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 ملخص 

عي افعؿالت آؾساضقي ذم افؼيعي ذم افؼي"هذا افبحٌ 

وؿد تـووفً ؾقف تعريػ مػفقم افـؼقد وافعؿالت  "افبتؽقيـ أكؿقذًجو"

وافتؽققػ افػؼفل فؾـؼقد افقرؿقي وضقابط إصدار افـؼقد افقرؿقي. ثؿ 

حتدثً ظـ افعؿالت آؾساضقي وافعالؿي بغ افعؿالت افقرؿقي 

وافعؿالت آؾساضقي وأبرز افعؿالت آؾساضقي. ثؿ حتدثً ظـ 

سع افبتؽقيـ وشعر افبتؽقيـ واحلؼقؼي افؼقؿقي فؾبتؽقيـ، افبتؽقيـ وخم

وخصوئص افبتؽقيـ وـقػقي افتعومؾ بف وـقػقي احلصقل ظذ افبتؽقيـ. 

وـقػقي تداول افبتؽقيـ واكتشور افبتؽقيـ حقل افعومل وخموضر افتعومؾ 

بوفبتؽقيـ. ثؿ حتدثً ظـ افتعومؾ بوفبتؽقيـ مـ مـظقر افؼظل، ثؿ 

ختور فدي، وختؿً بلهؿ افـتوئٍ وافتقصقوت ختؿً بوفرأي اد

 وؾفرس فؾؿراجع ثؿ ؾفرس ادحتقيوت.
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Soft Currencies in Shari’ah: Bitcoin as a Model. 

Al-Hussein Mohammad Farouq Ali Mahmoud Eisa 
hossen_eisa2000@yahoo.com  
Abstract: 
This research addresses the issue of soft currencies in 

in the light of Islamic Shari’ah in general and Bitcoin 

in particular. It investigates the definitions and 

concepts of money and currencies. It provides a 

jurisprudential conditioning of paper money and the 

criteria of their issuance. It also explores 

cryptocurrencies, the relationship between paper 

money and virtual soft currencies, and the most 

prominent cryptocurrencies. This study dwells on 

Bitcoin in terms of its inventor, price, real value and 

characteristics. It also scrutinizes ways of dealing 

with Bitcoin and its acquisition. It also reviews 

methods of Bitcoin’s distribution and commercial 

transactions. It surveys its circulation and spread over 

the world so as to pinpoint the risks of Bitcoin 

transactions. This paper demonstrates the Shari’ah 

legal ruling of Bitcoin-based commercial 

transactions. Different views of the issue are 

reconsidered and the preponderant view is accounted 

for. It concludes with the most significant results, 

recommendations, bibliography and a table of 

contents. 
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 املكدمة

شقدكو حمؿد،  وافصالة وافسالم ظذ ادبعقث رمحي فؾعودغ ،افعودغرب احلؿد هلل 

 ومـ تبعفؿ بنحسون إػ يقم افديـ، أمو بعد؛؛؛؛؛وآفف وصحبف 

ذاء بف ؿوقام احلقووة ؾبوف تؼهو ادصووفن، ومـوف يوتؿ  --اهلل جعؾادول ؾنن  

افسعي واإلبؼوء مصودر ممو ٓ يستغـل ظـف اإلكسون مـ وت وؽرهؿ ياحلوجقوت وافرضور

 مـ إمقر افتل جيوى ظوذ ادورء أن ظووؾظ ظؾقفوو، وأن هذا ادول احلقوة بف احلقوة ظذ ؿقد

ظوـ ؾػول احلوديٌ ادوروي  وبطش ادعتوديـ،واهلالك يداؾع ظـفو وظػظفو مـ افضقوع و

 .(1)شمـ ؿتؾ دون موفف ؾفق صفقد: »ؿول --شعقد بـ زيد بـ ظؿرو بـ كػقؾ ظـ افـبل

وؾقف دٓفي ظذ ؾرضقي افدؾوع ظذ ادول وادحوؾظي ظؾقوف، حتوك فوق ؾؼوَد صووحبف ٕجؾوف 

 حقوتف.

ومـوف وظوشوى ظؾقوف ذم ادعوود ، وظؾقف أمر ادعوش افـوس تمدى حؼقق مـف ؾودول

 ،وذوي احلوجي وـوؾي احلؼقق ادوفقوي ؾقوف، وافبقوع وافؼواء، وآؿوساضيعطك فؾػؼراء 

كؽقن وشوًطو ذم افتعوموؾ ذم ادوول بوال وحثـو افؼع افؽريؿ بلن  ،ؾُعظؿ ٕجؾ ذفؽ أمره

وُؾقاوَ ذم ـتوبف افؽريؿ:  --ؿول، تؼترأو  إرساف ـَ إَِذا َأكَػُؼوقا مَلْ ُيْرِ ِذي واوَ  افَّ  مَلْ َيْؼوُسُ

                                                           

: إشووـوده ؿووقي، وأخرجووف  ، وؿووول صووعقى إركووموط1/191أخرجووف اإلموووم أمحوود ذم مسووـده  (1)

(، وؿووول إفبووو  5194، احلووديٌ رؿووؿ )7/111افـسوووئل ذم شووــف بوووب: مووـ ؿتووؾ دون ديـووف 

صحقن، وأخرجف افسمذي ذم شــف ، ـتوب افديوت ، بوب: بوب موو جووء ذم موـ ؿتوؾ دون موفوف 

( ، وؿول: هذا حديٌ حسـ صحقن ظـد اجلؿقوع ظوـ شوعقد 1541، رؿؿ )5/01ؾفق صفقد ، 

 يد.بـ ز
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وووَن َبووْغَ َذفِووَؽ َؿَقاموووً وَ  ظوودًٓ وؿصوودًا وشووطًو بووغ اإلرساف أي ـووون إكػوووؿفؿ .  (1)ـَ

 .(4)واإلؿتور

وإمقال ظذ مدى افعصقر وإزمون تعددت أصؽوهلو واختؾػً 

أكقاظفو، حتك أصبحً ذم ظككو احلورض ظك افتؼدم افعؾؿل 

وافتؽـقفقجل ذم صؽٍؾ مل يؽـ معفقًدا مـ ؿبؾ، مو بغ ظؿالت معدكقي 

وحسوبوت بـؽقي أو ظؿالت أو ذهبقي أو ظؿالت ورؿقي أو أرصدة 

اؾساضقي يتؿ تعديـفو وحتقيؾفو إػ كؼوط وحسوبوت إفؽسوكقي ٓ تصدر 

ظـ افبـؽ ادرـزي أو شؾطي شقوديي، تستخدم ذم افبقع وافؼاء وٓ 

اجلـقف، "تتعؾؼ أو ترتبط بوفعؿالت ادتداوفي ادعروؾي حمؾًقو ودوفًقو ـو

 ."وافققرو.... وؽرهؿوافريول، وافديـور ، وافدرهؿ، وافدوٓر 

وأن مـ ادسوئؾ ادفؿي افققم ذم ادعومالت ادوفقي ادعوسة افعؿالت 

آؾساضقي، ؾؿع افتطقر افريع وافشوئؽ فؾؿعومالت ذم ظك افتؼـقي 

اإلفؽسوكقي ظذ صؽؾ ؽر مسبقق، وافذي اكتؼؾً معف افـؼقد إػ واؿع 

ٓؾساضقي، وهل جديد ومتطقر ومع ذفؽ وجد مو يعرف بوفعؿالت ا

كقع جديد بدأت بوٓكتشور افريع بغ افـوس، وأصبن افؽثر يتبودفقهنو 

 ؾقام بقـفؿ بقًعو وذاًء وجعؾفو ثؿـًو فؾسؾع.

                                                           

 (.17شقرة افػرؿون أيي ) (1)

، افؽشوػ وافبقوون: : أبق إشحوق أمحود بوـ حمؿود بوـ إبوراهقؿ افثعؾبول افـقسووبقريافـقسوبقري (4)

افطبعوي: ، فبـوون -بوروت -: دار إحقوء افساث افعوريب، ضبعيحتؼقؼ: اإلموم أيب حمؿد بـ ظوصقر

 .7/157، م4114 -هو1544 ، شـي افـؼ:إوػ
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وافـؼد مـ حقٌ ادػفقم افثؼوذم وآؿتصودي ؿد ؾرض كػسف مـذ 

زمـ بعقد ظذ اهتامموت افػالشػي وافعؾامء مثؾ افػقؾسقف افققكو  

أى ذم افؼرن افرابع ؿبؾ ادقالد، وافذي وضع ضوبًطو أرشطق افذي ر

، بقـام "افـؼقد ترتبط بوحتقوجوت افسقق ذم ادبودٓت "فؾـؼقد ؾؼول: 

افـؼقد مصدر ؿقة ومـ ثؿ "رأى افػقؾسقف افصقـل افؼديؿ جقاكزي أن 

يـبغل أن تسقطر ظؾقفو افدوفي، ـام أصور ظؾامء اؿتصود معوسون إػ أن : 

صقًئو مودًيو بؼدر مو هق مػفقم اجتامظل ذم صقر وأصؽول افـؼقد فقسً "

وافعؿالت آؾساضقي ظؿؾي رؿؿقي جمفقفي ادـشل،  .(1)"خمتؾػي مـ افرمقز

ـقهنو ٓ متتؾؽ رؿاًم متسؾساًل، وٓ أيي وشقؾي أخرى تتقن تتبعفو، وؿد 

وشؿً بوٓؾساضقي كسبي إػ افقاؿع آؾسايض، بعد أن اكتؼت تؼـقي 

اضقي وبدأت حتوـل افقاؿع، وـلهنو حؼقؼي، مثؾ افطران آؾس

آؾسايض وافعؿؾقوت اجلراحقي آؾساضقي، وظل ظؿؾقي تعتؿد ظذ 

خصوئص افريوضقوت بدًٓ مـ اخلصوئص ادوديي، ـام ذم افذهى 

 .(2)وافػضي، أو افقثقق ذم اجلفوت ادصدرة، ـام ذم افعؿالت افقرؿقي

غ افعؿالت آؾساضقي اإلفؽسوكقي إـثر مـ ب "افبتؽقيـ"وؿد أصبن 

                                                           

 –ظبد احلؿقد، صالح: افعؿالت افرؿؿقي، ضبعي: ممشسوي ضقبوي فؾـؼو وافتقزيوع  (1)

 .157، 151م، صو4112افؼوهرة، افطبعي إوػ، شـي افـؼ: 

ضوقي حؼقؼتفوو اكظر: ظبد افسالم، يورس ظبد افرمحـ ظبد افعزيز: افعؿوالت آؾسا (4)

افريوض،  –، ضبعي: دار افقامن فؾـؼ وافتقزيع "دراشي مؼوركي"وأحؽومفو افػؼفقي 

 .41، 09، 00م، صو4112افطبعي إوػ، شـي افـؼ: 
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صعبقي ؾقفو وزاع صقتف أـثر مـ ؽره وصور حمؾ جدل ظذ افسوحي 

ادحؾقي وافدوفقي ذم أوكي إخرة، ؾفل تستخدم بعقدة ظـ افرؿوبي، 

وتقاؾر وشوئؾ افـصى ؾقفو. ؾضاًل ظـ إمؽوكقي اشتخدامفو مـ ؿبؾ 

 تؿؾي مـ تداوهلو وافتعومؾ هبو.جمؿقظي يصعى وظؼوهبؿ بوإلرضار ادح

ـام أكف زاد آهتامم بوفعؿالت آؾساضقي بشؽؾ ـبر، ويتـقع هذا 

آهتامم مع تـقع ادجتؿعوت ابتداًء مـ أصحوب ادشوريع ورأس ادول 

بوفـظوم اإلفؽسو  إػ آؿتصوديغ إضوؾي إػ ذفؽ ؿومً جمؿقظي 

ضقي أو اظتامدهو مـظؿي وحؽقموت بوشتؽشوف افعؿالت آؾسا

ٕؽراض ذظقي وأخرى ؽر ذظقي متـقظي، وـون ذفؽ بدرجوت 

افعؿالت  ". هذا وؿد حووفً ذم بحثل هذا (1)متػووتي ذم افـجوح

جوهًدا أن أبرز  "شافبتؽقيـ أكؿقذًجو»آؾساضقي ذم افؼيعي اإلشالمقي 

بف ومو يتعؾؼ  "افبتؽقيـ"أهؿ إمقر افتل ختص افعؿالت اإلفؽسوكقي 

 وحؽؿف افؼظل.

 واهلل ادقؾؼ واهلودي إػ شقاء افسبقؾ

 دـتقر/ احلسغ حمؿد ؾوروق ظع حمؿقد ظقسك

11411117017111 

                                                           

صووػورتس: –جقصووقا بووورون، أكجووقال أوموووهق ، دايػقوود موهنووويؿ، وشووقـثقوديقن  (1)

إمؽوكقي افـؼ مـ جفوي  تداظقوت افعؿؾي آؾساضقي ظذ إمـ افؼقمل افبحٌ ذم

، شوكتو مقكقؽوو، ـوفقػقركقوو، افطبعوي  RANDؾوظؾي ؽر حؽقمقي، ضبعي ممشسي 

 . 19م صو4114إوػ، شـي افـؼ: 
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 أهنية الدراسة

 تتضن أمهقي دراشي هذا افبحٌ ؾقام يع:

 جدة ادقضقع حقٌ يعتز مـ افـقازل وادستجدات افػؼفقي. - 1

فـوس دعرؾي إحؽوم اكتشور افعؿالت آؾساضقي وحوجي ا - 4

 ادتعؾؼي هبو.
افبتؽقيـ أصبن واؿًعو ذم آؿتصود وشقتطقر مع افقؿً، ومـ  - 0

 ادؿؽـ أن ظؾ حمؾ افعؿالت افقرؿقي.
 أهداف الدراسة 

 هتدف افدراشي إػ مو يع:

 مجع ادسوئؾ افػؼفقي ادتعؾؼي بوفبتؽقيـ. – 1

 .إثراء ادؽتبي اإلشالمقي بؿثؾ هذه افدراشي – 4

 ذـر افعالؿي بغ افـؼقد ادتداوفي وافعؿالت آؾساضقي. – 0

 افقؿقف ظذ حؽؿ افبتؽقيـ افؼظل. – 5

 تساؤالت الدراسة
 تتؿثؾ تسوؤٓت افدراشي ؾقام يع:

 مو هل افعؿالت افقرؿقي؟. – 1

 مو هل افعؿالت آؾساضقي؟. - 4

 مو هق افبتؽقيـ؟. – 0

 ؾساضقي؟.مو افتؽققػ افػؼفل فؾعؿالت آ – 5



 «البتلوين أمنوذًجا» العنالت االفرتاضية يف الصريعة اإلسالمية
 

 

(170) 

 مو حؽؿ افتعومؾ بوفبتؽقيـ؟. – 4

 خطة الدراسة
يتؽقن هذا افبحٌ مـ مؼدمي واربعي مبوحٌ وخومتي وأهؿ افـتوئٍ 

 وافتقصقوت.

ادؼدمي وتشتؿؾ ظذ: مؾخص، وأمهقي افدراشي ، وأهداف 

 افدراشي، وتسوؤٓت افدراشي، وخطي افبحٌ.

 ادبحٌ إول: مػفقم افـؼقد، وؾقف مخسي مطوفى:

 ادطؾى إول: افـؼد فغي واصطالًحو.

 ادطؾى افثو : تعريػ افعؿؾي.

 ادطؾى افثوفٌ: وطوئػ افـؼقد وافعؿالت .

 ادطؾى افرابع: افتؽققػ افػؼفل فؾـؼقد افقرؿقي.

 ادطؾى اخلومس: ضقابط إصدار افـؼقد افقرؿقي.

 ادبحٌ افثو : افعؿالت آؾساضقي، وؾقف ثالثي مطوفى:

 ول: تعريػ افعؿؾي آؾساضقي.ادطؾى إ

 ادطؾى افثو : افعالؿي بغ افعؿالت افقرؿقي وآؾساضقي.

 ادطؾى افثوفٌ: أبرز افعؿالت آؾساضقي.

 ادبحٌ افثوفٌ: افبتؽقيـ، وؾقف مطوفى شبعي :

 ادطؾى إول: افتعريػ  بوفبتؽقيـ.

 ادطؾى افثو : خصوئص افبتؽقيـ.

 تعومؾ بوفبتؽقيـ.ادطؾى افثوفٌ: ـقػقي اف
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 ادطؾى افرابع: احلصقل ظذ افبتؽقيـ.

 ادطؾى اخلومس: ـقػقي تداول افبتؽقيـ.

 ادطؾى افسودس: افـشور افبتؽقيـ حقل افعومل.

 ادطؾى افسوبع: خموضر افتعومؾ بوفبتؽقيـ.

 ادبحٌ افرابع: افتعومؾ بوفبتؽقيـ مـ  مـظقر ذظل.

 جع ثؿ ؾفرس ادقضقظوت.ثؿ اخلومتي وافتقصقوت ثؿ ؾفرس ادرا
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 املبحث األول: مفهوم النكود

حتك يتسـك فـو افقؿقف ظذ حؼقؼي افعؿالت وافبتؽقيـ، ومدى 

جقاز افتعومؾ بوفبتؽقيـ ٓ بد فـو أن كؼػ ظذ حؼقؼي افـؼقد ادتداوفي، 

ومو هل افعؿالت، ومو وطوئػ افـؼقد وافعؿالت ادتداوفي، وذفؽ حتك 

ؼقؼي افبتؽقيـ، وضرق احلصقل ظؾقف، ومدى كستطقع افقؿقف ظذ ح

 اظتبوره كؼًدا مـ ظدمف.

 املطلب األول: النكد لغة واصطالًحا
 أوًٓ: افـؼد ذم افؾغي:

جوء ذم فسون افعرب: افـؼد خالف افـسقئي، وافـؼد وافتـؼود متققز 

افدراهؿ وإخراج افزيػ مـفو، وؿد كؼدهو يـؼدهو كؼًدا واكتؼدهو وتـؼدهو 

و كؼًدا: أظطوه ؾوكتؼدهو أي ؿبضفو، وافـؼد مصدر كؼدتف وكؼده إيوه

درامهف، وكؼدتف افدراهؿ وكؼدت فف افدراهؿ أظطقتف ؾوكتؼدهو أي 

 .(1)ؿبضفو، وكؼدت افدراهؿ واكتؼدهتو إذا أخرجً مـفو افزيػ

وذم معجؿ مؼويقس افؾغي: افـؼد ذم افؾغي أصؾ يدل ظذ إبراز رء 

 .(2)وبروزه

                                                           

ابـ مـظوقر، أبوق افػضوؾ مجوول افوديـ: فسوون افعورب، ضبعوي دار صوودر بوروت،  (1)

يـ: ، افػووروز آبووودي، جموود افوود0/544هووو 1515افطبعووي افثوفثووي، شووـي افـؼوو: 

بروت ، افطبعي افثومـوي، شوـي افـؼو:  –افؼومقس ادحقط ، ضبعي ممشسي افرشوفي 

 .1/044م ، 4114 -هو 1541
افوورازي، أمحوود بووـ ؾووورس بووـ زـريووو افؼزويـوول افوورازي: معجووؿ مؼووويقس افؾغووي  (4)

4/517. 
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كؼقد، وافـؼد: ظؿؾي افدوفي مـ افذهى أو وافـؼد: مػرد مجعف 

افػضي أو ؽرمهو مـ ادعودن افـػقسي، وافـؼد: مو يدؾع مـ افثؿـ ظـد 

افؼاء، خالف افديـ، وافـؼد ادتداول افعؿؾي افتل هل بغ أيدي افـوس 

يتعومؾقن هبو، ووحدة افـؼد: وزن ثوبً مـ معدن معغ افعقور ظدده 

 .(1)ادؼع

شبؼ أن افـؼد ذم افؾغي يطؾؼ ويراد بف مو يتداول بف يتضن فـو ممو  

ويتعومؾ مـ ظؿالت شقاء أـون مـ افذهى أو افػضي أو إوراق ادوفقي 

 وؽرهؿ مـ افعؿالت افرشؿقي ادعتؿدة فدى افدوفي.

 ثوكًقو: افـؼد ذم آصطالح: 

افـؼد ذم آصطالح: مو اختذه افـوس ثؿـًو مـ ادعودن ادرضوبي، 

 .(2)ق ادطبقظي افصودرة ظـ ادمشسي ادوفقي صوحبي آختصوصوإورا

وافـؼد أيًضو: ظبورة ظـ افذهى وافػضي شقاء ـوكو مسؽقـغ أو 

 .(3)ؽر مسؽقـغ

                                                           

ظؿر، أمحد خمتور ظبد احلؿقد: معجؿ افؾغي افعربقي ادعوسة، ضبعوي: ظوومل افؽتوى،  (1)

، إبراهقؿ مصطػك، 0/4414م ، 4112 -هو 1549افطبعي: إوػ، شـي افـؼ: 

وأمحد افزيوت، وحومد ظبد افؼودر، وحمؿد افـجوور: ادعجوؿ افقشوقط ، ضبعوي: دار 

 . 955/ 4افدظقة، 

بروت، افطبعوي  -ؿؾعي جل، حمؿد رواس: معجؿ فغي افػؼفوء، ضبعي دار افـػوئس (4)

 .514م، صو1991 -هو1511إوػ، شـي افـؼ: 

دراشوي ؾؼفقوي  "صحوده، حسـ حمؿود حسوـ: أحؽووم افوثؿـ ذم افػؼوف اإلشوالمل  (0)

 .47م ، صو4111جومعي افـجوح، شـي افـؼ:  –، ـؾقي افدراشوت افعؾقو  "مؼوركي
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وافـؼقد: تطؾؼ ظذ مجقع مو تتعومؾ بف افشعقب مـ دكوكر ذهبقي 

 .(1)ودراهؿ ؾضقي وؾؾقس كحوشقي

شقًطو ذم ادبودفي، ويؾؼك وافـؼقد أي: رء يؽقن مؼقوًشو فؾؼقؿي وو

 .(2)ؿبقًٓ ظوًمو مـ جوكى إؾراد، وفف افؼدرة ظذ إبراء افذمي

وافـؼقد أيًضو: ـؾ رء مؼبقل ذم افدؾع مؼوبؾ افسؾع، أو ذم 

. أو أي رء صوع اشتعامفف وتؿ ؿبقفف (3)اإلبراء مـ افتزاموت إظامل

يستعؿؾ ظودة ظذ . أو أي رء (4)ظؿقًمو ـقشقؾي مبودفي أو اداة تؼققؿ

 .(5)كطوق واشع ـقشقؾي دؾع ويؼبؾ ظؿقًمو ذم تلديي افديقن

                                                           

صووبر، حمؿوود ظووثامن: ادعووومالت ادوفقووي ادعوووسة ذم افػؼووف اإلشووالمل، ضبعووي دار  (1)

 -هوو1547إردن، افطبعوي افسودشوي ، شوـي افـؼو:  –افـػوئس فؾـؼو وافتقزيوع 

 . 152م ، صو4117

دمشوؼ،  –حسـ، أمحود: إوراق افـؼديوي ذم آؿتصوود اإلشوالمل ، ط دار افػؽور (4)

، افسوفقس، ظوع أمحود: اشوتبدال افـؼوقد وافعؿوالت ، 02م صو1999شـي افـؼ 

 . 41مؽتبي افػالح، افؽقيً صو

فتغقرات ذم ؿقؿي افـؼوقد وـقػقوي معوجلتفوو ذم آؿتصوود ظقسك، مقشك آدم: آثور ا (0)

 . 14م ، صو1924اإلشالمل، ط / مؽتبي ضؾبي افؼسؿ افعويل ، شـي افـؼ: 

 افسوبؼ وافصػحي ذاهتو . (5)

 افسوبؼ وافصػحي ذاهتو . (4)
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ـام ُظرؾً افـؼقد أيًضو بلهنو: اشؿ فؽؾ مو يستعؿؾ وشقًطو فؾتبودل 

شقاء ـون مـ ذهى أو ؾضي أو كحوس أو جؾقد أو ورق أو ؽر ذفؽ إذا 

 .(1)ـون يؾؼك ؿبقًٓ ظوًمو

ودي جلؿقع إكشطي وظرؾً افـؼقد أيًضو بلهنو: ادؼوبؾ اد

آؿتصوديي وهل افقشقؾي أو إداة افتل متـن فصوحبفو افؼقة افؼائقي 

افتل متؽـف مـ إصبوع احتقوجوتف، ـام أهنو مـ افـوحقي افؼوكقكقي متثؾ فف 

 .(2)إداة افتل متؽـف مـ شداد افتزاموتف

 افتعريػ ادختور

صطالحل بعد هذا افعرض فتعريػ افـؼقد أرى بلن افتعريػ آ

ٓ خيتؾػ ظـ افتعريػ افؾغقي، ؾؽالمهو ظؿؾ ظذ افعغ افتل يتؿ هبو 

افبقع وافؼاء وادؼويضي وافسداد، وافذي أراه خمتوًرا فدي مـ هذه 

افتعريػوت مو ظرف افـؼقد بلهنو: اشؿ فؽؾ مو يستعؿؾ وشقًطو فؾتبودل 

إذا شقاء ـون مـ ذهى أو ؾضي أو كحوس أو جؾقد أو ورق أو ؽر ذفؽ 

ـون يؾؼك ؿبقًٓ ظوًمو. وذفؽ فؽقكف جومًعو فؽؾ وشوئط افبقع وافؼاء 

إذا ـون "وشبؾ افتبودل ادعروؾي، وإضوؾتف زيودة مستحسـي وهل ؿقفف: 

ؾبفذا افؼقد إخر يضوف ـؾ مو يؾؼك افؼبقل مـ  "يؾؼك ؿبقًٓ ظوًمو

 إمقال وافـؼقد افتل تصؽ بؿعرؾي ـؾ دوفي وتعتؿدهو رشؿًقو.

                                                           

 . 170/ 51ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي  (1)

ؼقد وافتقازن آؿتصوودي ، ضبعوي: مصطػك، أمحد ؾريد، وافسقد، شفر حمؿد: افـ (4)

 .41م، صو4111آشؽـدريي ، شـي افـؼ:  –ممشسي صبوب اجلومعي 
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 طلب الاايي : تعري  العنلةامل
 أوًٓ: افعؿؾي ذم افؾغي:

افعؿؾي مػرد واجلؿع ظؿالت، وافعؿالت متـقظي معدكقي أو 

 .(1)ورؿقي، وأجـبقي، ومزورة، وظؿؾي متداوفي أي مستعؿؾي

 .(2)وافعؿؾي: أجرة افعؿؾ وافـؼد، وهل كؼد يتعومؾ بف افـوس

ـ معدن أو وافعؿؾي وافـؼد شقاء ؾفل تعـل افـؼد ادرضوب م

 .(3)روق

ويؼول: راجً ، (4)وؿول افؾحقو : افُعْؿؾي وافُعامفي: أْجر افعؿؾ

 .(5)افعؿؾي إذا  تعومؾ افـوس هبو

                                                           

ظؿر، أمحد خمتور ظبد احلؿقد: معجؿ افؾغي افعربقي ادعوسة، افـوذ: ظومل افؽتى،  (1)

 . 1444/ 4م 4112 -هو 1549افطبعي: إوػ، شـي افـؼ: 

، وظبد افؼودر، حومد ، وافـجور، حمؿد: ادعجؿ مصطػك، إبراهقؿ، و افزيوت، أمحد (4)

،  142/  4افقشووقط، دار افـؼوو : دار افووودظقة، حتؼقووؼ/ جمؿوووع افؾغووي افعربقوووي 

افزبقدي، حمؿود بوـ حمؿود بوـ ظبود افورازق احلسوقـل: تووج افعوروس موـ جوقاهر 

، ظؿور، أمحود خمتوور: معجوؿ افؾغوي افعربقوي 01/47افؼومقس، ضبعي: دار اهلدايوي 

 .1/1220ادعوسة 

بروت، شوـي  -ظؿر ، أمحد خمتور : معجؿ افؾغي افعربقي ادعوسة، ط/ ظومل افؽتى (0)

 .1449هو، افطبعي إوػ ، صو1549افـؼ 

 . 010/ 1هتذيى افؾغي إزهري  (5)

 .940/ 4معجؿ افؾغي افعربقي ادعوسة  (4)
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يتضن فـو مـ هذا افتعريػ افؾغقي أن افعؿؾي تتؿثؾ ذم ادصؽقك 

 أو ادرضوب مـ إمقال فؾتعومؾ بف بغ افـوس.

 ثوكًقو: افعؿؾي ذم آصطالح:

طوه إجر أجرة ظؿؾف، أو رزق افعومؾ وأجر افُعؿؾي: مو يع

 .(1)افعؿؾ

 .(2)وافعؿؾي أيًضو: وشقؾي افؼاء، وافقشقط ذم افتعومؾ

 .(3)وافعؿالت: افـؼد افذي يتعومؾ بف افـوس

وافعؿالت: وحدة افتبودل افتجوري افتل تقجدهو افدول ودمد 

 .(4)ؿبقًٓ ظوًمو فؾدؾع ذم افسؾع واخلدموت

 .(5)افـؼقد؛ ٕهنو تعطك مؼوبؾ ظؿؾ مووتطؾؼ افعؿؾي ظذ 

                                                           

، 1101صوو، افؼومقس ادحقط 571/ 11، فسون افعرب 412خمتور افصحوح صو (1)

 .1/021معجؿ فغي افػؼفوء 

 شومل، ظطقي بـ حمؿد: ذح بؾقغ ادرام . (4)

 . 1444/ 4معجؿ افؾغي افعربقي ادعوسة  (0)

صوؾعل، حمؿد زـل: مؼدمي ذم افـؼقد وافبـقك، ط/ دار افـفضي افعربقي ، افؼوهرة ،  (5)

 .41، افطبعي إوػ، صو1921

، معجؿ افؾغي افعربقي 044ي افػؼفوء صو، معجؿ فغ414افؼومقس افػؼفل صو (4)

 .1444/ 4ادعوسة 
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وافعؿؾي افصعبي: افعؿؾي افؼقيي، ظؿؾي إحدى افدول افؽزى افتل 

تستخدم ذم ادعومالت افتجوريي افدوفقي ـوفدوٓر إمريؽل وافػركؽ 

 .(1)افسقيري

افعؿؾي افرمزيي: ظؿؾي هلو ؿقؿي اشؿقي أظظؿ مـ ؿقؿي حمتقاهو 

 .(2)ادعد 

ذه افتعريػوت يتضن فـو أن افعؿؾي ذم بعد هذا افعرض هل

آصطالح تطؾؼ ويراد هبو إجر مؼوبؾ اخلدمي مـ ادصؽقـوت أو 

ادرضوب مـ افـؼقد وإمقال أو مو يعطك وشقؾي فؾتبودل وافتعومؾ بغ 

ادتعومؾغ، أو مو يتداول مـ افـؼقد وافعؿالت ذم افتجورات، ومو 

 فًقو.يستخدم ذم افتبودل افتجوري حمؾًقو ودو

 افتعريػ ادختور

بعد هذا افعرض فتعريػ افعؿؾي أرى بلن ادختور مـ هذه 

وشقؾي افؼاء، وافقشقط ذم افتعريػوت فدي مو ظرف افعؿالت بلهنو: 

 .افتعومؾ

ؾقشقؾي افؼاء مـ افعؿالت ادعدكقي أو افقرؿقي، وافقشقط ذم 

قر افتعومؾ ذم افبقع وافؼاء وإجر وافققمقوت وافرواتى وإج

 وؽرهؿ.

                                                           

 . 1444/ 4معجؿ افؾغي افعربقي ادعوسة  (1)

 . 1444/ 4معجؿ افؾغي افعربقي ادعوسة  (4)
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 املطلب الاالث: وظائ  النكود والعنالت
افـؼقد تعتز ؿقة ذائقي ظومي، وتمدي هذه ادفؿي مـ خالل ؿقومفو 

 .(1)بوفقطوئػ افتؼؾقديي

مـ كعؿ اهلل تعوػ خؾؼ افدراهؿ "يؼقل اإلموم افغزايل رمحف اهلل: 

فؽـ وافدكوكر وهبام ؿقام افدكقو ومهو حجران ٓ مـػعي ذم أظقوهنام و

يضطر اخلؾؼ إفقفام مـ حقٌ إن ـؾ إكسون حمتوج إػ أظقون ـثرة ذم 

 .(2)مطعؿف ومؾبسف وشوئر حوجوتف

 ومـ وطوئػ افـؼقد وافعؿالت مو يع:

 أوًٓ : افـؼقد وشقط ذم افتبودل:

تعتز هذه افقطقػي مـ افقطوئػ افرئقسقي افتل تمدهيو افـؼقد، 

ي، وهل حؾؼي افقصؾ بقـفام، ؾوفـؼقد هل افقشقط بغ افبوئع وادشس

ؾوفبوئع ظصؾ ظذ وحدات كؼديي ثؿـًو فؾسؾعي أو اخلدمي افتل يؼقم 

ببقعفو دـ يرؽى ذم اؿتـوئفو، ودؾع كؼقد مؼوبؾ احلصقل ظؾقفو وإصبوع 

رؽبوتف مـفو، هبذا ادعـك ؾنن افـؼقد تؼقم بدور ـبر فتسفقؾ ظؿؾقي 

وًرا أشوشًقو ذم حرـي افـشوط افتبودل بغ افبوئعغ وادشسيـ، وتؾعى د

 .(3)آؿتصودي

                                                           

 –جمقد، ضقوء: افػؽر آؿتصودي ذم وطوئػ افـؼد، ضبعي: ممشسي صبوب اجلومعي  (1)

 .1م ، صو4111اإلشؽـدريي، شـي افـؼ: 

اجلزائر ، شـي افـؼ:  –زايل، أبق حومد: إحقوء ظؾقم افديـ، ضبعي دار افثؼوؾي افغ (4)

 .0/41م، افطبعي إوػ، 1991

افسؿفقري، حمؿد شعقد: اؿتصوديوت افـؼقد وافبـقك، ضبعي: دار افؼوق فؾـؼ  (0)

 .04، 01م، صو4114ظامن، افطبعي إوػ، شـي افـؼ:  –وافتقزيع 
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ؾوفتبودل أؿدم وطقػي فؾـؼقد، وهبو تؿ افتغؾى وفق جزئًقو ظذ 

صعقبوت ادؼويضي، حقٌ اكػصؾً ظؿؾقتل افبقع وافؼاء، ودخؾً 

افـؼقد ـلحد افبدفغ ذم ـؾ صػؼي ظذ حدا ؾلصبن مـ يؼدم افـؼقد 

ف مـ شؾع وخدموت يسؿك مشسًيو، ومـ يتؼوضوهو مؼوبؾ مو يعرض

يسؿك بوئًعو، وتسؿك هذه افـؼقد ادؼدمي ثؿـًو، ويشسط هلذه افقطقػي 

افؼط إشود فؼقوم افـؼقد وهق متتعفو بوفؼبقل افعوم بغ مجقع أؾراد 

 .(1)ادجتؿع

ؾوٕثامن ٓ تؼصد ٕظقوهنو بؾ يؼصد "يؼقل اإلموم ابـ افؼقؿ: 

 .(2)"افتقصؾ هبو إػ افسؾع

افدراهؿ وافدكوكر ؾنهنام خودمون "أبق حومد افغزايل:  ويؼقل اإلموم

 .(3)"وٓ خودم هلام، ومرادان فغرمهو وٓ يرادان فذاهتام

 ثوكًقو: افـؼقد مؼقوًشو فؾؼقؿ:

افـؼقد وشقؾي فتؼدير ؿقؿ افسؾع واخلدموت، إذ ذم مرحؾي ادؼويضي 

ـون مـ افصعى معرؾي ؿقؿي ـؾ شؾعي بوفـسبي فغرهو مـ افسؾع 

                                                           

دراشي  "افسقوشي افـؼديي ذم افـظومغ اإلشالمل وافقضعلابـ دظوس، مجول:  (1)

 .40م ، صو4117ضبعي : دار اخلؾدوكقي، افطبعي إوػ، شـي افـؼ:  "مؼوركي

افشوفقش، وفقد مصطػك: افسقوشي افـؼديي بغ افػؼف اإلشالمل وآؿتصود  (4)

ٕمريؽقي، افقٓيوت ادتحدة ا –افقضعل، ضبعي: ادعفد افعودل فؾػؽر اإلشالمل 

 .01م، صو4111شـي افـؼ: 

 .0/404افغزايل: إحقوء ظؾقم افديـ  (0)
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خلدموت، ؾفل تمدي ذم ؿقوس افسؾع آؿتصوديي مو يمديف ادس ذم وا

 .(1)ادسوؾوت، وافؽقؾق ؽرام ذم ؿقوس إوزان وهؽذا

ؾوفـؼقد مؼقوس فؼقؿ افسؾع واخلدموت ذم افتبودل، وأداة يؿؽـ 

، ـام أن افـؼقد وشقؾي فؾتبودل بقاشطتفو افتعبر ظـ ؿقؿ إصقوء ادختؾػي

ؾع واخلدموت، وتعطل حلومؾفو جموًٓ واشًعو ذم تداول إؾراد فؾس

  .(2)فالختقور ومتؽـف مـ ذاء مو يريد

ـام أن افـؼقد أداة فالحتػوظ بوفؼقؿ، بؿعـك أهنو مستقدع فؼقؿ 

 .(3)افسؾع

ـام تستخدم افـؼقد فؼقوس مجقع افسؾع واخلدموت ادتداوفي داخؾ 

فبوئعغ آؿتصود، وؿد شوظد اشتخدام وحدة حسوب مقحدة ـؾ مـ ا

وادشسيـ ظذ حتديد ـؿقوهتو وأكقاظفو واتسع جمول افتخصص وتؼسقؿ 

 .(4)افعؿؾ خورج افـطوق افعوئع افضقؼ

                                                           

افػقيل، أشومف حمؿد، وظقض اهلل ، زيـى: أشوشقوت آؿتصود افـؼدي وادكذم،  (1)

 .44م، صو4110مـشقرات  احلؾبل احلؼقؿقي، شـي افـؼ: 

دمشوؼ ،  –ر افػؽور حسـ، أمحد: إوراق افـؼديي ذم آؿتصود اإلشوالمل ، د/ دا (4)

 .54،  51م ، صو1999شـي افـؼ 

دمشوؼ،  -، افزحقع: وهبي ، ادعومالت ادوفقي ادعووسة، دار افػؽور50افسوبؼ صو (0)

 .144م، صو4114شـي افـؼ 

 –افصدر، حمؿد افسقد بوؿر: اؿتصودكو، حتؼقؼ: مؽتى اإلظالم اإلشالمل  (5)

 .494هو صو1544كقي، شـي افـؼ: خراشون، ضبعي: ممشسي بقشتون، افطبعي افثو
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ويمـد افػؼفوء وافؽتوب ادسؾؿقن ظذ وطقػي افـؼقد ـؿؼقوس 

وأمو افذهى وافػضي "فؾؼقؿي وذم هذا اإلضور يؼقل اإلموم افرخز: 

 .(1)"وافتكف خؾؼو جقهريـ فألثامن دـػعي افتؼؾى

وإكام ـون افذهى وافػضي حمبقبغ ٕهنام "ويؼقل افـقسوبقري: 

 .(2)"جعال ثؿـ مجقع إصقوء، ؾامفؽفام ـودوفؽ جلؿقع إصقوء

افدراهؿ وافدكوكر ٓ تؼصد فذاهتو، بؾ هل "ويؼقل ابـ تقؿقي: 

 .(3)"وشقؾي إػ افتعومؾ هبو

مجؾي، فؽـ تغر ؾوفـؼقد مؼقوس فؾؼقؿ احلورضة واددؾقظوت اد

ؿقؿتفو بوٓرتػوع أو آكخػوض جعؾفو ؽر صوحلي ذم حسوب ؿقؿي 

اددؾقظوت ادمجؾي، وؿد أدى ذفؽ بعد احلرب فعودقي إوػ إػ أن ـثر 

مـ افدول وإؾراد رؾضقا اظتبورهو مؼقوًشو ذم اددؾقظوت ادمجؾي، 

 .(4)وبتيواشتعؿؾقا افذهى وافػضي أو أيي وحدات أخرى ذات ؿقؿي ث

                                                           

 .4/054افرخز: ادبسقط  (1)

 .4/114افـقسوبقري: ؽرائى افؼرآن  (4)

 .19/441ابـ تقؿقي: افػتووى افؽزى  (0)

، صووبر، حمؿوود ظووثامن: 144افووزحقع، وهبووي: ادعووومالت ادوفقووي ادعوووسة، صووو (5)

م، 4117ـػوئس، شوـي افـؼو ادعومالت ادوفقي ادعوسة ذم افػؼف اإلشالمل، دار اف

 .144افطبعي افسودشي، صو
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 ثوفًثو: افـؼقد مستقدع فؾؼقؿي:

افـؼقد امتداد فؾقطقػي إوػ أي وشقط ذم افتبودل، ؾعـدمو ظصؾ 

افػرد ظذ أرصدة كؼديي كتقجي فعؿؾقوت افتبودل، ؾؼد يستعؿؾ هذه 

إرصدة مبوذة ذم ذاء افسؾع واخلدموت، وؿد يدخر جزء مـفو 

و ؿومً هـو بقطقػي ختزيـ بغرض اشتخدامفو ذم ادستؼبؾ، ؾوفـؼقد هـ

ؿقؿي هذه افسؾع، وفؽـ ٓ تؼقم هذه افـؼقد وحدهو هبذه افقطقػي ؾفـوك 

أدوات أخرى تضطؾع هبذه ادفؿي ؽر أهنو فقسً بدرجي شققفي افـؼقد 

افتل يؿؽـ اشتعامهلو ذم أي وؿً، ومـ هذه إدوات: إوراق ادوفقي، 

 .(1)وإصقل افثوبتي ـوٕرايض وادـوزل وؽرهو

وأكف ٓ يؿـع ادخور ادول فقؿً احلوجي، ودقاجفي احتامٓت 

ادستؼبؾ، وـؾؿي آدخور تطؾؼ ظذ مو  تبؼك مـ افدخؾ بعد 

 .(2)آشتفالك، ويلخذ آدخور شبقؾف كحق آشتثامر

ثؿ ظتوج إػ مول يطقل بؼوؤه ٕن  "يؼقل أبق حومد افغزايل: 

عودن، ؾوختذت افـؼقد مـ افذهى احلوجي إفقف تدوم وأبؼك إمقال اد

 .(3)وافػضي وافـحوس

                                                           

ؿريصي، صوبحل توودرس: افـؼوقد وافبـوقك، ضبعوي: دار افـفضوي افعربقوي فؾطبوظوي  (1)

 .41، 19، صو1925بروت، افطبعي إوػ، شـي افـؼ:  -وافتقزيع

ادقشوقي، ضووقوء جمقوود: افػؽوور آؿتصوودي اإلشووالمل ذم وطوووئػ افـؼوود، ضبعووي:  (4)

 .09م صو4111اإلشؽـدريي، شـي افـؼ:  -بوب اجلومعيممشسي ص

 .0/097افغزايل: إحقوء ظؾقم افديـ  (0)
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 رابًعو: افـؼقد أداة فؾؿدؾقظوت أجؾي:

هذه افقطقػي تعتؿد ظذ صػي افؼبقل افعوم افتل جيى أن تتؿتع هبو 

افـؼقد فقس ؾؼط ذم افقؿً احلورض وفؽـ أيًضو ذم ادستؼبؾ، ـام يشسط 

قؿتفو مؼدرة بوفسؾع أن متتوز بثبوت كسبل ذم ؿقهتو افؼائقي، وهل ؿ

واخلدموت، وؽقوب هذيـ افؼضغ أو أحدمهو شقف يمدي إػ إحجوم 

إؾراد ظذ ؿبقل افتعومؾ خقًؾو مـ اخلسورة ادستبي ظـ اكخػوض ؿقؿي 

 .(1)افـؼقد

 خومًسو: افـؼقد أداة مـ أدوات افسقوشي افـؼديي:

افعوم تتعرض افؼقؿي احلؼقؼقي فؾـؼقد فؾتؼؾى كتقجي تغّر ادستقى 

فألشعور إذ أن زيودة افؽؿقي ادعروضي مـ افـؼقد ذم ادجتؿع تمدي مع 

ثبوت حجؿ آكتوج احلؼقؼل إػ ارتػوع أشعور افسؾع واخلدموت ذم 

ادجتؿع، وبوفتويل اكخػوض افؼقة افؼائقي فؾـؼقد، أو اكخػوض ادؼوبؾ 

مـ  احلؼقؼل فقحدة افـؼد وافعؽس، وهذا يعـل أّن افـؼقد أصبحً أداة

أدوات افسقوشي افـؼديي افتل هتدف فؾتحؽؿ ذم ـؿقي افـؼقد ادتداوفي 

 .(2)فتحؼقؼ أهداف افسقوشي آؿتصوديي

                                                           

 .12ؿريصي: افـؼقد وافبـقك، صو (1)

افػقيل، أشومف حمؿد، وظقض اهلل ، زيـى: أشوشقوت آؿتصود افـؼدي وادكذم،  (4)

 .49صو



 ايــــــــــةرالد   
 

 

 

(177) 

 شودًشو: افـؼقد أداة فتقزيع ادقارد:

أصبحً افـؼقد ؿقؿي ذاتقي مـ صلهنو أن تمثر ذم افؼرارات ادتعؾؼي 

 خمتؾػ بوإلكتوج وافتقزيع بغ خمتؾػ ظقامؾ اإلكتوج مـ جفي، وبغ

افؼطوظوت آؿتصوديي مـ جفي أخرى، ـام أهنو متثؾ خمتؾػ إكشطي 

احلؽقمقي إلظداد ادقزاكقي مـ إيرادات وكػؼوت ذم صقرهو ادختؾػي، 

وهل أيًضو وشقؾي فتحؼقؼ افتخصص بغ خمتؾػ افدول، ؾحّتك مع 

اشتعامهلو وحدات كؼديي خمتؾػي ؾنهنو تسعك إػ ربطفو بؿعدٓت سف 

حتؼؼ اشتؼرار افعؿؾي، ؾوفـؼقد بصػي ظومي واكطالًؿو مـ ـقهنو ثوبتي 

مؼقوًشو فؾؼقؿ، ؾنهنو تسوظد ظذ تقزيع افؼقؿ احلؼقؼقي ظذ خمتؾػ ادقارد 

 .(1)وافؼطوظوت ) أؾراد، مؼوظوت، حؽقمي(

                                                           

دراشووي ؾؼفقووي "يـ اإلموووم، ظبوود احلووؼ : تغوور ؿقؿووي افـؼوود وأثووره ذم شووداد افوود (1)

، معفد افعؾقم اإلشالمقي ، جومعي افشفقد محف خلرض، افسوـي اجلومعقوي: "اؿتصوديي

 .44، 41صوم، 4117 -هو 1502



 «البتلوين أمنوذًجا» العنالت االفرتاضية يف الصريعة اإلسالمية
 

 

(177) 

 املطلب الرابع: التليي  الفكهي للنكود الورقية
صداره ذم افعصقر حقٌ إن افتعومؾ بوفعؿالت افقرؿقي إكام تؿ اشت

ادتلخرة، ؾؾؿ يؽـ فف أثٌر ذم شوبؼ ظفد افؼدامك مـ افػؼفوء، وإكام ـوكً 

تعومالت افـوس بوفدرهؿ وافديـور مـ افذهى وافػضي أو مبودفي افسؾع 

بغرهو أو مؼويضتفو بودثؾ، أمو افتعومؾ بوفعؿالت افقرؿقي ؾنكام هق وفقد 

افعؿالت ادعدكقي إػ  افعصقر ادتلخرة، صودف وجقده شفقفي حتقل

ورؿقي بؿصؾحي صؽ افعؿؾي، وارتػوع أثامن افذهى وافػضي وتد  

 افعؿالت افقرؿقي دوهنؿ ممو يسفؾ وصقفف فؾجؿقع وشفقفي تداوفف.

هذا وؿد تعددت إؿقال ذم اظتبور افـؼقد افقرؿقي وافعؿالت كؼًدا 

ي كؼٌد ؿوئؿ موفًقو أم ٓ؟ إٓ أن افراجن مـ إؿقال أن إوراق افـؼدي

بذاتف جيري ظؾقف مو جيري ظذ افذهى وافػضي، ويعتز جـًسو مستؼاًل 

متعدد إجـوس بتعدد جفوت اإلصدار، وذفؽ ٕن إوراق افـؼديي 

تمدي وطوئػ افـؼديـ افذهى وافػضي ذم ـقهنام أثامًكو فألصقوء، وهذا مو 

ذت اشتؼر ظؾقف مجفقر افػؼفوء ادعوسيـ، وظؾقف افعؿؾ، وبف أخ

ادجومع افػؼفقي جمؿع افػؼف اإلشالمل ذم مؽي ادؽرمي، وجمؿع افػؼف 

 .(1)اإلشالمل ذم جدة، وؾتقى هقئي ـبور افعؾامء

                                                           

، أبحوث هقئي ـبوور افعؾوامء 001( ، صو2جمؾي ادجؿع افػؼفل اإلشالمل ، افعدد ) (1)

، 1/00ؾتووء بودؿؾؽي افعربقي افسعقديي ضبعي: رئوشي إدارة افبحوقث افعؾؿقوي واإل

جمؾووي دوريووي تصوودر ظووـ افرئوشووي افعومووي إلدارات  -جمؾووي افبحووقث اإلشووالمقي 

افبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء وافدظقة واإلرصوود، ادمفوػ: افرئوشوي افعوموي إلدارات 
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ؾوفعؿالت افقرؿقي كؼقد اظتبوريي ؾقفو صػي افثؿـقي ـومؾي وهلو 

إحؽوم افؼظقي ادؼررة فؾذهى وافػضي مـ حقٌ أحؽوم افربو وافزـوة 

 .(1)وافسؾؿ وشوئر أحؽومفام

ـام ورد ذم ؾتووى ادجؿع افػؼفل بؿؽي ادؽرمي حقل مو أثر كحق 

افتعومؾ بوفعؿالت افقرؿقي بدًٓ ظـ افـؼد إصع افذهى جوء ؾقفو: 

بـوًء ظذ أن إصؾ ذم افـؼد هق افذهى وافػضي، وبـوء ظذ أن ظؾي "

ي جريون افربو ؾقفام هل مطؾؼ افثؿـقي ذم أصن إؿقال ظـد ؾؼفوء افؼيع

اإلشالمقي، وبام أن افثؿـقي ٓ تؼتك ظذ افذهى وافػضي وإن ـون 

معدهنام هق إصؾ، وبام أن افعؿؾي افقرؿقي ؿد أصبحً ثؿـًو، وؿومً 

مؼوم افذهى وافػضي ذم افتعومؾ هبو، وهبو تؼقم إصقوء ذم هذا افعك... 

ًدا فذفؽ ـؾف ؾنن ادجؿع افػؼفل اإلشالمل، يؼرر أن افعؿؾي افقرؿقي كؼ

ؿوئؿ بذاتف، فف حجؿ افـؼديـ مـ افذهى وافػضي... ويعتز افقرق 

افـؼدي كؼًدا ؿوئاًم بذاتف ـؼقوم افـؼديي ذم افذهى وافػضي وؽرمهو مـ 

إثامن، ـام يعتز افقرق افـؼدي أجـوًشو خمتؾػي، تتعدد بتعدد جفوت 

 .(2)اإلصدار ذم افبؾدان ادختؾػي

                                                                                                                                          

افبحووقث افعؾؿقووي واإلؾتوووء وافوودظقة واإلرصووود، كؼوو: مصوودر افؽتوووب: مقؿووع 

 .01/070افرئوشي افعومي فؾبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء 

، 0/1141(، 9/0) 41جمؾي جمؿع افػؼف اإلشالمل ، افعدد افثوفوٌ، ؿورار رؿوؿ:  (1)

 – 2وادـعؼد ذم دورة مممتره افثوفٌ بعامن ظوصؿي ادؿؾؽي إردكقوي اهلوصوؿقي موـ 

 م.1921تؼيـ إول أـتقبر  11 – 11هو / 1517صػر  10

اإلشوالمل بجودة ، افعودد افثوفوٌ جمؾي جمؿع افػؼف اإلشالمل افتوبع دـظؿي ادوممتر  (4)

0 /941 . 
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ؿالت افقرؿقي كؼًدا يعؿؾ بف ذم بعد هذا افعرض يتضن فـو أن افع

افبقع وافؼاء وـوؾي افتعومالت افتل تستؾزم وجقد افبدل أو ادؼوبؾ أو 

إجرة، ـون أصؾ تعومؾفو ؾقام شؾػ افذهى وافػضي ـقشقؾي فؾبقع 

 وافؼاء وافتبودل ذم افقشوئؾ ادختؾػي بغ افـوس.
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 املطلب اخلامس: ضوابط إصدار النكود الورقية
ار افـؼقد افقرؿقي افؼوكقكقي مـ صؿقؿ مفوم افبـقك ظؿؾقي إصد

ادرـزيي، بؾ يؿؽـ افؼقل إن طفقر افبـقك ادرـزيي ـون ؿد ارتبط أصال 

بوفؼقوم هبذه افقطقػي، ويـكف مػفقم إصدار افـؼقد إػ ظؿؾقي يؼقم هبو 

افبـؽ ادرـزي أو أي شؾطف كؼديي ذم افبؾد ادعـل، مـ خالل حتقيؾ 

احلؼقؼقي كؼديي أو صبف كؼديي افتل متتؾؽفو افدوفي  بعض مـ إصقل

وتظفر ذم ادقزاكقي افعؿقمقي فؾبـؽ ادرـزي ـلصقل خورجقي إػ 

وحدات كؼد ؿوكقكقي يضخفو ذم افسقق فؾتداول بصقرة مدؾقظوت 

حؽقمقي كػؼوت فؼوء أجقر ومرتبوت مقطػقفو ومشسيوهتو مـ افسؾع 

 واخلدموت.

 ويل إمر:افضوبط إول: أن يصدرهو 
افـؼقد وظؼؼ افعدل تقحقد  إكوضي مسموفقتف بوفدوفي، ظػظ ؿقؿي

جفي اإلصدار وٓ يؽقن ذفؽ إٓ بوختصوص ويل إمر بذفؽ وإكوضي 

اإلصدار إفقف أو مـ يػقضف وخوصي ظـدمو تؽقن افـؼقد ؽر افذهى 

وافػضي فعدم تـوشى ؿقؿتفو افسؾعقي مع ؿقؿي افـؼقد، وإذا تقفً افدوفي 

شالمقي مفؿي اإلصدار ؾال جيقز فغرهو مـ اجلفوت افؼقوم هبذه اإل

ادفؿي، وؿد ـون فػؼفوء ادسؾؿغ ؾضؾ افسبؼ ذم تلصقؾ هذا افضوبط 

وحك ظؿؾقي إصدار افـؼقد بقٓة أمقر ادسؾؿغ ـل تؼقم اجلفي  

ادقحدة بنصدار افؽؿقي افؽوؾقي فتحؼقؼ افعدل دون اإلرضار بودصوفن 

وصي، ؾتقحقد جفي إصدار افـؼقد وضبطفو مـ أهؿ افعومي أو اخل
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افقشوئؾ افتل يتحؼؼ هبو إؿومي افعدل ذم أمقال افـوس ومـع  افظؾؿ 

 .(1)ؾقفو

 وشقف كجؿؾ فبعض أؿقال افػؼفوء ذم ذفؽ ظذ افـحق افتويل:

وروايي ظـ حمؿد بـ  –رمحف اهلل -أوًٓ: ؿول اإلموم أمحد ابـ حـبؾ

 .(2)"ؿ إٓ ذم دار افرضب بنذن افسؾطونٓ يصؾن رضب افدراه"جعػر: 

يـبغل فؾسؾطون أن يرضب  "ثوكًقو: ؿول اإلموم بـ تقؿقي ذم ؾتوويف: 

 .(3)"هلؿ ؾؾقًشو تؽقن بؼقؿي افعدل ذم معومالهتؿ، مـ ؽر طؾؿ هلؿ

ثوفًثو: ؿول اإلموم حمؿد افؼبقـل اخلطقى مـ ؾؼفوء افشوؾعقي: 

كوكر، وفق خوفصي؛ ٕكف مـ ويؽره فغر اإلموم رضب افدراهؿ وافد"

 .(4)"صلن اإلموم وٕن ؾقف اؾتقوتو ظؾقف

                                                           
احلسـل، أمحد حسـ: تطقر افـؼقد ذم ضوقء افؼويعي اإلشوالمقي ، ط/ دار ادود   (1)

، ادصوؾن، خوفود 51هوو، صوو1511فؾطبوظي وافـؼ، افطبعي إوػ، شوـي افـؼو: 

ظبد اهلل: افتضخؿ افـؼدي ذم افػؼف اإلشوالمل ، دار ابوـ اجلوقزي، مكو، افطبعوي 

 . 10هو، صو1547وػ ، شـي افـؼ: إ

افرحقبو ، مصطػك افسققضل: مطوفى أويل افـفوك ذم ذح ؽويوي ادـتفوك، ضبعوي:  (4)

، صووؿس افووديـ 0/124م ، 1911دمشووؼ، شووـي افـؼوو  -ادؽتووى اإلشووالمل

ادؼدد، حمؿد بـ مػؾن بـ حمؿد بـ مػرج، أبق ظبود اهلل، صوؿس افوديـ ادؼودد 

افػروع، حتؼقؼ: ظبد اهلل بوـ ظبود ادحسوـ افسـول، ضبعوي:  افرامقـك ثؿ افصوحلل:

 .5/100م، 4110 -هو 1545ممشسي افرشوفي، افطبعي: إوػ، شـي افـؼ:  

ابوـ تقؿقوي، أمحود بوـ ظبود احلؾووقؿ : جمؿوقع افػتوووى، حتؼقوؼ: أكوقر افبووز، وظووومر  (0)

 . 5/519م، 4114اجلزار، ضبعي دار افقؾوء، افطبعي افثوفثي، ظوم افـؼ 

اخلطقى، حمؿد افؼبقـل: اإلؿـوع ذم حؾ أفػوظ أيب صجوع، حتؼقؼ مؽتى افبحقث  (5)

 .1/441هو، 1514بروت ، شـي افـؼ:  -ضبعي: دار افػؽر   -وافدراشوت
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أضقعقا "رابًعو: روي ظـ شفؾ بـ ظبداهلل افتسسي أكف ؿول: 

 .(1)"افسؾطون ذم شبعي: رضب افدراهؿ وافدكوكر...

وافسؾطون مؽؾػ بنصالحف "خومًسو: جوء ذم مؼدمي ابـ خؾدون: 

 .(2)"صتداد ظذ مػسدهيووآحتقوط ظؾقفو وآ –أي شؽ افعؿؾي –

ؿول أصحوبـو: ويؽره "شودًشو: روي ظـ اإلموم افـقوي ؿقفف: 

أيًضو فغر اإلموم رضب افدراهؿ وافدكوكر إن ـوكً خوفصي؛ ٕكف مـ 

 .(3)"صلن اإلموم؛ وٕكف ٓ يممـ ؾقف افغش واإلؾسود

أي  –ويـبغل فؾسؾطون أن يرضب هلؿ "شوبًعو: ؿول اإلموم افبفقيت: 

ؾؾقًشو تؽقن بؼقؿي افعدل ذم معومالهتؿ مـ ؽر طؾؿ هلؿ؛  –ويو افرظ

تسفقاًل ظؾقفؿ، وتقسًرا دعوصفؿ، وٓ يتجر ذو افسؾطون ذم افػؾقس، 

 .(4)"بلن يشسي كحوًشو ؾقرضبف ؾقتجر بف، ٕكف تضققؼ

                                                           

افؼرضبل، أبق ظبد اهلل حمؿد بوـ أمحود بوـ أيب بؽور بوـ ؾورح إكصووري اخلزرجول  (1)

: هشوم شوؿر افبخووري، ضبعوي: دار صؿس افديـ: اجلومع ٕحؽوم افؼرآن، حتؼقؼ

م 4110 -هو 1540ظومل افؽتى، افريوض، ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، شـي افـؼ: 

 ،4/449. 

 -ابـ خؾدون، ظبد افرمحـ: مؼدمي ابـ خؾدون، ضبعي دار افؼؾؿ فؾطبوظوي وافـؼو (4)

 .441بروت، افطبعي إوػ، 

 –ح ادفووذب، ط/ دار افػؽوور افـووقوي، ظقووك بووـ ذف افووديـ : ادجؿووقع ذ (0)

 . 4/594بروت، 

افبفقيت، مـصقر: ـشووف افؼـووع ظوـ موتـ اإلؿـووع، ضبعوي : دار افؽتوى افعؾؿقوي،  (5)

 . 4/400بروت 
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حؼ إصدار افـؼقد فإلموم وحده... وٓ جيقز فغر اإلموم "ثومـًو: 

 .(1)"اؾتقوًتو ظؾقف رضب افـؼقد؛ ٕن ذم ذفؽ

بعد هذا افعرض يتضن فـو أن إصدار افـؼقد ورضهبو مـ 

اختصوصوت ويل إمر أو رئقس افدوفي أو افسؾطون، يػقض ؾقفو مـ 

يؼقم هبو ـؿصؾحي صؽ افعؿؾي وبنذاف افبـؽ ادرـزي وبوفضقابط 

 ادحوؾظي ظذ بؼوء واشتؿراريي افتقازن ادويل فؾدوفي.

 قؼ ثبوت كسبل واشتؼرار ذم ؿقؿي افـؼقد:افضوبط افثو : حتؼ

يؼقل اإلموم ابـ افؼقؿ رمحف اهلل مبقـًو رضورة ادحوؾظي ظذ اشتؼرار 

وافثؿـ أي افـؼقد، هق ادعقور افذي بف يعرف تؼقيؿ "ؿقؿي افـؼقد: 

إمقال، ؾقجى أن يؽقن حمدوًدا مضبقًضو ٓ يرتػع وٓ يـخػض؛ إذ فق 

سؾع مل يؽـ فـو ثؿـ كعتز بف ادبقعوت، ـون افثؿـ يرتػع ويـخػض ـوف

بؾ اجلؿقع شؾع، وحوجي افـوس إػ ثؿـ يعتزون بف ادبقعوت حوجي 

رضوريي ظومي، وذفؽ ٓ يؿؽـ إٓ بسعر تعرف بف افؼقؿي، وذفؽ ٓ 

يؽقن إٓ بثؿـ تؼّقم بف إصقوء، ويستؿر ظذ حوفي واحدة، وٓ يؼّقم هق 

ض، ؾتػسد معومالت افـوس، ويؼع بغره، إذ يصر شؾعي يرتػع ويـخػ

اخلؾػ، ويشتد افرضر، ـام رأيً مـ ؾسود معومالهتؿ وافرضر افالحؼ 

هبؿ حغ اختذت افػؾقس شؾعي ُتعد فؾربن ؾعؿ افرضر وحصؾ افظؾؿ، 

                                                           

ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي: وزارة إوؿوف وافشئقن اإلشالمقي بوفؽقيً، ضبعي :  (1)

 .51/172مك، افطبعي إوػ،  –دار افصػقة 
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وفق جعؾً ثؿـًو واحًدا ٓ يزداد وٓ يـؼص بؾ تؼقم بف إصقوء وٓ تؼقم 

 .(1)"هل بغرهو فصوفن أمر افـوس

ب ذم ؿقؿي افـؼقد جيعؾفو معقوًرا ؽر صوفن فؼقوس ؾوٓضطرا

 .(2)اددؾقظوت وؽر مقثقق هبو؛ ٕهنو ؾؼدت بذفؽ ؽطوء اإلصدار

ؾوفسقوشي افـؼديي افتل هتدف إػ ادحوؾظي ظذ اشتؼرار ؿقؿي افـؼقد 

ٓ تعقؼ إمؽوكقي أن تتعرض أشعور بعض افبضوئع فؾتغقر إذا بؼقً 

تداوفي وـؿقي افبضوئع ثوبتي ؾتزداد ـؿقي افـؼقد افـسبي بغ ـؿقي افـؼقد اد

مع افزيودة ذم معدل كؿق آؿتصودي افقضـل وتـخػض ـؿقتفو مع 

 .(3)آكؽامش

وهذا يعـل أن ؿقؿي افـؼقد وؿقهتو افؼائقي ٓ تتقؿػ ظذ وجقد 

ؽطوء ذهبل بؾ ظذ ادقازكي بغ جمؿقع هذه افـؼقد وجمؿقع افسؾع 

 .(4)واخلدموت ذم آؿتصود

                                                           

 . 4/107ؿقؿ: إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغ، ابـ  (1)

وهووق افغطوووء افووذي يتؿثووؾ ذم إصووقل احلؼقؼقووي افـؼديووي وصووبف افـؼديووي ادؿؾقـووي  (4)

فؾسووؾطي أو يؽووقن افتزاًمووو ظووذ جفوووت اظتبوريووي اؿتصوووديي وكؼديووي ـوحلؽقموووت 

تقفقود  إجـبقي وادمشسوت ادكؾقي . صوهغ، ظع ظبود اهلل: افعقاموؾ ادومثرة ذم

ؽزة ،  –افـؼقد ادكؾقي مـ مـظقر كظوم كؼدي إشالمل، )جمؾي اجلومعي اإلشالمقي 

 .111م، صو4117ظوم  4، افعدد 14ادجؾد 

 . 111صوهغ، ظع: افعقامؾ ادمثرة ذم تقفقد افـؼقد ادكؾقي، صو (0)

 . 455افؽقبـوـل، زيد: إصدار افـؼقد ذم آؿتصود اإلشالمل وافقضعل، صو (5)
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 افضوبط افثوفٌ: أن ٓ يؽقن رضب افـؼد ٕجؾ افسبن:

ويؿـع مـ إؾسود كؼقد افـوس وتغقرهو ويؿـع "يؼقل ابـ افؼقؿ: 

مـ جعؾ افـؼقد متجًرا ؾنكف بذفؽ يدخؾ ظذ افـوس مـ افػسود مو ٓ 

يعؾؿف إٓ اهلل بؾ افقاجى أن تؽقن افـؼقد رؤوس أمقال يتجر هبو وٓ 

افسؾطون شؽي أو كؼًدا مـع مـ آختالط بام أذن ذم يتجر ؾقفو وإذا حرم 

 .(1)"ادعومؾي بف

ويؿـع ادحتسى مـ جعؾ افـؼقد متجًرا،  "ويؼقل ابـ افؼقؿ أيًضو: 

ؾنكف بذفؽ يدخؾ ظذ افـوس مـ افػسود مو ٓ يعؾؿف إٓ اهلل بؾ افقاجى 

 .(2)"أن تؽقن افـؼقد رؤوس أمقال يتجر هبو وٓ يتجر ؾقفو 

                                                           

ابـ افؼوقؿ: افطورق احلؽؿقوي ذم افسقوشوي افؼوظقي، حتؼقوؼ د: حمؿود مجقوؾ ؽووزي،  (1)

 . 041افؼوهرة، صو -مطبعي ادد 

 .11/401جمؾي جمؿع افػؼف آشالمل افتوبع دـظؿي ادممتر آشالمل بجدة  (4)
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 لاايي: العنالت االفرتاضية املبحث ا
 املطلب األول: تعري  العنلة االفرتاضية

افـؼقد آؾساضقي هل: ظؿؾي رؿؿقي اؾساضقي فقس هلو ـقون مودي 

مؾؿقس أو وجقد ؾقزيوئل مـتجي بقاشطي برامٍ حوشقبقي وٓ ختضع 

فؾسقطرة أو افتحؽؿ ؾقفو مـ جوكى بـؽ مرـزي أو أي إدارة رشؿقي 

خدامفو ظـ ضريؼ آكسكً ذم ظؿؾقوت افبقع وافؼاء أو دوفقي، يتؿ اشت

 .(1)حتقيؾفو إػ ظؿالت أخرى، وتؾؼك ؿبقًٓ اختقورًيو فدى ادتعومؾغ ؾقفو

ـام ظرؾً افـؼقد آؾساضقي بلهنو: هل وحدات تشػريي ٓ 

مرـزيي، مـتجي بقاشطي برامٍ ظذ افشبؽي، يتؿ تداوهلو بغ أظضوء 

 .(2)ورهو ظؿؾيجمتؿع اؾسايض بوظتب

وظرؾً افعؿالت آؾساضقي أيًضو بلهنو: ظؿؾي رؿؿقي جمفقفي 

ادـشل، ـقهنو ٓ متتؾؽ رؿاًم متسؾساًل وٓ أي وشقؾي أخرى تتقن تتبع مو 

أكػؼ فؾقصقل إػ افبوئع أو ادشسي مو جيعؾ مـفو ؾؽرة رائجي فدى ـؾ 

 -ؼوظي ادداؾعغ ظـ اخلصقصقي أو بوئعل افسؾع وافبضوئع ؽر اد

 .(3)ظز اإلكسكً -مثؾ ادخدرات 

                                                           

ابـ ظبود افعزيوز، ظبود اهلل بوـ شوؾامن، افـؼوقد آؾساضوقي ، بحوٌ كؼو ذم ادجؾوي  (1)

( يـوووير 1فعؾؿقووي فالؿتصووود وافتجووورة ، افؼوووهرة، جومعووي ظووغ صووؿس ، افعوودد )ا

 . 44م صو4117

ابـ حمؿد، إبراهقؿ بـ أمحد، افـؼد آؾسايض بتؽقيـ أكؿقذًجو، بحٌ مؼدم درـوز  (4)

 . 0افتؿقز افبحثل ذم ؾؼف افؼضويو ادعوسة صو

ؿفو دراشي ؾؼفقي مؼوركوي، ظبد افرمحـ، يورس: افعؿالت آؾساضقي حؼقؼتفو وحؽ (0)

مـشووقرات بـووؽ اجلزيوورة، شؾسووؾي مطبقظوووت ادجؿقظووي افؼووظقي، دار ادووقامن، 

 . 12م، افطبعي إوػ صو4112ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي 
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ـام ظرؾً افـؼقد اإلفؽسوكقي بلهنو: ؿقؿي كؼديي خمزوكي بطريؼي 

إفؽسوكقي ظذ وشقؾي إفؽسوكقي ـبطوؿي أو ذاـرة احلوشى آيل، ومؼبقفي 

ـقشقؾي فؾدؾع بقاشطي متعفديـ ؽر ادمشسي افتل أصدرهتو، ويتؿ 

تعامهلو ـبديؾ ظـ افعؿالت افـؼديي وضعفو ذم متـوول ادستخدمغ ٓش

وافقرؿقي، وذفؽ هبدف إحداث حتقيالت إفؽسوكقي ددؾقظوت ذات 

 .(1)ؿقؿي حمددة

 افتعريػ ادختور

بعد هذا افعرض فتعريػ افعؿالت آؾساضقي افرؿؿقي أرى بلن 

افتعريػ ادختور إيل فؾعؿالت افرؿؿقي أو آؾساضقي بلهنو: ظؿؾي رؿؿقي 

س هلو ـقون مودي مؾؿقس أو وجقد ؾقزيوئل مـتجي بقاشطي اؾساضقي فق

برامٍ حوشقبقي وٓ ختضع فؾسقطرة أو افتحؽؿ ؾقفو مـ جوكى بـؽ 

مرـزي أو أي إدارة رشؿقي دوفقي، يتؿ اشتخدامفو ظـ ضريؼ آكسكً 

ذم ظؿؾقوت افبقع وافؼاء أو حتقيؾفو إػ ظؿالت أخرى، وتؾؼك ؿبقًٓ 

 ؾغ ؾقفو.اختقورًيو فدى ادتعوم

وهذا افتعريػ يعد جومًعو ددفقٓت افعؿالت آؾساضقي 

ووطوئػفو وأهنو فقس هلو ـقون مؾؿقس وٓ ختضع فؾرؿوبي أو ؿبقل 

  افتحقيؾ إػ ظؿؾي اخرى وؿبقهلو ؿوس بغ ادتعورؾغ ظؾقفو.

                                                           

ـرتزمـ، جقيؾ: مقت افـؼقد، ترمجي د/ حمؿد شعقد افعصقؿل، ضبعي: دار ادقامن  (1)

 .41م ، صو4114 -هو1500ـؼ: فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي إوػ، شـي اف
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 املطلب الاايي: العالقة بني العنالت الورقية واالفرتاضية 
اوفي بقـفو بغ افعؿالت آؾساضقي ظؿقم افعؿالت افقرؿقي ادتد

وخصقص، واتػوق واختالف، وأمون ذم ادعومؾي، واحتامفقي افتعرض 

فقشوئؾ افـصى وآحتقول ؾقفو، ووجقد ادخوضر أو إبرام افعؼد أو 

 ادتػؼ ظؾقف بدون أخطور، ويتضن ذفؽ ذم افـؼوط افتوفقي:

م وادرشؾ فف وآفقي أوًٓ: افـؼقد حتظك برؿوبي يؿؽـ معرؾي ادستخد

اإلرشول وؿدر ادول ادرشؾ ؿال يؿؽـ اشتخدامفو ذم ظؿؾقوت افتفريى 

وؽسقؾ إمقال، أمو افعؿالت آؾساضقي ؾال رؿقى ظؾقفو ويؿؽـ 

اشتخدامفو ذم ظؿؾقوت ؽر مؼوظي ـتؿقيؾ اإلرهوب وؽسقؾ 

 .(1)إمقال وؽرهو

ضريؼ اإلكسكً وؽره  ثوكًقو: افـؼقد  يؿؽـ اشتقػوء ادبوفغ مـفو ظـ

مـ إجفزة اإلفؽسوكقي ادخصصي هلو ؾفل إرسع وإؾضؾ إفؽسوكًقو 

ذم افقؾوء بلثامن افسؾع واخلدموت وادشسيوت داخؾ افتجورة 

اإلفؽسوكقي، أمو افعؿالت آؾساضقي ؾال يؿؽـ اشتقػوء ادـوؾع مـفو  إٓ 

افعؿؾي ذم حول اكؼطوع  ظـ ضريؼ اإلكسكً ممو يعـل اشتحوفي تبودل هذه

 .(2)صبؽي آكسكً

                                                           

 .01افبوحقث، ظبد اهلل :افـؼقد آؾساضقي، صو (1)

افشوؾعل، حمؿد إبراهقؿ، أثور افـؼديي وآؿتصووديي وادوفقوي فؾـؼوقد آفؽسوكقوي  (4)

جومعي  "ضؿـ بحقث مممتر إظامل ادكؾقي اإلفؽسوكقي بغ افؼيعي وافؼوكقن"

 . 1/105اإلمورات افعربقي ادتحدة 
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ثوفًثو: افـؼقد مرـزيي وتوبعي جلفي معقـي هل افتل تطقرهو، بقـام 

افعؿالت آؾساضقي ؽر معروؾي ادصدر ؾال مرـزيي هلو، وٓ يقجد هلو 

ـقون حؽقمل أو وحدة اؿتصوديي حؽقمقي تؼرر ـؿقتفو وـقػقي افتعومؾ 

 .(1)هبو

ؿقؿي كؼديي حؼقؼقي خمزكي، بقـام افعؿالت  رابًعو: افـؼقد هلو

آؾساضقي ظؿالت رؿؿقي مشػرة تقضع ظذ وشوئؾ إفؽسوكقي أو ظذ 

ذاـرة افؽؿبققتر افشخيص فقس هلو أي وجقد مودي أو ؿقؿي ذاتقي، ؾال 

حتتقي ظذ ظؿالت معدكقي وٓ ورؿقي، بؾ هل أصبف بؿؾػ وورد أو 

 .(2)اـسؾ

عومؾغ هبو احلؼ بتجؿقد معومالهتؿ ادوفقي خومًسو: افعؿالت متـن ادت

بـوء ظذ ضؾى ادشورك أو افسؾطوت أو آصتبوه ذم حدوث ؽش أو 

ؽسؾ فألمقال، بقـام افعؿالت آؾساضقي تتؿ ادعومالت ادوفقي هبو ظز 

ذم صبؽي  nodesأو  peersكظوم مقزع مـ احلقاشقى تؿ تسؿقتفو بو

 .(3)وؾفو أو افتحؼقؼ هبوظودقي، وٓ يؿؽـ إفغوؤهو أو إيؼ

                                                           
افبوووحقث، ظبوود اهلل شووؾقامن: افـؼووقد آؾساضووقي مػفقمفووو وأكقاظفووو وآثورهووو  (1)

( 1افعوودد ) "بحووٌ مـشووقر بودجؾووي افعؾؿقووي فالؿتصووود وافتجووورة"آؿتصوووديي 

 .01صو

أثر اشتخدام افـؼقد اإلفؽسوكقوي ظوذ افطؾوى وافسوؾع واخلودموت: حمؿود شوعدو  (4)

 "ؾقي اإلفؽسوكقووي بووغ افؼوويعي وافؼوووكقنبحووقث مووممتر إظووامل ادكوو"اجلوورف 

 .1/191م 4110جومعي اإلمورات افعربقي ادتحدة 

جمدي، صقامء جقدت: أحؽوم افتعومؾ بوفـؼقد اإلفؽسوكقي وأثرهو ظوذ ادعوومالت  (0)

ؽوزة  –ادعوسة، رشوفي موجستر، ـؾقوي افؼويعي وافؼووكقن ، اجلومعوي اإلشوالمقي 

 . 15م صو4114
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شودًشو: افـؼقد حتظك بنمجوع ظودل ظذ ؿبقهلو وافتعومؾ هبو، أمو 

افعؿالت افرؿؿقي ؾؾؿ حتظ بؼبقل ظوم، وٓ زال مقؿػ  افدول مـفو بغ 

افرؾض  افكين وؽر ادعؾـ ومو زال معظؿ افدول مل تصدر مقؿًػو 

 .(1)واضًحو بوفؼبقل وافرؾض

                                                           

اؽل، ظع حمل افديـ: افعؿالت افرؿؿقي اإلفؽسوكقي بوغ احلوؾ وافتحوريؿ، افؼرة د (1)

 .4م صو4112افدوحي ،  –مـشقرات خزاكي ادعرؾي ذم ادوفقي اإلشالمقي "
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 العنالت االفرتاضية املطلب الاالث: أبرز
( 11طفرت ظؿالت رؿؿقي ـثرة بعد افبتؽقيـ ؿورب ظددهو )

ظؿؾي وهل ذم افغوفى مبـقي ظذ مبدأ ظؿؾ ظؿؾي بتؽقيـ كػسفو، ؾبحؽؿ 

أن ظؿؾي بتؽقيـ مػتقحي ادصدر ؾنكف بنمؽون مـ أراد ذفؽ اشتـسوخ 

افعؿؾي، وإدخول بعض افتعديالت ظؾقفو، ومـ ثؿ إضالق ظؿؾي 

 ومـ أصفر هذه افعؿالت آؾساضقي ادقجقدة حوفًقو: .(1)جديدة

ظودل يؿؽـ  (: Bitcoinافبتؽقيـ: ) - 1

، فؽـ مع ظدة ؾقارق  أو  مؼوركتفو بوفعؿالت إخرى مثؾ

بشؽؾ ـومؾ   أشوشقي، مـ أبرزهو أن هذه افعؿؾي هل

. وهل حمؾ (2)ؾؼط مـ دون وجقد ؾقزيوئل هلو  تتداول ظز

 افدراشي.

م، 4111ٓيتؽقيـ:  ظؿؾي رؿؿقي تشبف افبتؽقيـ، طفرت ظوم  -4

صورفز "ؾ ظذ يد ادفـدس افسوبؼ فدى حمرك افبحٌ اإلفؽسو  ؽقؽ

، وتعرف بوفعؿؾي افػضقي، وهل مصـَّػي ظذ أهنو إرسع ذم تعومالهتو "يل

 .(3)مؼوركي بوفبتؽقيـ

                                                           

 . 1رسحقؾ، أمحد: موهقي افبتؽقيـ ، صو (1)

)بوفؾغوي اإلكجؾقزيوي(.  بؾقك تشوغ هوورت ."" (4)

قف بتوريخ . اضؾع ظؾ4117شبتؿز  12ذم  . ممرصػ مـ 4117-12-42

 م . 4117شبتؿز  17

https://ar.wikipedia.org/wiki . 

 . 7رسحقؾ، أمحد: موهقي افبتؽقيـ، صو (0)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://web.archive.org/web/20170908023520/https:/blockchainheart.com/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://blockchainheart.com/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
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كقؿؽقيـ: مؾققن هق جمؿقع ظؿؾي افـقؿؽقيـ وهذا يعـل أن  -0

افـقؿؽقيـ شتؽقن كودرة كسبقو، بوفضبط كػس مستقى كدرة افبقتؽقيـ . 

افغر خوضعي فؾرؿوبي، هذا وتسوظد افـقؿؽقيـ ظذ إكشوء اإلكسكً 

وتـؽر افسقطرة احلؽقمقي. وهل مـصي متعددة آشتخداموت يؿؽـ 

اشتخدامفو فـظوم أشامء افـطوؿوت افغر مرـزي وافغر مـظؿ، كقع مـ 

اإلكسكً اخلوصي هبو. ويؿؽـ أيضو أن تستخدم إلرشول افرشوئؾ، 

 .(1)وافتصقيً، وكظوم تسجقؾ افدخقل

رؿؿقي يطؾؼ ظؾقفو بلهنو ظؿؾي ادستؼبؾ ظؿؾي  ظؿؾي اإليثريقم: -5

 .(2)تشبف بوؿل افعؿالت افرؿؿقي
:ظؿؾي أخرى مـ مبدأ افعؿؾي آؾساضقي ادشػرة  برـقيـ -4

افرؿؿقي ومثؾ ال بقتؽقيـ ؾون افبرـقيـ تستـد إػ برتؽقل آكسكً 

افـد فؾـد، تؼدم افبرـقيـ زيودة ذم ـػوءة افتـؼقى، وـذفؽ ذم حتسغ 

ـ وافضامكوت فتجـى شقء ادعومؾي مـ ؿبؾ جمؿقظي افتـؼقى. فدى إم

 .(3)افبرـقيـ ؿقؿي شقؿقي تعتز افرابعي بغ افعؿالت آؾساضقي افبديؾي

                                                           

(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA
%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86  

(4) https://www.arabfinancials.org. 

(0) https://www.arabfinancials.org. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.arabfinancials.org/
https://www.arabfinancials.org/عملة-بيركوين-الرقمية
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هل أيضًو ظؿؾي اؾساضقي رؿؿقي مشػرة مثؾفو مثؾ  ؾزرـقيـ: -1

افاليتؽقيـ، تؼقم بضبط صعقبي افتـؼقى ذم ـثر مـ إحقون. وخالؾو 

ؿالت افرؿؿقي إخرى، ؾون ال ؾزرـقيـ يتؿ حتديثفو بوكتظوم فبعض افع

فدمٍ ادقزات وافتحسقـوت اجلديدة، بام ذم ذفؽ احلاميي مـ شقء ادعومؾي 

 .(1) وافتػرع ظـ ضريؼ افتـؼقى اجلامظل

م ومتؽـً مـ فػً 4110: طفرت هذه افعؿؾي ظوم افريبؾ -7

ظذ خالف بؼقي  أكظور ادستثؿريـ، وهل ظؿؾي ٓ يؿؽـ اشتبداهلو

افعؿالت إخرى، بحقٌ تستعؿؾ ـشبؽي دؾع وكظوم آيل فتجورة 

 .(2)افعؿالت

م 4115: ضقرهو رجؾ أظامل آيسؾـدي ظوم أورورا ـقيـ -2

حقٌ جوء بػؽرة تقزيع افعؿؾي ادشػرة فؽؾ صخص ذم بؾده، شعر 

 .(3)دوٓر 44.0افعؿؾي افقاحدة مـفو 

صقرة وحتقي  ظؿؾي افؽؾى اإلفؽسوكقي دجؽقيـ: وتعـل -9

 .(4)ـؾى ذم صعورهو ومـ أهؿ مقزاهتو رسظي اكتوج افعؿؾي

كقؾوـقيـ: ظؿؾي اؾساضقي مشوػرة رؿؿقوي تسوتـد إػ ـوقد ادصودر  - 11

ً افـوود فؾـوود. ختتؾووػ ظووـ معظووؿ ادػتووقح وظووذ بروتقـووقل آكسكوو

فعؿالت افرؿؿقي افبديؾي فؾبقتؽوقيـ ـقهنوو تودمٍ بورامٍ احلاميوي داخوؾ ا

 .(4)كقاة افعؿؾي، وافتل تردع آظتداء مـ ؿبؾ جمؿقظوت افتـؼقى

                                                           
(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%
83%D9%88%D9%8A%D9%86  

 . 7رسحقؾ، أمحد: موهقي افبتؽقيـ، صو (4)
 . 7فبتؽقيـ، صورسحقؾ، أمحد: موهقي ا (0)
(5) https://ar.wikipedia.org/wiki. 
(4) https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/دجكوين
https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
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 املبحث الاالث: البتلوين

 املطلب األول : التعري  بالبتلوين
وكقع افعؿؾي، ويؼصد بوفتعريػ بوفبتؽقيـ ذـر ادعـك ادراد هبو 

وظوم إكشوءه وـقػقي ضرحف، ومتك تؿ اخساظف، وذفؽ مـ خالل افـؼوط 

 افتوفقي :

أوًٓ : تعريػ افبتؽقيـ: افبتؽقيـ: اشؿ فعؿؾي رؿؿقي افؽسوكقي 

مشػرة ؽر مؾؿقشي وٓ مطبقظي وٓ مسؽقـي، بؾ ٓ وجقد ؾقزيوئًقو 

 .(1)هلو

ر كظوًمو جديًدا وظرؾً افبتؽقيـ أيًضو بلهنو: صبؽي جومعي تقؾ

فؾدؾع، وكؼقًدا افؽسوكقي بشؽؾ ـومؾ، وأول صبؽي ؽر مرـزيي تعؿؾ 

بـظوم افـد فؾـد تدار بوفؽومؾ مـ ؿبؾ مستخدمقفو بدون أي شؾطي 

 .(2)مرـزيي أو وشطوء

                                                           

قذًجووو وموودى تقاؾؼفووو مووع افبتؽووقيـ أكؿظووومر، بوشووؿ أمحوود : افعؿووالت افرؿؿقووي  (1)

صوقال  1افعودد  11ادجؾود  –جومعوي افشوورؿي ضقابط افـؼقد ذم اإلشوالم ، جمؾوي 

 . 471صوم، 4119 -هو1551
 . 0آل ظبد افسالم، يورس ظبد افرمحـ : افعؿالت آؾساضقي، صو (4)
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بشؽؾ ـومؾ تتداول  ظؿؾي إفؽسوكقيـام ظرف افبقتؽقيـ بلكف: 

 .(1)وجقد ؾقزيوئل هلو ؾؼط مـ دون اإلكسكً ظز

 : افبتؽقيـ ثوكًقو: خمسع

هق اشؿ ممشس Satoshi Nakamoto –شوتقر كوـومقتق 

وخمسع ظؿؾي افبتؽقيـ. هـوك افعديد مـ افػرضقوت حقل هقيي هذه 

افشخصقي، حقٌ أّكف حتك هذه افؾحظي مـ ؽر ادمـد إن ـون هذا 

آشؿ هق آشؿ احلؼقؼل فؾؿخسع، أم أّكف جمرد اشؿ مستعور تؿ 

ـ افعؿؾي اجلديدة. ـذفؽ، مل ُيعرف إن ـون اشتخدامف ؾؼط فإلظالن ظ

آشؿ فرجؾ أو امرأة أو دجؿقظي مـ إصخوص. تؿ اإلظالن ذم 

 ّٓ افعديد مـ إحقون أّكف ؿد تؿ افؽشػ ظـ اهلقيي احلؼقؼقي فؾؿخسع، إ

د وتبؼك افشخصقي احلؼقؼقي ؽر معروؾي إػ  ـّ أّن هذه اإلظالكوت مل تم

. (2)قر كوـومقتق مو يؼورب ادؾققن بقتؽقيـأن. ُيعتؼد أّن بحقزة شوت

أكف هق   أظؾـ رجؾ إظامل إشسايل 4111وذم ظوم 

                                                           

)بوفؾغوي اإلكجؾقزيوي(.  بؾقك تشوغ هوورت ."" (1)

ؾع ظؾقف بتوريخ . اض4117شبتؿز  12ذم  . ممرصػ مـ 4117-12-42

 م . 4117شبتؿز  17

https://ar.wikipedia.org/wiki . 

(4) https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-
cryptocurrency-terms.html. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%BA_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://web.archive.org/web/20170908023520/https:/blockchainheart.com/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://blockchainheart.com/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
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تؿ ـشػ زيػ  شوتقر كوـومقتق مؼدمو دفقال تؼـقو ظذ ذفؽ وفؽـ

 .(1)أدّفتف بسفقفي

م حقـام بدأ 4117ويعقد توريخ افعؿالت آؾساضقي إػ ظوم 

بعؿؾ آفقي افعؿؾ اإلفؽسوكقي إوػ ادسامة  "شوتقر كوـومقتق"

بقـام أصورت تقؿعوت إػ أن هذا آشؿ يطؾؼ ظذ ؾريؼ  "بتؽقيـ"بو

ع م تؿ تسجقؾ ادقؿ4112ظؿؾ ٓ ظذ صخص واحد، وذم ظوم 

بـؼ ورؿي  "شوتقر"( ؿوم Bitcoinافرشؿل اخلوص هبذه افعؿؾي )

ظؿؾ بعـقان : )افبتؽقيـ : كظوم ظؿؾي افـد فؾـد اإلفؽسوكقي ( ذم مقؿع 

بطريؼي افتعديـ  "بتؽقيـ"خوص بوفتشػر اإلفؽسو  بغ ؾقف ظؿؾي 

ظؿؾي بتؽقيـ، وذم كػس افعوم أيًضو متً أول  41افتل يـول هبو ادعدن 

 "هول ؾقـل"وبغ  "شوتقر "مـ افـد فؾـد بغ  "بتؽقيـ"قي حتقيؾ ظؿؾ

 New"، وذم كػس افقؿً ؿومً صبؽي "افبتؽقيـ"ادزمٍ افػعع فـظوم 

Liberty"  مؼوبؾ افدوٓر إمريؽل  "افبتؽقيـ"بتؼدير ؿقؿي ظؿؾي

بتؽقيـ ( احتسوًبو هلو بؼقؿي  1019010دوٓر أمريؽل =  1بقاؿع : )

ربوئقي افتل تستخدمفو افؽؿبققترات فؾعؿؾقوت احلسوبقي افتل افطوؿي افؽف

 .(2)تـتٍ هذا افعدد مـ ظؿؾي افبتؽقيـ

                                                           

  إشسايل رايً يمـد أكف خمسع ظؿؾي بِْتُؽقْيـ (1)

جومقس، أكس إبراهقؿ: افـؼقد آؾساضقي، بحٌ مؼدم إػ جومعي افشورؿي ، ؿسؿ  (4)

 .11م صو19/11/4112آؿتصود اإلشالمل بتوريخ 

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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 ثوفًثو: شعر افبتؽقيـ:

شعر افبتؽقيـ ؽر مستؼر ومـ اُدحتؿؾ جدا أكؽ شؿعً بلخبور 

دوٓر صعقدا أو كزوٓ. هـوك مـ يعتؼد  11111دمووز بتؽقيـ حلوجز 

فؽـ هـوك ـثرون يعتؼدون بلكف شعر ٓ  بلن هذا افسعر ُمبوفغ ؾقف،

ُيعطل فؾبتؽقيـ حؼف. مـ بغ إشبوب افتل تدؾع إػ اظتؼود ذفؽ هق 

ـقن افبتؽقيـ شؾعي حتتوج إػ ؿدر ـبر مـ افؽفربوء إلكتوجفو وُيػسض 

أن يؽقن شعرهو ظذ إؿؾ ُمؼورًبو فسعر افؽفربوء افتل تؿ اشتفالـفو 

ؽؿ ؿقوم اُدـؼبغ بدور حققي فشبؽي بتؽقيـ، إلكتوجفو أو أظذ بؼؾقؾ بح

وبوفتويل جيى أن يؽقن هـوك مو يدؾعفؿ فؾؼقوم ذفؽ. بنمؽوكـو معرؾي مو 

يربحف ادـؼبقن مـ افعؿؾقوت افتل يؼقمقن هبو بشؽؾ دؿقؼ، حقٌ هـوك 

مقاؿع تـؼ هذه اإلحصوئقوت جوهزة، فؽـ ُيؿؽـ افتحؼؼ مـ ذفؽ ظز 

أيضو. فدى ـتوبي هذه افسطقر اشتطوع حتؾقؾ شجؾ حسوبوت بتؽقيـ 

خالل شوظوت موضقي، ؿد يبدو هذا ادبؾغ  009440210اُدـؼبقن حتؼقؼ $

 1100220472ضخام، فؽـ افؼقوم بعؿؾقوت افتـؼقى تؾؽ احتوجً إػ 

جقجو هوش /افثوكقي وهق أيضو رؿؿ ـبر جدا وظتوج إػ ؿدر ضخؿ مـ 

رؾي تؽؾػي افؼقوم بذفؽ فؽـ افؽفربوء فؾؼقوم بذفؽ. فقس مـ افسفؾ مع

ُيؿؽـ افؼقوم ببعض احلسوبوت افتل شتعطقـفو ؾفام تؼريبقو فؾقضع. 

 فـػرض بلن أؽؾى اُدـؼبغ يستخدمقن أجفزة تؼورب ذم ـػوءهتو

Radeon 4271 video card  وافتل يتؿ اظتبورهو ـنحدى أظذ
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ن أ Radeon 4271افبطوؿوت مردوديي ظذ هذا ادقؿع. بنمؽون بطوؿي 

دوٓر فؾققم  1.4مقجو هوش ذم افثوكقي وُتؽؾػ حقايل  514ُتـػذ 

افقاحد إن تؿ اشتخدامفو ظذ جفوز ظتقي بطوؿتغ مـ كػس افـقع ذم 

افقٓيوت اُدتحدة أيـ ُيؿؽـ افؼقل بلن شعر افؽفربوء رخقص كسبقو. 

 1501150292فؾقصقل إػ افـتقجي آكػي افذـر كحتوج إػ اشتخدام 

وهق مو ُيؿثؾ خسورة ُتؼدر بو  1109970277$ جفوز بتؽؾػي

 .(1)يقمقو فؾُؿـؼبغ $1001740115

ومـ مـظقر ادـؼبغ ؾنن شعر افبتؽقيـ احلويل أؿؾ بؽثر ممو جيى 

ظؾقف أن يؽقن، وهلذا شتجد أكف ٓ رؽبي فدهيؿ ذم بقع افُعؿالت افتل 

بحقزهتؿ بلشعور ُمـخػضي ٕهنؿ ؿد اشتخدمقا ـؿقوت هوئؾي مـ 

ؽفربوء إلكتوجفو، إضوؾي إػ آشتثامر ذم ظتود خوص فؾؼقوم بذفؽ. اف

افقضع شقزداد شقءا بوفـسبي إفقفؿ مو مل يـخػض ظدد اُدـؼبغ بشؽؾ 

ُمعتز، حقٌ أن ظدد افُعؿالت افتل شقتؿ إكتوجفو شتـخػض إػ 

شـقات. ذم ادؼوبؾ، تؿ إكتوج ـؿقوت ـبرة مـ  5افـصػ ـؾ 

ص جدا ذم بدايوت افُعؿؾي دو ـون ظدد اُدـؼبغ افبقتؽقيـوت بشؽؾ رخق

مـخػضو جدا، وبوفتويل  hardness ”افصعقبي“ؿؾقال ودو ـون ظومؾ 

حوجي إػ ـفربوء أؿؾ، هذا إمر خؾؼ حوفي مـ افالتقازن داخؾ صبؽي 

                                                           

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
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افُعؿؾي، حقٌ بنمؽون أصحوب افبقتؽقيـوت افؼديؿي بقع ُظؿالهتؿ دون 

 .(1)اكضؿقا إػ جبفي اُدـؼبغ ممخراتسجقؾ خسوئر ُمؼوركي بؿـ 
 رابًعو: احلؼقؼي افؼقؿقي فؾبتؽقيـ:

 فؾعؾامء آراء حقل حؼقؼي افبتؽقيـ وذفؽ ظذ افـحق افتويل : 

افرأي إول: أن افبتؽقيـ ظبورة ظـ شؾعي وفقس ظؿؾي، وـوكً  

افقوبون ؿد أظؾـً ذم وؿً شوبؼ أن بتؽقيـ كتعومؾ بوظتبورهو ظؿؾي، 

 .(2)ي افسؾعي أو افقء اخلوضع فؾرضيبيومـحتفو صػ

  وظؾؾقا ظذ ذفؽ بام يع: 

أن تعريػ افعؿؾي بشؽؾفو وضقابطفو وضريؼي ظؿؾفو ٓ  – 1

 يـطبؼ ظذ افبتؽقيـ وإكام هل أؿرب فؾسؾع.

أن ظؿؾ  افبتؽقيـ دور افقشقط فؾتبودل وفقس بغ شؾي  -4

 افعؿالت .

 .(3)أهنو ؽر مغطوة بلي ظؿؾي أو معدن -0

افرأي افثو : أن افبتؽقيـ فقسً ظؿؾي ذات ؿقؿي أو ثؿـ،  

وفقسً مثؾ بؼقي افعؿالت افتل تصدرهو افدول وإكام جمرد أرؿوم ذم 

 .(4)افشوصي

                                                           

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki 

 . 4ؾساضقي، صوآل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ: افعؿالت آ (4)

 .1آل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ: افعؿالت آؾساضقي،  صو (0)

 . 4آل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ: افعؿالت آؾساضقي،  صو (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
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  وظؾؾقا ظذ ذفؽ بام يع:

أن افعؿالت آؾساضقي ٓ حتؼؼ وطقػي مـ وطوئػ افـؼقد،  – 1

 وهل أن تصؾن أن تؽقن مستقدًظو فؾثروة .

ت آؾساضقي فقسً حتً محويي افدول واحلؽقموت، افعؿال – 4

 وهلذا ؾفل ؽر آمـي وحتتقي ظذ خموضر متعددة.

أهنو فقسً ذات ؿقؿي معتزة وإكام جمرد أرؿوم ذم افشوصي ختتػل  -0

مـ افشوصي بسفقفي بخالف ظؿالت احلؽقموت افتل تؼػ خؾػفو 

 .(1)اؿتصوديوت دول

ؿقؿي وثؿـ، مثؾف مثؾ بؼقي افرأي افثوفٌ: افبتؽقيـ ظؿؾي ذات  

افعؿالت احلؼقؼقي افتل يتداوهلو افـوس، وافتل تصدرهو حؽقموت 

افعومل، وهذا رأي ظومي ادتداوفغ بووفبتؽقيـ ورأي افدول افتل سحً 

 .(2)ظـ رأهيو ذم افبتؽقيـ

 وظؾؾقا ظذ ذفؽ بام يع: 

 افـوس تعورؾقا ظذ افبتؽقيـ ظذ أكف ظؿؾي . – 1 

 غطوة بسؾي ظؿالت .أهنو م – 4 

 أكف يؿؽـ افؼاء بؼقؿتفو، ممو يدل ظذ أهنو ذات ؿقؿي. – 0 

 أهنو وطقػي افـؼقد مـ حقٌ إهنو تعتز خمزًكو فؾؼقؿي. -5 

أهنو تعؿؾ وؾؼ آفقي افعؿالت احلؼقؼقي متوًمو مـ حقٌ  – 4 

 .(3)اإلصدار وافتداول وافتسعر فؼقؿتفو وؽر ذفؽ

                                                           

 . 1آل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ: افعؿالت آؾساضقي،  صو (1)

 . 4ت آؾساضقي، صوآل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ: افعؿال (4)

 .4آل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ: افعؿالت آؾساضقي، صو (0)
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 تلويناملطلب الاايي: خصائص الب
ويعـك بخصوئص افبتؽقيـ مو يؿقزهو ظـ ؽرهو مـ افعؿالت 

شقاء أـوكً ورؿقي أو رؿؿقي أو معدكقي )ذهى أو ؾضي أو كحوس أو 

 حديد ( .

( افبتؽقيـ ظؿؾي مشػرة: مـ خقاص افتعومؾ بوفبتؽقيـ 1)

افتشػر: حقٌ ُيعطك فؾؿستخدم زوج مـ مػوتقن افتشػر، مػتوح معؾـ 

. ادػتوح اخلوص يبؼك رسًيو فؾؿستخدم، أّمو أو ظوم ومػتوح خوص

ادػتوح ادعؾـ ؾقؿؽـ تقزيعف ظذ اجلؿقع. ادػتوحون مرتبطون بعؿؾقي 

حسوبقي )ختتؾػ حسى اخلقارزمقي ادستخدمي(، وٓ يؿؽـ افتقصؾ إػ 

أحد ادػتوحغ ظـ ضريؼ أخر. يستخدم هذا افـظوم ذم تشػر افرشوئؾ 

ّٓ ظـ ضريؼ ادػتوح بوشتخدام ادػتوح ادعَؾـ ، وافتل ٓ يؿؽـ ؾؽفو إ

افري ادؼوبؾ، ـام يستخدم أيًضو ذم افتقؿقع اإلفؽسو ، ؾوفرشوفي 

ادقؿعي بوشتخدام ادػتوح افري فؾؿرشؾ يؿؽـ افتعرف ظذ افتقؿقع 

 .(1)مـ ؿبؾ أي أحد يعرف ادػتوح افعوم فؾؿرشؾ، وافتلـد مـ هقيتف

فبتؽقيـ ظؿؾي إفؽسوكقي بشؽؾ ـومؾ ( افبتؽقيـ ظؿؾي معامة: ا4)

. وُتعتز بتؽقيـ (2)تتداول ظز اإلكسكً ؾؼط دون وجقد مؾؿقس هلو

                                                           

(1) https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-
cryptocurrency-terms.html. 

 . 0آل ظبد افسالم، يورس ظبد افرمحـ : افعؿالت آؾساضقي، صو (4)

https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
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وُيؼصد بذفؽ أهنو تعتؿد بشؽؾ أشود ظذ مبودئ افتشػر   ُظؿؾي

جقاكبفو، ـام أهنو ُتعتز أيضو افُعؿؾي إوػ مـ كقظفو وإـثر ذم مجقع 

صفرة واكتشوًرا فؽـ رؽؿ ذفؽ فقسً افُعؿؾي افتشػريي افقحقدة 

( 11ادقجقدة ظذ صبؽي اإلكسكً حوفًقو. حقٌ يتقؾر مو يزيد ظـ )

 .(1)( ُظؿالت ُيؿؽـ وصػفو بوفرئقسقي1ُظؿؾي تشػريي خُمتؾػي مـفو )

امة: أي أهنو ظؿؾي مشػرة، وادعؾقموت ادتوحي ظذ ويؼصد بودع

 .(2)افشبؽي ٓ ُتظفر أي معؾقموت ظـ أصحوب احلسوبوت افريي

( افبتؽقيـ ظؿؾي ٓ مرـزيي هلو: ظؿؾي رؿؿقي ٓ مرـزيي، أي ٓ 0)

يتحؽؿ هبو هقئي مرـزيي واحدة، وٓ متؾؽ أرؿوًمو متسؾسؾي، ؾؽؾ جفوز 

معوجلي ادعومالت، ويشؽؾ جزًءا مـ يؼقم بوفتـجقؿ ظـ افبتؽقيـ و

افشبؽي وتعؿؾ إجفزة مًعو، ؾـظرًيو يعـل ذفؽ أكف ٓ يؿؽـ ٕي 

صخص أو ممشسي افتالظى بوفشبؽي وأخذ ظؿالت أخريـ، وهبذه 

افصػي ختتؾػ ظؿؾي افبتؽقيـ ظـ افعؿالت افتؼؾقديي افتل تتصػ 

 .(3)بقجقد هقئي تـظقؿقي مرـزيي تؼػ خؾػفو

تؼـقي افبؾقك تشغ: افبؾقك تشغ ؿوظدة بقوكوت مقزظي ( متتوز ب5)

متتوز بؼدرهتو ظذ إدارة ؿوئؿي متزايدة بوشتؿرار مـ افسجالت ادسامة 

                                                           

(1)https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_alternative_cryptocurrencies#Major 

 . 1ؽقيـ، صورسحقؾ، أمحد: موهقي افبت (4)

 . 1رسحقؾ، أمحد: موهقي افبتؽقيـ، صو (0)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_alternative_cryptocurrencies#Major
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ـتؾ، حتتقي ـؾ ـتؾي ظذ افطوبع افزمـل ورابط إػ افؽتؾي افسوبؼي، 

صؿؿً شؾسؾي افؽتؾ بحقٌ يؿؽـفو ادحوؾظي ظذ افبقوكوت افتخزيـقي 

دون تعديؾفو أي أكف ظـدمو ختزن معؾقمي مو ذم شؾسؾي ضؿـفو واحلقؾقفي 

افؽتؾي ٓ يؿؽـ ٓحًؼو افؼقوم بتعديؾ هذه ادعؾقموت ، وتدار ؿوظدة 

 –بقوكوت شؾسؾي افؽتؾي بطريؼي مستؼؾي بسبى اظتامدهو ظذ صبؽي افـد 

 .(1)فؾـد وخقادم وضقابع زمـقي مقزظي حقل افعومل

تؼقم بتؽقيـ ظذ افتعومالت  ( تؼقم معومالهتو ظذ افـد فؾـد:4)

بغ  وافتشػر وافتقؿقع اإلفؽسو  افـد فؾـد ادوفقي وتستخدم صبؽي

صخصغ مبوذة دون وجقد هقئي وشقطي تـظؿ هذه افتعومالت، حقٌ 

تذهى افـؼقد مـ حسوب مستخدم إػ آخر بشؽؾ ؾقري ودون وجقد 

ودون ادرور   أي رشقم حتقيؾ بوشتثـوء رشقم افشبؽي افتل تدؾع

ظز أي مصورف أو أي جفوت وشقطي مـ أي كقع ـون تتقؾر افعؿؾي 

فو. ظذ مستقى افعومل وٓ حتتوج دتطؾبوت أو أصقوء معؼدة ٓشتخدام

ظـد احلصقل ظذ افعؿؾي يتؿ ختزيـفو ذم حمػظي افؽسوكقي. ومـ ادؿؽـ 

اشتخدام هذه افعؿؾي ذم أصقوء ـثرة مـفو ذاء افؽتى واهلدايو أو 

إصقوء ادتوح ذائفو ظـ ضريؼ آكسكً وحتقيؾفو فعؿالت أخرى مثؾ 

 .(2)افدوٓر أو افققرو

                                                           

 . 15جومقس، أكس إبراهقؿ : افـؼقد آؾساضقي ، صو (1)

(4) https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86#.D8.AA.D8.B9.D8.AF.D9.8A.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.85.D9.84.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
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ـؼد افتؼؾقدي ٓ بد ( رسظي افتعومؾ واكخػوض افرشقم: ؾػل اف1)

مـ وشقط فـؼؾ إمقال يلخذ كسبي مـ ادول أجرة افتحقيؾ، وٓ بد مـ 

بعض افقؿً حتك يصؾ ادول إػ افطرف أخر، وفؽـ ذم ظؿؾقي 

افبتؽقيـ تتؿ ظؿؾقي افتحقيؾ دون وشقط وبشؽؾ مبوذ، إٓ أكف ٓ 

يؿؽـ إفغوء ظؿؾقوت افتحقيؾ، ؾعـد إرشول بتؽقيـ ٓ يؿؽـ 

 .(1)وظفاشسج

( شفقفي افدؾع: تسؿُن ظؿؾُي افبتؽقيـ دستخدمقفو أن 7)

يتحؽؿقا بلمقاهلؿ بحريي ـومؾي، ؾقؿؽـ إرشول وآشتؼبول إمقال 

دون أي ؿققد، فذفؽ أصبحً ظؿؾي افبتؽقيـ ضريؼي شفؾي فؾتسقق ذم 

 .(2)افؽثر مـ ادتوجر اإلفؽسوكقي افتل تؼبؾ افدؾع اإلفؽسو 

ي افؽتؾ افتخزيـقي: افؽتؾ افتخزيـقي تؼـقي ختزيـ ( تتؿقز بسؾسؾ2)

وكؼؾ فؾؿعؾقموت بطريؼي آمـي وؽر مؽؾػي ودون رؿوبي مرـزيي، وهل 

ظبورة ظـ شجؾ ظوم جلؿقع معومالت افعؿؾي افرؿؿقي ادشػرة مرتبي 

زمـًقو. يتؿ مشورـي شؾسؾي افؽتؾ بغ مجقع ادستخدمغ، حقٌ يتؿ 

د مـ اشتؿراريي ادعومالت افرؿؿقي اشتخدام افسؾسؾي مـ أجؾ افتلـ

وفضامن صّحي ظؿؾقوت افتحقيؾ ومـع اإلكػوق ادزدوج، بام أّن افسؾسؾي 

حتتقي ظذ مجقع اإلجراءات افتل متً، ؾنهّنو مُتّؽـ مـ معرؾي افرصقد 

                                                           

 . 1رسحقؾ، أمحد: موهقي افبتؽقيـ، صو (1)

 . 1وهقي افبتؽقيـ، صورسحقؾ، أمحد: م (4)
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افذي يؿؾؽف ـؾ ظـقان ظذ افشبؽي. ُيسؿك هذا ادػفقم )وصػ 

تؾي ظذ افسؾسؾي فؾسابط ادتقاجد مو بغ افُؽتؾ ـُ (، حقٌ حتتقي ـؾ 

هومش افُؽتؾي افتل تسبؼفو، ويتتوبع إمر فؾقصقل إػ افُؽتؾي إوػ 

 .(1)"ـتؾي افتؽقيـ"ادسامة 

( رسيي افتعومؾ وحمدوديتفو: افبتؽقيـ ظؿؾي حمدودة جًدا ٓ 9)

( مؾققن 41يؿؽـ أن تتعدى ظدد افبتؽقيـ ـؾف ادتداول حقل افعومل )

بلهنو ظؿؾي رسيي ٓ يؿؽـ تتبعفو أبًدا، فذفؽ تؿ . وتقصػ (2)بتؽقيـ

 .(3)امتود ظؿؾي افبتؽقيـ ذم ادتوجر افتل تبقع ادـتجوت ادحظقرة

                                                           

(1) https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-
cryptocurrency-terms.html. 

 . 1رسحقؾ، أمحد: موهقي افبتؽقيـ، صو (4)

 . 1افبتؽقيـ، صورسحقؾ، أمحد: موهقي  (0)

https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
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 املطلب الاالث: كيفية التعامل بالبتلوين
مـ ادعؾقم أن افـؼقد آؾساضقي ترتؽز ظذ افتشػر بغ ضرؾغ، 

وذفؽ هبدف آبتعود وتبـك ظذ كظوم جمفقفقي ادعومالت اإلفؽسوكقي، 

ظـ مرـزيي افبـقك افؽزى، ؾفل ٓ تراؿى مـ ؿبؾ افبـقك بلكقاظفو 

 ادختؾػي واهلقئوت وٓ ختضع فؼقاكغ افبـقك.

وتعتؿد ؾؽرة )افبتؽقيـ( أشوًشو ظذ بركومٍ يتؿ تـصقبف ذم 

حوشقب ادستخدمغ افذي يقؾر محويي بوفغي جًدا بػعؾ افتبودٓت افتل 

ريي ذم بعض افدول؛ ٕن ؿقؿي افعؿؾي تـتؼؾ مـ يؿؽـ وصػفو بوف

حوشقب إػ آخر بشؽؾ مبوذ بال وشقط أو رشقم حتقيؾ، ؾبؿجرد أن 

يؼقم ادستخدم بتحؿقؾ وتػعقؾ بركومٍ أو تطبقؼ افبتؽقيـ يبدأ هذا 

افزكومٍ بنكتوج ظؿالت ؽر ؿوبؾي فؾتؽرار مـ خالل مزجموت 

افتـؼقى، ويتؿ تشغقؾفو ظذ  متخصصي يطؾؼ ظؾقفو ظؿؾقوت افتعديـ أو

خقادم خوصي، صؿؿً إلصدار ـؿقي حمددة بصقرة شـقيي، ويتؿ 

 .(1)ختػقض هذه افؽؿقي إػ افـصػ ـؾ أربع شـقات

وهـوك خطقات جيى ظذ مستخدمل افبتؽقيـ ـعؿؾي أن يـتفجفو 

 وهل ـوفتويل:

حموؾظ  آختقور بغيؿؽـؽ  أوًٓ: افعثقر ظذ حمػظي بتؽقيـ:

، أو حمػظي اهلوتػ، أو ادحػظي ، أو حمػظي شطن ادؽتىإفؽسوكقي

                                                           

 . 10جومقس، أكس إبراهقؿ: افـؼقد آؾساضقي، صو (1)

https://www.bitcoinnews.ae/%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://www.bitcoinnews.ae/%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://www.bitcoinnews.ae/%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
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تتعدد ادحوؾظ اإلفؽسوكقي افتل افقرؿقي، أو حتك ادحػظي افبوردة. 

توح فؽ اختور مو يـوشبؽ مـفو، وحمػظي يؿؽـؽ احلصقل ظؾقفو وم

افبتؽقيـ ظبورة ظـ حمػظي تستخدم فتخزيـ مو متؾؽف مـ ظؿالت 

إفؽسوكقي حتك تستطقع افتحؽؿ ؾقفو واكػوؿفو ـقػام تشوء، أو حتك تبودهلو 

 .(1)بعؿالت أخرى

ؾعؿؾي افبتؽقيـ يتعومؾ هبو وظتػظ هبو ظـ ضريؼ حموؾظ إفؽسوكقي 

سكً، تتؿ بغ إصخوص مبوذة بطريؼي رسيي، تقجد ذم مقاؿع اإلك

وفقس ظؾقفو أي رؿوبي، وذم حول كسقون افرؿؿ افري فؾؿحػظي ٓ 

 .(2)يستطقع أحد مسوظدتؽ أبًدا

وحمػظي بتؽقيـ تعتز مثؾ احلسوب افبـؽل صخيص رسي وآمـ 

وخيتؾػ حسى افبـؽ وفؽـ اهلدف واحد وهق حػظ افرصقد افشخيص 

ؽقن ظـقان ادحػظي مـ جمؿقظي مشػرة مؽقكي مـ ظؿؾي افبتؽقيـ، يت

مـ حروف وأرؿوم وذفؽ فتستؼبؾ ظؾقفو ظؿؾي افبتؽقيـ ظـد ذاء هذه 

 .(3)افعؿؾي

ثوكًقو: افتلـد مـ حصي افبتؽقيـ: ضريؼي بديؾي فؾتحؼؼ مـ صحي 

ادعومؾي أو افؽتؾي، حقٌ يتؿ افسـقز ظذ مؼدار احلصي افعؿؾي وظؿر 

                                                           

(1) https://www.bitcoinnews.ae. 

آل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ:  (4)

 
(0) https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://www.bitcoinnews.ae/كيفية-الحصول-على-البيتكوين/
https://en.bitcoin.it/wiki/Block_chain
https://en.bitcoin.it/wiki/Block_chain
https://en.bitcoin.it/wiki/Block_chain
https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
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دصودق. يؿؽـ اظتبور هذه احلصي ـقديعي بـؽقي، هذه احلصي ظـد اكتؼوء ا

ؾؽؾام ازداد ظؿرهو وافتزام صوحبفو بوإلضوؾي فعقامؾ أخرى، شقحصؾ 

ظذ ؾرصي أـز فؾتحؼؼ مـ صحي افؽتؾي واحلصقل ظذ رشقم ادعومؾي. 

فذفؽ إذا ؿؿً بـؼؾ حصتؽ مـ ظـقان أو حمػظي إػ آخر، شقتؿ إظودة 

ؿن ببـوء صبؽي مقثقؿي بغ تعقغ ظؿر جديد فؾحصي. هذا يس

هق ادفؿ،  "افتعديـ"ادستخدمغ مع مصودؿغ، وذم هذه افطريؼي فقس 

هق إهؿ دعوجلي وإضوؾي ـتؾي إػ افسؾسؾي، أهؿ  "افتصديؼ"وفؽـ 

مقزات افطريؼي: رسظي افتصديؼ، ٓ حوجي ٕجفزة بوهظي افثؿـ، 

تػعً حصتفؿ اشتفالك أؿؾ فؾطوؿي، وادصودؿقن أـثر وًٓء ؾؽؾام ار

 . (1)وافتزامفؿ فػسة أضقل شقحظقن بػرصي أـز فؾؿصودؿي

احلصقل  وهل ضريؼي مـ ضرق ثوفًثو: اختقور توجر افبتؽقيـ بعـويي:

ظذ افبتؽقيـ، ؾقجى أن تعؾؿ أن هـوك افؽثر مـ افتجور افذيـ يؿؽـ 

، وفؽـ أيًضو هـوك بعض ادحتوفغ ؾقجى  أن تثؼ هبؿ فؼاء

ظؾقؽ أن تلخذ حذرك جقًدا حغ تؼرر اختقور افتوجر ادـوشى، وتعد 

 .(2) وشقؾي اشتخدام افكف أشفؾ وشقؾي فؼاء افبتؽقيـ دون وشقط

                                                           

(1) https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-
cryptocurrency-terms.html. 

(4) https://www.bitcoinnews.ae. 

https://www.bitcoinnews.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.bitcoinnews.ae/كيفية-الحصول-على-البيتكوين/
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بوفبتؽقيـ: وذفؽ بوفتحؼؼ مـ صالحقي افعؿؾ ( إثبوت افعؿؾ 5)

افذي حدث خالل افتعديـ، وإثبوت أّكف صحقن مـ خالل اشتخدام 

 افطوؿي احلوشقبقي جلفوز افؽؿبققتر. 

وهلذه افطريؼي بعض افسقئوت مثؾ ارتػوع تؽؾػي افعتود ادستخدم، 

ن وافطوؿي واجلفد ادبذوفغ فتلـقد افعؿؾ، ـام يؿؽـ أن يؼرر ادستخدمق

أن يـتؼؾقا فتعديـ ظؿؾي بديؾي إذا ـوكً ادؽوؾلة افتل شقحصؾقن ظؾقفو 

أظذ، ومع ازديود تعديـ افعؿؾي وضرح افؽثر مـفو يصبن تعديـ ؿطع 

 .(1)جديدة مـ كػس افعؿؾي أصعى مع افقؿً

                                                           

(1) https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-
cryptocurrency-terms.html. 

https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
https://www.arageek.com/tech/2018/01/28/important-cryptocurrency-terms.html
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 املطلب الرابع: وكيفية احلصول على البتلوين
ؿالت افـؼديي أي ظؿؾي ٓ بد هلو مـ ـقػقي فؾحصقل ظؾقفو، ؾوفع

افقرؿقي تليت مؼوبؾ افبقع او افؼاء أو اخلدموت وافرواتى، أمو افبتؽقيـ 

ؾؾف ضريؼي خوصي فؾحصقل ظؾقف ختتؾػ ظـ ؽرهو مـ افعؿؾ ادتداوفي، 

 كبغ ذفؽ ؾقام يع:

يؼصد بتعديـ افبتؽقيـ: اشتخراجف  أوًٓ: تعديـ افبتؽقيـ:

اشتخراجف مـ بوضـ وتـؼقبف، ؾوفعؿؾقي تشبف اشتخراج افذهى، و

إرض يتطؾى معدات معقـي خمصصي فذفؽ افغرض وجفد ـبر، 

ؾوٕمر مشوبف فتعديـ افبتؽقيـ ؾفق يتطؾى معدات وبرامٍ خمصصي 

تؼقم بػؽ افشػرات وافعؿؾقوت احلسوبقي ادعؼدة، وهذه افطريؼي تؼقم 

ظذ ذاء خوص بوفتقفقد، وهق جفوز يتؿتع بؿقاصػوت ؾوئؼي مـ حقٌ 

وافرظي وإداء ويؼقم اجلفوز بام يشبف حؾَّ ادعودٓت أو افؼقة 

اخلقارزمقوت، ويقفد افبتؽقيـ مع مرور افقؿً، وتـحك مفؿي 

افشخص إمجوًٓ بؼاء اجلفوز وتشغقؾف ؾؼط، ويعتز هذا اجلفوز ؽويل 

 .(1)افثؿـ كقًظو مو، ويستفؾؽ ـؿقي ـبرة مـ افطوؿي افؽفربوئقي

ُتقفد أو ختؾؼ ظؿالت بتؽقيـ جديدة، أي  "افتـؼقى"ـام أن ظؿؾقي 

أن افبتؽقيـ افذي كحصؾ ظؾقف ظـ ضريؼ افتـؼقى، مل يؽـ مقجقًدا 

شوبًؼو، ويضوف إػ جمؿقع افبتؽقيـ ادقجقد ذم افعومل، وبعبورة أخرى أن 

                                                           

 . 2رسحقؾ، أمحد : موهقي افبتؽقيـ، صو (1)
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تقفقد افبتؽقيـ ظـ ضريؼ افتعديـ يزيد مـ ظدد وحدات افبتؽقيـ ذم 

 .(1) افعومل

هذه افعؿؾي، ويضع افضقابط وـؾ مو يتعؾؼ  يؼقم بركومٍ بتـظقؿ

بآفقي ظؿؾ هذه افعؿؾي، وضرق افتداول وافكف بوفضبط ـام يؼقم 

افبـؽ ادرـزي بلظامفف، وظومي افـوس بنمؽوهنؿ ادشورـي ذم إدارة هذه 

افعؿؾقي وافتصقيً ظذ أي تعديؾ يؼسح فتطقير هذه افعؿؾي، وادسومهي 

 .(2)"افتـؼقى"سؿك أيًضو ذم ضريؼي إصدارهو بام ي

ثوكًقو: افتعومؾ بودؼوبؾ)افؼاء(: هذه افطريؼي تؼقم ظذ ذاء 

افبتؽقيـ مـ وشطوء أو مقاؿع متتؾؽ افبتؽقيـ، بحقٌ تدؾع ثؿـ 

وحدات افبتؽقيـ افتل تريد احلصقل ظؾقفو بلي ظؿؾي كؼديي، ـوفدوٓر 

هذه  مثاًل وظز وشقؾي دؾع يتؿ آتػوق ظؾقفو مع افطرف أخر، وأن

افطريؼي ٓ تقفد ظؿالت بتؽقيـ جديدة، وإكام تـؼؾ مؾؽقي ظؿالت 

بتؽقيـ جديدة، وإكام تـؼُؾ مؾؽقي ظؿالت مقجقدة أصاًل مـ صخص 

 .(3)إػ آخر ظذ ظؽس افطرق إخرى

ثوفًثو: دؾع ادؼوبؾ: افدؾع بقاشطي بتؽقيـ أشفؾ مـ افؼاء بقاشطي 

فف دون احلوجي فقجقد حسوب بطوؿوت آئتامن أو اددايـي، ويؿؽـ ؿبق

                                                           

 . 2رسحقؾ، أمحد: موهقي افبتؽقيـ، صو (1)

 . 5، 0ل ظبد افسالم، يورس ظبد افرمحـ: افعؿالت آؾساضقي، صوآ (4)

 . 7رسحقؾ ، أمحد: موهقي افبتؽقيـ، صو (0)
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بـؽل فؾتوجر. مدؾقظوت بتؽقيـ تتؿ مـ خالل بركومٍ دحػظي بتؽقيـ، 

إمو مـ خالل احلوشقب افشخيص أو اهلوتػ افذـل، ظـ ضريؼ إدخول 

 .(1)ظـقان ادستؾؿ وادبؾغ اددؾقع وارشوفف

رابًعو: إكػوق افبتؽقيـ: ظـ ضريؼ ذاء ادـتجوت، يستطقع 

 .(2)بتؽقيـ ادقجقدة فديف بعؿالت أخرى حؼقؼقيادستخدم تبديؾ 

خومًسو: تطبقؼوت بتؽقيـ: تسؿن تطبقؼوت بتؽقيـ وافتل ُيطؾؼ 

ظؾقفو أحقوكو اشؿ ظؿقؾ بتؽقيـ فؾُؿستخدمغ بوفتعومؾ مع صبؽي 

بتؽقيـ. ذم صؽؾف افؼوظدي يسؿن افتطبقؼ بتقفقد وحػظ مػوتقن خوصي 

 .(3)خلوص بوفُعؿؾيبوُدستخدم وآتصول بشبؽي افـد فؾـد ا

                                                           

(1) http://shabab20.net 

(4) https://ar.wikipedia.org/wiki 

(0) https://ar.wikipedia.org/wiki 

http://shabab20.net/البت-كوين-عملة-الانترنت-الجديدة/
https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
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 املطلب اخلامس: كيفية تداول البتلوين
( ساف افبتؽقيـ: احتضـ مؼفك إشزيسق ذم مديـي ؾوكؽقؾر 1)

( ذم ATMافؽـدي أول جفوز ساف آيل ) "بريتقش ـقفقمبقو"بنؿؾقؿ 

 .(1)01/11/4110افعومل فعؿؾي بقتؽقيـ ذم 
بقاشطي ( افبقع وافؼاء فؾبتؽقيـ: ؾلول ظؿؾقي ذاء متً 4)

بتؽقيـ، ـوكً مؼوبؾ ؿطعتون بقتزا، حقـام ؿوم مزمٍ يدظك ٓزفق 

هوكقتش بـؼ كؼوش ظذ مـتدى بتؽقيـ يطؾى ؾقف ذاء ؿطعتغ بقتزا 

أظقام  7، بعد 4111مويق  12بتؽقيـ ذم  110111ـبرتو احلجؿ مؼوبؾ 

فتل تؿ دؾعفو بتؽقيـ ا 110111ظذ تؾؽ افصػؼي دمووزت ؿقؿي افو 

 .(2) 4104190942مؼوبؾ ؿطعتو افبقتزا $

م ؿوم آحتود إوريب بودقاؾؼي ظذ مـن رخصي 4114وذم ظوم  

بـؽ ٕول ممشسي سف أوربقي فعؿؾي افبتؽقيـ، وأصدر افؼضوء ذم 

صؽؾ  "بتؽقيـ"م حؽاًم بوظتبور 4110وٓيي تؽسوس إمريؽقي ظوم 

مف وآشتثامر ؾقف، ـام اظسؾً مـ أصؽول ادول افذي يؿؽـ اشتخدا

واظتزهتو كقًظو مـ  "افبتؽقيـ"وزارة ادوفقي إدوكقي ذم كػس افعوم بعؿؾي 

أكقاع ادول اخلوص، وؾرضً افرضائى ظذ حقوزتف، وتؿ إكشوء أول 

جفوز ساف ذم وٓيي شوكديقغق إمريؽقي إمريؽقي فؼاء ظؿؾي 

  .(3)وـذفؽ سؾفو فؾدوٓر  "افبتؽقيـ"

                                                           
(1) https://ar.wikipedia.org/wiki 

(4) https://ar.wikipedia.org/wiki 

جومقس ، أكس إبوراهقؿ: افـؼوقد آؾساضوقي، بحوٌ مؼودم إػ جومعوي افشوورؿي ،  (0)

 .11م صو19/11/4112ؿسؿ آؿتصود اإلشالمل بتوريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/واي_باك_مشين
https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
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 املطلب السادس: ايتصار البتلوين حول العامل

افبتؽقيـ أـثر افعؿالت آؾساضقي اكتشوًرا حقل افعومل دون ؽره 

مـ افعؿالت آؾساضقي إخرى، وذفؽ فؼدم طفقره ظـفؿ وٓدموه 

ادتعومؾغ بوفعؿالت آؾساضقي أو أؽؾبفؿ إفقف دون ؽره مـ افعؿالت 

 آؾساضقي إخرى.

تعد افعؿؾي افرشؿقي ذم مجفقريي مك فقريي مك افعربقي: ( مج1)

ؾبف يتؿ افتعومؾ بوفبقع وافؼاء وـوؾي أكقاع ادبودٓت  "اجلـقف"افعربقي 

وادؼويضوت ومـف تكف افرواتى وإجقر وادستحؼوت، ويستعوض 

ظـف بوفدوٓر ذم افتعومالت اخلورجقي ـودصوريػ اجلؿرـقي وبقع افـػط 

 فتجورات اخلورجقي.وؽرهؿ مـ ا

( ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي: حذرت ممشسي افـؼد افعريب 4)

افسعقدي مـ ظؿؾي افبتؽقيـ وجوء ذم بقون هلو ظذ مقؿعفو افرشؿل 

جددت ممشسي افـؼد افعريب تلـقدهو أن "م: 5/7/4117تقيس بتوريخ 

ن ٓ تعد ظؿؾي معتودة داخؾ ادؿؾؽي، وا "مو يسؿك بوفعؿؾي اإلفؽسوكقي

تداول سف افعؿالت أو افعؿؾي آؾساضقي افتل يتؿ تداوهلو مـ خالل 

افشبؽي افعـؽبقتقي ؿد حذرت مـفو ادمشسي دو فتؾؽ افتعومالت مـ 

ظقاؿى شؾبقي خمتؾػي ظذ ادتعومؾغ ـقهنو خورج ادظؾي افرؿوبقي داخؾ 

 .(1)ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي

                                                           

 .  7بد افرمحـ: افعؿالت آؾساضقي، صوآل ظبد افسالم، يورس بـ ظ (1)
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مـ أوائؾ آشقاق ذم افؽقيً   ( افؽقيً: أصبن0)

 .(1)وافؼق إوشط افتل تؼبؾ افبتؽقيـ ذم تعومالتف

( ديب، وإردن: ُأظؾـ ظـ ؿبقل هذه افعؿؾي ٕول مرة ذم 5)

صوي ذم افعوصؿي ظامن. وتذ ذفؽ مطعؿ بقتزا وساف  إردن ذم بور

 .(2)آيل ذم ديب

( ادغرب: ؿررت افسؾطوت ذم ادغرب مـع تداول هذه افعؿؾي 4)

ومثقالهتو، حقٌ أصدر مؽتى افكف ادغريب بالًؽو، اظتز ؾقف أن 

افتعومؾ هبذه افـؼقد آؾساضقي، ُيشؽؾ خموفػي فؾؼقاكغ اجلوري هبو 

 .(3)ُض مرتؽبقفو فعؼقبوت وؽراموتافعؿؾ، وُيعر

( فبـون: حذر مكف فبـون ادرـزي ذم تعؿقؿ مقجف إل 1)

ادصورف وادمشسوت ادوفقي وافّكاؾي وافقشوضي ادوفقي واجلؿفقر ذم 

 .(4)م مـ ذاء أو حقوزة أو اشتعامل افـؼقد اإلفؽسوكقي4115افعوم 

ظـ ؽؾؼ م 4117( افصغ: أظؾـً افصغ ذم أيؾقل مـ ظوم 7)

وحظرهو، حقٌ ُتشؽؾ افصغ  "افبتؽقيـ"بقرصوت افتداول بعؿؾي 

% مـ افتداول هبو ظودًقو، وبعد أن بوذت دوفي افصغ احلظر 40كحق 

                                                           

(1) https://web.archive.org/web/20151011111149/http://souqsafer.info 

(4) -sergey-https://arabic.cnn.com/business/2014/04/29/bitcoin
interview-yusopov 

 .9رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (0)

 .9رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://web.archive.org/web/20151011111149/http:/souqsafer.info/
https://arabic.cnn.com/business/2014/04/29/bitcoin-sergey-yusopov-interview
https://arabic.cnn.com/business/2014/04/29/bitcoin-sergey-yusopov-interview
https://arabic.cnn.com/business/2014/04/29/bitcoin-sergey-yusopov-interview
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افتجوري فؾعؿؾي آؾساضقي، اكخػض شعُر تداول افبتؽقيـ بـسبي 

11%(1). 

( افقٓيوت ادتحدة إمريؽقي: حؽؿ ؿويض ؾدرايل ذم افقٓيوت 2)

تحدة إمريؽقي بلن افبتؽقيـ ظؿؾي وكقع مـ أكقاع افـؼد، ويؿؽـ أن اد

ختضع فؾتـظقؿ احلؽقمل، فؽـ افقٓيوت ادتحدة مل تعسف بوفعؿؾي 

 .(2)رشؿًقو بعد

( أدوكقو: أدوكقو افدوفي افقحقدة افتل اظسؾً رشؿقو بعؿؾي 9)

مي بتؽقيـ بلهنو كقع مـ افـؼقد اإلفؽسوكقي، وهبذا اظتزت احلؽق

إدوكقي أهنو تستطقع ؾرض افرضيبي ظذ إربوح افتل حتؼؼفو افؼـوت 

، ذم حغ تبؼك ادعومالت ادوفقي افػرديي معػقي "بتؽقيـ"افتل تتعومؾ بو

مـ افرضائى...، ذم حغ يرى افبعض أن هذا ؿد يػتن افبوب إػ مزيد 

ات مـ تـظقؿ افعؿؾي وربطفو بوحلؽقموت، وهذا يتعورض مع إحدى مقز

 .(3)بقتؽقيـ ـعؿؾي ؽر خوضعي ٕي جفي

( روشقو، وافقوبون، وؾـؾـدا، وؾـزويال: مـعً روشقو افتعومؾ 11)

بوفبتؽقيـ ذم بدايي إمر فؽـفو اظسؾً هبو ممخًرا، وؿدمً هلو 

 .(4)تسفقالت وتبعتفو دول ظدة مثؾ: افقوبون، ؾـؾـدا، ؾـزويال

                                                           

 .9رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (1)

 .  7اضقي، صوآل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ: افعؿالت آؾس (4)

(0) https://ar.wikipedia.org/wiki 

 . 7آل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ: افعؿالت آؾساضقي، صو (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتكوين
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فتل تعسف بعؿؾي ( افسقيد وافـؿسو وشقيرا: مـ افدول ا11)

افبتؽقيـ )افسقيد، وافـؿسو وشقيرا( حقٌ يتؿ افتعومؾ ؾقفو 

 .(1)بوفبتؽقيـ بشؽؾ ؿوكق 

تؿ حظر تداول ظؿؾي افبتؽقيـ ذم أيسؾـدا  :( أيسؾـدا وؾقتـوم14)

بؿزر أهنو ؽر متقاؾؼي مع ؿوكقن افكف إجـبل، وؾقتـوم بحجي أن 

 .(2)دمشسوتافتعومؾ هبذه افعؿؾي ؽر ؿوكق  ذم ا

حظر بـؽ بقفقػقو ادرـزي اشتخدام  ( بقفقػقو وؿرؽقزشتون:10)

بتؽقيـ وؽرهو مـ افعؿالت آؾساضقي، وـذا ؾعؾً ؿرؽقزشتون افتل 

 .(3)تعتز اشتخدام بتؽقيـ ـشؽؾ دؾع ؽر ؿوكق 

جرم افبـؽ ادرـزي فدوفي بـغالدش مستخدمل  :( بـغالدش15)

تعومؾ ببتؽقيـ وافعؿالت افرؿؿقي إخرى ظؿؾي افبتؽقيـ، وؿول: إن اف

 .(4)ظوًمو 14يؿؽـ أن يمدي إػ ظؼقبي شجـ تصؾ إػ 

: تؿ حظر افبتؽقيـ وؽرهو مـ ( إـقادور وروشقو14)

 .(5)افعؿالت آؾساضقي ذم روشقو واإلـقادور

                                                           

 .9رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (1)

 .9رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (4)

 .9: افبتؽقيـ ، صورسحقؾ، أمحد (0)

 .9رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (5)

 .9رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (4)
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بعد هذا افعرض أرى كرى بلن مـ افدول مـ حظر وجرم ومـع 

ـؼد يتداول بف ذم افبقع وافؼاء، ومـفؿ مـ افتعومؾ بوفبتؽقيـ مطؾًؼو ـ

مـع افتعومؾ بف ثؿ أجوز ذفؽ، ومـفؿ مـ اظسف بف ــؼد يتعومؾ بف ذم 

افبقع وافؼاء ؾلمر افبتؽقيـ مـ حقٌ مـع افتعومؾ بف أو إبوحتف مـ 

إمقر ادختؾػ ؾقفو مـ دوفي ٕخرى إٓ أن أؽؾى افدول متـع افتعومؾ 

 افعرض افسوبؼ. بف ـام هق واضن وطوهر مـ
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 املطلب السابع: خماطر التعامل البتلوين
بعد افعرض افسوبؼ يتضن فـو أن ظؿؾي افبتؽقيـ حتتقي ظذ افؽثر 

مـ ادخوضر افتل يـبغل آحتقوط هلو وافتحرز ظـفو ـوجلفوفي، وافضومـ 

وإثور ادستبي ظؾقف ، وتـوشؼف مع إشعور افداخؾقي واخلورجقي، 

خساق، وإمؽوكقي افتقثقؼ، وإكشطي ؽر ادحؿقدة ادستبي واحتامفقي آ

 ظذ افتعومؾ بف، وذفؽ ؾقام يع:

مجقع افتحقيالت افتل دمري بعؿؾي بتؽقيـ  ( جفوفي ادعومؾي:1)

تؽقن جمفقفي، ؾال يتؿ حػظ احلسوبوت أو شجؾ احلقآت ظـد أي جفي 

ل ذم صبؽي معروؾي، ومجقع ادعومالت يتؿ تسجقؾفو وفؽـ بشؽؾ جمفق

 .(1)افبتؽقيـ

إثر افبقئل افسؾبل فؾبتؽقيـ حؼقؼل حقٌ  ( أثور افسؾبقي:4)

يتؿ اشتفالك ضوؿي ـفربوئقي ظوفقي وافتل مـ ادؿؽـ أن تستغؾ أصقوء 

ترض بوفبقئي أو آحتبوس احلراري افـوتٍ ظـ ظؿؾقي افتعديـ بصػي 

 .(2)ظومي

م وجقد وشقط تتؿقز ظؿؾي افبتؽقيـ بعد ( ؾؼدان افضومـ:0)

ـٍ هلو يـظؿ ظؿؾقوت افتبودل، وبعدم ارتبوضفو بلي ُظؿؾي حمؾقي، وٓ  ضوم

يؿؽـ تسؿقي أي جفي حؽقمقي أو دوفقي ذم افعومل ـجفي إصدار هلذه 

                                                           

 .11رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (1)

(4) https://www.bitcoinnews.ae. 

https://www.bitcoinnews.ae/هل-البيتكوين-مضر-للبيئة-أم-لا-؟/
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افعؿؾي، وهبذا افقصػ ختتؾػ افبتؽقيـ ظـ افـؼقد آئتامكقي ادعوسة 

 .(1)افتل تصدرهو احلؽقمي

ؾي بتؽقيـ تؼؾًبو صديد ذم تشفد ظؿ ( ظدم ضبط إشعور:5)

م، حقٌ أن شعر افبتؽقيـ ـون 4117إشعور، وخوصي بدايي افعوم 

ؿرابي أفػ دوٓر بدايي افعوم، ثؿ أخذ بوٓرتػوع إػ أن وصؾ دو يؼرب 

ظؼيـ أفػ دوٍٓر ذم صفر ـوكقن إول مـ كػس افعوم، ثؿ ظود 

دوٓر، ؾفذا م حتك وصؾ إػ ثامكقي آٓف 4112بوهلبقط أوائؾ افعوم 

آرتػوع ادستؿر فؾعؿؾي جيعؾ تداوهلو بدون دراشٍي ذم ؽويي اخلطقرة، 

 .(2)وربام يتسبى بخسوئر ؾودحي

رؽؿ اكتشور افبتؽقيـ افؽبر، إٓ أكف ُيالحظ  ( ؾؼدان ادقثقؿقي:4)

أن ـثًرا مـ افتجور ورجول إظامل وآؿتصوديغ حذروا مـفو، أحدهؿ 

أـُز بـٍؽ ذم افقٓيوت ادتحدة،  "JPMoragn" افرئقس افتـػقذي فبـؽ

بوخلدظي، معتًزا أهنو رء ؽر حؼقؼل  "بتؽقيـ"حقٌ وصػ ظؿؾي 

ف ادؾقوردير إمريؽل  افـؼد  "وارن بوؾقً"وشتـتفل ؿريًبو، ـام وجَّ

 .(3)فؾعؿالت اإلفؽسوكقي ؿوئاًل: ابتعدوا ظـ بتؽقيـ إهنو رساب

                                                           

 .11رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (1)

 .11رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (4)

 .11رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (0)
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صعقبي آخساق حسى مو  بوفرؽؿ مـ ( شفقفي آخساق:1)

قن، إٓ أكف ذم حوفي حدوث اخساق   "ادحػظي ادوفقي"أؾود بف ادختصُّ

اخلوصي بعؿؾي بتؽقيـ، يؽقن ادخسق ؿودر ظذ كؼؾ افبتؽقيـ اخلوص 

 .(1)بوفشخص إػ حمػظتف بشؽؾ ؾقري

فألكشطي   ؾقام يتعؾؼ بوشتخدام ( إكشطي ؽر افؼظقي:7)

ظـ اشتخدام  4112اإلجرامقي، ؾؼد ـشػ تؼرير تؿ إجراؤه ذم ظوم 

 مؾقور دوٓر( فألكشطي ؽر 71% مـ مجقع معومالت افبقتؽقيـ ) 51

 .(2)افؼوكقكقي

                                                           

 .11رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ ، صو (1)

(4) https://www.bitcoinnews.ae. 

https://www.bitcoinnews.ae/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86/
https://www.bitcoinnews.ae/هل-البيتكوين-مضر-للبيئة-أم-لا-؟/
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 املبحث الرابع: التعامل بالبتلوين من منظور شرعي
ظؿؾي افبتؽقيـ مـ افعؿالت افرؿؿقي ادستحدثي ؽر اخلوضعي 

جلفي مـظؿي وتبـك ذم تعومالهتو ظذ ـثر مـ اجلفوفي وافرضر وافغرر، 

وظدم افرؿوبي، أو شفقفي ضبط ادختؾس حول افغرر أو إحلوق افرضر 

 ادـتؼة بغ افـوس أو افقشوئط بوفقجف افذي يتؿ بـوء بوفغر، وؽر

إمقر ظؾقف ممو جيعؾ مثؾ هذا افـقع مـ افتعومالت مبـًقو ظذ جفوفي 

وؽرر، وؿد بقـً ادجومع ودور اإلؾتوء افرأي افؼظل ذم جقاز افتعومؾ 

 هبو وذفؽ ظذ افـحق افتويل:

بتؽقيـ:  صدرت أوًٓ : ؾتقى دار اإلؾتوء ادكيي افصودرة ذم اف

ؾتقى مـ دار اإلؾتوء ادكيي بخصقص افتعومؾ بوفبتؽقيـ ــؼد، وذفؽ  

 "فػضقؾي إشتوذ افدـتقر/ صقؿل ظالم مػتل مجفقريي مك افعربقي

وافتعومؾ مـ خالهلو  "افبتؽقيـ"ٓ جيقز ذًظو تداول ظؿؾي "جوء ؾقفو: 

ؾقفو؛ فعدم  بوفبقع وافؼاء واإلجورة وؽرهو، بؾ ُيؿـع مـ آصساك

اظتبورهو ـقشقط مؼبقل فؾتبودل مـ اجلفوت ادختصي، ودو تشتؿؾ ظؾقف 

مـ افرضر افـوصئ ظـ افغرر واجلفوفي وافغش ذم مكؾفو ومعقورهو 

وؿقؿتفو، ؾضاًل ظام تمدي إفقف ممورشتفو مـ خموضر ظوفقي ظذ إؾراد 

 .(1)وافدول

                                                           

(1) http://dar-alifta.org/ar/viewstatement.aspx?sec=media&id=5617  .

 .م4119/ 1/ 44توريخ  –ادقؿع افرشؿل فدار اإلؾتوء ادكيي 

http://dar-alifta.org/ar/viewstatement.aspx?sec=media&id=5617
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رة ذم افبتؽقيـ: ثوكًقو: ؾتقى إشتوذ افدـتقر / ظع مجعي افصود

ادػتل إشبؼ بجؿفقريي  –أؾتك ؾضقؾي إشتوذ افدـتقر / ظع مجعي 

ظـ حؽؿ افؼع ذم آشتثامر بوفبتؽقيـ؟ ؾلجوب   -مك افعربقي 

ؾضقؾتف: بلكف ٓ جيقز آشتثامر ذم افبتؽقيـ؛ ٕكف ؿامر وجيى ظذ ادسؾؿ 

 .(1)أن يتصدق بؿ ربحف مـفو ٕكف مول حرام

تقى دار اإلؾتوء بدوفي ؾؾسطغ افصودرة ذم افعؿالت ثوفًثو: ؾ

صدرت ؾتقى مـ دار اإلؾتوء افػؾسطقـقي بتحريؿ افتعومؾ  آؾساضقي:

وأرجعً دار  "افبتؽقيـ"بوفعؿؾي اإلفؽسوكقي آؾساضقي بام ؾقفو 

اإلؾتوء شبى حتريؿ افعؿالت آؾساضقي ذم ؾؾسطغ إػ ارتبوضفو 

ظذ افغرر افػوحش بحسى مو جوء ذم افبقون: واحتقائفو  "بودؼومرة "

وؽرهو مـ افعؿالت ٓ جيقز بقعفو أو  "بقتؽقيـ"افعؿؾي آؾساضقي 

ذائفو ٕهنو ظؿؾي مو زافً جمفقفي ادصدر وٓ ضومـ هلو وصديدة 

 .(2)افتؼؾى وتتقن جموًٓ فؾـصى وآحتقول

إلمورات رابًعو: ؾتقى اهلقئي افعومي فؾشئقن اإلشالمقي ذم دوفي ا

جوء ذم افػتقى: أن  افعربقي ادتحدة افصودرة ذم حؽؿ افتعومؾ بوفبتؽقيـ:

افتل دمعؾفو ظؿؾي  –ادعوير افؼظقي وافؼوكقكقي  –افبتؽقيـ ٓ تتقؾر ؾقفو 

جيري ظؾقفو حؽؿ افتعومؾ بوفعؿالت افؼوكقكقي افرشؿقي ادعتزة دوفًقو، 

                                                           

(1) https://www.youtube.com/watch?v=7elgootm_ec   . 

(4) http://www.aliqtisadi.ps/article/54276  . 

https://www.youtube.com/watch?v=7elgootm_ec
http://www.aliqtisadi.ps/article/54276
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تل دمعؾ مـفو شؾعي ؿوبؾي ـام أهنو ٓ تتقؾر ؾقفو افضقابط افؼظقي اف

فؾؿؼويضي هبو مع شؾع أخرى؛ وهلذا: ؾنكف ٓ جيقز افتعومؾ بوفبتؽقيـ أو 

افعؿالت اإلفؽسوكقي إخرى افتل ٓ تتقؾر ؾقفو ادعوير ادعتزة 

 .(1)ذًظو

خومًسو: ؾتقى ـبر مػتغ إدارة اإلؾتوء ذم ديب ذم افتعومؾ 

ـبر مػتغ بندارة "زيز احلداد بوفبتؽقيـ: ؿول افدـتقر أمحد ظبد افع

يـبغل افعؾؿ بلن ـثًرا مـ هقئوت افػتقى افؼظقي ذم ": "اإلؾتوء ذم ديب

، فدٓئؾ متؽوثرة "افبتؽقيـ"افبالد اإلشالمقي ؿد حرمً افتعومؾ بو

شوؿتفو، وفعؾ ادتصػن فؾشبؽوت جيد ذفؽ، إٓ أكـو ذم دائرة افشمون 

 .(2)"فبحٌ وافتحؼقؼاإلشالمقي كرجئ اجلزم بذفؽ دزيد ا

شودًشو: ؾتقى مسوظد ادػتل افعوم بسؾطـي ظامن ذم افتعومؾ 

بوفبتؽقيـ: وردت ؾتقى افدـتقر / ـفالن بـ كبفون اخلرويص، مسوظد 

ادػتل افعوم فسؾطـي ظامن، وـوكً بعـقان حؽؿ ظؿؾي افبتؽقيـ؟ 

ؾلجوب: افبتؽقيـ ٓ يصدق ظؾقفو افقصػ افؼظل فؾعؿالت ؾؾقسً 

                                                           

(1) https://www.awqaf.gov.ae/ar/pages/fatwadetail.aspx?did=89043 . 

 –ادقؿع افرشؿل فؾفقئي افعومي فؾشئقن اإلشالمقي بدوفي اإلمورات افعربقي ادتحدة  

 .29150م رؿؿ افػتقى 44/1/4119بتوريخ 

(4) https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-
09.1069583   . 

https://www.awqaf.gov.ae/ar/pages/fatwadetail.aspx?did=89043
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-09.1069583
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-09.1069583
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-09.1069583
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ؾال دمري ظؾقفو أحؽوم افعؿالت فعدم صققظفو وظدم وجقد بعؿؾي 

 . (1)جفي مسموفي ظـفو، ـام أهنو فقسً شؾعي

شوبًعو: ؾتقى ممشسي افـؼد افعريب افسعقدي ذم افتعومؾ 

بوفبتؽقيـ: وأمو ممشسي افـؼد افعريب افسعقدي وافتل تعد بؿثوبي افبـؽ 

ـ وبؼقي ادرـزي ذم افسعقديي جددت حتذيرهو مـ ذاء بقتؽقي

افعؿالت افرؿؿقي، ممـدة ظذ ان آشتثامر ذم هذا ادجول خموضرة ـام أكف 

ٓ خيضع فؾرؿوبي ادوفقي ويؿؽـ أن يشفد تالظبوت ورسؿي ٕمقال 

 .(2)افـوس

ـام أظودت ممشسي افـؼد افعريب افسعقدي حتذيرهو مـ افتعومؾ 

 بتوريخ بعؿؾي افبتؽقيـ وجوء ذم بقون هلو ظذ مقؿعفو افرشؿل تقيس

م: )جددت ممشسي افـؼد افعريب تلـقدهو أن مو يسؿك 5/7/4117

بوفعؿؾي اإلفؽسوكقي( ٓ تعد ظؿؾي معتودة داخؾ ادؿؾؽي، وان تداول 

                                                           

(1)https://www.youtube.com/watch?v=rjeqody291       . 

(4) https://arabic-
forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86

-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%

D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%

D8%A9-%D9%81%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%

D9%8A%D8%A9  . 

https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic-forex.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
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سف افعؿالت أو افعؿؾي آؾساضقي افتل يتؿ تداوهلو مـ خالل 

افشبؽي افعـؽبقتقي ؿد حذرت مـفو ادمشسي دو فتؾؽ افتعومالت مـ 

قي خمتؾػي ظذ ادتعومؾغ ـقهنو خورج ادظؾي افرؿوبقي داخؾ ظقاؿى شؾب

 .(1)ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي

ـام أصدرت ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي بقوًكو أـدت ؾقف أن 

، وؽرهو مـ افعؿالت ادشػرة أمر ؽر ؿوكق ، وأن تداول مثؾ 

ه افعؿالت هذه افعؿالت خورج كطوق اإلذاف احلؽقمل، ـام أن هذ

تستخدم ذم أكشطي ؽر مؼوظي ترؾضفو افبالد وافديـ اإلشالمل 

ـذفؽ، ومـ أمهفو متقيؾ اإلرهوب، وؽسقؾ إمقال. إٓ أكف ظذ افرؽؿ 

مـ ذفؽ إمر، إٓ أكف يؿؽـؽ تداول افعؿالت افرؿؿقي ذم ادؿؾؽي 

حقٌ أكف مل تقجد أي تؼيعوت ضد افتداول، وفؽـ ـذفؽ ٓ تقجد 

يعقي واضحي تسؿن بف، وكعتؼد أن ادستؼبؾ افؼريى كصقص تؼ

 .(2)شقتشفد تغر ذم ذفؽ إمر

ثومـًو: ؾتقى افدـتقر/ ظبد اهلل بـ ادطؾؼ: سح ؾضقؾي افدـتقر / 

افعومل شعقدي وأشتوذ افػؼف ادؼورن بودعفد  "ظبد اهلل بـ حمؿد ادطؾؼ 

                                                           

 .7آل ظبد افسالم ،يورس بـ ظبد افرمحـ : افعؿالت آؾساضقي، صو (1)

(4) 

https://www.bitcoinnews.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8
%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF/   . 

https://www.bitcoinnews.ae/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-btc-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%aa/
https://www.bitcoinnews.ae/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-btc-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%aa/
https://www.bitcoinnews.ae/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-btc-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%aa/
https://www.bitcoinnews.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
https://www.bitcoinnews.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
https://www.bitcoinnews.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
https://www.bitcoinnews.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
https://www.bitcoinnews.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
https://www.bitcoinnews.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
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قي بوفريوض، افعويل فؾؼضوء ذم جومعي اإلموم حمؿد بـ شعقد اإلشالم

 ظضق هقئي ـبور افعؾامء وظضق افؾجـي افدائؿي فإلؾتوء ذم افسعقديي

وادستشور ذم افديقان ادؾؽل حذر مـ خطقرة افتعومؾ بوفعؿؾي افرؿؿقي 

ادخوضر ـبرة جًدا جًدا جًدا ذم هذه "، وصدد ظذ أن "افبتؽقيـ"

 .(1)افعؿؾي وافعؿالت افرؿؿقي إخرى

ؿد بـ صوفن ادـجد: أؾتك افشقخ حمؿد بـ توشًعو: ؾتقى افشقخ حم

ظـ  (2)"اإلموم واخلطقى بودؿؾؽي افعربقي افسعقديي"صوفن ادـجد 

هل كوزفي مـ افـقازل ومثؾ هذه افؼضويو افؽبور حتتوج "افبتؽقيـ ؾؼول: 

إػ ؾتووى مجوظقي مـ ادجومع افػؼفقي وجلون اإلؾتوء وبوحثل افدراشوت 

رؤيي خزاء افتؼـقي، وآؿتصوديقن افذيـ افعؾقو ويشورك ذم تقضقن اف

 .(3)"يعقـقن أهؾ افعؾؿ ذم ذفؽ

ظوًذا: ؾتقى افشقخ يقشػ افشبقع: أؾتك افشقخ يقشػ افشبقع 

هذا افـقع مـ افتعومالت "مـ ظؾامء ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي ؾؼد ؿول: 

يعتؿد ظذ افتؼـقي... وٓ يزال ظقؾف ـثر مـ افغؿقض مـ حقٌ 

                                                           

(1) https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-
09.1069583   . 

(4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%
D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9

%86%D8%AC%D8%AF . 

(0) https://www.youtuobe.com/watch?v=QAQPbww-l7o  . 

https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-09.1069583
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-09.1069583
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2018-02-09.1069583
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://www.youtuobe.com/watch?v=QAQPbww-l7o
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ظؾقف وتداوفف ومل يثبً رء يؿؽـ أن يستـد إفقف ـآفقي ظؿؾ  احلصقل

واضحي بحقٌ كتلـد مـ اكتػوء افغرر وأي تعومؾ حمرم هبو... وفعدم 

 .(1)افقضقح ؾن  متقؿػ ظـ افػتقى ؾقفو ٓ بوحلؾ وٓ بوفتحريؿ

حودي ظؼ: ؾتقى افشقخ ظبد افعزيز افػقزان: صدرت ؾتقى 

د بلهنو مـ افـقازل ادستجدة وٓ يعسهيو افشقخ ظبد افعزيز افػقزان: أؾو

 .(2)افؼامر أو افربو وفؽـف كصن بوفسيٌ ؿبؾ افتعومؾ هبو

ثو  ظؼ: ؾتقى افدـتقر ظبد افصودق بـ خؾؽون: ـام صدرت 
ؾتقى افدـتقر ظبد افصودق ابـ خؾؽون، وـوكً ظـ حؽؿ افبتؽقيـ، 

ثؿـقتفو،  وافذي يظفر ظدم جقاز افتعومؾ هبو فقجقه: فعدم"ؾلجوب: 
وافغرر واجلفوفي، ودمورة ادحرموت ، وأن افتعومؾ هبو تعوون ظذ اإلثؿ 

 .(3)"وافعدوان بنظطوء مصداؿقي ورواج هلو ؾقستغؾ ذفؽ أهؾ افبوضؾ
 رأي افبوحٌ ذم افتعومؾ بوفبتؽقيـ

بعد هذا افعرض أرى ظدم جقزا افتعومؾ بوفبتؽقيـ ذم افبقع وافؼاء 
حلؼقق ادوفقي، دو شبؼ مـ أؿقال افػؼفوء وافتبودل وإجقر وشوئر ا

وأهؾ افعؾؿ مـ افؼقل بذفؽ، وٕن رضب افعؿؾي مـ اختصوص ويل 
إمر، وفؾغرر افـوتٍ ظـ افتعومؾ بوفبتؽقيـ، وفعدم تقؾر ذوط 
افـؼديي ؾقفو، وفؾجفوفي ادحؼؼي ذم افتعومؾ هبو، وٓشتخدامفو ذم أمقر 

يتغر ذم صلهنو إذا تؿ تـظقؿ افتداول ربام تؽقن حمظقرة. إٓ أن إمر ؿد 
هبو واظتامدهو دوفًقو، وأخذت ذم آظتبور وـون هلو ـقون ؿوكق  يعتؿد بف 

  ويعقل ظؾقف.

                                                           

(1) https://www.youtube.com/watch?v=KxiKLcHuVtO  . 

(4) https://www.youtube.com/watch?v=l4qvra9u21w   . 

(0) https://www.youtube.com/watch?v=qbqmkujjaug   . 

https://www.youtube.com/watch?v=KxiKLcHuVtO
https://www.youtube.com/watch?v=l4qvra9u21w
https://www.youtube.com/watch?v=qbqmkujjaug
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 اخلامتة

بعد هذا افعرض ادتقاضعي فؾعؿالت آؾساضقي ذم افؼيعي 

اإلشالمقي وفؾبتؽقيـ ـلكؿقذًجو ذم هذه افدراشي تقصؾً إػ افـتوئٍ 

 افتوفقي:

: افـؼقد اشؿ فؽؾ مو يستعؿؾ وشقًطو فؾتبودل شقاء ـون مـ أوًٓ 

ذهى أو ؾضي أو كحوس أو جؾقد أو ورق أو ؽر ذفؽ إذا ـون يؾؼك 

 ؿبقًٓ ظوًمو.

ثوكًقو: افعؿالت وحدة افتبودل افتجوري افتل تقجدهو افدول ودمد 

 .ؿبقًٓ ظوًمو فؾدؾع ذم افسؾع واخلدموت

ي رؿؿقي اؾساضقي فقس هلو ـقون ثوفًثو: افعؿالت آؾساضقي ظؿؾ

مودي مؾؿقس أو وجقد ؾقزيوئل مـتجي بقاشطي برامٍ حوشقبقي وٓ 

ختضع فؾسقطرة أو افتحؽؿ ؾقفو مـ جوكى بـؽ مرـزي أو أي إدارة 

رشؿقي دوفقي، يتؿ اشتخدامفو ظـ ضريؼ آكسكً ذم ظؿؾقوت افبقع 

تقورًيو فدى وافؼاء أو حتقيؾفو إػ ظؿالت أخرى، وتؾؼك ؿبقًٓ اخ

 ادتعومؾغ ؾقفو.

افبتؽقيـ اشؿ فعؿؾي رؿؿقي افؽسوكقي مشػرة ؽر مؾؿقشي رابًعو: 

 وٓ مطبقظي وٓ مسؽقـي، بؾ ٓ وجقد ؾقزيوئًقو هلو.

خومًسو: آكتشور افقاشع فؾبتؽقيـ بغ دول افعومل، وحصقفف ظذ 

 ادرـز إول بغ افعؿالت آؾساضقي.
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بوفبتؽقيـ فؾرضر واجلفوفي افـوصئي ظـ شودًشو: حرمي افتعومؾ 

 افتعومؾ هبو، وظدم خضقظفو فرؿوبي دوفقي مـظؿي هلو.

ٓ تتقاؾؼ ضقابط  "افبتؽقيـ"شوبًعو: افعؿالت آؾساضقي 

 إصدارهو مع ؿقاظد افؼيعي اإلشالمقي.

ثومـًو: تؼققد صؽ افعؿؾي وإصدار افـؼقد مـ اختصوصوت ويل 

 جلفوت فؾؼقوم هبو.إمر يػقض ؾقفو مـ صوء مـ ا



 «البتلوين أمنوذًجا» العنالت االفرتاضية يف الصريعة اإلسالمية
 

 

(170) 

 

 التوصيات

 بعد هذا افعرض أويص بام يع: 

افعؿؾ ظذ إؽالق إبقاب أموم ـوؾي وشوئؾ افـصى  – 1

 وآحتقول.

 تسفقؾ اإلجراءات وافتبودٓت ادوفقي بغ افدول. -4

 تشديد افرؿوبي داخؾًقو وخورجًقو أموم افسبؾ ؽر ادؼوظي. -0

 مجقع افدول. إكشوء بـؽ ظودل يشسك ؾقف - 5

خػض افـػؼوت ظذ ادحقٓت ادوفقي فضامن ظدم افتحويؾ ظذ  -4

 افؼوكقن وشؾقك افسبؾ ؽر ادؼوظي.
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 فهرس املصادر
إبراهقؿ مصطػك، وأمحد افزيوت، وحومد ظبد افؼودر، وحمؿد  -1

 افـجور: ادعجؿ افقشقط ، ضبعي: دار افدظقة.

ي، حتؼقؼ د: حمؿد مجقؾ ابـ افؼقؿ: افطرق احلؽؿقي ذم افسقوشي افؼظق -4

 افؼوهرة. -ؽوزي، مطبعي ادد 
ابـ تقؿقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ : جمؿقع افػتووى، حتؼقؼ: أكقر افبوز،  -0

 م.4114وظومر اجلزار، ضبعي دار افقؾوء، افطبعي افثوفثي، ظوم افـؼ 
ابـ خؾدون، ظبد افرمحـ: مؼدمي ابـ خؾدون، ضبعي دار افؼؾؿ  -5

 ت، افطبعي إوػ.برو -فؾطبوظي وافـؼ
ابـ دظوس، مجول: افسقوشي افـؼديي ذم افـظومغ اإلشالمل  -4

ضبعي: دار اخلؾدوكقي، افطبعي إوػ،  "دراشي مؼوركي "وافقضعل

 م.4117شـي افـؼ: 
ابـ ظبد افعزيز، ظبد اهلل بـ شؾامن، افـؼقد آؾساضقي ، بحٌ كؼ  -1

، جومعي ظغ صؿس ، ذم ادجؾي افعؾؿقي فالؿتصود وافتجورة ، افؼوهرة

 م.4117( يـوير 1افعدد )
ابـ حمؿد، إبراهقؿ بـ أمحد، افـؼد آؾسايض بتؽقيـ أكؿقذًجو،  -7

 بحٌ مؼدم درـز افتؿقز افبحثل ذم ؾؼف افؼضويو ادعوسة .
ابـ مـظقر، أبق افػضؾ حمؿد بـ مؽرم بـ ظع مجول افديـ: فسون  -2

، شـي افـؼ: افعرب، ضبعي دار صودر بروت، افطبعي افثوفثي

 هو.1515
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آل ظبد افسالم، يورس بـ ظبد افرمحـ:  -9

 
دراشي "اإلموم، ظبد احلؼ : تغر ؿقؿي افـؼد وأثره ذم شداد افديـ  -11

، معفد افعؾقم اإلشالمقي ، جومعي افشفقد محف "ييؾؼفقي اؿتصود

 م.4117 -هو 1502خلرض، افسـي اجلومعقي: 
افبوحقث، ظبد اهلل شؾقامن: افـؼقد آؾساضقي مػفقمفو وأكقاظفو  -11

بحٌ مـشقر بودجؾي افعؾؿقي فالؿتصود "وآثورهو آؿتصوديي 

 (.1افعدد ) "وافتجورة
اإلؿـوع، ضبعي : دار افبفقيت، مـصقر: ـشوف افؼـوع ظـ متـ  -14

 افؽتى افعؾؿقي، بروت.
جومقس ، أكس إبراهقؿ: افـؼقد آؾساضقي، بحٌ مؼدم إػ   -10

جومعي افشورؿي ، ؿسؿ آؿتصود اإلشالمل بتوريخ 

 م.19/11/4112
اجلرف: حمؿد شعدو: أثر اشتخدام افـؼقد اإلفؽسوكقي ظذ  -15

ي بحقث مممتر إظامل ادكؾق "افطؾى وافسؾع واخلدموت

جومعي اإلمورات افعربقي ادتحدة  "اإلفؽسوكقي بغ افؼيعي وافؼوكقن

 م .4110
جقصقا بورون، أكجقال أوموهق ، دايػقد موهنويؿ، وشقـثقوديقن  -14

صػورتس: تداظقوت افعؿؾي آؾساضقي ظذ إمـ افؼقمل افبحٌ –

ذم إمؽوكقي افـؼ مـ جفي ؾوظؾي ؽر حؽقمقي، ضبعي ممشسي 

https://en.bitcoin.it/wiki/Block_chain
https://en.bitcoin.it/wiki/Block_chain
https://en.bitcoin.it/wiki/Block_chain
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RAND مقكقؽو، ـوفقػقركقو، افطبعي إوػ، شـي افـؼ:  ، شوكتو

 م.4114
حسـ، أمحد: إوراق افـؼديي ذم آؿتصود اإلشالمل ، د/ دار   -11

 م.1999دمشؼ ، شـي افـؼ  –افػؽر 
احلسـل، أمحد حسـ: تطقر افـؼقد ذم ضقء افؼيعي اإلشالمقي ،   -17

: ط/ دار ادد  فؾطبوظي وافـؼ، افطبعي إوػ، شـي افـؼ

 هو.1511
اخلطقى، حمؿد افؼبقـل: اإلؿـوع ذم حؾ أفػوظ أيب صجوع،  -12

بروت ،  -ضبعي: دار افػؽر   -حتؼقؼ مؽتى افبحقث وافدراشوت

 هو .1514شـي افـؼ: 
افرازي، أبق احلسغ أمحد بـ ؾورس بـ زـريو افؼزويـل: معجؿ   -19

 مؼويقس افؾغي، حتؼقؼ: ظبد افسالم حمؿد هورون، ط دار افػؽر، شـي

 م.1979افـؼ: 
افرحقبو ، مصطػك افسققضل: مطوفى أويل افـفك ذم ذح ؽويي   -41

 م .1911دمشؼ، شـي افـؼ  -ادـتفك، ضبعي: ادؽتى اإلشالمل
افزبقدي، حمؿد بـ حمؿد بـ ظبد افرازق احلسقـل: توج افعروس   -41

، ظؿر، أمحد خمتور: 01/47مـ جقاهر افؼومقس، ضبعي: دار اهلدايي 

 فعربقي ادعوسة.معجؿ افؾغي ا
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دمشؼ،  -افزحقع: وهبي ، ادعومالت ادوفقي ادعوسة، دار افػؽر  -44

 م.4114شـي افـؼ 
افسوفقس، ظع أمحد: اشتبدال افـؼقد وافعؿالت ، مؽتبي  -40

 افػالح، افؽقيً.
 ."د ط ، د ت "رسحقؾ، أمحد: افبتؽقيـ  -45
افسؿفقري، حمؿد شعقد: اؿتصوديوت افـؼقد وافبـقك، ضبعي:   -44

ظامن، افطبعي إوػ، شـي افـؼ:  –افؼوق فؾـؼ وافتقزيع  دار

 م.4114
افشوؾعل، حمؿد إبراهقؿ، أثور افـؼديي وآؿتصوديي وادوفقي   -41

ضؿـ بحقث مممتر إظامل ادكؾقي "فؾـؼقد آفؽسوكقي 

جومعي اإلمورات افعربقي  "اإلفؽسوكقي بغ افؼيعي وافؼوكقن

 ادتحدة.
ـل: مؼدمي ذم افـؼقد وافبـقك، ط/ دار افـفضي صوؾعل، حمؿد ز  -47

 ، افطبعي إوػ.1921افعربقي ، افؼوهرة ، 
افشوفقش، وفقد مصطػك: افسقوشي افـؼديي بغ افػؼف اإلشالمل   -42

 –وآؿتصود افقضعل، ضبعي: ادعفد افعودل فؾػؽر اإلشالمل 

 م.4111افقٓيوت ادتحدة إمريؽقي، شـي افـؼ: 
 افعقامؾ ادمثرة ذم تقفقد افـؼقد ادكؾقي.صوهغ، ظع:   -49
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صبر، حمؿد ظثامن: ادعومالت ادوفقي ادعوسة ذم افػؼف   -01

إردن، افطبعي  –اإلشالمل، ضبعي دار افـػوئس فؾـؼ وافتقزيع 

 م.4117 -هو1547افسودشي ، شـي افـؼ: 
 "صحوده، حسـ حمؿد حسـ: أحؽوم افثؿـ ذم افػؼف اإلشالمل   -01

جومعي افـجوح، شـي  –، ـؾقي افدراشوت افعؾقو  "ي مؼوركيدراشي ؾؼفق

 م.4111افـؼ: 
صؿس افديـ ادؼدد، حمؿد بـ مػؾن بـ حمؿد بـ مػرج، أبق  -04

ظبد اهلل، صؿس افديـ ادؼدد افرامقـك ثؿ افصوحلل: افػروع، 

حتؼقؼ: ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـل، ضبعي: ممشسي افرشوفي، 

 م .4110 -هو 1545افـؼ:  افطبعي: إوػ، شـي 
افصدر، حمؿد افسقد بوؿر: اؿتصودكو، حتؼقؼ: مؽتى اإلظالم   -00

خراشون، ضبعي: ممشسي بقشتون، افطبعي افثوكقي، شـي  –اإلشالمل 

 هو.1544افـؼ: 
افبتؽقيـ أكؿقذًجو ومدى ظومر، بوشؿ أمحد : افعؿالت افرؿؿقي   -05

 –معي افشورؿي جوتقاؾؼفو مع ضقابط افـؼقد ذم اإلشالم ، جمؾي 

 م.4119 -هو1551صقال  1افعدد  11ادجؾد 
ظبد احلؿقد، صالح: افعؿالت افرؿؿقي، ضبعي: ممشسي ضقبي  -04

 م .4112افؼوهرة، افطبعي إوػ، شـي افـؼ:  –فؾـؼ وافتقزيع 
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ظبد افرمحـ، يورس: افعؿالت آؾساضقي حؼقؼتفو وحؽؿفو   -01

، شؾسؾي مطبقظوت دراشي ؾؼفقي مؼوركي، مـشقرات بـؽ اجلزيرة

م، 4112ادجؿقظي افؼظقي، دار ادقامن، ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي 

 افطبعي إوػ.
ظبد افسالم، يورس ظبد افرمحـ ظبد افعزيز: افعؿالت   -07

، ضبعي: دار "دراشي مؼوركي"آؾساضقي حؼقؼتفو وأحؽومفو افػؼفقي 

افـؼ: افريوض، افطبعي إوػ، شـي  –افقامن فؾـؼ وافتقزيع 

 م .4112
ظؿر ، أمحد خمتور : معجؿ افؾغي افعربقي ادعوسة، ط/ ظومل   -02

 هو، افطبعي إوػ.1549بروت، شـي افـؼ  -افؽتى
ظؿر، أمحد خمتور ظبد احلؿقد: معجؿ افؾغي افعربقي ادعوسة،   -09

 -هو 1549افـوذ: ظومل افؽتى، افطبعي: إوػ، شـي افـؼ: 

 م.4112
آثور افتغقرات ذم ؿقؿي افـؼقد وـقػقي  ظقسك، مقشك آدم:  -51

معوجلتفو ذم آؿتصود اإلشالمل، ط/ مؽتبي ضؾبي افؼسؿ افعويل ، 

 م.1924شـي افـؼ: 
 –افغزايل، أبق حومد: إحقوء ظؾقم افديـ، ضبعي دار افثؼوؾي   -51

 م، افطبعي إوػ.1991اجلزائر ، شـي افـؼ: 
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شوشقوت آؿتصود افػقيل، أشومف حمؿد، وظقض اهلل ، زيـى: أ  -54

افـؼدي وادكذم، مـشقرات  احلؾبل احلؼقؿقي، شـي افـؼ: 

 م.4110
افػروز آبودي، جمد افديـ: افؼومقس ادحقط ، ضبعي ممشسي  -50

 -هو 1541بروت ، افطبعي افثومـي، شـي افـؼ:  –افرشوفي 

 م.4114
افؼرة داؽل، ظع حمل افديـ: افعؿالت افرؿؿقي اإلفؽسوكقي بغ   -55

 –مـشقرات خزاكي ادعرؾي ذم ادوفقي اإلشالمقي "وافتحريؿ،  احلؾ

 م.4112افدوحي ، 
افؼرضبل، أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد بـ أيب بؽر بـ ؾرح   -54

إكصوري اخلزرجل صؿس افديـ: اجلومع ٕحؽوم افؼرآن، حتؼقؼ: 

هشوم شؿر افبخوري، ضبعي: دار ظومل افؽتى، افريوض، ادؿؾؽي 

 م.4110 -هو 1540ي، شـي افـؼ: افعربقي افسعقدي
ؿريصي، صبحل تودرس: افـؼقد وافبـقك، ضبعي: دار افـفضي   -51

بروت، افطبعي إوػ، شـي افـؼ:  -افعربقي فؾطبوظي وافتقزيع

1925. 
افؼزويـل، حمؿد بـ يزيد أبق ظبداهلل افؼزويـل: شــ ابـ موجف،   -57

روت ، حديٌ ب -حتؼقؼ : حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل، ضبعي: دار افػؽر

 (.4421رؿؿ: )
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ؿؾعي جل، حمؿد رواس: معجؿ فغي افػؼفوء، ضبعي دار   -52

 م.1991 -هو1511بروت، افطبعي إوػ، شـي افـؼ:  -افـػوئس
ـرتزمـ، جقيؾ: مقت افـؼقد، ترمجي د/ حمؿد شعقد   -59

افعصقؿل، ضبعي: دار ادقامن فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي إوػ، شـي 

 م.4114 -هو1500افـؼ: 
افؽقبـوـل، زيد: إصدار افـؼقد ذم آؿتصود اإلشالمل   -41

 وافقضعل.
جمدي، صقامء جقدت: أحؽوم افتعومؾ بوفـؼقد اإلفؽسوكقي   -41

وأثرهو ظذ ادعومالت ادعوسة، رشوفي موجستر، ـؾقي افؼيعي 

 م.4114ؽزة  –وافؼوكقن ، اجلومعي اإلشالمقي 
ر ظـ افرئوشي افعومي جمؾي دوريي تصد -جمؾي افبحقث اإلشالمقي  -44

إلدارات افبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء وافدظقة واإلرصود، ادمفػ: 

افرئوشي افعومي إلدارات افبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء وافدظقة 

واإلرصود، كؼ: مصدر افؽتوب: مقؿع افرئوشي افعومي فؾبحقث 

 افعؾؿقي واإلؾتوء.
أبحوث ، 001( ، صو2جمؾي ادجؿع افػؼفل اإلشالمل ، افعدد )  -40

هقئي ـبور افعؾامء بودؿؾؽي افعربقي افسعقديي ضبعي: رئوشي إدارة 

 افبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء 
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جمقد، ضقوء: افػؽر آؿتصودي ذم وطوئػ افـؼد، ضبعي: ممشسي   -45

 م.4111اإلشؽـدريي، شـي افـؼ:  –صبوب اجلومعي 
مصطػك، إبراهقؿ، و افزيوت، أمحد، وظبد افؼودر، حومد ،   -44

حمؿد: ادعجؿ افقشقط، دار افـؼ : دار افدظقة، حتؼقؼ/  وافـجور،

 .جمؿع افؾغي افعربقي 
مصطػك، أمحد ؾريد، وافسقد، شفر حمؿد: افـؼقد وافتقازن   -41

آشؽـدريي ، شـي  –آؿتصودي ، ضبعي: ممشسي صبوب اجلومعي 

 م.4111افـؼ: 
ادصؾن، خوفد ظبد اهلل: افتضخؿ افـؼدي ذم افػؼف اإلشالمل ،  -47

 هو.1547ار ابـ اجلقزي، مك، افطبعي إوػ ، شـي افـؼ: د
ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي: وزارة إوؿوف وافشئقن اإلشالمقي   -42

 مك، افطبعي إوػ. –بوفؽقيً، ضبعي : دار افصػقة 
ادقشقي، ضقوء جمقد: افػؽر آؿتصودي اإلشالمل ذم وطوئػ   -49

ؽـدريي، شـي افـؼ: اإلش -افـؼد، ضبعي: ممشسي صبوب اجلومعي

 م.4111
ادقؿع افرشؿل فؾفقئي افعومي فؾشئقن اإلشالمقي بدوفي اإلمورات   -11

 .29150م رؿؿ افػتقى 44/1/4119بتوريخ  –افعربقي ادتحدة 
افـقوي، ظقك بـ ذف افديـ : ادجؿقع ذح ادفذب، ط/   -11

 بروت. –دار افػؽر 
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قؿ افثعؾبل افـقسوبقري: أبق إشحوق أمحد بـ حمؿد بـ إبراه  -14

افـقسوبقري: افؽشػ وافبقون، حتؼقؼ: اإلموم أيب حمؿد بـ ظوصقر، 

فبـون، افطبعي: إوػ،  -بروت -ضبعي: دار إحقوء افساث افعريب

 م.4114 -هو1544شـي افـؼ: 
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