
ما هي النقود المشفرة؟
اإ�صدارها  يتم  نقود  هي  امل�صفرة  النقود 
على  معتمدة  حا�صوبية  برامج  خالل  من 
 ،»Cryptography« الت�صفري  تقنيات 
يتم  بحيث  »التعمية«،  بع�صهم  وي�صميها 
اأ�صا�صها  حماية البيانات التي ت�صدر على 
الدقة  من  عالية  بدرجة  امل�صفرة  النقود 

والقوة.

هناك فرق كبري بني »النقود الإلكرتونية« 
امل�صفرة  النقود  فكل  امل�صفرة«،  و«النقود 
�صحيح،   غييري  العك�س  لييكيين  اإلييكييرتونييييية، 
فمعظم النقد امل�صتخدم حاليًا عرب النظام 
اإلييكييرتونييييية، ون�صبة  نييقييود  امليي�ييصييريف هييي 
جمموع  من   %3 تتجاوز  ل  الورقية  النقود 
اإلكرتوين،  نقد  النقدية، 97% منها  الكتلة 
والنقود امل�صرفية اأي�صًا م�صفرة لكن لي�س 

النقــود المشفـرة .. نظــرة تأصيليــة
ال�شرعية  اجل��وان��ب  اأه���م  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  املخت�شرة  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  ت��ه��دف 
واالقت�شادية يف مو�شوع حيوي وهو النقود امل�شفرة، والتي ُكتب الكثري حولها من املنظور 
والقواعد  االأ�شول  اإىل  واللجوء  امل�شائل  اأمهات  على  الدرا�شة  �شتقت�شر  ولهذا  ال�شرعي)1(، 

الكلية دون اال�شرت�شال يف اجلزئيات.
وجتنب  باالهتمام،  جديرة  الكاتب  راآه��ا  التي  الق�شايا  ح��ول  املناق�شة  تركز  و�شوف 

التعريفات والتفا�شيل املتوفرة يف امل�شادر املتاحة للجميع.

د. سامي بن إبراهيم السويلم
المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
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بالقوة والتعقيد الذي عليه النقود امل�صفرة.
وي�صتخدم م�صطلح »النقود الفرتا�صية« 
امليي�ييصييفييرة،  اليينييقييود  عيين  للتعبري  اأحيييييانييًا 
لأن و�صف  دقيق،  راأيييي - غري  لكنه - يف 
غري  اأنها  به  يييراد  كييان  اإن  »الفرتا�صية« 
فهذا  املعدين،  اأو  الورقي  كالنقد  ملمو�صة 
يعني اأنها اإلكرتونية، و�صبق احلديث عنها، 
اأو  ر�صميًا  نقدًا  لي�صت  اأنها  يعني  كان  واإن 
معرتفًا به من قبل اجلهات الر�صمية، فهذا 

يدخل فيه غري النقود امل�صفرة.
مهم  م�صطلح  اإىل  الإ�صارة  وي�صتح�صن 
اأو  يف هذا ال�صياق، وهو م�صطلح »الرمز« 
»Roken«، واملراد بالرمز هنا هو �صهادة 
اأو و�صل م�صفر يرمز اأو ميثل حقًا اأو اأ�صاًل 
نوع  امل�صفرة  فالنقود  ذلك،  غري  اأو  ماليًا 
اأنواع الرموز، ولكن لي�س كل رمز يعد  من 

نقدًا م�صفرًا.

لماذا النقود المشفرة؟
ما اجلديد يف النقود امل�شفرة؟:

التي بنيت عليها وهي  التقنية  اجلديد هو 
 ،»Blockchain« الكتل  �صل�صلة  تقنية 
بيانات  قاعدة  على  التقنية  هييذه  وتعتمد 
لمركزية، ومعنى اأنها ل مركزية اأنه توجد 
ن�صخ منها لدى جميع الأع�صاء امل�صرتكني 
وراء  تقف  التي  املنظومة  اأو  ال�صبكة  يف 

اإ�صدارها هذا النقد.
هذه القاعدة ت�صجل عمليات نقل ملكية 
من  اأخييرى(  �صلعة  اأي  )اأو  امل�صفر  النقد 
�صخ�س اإىل اآخر، ويتم جمع كل جمموعة 
من العمليات يف حزمة اأو كتلة واحدة، ثم 
ت�صفري هذه الكتلة، ول ت�صاف عملية جيدة 
�صالمتها  من  التحقق  بعد  اإل  الكتلة  اإىل 

و�صحتها من قبل الأع�صاء)2(.

ويهدف نظام �صل�صلة الكتل اإىل وظائف 
يف غاية الأهمية، هي:

1- التحقق من �صخ�صية املالك للنقد اأو 
ال�صلعة.

النقد  اأو  املعينة  ال�صلعة  التحقق من   -2
املعني.

3- توثيق انتقال امللكية من �صخ�س اإىل 
اآخر.

املعلومات م�صفرة �صمن  اإن هذه  وحيث 
 Distributed( لمركزية  بانات  قاعدة 
Ledger(، اأي موجودة على عدد كبري من 

الأجهزة لأع�صاء م�صتقلني، فاإن م�صداقية 
التحقق والتوثيق لهذه البيانات واملعلومات 
ت�صبح عالية نظرًا لتعذر تواطوؤ عدد كبري 
اأو  التزوير  على  امل�صتقلني  الأع�صاء  من 

العبث مبكونات القاعدة.
االإنفاق املزدوج:

هذه  عالج  الكتل  �صل�صلة  نظام  ا�صتطاع 
امل�صكلة من خالل ت�صجيل بيانات كل عملية 
نقل مللكية العملة يف قاعدة بيانات خمزنة 
لدى عدد كبري من اأع�صاء ال�صبكة، ويقوم 

كل  على  »ال�صهود«  بييدور  الأع�صاء  هييوؤلء 
اإمكانية  ت�صبح  ال�صهادة  هذه  ومع  عملية، 
التزوير اأو الغ�س اأو بيع ما لي�س عنده �صبه 
وزاد  ال�صبكة  ات�صعت  اإذا  خا�صة  ممتنعة، 
الكتل  �صل�صلة  فنظام  الأعيي�ييصيياء)3(،  عييدد 
باخت�صار �صديد هو نظام »اإ�صهاد« متطور 

اإىل حد بعيد.
التحقق واحلوافز:

لتحفيز  اآلية  وجود  الكتل  تقنية  تتطلب 
التحقق  يف  والتناف�س  للم�صاركة  الأع�صاء 
املناف�صة  تنظيم  ويتم  املعاملة،  �صحة  من 
اإىل  عملة  ميين  تختلف  اآلييييية حمييددة  وفييق 
اأخييييرى، يييجييدهييا اليييقيييارىء ميي�ييصييروحيية يف 

مظانها.
منهج الت�شريع:

الأ�صل يف املعامالت احِلل وامل�صروعية، 
ول  ينفعهم  عييمييا  يبحثون  الييعييقييالء  لأن 
ي�صرهم، وهذا من الفطرة التي فطر اهلل 
النا�س عليها، ولكن هناك حالت تتعار�س 
فيها م�صلحة الفرد مع املجموع، وامل�صلحة 
فهنا  الأمد،  تلك ق�صرية  مع  الأمد  طويلة 
لهذه  التقييد  اأو  بالتوجيه  ال�صرع  يتدخل 
نتناول كل  املعامالت، وبناء على ذلك لن 
بل  امل�صفرة،  النقود  تفا�صيل  اأو  تطبيقات 
�صنقت�صر على اأهمها مما ي�صتدعي النظر 

واملناق�صة.

اإلصدار األولي للنقد
بالإ�صدار  �صبيه  للنقد  الأويل  الإ�ييصييدار 
يف  الكتتاب  يتم  حيث  لالأ�صهم،  الأويل 
حالة  يف  للم�صتثمرين  مييرة  لأول  الأ�صهم 
ولي�س  امل�صفر  النقد  هو  فاملعرو�س  النقد، 
يف  فامل�صتثمر  مالية،  اأوراقييييًا  اأو  اأ�صهمًا 

الإ�صدار الأويل للنقد امل�صفر يطمح يف 

النقود المشفرة 

مبنية على تقنية 

سلسلة الكتل وهي 

تمثل نقلة نوعية في 

تقنية المعلومات
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بيعه بعد الكتتاب بربح، كما هو ال�صاأن يف 
الأ�صهم.

والفرق بني الأ�صهم والنقد هو اأن ال�صهم 
النقد  بينما  ال�صركة،  ملكية يف  عقد ميثل 
ل  قييد  ذاتيييه  يف  هييذا  ملكية،  اأي  ميثل  ل 
اإ�صكاًل لأن النقد امل�صفر - من حيث  يثري 
يف  الأ�صل  الكلية:  للقاعدة  يخ�صع   - هو 
من  الإ�صكال  يرد  واإمنييا  احِلييل،  املعامالت 
حني  ال�صركة  لتمويل  النقد  اإ�ييصييدار  جهة 

تاأ�صي�صها.
اأن  ينبغي  وظيفته  ييييوؤدي  لكي  فالنقد 
معينة  جمموعة  بني  ولييو  بالقبول  يحظى 
العرف اخلا�س(،  النا�س )على غرار  من 
ولييكييي يييحييظييى بييالييقييبييول لبيييد ميين الثقة 
يف  ليييزال  املُ�صدر  ولكن  النقد،  مُب�صدر 
لكي  النقد  ي�صدر  وهو  التاأ�صي�س،  مرحلة 
بالثقة  يحظى  ثم  وميين  قدميه  على  يقف 
للثقة  يفتقر  الذي  النقد  ف�صار  والقبول، 
للُم�صدر!  الييثييقيية  َميي�ييصييدر  هييو  مُبيي�ييصييدره 
ليزال  فاملُ�صدر  عقاًل،  ممتنع  دور  وهذا 
اأر�س  على  جناحها  يثبت  مل  فكرة  جمرد 
اإىل  يحتاج  جنيياحييه  يثبت  ولييكييي  الييواقييع، 
متويل، وهو يح�صل على هذا التمويل من 
خالل اإ�صدار النقود امل�صفرة، ولكن النقد 
ف�صار  باملُ�صدر،  الثقة  يقت�صي  بطبيعته 
النقد هنا ي�صتمد الثقة من نف�صه بنف�صه، 
النمط يف  هييذا  يييوؤدي  ولهذا  وهييو ممتنع، 
الواقع اإىل فقاعات تنتهي غالبًا باخل�صارة 

ملجموعة كبرية من امل�صتثمرين.
وهييذا هييو الييواقييع، فيياأكيير ميين 50% من 
بالف�صل  تنتهي  الأولييييية  النقد  اإ�ييصييدارات 
خالل الأ�صهر الأربعة الأوىل، وفقًا لدرا�صة 
اأعدها باحثان من كلية »بو�صنت« بالوليات 
املتحدة الأمريكية)4(، وهذه نتيجة منطقية 

للحلقة املفرغة التي ميثلهاالإ�صدار الأّويل، 
فال ميكن للنقد امل�صفر اأن يكون هو م�صدر 
الذي  الوقت  يف  للُم�صدر  والثقة  الدعم 
اإ�صداره  حيث  ثقته  امل�صفر  النقد  ي�صتمد 
يرتجم  التناق�س  هذا  نف�صه،  املً�صدر  من 
اإىل فقاعات  يوؤدي  اإىل غرر فاح�س  عمليًا 

غري م�صتقرة.
اإليه  ذهييب  ما  مع  تتفق  النتيجة  وهييذه 
غلبة  من  املعا�صرين  العلم  اأهل  من  عدد 
لكن  امل�صفرة.  النقود  على  الفاح�س  الغرر 
واإمنا  هو،  النقد من حيث  لي�س يف  اخللل 
لتمويل  النحو  هذا  على  النقد  اإ�صدار  يف 
لي�س  اإذن  فاملحذور  املُيي�ييصييدرة،  ال�صركة 
النقود امل�صفرة بل عمليات الإ�صدار الأولية 

للنقد.

البيع قبل بدو الصالح
اليي�ييصييركييات  اأ�ييصييهييم  اأن  مييالحييظيية  ينبغي 
ال�صرعي  لل�صابط  تخ�صع  التاأ�صي�س  حتت 
ال�صالح،  بييدو  قبل  البيع  مبنع  القا�صي 
وهذا ال�صابط، واإن كان ورد يف الثمر، لكن 

املعنى عام لكل ال�صلع، والكتتاب يف اأ�صهم 
البيع  يف  يدخل  ل  التاأ�صي�س  وقت  ال�صركة 
بالقيمة  الكتتاب  مييادام  م�صاركة  هو  بل 
اإ�ييصييدار(،  عييالوة  يوجد  ل  )اأي  ال�صمية 
فيه،  حييرج  ل  التاأ�صي�س  وقييت  فالكتتاب 
بعد  الأ�صهم  بيع  من  احلييرج  ين�صاأ  واإمنييا 
الكتتاب وال�صركة لتزال مل تبد موؤ�صرات 
املالية  املوؤ�صرات  �صالحها ون�صجها، وهي 
على  ال�صركة  بقدرة  تفيد  التي  املعروفة 

الإنتاج وتوليد الدخل.
هي  التاأ�صي�س  حتييت  الييتييي  فال�صركات 
»الن�صج  بيييوادر  فيها  تتحقق  مل  �صركات 
الييتييعييبييري، ولييهييذا  اإن �ييصييح  القييتيي�ييصييادي« 
�صميت حتت التاأ�صي�س، فهي اأ�صبه ما يكون 
باجلنني الذي مل يولد بعد، اأو بالزرع قبل 
عر�صة  املرحلة  هييذه  يف  وهييي  ي�صتد،  اأن 
منطقية  نتيجة  وهذه  التعر،  اأو  للخ�صارة 
التي ميثلهااأ�صباب كثرية،  املفرغة  للحلقة 
ف�صراء وبيع اأ�صهم ال�صركة يف هذه املرحلة 
توجد  مل  ايل  الربح  اأمل  على  مبنيًا  يكون 
اأر�س الواقع،  بعد مقوماته احلقيقية على 
دول  يف  الأنييظييميية  معظم  اأن  جنييد  ولييهييذا 
اأ�صهمهم  بيع  من  املوؤ�ص�صني  متنع  العامل 
بعد  اإل  التاأي�صي�س  حتييت  اليي�ييصييركييات  يف 
م�صي فرتة حمددة )يف النظام الأمريكي 
ال�صعودي  النظام  ويف  اأ�صهر،  �صتة  مثاًل 
ا�صرتباح  خ�صية  هييو  وال�صبب  عييامييان(، 
املقومات  وجود  قبل  ال�صوق  من  املوؤ�ص�صني 
ذلك  بعد  يتبني  قد  ثم  للربح،  احلقيقية 
ف�صل ال�صركة، وتكون النتيجة �صياع اأموال 

امل�صتثمرين.
ي�صاهموا  مل  امل�صتثمرين  اأن  يعني  وهذا 
من اأجل القيمة احلقيقية لهذه ال�صركات، 
اآخييرييين  م�صتثمرين  وجيييود  يف  اأميييياًل  بييل 

النقود المشفرة 

نجحت في تجنب 

الخلل في النقود 

التقليدية واالستفادة 

من التقنيات الحديثة
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فيمن  يطمعون  وهييوؤلء  منهم،  �صي�صرتون 
عدد  تناق�س  اإذا  حتى  وهييكييذا،  بعدهم، 
امل�صتثمرين دفع الآخريون خ�صارة حمققة 
وهييذا  امل�صتثمرين،  ميين  الأخييييري  للجيل 
ملال  مبادلة  جمرد  ال�صوق  يجعل  الأ�صلوب 
بيعه  يتم  مييا  حلقيقة  اعييتييبييار  دون  مبييال 
و�صراوؤه، وي�صبح ال�صوق ككل نظامًا �صفريًا 
بل  لالقت�صاد  م�صافة  قيمة  اأي  يحقق  ل 

اأ�صبه ما يكون بكازينوهات القمار.
وبيع النقود امل�صفرة من خالل الإ�صدار 
الأويل للنقد هو من حيث الغرر ل يقل عن 
بل  التاأ�صي�س،  حتت  ال�صركات  اأ�صهم  بيع 
املفا�صد  يت�صمن  لأنه  عليه،  ويزيد  يفوقه 
نف�صها من حيث حتول املعاملة اإىل جمرد 
مبادلة مال مبال اأو نقد بنقد، وفوق ذلك 
امللكية  من  نوع  اأي  من  امل�صفر  النقد  خلو 

التي تت�صمنها الأ�صهم.

وظيفة النقد
تك�صف  للنقد  الأويل  الإ�ييصييدار  عملية  اإن 
اأنيييواع اخلييلييل يف الأنظمة  اأهيييم  اأحيييد  عيين 
املالية املعا�صرة، وهي انحراف النقد عن 
املبادلت،  ت�صهيل  وهي  الأ�صا�صية  وظيفته 
وحتوله اإىل اأ�صل ا�صتثماري لتوليد الربح، 

فالنقد له وظائف معروفة، وهي:
- مقيا�س للروة، وهي وظيفة حما�صبية.
لكون  نتيجة  وهييي  للتبادل،  و�صيط   -

النقد مقيا�صًا للروة اأو للقيمة.
- م�صتودع للروة، وهذه نتيجة عن كون 

النقد و�صيطًا للتبادل.
للقيمة  م�صتودعًا  يييكييون  اإمنيييا  فالنقد 
للتبادل،  و�صيطًا  لكونه  نييظييرًا  اليييروة  اأو 
فلو  م�صتقلة،  ولي�صت  تابعة  وظيفة  فهي 
مولد  ا�صتثماري  اأ�ييصييل  اإىل  النقد  حتييول 
للربح، كما هو يف النقود امل�صفرة القائمة 
كان   ،)Speculation( املييجييازفيية  على 
التبادل ت�صهيل  لوظيفة  مناق�صًا   ذلييك 
  اليييتيييي هيييي الأ�يييصيييا�يييس يف وجيييييود اليينييقييد

 ابتداًء.
وعييدم  النقد  اإنييفيياق  يقت�صي  فالتبادل 
يقت�صي  ال�صتثمار  بينما  بييه،  الحتفاظ 
اإ�صكال  ول  الربح،  اأجل  من  به  الحتفاظ 
تييييداول الأ�يييصيييول ال�ييصييتييثييمييارييية، لكن  يف 
التداول بالن�صبة لهذه الأ�صول تابع لغر�س 
ال�صتثمار، بخالف النقد فاإن التداول هو 
فالوظيفتان  تابع،  به  والحتفاظ  الأ�صل 
اجتماعهما  ميكن  ول  اأ�صالة  متناق�صتان 

يف النقد.
الذي  ال�صرر  جوانب  اأحييد  يبني  وهييذا 
يرتتب على الربا، فالربا يحول اأي �صلعة 
للربح،  مييدر  اأ�صل  اإىل  لالإقرا�س  قابلة 
وهو ما مينع ُحكمًا من اإنفاق هذه ال�صلعة 
ومعظم  احليير،  الييتييداول  عيين  ويحب�صها 
اأ�صوًل  لي�صت  لالإقرا�س  القابلة  ال�صلع 
ا�صتهالكية،  �صلع  هييي  بييل  ا�صتثمارية، 
للبيع،  ولهذا فاإن الربا بطبيعته مناق�س 
م�صداق قول اهلل تعاىل )واأحل اهلل البيع 

ويت�صح   ،275 البقرة  الربا(  وحييّرم 

ليس هناك مانع من 

استحداث نقود أو آليات 

للدفع والتسوية بحسب 

ما يحقق المصلحة
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ذلك اأكر يف ال�صلع ال�صرورية التي ن�س 
عليها حديث الأ�صناف ال�صتة.

و�صيط  من  النقد  حتييول  اأن  واحلا�صل 
للتبادل اإىل اأ�صل ا�صتثماري يناق�س وظيفة 
النقد، هذا التناق�س يوؤدي اإىل ما �صبق من 
واإىل م�صارعة  ناحية،  الفاح�س من  الغرر 
الربا من ناحية اأخرى، وهذه هي امل�صكلة 
امل�صفرة  النقود  تعرت�س  التي  الأ�صا�صية 
 - ي�صمل  وهيييذا  املييجييازفيية،  على  القائمة 
مبا  امل�صفرة  النقود  من  الكثري   - لالأ�صف 

يف ذلك »بتكوين« وغريها.
ما البديل؟:

هو  للنقد  الأويل  لييالإ�ييصييدار  الييبييديييل 
التي  ال�صركة  يف  ملكية  اأ�ييصييهييم  اإ�ييصييدار 
للم�صتثمرين  ي�صمح  مبا  التمويل،  حتتاج 
ول  اإدارتييهييا،  وحما�صبة  ال�صركة  برقابة 
يوجد ما مينع اأن تكون هذه الأ�صهم مقيمة 
امل�صار  التناق�س  لنتفاء  امل�صفر،  بالنقد 
اإليه اأعاله، فال�صركة حني اإ�صدار الأ�صهم 
ت�صتمد قوتها من الأ�صهم ولي�س من النقد، 
ولي�س  الأ�صهم  هو  الربح  م�صدر  ويكون 

النقد.
الآن،  ال�صائد  الجتاه  هو  اأن هذا  ويبدو 
حيث انت�صر ما ي�صمى »طرح الرموز املالية« 
 »Token« للفظ  تييرجييميية  »رمييييز«  ولييفييظ 
حامله  ملكية  تثبت  وثيقة  به  يييراد  والييذي 
لأ�صول مالية، والفرق بني الرمز والأ�صهم 
حيث  من  هو  ال�صكوك  اأو  ال�صهادات  اأو 
لعقود  الوثيقة  ت�صمني  واإمكانية  التقنية 
بخالف   )Smart Contracts(ٍ ذكييييية 
هو  الييرمييوز  وطييرح  املييعييروفيية،  ال�صهادات 
الجتاه ال�صائد حاليًا، وهو ا�صتجابة للف�صل 
الذي اأ�صيبت به اأ�صواق طرح النقد الأويل 

الذي �صبقت الإ�صارة اإليه)5(.

العقود الذكية
يتم  عقود  اأنها  الذكية  بالعقود  املق�صود 
ال�صروط  حتققت  اإذا  اإلكرتونيًا  تنفيذها 
ذلك  مييثييال  لييهييا،  املقت�صية  املييوجييبييات  اأو 
ال�صعر  هبط  اإذا  البيع  اأمر  تنفيذ  برجمة 
اإىل مقدار حمدد، وهي �صيغة معروفة يف 
اأ�صواق املال، لكنها تندرج من حيث املبداأ 

يف مفهوم العقود الذكية.
ي�صمى  ما  الإ�صالمي  الفقه  عرف  ولقد 
العقد  تنفيذ  تعليق  اأي  العقود«،  بي«تعليق 
اأن  و�صبق  حمييددة،  �صروط  ح�صول  على 
يوجد  ل  ولهذا  احِلل،  ال�صروط  يف  الأ�صل 
العقود  تعليق  املبداأ ما مينع من  من حيث 

اإذا مل يوؤد ذلك اإىل الربا اأو املي�صر.
هل يثبت النقد امل�شفر يف الذمة؟:

القرتا�س  الأثمان  ا�صتعمالت  اأهم  من 
احلالتني  كلتا  ويف  موؤجل،  بثمن  وال�صراء 
الييذميية، ول خييالف بني  الأثييمييان يف  تثبت 
اأن  يتطلب  الذمة  يف  الثبوت  اأن  الفقهاء 
ين عام الوجود عند الأجل،  يكون حمل الدَّ
هو  النقود عمومًا  الأ�صا�س يف  والفرتا�س 
اأنها عامة الوجود ول يت�صور انقطاعها اإل 
يف حالت ا�صتثنائية ل توؤثر على القاعدة، 
فييهييل هيييذا ييينييطييبييق اأييي�ييصييًا عييلييى اليينييقييود 

امل�صفرة؟
اإن معظم اأنواع النقود امل�صفرة غري عام 
الوجود ول ت�صدر عند الطلب، وهذا يعني 

تأخر القبض في النقد 

المشفر للتحقق من 

 صحة المعاملة 

ال ينافي اشتراط 

التقابض في الصرف
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وهذه  اإ�صكال،  حمل  الذمة  يف  ثبوتها  اأن 
م�صاألة حتتاج اإىل درا�صة.

تاأخر القب�ض:
با�صتخدام  �صفقة  تنفيذ  يتم  عندما 
البتكوين، يتطلب التحقق من �صحة الكتلة 
تقريبًا،  دقائق   10 املعاملة  تت�صمن  التي 
بع�س احلالت،  املدة يف  تتجاوز هذه  وقد 
قد  املييدة  فيياإن  الأخييرى  للعمالت  بالن�صبة 

تكون اأق�صر من ذلك.
بعملة  عملة  مبادلة  املعاملة  كانت  واإذا 
فيها  ي�صرتط  �صرف  عملية  فهي  اأخييرى، 
التاأخر الذي يقت�صيه  التقاب�س، فهل هذا 
ب�صرط  يخل  العملية  �صحة  ميين  التحقق 
اأعلم  واهلل   - يل  يظهر  الييذي  التقاب�س؟ 
عنه،  املنهي  هو  لي�س  التاأخر  هييذا  اأن   -
لأن التاأخر يهدف اإىل التحقق من �صالمة 
موثوق،  ب�صكل  تنفيذها  ثم  وميين  العملية 
مبادلة  مت  لييو  كما  تيياأخييريهييا،  اإىل  ولي�س 
دراهم بدنانري واأراد كل طرف اأن يفح�س 
الوقت  فيياإن  �صالمته،  ميين  ويتاأكد  النقد 

الذي ي�صتغرقه هذا الفح�س اأو الختبار ل 
ينايف �صرط التقاب�س، بل هو و�صيلة لتحقق 
كذلك  كان  وما  �صرعًا،  املق�صود  القب�س 

فهو ل ينايف مقت�صى العقد بل يوؤكده.
ويو�صح ذلك اأن العملية اإذا مت رف�صها 
بطل العقد ومل تنتقل ملكية اأي من البدلني 
على  متوقف  فالعقد  الآخيير،  الطرف  اإىل 
العقد  هو  اإمنييا  واملمنوع  التحقق،  اإمتييام 
اإىل  يييوؤول  لأنه  القب�س،  تاأخر  مع  الييالزم 
اأُبرم  فيياإذا  الربا،  ثم  ومن  الذمة  َدين يف 
العقد معلقًا على التحقق من �صحة قب�س 
فور  يبداأ  التحقق  للبدل، وهذا  كل طرف 
ثبوت  لذريعة  يكن ذلك  العقد، مل  اإبييرام 
ال�صحيح،  هو  العك�س  بل  الذمة،  يف  َدين 
من  مييانييع  املعاملة  �صحة  ميين  فالتحقق 
انتقال  عن  فرع  الأخييري  لأن  الدين  ثبوت 
بالتحقق،  اإل  امللكية  تنتقل  ول  امللكية، 
فتاأخر القب�س من اأجل التحقق من �صحة 
واهلل  حميييذور..  عليه  يرتتب  ل  املعاملة 

اأعلم.
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