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موقف الفقھاء من تطورھا، العملة والنوازل الفقھیة المالیة 
  االلكترونیة نموذجا

  

  الجزائر – 1باتنة جامعة  –األستاذ الدكتور محمد صالح حمدي 

  الجزائر  – 1جامعة باتنة  –الباحثة رشیدة حرشاو      

  :مقدمة

إن الشریعة اإلسالمیة مرنة وصالحة لكل زمان ومكان، وھي خالدة  
مرونة وى وجود البشریة، وتأتي ھذه الصالحیة من ثبات ومتانة أصولھا مد

والفروع المرنة؛ االجتھاد  فروعھا، فاألصول الثابتة؛ الكتاب والسنة الصحیحة،
ولما كانت النصوص محدودة . والقیاس وما اشتق منھا من مصادر تبعیة

ألداء للربط بین الوقائع والنوازل واألحداث ممدودة، كان القیاس واالجتھاد او
  .األمرین والتوفیق بین المختلفین

ومن النوازل في الحیاة اإلنسانیة تطور وسائل التبادل بین بني البشر في 
معامالتھم المالیة والتجاریة، ففي كل مرحلة یسعى اإلنسان أن یجد من الوسائل 

ل یتدارك الصعوبات والبحث عن البدائل، فقد تطورت وسائوما یناسب المرحلة 
الدفع من المقایضة بین طرفي المبادلة، تبادال عینیا، فلما اكتشف صعوبتھا 

في مرحلة تالیة وجد أن ھذا النوع وحاول أن یجد البدیل فابتكر النقود السلعیة، 
ال یتناسب مع المرحلة الجدیدة، فابتكر النقود المعدنیة، فاستقر الوضع على 

سادت الفلوس كنقود في حقب تاریخیة المعدنیین النفیسین؛ الذھب والفضة، وقد 
وھي العھود األخیرة اتخذت النقود ) الفضةوالذھب (كنقود بدیلة عن النقدین، 

في والورقیة وسیلة التبادل مع ربطھا بالذھب تسھیال وتیسیرا للمبادالت، 
العمالت الورقیة التي تحمینا األنظمة ومرحلة أخیرة انفك الترابط بین الذھب 

تي یستمد منھا قوتھا ومصداقیتھا، وأصبحت نقود ائتمانیة والقوانین ال
اصطالحیة ال عالقة لھا بقاعدة الذھب، وفي تطور آخر، ومع تطور 
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والعولمة االقتصادیة ابتكر اإلنسان نوعا جدیدا من النقود  التكنولوجیا الرقمیة،
العالمي یسمى بالنقود اإللكترونیة، لتحل محل النقود الورقیة تتبادل على النطاق 

وتتحرر من القیود الجغرافیة والجمركیة، وآخر تطور ابتكره اإلنسان ھي 
ھي نوع آخر من العمالت غیر تقلیدیة وال تخضع للسلطة والعملة الرقمیة، 

  .ال تستند إلى قاعدة الذھبوالنقدیة 

  :إشكالیة الموضوع

موقف ودور النقود في عملیة التبادل وما ھي وظائفھ؟ وما ھوفما ھ
قھاء المسلمین قدیما وحدیثا من عملیة تطور النقود؟ وما موقفھم من العمالت الف

  الرقمیة؟

  :ھي اإلشكالیة التي تدور علیھا محاور ھذه الورقة في أربعة مباحث تلك

  أنواعھاومفھوم النقود وتطورھا : المبحث األول

  النقود ووظائفھا وطبیعتھا في الفقھ اإلسالمي : المبحث الثاني 

  النقود الحادثة في الحضارة اإلسالمیة وموقف الفقھاء منھا: الثالث المبحث

  النقود الحادثة في العصر الراھن وموقف الفقھاء منھا: المبحث الرابع

  خاتمة

  مفھوم النقود وتطورھا وأنواعھا : المبحث األول

تطورھا یجدر بنا أن نعرف بعض المفاھیم  وقبل  دراسة مفھوم النقود 
احیة التي تدور علیھا ھذه الورقة، النوازل المالیة، النقود للكلمات المفت

 .االلكترونیة، العملة اإللكترونیة

النون والزاي والالم " :من الفعل نزل، قال ابن فارس :النازلة لغة -أ
كلمة صحیحة تدل على ھبوط الشيء ووقوعھ، وأكثر ما تطلق على نزول أمر 

  . 1"فیھ ِشدَّة

ما یلم بالمسلمین من مستجدات وال حكم شرعي یقصد بھا كل  واصطالحا
  . 2"الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي" :فیھا، وقد عرفھا محمد شبیر بقولھ
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أما النوازل المالیة فنقصد بھا المستجدات والوقائع في باب المعامالت 
  . عن حكم شرعي في زمن معینوالمالیة التي تخل

نقود اإللكترونیة أنھا وسیلة المعروف عن ال: النقود االلكترونیة -ب
تسویة المعامالت عبر شبكة اإلنترنت وتتكون ھذه الوسیلة من وتستخدم لدفع أ

كارت بالستیك مثبت علیھ من الخلف كمبیوتر صغیر مزود بذاكرة إلكترونیة 
تسمح بتخزین معلومات في صورة وحدات إلكترونیة تصلح للوفاء بالدیون 

  قلیلة القیمة

قیمة نقدیة مخزنة على وسیلة : "حث سعد العبید بقولھوقد عرفھا البا
إلكترونیة مدفوعة مقدماً وغیر مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من 

  .3"غیر من قام بإصدارھا، وتستعمل كأداة للدفع لتحقیق أغراض مختلفة

: العملة اإللكترونیةوتسمى أیضا العملة المعماة أ: العمالت الرقمیة -ج
وبشكل أكثر دقة، فھي عبارة عن برنامج . عن تمثیل لممتلكات رقمیة ھي عبارة

عالمیة تجعل من عملیة  تقنیات تشفیر معینة وباستخدام بلغة برمجة مكتوب
العمالت الرقمیة مصطلح یتم . اختراقھا والتالعب بھا أمراً أشبھ بالمستحیل

، 4"بلوك تشین"استخدامھ للداللة على جمیع ھذه التطبیقات التي تستخدم تقنیة 
ا تمثل شیئا آخر كالعقود أنھوسواًء كانت ھذه التطبیقات تمثل عملة رقمیة أ

  .الذكیة وغیرھا

مجموعة من ":" إیرنست آند یونغ بأنھا"كما عرفتھا شركة 
لكترونیة أن تحل فعلیا البروتوكوالت والتواقیع الرقمیة التي تتیح للرسالة اال

الرقمیة ووبعبارة أخرى، فإن النقود االلكترونیة أ. محل تبادل العمالت التقلیدیة
  .5"كتروني للنقود التقلیدیة التي اعتدنا تداولھاھي المكافئ االل

  :الفرع األول تعریف النقود

ال یوجد تعریف محدد یتفق علیھ المنظرون، إال أن أقرب تعریف لھ  
أي شيء یؤدي وظیفة النقود ویحظى بالقبول العام، : التعریف الوظیفي، فھيوھ
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تتمتع بصفة القبول  وحتى تؤدي النقود وظیفتھا كأداة مبادلة مقبولة، یجب أن
  .6العام وسھولة حملھا، وقابلیتھا للتجزئة، وتجانس وحداتھا وندرتھا النسبیة

یقصد بالقبول العام أن یطرح الجمھور ثقتھ بھا، أي أن تداول النقود بین 
أیدي الناس یعود إلى قناعة المجتمع بھا، فقبولي للنقود نابع من قناعتي بقبولھا 

ینشأ ھذا القبول العام باتفاق جمیع أفراد المجتمع على  ویمكن أن. لدى اآلخرین
كما یمكن فرض مثل . قبول شيء معین تتداول بینھم لتسدید قیم السلع والخدمات

  .فالقانون یمنح ذلك الشيء صفة القبول العام. ھذا االتفاق العام بواسطة الحكومة

ا للوحدات ویقصد بتجانس وحدات النقد أن تكون كل وحدة نقدیة بدیال تام
األخرى، كما یجب أن تكون النقود قابلة للتجزئة إلى وحدات مالئمة من القیم 
قابلة لتسدید قیم المعامالت الصغیرة والمتوسطة، ویشترط عدم قابلیتھا للتلف 
بسھولة، خاصة وأنھا تتداول بین أیدي الناس بكثرة، فیجب أن تتحمل تبادل كل 

ن تكون ذات قیمة مرتفعة نسبیا، حتى ھذه األیدي، ویقصد بسھولة حملھا أ
یستطیع األفراد حمل مقدار كاف من النقود القتناء ما یریدون من السلع 

ویقصد بالندرة أن ال یكون َعْرض النقود كبیرا مما یفقد النقود . والخدمات
  .قیمتھا

  نشأة وتطور النقود : الفرع الثاني

ات البدائیة نجد أن إذا رجعنا بالتاریخ إلى المجتمع: نظام المقایضة
النشاط االقتصادي یتم بغرض االستھالك الذاتي، وبمعنى آخر كانت فئات 
المجتمع ـ سواء الفرد أواألسرة أوالقبیلة، تقوم باإلنتاج ذاتیا، أي تنتج جمیع ما 

وفي مثل ھذا المجتمع لم یكن التبادل موجودا . تحتاج إلیھ من سلع وخدمات
حجم السكان، ظھر التخصص في اإلنتاج، فھذا آنذاك، ومع مرور الزمن ونمو

یزرع قمحا واآلخر قطنا، وذلك یعمل بصید األسماك أوالحیوانات، وما إلى 
ذلك، ومع التخصص وجد فائض من السلع لدى الوحدات التي تنتجھا، ومن ثم 
نشأت الحاجة إلى مبادلة الفائض على االستھالك الذاتي باألشیاء التي ینتجھا 

وكان ھذا ھومنشأ . لتي تفیض بدورھا عن حاجتھم الشخصیةاآلخرون، وا
مبادلة  التبادل، وأول صور التبادل ھي المقایضة والتي كانت تتولد عن
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المنتجات بشكل مباشر، والتي ھي عبارة عن مبادلة سلعة بسلعة أخرى یكون 
  .الفرد في حاجة إلیھا

لیھ من السلع فمع مرور الزمن أدرك الفرد صعوبات إنتاج كل ما یحتاج إ
والخدمات، كما أدرك أھمیة التخصص، فأصبح كل فرد یمارس فرعا خاصا 
من فروع اإلنتاج، وینتج كمیة أكبر من حاجتھ ویحصل على باقي السلع التي 

الخدمات عن طریق مبادلة فائض إنتاجھ ویحتاجھا من منتجي تلك السلع أ
إنتاجھ، ویحصل فمنتج القمح یتخصص في . بفائض إنتاج وخدمات اآلخرین

على حاجتھ من الصوف عن طریق مبادلة كمیة من القمح الفائض عن حاجتھ 
مع منتج الصوف الذي یحتاجھ إلى القمح وعنده فائض من الصوف، فیكون 

  7.التقاء المنتج بالمستھلك مباشرة دون وسیط

إال أن نظام المقایضة واجھ عدة صعوبات قبل التمكن من إتمام عملیة 
  :وأھمھاالمبادلة، 

أ ـ صعوبة تالقي رغبة البائع مع رغبة المشتري في آن واحد، ففي ظل 
ھذا النظام، على البائع أن یجد من یرغب في الحصول على سلعتھ وخدمتھ، 

  .الخدمة التي یبحث عنھا عند المشتريوویجَد في الوقت ذاتھ السلعة أ

وارتفاع  فكثیر من السلع تتمیز بكبر حجمھا: ب ـ عدم قابلیة التجزئة
قیمتھا،وقد ال یرغب أصحابھا في استبدالھا بكمیات كبیرة من سلعة واحدة، 
وعلى سبیل المثال إذا أراد الفالح أن یبیع بقرة مقابل شراء عدد كبیر من السلع، 

  .یصعب علیھ تجزئة تلك البقرة

ج ـ عدم وجود وحدة عامة مشتركة یمكن بھا قیاس قیم السلع والخدمات 
لى ذلك ال بد من تحدید معدل استبدال یتفق علیھ المتبایعان عند كل المختلفة، وع
  .عملیة مبادلة

د ـ عدم وجود وسیلة عامة الختزان القیمة، ففي ظل المقایضة یتم خزن 
السلع األصلیة ذاتھا مما یؤدي بصاحبھا إلى تحمل نفقات خزن باھظة، إضافة 

  .السرقةوإلى إمكانیة تعرض المخزون إلى التلف أ
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دفعت الصعوبات التي یعاني منھا نظام المقایضة   :ھور أنواع النقودظ
كأساس للمبادلة إلى ضرورة البحث عن الوسائل الممكنة للتغلب على معیقات 
المبادلة على أساس المقایضة، ففي المجتمعات البدائیة كان نطاق المقایضات 

وإنتاج ضیقا جدا، وبعد ظھور التخصص وتقسیم العمل وتطور االقتصاد 
المالیین من السلع والخدمات المختلفة، أدركت ھذه المجتمعات أنھ من غیر 
الممكن االستفادة من مزایا اإلنتاج الواسع النطاق إال من خالل نظام نقدّي 
ومصرفّي متطور، فتفتّق الفكر اإلنساني عن تبسیط عملیة المقایضة المتعددة 

وحدات حسابیة إلمكانیة ودل حسابي أاألطراف والمتعددة السلع، بدًءا بتحدید مع
إتمام عملیة المقایضة، ثم تال ذلك تجسید ھذه القیمة الحسابیة في سلعة معینة 
تُختار كقاعدة للمقارنة، وإلیھا تقاس قیَم السلع األخرى، وانتھى األمر بتجاوز 
ھذه السلع لوظیفة القیاس لتصبح لھا قیمة ذاتیة یقبلھا الجمیع في المعامالت، 

  .مكن تخزینھا ونقلھا من حیث الزمان والمكانوی

ففي البدایة استعملت بعض السلع نقودا بسبب قیمتھا االستعمالیة مثل 
الجلود والملح، ثم استعملت في تطور آخر المعادن الثمینة كوسیلة مالئمة، 
نظرا لقلة منفعتھا االستعمالیة واالستھالك واإلنتاج، إال أن ندرتھا جعلتھا أكثر 

را كوسیلة للتبادل، كما تتمیز المعادن الثمینة بأنھا تعمر لفترة طویلة ال تعبی
تتعرض للتغییر، وھي قابلة للتجزئة، ویمكن نقلھا بسھولة، وذلك بضغط كمیة 

  .كبیرة في حیّز صغیر

وتطورت ھذه الصفة من القبول االختیاري المؤسس على الثقة في قیمة 
إلى القبول اإلجباري عندما حلت إرادة وحدات النقد ذاتھا ـ كالذھب مثال ـ 

الدولة في التعبیر عن إرادة الجماعة، وأصبحت النقود الورقیة ـ البنكنوت ـ التي 
تصدرھا الدولة عن طریق مؤسساتھا ـ البنك المركزي ـ ملزمة للجمیع، ومبرئة 
للذمة، إذ أصبحت النقود تستمد قیمتھا من سلطة اإلجبار؛ فالدولة ھي التي تخلق 

ومع زیادة درجة التقدم . قیمة النقود، وھي التي تخلع عنھا ھذه القیمة
االقتصادي استخدمت نقود الودائع، وزاد الدور الذي تؤدیھ البنوك على اختالف 

  .أنواعھا في النشاط االقتصادي
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  أنواع النقود ووظائفھا : الفرع الثالث

: نواع رئیسة ھيیمكن تحدید أنواع النقود بثالثة أ: أنواع النقود: أوال
  .النقود السلعیة والنقود الورقیة ونقود الودائع

وھي أول ما ظھرت من نقود، وقد اتخذت شكل سلع : أ ـ النقود السلعیة
مختلفة حسب البلد وطبیعة اقتصاده، فاستخدمت استخدام النقد، منھا الحیوانات 

منھا الذھب والجلود والملح والمعادن، وأبرز شكل من أشكالھا الشكل المعدني 
والفضة، ومن المالحظ أن بعض أنواع النقود السلعیة اعتبرت غیر مالئمة عند 

ومھما كانت طبیعة السلع التي اختیرت . استعمالھا كأداة مبادلة كاألغنام مثال
كنقود، فإن قیمتھا كانت تتأثر بظروف العرض والطلب، فقد انخفضت قیمة 

الكثیر من الدول إلى إحالل الذھب الفضة وارتفعت قیمة الذھب عندما تحولت 
  .محل الفضة في نظامھا النقدي في القرن التاسع عشر

إن نشأة النقود الورقیة وتطورھا یعودان إلى النشاط : النقود الورقیةب ـ 
الذي كان یقوم بھ الصاغة والصرافون، فقد كان التجار وغیرھم یودعون فائض 

شھادات إیداع إلثبات حقوق أموالھم لدى ھؤالء الصاغة الذین یصدرون 
المودعین، كما كانوا یحصلون على عمولة لقاء االحتفاظ بھذه الودائع 
والمحافظة علیھا، وربما كان صاحب الودیعة یستفید من استخدام شھادة 
اإلیداع، فیقدمھا إلى تاجر آخر بعد تظھیرھا، فتنتقل ملكیة شھادة اإلیداع إلى 

ات اإلیداع عندما أخذت تستعمل للسحب على حاملھا، وقد تطور استخدام شھاد
. الودیعة؛ سواء من قِبَل المودع نفسھ أومن ِقبَل شخص ثالث عند التظھیر

وأصبحت ) بنكونت(وبمرور الزمن تحولت شھادات اإلیداع إلى نقود مصرفیة 
تحمل اسم الجھة المسؤولة عن إصدار شھادة اإلیداع، وتعھده بدفع قیمتھا نقدا 

كما زاد اعتماد التجار على تداول شھادات اإلیداع، خاصة عند الطلب، 
الشھادات الصادرة عن البنوك التي تتمتع بسمعة جیدة، وتحظى باحترام كبیر 

  .من قبل جمھور التجار

وبعد أن أصبح أمر السحب شائع االستعمال، وحظي بالقبول العام عند 
ي عجزت فیھا الحكومات أفراد المجتمع انتقلت النقود الورقیة إلى المرحلة الت
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إذ لم تعد . والبنوك عن الوفاء بالتعھد السابق نظرا لزیادة عرض النقود الورقیة
أي نوع آخر من النقود السلعیة، وفضة أوالنقود الورقیة قابلة للتحویل إلى ذھب أ

وعند بلوغ ھذه المرحلة من التطور النقدي أصبحت النقود الورقیة نقودا بحد 
. لزمن اعتاد الناس على قبول النقود الورقیة غیر قابلة للتحویلذاتھا، وبمرور ا

وتتولى البنوك المركزیة . أي مجرد طرح ثقة الجمھور بالشيء یجعل منھ نقودا
  .إصدار النقود الورقیة ضمن خطة إصدار حكومیة

وتسمى أیضا النقود الكتابیة أوالخطیة، ویتكون ھذا : نقود الودائعج ـ 
ابات األفراد لدى البنوك التجاریة عن طریق فتح حسابات النوع من أرصدة حس

جاریة، والتي تنتقل ملكیتھا من فرد آلخر عن طریق السحب علیھا باستعمال 
الشیكات، وقد ازداد االعتماد علیھا، خاصة في البلدان المتقدمة، تحت ضغط 

مبادالت تزاید المعامالت التجاریة، وقد أدى انتشار استعمالھا إلى توفیر وسائل 
جدیدة، وللحّد من تزاید ھذا النوع من النقود تقوم السیاسات النقدیة بوضع 

  .سقوفات على منح االئتمان وعلى االحتیاطي المطلوب

  وظائف النقود: ثانیا

تعتبر النقود قوة شرائیة عامة، وتؤدي ھذه المھمة من خالل قیامھا بأربع 
  .مقیاس للقیمة. أداة مبادلة :وظائف وھي

مستودع  :بران الوظائف الرئیسة، وھناك وظیفتان مشتقتان منھما وھماوتعت
  .وسیلة المدفوعات اآلجلة. القیمة

  : الوظائف الرئیسة

ھا، : أداة المبادلةأ ـ  تعتبر ھذه الوظیفة أقدَم وظیفة تؤدیھا النقود وأھمَّ
ت ویعود ظھور النقود منذ البدایة إلى حاجة الناس ألداء مبادلة لتذلیل صعوبا

المقایضة وتسھیل عملیات التبادل بین أفراد المجتمع، ولقد أدى استخدام النقود 
إلى تجزئة المقایضة إلى عملیتین منفصلتین تماما، حیث تستبدل السلع بنقود في 

  .المرحلة األولى، ثم تُستبدل النقود بالسلع في المرحلة الثانیة
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ب التبادل عما كان ومن فوائد استخدام النقود كأداة مبادلة تخفیض نس
علیھ نظام المقایضة كما ساعد على ظھور التخصص في بعض أنواع اإلنتاج، 

  .ثم تقسیم العمل داخل النوع الواحد من اإلنتاج

تستخدم النقود لقیاس جمیع السلع والخدمات المتداولة : ب ـ مقیاس للقیمة
مؤشرا للقیمة داخل االقتصاد الوطني، وعند تحدید الوحدة النقدیة یصبح السعر 

مشیرا إلى عدد الوحدات النقدیة المطلوبة للحصول على أي من السلع 
دینار وثمن اللتر من  100والخدمات، فیقال إن ثمن كلغ من الموز یساوي 

دینارا، وباستخدام  35دینارا وثمن المتر من القماش یساوي  40الحلیب یساوي 
واحد، وقد ساعد استعمال النقود أصبحت جمیع السلع والخدمات تبادل بشيء 

وحدة حساب عامة على سرعة تداول المعلومات االقتصادیة بین أفراد 
المجتمع، إذ أن ذلك یساعد البائعین والمشترین على تحدید اختیاراتھم في البیع 

  .والشراء وتحدید كمیاتھا وأنواعھا

  :الوظائف المشتقة

أي تأجیل إنفاق تتمثل في خزن القوة الشرائیة، : أ ـ مستودع للقیمة
النقود واستبدالھا بالسلع والخدمات في وقت الحق، إذ باستطاعة الفرد مثال 
االمتناع عن إنفاق جزء من دخلھ النقدي الشھري خالل حیاة عملھ، واالعتماد 
على مدخراتھ عندما یحال إلى التقاعد، وحتى تقوم النقود بوظیفة مستودع 

  : القیمة ال بد من توفر شرطین

  . تتعرض قیمتھا لالنخفاض بمرور الزمنأال - 1

  .قبول استبدالھا بالسلع والخدمات المطلوبة - 2

وھي وظیفة مشتقة وتابعة للوظیفة : وسیلة للمدفوعات اآلجلة -ب
األولى، وھي كونھا وسیطا للمبادلة، حیث إن المبادلة قد تتمُّ نقًدا، وقد تتم مع 

رجال األعمال الحصوَل على  ومن خالل ھذه الوظیفة استطاع. تأجیل الثمن
القروض من البنوك لتمویل عملیات اإلنتاج، كما استطاعت الحكومات 
االقتراض من البنوك والجمھور عن طریق إصدار األسھم والسندات، ویستطیع 
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األفراد الحصول على كثیر من السلع المختلفة على أساس الدفع باألقساط 
  .المؤجلة

  .فھا  وطبیعتھا في الفقھ اإلسالميالنقود ووظائ: المبحث الثاني

  مفھوم النقود: أوال

النقود المقصود منھا المعاملة أوال في جمیع األشیاء ال : "یقول ابن رشد
  .8"االنتفاع، والعروض مقصود منھا االنتفاع أوال ال المعاملة

وقد بني تقسیم المال في الفكر اإلسالمي إلى نقود وعروض على أساس 
فكرتھ األساسیة على النظر إلى المال من حیث المقصود  وظیفي، ویرتكز في

منھ، ولما كانت النقود كأداة للتبادل ووسیلتھ العامة، تؤدي وظیفة تختلف عن 
لذلك رأینا الفقھاء . نجد أن لھا أحكاما خاصة في مبادلتھا وظیفة العروض،

  : یقسمون المال إلى عروض ونقود، ثم یقسمون العروض إلى

ارة وھي العروض المعدة للبیع ویطلق علیھا األصول عروض التج - 1
  .المتداولة

ة للبیع ویطلق علیھا األصول  - 2 عروض القُْنیة وھي العروض غیر المعدَّ
  .الثابتة

ما كان أصلھ نقدا أي من قرض ودین النقد، وھوویلحق بالنقود ما ھ
رة، كما یلحق بعروض التجارة دین التجا. بدین النقدوویعرف بدین القرض أ

دین وما كان أصلھ من عروض التجارة أي بیع ویعرف بدین التجارة أووھ
  .البیع

المعاملة أوال، ووعلى ھذا فإن المقصود من النقود في الفقھ اإلسالمي ھ
  .أما العروض فإن المقصود منھا االنتفاع أوال

  ئف النقود في االقتصاد اإلسالميوظا :ثانیا

ائفھا كما یراھا الفكر اإلسالمي نتعرض فیما یلي لخصائص النقود ووظ
  .في أقوال األئمة والفقھاء، لنرى مدى اھتمامھم بنظریة النقود في اإلسالم



  ........النوازل الفقھیة المالیة وموقف الفقھاء من تطورھا                                                    
  

 

 1061                                                                     الدولي الثامن المؤتمر

إلى عیوب المقایضة وأنھا ال تصلح  9الفضل الدمشقيولقد تعرض أب
كوسیلة للتبادل، والحاجة إلى النقود كبدیل عنھا، وتكلم عن خصائص النقدین 

ا كان الناس یحتاج بعضھم إلى بعض، ولم یكن ولم: "فیقول) الذھب والفضة(
وقت حاجة كل منھم وقت حاجة اآلخر، حتى إذا كان واحد منھم نجارا فاحتاج 
إلى حداد فال یجد، وال مقادیر ما یحتاجون إلیھ متساویة، ولم یمكن أن یعلم ما 
قیمة كل شيء من كل جنس، وما مقدار العرض عن كل جزء من بقیة األجزاء 

األشیاء، لذلك احتیج إلى شيء یثمن بھ جمیع األشیاء ویعرف بھ قیمة من سائر 
  ".بعضھا من بعض

إذ ذاك نظرت األوائل إلى شيء یُثّمن بھ جمیع األشیاء، : "ویضیف قائال
معادن، فأسقطوا النبات وحیوان أوفوجدوا جمیع ما في أیدي الناس إما نبات أ
روا منھا األحجار الذائبة الجامدة، والحیوان عن ھذه الرتبة، وأما المعادن فاختا

ثم أسقطوا منھا الحدید والنحاس والرصاص، ووقع إجماع الناس كافة على 
تفضیل الذھب والفضة لسرعة المواتاة في السَّبك، والطرق، والجمع، والتفرقة، 
والتشكیل بأي شكل أُرید مع حسن الرونق، وعدم الروائح والطعوم وبقائھما 

مات التي تحفظھما من على الدفن، وقبولھ ما العالمات التي تصونھا، وثبات السِّ
  .10"الغش والتدلیس، فطبعوھما وثّمنوا بھما األشیاء كلھا

إن الدراھم والدنانیر أثمان المبیعات، والثمن : "یقول اإلمام ابن القیم
  .11"المعیار الذي بھ یعرف تقویم األموالوھ

فضة، وھي قیم أموال ورأس واألثمان ھي الذھب وال: "ویقول ابن قدامة
مال التجارات وبھا تحصل المضاربة والشركة، وھي مخلوقة لذلك، فكانت 

  .12"بأصلھا وخلقتھا كمال التجارة المعد لھا

وھذه قلة من كثرة من أقوال العلماء في النقود، ومنھا نستخلص أن 
  : وظائف النقود ھي

ومعنى كونھا ثمنًا، ، "أثمان المبیعات"فھي : كونھا وسیطًا للمبادلة - 1
  .أنھا وسیط لمبادلة المبیعات، ووسیلة للحصول علیھا
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فھي المعیار والمقیاس الذي تقوم بھ األموال، : كونھا مقیاًسا للقیَم - 2
م ھي بھ م بھا وال تقوَّ   .وتُعرف بھا مالیتھا، وكل ما عداھا من األموال یُقوَّ

حصول على السلع إذن ھي أداة للحساب والتقویم، كما أنھا وسیلة لل
والخدمات، وتلك ھما الوظیفتان األساسیتان للنقود، كما حددھما أھل االقتصاد 

  .والفقھ

  : أما الوظیفتان المشتقتان منھما فھما

فھي تابعة لألولى في كون النقود ثمنا : أداة للمدفوعات اآلجلة - 1
  .تأجیل الثمنقد تتم مع ووسیطا في المبادلة، حیث إن المبادلة قد تتم نقدا، أوأ

یعني أن النقود قابلة لالدخار، أي االحتفاظ بھا لفترات : مخزن للقیم - 2
زمنیة مقبلة بھدف إجراء المعامالت الحقا، فالفالح ـ مثال ـ یبیع محصولھ 
ویدخره في شكل نقود لإلنفاق منھا مستقبال، یكون قد ادخر جھده، بدال من 

  .تركھ في شكلھ العینيوفساده وضیاعھ ل

ر أم ا إذا كان المقصود منھا أنھا أداة لالكتناز، واعتبارھا أصال مالیا یثمَّ
بنفسھ منفردا بالمضاربة على أسعار الفائدة، فھذه وظیفة غیر معترف بھا 

  .شرعا

كذلك إذا اعتبرت في ذاتھا مشبعة لحاجة خاصة إشباعا مباشرا، بحیث 
مھا في الحصول على السلع یطلبھا الفرد ویتمسك بھا لذاتھا ال إلنفاقھا واستخدا

  .والخدمات، فإن ذلك اكتناز وخروج عن وظائف النقود

  طبیعة النقود : ثالثا

طبیعة المادة المتخذ : یتفرع البحث في طبیعة النقود إلى فرعین، أوال
  .الطبیعة المالیة: ثانیا. منھا النقد
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أم ھل یشترط في النقود أن تكون من مادة معینة : الطبیعة المادیةأ ـ 
  یجوز أن تكون من أي مادة؟ 

ھناك اتجاھان في اإلجابة عن ھذا التساؤل، فھناك من یرى أن النقود ھي 
ما كانت من الذھب والفضة فقط، بحیث ال یصدق اسم النقد على أیة عملة 

خلقا ) الذھب، الفضة(متخذة من غیرھا، وقد اعتمد ھذا االتجاه على أنھما 
لالنتفاع المباشر أٍساسا، كذلك ربط اإلسالم  للنقدیة أصال، وما عداھما خلق

الكثیر من أحكامھ وتشریعاتھ بالنقود الذھبیة والفضیة، ففیھما الزكاة بأعینھما، 
وكذا ربطت الدیة والربا بھما، وال ینفي ذلك وجود عمالت أخرى تُتخذ من غیر 

علیھا وال تسمى نقودا، إال أنھا ال تُجرى " فلوسا"الذھب والفضة، ولكن تسمى 
  .أحكام النقود

أما االتجاه الثاني، فقد ذھب إلى عدم اشتراط كون النقود من مادة الذھب 
والفضة، بل المعول علیھ تحقیق القبول العام، واصطالح الناس على اتخاذھا 
نقدا، سواء أكانت من معادن أخرى أم من ورق أم من مواد أخرى، وقد اعتمد 

لقد : "ا عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ قالھذا االتجاه على ما یروى أن سیدن
وقال  13".ھممت أن أجعل الدراھم من جلود اإلبل، فقیل إذن ال بعیر، فأمسك

أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون سكَّة وعینًا لكرھتھا وول: "اإلمام مالك
إن الفلوس : "وقال محمد بن الحسن. 14"بالذھب والوِرق) آجلة( أن تباع نظرة

ن، وداللة الوصف عبارة عما تقدر بھ مالیة األعیان، ومالیة األعیان كما أثما
  .15"تقدر بالدراھم والدنانیر تُقّدر بالفلوس، فكانت أثمانًا

األصّح، ویتماشى مع روح الشریعة، ویتجلى صوابھ في ووھذا االتجاه ھ
ثم  كنقود،) الذھب والفضة(العصور المتأخرة عندما تخلّى العالم عن المعدنین 

وقد تساءل اإلمام ابن حزم منذ . تخلّى أخیرا عن قاعدة الذھب في النقود الورقیة
عدة قرون عن مشروعیة اقتصار الثمنیة على الذھب والفضة، ورأى ذلك من 

وال ندري من أین وقع لكم االقتصار بالثمنْین على : "الخطأ الفاحش، إذ یقول
سالم، وھذا خطأ في غایة الذھب والفضة، وال نصَّ وال قول من أھل اإل

  .16"الفحش
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وعلى ضوء ذلك، فإننا نؤید من ذھب من محققي العلماء المعاصرین إلى 
أن العمالت الورقیة السائدة ھي نقود كاملة مثلھا مثل الذھب والفضة 

  .المسكوكْین

: ثار جدل كبیر بین االقتصادیین حول النقود: الطبیعة المالیة للنقودب ـ 
ھل ھي ثروة أم وسیلة للحصول على الثروة؟ وھل ھي ثروة حقیقیة، أم ثروة 

  رمزیة أم حقوق على الثروة؟ 

والمفارقة العجیبة ھنا تباین وجھات النظر، فقد ذھب فریق منھم إلى أن 
لى أنھا سلعة من لیست ماال، وذھب فریق آخر إوالنقود لیست بثروة حقیقیة أ

  .السلع تباع، وتشترى، وتشبع حاجة خاصة، شأنھا شأن أي سلعة

  .أما االقتصاد اإلسالمي فإن موقفھ واضح من ھذه القضیة

ثروة، فھي مال باتفاق العلماء حتى أن وفالنقود من حیث كونھا ماال أ
نقود، لفظة المال رغم شمولھا للنقود وغیرھا إال أنھا تطلق أول ما تطلق على ال

المال في األصل ما یُملك من الذھب والفضة، ثم أُطلق على : "قال ابن األثیر
  . 17"كل ما یُقتنى ویُملك

وسیلة للحصول على السلعة، فإن العلماء قد وأما حیث كونھا سلعة أ
اتفقوا على أن النقود ذات طبیعة مخالفة لطبیعة السلع، لذلك فقد قسموا األموال 

من نعم هللا : "یار التفرقة أوضحھ اإلمام الغزالي بقولھإلى نقود وعروض، ومع
خلق الدراھم والدنانیر، وبھما قوام الدنیا، وھما حجران ال منفعة في أعیانھما 
ولكن یضطر الخلق إلیھما من حیث إن كل إنسان محتاج إلى أعیان كثیرة في 

ستغني مطعمھ وملبسھ وسائر حاجاتھ، وقد یعجز عما یحتاج إلیھ، ویملك ما ی
فخلق هللا تعالى الدراھم والدنانیر حاكمْین متوسطْین بین سائر األموال ... عنھ

وإنما أمكن التعدیل بالنقدین إذ ال غرض في ... حتى تقدِّر بھما األموال
، و� َدرُّ اإلمام الغزالي حین حلّل 18"أعیانھما، فمن ملكھما، فكأنھ ملك كل شيء

  .ائصھاوظیفة النقود، وبیَّن دورھا وخص
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  النقود الحادثة في الحضارة اإلسالمیة وموقف الفقھاء منھا: المبحث الثالث

موقف الفقھاء إلى النقود الحادثة وأردنا من خالل العودة إلى تاریخ النقود 
بین النقود والتي سادت إبان الحضارة اإلسالمیة، التعرف على أوجھ الشبھ بینھا 

  .إلكترونیةوورقیة المستجدة في العصر الحاضر من نقود 

تنوعت آراءھم حسب ولقد واكب الفقھاء تطور النقود في شكلھا 
فریق، والفضة واالتجاھات المذكورة، فریق متمسك بقاعدة الذھب 

قبول الناس لھا وإنما یلتزم بمصداقیتھا والغالب،ال ینظر إلى شكلھا وھو
  .كانت جلد بعیر كما روي عن اإلمام مالكولو

التعامل وظریة یرون أن النقدیة تنبع من القبول العام إن أصحاب ھذه الن
الرواج، ال عبرة عندھم فیما إذا كان القبول ناتجا عن أصل الخلقة بالمعدن، و
جوع  ورُ . اصطالحھم علیھ، فالكل نقود كاملةومن توافق علیھ الناس علیھ وأ

اإلبل عمر بن الخطاب من اتخاذ النقود من جلود اإلبل خوفا من انقطاع مادة 
،دلیل قوي على ھذا االتجاه الذي عاد إلیھ العالم بعد قرون من تفكیر عمر، 

  .   حیث تخلى العالم عن قاعدة الذھب تدریجیا في أعقاب الحرب العالمیة األولى

الفضیة في الفترات األولى وبعد ان سادت النقود الذھبیة : أنواع النقود
سیاسیة،  واستجدت ظروف اقتصادیة انطبقت علیھا األحكام الفقھیة، ولإلسالم 

ھذه والظروف الجدیدة، وسمحت الستحداث نقود جدیدة تتالءم مع التطورات 
وسنعرض بأیجاز مفھومین ھذین .الفلوسوالنقود ھي، النقود المغشوشة 

  :النوعین من النقود وموقف الفقھاء منھا

فھي من الذھب : ماھیة النقود المغشوشة: 19النقود المغشوشة - 1
الرصاص ولفضة اللذین خالطھما غیرھا من المعادن الرخیصة كالنحاس او
ھذه الزیادة تتفاوت نسبتھا مابین القلة ودنانیر، وغیرھا عند سكھا دراھم و
  .الكثرةو

غالبا ما تكون ظھور ھذه النقود في حال ضعف القوة االقتصادیة للدولة 
  .لنوع من النقوداإلسالمیة، إلى جانب عوامل أخرى ساعدت على ظھور ھذا ا
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إن الفقھاء على الرغم من احترازھم في التعامل : حكم التعامل بھذه النقود
: ثبت لدیھموبالمغشوش ابتداء إال أنھم أجازوه انتھاء، بعدما صار حقیقة واقعة 

قیمتھ العالیة التي ھي أصل خلقتھ فحسب، بل وأن النقدیة ال تثبت بنفاسة المعدن 
وجاء في المغني . قبولھم لوسیط في التعامل بینھموناس تكون نابعة عن اتفاق ال

في إنفاق المغشوش من النقود روایتان، أظھرھا الجواز و:" البن قدامى قولھ
عامتھا نحاس إال شیئا من فضة، " الَمِسیِبیَة"بنقل صالح عنھ في دراھم یقال لھا 

  20."أال یكون بأسوإذا شيء اصطلحوا علیھ مثل الفلوس فأرج:" فقال

  :مكانة النقود المغشوشة في التعامل عند الفقھاء

إثبات وانتھى رأي الفقھاء إلى جواز التعامل في المغشوش من النقود 
صفة الوساطة لھا، لذا نستنتج إمكانیة اتخاذ النقود من أي شيء غیر الذھب 

بناء علیھ ھل تأخذ النقود المغشوشة أحكام النقود الخالصة، أم تكون  و.الفضةو
  مطلقا عنھا، أم لھا أحكام خاصة؟ بدیال

تباینھا كان نابعا من اختالفھم من علة الربا في وإن آراء الفقھاء تباینت 
  في اتجاھین . الرواجورؤیتھم لقاعدة المعاملة والنقدین 

الفضة، فأبعد صفة النقدیة  وأن الثمینة مقصورة على النقدین الذھب  -أ
  .قودعن غیرھا من النوعن النقود المغشوشة 

فقد ألحق النقود المشوشة بالنقود الخالصة، إذا تُعومل بھا وراجت  -ب
سائر األحكام وأثبتوا فیھا الربا ورواج النقود الخالصة، فأوجبوا فیھا الزكاة 

وھذا الرأي یندرج في النظریة القائلة بأن النقود كل ما اصطلح . المتعلقة بالنقود
  .نوعھولنظر عن شكلھ لقي القبول العام، بغض اوعلیھ الناس 

  :وقد قسم ھذا الفریق أنواع النقود المغشوشة إلى ثالثة أقسام

  الغالبوالفضة ھوأن یكون الذھب  - 1

  المغلوبوالفضة ھوأن یكون الذھب  - 2

  الفضة سواء بسواء مع الغشوأن یكون الذھب  - 3
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تأخذ األحكام ووكل ھذه األقسام أعتبرھا أصحاب ھذا االتجاه نقودا 
فضال عن اعتبار العرف  عموم البلوى،وراعوا المصلحة وبذلك . الفقھیة

الرواج والعادة حیث ال تعارض مع النص، فھم ركزوا على قضیة القبول و
  .بملء االعتبار

المغلوب، أي والفضة ھوأن لنا وقفة مع القسم الثاني حیث یكون الذھب أ  
صطالحیة، النقود االوان الغلب للمعادن األخرى، فھذا یعتبر تطورا الفتا نح

ما یسمى النقود االئتمانیة، وفیھ خروج عن قاعدة الذھب، فھذا النوع یبرز وأ
النقود الورقیة، إذ القیمة االعتباریة للورقة النقدیة أكبر من القیمة والتشابة بینھ 

  .الورقوالذاتیة للمعدن أ

نحوھا من والصفر وھي قطع من النحاس أ: مفھومھا: الفلوس - 2
  .التي یتعامل بھا في المحقرات المعادن المسكوكة

لم تخرج أول ما خرجت نقودا ویعود تاریخھا إلى القرن األول الھجري، 
مستقلة، بل ظھرت في البدایة عملة مساعدة للعملة الرئیسیة، بغیة تسھیل 

في فترات من التاریخ اإلسالمي و. معامالت الناس في المبیعات الصغیرة
رئیسیة مطلقة، تنوب عن الذھب  تحولت الفلوس إلى أن أصبحت عملة

أصبحت نقودا مستقلة في و.قد اختلفت أوزانھا من إقلیم إلى آخروالفضة،و
  21.فترات عدة من التاریخ اإلسالمي، وقامت ما تقوم بھ النقود األصلیة

النعدام القیمة الحقیقیة ) االصطالحیة( تعتبر الفلوس من النقود االئتمانیة
  .الرواجومتھ النقدیة التي اكتسبھا من القبول تفاھتھ مقارنة بقیوللمعدن 

سلعة في ویتجاذب الفلوس عامالن ؛فھ: آراء الفقھاء في الفلوس
آل إلى وُعروض، تحول وثمن باالصطالح،حیث أن أصلھ سلعة أواألصل،

  :إلى فریقین من ھنا ینبع خالف الفقھاء في الفلوس، .النقدیة بالرواج

بین النقود في الربا وة، فّرق بینھا فمن نظر منھم إلى أصلھا كسلع - 1
أثبت لھا حكم أصلھا في ذلك كلھ على أنھا والسلم، والصرف والزكاة و

   .الفضةوعروض، فالنقد عند ھذا الفریق یقتصر على الذھب 
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أخذوا قیمة ومآلھا حیث اعتبرت أثمانا عندھم، وفمن نظر إلى واقعھا  - 2
أثبتوا لھا األثمان في الربا وعتبار، القبول العام بعین االوالمعاملة والرواج 

  .غیرھاو

وقد ، القیاسواألدلة من النصوص الشرعیة وواستدل كل فریق بالحجج 
مال جمھور الفقھاء من مختلف المذاھب اإلسالمیة إلى القول بَِعْرضیة 

المحققین الذین قالوا بثمنیتھا، ویقابل ھذا جمع من فقھاء الذاھب و؛ 22الفلوس
الشركة، والصرف والربا وما للنقدین من أحكام؛ في الزكاة  أسقطوا  علیھاو

یوسف في الروایة غیر المشھورة وأبوحنیفة ووممن یقول بھذا الرأي اإلمام أب
في المدونة وكذا اإلمام مالك، ورأي اإلمام محمد بن الحسن الشیباني وھوعنھم، 

ال وذھب ال خیر فیھا نظرة بال: قال لي مالك في الفلوس" من كتاب الصرف
أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون لھم سكة وعین لكرھتھا ولوبالورق، 

  23."الورقوأن تباع بالذھب 

القول بأن الفلوس نقود ائتمانیة تشبھ إلى ونخلص إلى تأیید االتجاه الثاني 
ال عالقة لھا وحد بعید النقود الورقیة التي سنعالجھا في المبحث الموالي، 

 أنھ ارتفع عند فریق من الفقھاء المحققین إلى مرتبة النقود عندما بالنقدین، إال
  .        الرواجوقامت بوظیفة النقدین، لتصبح نقودا بالقبول العام 

  النقود الحادثة في العصر الراھن موقف الفقھاء منھا: المبحث الرابع

لقد انعكس الخالف الفقھي حول النقود المستحدثة في العصر اإلسالمي، 
على الحكم على النقود المستحدثة في العصر الراھن، نظرا الختالف وجھات 

سنعرض وجھات النظر التي تضم ووظائفھا، والنظر حول مفھوم النقود  
االتجاھین المختلفین، فیما یخص النقود الورقیة، أما النقود اإللكترونیة فالقضیة 

اء حولھا لكون ھذه تحتاج إلى مزید من الوقت حتى تتبلور وجھات نظر الفقھ
  .   النقود حدیثة جدا

  النقود الورقیة: الفرع األول

فبعد دخول النقود الورقیة كبدیل للنقود المعدنیة، الذھب والفضة،  
اختلفت وجھات نظر الفقھاء في التكییف الفقھي للنقود الجدیدة، عند شیوع 
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أثبتھا وا العرضیة بین رأى فیھوألحقھا بالنقدین واستعمالھا بین من رأى الثمنیة 
سنعرض ھذه االتجاھات باختصار وھي مرحلة جدیدة من النقود بعد وفیھا 

تخریجا على ھذین والفلوس، وكل كالمھم كان تفریعا والنقود المغشوشة 
قد تمخضت آراءھم على خمس نظریات، تبعا الختالفھم في الفھم واالتجاھین،

وضوح صورتھ ووقبل تبلوره التصور السیما عند بدایة استخدامھا، والقصد و
  : 24مآلھ، ھذه النظریات ھيو

إن األوراق النقدیة ھي بمثابة سندات دین على : النظریة السندیة - أوال
  :مستندھا في ذلكو.من یقوم بدورھاوھي البنوك المركزیة أوجھة إصداره،

التعھد المدون على كل ورقة نقدیة بتسلیم قیمتھا لحاملھا عند والضمان  - 1
  .الطلب

  .حتمیة بضرورة تغطیة النقود الورقیة كاملة بالذھب من جھة إصدارھاال - 2

  .انتفاء القیمة الذاتیة لھذه األوراق، حیث المعتبر ما یدل علیھ من العدد - 3

ضمان قیمة النقود الورقیة من قبل الجھة المصدرة لھا في حال إبطالھا  - 4
  .إلغائھاوأ

لى الدورة االقتصادیة إن القول بھذه النظریة یترتب علیھ نتائج خطیرة؛ ع
العسر والمشقة،والتعرض أللوان التكلف وفي تعطیل بعض المعامالت، 

فالنتائج المترتبة، امتناع جواز السلم بھذه .الشریعة السمحاءوالحرج بما یتنافى و
بمثابة حوالة وفض، لكونھا تغدوأمتناع صرفھا بنقد معدني من ذھب واألوراق 

من ھنا منع بعض الفقھاء الزكاة في النقود وبالمعاطاة على جھة إصدارھا، 
  .الورقیة اعتبارا أن الحوالة غیر صحیحة شرعا

الحقیقة أن ھناك وھذه ھي النتائج الخطیرة في اعتبار النقود سندات دین، 
األوراق النقدیة،التي أصبحت نقودا وبون شاسع بین مفھوم السندات الدینیة 

سندات الدین باستطاعة أي شخص  قانونیة لھا قوة حاسمة، كما أنوشرعیة 
عند التعامل بھا ال وإصدارھا، بینما النقود ال تصدرھا إال جھات مختصة، 
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یشعر أي أحد بأنھ یتعامل بسند دین، ولم یعد لھا في الوقت الراھن أي عالقة 
  .بالتغطیة الذھبیة

الخالصة أن التسلیم بالمفاھیم التي تتبناھا ھذه النظریة، فیھ من النتائج 
  .الخطیرة التي تعیق عملیة التبادل االقتصادي وتتنافى مع مقاصد الشرع

یذھب أصحاب ھذه النظریة إلى اعتبار أن : النظریة الَعَرضیة -ثانیا
بین الُعروض والنقود الورقیة َعرض من ُعروض التجارة، لما فیھ تشابھ بینھا 

حكام، فیجیزون بیع التجاریة، لذا فیثبتون للنقود الورقیة ما یثبت للنقود من أ
  .متفاضالوبأجل متماثال وبعضھا ببعض بنقد أ

األوراق النقدیة وانتفاء الجامع بین النقدین : یستند في دعواھم ھذه إلىو
الدینار معدن نفیس، والدرھم والقدر؛ أما في الجنس فالورق كاغد وفي الجنس 

أن . الكیلوبالوزن  أما في القدر فالنقد المعدني موزون، أما الكاغد فال عالقة لھ
ما كتب على النقد الورقي من تقدیر لقیمتھا، یعتبر اصطالحا مجازیا، ال یعبر 

  .عن الحقیقة

التعلیل بالوزن في علّة الربا في وإن مستند أصحاب ھذه النظریة ھ
تعلیل ال یتماشى مع مقاصد الشریعة، فأنسب علة بنیت علیھ نظریة والنقدین، وھ

بعض علماء وما مالت إلیھ المدرسة الفقھیة المالكیة وھو. الربا ھي الثمنیة
  .26بھ تأخذ المدرسة اإلباضیةو ،25الحنابلةوالحنفیة 

یسقط وجوب الزكاة وإن القول بالعرضیة یفتح باب الربا على مصراعیھ 
في غالب األموال المتمولة في الوقت الحاضر  لكون أغلب  األموال من النقود 

عدم جواز و غیرھا،وإنشاء الشركات كالمضاربة  ال صالحیتھا فيوالورقیة، 
الحرج الذي ترفضة الشریعة اإلسالمیة وفي ھذا من التقیید و عقد السلم،

  السمحاء

ترى ھذه النظریة أن األوراق : إلحاق النقود الورقیة بالفلوس -ثالثا
 النقدیة تلحق بالفلوس، ألنھا تماثلھا في طروء الثمنیة علیھا، فما یثبت  للفلوس

  .المضاربة یثبت للنقود الورقیةوالسلم والربا والصرف ومن أحكام في الزكاة 
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موقف الفقھاء من ثمنیتھا، حیث اختلف ووقد سبق الحدیث عن الفلوس 
مما دعا إلى النقسام القائلین بھذه وھو.الثمنیةوالفقھاء في تكییفھا بین العرضیة 

  : النظریة إلى فریقین

بین النقدین وُعروض، وعلیھ یفرق بین بینھا فریق یعتبرھا َعْرضا من ال
  السلموالصرف والربا وفي الزكاة 

  .أثبت لھا حكم األثمان في تلك المسائل الفقھیةو یعتبرھا أثمانا، :فریق

نرى أن الفریق الثاني وقد ناقشنا آراء الفریقین في مبحث الفلوس و
في العصر  المذاھبوبھ أخذ محققواألقرب إلى مقاصد الشرع، واألجدر وھ

إننا نعتبر األوراق النقدیة المذكورة من :" یقول الشیخ مصطفى الزرقا.الراھن
فوجب اعتبارھا بمثابة الفلوس الرائجة من المعادن غیر ...قبیل النقود الوضعیة 

العرف والفضة، وتلك النقود التي اكتسبت صفة النقدیة بالوضع والذھب 
ضة لتعتبر بحسب القیمة التي لھا فوإنھا لم تكن ذھبا أواالصطالح، حتى و

لیرة، فتبدیل جنس منھا وبمثابة أجزاء للوحدة النقدیة الذھبیة التي تسمى دینارا أ
الفضة، وكالدینار الجزائري بالجنیھ المصري یعتبر مصارفة كمصارفة الذھب 

  .وتأخذ أحكام الصرف

بدل لھا لما تقول ھذه النظریة إن النقود الورقیة : النظریة البَدلیّة - رابعا
وللبدل حكم المبدل عنھ ) الفضةوالذھب (ھما النقدان واستعیض بھا عنھ، 

  .مطلقا

األوراق النقدیة عند أصحاب ھذه النظریة قائمة في الثمنیة مقام ما و
فضة  حالة محلھا، جاریة مجراھا، معتمدة على وتفرعت عنھ من ذھب 

لنظریة على ثمنیة النقود یؤكد أصحاب ھذه اوتغطیتھما بما تفرعت عنھ تماما، 
  .الورقیة

القائلون بھذه النظریة یضعون نصب : مستند القائلون بھذه النظریة
یعتبرونھا مغطاة بالكامل ذھبا وأعینھم قضیة التغطیة للعملة الورقیة المتداولة 

  .فضة أو
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إن النظریة البدلیة أقرب إلى الصواب من سابقتھا، فھي ال تعطل األحكام 
إال أن . السلم بھاوجواز المضاربة ووجوب الزكاة وان الربا علیھا الفقھیة بجری

غیر معمول وھذا غیر صحیح وعلیھا تحفظات، في اعتبارھا التغطیة الكاملة 
  .بھ في الوقت الحاضر

نظر أصحاب ھذه النظریة إلى : نظریة النقد المستقل بذاتھ -خامسا
فھم یأخذون . مادتھاوا شكلھوالنقود الورقیة نظرة وظیفیة مجردة عن أصلھا 

النقود الورقیة على أنھا نقود مستقلة بذاتھا، یعني أن النقدیة  قائمة فیھا استقالال؛ 
. الفضةولقیامھا بالوظائف التي یقوم بھا النقدان الذھب ولقبولھا قبوال عاما 

یلتقي والفضة من أحكام ، وأثبت ھذا الفریق أن للنقود الورقیة ما یثبت للذھب و
  . المعتبرة في ثمنیتھاوفریق الذي ألحق األوراق النقدیة بالفلوس النافقة مع ال

ترتكز على قیام النقود الورقیة بوظائف النقدین على : مستند ھذه النظریة
رواجھا الذي وإن لم تكن بجوھرھا نقدا، وإن قبولھا التي تمتع بھ، وأكمل وجھ، 

أي شيء وظریة من كون النقد ھالثمنیة، وتستمد ھذه النونالتھ أكسبھا النقدیة 
. القبول العاموتصالح علیھ الناس على أنھا وسیلة للتبادل حازت الرواج 

التضییق وواعتبار الثمنیة في ھذه النقود ینفي مفاسد عدیدة كفتح باب الربا، 
  . حرمان الفقراء من أموال الزكاةوالحرج في المعامالت و

أبوبكر الكشناوي  المالكي في  یعتبر أول  من تنبھ لھذا االتجاه الشیخ
مذكرا بالخالف البین بین " أسھل المدارك إلى شرح إرشاد السالك" كتابھ

الفقھاء في تكییف النقود الورقیة الحادثة، مرجحا بھذا االتجاه الذي عده صائبا 
ومنھم من أفتى بوجوب الزكاة فیھا أي في األوراق الحادثة لتعامل " :بقولھ

النقدین بدون توقف، ألن من ملكھا یعّد مالكا للنقود عرفا ولذا الناس بھا معاملة 
  27."ندین �والنفس تمیل إلیھ ، بل الحق الذي نعتقده وألحقوھا بالنقود، 
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نخلص من ھذه النظریات الخمس إن أقرب نظریة إلى الواقع وتتماشى 
یة تأخذ من العرف السائد ھي النظروتنطلق من علة الثمنیة ومع روح الشریعة 

  .األخیرة التي تعتبر النقود نقد مستقل بذاتھ

" بیت كوین"العمالت الرقمیة مفھومھا وحكمھا الشرعي،  :الفرع الثاني
  .نموذجا

  :التمییز بین النقود اإللكترونیة والعملة الرقمیة

ھي  تحویل قیمة حقیقیة من العمالت المتداولة مثل : النقود االلكترونیة 
" القارئ"یحولھا جھاز یسمي وود إلكترونیة، یقرأھا إلى نق والیوروالدوالر 

یمكن أن تشتري وھي نقود حقیقیة تعبر عن قیمة حقیقیة، لھا القبول العام، و
وھذه النقود ھي خارجة عن نطاق بحثنا، فھي ال . الخدماتووتبیع بھا السلع 

ة إلى تعتبر نقودا جدیدة بل ھي تحویل لقیمة نقدیة من العمالت الورقیة المتداول
حكمھا عن النقود ووظائفھا ولذا ال تختلف في طبیعتھا وصیغة إلكترونیة، 

  . الورقیة السائدة

إن العملة الرقمیة التي ابتكرھا بعض الخبراء في عالم : العملة الرقمیة
تحویل خوارزمات معقدة قابلة للتجزئة والبرمجیات اإللكترونیة، ھي تطویر 

دوالر، یقوم بعرضھا للبیع،   200.00: ثالالتحویل، یضع لھا قیمة معینة مو
تنافس وبیت، فتصبح قیمة سوقیة تطرح في البورصات  500= دوالر 10: مثال

  النقود الذي تصدره البنوك المركزیة، وھي نقود حدیثة العھد  

  : خصائصھا

  أنھا مركزیة عالمیة لھا مصدر واحد -

  البنوك المركزیة أنھا غیر معرضة للرقابة لكونھا مستقلة عن رقابة  -

الرسوم، كما الحال في بقیة وأن التحویل فیھا مجانیا، ال تخضع للضرائب  -
  شركات تحویل األموال في العالم 
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  :سلبیاتھا

  ملموسوأنھا مال افتراضي غیر حقیقي  -

  .نشر الفیروزاتوقابلة لإلنھیار في أیة لحظة باالختراق اإللكتروني  -

  وتبییضھا من األنشطة المحرمةأنھا مالذ لغسیل األموال  -

  .عدم التحكم فیھا من طرف الحكومات -

  :یتم تحقیق األرباح فیھا بطریقین :كیف یتم عملیة األرباح

الشراء واالدخار وسوف یرتفع الحساب بفضل : الطریقة المباشرة - 1
  . )bitcoin( ارتفاع قیمة العملة االلكترونیة

حاسوبات وواسطة أجھزة متطورة التنقیب عن البیتكونات ب: التعدین - 2
دقیقة مع خبرة عمیقة، وھذا ماال یستطیعھ كل الناس، مما یجعلھم تلجؤون إلى 

  .مواقع متخصصة یتعامل معھا، فیقوم بتقاسم األرباح معھا

نضع ھذه القواعد " بیت كوین"بعد ھذا التوصیف لواقع : الحكم الشرعي
  :المعطیات بین أیدیناو

نظم والخدمات لتبادل المنافع، وتبادل السلع وي أحل البیع أن الشرع اإلسالم - 1
النقود التي ابتكرھا اإلنسان للتوسیط بین البدلین، قد والعالقة بین العروض 

  .قد تكون مما اصطلح علیھ الناسوتكون نقود بالخلقة 

لقي القبول العام وإن النقود كل شيء یقوم بعملیة التوسط بین البدلین، - 2
ما علیھ أغلب الفقھاء ونوعھ، وھوض النظر عن شكلھ الرواج، بغو

  .   المحققین من فقھاء السلفوالمعاصرین 

مقیاس القیم وأن النقود تقوم بالوظائف األساسیة  وھي التوسط بین البدلین  - 3
  .تشترى  وأال تتحول إلى سلعة تباع وما اشتق منھا من وظائف ثانویة، و

فالعملة االلكترونیة  النقود االلكترونیة،ولكترونیة ینبغي التمییز بین العملة اال - 4
القبول وعملة افتراضیة مستقلة عن أي نظام نقدي تبحث عن المصداقیة 

  .امتداد للنقود التقلیدیةوالعام، بینما النقود االلكترونیة ھي انعكاس 
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وعلى  2025ة یقدر الخبراء أن ھذه العملة سوف ینتھي إنتاجھا بحلول بسن - 5
تتبخر كل ویفقد كل قیمة لھا و، بمعنى ألنھ ستنھار 2030قدیر سنة أكثر ت

  .حساباتھا

ال یمكن اعتبارھا عملة وأن ھذه العملة جدیدة على الساحة المالیة العالمیة، - 6
  كاملة، إال إذا لقیت الرواج والقبول العام  

عملة كسائر العمالت،تؤدي الوظائف " بیت كوین"فإذا اعتبرنا أن  - 7
عة  فالشرع اإلسالمي حدد التعامل بالعمالت ضمن فقھ الصرف المشرو

  .بشرط التقابض الفوريو

بناء على ھذه المعطیات أن أرى أن الحكم على ھذه العملة سابق ألوانھ 
  .القبول العاموالرواج وھومادامت لم تتوفر على عنصر أساسي في ھذه النقود 

  : خاتمة

بین العروض، یتبین ومییز بینھا التوبعد عرض مفھوم النقود في اإلسالم 
صالبة النظریة اإلسالمیة للمال في التمییز بین وظائف النقود ولنا وضوح 

الربا، وترسم الفُروَق بین البیع وتضع الخط الفاصل بینھما والخدمات، والسلع و
من خالل استعراضنا آلراء الفقھاء عبر العصور في مفھوم النقود یظھر و

بل ) الفضةوالذھب (الذي ال یحصر النقد في النقدین،  الرأي الصحیح الراجح
القبول العام عرفا ویلقى الرواج وھي كل شيء یؤدي  وسیلة التبادل "
تجري وبھذا نضع المعیار الثابت للحكم على أیة عملة أنھا نقدا و" قانونا،وأ

نلخص إلى أن النقود المعروفة عبر تطور و. علیھ األحكام الفقھیة المعروفة
التي تسود اآلن والفلوس، وشریة سواء سادت في القدیم مثل النقود المغشوشة الب

تأخذ وأنواعھا، ھي نقود بأتم معنى الكلمة ومثل النقود الورقیة بمختلف صورھا 
أحكام النقدین،أما الحكم على العملة الرقمیة،فأرى أنھا ینقصھا عنصر الرواج 

  . رفضھا من المجتمع اإلنسانيوأیؤجل الحكم فیھا إلى حین قبولھا والقبول، و

  :الھوامش
                                                        

  .417ص ، 5ج ، مقاییس اللغة ، ابن فارس -1
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