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 الرائجة نقودبال الِبتكوينصرف حكم 
 في الفقه اإلسالمي

 
 د. محمود رمضان*

 الملخص
اصطلح الناس بداية على الدنانير الذهبيةة والةدراهم الفضةية كوسةيط للتبةاد    ةم 
غابت النقود المعدنية هذه عن ساحة التةداو  وحة  محل ةا النقةود الوربيةة بهطوارهةا  

دون اقسةتننا  عةن النقةةود  -وفةي مرحلةة قحقةة ت ةرت النقةةود المصةرفية بهنواع ةا 
يته التي تميزه عن غيره. وم ما تعددت أشكا  الوربية  ولك  نقد من هذه النقود ماه

النقةود وأنواع ةا فةان الشةريعة اإلسةالمية جةا ت بضةوابط  ألزمةت المكلفةين مراعات ةا 
 عند صرف النقد بالنقد أو استبداله به  صونًا ل م عن الوبوع في الربا.

مةا أطلة  عليةه اسةم  -علةى صةعيد ضةي   -.. ت ر علةى سةاحة التةداو  واليوم
قلكترونية  التي أش رها ما يسمى البتكةوين. وفةي هةذه البحةي يبةيبن الباحةي النقود ا

ماهيةةة النقةةةود وأنواع ةةةا ومصةةدر بيمت ةةةا وتكييف ةةةا الفق ةةةي   ةةم يقةةةوم بعقةةةد مقارنةةةة 
إجمالية بين ا وبين النقود الرائجة  ليص  من خال  هةذه المقارنةة إلةى مةدك إمكانيةة 

نةةص علي ةةا الفق ةةا  بالنسةةبة الةةى النقةةود تطةةاب  اكحكةةام والضةةوابط والمعةةايير التةةي 
نص  إلى جواب عن السؤا   من َ م  الرائجة على النقود الطارئة )اقلكترونية( اليوم. و 

المطةةروا اليةةوم  هةة  يصةةح تةةداو  مةةا يسةةمى اليةةوم نقةةودًا الكترونيةةة بوصةةف ا نقةةدًا 
بين ما بموجب أحكام الشريعة اإلسالمية؟ ومن  مب ه  يصح إبرام عقد صرف بين ا و 

  سواها من النقود؟
                                                           

.جامعة دمش  -كلية الشريعة –الفقه اإلسالمي  في محاضر *
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Ruling on exchang electronic money (Bitcoin) 

for popular money In Islamic jurisprudence 

Dr. Maḥmoud Ramaḍān
*
 

Research Summary: 

 
People first coined gold dinars and silver dirhams as 

intermediaries for exchange.Then these coins faded and were 

replaced by paper money in their phases.At a later stage, bank 

money of all kinds emerged - without dispensing with paper money, 

and each of these coins is what distinguishes it from others. However 

many forms and types of money, the Islamic Sharia came with 

controls, obliged taxpayers to take into account when cashing or 

exchanging cash for cash, in order to protect them from falling into 

usury. 

Today, he appeared on the trading domin - On a small scale - the 

so-called electronic money, the best known so-called Bitcoin. The 

researcher shows in the research what are the popular money types 

and their source and value and its description by  jurisprudence, 

 and then make a total comparison between them and the so-

called electronic money, to reach through this comparison to the 

extent to the possibility of conformity of the provisions, controls and 

standards set by the scholars for money popular on emergency 

money (electronic) . Thus, we get an answer to the question posed 

today: Is it valid to trade what is called today electronic money as 

cash under the provisions of Islamic law? Thus, is it valid to conclude 

an exchange contract between them and other money?  
 

 

 
                                                           

*
 Lecturer in Islamic Jurisprudence - Sharia faculty- Damascus University. 
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 المقدمة  
والبحاا  ، الشااريعة اإلسااالمية بمرونااة تجعلحااا صااالحة لكاال أمااان ومكااانتمتاااأ كحكااام 
ماان مراااالر صااالم كحكااام الشااريعة اإلسااالمية لكاال أمااان  ا  يباارأ مرحاار الاا ب بااين كيااديكم 

التاي راركو ولايي فيحاا حكام  –ومكان، ألنه يعالج مسألة تندرج ضامن الناواأل المعاصار  
و فااي الشااريعة اإلسااالمية، وماان النااا فااي ضااو  كحكااام فقااه المعااامال –نااع يليااه الفقحااا  
 ترحر كالمية البح .

يلاا  ضاجو بحاا المواقا   -وضا  رااالر  الرغباة فاي وساب  اتتياار موضاول البحا   
)نقاااود النقاااود االلكترونياااة يلااا  مياااأان الفقاااه اإلساااالمي، والاااي رااااالر    -شااابكة االنترناااو 

حااول موقااف  تااي تاادورال (. وقااد رافااق رحورالااا ك ياار ماان التسااارالو واالستفساااراوالِبتكااوين
 الشريعة اإلسالمية منحا. 

لتعادد النشااراو و لا   ؛بساائر جوانا  المساألةاإلحاراة وتتم ل صعوباو البحا  فاي 
المستحد ة، ل ا آ رو كن كتنااول الجانا  األك ار كالمياة   نقودال ال ه التي تماري من تالل

وجااود غمااو  فااي  فضااالع ياانالرائجااة.  لنقوديباار شاارائه وبيعااه بااا ا النقاادوالااو تااداول الاا 
كن بعااا  االيااااو  فضاااالع يااانبعااا  االيااااو التاااي يقاااوم يليحاااا نشاااار المضااااربين باااه، 

 المتبعة في التداول ما أالو قيد التروير.
انادفال ك يارين الساتحوا  ككبار قادر ممكان منحاا؛ رمعاا  فاي  ومشكلة البحا  تتم ال فاي

وتصااايده نقااود ماان الت باا   قيمااة الاا ا النااول ماان  ماا تحصاايل المأيااد ماان الاارب، والمااال، 
 ، دون التفاو إل  الحكم الشريي.المضررد

لكناي الا ا الناول مان النقاد فاي سااحة البحا ، وضاعو التاي فتااو  قد صادرو بعا  و 
حكم تداول ال ه العملة بح  ككاديمي مقارن يرصل  نألةكحس  كن ال ه الفتاو  لم تكن بم

مان الجدياد الا ب لام يبحا  باه فحاو لا ا الفقحياة، ساائر الجوانا   منبيعا  وشرا   )الصرف( 
ايتمادو يناد كتاباة البحا  يلا  المانحج التحليلاي المقاارن. وقاد  .كااديميككبح   من قبل

  ااتيةفق الترة  ل  و و 
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 تحقي  في الماهية والقيمة والنطا ... المطلب اكو   النقود عبر التاريخ 
 .الفرع اكو   النقود المعدنية

 ال اني  اكورا  النقدية وتكييف ا الفق ي. الفرع
 الفرع ال الي  النقود المصرفية وتكييف ا الفق ي.

 . اتزايموم  قيقت اح..  الِبتكوينالمطلب ال اني  
 ومراح  تطورها. الِبتكوينالفرع اكو   نشهة 

 الفرع ال اني  التكييف الفق ي للبتكوين.
 في الميزان الفق ي.  الِبتكوينالمطلب ال الي  

 .في الفقه اإلسالمي الفرع اكو   صالحية إصدار النقود
 كنقد. الِبتكوين  حكم تداو  الفرع ال اني

 الِبتكوين. فيالفرع ال الي  فتاوك 
 النقود عبر التاريخ .. تحقي  في الماهية والقيمة والنطا .المطلب اكو   

وتاصااة  - حمااافي وابعااد كن اكتشاافاصاارل، الناااي يلاا  معاادني الاا ال  والفضااة نقااودا  
وكرلقاوا بحا ين بااقي المعاادن، من تصائع امتاأا اهلل تعال   الماما ميأ  –منحما ال ال  

يل  النقود المصنوية من الا ال  لفار الادنانير، ويلا  النقاود المصانوية مان الفضاة لفار 
نااة فااي لرااروف معروفااة ومبي  لكاان بعااد  لاا  معتباار  شااريا . الاا ه األلفااار الاادراالم،  اام غاادو 

 ، حتاا  غاادوالنقااود الورقيااةتالشااو النقااود المعدنيااة ماان التااداول وحلااو محلحااا المرااوالو، 
 .في تعامالو الناي كصال  
، اصارل، يليحاا كتار تاداول شاايو وساائل فاي التاداوالو النقاود الورقياة م  ايتماد و 

شال الياوم ماا بااو  م الشي  وبراقاو االئتمان بأنوايحا.  كشحرالا و اسم النقود المصرفية، 
األيااام حبلاا  بالمأيااد.  قادماااو لعاالو ، التااي كشااحرالا )البتكااوين( يعاارف بااالنقود االلكترونيااة

 ياة،الورقالتي شايو بالماضي،  م يل  النقود وفي ال ا المرل  سنتعرف النقود المعدنية 
التكييااف الفقحااي لكاال منحااا. وفااي الفاارل ماا  بيااان ، باتتصااارنقااود مصاارفية ومااا تبعحااا ماان 
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كمااا يحااد نا ينحااا كصااحابحا، وماان  اام نسااع  للوصااول إلاا   الِبتكااوينال اااني نتعاارف مااليااة 
فاارل يان تصاوره؛ لنصال إلا  حكام تاداول الاا ا   ألن الحكام يلا  الشايتكيياف فقحاي لحاا، 

 واهلل المستعان. النول من النقود في الشريعة اإلسالمية،
 و   النقود المعدنية. الفرع اك 

تدم ال ال  والفضة يل  شكل ك تل معدنية قريبة من شكلحما التامي، وكان داية است  ب
ين رريق الوأن .. وفي مرحلة الحقة تحولو الا ه القرا  إلا  كشاكال  يجربالتبادل بحما 

 مااد كتاار  كصاابحو  او وأن وييااار محاادد منقااوث يليحمااا،  اام بعااد  مااد  دائريااة،  اام بعااد
فتفااارد الااا ان المعااادنان بااادور النقاااود  ،(1)كصااابحتا ممحاااورتين بتااااتم السااالرة التاااي ساااكتحما

حا  قر  من المعادن المصاحور كو المراروق، تصادرالا الكاملة. وت عر ف النقود المعدنية بأن  
السلرة الحاكمة بغية تسحيل التعامل، وتحمل رسوما  وكتاباو تاصة ، ساوا  لجحاة قيمتحاا 

 .(2)كو السلرة التي كصدرتحا ،و تاريخ إصدارالاك ،كو مكان سك حا
تنباا  قيمااة الاا ين  مصةةدر القيمةةة فةةي النقةةود المعدنيةةة الخالصةةة )الةةذهب والفضةةة( 

ماا كاان مساكوكا  مان  ن  االمعدنين من  اتحماا، مان قيماة الا ال  نفساه والفضاة نفساحا؛ كب 
 . فحماااانفساااه القيماااة االسااامية فياااه مااا  قيمتاااه كسااابائ  مااان الاااوأن الاا ال  كو الفضاااة تتكافاااأ

يتمتعااان ب بااااو نساابي مااان حيااا  القااو  الشااارائية فيحمااا، والقاااو  الشااارائية الااي  كمياااة السااال  
والتدماو التي يمكن مبادلتحا بكمية معينة من النقود. فال يسأل لحما يان غراا ؛ إ  الماا 

النفيساة ليساو ساو  مجارد انعكااي للقيماة التاي . )فالقيماة النقدياة للمعاادن (3)يين الغرا 
 .(4)تتلعحا يل  ال ه المعادن وجوه استعمالحا األتر  في الصناية والفنون(

 

                                                           
السكة  الي الحديد  التي كانو تتت  لرب  الدنانير والدراالم،  م شال ال ه االصرالم يل  ك رالا، فسميو الدراالم   (1)

 المضروبة سكة.
 . 8، وينرر  النقود، الحوراني  ع 166و ع 53في االقتصاد السياسي، يروب  ع (2)
 .34الورق النقدب، المني   ع (3)
 .  38 -37مقدمة في النقود والمصارف، محمد أكي الشافعي  ع (4)
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 الفرع ال اني  اكورا  النقدية وتكييف ا الفق ي.
يحد التاداول بالادنانير ال البياة والادراالم الفضاية، وحال محلحاا األوراق النقدياة. انقض  

سااند إ نااي يصاادره البناا  ياااد   يبااار  ياان يليحااا كوراق البنكنااوو. والااييرلااق  كااان التااي
بقيماااة معيناااة قابلاااة للااادف  لحامااال الساااند لاااد  الرلااا ، والاااي  او قاااو  إبااارا  غيااار محااادود  

ية فاي الوفااا  بالماادفوياو بمقتضا  القااانون، وتم ال الاا ه العملااة الورقياة ياااد  األدا  الرئيساا
  (1)النقدية

نقادا  لاه قاو   بوصافحا، وكلأمو النااي التعامال بحاا ةال  تاصاشككفعي نو الحكوماو لحا 
ب قااة الناااي. وماان تصائصااحا  كنحااا وماان الاا ا البااا  حريااو اإلباارا  التااام بقااو  الساالران، 

ن   ماا لحاا ليسو لحا كب قيمة  اتية كورقة مربول يليحا يدد الوحداو النقدية التاي تم لحاا، وا 
قيمااااة األوراق النقديااااة باااااتتالف الاااادول وتتتلااااف  .(2)غرااااا  ورصاااايد تسااااتمد قيمتحااااا منااااه

المصاادر  لحااا، فقيمااة اللياار  السااورية ماا ال  ال تساااوب قيمااة الاال السااعودب، وقيمااة الاال ال 
 ساوب قيمة الدوالر األمريكي.ت

كمااا كن قيمااة األوراق النقديااة ليسااو  ابتااة مرلقااا ، باال الااي فااي حالااة ت باا   مسااتمر، 
دولاة المصادةر  تتمتا  باالساتقرار السياساي واالقتصاادب وتقتر  من االستقرار كلما كانو ال

   . (3)واالجتمايي
تباينااو مواقااف الفقحااا  فااي حكمحاام يلاا  األوراق  التكييةةف الفق ةةي لةةاورا  النقديةةة 

    (4)النقدية، وتنويو كقوالحم في تكييفحا
                                                           

 م1992، 4حسين يمر، دار الفكر العربي، مصر، ر الموسوية االقتصادية  د.  (1)
، الورق 129، المدتل إل  النررية االقتصادية، النجار  ع95كراو ر  ع ف. الموجأ في اقتصاداو النقود، ج. (2)

  118النقدب، المني   ع
 116الورق النقدب، المني   ع 13،9المدتل إل  النررية االقتصادية، النجار  ع (3)
، بحو  فقحية في قضايا اقتصادية 195ي   عبحو  في االقتصاد اإلسالمي، يبد اهلل بن سليمان المن انرر  (4)

، األوراق النقدية  د. كحمد حسن  1/284محمد ي مان األشقر   معاصر، مجموية باح ين من ضمنحم د.
، الحكم الشريي في أكا  وربوية النقود الورقية، يبد 189، المعامالو المالية المعاصر . د. شبير  ع165ع

. بحث مكتوب من قبل: 192ص الا 3/1395البحو  اإلسالمية الدور  ، مجلة 203الدايم كبي المعالي  ع

 عبد هللا بن منيع، عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، ابراهيم آل الشيخ.
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والااام كصاااحا  النررياااة  يلااا  الجحاااة المصاااد ر  لحاااا، سااانداو دياااون ياااد الامااان فمااانحم  -
يقضاي  الا ب واستدل كصحا  ال ه النررية بالتعحد المسجل يل  كل ورقاة نقدياة ،السندية

بتسااليم قيمتحاااا لحاملحاااا يناااد رلباااه، وكونحاااا مغراااا  بالااا ال  والفضاااة كو بواحاااد منحماااا فاااي 
 كاناو الا ه النررياة  كقاول  انتفاا  القيماة ال اتياة لحا ه الورقاة.  فضاالع يانتأائن مصد ريحا، 

صحيحة يندما كانو تم ل النقود المعدنية المودية لد  الصايارفة تم ايال  تاماا  مان تاالل 
 كوراق البنكنوو، وال يص، القول بحا اليوم.

 كصاااحا  النررياااة العرضاااية، لكونحاااا مااااال  يااارو  تجاااار ، والااام  ياااد والا بمنألاااة وآتااارون -
كمارا  مجاأياا ، ويارد يلا  الا ه  د  لقيمتحاا يعا، وما كت  يليحا من تقادير ا  ومدتر  فيه ا  مرغوب ا  متقوم

النرريااة  األصاال فااي ياارو  التجااار  كن تكااون ساالعة ينتفاا  بحااا فااي  اتحااا، فلااو كانااو األوراق 
 ياااد الاالنقديااة ينتفااا  بحاااا فااي الكتاباااة كو حفااار األشااايا  كو غياار  لااا  مااان وجااوه االنتفاااال لصااا، 

 ال ويشتر  وينتف  به. يرضا  من يرو  التجار ، ويندئ  ستغدو ماال  متقوما  يب
مااا كااان يناادالم كربااا  النرريااة اإللحاقيااة، فيجاارب يليحااا وماانحم ماان كلحقحااا بااالفلوي، والاام  -

كوجااه الشاابه بتساالير الضااو  يلاا  كباارأ يجاارب يلاا  الفلااوي ماان كحكااام بعااد رواجحااا. كقااول  و 
. وكباارأ الاا ه األوجااه   ه النرريااةالاا برااالنتجلاا  لنااا واالتااتالف بااين الفلااوي والنقااود الورقيااة ي

 حاااصاافة ال منيااة فيالفلااوي نقااود مسااايد  مناا  نشااأتحا تسااتتدم فااي تقياايم المحقااراو ماان الساال ، و 
األوراق النقديااة كاملااة، ولحااا قيمااة فااي  اتحااا حتاا  لااو كساادو وكبراال الساالران التعاماال بحااا. كمااا 

   .الالاوكغ تقيم بحا ك من السل  والتدماوو  ،يند إبرالحا حاال يمكن االنتفال بف
 –كصاحا  النررياة البدلياة والام  -بدال  يان معادني الا ال  والفضاة  يد الامن  ومنحم -
تأت  حكمع المبدل مناه؛ فحاي قائماة فاي ال منياة مقاام ماا تفرياو يناه مان  الا  كو  من  م  و 

 فضة. وال ه النررية تستلأم جريان الربا بنوييه في األوراق النقدية. 
نقااادا  مساااتقال  قائماااا  ب اتاااه، ال تقاااوم مقاااام  الااا  وال فضاااة وال حتااا   ياااد الامااان  ومااانحم -

فلااوي، والاام كصااحا  النرريااة النقديااة، ويمااد  كصااحا  الاا ا القااول كن  )األوراق النقديااة 
حلو محل ال ال  والفضة وقاماو مقامحماا فاي التعامال، والشاريعة بمقاصادالا ومعانيحاا ال 
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، (1)تعر  جمي  ما لل ال  والفضاة مان كحكاام(بألفارحا ومبانيحا، ويليه فإن ال ه األوراق 
وقاااد  الااا  إلااا  الااا ا الاااركب كك ااار المعاصااارين، وجاااا و قاااراراو المجاااام  الفقحياااة متوافقاااة  

العملااة الورقيااة نقااد قااائم ب اتااه، لااه حكاام النقاادين ماان الاا ال   مقتضاا  الاا ه النرريااة  )..و 
 .(2)يئة(والفضة، فتج  فيحا الأكا ، ويجرب الربا يليحا بنوييه، فضال  ونس

   ترجيح ال
السااااندية والعرضااااية  - األولاااا الاااا ال  لنررياااااو تااااواردو االنتقاااااداو الوجيحااااة يلاااا  ا

ولعلحا كانو نرريااو صاحيحة فاي ياوم مان األياام، يليحا بالبرالن، ويادو  –واإللحاقية 
 بحس  األروار التي مرو بحا النقود الورقية كما كشرو. 

فأقول  ال كسل م االتفاق المرلق بين األصل والفرل فاي لنررية النقدية ال  اا بالنسبة كم  
ألن صاافة ال منيااة فااي النقااود المعدنيااة ينااد كربااا  النرريااة النقديااة،  )والااي ال منيااة( العلااة

تنبا  فاي الا ال  والفضاة مان  اتحماا، فحماا قيمتحماا ال ابتاة و صفة كصلية  اتياة، )األصل( 
فالقيااي لنقاود الورقياة )الفارل( فصافة ال منياة فيحاا يرضاية، الا  اا بالنسابة كم  ك مان تلقة، 

)العلااة( والااي ؛ و لاا  الرااراد (3)النااا ماان قبياال قياااي الشاابه الاا ب نااع يليااه األصااوليون
؛ كب اساتمرار حكمحماا، فحيا  يند التداول فعاال  النقود المعدنية و النقود الورقية ال منية في 

تعامال بحماا، يبقا  الا ال  والفضاة مقياساا  كبرال السالران الما وجدا وجاد الحكام، لكان إن 
وتغااادو النقاااود  ،يلااا  وصااافي المناسااابة والتاااأ يرحافراااا  مااان  ااام  و ؛ للقااايم ومساااتوديا  لل ااارو 

 مان  ام  و  حا مقياي لقيمة البتي دون ال ماين مان السال ،ن  االورقية كشبه بالفلوي من حي  
                                                           

. وينرر  بحو  في االقتصاد اإلسالمي، د. 356الحكم الشريي في أكا  وربوية النقود الورقية، كبي المعالي  ع  (1)
 .  212-211المني   ع

. وينرر   قراراو 1402قراراو مجلي المجم  الفقحي لرابر العالم اإلسالمي، القرار األول  الدور  التامسة،  (2)
 69الا 88/1409وتوصياو مجم  الفقه اإلسالمي في الحند  ع، مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد 

سبة م  توفر وصف االرراد. يقول اإلمام ويكون القياي قياي الشبه  يندما يتتلف ين العلة وصفا التأ ير والمنا (3)
الغأالي رحمه اهلل  )فإن انضاف إل  االرراد أياد ، ولم تنته إل  درجة المناس  والمر ر، سمي شبحا ، وتل  الأياد  الي 
ن لم يناس  الحكم نفسه .. فمعن  التشبيه الجم  بين الفرل واألصل بوصف  مناسبة الوصف الجام  لعلة الحكم، وا 

تراف بأن  ل  الوصف ليي يلة للحكم، بتالف قياي العلة، فإنه جم  بما الو يلة الحكم(]المستصف  من م  االي
 [319- 2/318يلم األصول  
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فااي ال منيااة  االراارادوكااان  ،يناادما كبراال الساالران التعاماال بحااا تتل ااف وصاافا المناساابة والتااأ ير
التضاااتم الااا ب تعانياااه يماااالو ك يااار مااان ، و غيااار كامااالادياالاااا كرباااا  النررياااة النقدياااة كعلاااة 
 ل ا فالراج، لدب ما  ال  إليه كربا  النررية البدلية.. تير شاالد يل   ل البلدان 

 مصدر القيمة في النقود الوربية  
العوامااال المباشااار  التاااي تحااادد قيماااة النقاااد الاااي  )العالقاااة باااين جملاااة اإلنفااااق النقااادب 

معينة، والكمية والحجم الحقيقاي للسال  والتادماو التاي تساتعمل النقاود  مد للمجتم  تالل 
. والااو معيااار للتعبيار ياان قااو  االقتصاااد لااد  (1)ماان الااأمن( الماد فاي مبادلتحااا تااالل تلاا  

 دولة من الدول.
ياد  وفقا  للحاجة التاي تفرضاحا المعاامالو الساائد  فاي الساوق الداتلياة لنقود ا تصدر

والتارجيااة، والااو حااق حصاارب فااي يااد الحكومااة كو بيااد البناا  المركااأب الاا ب تشاارف يليااه 
يملياة إقارا  الحكوماة مان قبال الماوارن، يقاوم بحاا بنا  اإلصادار  نألةبم الحكومة. ويعد  

 .(2)وحده كو الجحاأ المصرفي في مجمويه
ولضااامان التناسااا  باااين كمياااة النقاااود الورقياااة المرلوباااة وكمياااة التااادفقاو السااالعية فاااي 
السوق، تحتفر السلرة ياد  بغرا  محسوي وغرا  غيار محساوي. والغراا  المحساوي 

 يتم ل في  
 فر  والمعد   لالستعمال كعملة في التداول، كو كاحتياري نقدب. والي  اكوال   حجم النقود المتو 

 فر من حي  الكمية الموجود  فعال .اال ال ، كو غيره من المعادن ال مينة، المتو  -
مقاااادير النقاااود األتااار  التاااي تصااادرالا الحكوماااة كاااأوراق نقدياااة كو مساااكوكاو غيااار  -

  البية.
 األوراق التجارية والمالية  كالسنداو الحكومية قصير  ورويلة األجل، واألسحم. -

                                                           
 .102-101مقدمة في النقود والبنو ، الشافعي  ع (1)
  96في التعريف بالنقود، صباتي  ع (2)
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التاي يحاتفر بحاا البنا  المركاأب يااد  كقاو  دايماة للعملاة  العمالو األجنبية القوية  -
 المحلية.  

رغ  باالحتفار بحا كنقود ايتيادياة كو النسبة التي ي  و  انيا   ياداو الجمحور المصرفية 
 كودائ .

 ال اااا   نسااا  االحتيااااري النقااادب التاااي يجااا  كن تحاااتفر باااه المصاااارف لتغرياااة ودائااا  
 .(1)قديةالجمحور، ولمواجحة المسحوباو الن

  . منحاا الغرا  غير المحسوي فيتكون من يد  كموركم  
 للسل  ومستوديا  لل رو . ا  التأام الدولة بايتبار ال ه األوراق النقدية قيم -
فر ال قااة فااي نقااد بلااد ماان البلاادان مصاادر قيمااة للنقااد اقبااول الناااي التعاماال بحااا وتااو  -

 .(2) اته
 ال الي  النقود المصرفية وتكييف ا الفق ي. الفرع

الااو احتجااااج  ،براقاااة االئتمااانالنقاااود المصاارفية وتاصااة منحااا وموجاا  الحاادي  ياان 
تماماااا  كبراقااااو  غيااار مادياااة الِبتكاااوينالماااروجين للبنتكاااوين بحاااا، و لااا  ينااادما قاااالوا  )

 (  االئتمان
 بطابات اقئتمان وتكييف ا الفق ي. المسهلة اكولى 

براقاو االئتمان اليوم في العديد من الدول كدا  رئيسية لدف   مان السال  وكجاور  غدو
التادماو، مساتغنين باا ل  يان حماال النقاود ومااا يعترياه ماان متاارر، وتاصااة فاي البلاادان 

 .الي براقة بالستيكية تتي، لحاملحا شارا  سال  وتادماو فاي حادود قيماة معيناةو  المتقدمة.
  )براقاااة تاصاااة قاااولحمالااا ه البراقاااة وضاااوحا  معنااا  وجااادو كن التعرياااف الااا ب يأياااد قاااد و 

يصدرالا المصرف لعميله، تمكنه من الحصول يل  السل  والتدماو من محالو وكمااكن 
معينة يند تقديمه لح ه البراقة، ويقوم بائ  السل  كو التدماو بتقاديم الفااتور  الموقعاة مان 

                                                           
 .96، في التعريف بالنقود، صباتي  ع91-81اقتصاداو النقود والمصارف، يبد المنعم يلي  ع (1)
 .121وع 118وع 116وع 33، الورق النقدب، المني   ع135كحمد النجار  ع المدتل إل  النررية االقتصادية، د. (2)
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، فيساادد قيمتحااا لااه، ويقاادم المصاارف للعمياال كشاافا  ماااناالئتالعمياال إلاا  المصاارف مصاادر 
 (1)شحريا  بإجمالي القيمة لتسديدالا، كو لتصمحا من حسابه الجارب لررفه(

  (2)أبرز أنواع بطابات اقئتمان -
  ويرلاق يليحاا اسام  براقاة الساح  المباشار (Debit Cardبطابة الحسم الفوري ) -1

المشاترياو والساح  النقادب بتحويال النقاود مان حساا  من الرصيد، وتستتدم لساداد قيماة 
ياتم التصام مباشار  مان حساا  العميال بموجا  الا ه صاح  البراقة إل  حساا  الباائ ، ف

 البراقة. 
  ويرلاق يليحاا اسام براقاة التصام الشاحرب، (Charge Cardبطابة الةدف  اججة ) -2

يليه، وقيامه بالدف  في وقاو  التي يلتأم فيحا العميل بعدم تجاوأ المبلغ كو السقف المتفق
 محدد من كل شحر، فال يشترر يل  العميل فت، حسا  دائن في البن  المصدر لحا.

ال يشااترر كن يكااون لحاملحااا حسااا  لااد  البناا    Credit Card)بطابةةة اقئتمةةان) -3
المصاادر، حياا  تااتم مرالبااة العمياال بتسااديد دفعاااة كوليااة، والاادتول بعااد  لاا  فااي برناااامج 

 ستوفي البن  من حامل البراقة نسبة فائد  مقابل االفاد  من ال ا البرنامج. تقسير، وي

 .لنول األول منحاال  افال يشترر كون البراقة مغرا  إال بالنسبة  اع إ 
يناد شارا  بضااية ماا يقاد م حامال   (3)كيفية إجرا  العقود من خال  بطابةة اقئتمةان -

البراقااة إلاا  التاااجر براقتااه، فيقااوم التاااجر بتمرياار البراقااة يلاا  جحاااأ اتصااال لديااه، 
يسجل معلوماو البراقة الموجود  في الشرير الممغنر، ويدتل قيمة البضااية، وياتم ف

االتصااال إلكترونيااا  بمصااد ر البراقااة )البناا ( للحصااول يلاا  تفااوي  بالاادف . ويتأكااد 
توقيعااه بلتاااجر ماان شتصااية حاماال البراقااة ماان تااالل مقارنااة توقيعااه يلاا  البراقااة ا

 يل  الفاتور  في نقرة البي . 
                                                           

 .62معجم المصرلحاو التجارية والتعاونية  ع (1)
، قاموي 175، العملياو المصرفية  د.يبد الرأاق قاسم  ع85البراقاو البنكية، يبد الوالا  كبو سليمان  ع( 2)

 .253آركابيتا للعلوم المصرفية والمالية  ع
 .160وما بعدالا )بتصرف(، المنشآو المصرفية في اقتصاد السوق، باقوني  ع 175العملياو المصرفية  ع (3)
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اااالااا  الااا ا بالنسااابة  كيفياااة الااا  ا بالنسااابة كيفياااة دفااا  حامااال البراقاااة لقيماااة البضااااية، كم 
يلا  تحصيل التاجر لقيمة البضاية  يرسل التاجر إلكترونيا  للبن  المصد ر جمي  العمليااو 

كسااااي ياااومي، فيااادف  البنااا  للتااااجر قيماااة العمليااااو المساااتلمة ناقصاااا  بعااا  الرساااوم حسااا  
 .التاجرحسا  بواسرة الشبكة اإللكترونية إل   مالتحويل ال يجرباالتفاق بين الررفين، و 

الفقحياااة لبراقاااة االئتماااان.  تتناااول التكييفااااو  (1)التكييةةةف الفق ةةةي لبطابةةةات اقئتمةةةان -
و كااار الفقحاااا  المعاصااارون لكااال مااان العالقاااة التاااي تاااربر باااين البنااا  مصااادر البراقاااة 
وحاملحا، والعالقة التي تربر بين حامل البراقة والبائ ، والعالقة التي تربر بين البنا  
مصاادر البراقااة والبااائ  تكييفاااو تاصااة بحااا. قااالوا  )تتضاامن براقاااو االئتمااان  ال ااة 

   .(2)قود، كل واحد منفصل ين ااتر في كررافه ومسرولياته(ي
وكباارأ األقااوال فااي التكييااف الفقحااي للعالقاااة التااي تااربر بااين م صاادر البراقااة )البنااا ( 

 وحاملحا )العميل(  
بالمااال لحاملحااا تجاااه الاادائنين ماان  يلاا  كساااي الكفالااة  لكااون مصاادر البراقااة كفاايالع  -

 . (3)التجار ونحوالم، والعالقة بينحما يالقة ضمان. والي من قبيل ضمان ما لم يج 
والتااااجر الااادائن  ،يلااا  كسااااي الحوالاااة  فيكاااون البنااا  محااااال  يلياااه، وحاملحاااا محيااال -

محاال. باادليل قولااه صاال  اهلل يلياه وساالم  )مراال الغنااي رلام، وا  ا كحياال كحاادكم يلاا  
   (4)لي  فليتب (م
البن  مصدر البراقة في ال ا القاول وكايال  لحاملحاا بتساديد  د  يل  كساي الوكالة  ويع -

 ما يق  يليه من التأاماو مالية.
 وكبرأ األقوال في التكييف الفقحي للعالقة التي تربر بين حامل البراقة والتاجر 

                                                           
، المعامالو المالية 71. البراقاو البنكية  ع144ي المال واالقتصاد. د. حماد  عقضايا فقحية معاصر  ف (1)

 وما بعدالا. 540المعاصر ، د. والبة الأحيلي  ع
 .144قضايا فقحية معاصر  في المال واالقتصاد. د. حماد  ع (2)
 .31-30المرج  السابق، وينرر  براقاو االئتمان الصرفية  ع (3)
 ييس   حسن صحي،.  . وقال كبو1357البيول/ با  ما جا  في مرل الغني كنه رلم، برقم   سنن الترم ب  كتا ( 4)
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كو كن تكون ، يحتاجه من السل ا كن تكون بيعا ، إ ا استتدمحا حاملحا في شرا  ما إم   -
 إجار ، إ ا استتدمحا حاملحا للحصول يل  مناف  األييان واألشتاع.

لعالقااة التااي تااربر بااين البناا  وحاماال الاا  اكو كن تكاون حوالااة  كمااا قااد  كرنااا بالنساابة  -
 . ، والتاجر محاالع البراقة. فيكون حاملحا محيالع 

وكبااارأ األقاااوال فاااي التكيياااف الفقحاااي للعالقاااة التاااي تاااربر باااين البنااا  مصااادر البراقاااة 
 والتاجر 

 إما كن تكون يالقة كفالة  لكون البن  يضمن للتاجر قيمة مبيعاته بواسرة البراقة.  -
كو كن تكون يالقة وكالة بأجر  لكون التاجر يوكل البن  في تحصايل قيماة الفااتور ،  -

ن كانو البراقة غير مغرا  فتكون كفالة( )فإن كانو من مال  العميل فحي وكالة، وا 
كو كن تكااون ماان قبياال الحوالااة  ألن العمياال يحياال البااائ  يلاا  البناا  بكاماال الاا من.  -

 ومن  م تبرك  مة حامل البراقة برا   تامة.
ياد ه بين األرراف ال ال اة ف العالقة وص  ال ب يالمتكامل التكييف الفقحي ولعل كقول  

 والو الراج، لدب.  يقد حوالة منألةب
لناول األول الا  االاو  الجاواأ بالنسابة  (1)حكم شرا  السال  والتادماو ببراقاة االئتماانو 

ا،)براقة السح  المباشر من الرصيد(  الا  ا بالنسابة وال اني )براقاة التصام الشاحرب(. كم 
بحاا، لكاون يمااد لنول ال ال ، ال ب الاو األصال فاي براقااو االئتماان فاال يجاوأ التعامال ا

 يل  اإلقرا  الربوب والفائد .  اع التعامل بحا قائم
 المسهلة ال انية  الشيك وتكييفه الفق ي. 

)و يقااة تتضاامن رلبااا  غياار مشاارور ماان موقةعااه، موجحااا  إلاا  مصاارف محاادد  الشةةيك  -
لدف  مبلغ معين مان رصايد حساا  كو مان قار  ممناوم لصااح  الحساا ، لشاتع 

  .(2)لشي ( ال  مسم  في متن ا
                                                           

 وما بعدالا. 540المعامالو المالية المعاصر ، د. والبة الأحيلي  ع (1)
 .153المنشآو المصرفية في اقتصاد السوق، باقوني  ع (2)
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 كدا  وفا  للديون ونقل النقود.  ووتيفة الشيك  -
و يقااة باادين تقضااي  نألااةالفقحااا  المعاصاارون الشااي  بم يااد   التكييةةف الفق ةةي للشةةيك  -

إحالة محتاواه مان  ماة سااحبه إلا   ماة المساحو  يلياه، ولايي ورقاة نقدياة، وايتباروا 
باادل الصاارف التسااليم المصاارف شاايكا  بقيمااة مااا قااب  ماان رالاا  التحوياال بم ابااة دفاا  

 . (1)في المجلي؛ لكون الشي  محمي بموج  القوانين
ورقااة نقديااة، وحااال الشااي   يااد هماا  و يقااة باادين ال يتناااف   نألااةالشااي  بم يااد  كقاول  إن 

ساند ديان، ويمكان كن  بوصافحااليوم كحال الورقة النقدية يندما شايو في ياوم مان األياام 
 يسترد مال  السند ما كوديه مت  كراد من البن  المصدر.

، ووريفااة الكمبيالااة ماان النقااود المصاارفية مااا يرلااق يليااه اساام الكمبيالااةكيضااا  والنااا  
، ويشاااتر  الشااي  ماا  الكمبيالاااة بااأن كليحماااا (2)االئتمااان وتو يااق ماااا  بااو فااي  ماااة الماادين

كن كراراف كال منحماا يتكاون مان  سااح  ومساحو   فضالع يانيستتدمان لوفا  الديون، 
  ال ياا كر فااي (3) . منحااايليااه ومسااتفيد. لكاان يتتلااف الشااي  ياان الكمبيالااة ماان وجااوه يااد  

 كجل الوفا ، بتالف الكمبيالة التي يشترر كن يكون كجل الوفا  فيحا مدونا .  الشي  ياد 
 . االمطلب ال اني  الِبتكوين .. حقيقت ا  وميزات

فااي الفاارل األول ماان الاا ا المرلاا  كباارأ مااا يوضاا، حقيقااة الاا ا النقااد الرااار ،  ولتصاا
ولتحاارب اإلنصاااف اسااتندو ينااد جماا  المعلوماااو ياان الاا ا النااول ماان النقااود ماان الموقاا  

اإلجابااة ياان كاال استفسااار،  تجاارب،الاا ب ماان تاللااه (4)الِبتكااوينللتاارويج لنقااود المتصااع 
جاالادا  للوصاول  ووفاي الفارل ال ااني ساع. البتكاوينوالو الموق  ال ب كسساه صااح  فكار  

                                                           
 .350-349بحو  في االقتصاد اإلسالمي، المني ، ع (1)
الكمبيالة  سند سح  تحريرب موق  غير مشرور، يصدره شتع )الساح (، إل  شتع آتر )المسحو   (2)

يليه( يأمره بموجبه بأن يدفعه مبلغا  معينا  لحامله كو لشتع  ال  يند االرالل كو الرل  كو بتاريخ محدد في 
 [. 122المستقبل.]قاموي آركابيتا للعلوم المصرفية والمالية  ع

، 345. بحو  في االقتصاد اإلسالمي، المني   ع243د. شبير  ع و المالية المعاصر ،المعامال (3)
 .474المعامالو المالية المعاصر ، د. أحيلي  ع

 ، مالحرة  ما بين قوسين في الفرل األول مصدره موق  البتكوين المعتمد يل  الشبكة.bitcoin.orgموق   (4)
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يساتقيم من تالل التكييف إلا  صايغة شاريية بغية الوصول إل  تكييف مناس  لح ا النقد 
  ه.بلتعامل معحا ا

 ومراح  تطوره. الِبتكوينالفرع اكو   نشهة 
( ياان رريااق شااتع ياادي  البتكااوين) bitcoinرحاار الحاادي  ياان )  الِبتكةةويننشةةهة 

، وفااي شااحر 2007فااي اليابااان يااام    Satoshi Nakamoto" "ساتوشااي ناكاااموتو
ل 2008ماان العااام آ  كغسااري  ، (كنراااق يلاا  االنترنااو bitcoin.org موقاا  سااج 

كن الااا ا الشاااتع اليابااااني قاااد تااار  المشااارول ياااام  لبتكاااوينوتاااديي المصاااادر المروجاااة ل
. (1)يااومال ولايي لاه دور فاي الاتحكم فاي البتكاوين يان الويتاه،دون توضاي، المأياد  2010

 ال يملكحا كحد. الِبتكوينشبكة كما يركدون كن 
، ترجااااو شاااابكة بيتكااااوين إلاااا  حيااااأ الوجااااود، كااااان سااااعر صاااارف 2009فااااي يناااااير )

فااي يااام و . 0.003$لكاال دوالر كمريكااي، كب  Bitcoin 1309.03اإلصاادار األول 
لتكااااافد الاااادوالر  اااام  ارتفعااااو قيمااااة البيتكااااوينف ،بتكااااوين 10000اشااااتر  كحاااادالم  2011
قيماة البتكاوين الواحاد كلاف دوالر فاي الواليااو المتحااد ،  وتعاد 2013وفاي ياام  الياورو،

روج يااادد مااان الشاااركاو  2014وفاااي ياااام  .يبااار تربيقاتحااا هوساامحو شاااركة آبااال بتداولااا
 600مااادو بتاااداوالتحا، وكصاااب، ساااعرالا ياااراوم باااين الكبااار  والمتااااجر لحااا ه العملاااة؛ إ  ايت  

 .(اودوالر  610دوالر إل  
اأداد يدد الشركاو التي تقبل بيتكوين فاي تاداوالتحا، فقاد تضاايف  2017وفي يام )

اإلقبااال يليحااا فااي اليابااان يلاا  ساابيل الم ااال كربعااة كضااعاف تااالل يااام، كمااا كصااادرو 
 .(لقبول بيتكوين كرريقة دف  قانونية اليابان قانونا  
 اع جديااد اع جامعااة غياار مركأيااة تااوفر نرامااشاابكة )  هأن اا  يعرفااه كربابااه بالِبتكةةوينحقيقةةة 

بالكاماال ماان  تاادار ،للنااد -نقااود إلكترونيااة بشااكل كاماال تعماال بنرااام الناادماان تااالل  ،للاادف 
                                                           

وال ا ما ك ار شكو  الك يرين ال ين يعتقدون كن ناكاموتو الو اسم مستعار جمايي ألك ر من شتع واحد، ينرر  ( 1)
dailyforex.com  
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تماماا  كبراقااو  غيار مادياة الِبتكاوينقبال مساتتدميحا دون كب سالرة مركأياة كو وسارا ، 
يمكااان اساااتتدام االئتماااان وشااابكاو البناااو  اإللكترونياااة التاااي يساااتتدمحا النااااي كااال ياااوم. 

للدف  من تالل اإلنترنو كو بالمتاجر العادية تماماا  كاأب ناول آتار مان األماوال.  الِبتكوين
متأنة في شبكة كبير  موأية، وال يمكن التالي  بحا بشاكل احتياالي مان  الِبتكوينكرصد  

 قبل كب كحد.
يقااوم بتااوفير محفرااة شتصااية  (كمبيااوترحاسااو  )برنااامج جااوال كو برنااامج  الِبتكوينفاا

 للمسااااتتدمين جماااايعحم. ويمكاااان واسااااتقبالحا الِبتكااااوينويساااام، للمسااااتتدم بإرسااااال يمااااالو 
 . (التاصة بحم الِبتكوينمن تالل محافر  الِبتكوينالتحكم الكامل في إرسال يمالو 

 و قيمااة ألنااه مفيااد كشااكل ماان كشااكال األمااوال. ولديااه تصااائع  الِبتكااوينويقولااون  )
القابلياااة للقسااامة وساااحولة و النااادر ، و التبادلياااة، و القابلياااة للحمااال، و )الصااامود،  نفساااحا األماااوال

التعامل به( بنا  يلا  تصاائع الرياضاياو بادال  مان االيتمااد يلا  التصاائع المادياة 
كو الو وق في السلراو المصادر  )كماا فاي العماالو الورقياة(.  ،)كما في ال ال  والفضة(

ويحصال  .قيمته فقر وحصاريا  مان النااي الاراغبين فاي قبولاه كرريقاة دفا  الِبتكوينيستمد 
مااااان  الِبتكاااااوين  كااااا من للمنتجااااااو كو التااااادماو )بيااااا (، كو شااااارا  الِبتكاااااوينالفااااارد يلااااا  

 .(1)(التنافسي التنقي  يبر الِبتكوين)صرف(، كو رب،  الِبتكوينتبادل  تالل
 االئتماان،كسحل من الشرا  بواسارة براقااو  الِبتكوينالدف  بواسرة )  الِبتكوين ميأاو

ياان رريااق إدتااال ينااوان المسااتلم والمبلااغ الماادفول  الِبتكااوينبرنااامج لمحفرااة يباار  تجاارب
ال تحتاوب يلا  معلوماااو إ   ،للتجاارومتاارر كقال  والضاغر يلا  إرساال ما  رساوم قليلااة

 . (المستحل  التاصة كو الحساسة
                                                           

  يمكن يد  التنقي  مركأ العملياو، ويصم م لكي يكون غير مركأب بالكامل م  وجود منقبين فايلين بجمي  قالوا  (1)
الدول. آلية مرقتة تستتدم إلنشا  يمالو بو كوين جديد . كب كحد يمكنه كن يصب، منقباع ين البو كوين ين رريق 

ي  تقوم بالتقار سير المعامالو من تالل شبكة تشغيل برنامج يل  كجحأ  حاسو  )كمبيوتر( متتصصة. برامج التنق
للند وتقوم بأدا  المحام المناسبة لمعالجة ال ه المعامالو وتأكيدالا. يقوم منقبو البو كوين بأدا  ال ا العمل ألنه  -الند

 يل  رسوم المعامالو التي يقوم المستتدمون بدفعحا من كجل تسري  معالجة معامالتحم، وكيضا   يمكنحم من الحصول
  .للحصول يل  يمالو البو كوين المولد  حدي ا  تبعا  لمعادلة  ابتة

https://www.buybitcoinworldwide.com/
https://www.buybitcoinworldwide.com/
http://www.bitcoinmining.com/
http://www.bitcoinmining.com/
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العالم لم ير من قبل يملية ناشائة كحا ه، ولحا ا فمان الصاع  حقاا  )  الِبتكوينمساوئ 
إ   الِبتكاوينبرناامج  تضاويحا للتراوير المساتمر فضاالع يان .تتيل ما سترول إليه األماور

والتدماو ال تأال غير جااالأ   يأاوالجديد  والم العديد من األدواو ال يأال تحو التجربة،
الاو فضاا  متناام لابادال وفارع  .ال تاأال قياد النضاوج الِبتكاوينبعاد للجميا . بوجاه ياام، 

ستساتمر فاي النماو  الِبتكاوينلأليمال تحتوب كيضا  يل  متارر. ال يوجد كب ضامانة كن 
باال قيماة  ألن  لِبتكاويناكنحا ترورو بمعادل ساري  جادا  حتا  اان. ويمكان كن يصاب،  م 

التاريخ ملي  بالعمالو الفاشلة التي لم تعد مستتدمة، النا  دوماا  احتمالياة النحياار تقناي 
سياسااية والكاا ا. والنااا  احتماليااة كبياار  كن يسااتمر  كالوكو رحااور يمااالو منافسااة كو مشاا

 .(الِبتكوينفي النمو، فال كحد يمكنه كن يتوق  مستقبل  الِبتكوين
الجدياد  ياتم توليادالا باساتتدام يملياة تنافساية وال مركأياة  الِبتكاوينيماالو )  إصدارها

الا ه العمليااة تتضاامن مكافااأ  األشاتاع ماان قباال الشاابكة مقاباال "mining" تسام  التنقياا 
 الِبتكوينالجديد  بمعدل  ابو. يتم إنشا  يمالو  الِبتكوينيتم إنشا  يمالو  ا تدماتحم، 

يلا   جميعحاا  الِبتكاوينبار باه. حتا  ياتم إنشاا  يماالو بمعدل متناقع ومان الممكان التن
مليون يملة بو كاوين فاي الوجاود كلاه. ويناد الا ه النقراة، فاإن  21نحو كامل وبإجمالي 

ساات نائي برسااوم معااامالو اماان المتحماال كن يااتم ديمااه يلاا  نحااو  الِبتكااوينالتنقياا  ياان 
 .(صغير  يد 

  قااانون العاار  والرلاا . يناادما يااأداد الِبتكااوينالاا ب يحاادد سااعر )  مصةةدر بيمت ةةا
ياأداد الساعر، وينادما يقال الرلا  يقال الساعر. الناا  كمياة محادود   الِبتكاوينالرل  يل  

الجديااد  يااتم إنشااائحا بمعاادل  الِبتكااوينمتاحااة للتااداول ويمااالو  الِبتكااوينفقاار ماان يمااالو 
التضاتم لكاي  ا يعني كن الرل  يج  كن يأتي الحقا  يل  الا ا المساتو  مانمم  ،متناقع 

 . (ا  يبق  السعر  ابت
غيااار  مغٍرااا و بأصاااولو ساااوا  ككانااو الااا ه األصاااول  الِبتكااوينفاااإن نقاااود  مااان  اام  كقااول  و 

 . الِبتكوينمحسوسة كم غير محسوسة، وال ا فرق جوالرب بين النقود الورقية ونقود 
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 الفرع ال اني  التكييف الفق ي للبتكوين.
 يرضاوالسابق إشكاالو لادب لام كقا  يلا  جاوا  لحاا،  ك ار كالم المروجين للبتكوين
فاي  لحا ا الناول مان النقادمناسا  تكييف فقحي إليجاد  وكبرأالا في المسألة االول ،  م سع

  المسألة ال انية.
 المسهلة اكولى  نقاط يجدر الوبوف عندها.

 ويماال يليااه،شتصااا  يابانيااا  راارم المشاارول التسااليم بااأن يلاا  فاار    النقطةةة اكولةةى
كن ال ا الشتع المجحول ليي له الياوم و نفسه،  ين م تركه دون توضي، المأيد  ،سنواو

وماان المعلااوم كن  !الِبتكااوينالبتكوين. لكاان كيااف ال يملاا  كحااد شاابكة بااكب دور فاي الااتحكم 
ال يمكااان  -Domain Name (bitcoin.org )باااه اسااام الموقااا  كو  ييعناااو  –النرااااق 
تاتم إال يبار إجارا او يقاوم بحاا المشاتر  الحجأ ال يملية ين رريق الحجأ، و  إالحياأته 
مان ساداد رساوم لتاتم يملياة الحجاأ  بد  ال كما ي كمريكا، تواصل م  شركة الدومين فمن ال

 سنوية. 
ماان و الاا ب صااممه  تاللااه .. ماان يليحااا التااداول ماان  يجاارب اام الموقاا  والشاابكة التااي 

وض  بارامج الحماياة التاي تحاول دون اتتراقحاا كو التاليا   يبرال ب يعمل يل  ترويره 
للتصميم من مصمم، كما ال بد للمصنول من صان ، فإ ا يلمنا  ل ، فحال  إ  ال بد  بحا ! 

يعقل كن يعمل المصمم والصان  يل  م ل الا ا المشارول دون كن يجناي فائاد  مان يملاه  
  راغبين  لليتقاض  قيمة البتكوين المبيومن ال ب 

األمااوال.  ألنااه مفيااد كشااكل ماان كشااكال...   و قيمااة الِبتكااوين)  الوا  قااالنقطةةة ال انيةةة
القابليااة و الناادر ، و التبادليااة، و القابليااة للحماال، و الصاامود، " نفسااحا ولديااه تصااائع األمااوال

قيمتااه فقاار وحصااريا  ماان الناااي الااراغبين  الِبتكااوينيسااتمد  .. "للقساامة وسااحولة التعاماال بااه
 .في قبوله كرريقة دف (

http://thewebhostdir.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-domain-name
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لمااا يملكااه ماان  -فااي الاا ا مصااادر  يلاا  المرلااو  و  -مااال البتكااوين كقااول  قااررتم كن 
القابلياااة و النااادر ، و التبادلياااة، و القابلياااة للحمااال، و التاااي الاااي  "الصااامود، تصاااائع األماااوال. 

 للقسمة وسحولة التعامل به"
ستساتمر فاي النماو  الِبتكوين  )ال يوجد كب ضمانة كن فقد نقضوه بقولحم  الصمودا أمب 

باال قيماة  ألن  الِبتكاوينكنحا ترورو بمعادل ساري  جادا  حتا  اان. ويمكان كن يصاب،  م 
التاريخ ملي  بالعمالو الفاشلة والتي لم تعد مستتدمة، النا  دوما  احتمالية النحيار تقني 

سياسااية والكاا ا. والنااا  احتماليااة كبياار  كن يسااتمر  كالوكو رحااور يمااالو منافسااة كو مشاا
 البو كالمحم ال ا بكقول  (، الِبتكوينفال كحد يمكنه كن يتوق  مستقبل في النمو،  الِبتكوين

 كدراج الريام.للبتكوين  اديوالاتاصية الصمود التي 
 الِبتكاوين) الباو الاي األتار  كدراج الرياام بقاولحم  قاد ف  القابلية للحمة ا خاصية وأمب 

 حملحا  !م يقال  كونحا غير مادية، ويمكن يكيف يستقإ  تماما (،  غير مادية
المقدمااة ف  مان تصااائع النقاود الناادر قاولحم كن ماان تصاائع البتكااوين النادر ، و وكماا 

فاااالبتكوين شاااي  ناااادر، لكااان النااادر  ليساااو مااان تصاااائع ، صاااحيحة لكااان النتيجاااة بارلاااة
يتجاه النااي إلا  كماوال  مان نقاد معاين ينادما تقال السايولة ،تماما   النقي بل يل  النقود، 

كسبا  تحول النااي مان النقاود  كحد، وال ا رائجة ال يجدون صعوبة في تحصيلحا وتداولحا
 .المعدنية إل  الورقية كما الو معلوم

بإصاادار  ةالمتولااتتم اال فااي اضااررا  العبااار  التااي تتعلااق بالجحااة   و النقطةةة ال ال ةةة
ياااتم الجدياااد   الِبتكاااوين  )يماااالو والاقااا ،نقاااود البتكاااوين وبيعحاااا باااالنقود الورقياااةالمأياااد مااان 

الا ه العملياة تتضامن "mining" باستتدام يملية تنافسية وال مركأية تسم  التنقيا  توليدالا
 الِبتكاااوينمكافاااأ  األشاااتاع مااان قبااال الشااابكة مقابااال تااادماتحم، حيااا  ياااتم إنشاااا  يماااالو 

ياتم )حتا   قاالوا  ام بمعادل متنااقع(.  الِبتكاوينالجديد  بمعادل  اباو. ياتم إنشاا  يماالو 
مليون يملة بو كوين فاي  21يل  نحو كامل وبإجمالي  جميعحا الِبتكوينيمالو  إنشا 
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يل  نحو  يتم ديمهمن المتحمل كن  الِبتكوينالقول  )التنقي  ين  واالوجود كله(.  م تتم
 است نائي برسوم معامالو صغير (.

تولياادالا( )يااتم  الا ه العباااراو اسااتتدام ال يسااتقيم يقااال  وجاود فعاال دون فاياال، و كقاول  
 الِبتكوينشبكة التأكيد بأن كحدا  ال يمل  ف. تفيد وجود فايل .. إلخ)يتم إنشا ( )يتم ديمه(
تضاول دون و  ،ضوابر وقيودالتقيد بدون فمن يمل  حق إصدارالا ك ار لدب إشكاال  كبيرا . 

 .لجحاو رقابية
التاي تبلاغ يلا  نحاو كامال  الِبتكاوينما ا لو اشتر  كحدالم كل الموجاود مان يماالو و 
  ال ا السرال لم كجد جوابا  واضحا  له يندالم.  مليون يملة في الوجود كله 21

 .الِبتكوينالمسهلة ال انية  التكييف الفق ي لنقود 
بموجاا   باااألموال الورقيااةاسااتبداله  صاا،ي نقاادك الِبتكااويننصاال إلاا  حكاام تااداول حتاا  

سابق من الوصول إلا  تكيياف فقحاي مناسا  لحا ا الناول مان النقاود، و  ، ال بد  يقد الصرف
ساانداو  يااد الاماانحم ماان و كاارو كن  ،الفقحااا  فااي تكييااف األوراق النقديااةنررياااو  ياار 

 يااد الادياون، وماانحم مان ايتبرالااا ياارو  تجاار ، وماانحم مان كلحقحااا بااالفلوي، ومانحم ماان ا
قادا  مساتقال  قائماا  ب اتاه .. تار  الال بدال  ين معدني ال ال  والفضاة، ومانحم مان ايتبرالاا ن

 ضمن نررية من ال ه النررياو   الِبتكوينيستقيم إلحاق 
قااد غرا الااا الوحيااد الااو رواجحااا، و  ألن  ساانداو ديااون،  نألااةبم البتكااوين يااد  كقااول  ال يمكاان 

 كانو الورقة النقدية بم ابة سند دين يندما كانو و يقة تعكي ماال  موديا  في البن  المركأب.
سااالعة الشاااي  يجعااال ن كالااام ماااا يااارو  تجاااار  )سااالعة(، ألن مااا ياااد الاكماااا ال يمكااان 

 . ، وال ا غير متوافر بالبتكوينينتف  بحا في  اتحاا كن تكون مم   اع فيحامرغوب
 .وجود قيمة  اتية لحا فضالع ين يدمكما ال يمكن إلحاقحا بالفلوي لكونحا غير محسوسة، 

باادال  ياان معاادني الاا ال  والفضااة، لمااا يتمتاا  بحمااا الاا ان  يااد الاوللساب   اتااه ال يمكاان 
يلا  مار التااريخ، وال يتعرضاان تحماا  ابتاة قيمو  منا  تلقة، المعدنان من تصائع جعلته 
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يل  غرار نقدا  مستقال  قائما  ب اته  البتكوين لابرال كو الكساد والفساد. فحل يمكن ايتبار
 كصحا  النررية النقدية في األوراق النقدية  م ال  

األوراق النقدياة نقادا  مساتقال   يد وابالعود  إل  ما  كره كصحا  النررية النقدية نجدالم 
فاإن األوراق النقدياة حلااو محال الا ال  والفضاة وقاماو مقامحماا فااي  مان  ام  قائماا  ب اتاه، و 

 .(1)ما لل ال  والفضة من كحكام(التعامل. قالوا  )ويليه فإن ال ه األوراق تعر  جمي  
كناي رجحاو النررياة البدلياة، إال كنناي ساأميل ما  رياام الا ين يروجاون للبنتكاوين  ما و 

كنقد يصل، للتداول بموج  ما  ال  إلياه كصاحا  النررياة النقدياة. وال كرياد التاو  فاي 
وجاو   لألحكام التي تضعو لحا األوراق النقدية من حي  الِبتكوينإمكانية إتضال نقود 

وجاااو  مراياااا  التما ااال والتقااااب  يناااد  مااان  ااام  ساااريان الرباااا فياااه و و  الِبتكاااوينالأكاااا  يلااا  
مبادلة الجني بجنسه ووجو  التقاب  يند اتتالف جني البدلين، فإن في  ل  مصاادر  
يلااا  المرلاااو ، لكااان يليناااا كن نبحااا  فاااي ماااد  صاااحة تكيياااف الااا ه النقاااود االلكترونياااة 

 نقدا  مستقال  قائما  ب اته. يد الاالنقدية، و ( بحس  النررية الِبتكوين)
األوراق  يااد وايناادما مااا الضااوابر التااي ايتمااد يليحااا الفقحااا  تاار    والساارال المرااروم

   النقدية ك مانا  حلو محل ال ال  والفضة
شااي  مااا ماان النقااود.  لعااد  ا منحاا بعااد البحاا  والتمحاايع وجاادو كن  ال ااة معااايير ال بااد  

   والي
الاا ال  والفضااة، و لاا  باتفاااق  معاادنا . األصاال فااي النقااوداكو  القبةةو  العةةام المعيةةار
 اع ن كوراقااين ال مينااين المعاادنيحاا بن اساات بدل ي. وماا  تتاااب  الساانمتقاادمين والمتااأترينالفقحااا  ال

يصدرالا السلران، اصرل، يليحا نقودا  بقو  القانون، وتلقتحا األمة بالقبول. و ال  الفقحا  
مان دناانير  البيااة  تتعامال باه الشاعو الوا  )ترلاق النقاود يلا  جمياا  ماا إلا  شارييتحا. فقا

 ويلاا  الاا ا المعناا  ككااد االقتصاااديون .(2)ودراالاام فضااية وفلااوي نحاسااية وصااكو  ورقيااة(
                                                           

. وينرر  بحو  في االقتصاد اإلسالمي، د. 356الحكم الشريي في أكا  وربوية النقود الورقية، كبي المعالي  ع ( 1)
 .  212-211المني   ع

 .137المعامالو المالية المعاصر ، شبير    (2)
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كمقيااي نفساه   كوسيلة للتبادل، ويعمل في الوقو يلق  قبوال  ياما  قالوا  )كب شي  يندما 
 . (1)للقيم وكتأانة لل رو (

 و، كما حصل من  سنواو يناد ررحابالقبول النايتلقاه ياما . يعني كن يوقوله  قبوال  
الجلاود  كن النااي كجااأوا بيانحميملة اليورو. ويشحد لح ا المعياار قاول  اإلماام مالا   )ولاو 

 .(2)حت  تكون لحا سكة ويين لكرالتحا كن تبال بال ال  والورق نعِررع (
 ال اني وال الي  إمكانية اقدخار ومقياس للقيم.  المعيار

قيمااة لكاال المعاادنين الاا ال  والفضااة  تعااال  تلااق الحجاارين يقااول اباان تلاادون  )إن اهلل
ااول والمااا الاا تير  والقنيااة ، وقولااه  )(3)، والمااا الاا تير  والقنيااة ألالاال العااالم فااي الغالاا (متم 

ويشاحد لاه قاول اإلماام الغأالاي  ) ام  ( إشاار  إلا  إمكانياة االدتاار،ألالل العاالم فاي الغالا 
ألن الحاجة إليه تدوم، وكبق  األموال المعادن، فاتت و النقود  يرول بقارهيحتاج إل  مال 

.  ام يقاول  )تلاق اهلل تعاال  الادنانير والادراالم حااكمين (4)من ال ال  والفضة والنحاي ..(
ويقااول اباان رشااد  )لمااا (. حتاا  تقاادر سااائر األمااوال بحماااومتوساارين بااين سااائر األمااوال، 

 .(5)(لتقويمحا يسر إدرا  التساوب في األشيا  المتتلفة ال واو، جعل الدينار والدرالم
  )كب شاااي  يلقااا  قباااوال  ياماااا   كوسااايلة باااأن النقاااد الاااو قاااول كحاااد االقتصااااديين سااابقو 

 .  (6)(كمقياي للقيم وكتأانة لل رو نفسه  للتبادل، ويعمل في الوقو
مكانيااة االدتاار، ومقياااي للقاايم(  فحي ماا تحققااو الا ه المعااايير ال ال اة )القبااول العاام، وا 

من  يد الافي ماد  ما، سوا  ككانو من التش  كم الجلد كم المعدن كم كب شي  آتر، جاأ 
 دل ماال . بتع الم  الشي   يد  النقود، وحي  تتلف واحد من ال ه المعايير لم يجأ 

  يل  ال ا الميأان الدقيق لننرر مد  ترابقحا م  ال ه المعايير الِبتكوينفلنض  
                                                           

 95الموجأ في اقتصادياو النقود  ج. ف . كراو ر  ع   (1)
 .3/396المدونة الكبر  لامام مال    (3)
 381مقدمة ابن تلدون    (3)
 .4/374إحيا  يلوم الدين    (4)
 .2/166بداية المجتحد    (5)
  .95الموجأ في اقتصادياو النقود  ج. ف . كراو ر  ع  (6)
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ماان ايتماااد البتكااوين ماان قباال ماان بعاا   ماا   (القبةةو  العةةام)معيةةار الةةى بالنسةةبة 
 مااا..  النقااي عااام، باال يلاا  القبااول اللاام تلااق  اال  كن حاااالشااركاو الكباار  كوساايلة للتااداول، 

أال األمر يند المحتمين بين صد ورد، والصاحف ومواقا  االنترناو تضاج بالتحا ير منحاا. 
، (1)كمااا نقاال ياان صااحيفة الغارديااان حااامنحاا رو بريرانيااا فااإن اليئااة التنراايم المااالي فااي 

الصاين شانو محافر مصرف اإلمااراو المركاأب والحكوماة الساعودية، و ممن ح ر كيضا  و 
   (2)إلخحملة يل  المتداولين بحا.. 

كن  لقيمااة ال بااد  لحتاا  يصاال، نقااد مااا مقياسااا    (مقيةةاس للقيمةةة)معيةةار الةةى بالنسةةبة 
يتمت  ب باو نسبي، وما حصل م  اللير  السورية في السنواو التي تلو ككبر شاالد يل  

م السال  والتاادماو باااللير  ياان التجاار ماانحم يقااي    ، فلام يعااد يمااوم النااي نااليااالا ا المعيااار
 0.003$ال يتفااا  يلااا  متااااب   ب بصاااير ، بااادك بقيماااة  الِبتكاااوين، وحاااال الاااو معلاااومكماااا 

في المئة  40نحو   $  م انتفضو20000للبنتكوين الواحد  م تصايد حت  صار سعره 
يساااتحيل ايتمااااده مصااادرا  لتحدياااد  مااان  ااام  . و (3)$10000الياااوم وساااعره يوماااا ،  12تاااالل 
ألن مقياااي القاايم ال بااد كن يتمتاا   -ر ال لعااا -مقياسااا  ب اتااه  يااد ه، لعاادم صااالحية القاايم

مقياساا  وفاقاد  د هماا ، فكياف يتاأت  كن نعاو د اع ربرب باو نسبي، فاإن كاان مقيااي القيماة مضا
 .   الشي  ال يعريه

كنفسحم يندما صارحوا يلا  ماوقعحم  الِبتكوينما يتكحن به كربا  كضيف إل  ما سبق 
)فماان الصااع  حقااا  تتياال مااا سااترول إليااه األمااور .. الااو فضااا  متنااام لاباادال   يااأتيمااا ب

ستسااتمر  الِبتكااوينوفاارع لأليمااال تحتااوب كيضااا  يلاا  متااارر. ال يوجااد كب ضاامانة كن 
بااال قيمااة  ألن التاااريخ ملااي  بااالعمالو الفاشاالة،  الِبتكااوينفااي النمااو. ويمكاان كن يصااب، 

 سياسية والك ا(.  كالورحور يمالو منافسة كو مشالنا  دوما  احتمالية النحيار تقني كو 
 قصور البتكوين ين تحقيق معيار  مقياي القيمة.في الكالم سببا  وحسبكم ال ا 

                                                           
  2017سبتمبر كيلول  12و ل  بتاريخ  ال ال ا    (1)
(2)   arabic.arabianbusiness.com     وموقokaz.com.sa/article   وموقalmanar.com 
 ، وال ندرب ما ال ب تتفيه قادماو األيام.18/1/2018كان ال ا في تالل كتابتي للبح  و ل  بتاريخ     (3)
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ر يناادما يكااون إمكانيااة االدتااار تتصااو فااإن   (إمكانيةةة اقدخةةارمعيةةار )الةةى بالنسةةبة 
مقياساا   الِبتكويننقود  يد  استحالة ين ته حو سلران مالكه، لكن فيما  كر المال المدتر ت

يحاادم  الاا ا الكااالم السااابق  اتااهكو فيمااا نقلتااه ياان كصااحا  البتكااوين كنفساحم، كقااول ، للقيماة
وسااايلة لالدتاااار مااان باااا  كولااا ، وال تجاااد يااااقال  يتتااا  مااان نقاااود البتكاااوين  إمكانياااة اتتاااا 

كن يان ررياق محساوي ما لديه من مال  يدترالكترونية غير مرئية وال محسوسة وسيلة ل
ماا قر كرباا  برناامج الا ا المشارول بك ما. وتاصة بعدااللكترونية الِبتكوين دل بحا نقودتستب

سلما  لل را  السري  ووسيلة لجم  المأيد مان  المتاجر  بحا  اتتال ا ال يمن  من ا، و هكقروا ب
 .  المال

 .إمكانية االدتارلعدم القبول العام، و عدم توافر نقودا  مرلقا ، ل البتكوين يد  النتيجة  ال يمكن 
 في الميأان الفقحي.  الِبتكوينالمرل  ال ال   
وفااي  ينااد الفقحااا ، فااي حااق إصاادار النقااود وبح ااماان الاا ا المرلاا  فااي الفاارل األول 

 كنقد. الِبتكوينين حكم تداول  و ني تحدالفرل ال ا
 الفرع اكو   صالحية إصدار النقود.

معدنياة اسام )ضار  النقاود(، الالنقاود يملية إصدار النقود في يحد تداول يرلق يل  
 كب صنايتحا ونقشحا. و ل  بضربحا يل  الحديد  المنقاوث يليحاا الكتاباة بوضا  مقلاو .

نحصار فاي اإلماام كو مان ينيباه اإلماام، وال الفقحا  يل  كن حق إصادار النقاود يوقد نع 
 .له السلران كو موافقا   لضر  يجوأ لغير اإلمام ضر  النقود. سوا  كان ما ضربه متالفا  

)قااال اإلمااام كحمااد فااي ، (1)يقااول اإلمااام النااووب  )إن ضاار  النقااود ماان كيمااال اإلمااام(
بن محمد  ال يصل، ضر  الدراالم إال في دار الضر  بإ ن السالران، ألن ارواية جعفر 

 .(2)الناي إن رتع لحم ركبوا العرائم(

                                                           
 .2/258روضة الرالبين لامام النووب   (1)
 .181السلرانية، للقاضي كبو يعل   ع  األحكام (2)
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وجو  حصر  –لنقود المعدنية ال  ابالنسبة ال ا الحكم ال ب نع يليه الفقحا   كقول 
ينسح  يل  األوراق النقدية التي حلو محل النقود المعدنياة  -حق إصدار النقد بالحاكم 

والعلة التاي كاناو ساببا  فاي وجاو  قيااي األوراق النقدياة التحاد العلة بين األصل والفرل. 
حااق إصاادار النقاااود مااان حياا  وجااود حصااار  يلااا  النقااود المعدنيااة -كو كب نقااد آتاار  -

ضارار با وب الحقاوق وغاال  لألساعار وانقراال  باإلمام ما  كاره السايوري  )إفسااد للنقاود وا 
وقاد  كار . (1)األجال  وغير  ل  مان المفاساد، ألن النااي إن رتاع لحام ركباوا العراائم(

فاإن منا   من  ام  مام للدراالم المغشوشة، و في معر  بيان كراالة ضر  اإل  ل  السيوري
فاات، مجااال ضاار  النقااود للناااي كولاا ، ألن فيااه تاار  الحباال يلاا  الغااار ؛ وبالتااالي شاايول 

 .الغث والفوض 
ماا والحكم  اته ينساح  يلا  كال فارل تتاوافر فياه العلاة، فاإن لام تتاوافر العلاة فاال يعاد 

كو لعادم صادوره مان اإلماام  ،نقادا   البتكاوين ياد  ال يمكن ولح ا السب  من النقود. استحد  
 الحاكم كو من جحة رسمية تنو  منا  الحاكم.

 كنقد. الِبتكوين  حكم تداو  نيالفرع ال ا 
 ماان ماان النقااود لعاادم مرابقتااه المعااايير التااي ال بااد   يااد هال يصاال،  الِبتكااوينيلمنااا كن 

صارفا  بموجاا   النقود الورقيااة البتكاوين ال يعااد  بافااإن اساتبدال  ماان  ام  و  ،فاي كاال نقادتوافرالاا 
 ه استبدال نقد بنقد.  ن  اكحكام الشريعة اإلسالمية، لعدم توافر ماالية يقد الصرف من حي  

البتكوين كب شاي  آتار نقادا  كاان كم منفعاة، بافإن قيل  إ ا اتفق رجالن يل  استبدال 
ن    ما ال   ماا كمضايا العقاد تحاو غراا  يقاد البيا ولم يدتال االتفاق تحو مسم  الصرف، وا 

 فما الحكم حينئ    – مشاحة في االصرالم ما دامو النتيجة واحد  وال –
كقااول  بنااا  يلاا  المعرياااو التااي توصاالنا إليحااا فااي البحاا ، فااإن تااداول البتكااوين سااوا  تاام 

ال يتلاااو يااان م الااا  تقتضاااي براااالن العقاااد كو فسااااده. وك كااار فإناااه  ،الصااارف كم البيااا  باسااام
 كبرأالا  

                                                           
 .100/ 1الحاوب للفتاوب السيوري   (1)



 محمود رمضان                            الِبتكوين بالنقود الرائجة في الفقه اإلسالميحكم صرف 

234 

 

ر بااه ير ضااه للحلكااة. والااو )مااا (1). والغاارر فااي اللغااة  التراارالَنةةَرر والج الةةة - . غاار 
. جاا  فاي المعاايير الشاريية  الغارر صافة  (2)يكون مجحولع العاقبة ال ي در  كيكون كم ال(

فاااي المعاملاااة تجعااال بعااا  كركانحاااا مساااتور العاقباااة )النتيجاااة(، كو الاااو ماااا تاااردد ك اااره باااين 
 . (3)الوجود والعدم

. ويناد (4)الترار الا ب اساتو  فياه رارف الوجاود والعادم بمنألاة الشا  والغرر يند الحنفياة 
. ويناد (5)المالكية  الو ال ب ال ي در  الال يحصال كم ال، كو الاو ماا تاردد باين الساالمة والعرا 

 .(6)نروو ينا ياقبته كو الو غير المعلوم يينا  وقدرا  وصفةاالشافعية  ما 
ا الجحالة ماا يلام ، كم   بين الغرر والجحالة كن الغرر ال ي در  الل يحصل كم ال والفرق

والجحالة الفاحشاة تار ر فاي صاحة العقاود جملاة؛ إلتاللحاا بشارر حصوله وجحلو صفته. 
كااون المعقااود يليااه معلومااا . وتنجااا  غاشااية الجحالااة ياان  والااو متفااق يليااه ينااد الفقحااا ،

ال يقتضي كن تنجا   تهومااليالمبي   ين كن بيان صفةالمبي  ببيان صفته ومااليته، في ح
 معحا مرنة الوقول بالغرر.

كقول  إن سائر تعريفاو الفقحا  للغرر تص   في معن  واحد، والي متناغمة منسجمة 
نحي النبي صل  اهلل و نا. بم  نحي النبي صل  اهلل يليه وسلم ين بيول الغرر التي مر و 

االمتناااال يااان إبااارام كااال يقاااد ال ت ااادر  نتائجاااه وال تتااايقن يقتضاااي يلياااه وسااالم يااان الغااارر 
 .فال يجوأ إبرام يقد فيه غرر من  م  يواقبه. و 

حسابنا لانعلم تحريماه. و  يساتوج ماا فاي تاداول الِبتكاوين بيعاا  وشارا   مان غارر حسبنا و 
  )ولحا ا فمان الصاع  حقاا  تتيال ماا ساترول ر فيه قول كربا  البتكوين كنفساحممكمن الغر 

                                                           
 .471متتار الصحام   (1)
. والي يبار  تبيين الحقائق شرم كنأ الدقائق، 208، التعريفاو  ع2/1249كشاف اصرالحاو الفنون والعلوم   (2)

 .4/46القاالر   ه، 1313لفتر الدين الحنفي الأيلعي، دار الكت  اإلسالمي، 
 ½.، 420  ع2010إصدار  –المعايير الشريية لحيئة المحاسبة والمراجعة للمرسساو المالية، المنامة  (3)
[ بأن ه  توصيف المبي  164. وي رةف الغرر في مجلة األحكام العدلية ]الماد   5/163بدائ  الصنائ  للكاساني   (4)

 ن ال ا الحد ينربق يل  التغرير ال الغرر، واهلل كيلم.للمشترب بغير صفته الحقيقية. م  العلم بأ
 .3/265. الفروق للقرافي  3/52حاشية الدسوقي  ( 5)
 .310اإلقنال  ع (6)
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ويمكان كن يصااب،  .. ألمااور .. ال يوجاد كب ضاامانة كن الِبتكاوين ستسااتمر فاي النمااوإلياه ا
 الِبتكوين بال قيمة  ألن التاريخ ملي  بالعمالو الفاشلة التي لم تعد مستتدمة(.

اااابن بعضااااحم بعضااااا  الَنةةةةبن - ااااه. والتغااااابن كن يعغ  دعيع بنااااه فااااي البياااا   تع لغعاااابن ا. و (1)  غع
. وقلاااة مااان الفقحاااا  مااان (2)اصااارالحا   )إيقاااال اإلجحااااف يلااا  آتااار فاااي البيااا  والشااارا (

اا ، فيااه المقصااود منااه. وينااد تتباا  يباااراو الفقحاااا  اتااتع مصاارل، الغعاابن بتعريااف يوض 
التسااااار  الفاحشااااة التااااي يقاااا  بحااااا كحااااد المتبااااايعين، وقيااااد   الغاااابنكن ماااارادالم ماااان  وجاااادو 

 ال تتلو من غبن يسير يتسام، به ياد . الفاحشة، لكون يقود المعاوضاو
وكساابا  الغعاابن ك يااار  يصااع  حصااارالا، فقااد تكااون نتيجاااة جحاال المشاااترب، وقااد تكاااون 

را  قيماة البتكاوين وتبااين قيمتاه روبسب  اضاإجحافا  من البائ  ين قصد كو غير قصد. 
 ال ن البتكااااوينتااااداوالمتعاقاااادين يكاااال  غاااادابااااين يشااااية وضااااحاالا،  -الاااا ب كشاااارنا إليااااه  -

يترجان ين كون كحدالما غابنا  وااتر مغبونا . وليي الغبن النا من الغبن اليسير المعفو 
، وقيمتااه $00.03$ بعااد كن كااان 20000الواحااد غاادا  الِبتكااوين ماان  ن  أل. (3)ينااه ياااد 

تحقياق كب يان يجاأه رغم قصوره يان كدا  كب منفعاة  اتياه كالسال ، و  (4)$10000اليوم 
 كما بينا.من االيتباراو التي يرق  بموجبحا لنقد 

ماان  دون كن يكااون لااه يليااه ساالرانالكترونيااا   ماان يشااترب والمااا  لاام يكاان ولعماارب إن 
فماان  ... ل اتااه مغبونااا  ة منااه نفعااماان يشااترب والمااا  ال م، و حياا  الحياااأ  واالدتااار مغبونااا  

يتقاضاااالا ساا  كمااواال  رائلااة تيك المغبااون ! فكيااف ونحاان ال ناادرب ماان الااو المسااتفيد الاا ب

                                                           
 .468، متتار الصحام  1573القاموي المحير   (1)
 .2/1246موسوية كشاف اصرالحاو الفنون والعلوم  ( 2)
م كقوال الفقحا   الحنفية  الغعبن الفاحث الو تضعيف ال من، كو الو ما ال يتغابن فيه وال يدتل تحو تقويم المقومين. المالكية  وجدو يندال تالصة (3)

فأك ر، بأن ل  معايير متعدد  للتفريق بين الغعبن اليسير والفاحث كو المر ر وغير المر ر يل  حد تعبيرالم. وجمحورالم يل  كن الفاحث ما كان مقدار ال 
كن الغعبن اليسير ما قد  يد واترج ين معتاد العقال  واليسير ما من شأن الناي التسام، فيه. وم ال  الشافعية والحنابلة قري  من م ال  المالكية  إ  

، حاشية الدسوقي: 265ص، القوانين الفقهية البن جزيء: 7/338بخالف الفاحش. ]ينظر: حاشية ابن عابدين:  يتغابن بم له الناي والو معفو ينه،

  [.4/88، الشرح الكبير البن قدامة: 7/190، الحاوي الكبير: 2/265، بداية المجتهد، مراجع سابقة: 3/85
 .20/1/2018ال ا السعر بتاريخ ( 4)
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دون قياد كو شارر،  ام يبيعحاا ألحاد يصدرالا لقا  رموأ الكترونية بعد كن سماالا نقودا ، إ   
 ا لمغفل كو لشري  صنفين إم  

واهلل  ،وبنااا  يليااه كقااول  إن حكاام الشااريعة اإلسااالمية فااي تااداول البتكااوين الااو الحرمااة
 تعال  كيلم.

 تكوين.الفرع ال الي  فتاوك حو  البِ 
وبعاد وقد صدرو بع  الفتاو  التي وضاعو الا ا الناول مان النقاد فاي سااحة البحا ، 

حاااارم التعاماااال ت -صااااة التااااي تتباااا  اليئاااااو يلميااااة اوت  -التتباااا  وجاااادو كن جاااال الفتاااااو 
   من حرم التعامل بحا كبرأو التعامل بحا.  واكباحقلة بالبتكوين، والنا  كفراد 

ااادار اإلفتاااا  المصااارية -   )ال يجاااوأ تاااداول يملاااة "البتكاااوين" الفتاااو  فااايا جاااا    ومم 
والتعامل من تاللحا بالبيِ  والشراِ  واإلجارِ  وغيرالاا، لعادِم ايتباِرالاا كوسايرو مقباولو للتباادِل 
تٍصِة، وِلمعا تشتمل يليه من الضرِر الناشد يان الغارِر والجحالاِة والغاثة  من الجحاِو المت 

ِرفحا وِمع يارالا وِقيمتحاا،  افي معص  ا تاردب إلياه ممارسات حا مان متااررع يالياةو يلا  فضاال  يم 
وال ه الوحداو االفتراضية غير  مغٍرا و بأصاولو ملموساةو، وال تحتااج فاي األفراد والدول ... 
شااارورو كو ضااوابرع، ولااايي لحااا ايتماااادي مااالي  لاااد  كبة نرااامو اقتصاااادب إصاادارالا إلاا  كب 

صادارالا حاق  تاالعي لاولي األمار كو يل  كن ضر   و الفتو  . وشدد(1)مركأب( العملاِة وا 
 .من يقوم مقامه

لمجمااااال األسااااائلة الشاااااائعة فاااااي موقااااا  نقلاااااه   بعاااااد (2)منتاااااد  االقتصااااااد اإلساااااالمي -
، واالياة المتبعاة فاي تاداول الا ا النقاد ومتاارره،  ، حقيقة الا ا النقاد،التي توض  (3)البتكوين

بتحااريم  (5)ودار اإلفتاا  الفلسارينية (4) كار تالصاة فتاو  رئاسااة الشارون الدينياة فاي تركيااا

                                                           
(1 ) dar-alifta.org  2018/  1/ 1دار اإلفتا  المصرية صدرو الفتو  بتاريخ  
 كسسحا تالد حسني من باكستان وتضم يلما  وتبرا  ومدققين.   watsappمجموية يلمية متتصصة يل   (2)
 bitcoin.orgموق  البتكوين   (3)
  2017/ 11/ 8صدرو الفتو  بتاريخ  trtarabic.tvاليئة اإل اية والتلفأيون التركية   (4)
(5) darifta.org  2017/  12/  20دار اإلفتا  الفلسرينية، صدرو الفتو  بتاريخ 
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حرماة، ومناار الحرماة مان وجحاة نرار ،  م بين حكم التعامل م  البتكوين، والو الالبتكوين
يضا  المنتد  جحالة الجحة التي تصدر الا ا الناول مان النقاود ما  غياا  الجحاة الرقابياة ك

باو إلا  اإلباحاة مساتندين ولعل من نافلة القول اإلشار  إلا  اارا  الفردياة التاي  ال يليحا.
، والاا ا األصاال منقااو  بمتالفتااه (األصاال فااي األشاايا  اإلباحااة)إلاا  قايااد  االستصااحا  

 في صفحاو البح . واهلل تعال  كيلم.بينتحا يليحا قد  ا  متفق كصوال  
   الخاتمة

، وكبرأ ما يميأ )الدنانير ال البية والدراالم الفضية(  كول ما اصرل، الناي يليه نقودا  
 االقيمااااة االسااامية فيحااااا مااا  قيمتحاااانسااابيا   -تسااااوب  - تتكافااااأالااا ه النقاااود المعدنيااااة كونحاااا 

 ياااد  ؛ لكونحاااا تساااتمد قيمتحاااا األولااا  مااان المعااادن نفساااه،  ااام مااان نفساااه كسااابائ  مااان الاااوأن
 .السلران لحا كنقد

الفقحاااا  فاااي تكييفحاااا، كقاااوال تبايناااو و حلاااو األوراق النقدياااة محااال النقاااود المعدنياااة،  ااام 
 ماااانحم ماااان كلحقحااااارو  تجااااار ، و ياااالا وماااانحم ماااان يااااد   ساااانداو دياااون الافمااانحم ماااان يااااد  

باادال  ياان الاا ال   يااد الا، وماانحم ماان نقاادا  مسااتقال  قائمااا  ب اتااه ماانحم ماان ايتبرالاااو بااالفلوي، 
صااااادار النقاااااود الورقياااااة و . والفضاااااة )والاااااو الاااااراج،( وفاااااق الحاجاااااة التاااااي تفرضاااااحا  يكاااااونا 

والااو حااق حصاارب فااي يااد الحكومااة كو البناا  المركااأب الاا ب تشاارف  ،السااائد المعااامالو 
. ولضمان التناس  بين كمية النقود الورقية المرلوبة ، م ل الدنانير والدراالميليه الحكومة

وكميااة التاادفقاو الساالعية فااي السااوق، تحااتفر الساالرة ياااد  بغرااا  محسااوي وغرااا  غياار 
  محسوي. 

  براقااة الحساام حااا لحااا براقاااو االئتمااان، وكباارأ كنوايالنقااود المصاارفية وتم ورحاار  اام 
ربر باين المتعااملين ببراقاة القة التي تاالفورب، وبراقة الدف  ااجل، وبراقة االئتمان. الع

وحكاام شاارا  الساال  والتاادماو . يقااد حوالااةالااي العالقااة التااي تااربر بااين كرااراف االئتمااان 
 النول المغرا .إ ا كانو الراقة من ببراقة االئتمان  الجواأ 
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ن  الشي  و  و يقة بادين تقضاي بإحالاة محتاواه مان  ماة سااحبه إلا  ما ليي ورقة نقدية، وا 
 . مة المسحو  يليه

وحاداو رقمياة لايي  ،الِبتكاوينالكترونياة ويلا  ركساحا  ا  ا يسم  نقاودم  اليوم مرحر ما و 
ن  لحا ربيعة مادية، وليي لحاا قيماة كو منفعاة  اتياة،  منفعاة تبادلياة يناد مان ايتمادالا. ماا وا 

الااي  التااي و  المعااايير التااي ال بااد منحااا فااي كاال نقااد، العاادم مرابقتحاا ،ا  نقااد يااد الاال يصاال، و 
مكانيااة االدتااار ومقياااي للقاايم.   لبتكااوين ال يعااد  االنقود الورقيااة باافاسااتبدال القبااول العااام، وا 

ه ن اااالصاارف ماان حياا   صاارفا  بموجاا  كحكااام الشااريعة اإلسااالمية، لعاادم تااوافر مااليااة يقااد
 استبدال نقد بنقد.
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