���ى البی���وع المعاص���رة، ع���الء ال���دین       -٢١

  .دارالنفائس/ عبدالرازق الجنكو ط
الخدمات المصرفیة االئتمانی�ة ف�ى البن�وك اإلس�المیة دراس�ة مقارن�ة ف�ى الق�انون             -٢٢

  .م٢٠١٣دار الفكر الجامعى سنة / ن شایع، طرشاد نعما/ والفقھ اإلسالمي، د
ص��الح زی��ن  / د.دراس��ة اقت��صادیة ل��بعض م��شكالت وس��ائل ال��دفع األلكترونی��ة، أ   -٢٣

ال��دین من��شور ض��من بح��وث م��ؤتمر األعم��ال الم��صرفیة اإللكترونی��ة ب��ین ال��شریعة        
  .والقانون

 نبی��ل ص��الح محم��ود  / ال��شیك األلكترون��ي والنق��ود الرقمی��ة، دراس��ة مقارن��ة، د     -٢٤
العرب��ى، كلی��ة التج��ارة، جامع��ة األس��كندریة، من��شور ض��من بح��وث م��ؤتمر األعم��ال       

  .المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون
/ ط) ھ�ـ ٢٧٩: المتوفى(فتوح البلدان، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود الَبَلاُذري            -٢٥

  . م١٩٨٨ بیروت، -دار ومكتبة الھالل
  .مؤسسة الرسالة/ ، طیوسف القرضاوى/ فقھ الزكاة، د-٢٦
فقھ النوازل، بكر بن عبد اهللا أبو زید بن محمد بن عبد اهللا بن بكر بن عثمان بن -٢٧

األول�ى  : مؤسسة الرس�الة، الطبع�ة   : ھـ، الناشر١٤٢٩یحیى بن غیھب بن محمد، ت    
  . م١٩٩٦ ھـ ، ١٤١٦ -

  لقلم، دمشقدار ا/ نزیھ حماد، ط/ د.قضایا فقھیة معاصرة فى المال واالقتصاد، أ-٢٨
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. عل�ى أحم�د ال�سالوس     / د.الكفالة فى ضوء الكتاب والسنة والتطبی�ق المعاص�ر، أ         -٢٩
  .بحث منشور على االنترنت

مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلس�المي بج�دة، ت�صدر ع�ن               -٣٠
  .منظمة المؤتمر االسالمي بجدة الدورة الثانیة، العدد الثانى، الجزء الثانى

شریف محمد غنام،  بحث من�شور  / محفظة النقود األلكترونیة رؤیة مستقبلیة، د   -٣١
  .ضمن بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون

مسؤلیة الم�صارف ع�ن إس�اءة اس�تخدام النق�ود األلكترونی�ة، عل�ى محم�د ب�شیر،                 -٣٢
إلسالمي، جامعة أم درم�ان  رسالة ماجستیر مقدمة إلى معھد بحوث ودراسات العالم ا       

  .اإلسالمیة بالسودان
: الُمَعاَمَلاُت الَماِلیَُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة، أب�و عم�ر ُدْبَی�اِن ب�ن محم�د ال�دُّْبَیاِن، الناش�ر            -٣٣

  .الثانیة:  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة-مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض 
  .م٢٠٠١األولى / وھبة الزحیلى، ط/ د.المعامالت المالیة المعاصرة، أ-٣٤
محم�د رواس قلعج�ي،   / المعامالت المالیة المعاصرة فى ضوء الفقھ والشریعة، د  -٣٥

  .دار النفائس/ ط
دار / محمد عثمان شبیر، ط/ د.المعامالت المالیة المعاصرة فى الفقھ اإلسالمي، أ-٣٦

  . م٢٠٠٢النفائس، عام 
محمود أحمد إب�راھیم  / د.نیة وأھم تطبیقاتھا، أمفھوم األعمال المصرفیة األلكترو -٣٧

الشرقاوى، مدیر مساعد بالبنك المركزى المصري بحث منشور ضمن بح�وث م�ؤتمر    
  .األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون

محمد بن سعود بن محمد العصیمي، دار / موت النقود، جویل كرتزمن، ترجمة د  -٣٨
  . الریاض- السعودیةالیمان للنشر والتوزیع،

  
الموس���وعة العلمی���ة  والعملی���ة للبن���وك اإلس���المیة، الج���زء الخ���امس، الج���زء        -٣٩

الشرعي، المجلد األول، األصول الشرعیة، واألعمال الم�صرفیة ف�ى اإلس�الم، الطبع�ة              
  .م١٩٨٢-ھـ ١٤٠٢األولي، 

/  ط الكوی�ت –الموسوعة الفقھیة الكویتی�ة، وزارة األوق�اف وال�شئون اإلس�المیة        -٤٠
  .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بدولة الكویت

عل���ى أحم���د / د.موس���وعة الق���ضایا الفقھی���ة المعاص���رة واالقت���صاد اإلس���المى، أ -٤١
  مؤسسة الریان/ السالوس، ط

النظام القانونى للنق�ود األلكترونی�ة، نھ�ى خال�د عی�سي، وإس�راء خ�ضیر مظل�وم،             -٤٢
  .٢٠١٤/ ٢ عدد ٢٢ مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانیة، مجلد

عبدالستار أبوغدة رئ�یس  /النقود الرقمیة الرؤیة الشرعیة، واآلثار االقتصادیة، د  -٤٣
الھیئة ال�شرعیة لمجموع�ة البرك�ة الم�صرفیة، من�شور ض�من بح�وث م�ؤتمر الدوح�ة                  
اإلس��المى الراب��ع ع��ن الم��ستجدات المالی��ة المعاص��رة والبن��اء المعرف��ى، تنظ��یم بی��ت      

  .لمالیةالمشورة لالستشارات ا
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 –م ٢٠٠٨میران��دا زغل��ول رزق، كلی��ة التج��ارة جامع��ة بنھ��ا  / النق��ود والبن��وك د-٤٤
  .م٢٠٠٩

س���امى خلی��ل أس���تاذ االقت��صاد بج���امعتى الق��اھرة والكوی���ت،    / النق��ود والبن��وك د  -٤٥
  .شركة كاظمة للنشر والترجة والتوزیع: الناشر

ث من�شوربمجلة مجم�ع     محمد سلیمان األشقر، بح   . النقود وتقلب قیمة العملة، د      -٤٦
الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة الم�ؤتمر اإلس�المي بج�دة، ت�صدر ع�ن منظم�ة الم�ؤتمر                  

  .االسالمي بجدة
على كنعان، وما بعدھا، أستاذ ف�ى كلی�ة   / د.النقود والصیرفة والسیاسة النقدیة، أ    -٤٧

  .االقتصاد، جامعة دمشق
كلی��ة االقت��صاد جامع��ة  ھاش��م أب��وعراج / كم��ال ش��رف، د/ النق��ود والم��صارف، د-٤٨

  .م١٩٩٤دمشق مشورات جامعة دمشق 
عدنان إبراھیم سرحان، بحث منشور ضمن بحوث / األلكترونى، د) الدفع(الوفاء -٤٩

  .مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون
  :مجالت ومواقع على شبكة اإلنترنت: ثامنا

رقاب����ة : یة، مق����ال عل����ى موق����ع  رؤی����ة اقت����صادیة وش����رع Bitcoinالبتك����وین -١
: لالست����������������������������شارات المالی����������������������������ة اإلس����������������������������المیةعلى راب����������������������������ط

node=q?/uk.co.raqaba://http%٢F١٧٦٧  
). باللغ��ة اإلنجلیزی��ة(بل��وك ت��شین ھ��ارت ".  العمل��ة القادم��ة لتغی��ر الع��الم -بتك��وین -٢

: عل��������������ى موق��������������ع .٠٧-٠٩-٢٠١٧من��������������شور بت��������������اریخ  . ٢٨-٠٨-٢٠١٧
D/%com.blockchainheart://https٨%A٨%D٨%D%AA٩%

٨٣%D٨٨%٩%D٨%٩D%A٨٦%٩/  
  بالعربی�����������������������������ة عل�����������������������������ى موقعھ�����������������������������ا،  cnnش�����������������������������بكة -٣

https://arabic.cnn.com/tech/٢٠١٨/٠١/١٥/ksa-bitcoin-
religious-clerk  

بن���ك فی���صل ( عمل���ة بتك���وین األلكترونی���ة، مح���ى ال���دین حام���د، الم���ال واالقت���صاد -٤
  .٧٦/٦٢العدد) اإلسالمى السوادنى 

، مجل��ة الم��صرفى ال��سودانیة  ١عمل��ة البتك��وین، أحم��د محم��د ع��صام ال��دین، صـ��ـ    -٥
 على موقع The Rise and Fall of Bitcoin: مقال: ، ویراجع٥٠صـ/ ٧٣ع

https://www.wired.com/٢٠١١/١١/mf_bitcoin  /  ٠٥/٠٢بت���اریخ /
  .م٢٠١٨

ب�در  : یاس�ین اس�تانبولي، مراجع�ة       : الب�احثون الم�سلمون إع�داد       : مقال على موقع  -٦
أسامة الدبس، بیان منتدى االقتصاد اإلس�المي ب�شأن م�شروعیة           :البدر، تدقیق لغوي    
/ ، دم، مراجع���ة نھائی���ة ٢٠١٨ / ٠١/ ١١بت���اریخ  ) ٢٠١٨/ ١( البتك���وین، ال���رقم  

  .م٢٠١٨عبدالبارى مشعل، نشر منتدى االقتصاد اإلسالمى 
عل���ى ش���بكة . ٢٥١١٧٠، ١٩١٦٤١: موق���ع الفت���وى إس���الم وی���ب رق���م الفت���وى  -٧

  http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php: اإلنترنت

http://raqaba.co.uk/?q=node%2F1767
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بح�ث  . األزرق الركراك�ى باح�ث ف�ى المالی�ة اإلس�المیة     : ھل البتكوین عملة، الباحث   -٨
wp/arab/com.iefpedia://http-: نترن����ت عل����ى موق����ع  من����شور عل����ى اإل

/uploads/content٢٠١٧/١٢Bitcoin/٣pdf.  
: ویكیبی��������������������دیا الموس��������������������وعة الح��������������������رة عل��������������������ى اإلنترن��������������������ت  -٩
D/%wiki/org.wikipedia.ar://https٨%A٨%D٨%٩D%A٨%
D%AA٨٣%٩%D٨٨%٩%D٨%٩D%A٨٦%٩  

 الصادر ١٨٥/١قرار رقم  ) دار اإلفتاء الفلسطینیة    ( قرار مجلس اإلفتاء األعلى     -١٠
  /http://www.darifta.org: على موقع. م٢٠١٧/كانون األول/ ١٤بتاریخ 

: ، الت����اریخ ٤٢٠٥: دار اإلفت����اء الم����صریة ال����رقم المسل����سل للفت����وى   موق����ع -١١
ش���بكة . ، المفت���ى ف���ضیلة األس���تاذ ال���دكتور ش���وقى إب���راھیم ع���الم      ٢٨/١٢/٢٠١٧

:                                                                                  اإلنترن�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ت 
eg.gov.alifta-dar.www://http/  
وحكم��ھ ال��شرعي، محم��د   ) Bitcoin(مناق��شة ف��ي البیتك��وین   :  مق��ال بعن��وان -١٢

مجموع��ة مواق��ع م��داد، : الم��صدر. ق��ضایا مالی��ة معاص��رة: ص��الح المنج��د، الت��صنیف
: عل���������ى موق���������ع) ١٧-٠٩-٢٠١٧ (١٤٣٨ ذو الحج���������ة ٢٥: ت���������اریخ الن���������شر

com.midad://http/  
 األلكترونی��ة، عل��ى موق��ع ش��بكة    Bitcoinالتعام��ُل بالعمل��ة الم��سمَّاة بیتك��وین    -١٣

بت����اریخ  / http://yasaloonak.net: ی����سألونك اإلس����المیة عل����ى ھ����ذه ال����رابط
  .م٢٢/١٢/٢٠١٧
واق��ع العم��الت األلكترونی��ة الجدی��دة مث��ل بتك��وین والحك��م ال��شرعى المتعل��ق بھ��ا،  -١٤

ھ�ـ بت�اریخ   ١٤٣٨ ذو القع�دة  ٣٢، ال�سنة  ٣٧٠ مجلة الوعى الع�دد  أبوخالد الحجازى، 
  .م٢٠١٧ / ١٠/ ٢٨

  تم بحمد اهللا
 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Bitcoin3.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Bitcoin3.pdf
http://www.dar-alifta.gov.eg/
http://midad.com/



