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Abstract  
From Barter trading system to crypto currency, means of payment has kept changing 
throughout the history of mankind. During this evolutionary process, bank cards have 
gained much importance mainly due to advancement in technology. At present, all 
types of cards are being used by the customers all around the world to do transactions.  
Muslim consumers always look towards Shari’ah perspective over any such transactions 
and the mechanisms in which they are conducted because Shari’ah and Islamic law are 
comprehensive to address any of the contemporary issues arising due to the changes in 
transaction procedure and payment mechanisms. Therefore, this study explored the 
Islamic perspective over fundamental issues related to banks card being faced by 
consumers. First, what is the point of view of Shari’ah regarding currency? Second, 
what are the guidelines of Islamic Law for the issuance of Bank Card.? Third, this study 
addresses the different financial matters between the card holder and issuer of the card, 
inter alia,  card issuance fee, renewal fee, annual fee, insurance, currency exchange 
rates, late payment fines and bank promotions. All authentic sources have been explored 
to perform this study. Since this study comes up with Shri’ah guidelines on the issues 
enlisted above, this paper has several implications on financial institutions and 
consumers who use such cards because financial institutions may apply all such 
guidelines to Islamize these transactions and attract more consumers towards such card. 
Additionally, consumers may make well informed choices about the financial 
institutions which are following the Shariah guidelines while issuing such cards. 
Keywords: Bank Cards; Shariah; Islamic Law; Muslims; Consumers; Crypto Currency 

 :أمهية ادلوضوع
الصاغبات، والصالة والسالـ على خري األانـ و ختم الرسل وعلى آلو و الذي بنعمتو تتم  اغبمد هلل رب العاؼبني

 أصحابو و أتباعو اىل یـو الدین وبعد
شاع فيما بني الناس ُب العامل كلو استعماؿ البطاقات البنكية أبنواعها من زمن بعيد لسد حاجاهتم اليومية وبدأ یزداد 

، وكثرة استعماالهتا تد ؿ على أمهيتها وضرورهتا ُب یومنا ىذا، ألهنا سهلة ُب االستخداـ، ىذا االستعماؿ یـو بعد یـو
آمنة من السرقة، وحىت الناس ُب الدوؿ اؼبتقدمة ال حيتفظوف ابلعملة أو النقود ُب جيوهبم من أجل معامالهتم اؼبالية 

اإلنًتنت اؼبسمى بو الرخيصة أو القيمة بل یستخدموف ىذه البطاقات، وحىت ذباوز األمر ووصل إىل حد التجارة على 
 . E -Commerce ُب اإلقبليزیة

وقد زاد من أمهية ىذا اؼبوضوع حيث أّف التعامل أصبح هبا دولياً. وألّف  التعامل  هبا شائع بني الناس لعمـو البلوى، 
ىذا  وىذا كلو یدؿ على تضاعف أمهيتها  وحل مشاكل ىذ اؼبوضوع كي ال یقع الناس ُب اؼبشتبو واحملظور، وال ديكن

إال أف ىذا اؼبوضوع مل ینل من  االىتماـ والًتكيز والبحث اؼبطلوب مثلما انلتو غريىا  إال بعد ربليل اؼبوضوع ودراستو،

                                                 
 .ا ألستا ذ اؼبساعد، كلية الشریعة  و القانوف، اعبامعة االسالمية العاؼبية، اسالـ اابد، ابكستاف 

 األستاذ اؼبشارؾ، اعبامعة الوطنية للغات اغبدیثة ، إسالـ آابد، ابكستاف. 



  2019یونيو-ینایر الضوابط الشرعية إلصدار البطاقات البنكية   1،العدد10پشاوراسالميكس: اجمللد

 

29 

 

اؼبعامالت العصریة  ُب الطرح كالتأمني  وأنواعًا من التعامالت الربویة ُب البنوؾ وغريىا، وىذا اؼبوضوع من  من
ـٌ  فهمو الناس أو یعرفونو، ولكن  تناولو الباحثوف واجملامع الفقهية تناواًل مبعثراً، ی البطاقات البنكية ليس لو طرح عا

فأردت أْف أكتب على ىذا اؼبوضوع  اؽباـ اؼبتعلقة  ػػ ابلبطاقات ػػ ُب  شكل حبث علمي متميز  أستفيد منها وأفيد 
 طلبة العلم إف شاء هللا تعاىل.

 :خطة البحث
 التايلولقد قسمت ىذالبحث على اؼبنواؿ 

 النقود ُب الفقو اإلسالمي.حث األوؿ: اؼبب
 الضوابط الشرعية إلصدار البطاقات البنكية.حث الثاين: اؼبب

 اؼببحث الثالث: األحكاـ اؼبتعلقة ابلرسـو والفوائد والتأمني والقياـ  إبصدار  البطاقات البنكية.
  التوصياتاػباسبة: وفيها النتائج و 

 :قو اإلسالميادلبحث األول: النقود يف ف
ديكن القوؿ إف اختيار اؼبادة اليت تقـو بوظيفة النقد ىي مسألة تتصل ابؼبالئمة واؼبصلحة العامة، فاؼبمارسات اليت 
مضى على تطبيقها زمن طویل، ىي وال شك مؤشرات قویة ُب ىذا االذباه، وىو زبریج البطاقات البنكية على قاعدة 

ما شرعية، طاؼبا أف اؼبصلحة ال تصطدـ مع أصل من أصوؿ الشریعة، أف جلب اؼبصلحة طریق شرعي یرتب أحكا
ومن ٍب فليس من اؼبخالفة لروح الشریعة إذا عملنا حبكمها طبقا ؼبا تقضي بو أصوؿ الشریعة، ىذا من جانب، ومن 

جدىا أخذ جانب آخر: فإف اإلسالـ حيبذ األخذ بتجارب اآلخرین الناجحة: والعمل هبا، فاغبكمة ضالة اؼبؤمن أىن و 
  (1) هبا.

وعليو فإف النقود ىي أي شيء یقبلو الناس فيما بينهم قبوال عاما، ليكوف وسيطا للتبادؿ، وتقـو بو األشياء، یستوي 
أو غري معدين كالنقد الورقي اؼبتعامل بو اآلف، أو النقد  -ذىبا أو فضة أو غريمها–ُب ذلك أف یكوف ىذا النقد معدنيا 

 وىذا ؿبل حبثنا. -البنكيةبشكل البطاقات 
 دالئل ىذا القول:

مهمت أف أجعل الدراىم من جلود اإلبل، فقيل  -هنع هللا يضر –ما رواه البالذري: من قوؿ عمر بن اػبطاب " الدليل األول:
  (2) لو: إذف ال بعري، فأمسك.

قود أخرى تشبو النقود الورقية من جلود اإلبل، لالنتقاؿ من النقود اؼبعدنية إىل ن -هنع هللا يضر-وىو اجتهاد من عمر الفاروؽ 
وىو أوؿ من أمر بكتابة  -هنع هللا يضر-وقد یكو ف االستخداـ الصكوؾ ُب سداد الدیوف، وُب تنفيذ االلتزامات أثره ُب رغبتو

  (3) صكوؾ من قراطيس تدوف فيها العطااي واألرزاؽ، ٍب زبتم ُب أسفلها.
ولو أف الناس أجازوا: بينهم اعبلود، حبيث یكوف ؽبم سكة "روایة سحنوف قولو: وروي عن اإلماـ مالك ُب اؼبدونة 

وعني لكرىتها أف تباع ابلورؽ َنِظَرة )أي مؤجلة(، ٍب قاؿ: ویؤخذ من ذلك: أف أي شيء یصطلح الناس على ازباذه 
والفضة، من حيث  یعترب نقدا، ویصبح حكمو حكم النقدین من الذىب–نقود ولو كاف من جلود اإلبل، أو غريىا 

  (4) جرايف أحكاـ الراب عليو. وأنو ال ـبالفة ألحكاـ الشریعة ُب ازباذ أي شيء نقدا، ولو كاف من جلود اإلبل.
 ُب ىذا الشأف: -رضبهما هللا تعاىل-ما نقل عن شيخ اإلسالـ أبن تيمية، وتلميذه ابن القيم   الدليل الثاين:

درىم والدینار، فما یعرؼ لو حد طبعي وال شرعي، بل مرجعو إيل العادة یقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية: وأما ال
واالصطالح، وذلك ألنو ُب األصل ال یتعلق اؼبقصود بو، بل الغرض أف یكوف معيارا ؼبا یتعاملوف بو، والدراىم 
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و الشرعية، والوسيلة والداننري ال تقصد لنفسها، بل ىي وسيلة إيل التعامل هبا، فلهذا كانت مقدرة ابألمور الطبيعية أ
  (5)احملضة اليت ال یتعلق هبا غرض، ال دبادهتا وال بصورهتا حيصل هبا اؼبقصود كيف كانت".

ویقوؿ ابن القيم : "فاألشباف ال تقصد ألعياهنا، بل یقصد التوصل هبا إىل السلع، فإذا صارت ُب أنفسها سلعا تقصد 
  (6)ألعياهنا فسد أمر الناس".

 –ومنهم فقهاء اغبنفية  –بوت االذباه ُب البطاقات البنكية، وىو مذىب كثري من أىل العلم ث الدليل الثالث:
عن نطاؽ النقدین، وال  –الذي ذباوزت نسبة الغش فيو علي نسبة اػبالص منو  -ومذىبهم : إخراج النقد اؼبغشوش

ذبارة، فإف مل یكن كذلك فال زكاة فيو یوجبوف الزكاة ُب عينو، بل ُب قيمتو، بشرط كونو أشباان رائجة، أو یكوف ماؿ 
عندىم إال إذا بلغ قدر اؼبعدف اػبالص منو مقدار النصاب، ولدینا عدد كبري من النصوص الواردة عن فقهاء اغبنفية، 

 غري أننا نكتفي منها بنصني فقط، منعا من اإلطالة:
مغشوشة فإف كاف الغالب ىو الفضة فكذلك)أي ذبب یقوؿ اإلماـ الكاساين: "فأما إذا كانت )أي الدراىم(  النص األول:

: أبف -رضبهما هللا-فيها الزكاة إذا بلغ وزهنا مائيت درىم( ألف الغش فيها مغمور مستهلك. كذا روي اغبسن عن أيب حنيفة 
لها الفضة، وما تغلب ، قاؿ: ألف الغالب فيها ك(9)، واؼبكحلة واؼبزیفة(8)، واؼببهرجة(7)الزكاة ذبب ُب الدراىم اعبياد، والزیوؼ

فضتو على غشو یتناولو اسم الدراىم مطلقا، والشرع أوجب الزكاة ابسم الدراىم، وإف كاف الغالب ىو الغش، والفضة فيها 
مغلوبة، فإف كانت أشباان رائجة، أو كاف ديسكها للتجارة یعترب قيمتها، فإف بلغت قيمتها مائيت درىم من أدين الدراىم اليت جيب 

ذبب فيها الزكاة، وإال فال، وإف مل تكن أشباان رائجة، وال معدة للتجارة فال زكاة  -وىي اليت الغالب عليو الفضة –كاة فيها الز 
 فيها، إال أف یكوف ما فيها من الفضة یبلغ مائيت درىم أبف كانت كبرية.

صاص، أو كباس، أو فبوىة فيمن كاف عنده فلوس، أو دراىم ر -رضبو هللا -كذا روي اغبسن عن اإلماـ أيب حنيفة  
حبيث ال خيلص فيها الفضة أهنا إف كانت للتجارة یعترب قيمتها، فإف بلغت مائيت درىم من الدراىم اليت تغلب فيها 

  (10) الفضة ففيها الزكاة، وإف مل تكن للتجارة فال زكاة فيها.
وض، وفيو یقوؿ صاحب الدر اؼبختار: الذي زبري انه یوضح جبالء ما قد یكوف ُب النص السابق من غم النص الثاين:

، إال إذا كاف خيلص منو ما یبلغ نصااب "وما غلب غشو منها )أي الدراىم والداننري( یقـو كالعروض ویشًتط فيو النية
أو اقل، وعنده ما یتم بو، أو كانت أشباان رائجة، وبلغت نصااب من أدىن نقد ذبب زكاتو، فتجب، وإال فال، واختلف 

  (11)ساوي واؼبختار لزومها احتياطا،ُب الغش اؼب
أو ما جيري  -وإذا كاف ىذا ىو موقف السادة اغبنفية من زكاة الفلوس، والنقد اؼبغشوش، فإف غایة ما فيو أف الفلوس الرائجة

 ا لألشياء.أهنا دبنزلة األشباف، الصطالح الناس على كوهنا شبن -ؾبراىا ُب اغباضر من النقود اإللكًتونية أو البطاقات البنكية
الذي فيو ختم السلطاف،  -الورؽ– "الكاغد"وقد استفىت الشيخ عليش مفيت اؼبالكية ُب مصر ُب عصره، ُب حكم 

  (12) ویتعامل بو كالدراىم والداننري فأفىت: أف ال زكاة فيو.
حوؿ. بناء وذىب بعض الشافعية إىل عدـ وجوب الزكاة فيها، حىت تقبض قيمتها ذىبا أو فضة، وديضي على ذلك 

  (13) على أف اؼبعاملة هبا حوالة غري صحيحة شرعا لعدـ توفر صيغة اإلجياب والقبوؿ اللفظني.

 الرتجيح : 
 والذي أراه راجحاً فبا سبق ىو اعتبار الزكاة ُب كل ما یعتربه الناس أشباان.
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وبعض الشافعية واغبنابلة، خالفا ؼبا فبا سبق ذكره، یتبني لنا أنو ال ذبب الزكاة فيها عند الشيخ عليش من اؼبالكية، 
یفهم من كالـ ابن تيمية وابن القيم، وأما اغبنفية فلم یتعرضوا ؽبا تصرحيا، إمنا تعرضوا للدراىم اؼبغشوشة، ولكن قد یلـز 

 من ذلك تزكية األوراؽ النقدیة من قبيل القياس والتخریج.
 النقدیة من االلتزاـ بصرفها ذىبا أو فضة.وكبن نعلم أف القانوف أصبح یعفي البنك اؼبصدر لألوراؽ 

زايدة على ما تقدـ، فإف ىذه األوراؽ أصبحت ىي أساس التعامل بني الناس، ومل یعد یرى الناس العملة الذىبية قط، 
 وال الفضية، إال ُب اؼببالغ التافهة، أما عماد الثروات واؼببادالت فهو ىذه العملة الورقية.

أشباف األشياء، ورؤوس األمواؿ،  -عتماد السلطات الشرعية، إايىا، وجرايف التعامل هبااب-إف ىذه األوراؽ أصبحت 
وهبا یتم البيع والشراء والتعامل داخل كل دولة، ومنها تصرؼ األجور والرواتب واؼبكافات وغريىا، وعلى قدر ما ديلك 

اؼببادالت، وربقيق اؼبكاسب واألرابح، فهي  اؼبرء منها یعترب غناه، وؽبا قوة الذىب والفضة ُب قضاء اغباجات وتيسري
  (14")هبذه االعتبارات أمواؿ انمية أو قابلة للنماء، شأهنا شأف الذىب والفضة

 :ادلبحث الثاين:  الضوابط الشرعية إلصدار البطاقات البنكية
 :شروط التعامل ابلبطاقات البنكية عند السرخسي.

، وقد یكوف من ابتدع فكرة البطاقات االئتمانية البنكية Bank Cards كاف اؼبسلموف أوؿ من عرؼ البطاقات البنكية
حدیثا: اطلع على ما جاء ُب كتاب اؼببسوط، ؼبؤلفو دمحم بن أضبد أيب سهيل، وىو اإلماـ الفقيو مشس الدین 

لبطاقة عاما، الذي ألفو وىو ُب السجن، حيث أورد فكرة ا 946ىػ، أي قبل ما یزید عن 483السرخسي اؼبتوَب عاـ 
ُب ابب من أبواب الكفالة، وديكن استخراج ؾبموعة من  (15")االئتمانية البنكية ُب اعبزء العشرین من كتابو اؼببسوط

الشروط للتعامل ابلبطاقات البنكية االئتمانية استئنافًا دبا نص عليو اإلماـ السرخسي فوضع ؽبا شروطا شبانية، ىي 
 نفس الشروط اؼبستخدمة حاليا ُب بطاقة االئتمانية البنكية.

 ئتمانية:الشروط الثمانية للتعامل ببطاقات البنكية اال
حامل –لتاجر ابیع فالان  -مصدر البطاقة–ظبي ضماف ما یبيع بو الرجل بقولو: إذا قاؿ الرجل  الشرط األول:

 ، فما ابیعتو فهو جائز، ألنو أضاؼ الكفالة إىل سبب وجود اؼباؿ على األصيل.-البطاقة

اؼبشًتايت، وىذا ما بينو السرخسي، فقد سبنح البطاقة حاملها بطاقة تعاقد معهم بضمانو ألشباف ىذه  الشرط الثاين:
: ما ابیعتموه أنتم فهو -خاصة لتعاقد مع ذبار بعينهم–أوضح مرحلة توقيع االتفاقية مع التجار بقولو: ولو قاؿ لقـو 

 علي، وال یلزمو ما ابیع غريىم، ألف الغري مل یتعاقد مع الضامن ػػ مصدر البطاقة ػػ.

لية للمشًتي بتكرار عملية الشراء، فقد بني السرخسي ذلك أیضا بقولو: كما تسمح البطاقة اغبا الشرط الثالث:
 ابیعتو بيعا فأان ضامن شبنو.

بني السرخسي أف ؽبذه الكفالة مدة معينة بقولو: ویستوي إف وقت لذلك وقتا أو مل یوقت، إال أنو  الشرط الرابع:
و: ما ابیعتو اليـو فباعو غدا، ال جيب على الكفيل یراعى وجود اؼببایعة ُب ذلك الوقت، وقد بني ذلك بوضوح بقول

( فذلك كلو على الكفيل، والبطاقة اغبالية ؽبا مدة صالحية،  شيء من ذلك، ولكن تكرار البيع ُب نفس الوقت )اليـو
 ُب العادة سنة تقریػبا.

لو: وما بعتو من شيء فهو ربدید اغبد األقصى للشراء ابلبطاقة خالؿ مدهتا: حيث حددىا السرخسي بقو  الشرط اخلامس:
 على إىل ألف درىم، فباعو متاعاً خبمسمائة درىم لـز الكفيل اغباالت صبيعا، وما ابعو فوؽ ذلك، ال یلـز الكفيل.
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تقيد العمل ابلبطاقة، فمنها ما یسمح ابلشراء، ومنها ما یسمح أیضا ابلسحب النقدي، حيث بني  الشرط السادس:
توحي جبواز السحب النقدي من التاجر، أو من  "و قاؿ ما أقرضتو فهو عليوكذلك ل"السرخسي ذلك بقولو: 

أو قاؿ ما ابیعتو فهو علي، فأقرضو شيئا، ال یلـز الكفيل من "ماكينة، كما ىو اغباؿ حاليا، ٍب یتابع السرخسي بقولو: 
 ."ناوؿ شيئا آخرألنو قيد التعامل ابلبيع، وليس ابلسحب النقدي، أي قيد الضماف بسبب، فال تت "ذلك شيء

ال یلتـز مصدر البطاقة البنك ابلسداد إال دبوجب فواتري البيع اليت یصدرىا البائع غبامل البطاقة، وقد  الشرط السابع:
ال یؤخذ الكفيل )مصدر البطاقة وىو البنك( بشيء، حىت تقـو البينة على أنو ابیعو بعد "بني السرخسي ذلك بقولو: 

 (16)الكفالة.

وقف التعامل ابلبطاقة: بني السرخسي أف للكفيل أف یرجع عن الضماف، أي یقف التعامل ابلبطاقة،  الشرط الثامن:
وال یصبح مصدرىا ضامنا، فقد بني السرخسي ذلك بقولو: فلو رجع الكفيل عن ىذا الضماف قبل أف یبایعو، وهناه 

ف البطاقة ديكن أف تلغي من قبل مصدرىا، وىذا داللة على أ "عن مبایعتو، ٍب ابیعو بعد ذلك، مل یلـز الكفيل بشيء
 (17)وىذا ما أوضحو السرخسي بشكل واضح.’ وال یضمن مصدرىا شبن اؼببيعات اليت سبت بعد اإللغاء

ىذه الشروط الثمانية للتعامل ببطاقات االئتمانية البنكية، ىي اؼبعموؿ هبا حاليا ُب كافة بطاقات البنكية اؼبصدرة 
اؼبختلفة، إال أف البطاقات اؼبستخدمة حاليا، تلـز من یتأخر ُب تسدید أشباف اؼبشًتايت عن اؼبدة حاليا، ُب دوؿ العامل 

 اؼبتفق عليها، أبف یدفع فوائد عن كل یـو أتخري.
 ادلبحث الثالث:  األحكام ادلتعلقة ابلرسوم والفوائد والتأمني والقيام إبصدار البطاقات البنكية.

 توطئة:
 التمهيد اؼبتمثل ُب أف إصدار النقود وظيفة أساسية، وعمل خيتص بو ويل األمر، وأنو ال جيوز تفریعا على ما سبق ُب

األفتيات على سلطة ويل األمر ُب ىذا الشأف، وبناء علي أف البطاقات البنكية ؽبا خصائص معينة، زبتلف عن تلك 
الوسيلة بوضع ضوابط شرعية أخري، زايدة على  اؼبتعارؼ عليها ُب النقود العادیة، أري أنو من اعبائز شرعا تنظيم ىذه

ما تقدـ ُب التمهيد، تفيد ُب ربقيق اؼبقصود الشرعي من استخداـ النقود، وتتفق ومنهج اإلسالـ ُب شأف التقدـ 
 التقين، وأف إصدار النقود قد یرقى إىل مستوي الفریضة، وأىم ىذه الضوابط ما یلي:

 أوال: من حيث رسوم اإلصدار والتجديد:
من شروط إصدار البطاقة : حصوؿ البنك اؼبصدر علي رسـو من حاملها عند اإلصدار والتجدید، واستخراج بدؿ 

:  الفاقد عنها، وخيتلف مقدار ىذا الرسم من بنك إيل آخر، كما قد تعفي بعض البنوؾ اغباملة من ىذه الرسـو
ة علي طلب العميل للحصوؿ على رسم العضویة: "حيصل ىذا الرسـو مرة واحدة فقط، وذلك لدى اؼبوافق .1

 البطاقة أوؿ مرة.
رسم التجدید: رسم حيصل من العميل سنواي عند ذبدید صالحية البطاقة، أو إصدار أخرى بدال منها، حيث  .2

 تصدر البطاقة بصالحية ؼبدة سنة واحدة من اتریخ اإلصدار، وذبدد سنواي بناء علي رغبة العميل.
یفقد العميل بطاقتو، أو تسرؽ منو، أو تتلف، وُب ىذه اغباالت یتقدـ العميل رسم االستبداؿ: حيدث أحياان أف  .3

 لإلبالغ عن ذلك، وإلعادة إصدار بطاقة جدیدة.
رسم التجدید اؼببكر:رسم یدفعو العميل عندما یطلب ذبدید بطاقتو قبل موعد انتهاء صالحيتها بسبب سفره، أو  .4

 (18) ي سبب آخر، ویعد ىذا دبثابة ذبدید البطاقة.وجوده ابػبارج عند حلوؿ اتریخ التجدید، أو أل

 تستقطع منظمة الفيزا الرسـو التالية ُب حالة االستبداؿ: .5
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مائة دوالر أمریكي: أجور للتعميم عن البطاقة ُب كتػاب )البطاقػات اؼبطلػوب حجزىػا( ُب اإلقلػيم الواحػد ؼبػدة  -أ 
 ات لعمليات )الفيزا(.أسبوعني، علما أبف العامل مقسم إىل طبسة أقاليم حسب التقسيم

طبسوف دوالر أمریكي كحد أدىن مائة وطبسوف دوالر كحد أقصى: مكافأة التقاط البطاقػة اؼبطلػوب حجزىػا،  -ب 
 وتدفع للتاجر، أو البنك الذي یقـو حبجزىا.

طبسػػة عشػػر دوالر أمریكػػي: أجػػور مناولػػة، أو تسػػليم تػػدفع أیضػػا للتػػاجر أو للبنػػك الػػذي قػػاـ إبرسػػاؿ البطاقػػة  -ج 
  (19) اؼبصدر.للبنك 

وأخذ ىذه الرسـو یلقى شبهة التعامل ابلراب، حيث ال جيوز ُب عقد الضماف أف حيصل الضامن على أجر آخر مقابل 
وكذلك تبطل الكفالة إذا فسدت نفسها، كما إذا أخذ الضامن جعال من رب الدین، أو اؼبدین أو "ضمانتو كما جاء 

  (20) ."مع زايدة اعبعل وذلك ال جيوز، ألنو سلف بزايدةمن أجنيب ألف الضامن إذا غـر رجع دبا غرمو 
وُب اغبقيقة فإف ىذه الرسـو ليست مقابل الضماف، وإمنا لتغطية مصاریف إصدار وطبع البطاقة، حيث یرد ذلك 
صراحة ُب اتفاقيات اإلصدار ما نصو "أتعهد أبف أدفع للبنك رظبا سنواي حيدد البنك مقداره، مقابل البطاقة لتغطية 
مصاریف اإلصدار والطبع"، ویدؿ على ذلك أیضا: أف مقدار ىذه الرسـو اثبت ُب نفس البنك على كل أنواع 
البطاقات البنكية، دوف ارتباط دببلغ الدین اؼبضموف، سواء اغبد األقصى للبطاقة، أو دبا یشًتي بو أو یسحبو حاملها  

  (21) كل شهر.
 شركات اإلسالمية:وىذا ما عليو الفتوى ُب كثري من البنوؾ وال

ىناؾ سؤاؿ حوؿ إبداء الرأي الشرعي عما تتقاضاه شركة الراجحي اؼبصرفية لالستثمار من رسـو   سؤال:
 وعموالت، تستحق ؽبا من جراء اشًتاكها ُب إصدار بطاقة فيزا العاؼبية؟

من الشركة، تبني ؽبا أف  وقد أجابت اؽبيئة عنو دبا نصو: وبعد أتمل اؽبيئة جململ ما ورد حوؿ ىذا اؼبوضوع جواب:
الرسـو والعموالت اليت تستحق لشركة الراجحي، إجراء اشًتاكها ُب إصدار بطاقة فيزا تنقسم إىل أربعة أقساـ، ىي  

 كما یلي: 
الرسـو اليت تستحق ؽبا على عميلها لقاء إصدار البطاقة لو، أو ذبدیدىا سنواي، أو إصدار بطاقة على  القسم األول:
أو أوالده، أو إصدار بطاقة بدیلة ُب حاؿ فقده لبطاقتو، وىذه الرسـو جيوز للشركة ربصيلها من  حسابو لزوجتو

  (22) ."عميلها
من حيث العمولة من التاجر: العمولة اليت حيصل عليها البنك من التاجر كنسبة من قيمة مبيعاتو غبملة القسم الثاين:

ا كيفت ىذه العمولة على أهنا أجر للبنك على الضماف، ولكن البطاقات، وىي تلقي بشبهة الراب على اؼبعاملة إذ
، إما على أهنا ظبسرة للبنك الذي أرسل ضبلة البطاقة للتاجر، وىي جائزة  ابلتحليل یوجد أنو ديكن زبریج ىذه الرسـو

تايل وابل (24")ال یلـز تسليم الدین للكفيل ليؤدیو". أو أهنا أجر على توصيل الدین على أساس أنو  (23)شرعا
 واألجر على الوكالة جائز شرعا.’  (25)فكاف البنك یعد وكيال ُب توصيل الدین

 وُب نفس الفتوى السابقة أجابت اؽبيئة الشرعية دبا یلي:
رسـو وعموالت تستحق للشركة على الغري، مقابل خدمة أو مشًتايت یقـو العميل ابغبصوؿ عليها  القسم الثالث:

، وىذا النوع جيوز للشركة ربصيلو  منها، دبوجب اشًتاكو ُب بطاقة فيزا، حبيث ال یتحمل العميل شيئا من ىذه الرسـو
 فبن قدـ خدمة للعميل.
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رسـو وعموالت تستحق لشركة، مقابل التوسط ُب عمليات اؼبصارفة والتحویل من بلد إىل بلد، فال  القسم الرابع:
  ابس للشركة من ربصيلها من العميل أو غريه.

رسـو تستحق لشركة الراجحي، مقابل قرضها مبلغا من النقود لشخص حيمل بطاقة فيزا، ففي ىذه  القسم اخلامس:
اغباؿ: ال جيوز للشركة أف تتقاضى أیة رسـو لقاء ىذا القرض، سواء أكانت ىي اؼبصدر للفيزا أـ كانت الفيزا صادرة 

الدويل رسوما عنها، فعلى الشركة أف تقـو من مصدر آخر، فإذا كانت الفيزا من شركة الراجحي، وسجل ؽبا مركز فيزا 
بتسجيل ىذه الرسـو لعميلها ُب حسابو الدائن أي تردىا إليو، أما إف كانت الفيزا من مصدر آخر، وسجل مركز الفيزا 
لشركة الراجحي رسوما عن ىذا القرض،فعلى الشركة قيد ىذه الرسـو ُب حساب األعماؿ اػبريیة خروجا من 

  (26)."الشبهة

 : من حيث عمولة فوائد السحب النقدي مبوجب البطاقة:اثنيا
تنص الشروط ُب اتفاقية البطاقة، بتحميل العميل عمولة على عمليات السحب النقدي بواسطة البطاقة، سواء من 

%( أو 2% إىل1آالت السحب، أو من البنوؾ اؼبشاركة ُب العضویة، وتقدر إما بنسبة مئویة من اؼببلغ اؼبسحوب )
دوالر على اؼبسحوابت ابلعملة األجنبية، وبعض البنوؾ تكتفي بذلك، وبعضها اآلخر  2775طوع مثال دببلغ مق

ربتسب إضافة عليها فائدة على اؼببالغ اؼبسحوبة، ربدد ُب العقد بنسبة مئویة من اؼببلغ، وحسب اؼبدة من اتریخ 
 السحب إىل اتریخ السداد.

ما بني ؾبيز، على  (27)النقدي، قبد الفقهاء اؼبعاصرین اختلفوا حوؽباوابلنظر أوال: ُب العمولة: أو رسـو السحب 
أساس أهنا مقابل وخدمات وتكاليف ذبهيز اآلالت، وربویل اؼببالغ، ویشًتط أف تكوف دببلغ مقطوع، وليس كنسبة 

 مئویة من اؼببلغ اؼبسحوب؛ بينما یرى اآلخروف أهنا غري جائزة شرعا.
وائد، أو العمولة، ليست شرطا ضروراي تفرضو اؼبنظمة العاؼبية، بل ديكن إلغاؤه من ومن اعبدیر ابلذكر أف ىذه الف

اتفاقية اإلصدار دوف اؼبساس ابلبطاقة، وىو ما حيدث فعال ُب بعض البنوؾ، كما جاء ُب االتفاقية الصادرة عن 
.   (28) إحداىا ما نصو: أف صبيع اؼبسحوابت النقدیة تتم دوف احتساب عمولة أو رسـو

حامل بطاقة فيزا بنك ديب –%، على اؼببالغ اليت یقـو بسدادىا عن العميل 1د یقـو البنك بتحصيل عمولة قدرىا وق
 .-اإلسالمي

 احلكم الشرعي:
واغبكم الشرعي ُب ىذه اؼبعاملة: أف ىذه العمولة تكوف ُب مقابل خدمات یقـو هبا البنك، مثل غريىا من حاالت 

وال عالقة ؽبا بعدـ كفایة رصيد العميل، وقياـ البنك ابلسداد نيابة عنو، ومن ٍب ال شراء البضائع، والسحب النقدي، 
  (29) توجد أیة شبهة حوؿ ربصيلها ُب ىذه اغبالة.

 اثلثا: من حيث سعر صرف العمالت األجنبية:
ر ابلسداد سعر صرؼ العمالت األجنبية اليت اشًتى هبا، أو سحبها حامل البطاقة من اػبارج، ویقـو البنك اؼبصد

ابلعملة األجنبية، ٍب یستو ُب حقو من حامل البطاقة ابلعملة احمللية، السداد ابلعملة األجنبية، والنص على ذلك ُب 
اتفاقيات اإلصدار أف سعر الصرؼ یسحب على أساس السعر السائد، أو اعباري یـو السداد، وىذا الشرط هبذا 

  (30) الكيفية جائز شرعا.
 احلكم الشرعي:
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الفوائد اؼبسحوبة على ىذه اؼببالغ، فإهنا من الراب احملـر شرعا، ومع مراعاة أف البنوؾ اإلسالمية اؼبشاركة ُب عضویة أما 
  (31) إصدار البطاقات، ال ربمل العميل أیة فوائد على ىذه اؼببالغ.
 رابعا: من حيث فوائد التأخري اليت ترد يف اتفاقية اإلصدار:

اتفاقية اإلصدار یتحمل العميل هبا ُب النوع األوؿ إذا كشف اغبساب، وُب النوع الثاين إذا  فوائد التأخري اليت ترد ُب
 أتخر حامل البطاقة عن السداد ُب اؼبوعد احملدد، وُب النوع الثالث كشرط أساسي ُب اإلصدار.

 احلكم الشرعي:
ي على اؼبسلمني مسئولية عدـ التعامل هبا، ومن اؼبعلـو أف ىذه الفوائد راب ربرمو الشریعة اإلسالمية، األمر الذي یلق

 ففي النوع األوؿ والثاين ال یتأخروف عن السداد، ولكن یثار ىنا سؤاؿ.
ىل إیراد شرط الفوائد ُب ىذین النوعني یبطل العقد، حىت لو نوى حامل البطاقة السداد، وعدـ التأخري،   سؤال:

 حىت ال یتحمل هبذه الفوائد؟

: أنو جيوز الدخوؿ ُب ىذه االتفاقية مع عدـ وجود ىذا الشرط فيها طاؼبا  (32)اؼبعاصرین یرى بعض الفقهاء جواب:
 نوى اؼبسلم السداد: وعدـ التأخري على أساس أف الشرط الغ، والعقد ابؽ.

فوائد بل إف األمر یذىب إىل أبعد من ذلك، فإف البنوؾ اإلسالمية اؼبشًتكة ُب عضویة إصدار ىذه البطاقات، ال تذكر شرط ال
 من األصل، بل حىت ُب البنوؾ اإلسالمية، فإنو ديكن غبامل البطاقة طلب إلغاء ىذه الشرط، وجياب طلبو.

أما الفوائد على النوع الثالث: واليت سبثل شرطا أساسيا فيها، ألف حامل البطاقة ال یسدد كامل القيمة دائما، وإمنا 
ـر شرعا، وخروجا من ذلك ديكن أف یتم االئتماف دبوجب ىذه یظل قرضا متجددا ُب ذمتو، فإف ذلك من الراب احمل

البطاقة ُب إطار عقد البيع وليس عقد االئتماف، وذلك بتحریر قسائم البيع ابسم البنك الذي یقـو ببيع البضاعة مراحبة 
ودي ىذه إىل حامل بطاقة بثمن الشراء، إضافة إىل ربح یسدد على أقساط، ولقد طبق البنك األىلي التجاري السع

  (33) الفكرة بنجاح.
 خامسا: من حيث التأمني واجلوائز حلاملي بطاقة االئتمان:

الجتذاب الطبقة اؼبتوسطة والغنية ُب اجملتمع،  -بكافة أنواعها–تتسابق الشركات اؼبصدرة لبطاقات اؼبعامالت اؼبالية 
فأوجدت ؽبؤالء البطاقة الذىبية، ذات وكسبهم بشىت الطرؽ، مستخدمة الوسائل اليت تشبع تطلعاهتم االجتماعية، 

 اؼبيزات اليت تفوؽ البطاقة الفضية العادیة ُب كثري من األمور اؼبالية اؼبهمة.
، واإلقراض اؼبؤقت اػبايل من الزايدة الربویة "تغطية أتمني ؾبانية، وأتمني ضد حوادث السفر"ومن فبيزاهتا وخصوصياهتا الكبرية: 

: عند شراء تذاكر السفر دبوجب البطاقة الذىبية، فاف العميل سيحصل تلقائيا  -یكاف إكسربیسكما ىو اغباؿ ُب بطاقة أمر –
( أمریكي ألعضاء البطاقة الذىبية 353333على أتمني ؾباين ضد حوادث السفر، تصل قيمتو إىل ثالث مائة وطبسوف آالفا )

  أكثر.فقط، وتذاكر سفریة ؾبانية، وإقامة ؾبانية ُب ا لفنادؽ، وتسوؽ ؾباين
على نقطة واحدة عن كل دوالر أمریكي یصرفو  لسيحص (Membership. Rewards)وُب برانمج جوائز العضویة 

ابستخداـ البطاقة الذىبية، النقاط تتزاید، وابلتايل ديكن ربویلها إىل أحد برامج اؼبسافرین اؼبتميزین لشركائنا، أو قسائم 
 اؼبطاعم، وقسائم تسوؽ....." لإلقامة اجملانية ُب الفنادؽ، وخصومات ُب

مثل ىذه الدعایة أیضا تتخذىا شركة فيزا عن طریق البنوؾ األخرى الوكيلة. جاء ُب إحدى نشرات البنك العريب 
الوطين ربت عنواف )فرصة ذىبية من البنك العريب الوطين(: إف بطاقيت فيزا وماسًت كارد الذىبيتني الصادرتني عن البنك 

كم من شراء تذاكر السفر، والتمتع بتأمني ؾباين ضد ـباطر السفر بغطاء یصل لغایة مائة وطبسوف العريب الوطين سبكن
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( دوالر أمریكي، كما أنكم ستحصلوف على أتمني ؾباين أیضا ضد أخطار فقداف األمتعة والنقود، 153333آالفا )
  (34) ."مساعدات طبية وقانونية وإلغاء أو أتخر الرحالت اعبویة، وُب بعض اغباالت ديكنكم أیضا اغبصوؿ على

 احلكم الشرعي يف ىذه ادلسألة:
خيتلف اغبكم الشرعي حبسب اختالؼ اؼبقاصد، اليت ترجوىا البنوؾ من وراء تقریر ىذه اؼبعاملة، كما زبتلف كذلك 

 حبسب ما إذا كانت صادرة من بنوؾ إسالمية تتحرى التعامل وفق الشریعة اإلسالمية، أو صادرة من غريىا.
ومن خالؿ اطالعي على أنشطة بعض البنوؾ اؼبؤسسات اإلسالمية، كما ىو اغباؿ ُب نشاط بيت التمویل الكویيت، 
تبني أف اإلدارة التجارة سبنح جوائز لعمالئها عند شرائهم سيارة كحقيبة معدات وخالفو، ألغراض تسویق بطاقة فيزا 

طاقة فيزا التمویل لعمالء اؼبراحبة، الذین یشًتوف سيارات، أو التمویل، ومن اؼبقًتح منح جائزة عبارة عن اشًتاؾ ُب ب
سلع أخرى، حيث ستضاؼ قيمة االشًتاؾ السنوي إىل القيمة اإلصبالية للسلعة ُب صبيع اغباالت اليت یتم فيها البيع 

ؿ على تلك لشرحية اؼبستهدفة، وىي العمالء الذین حيتفظوف حبساب جار، أو توفري استثماري، ویوجد ؽبم راتب ؿبو 
دینار كویيت علما أبف البطاقة ستقدـ كجائز إىل ىؤالء العمالء، ولن یتم خصم قيمة  433اغبساابت، وال یقل عن 

 االشًتاؾ إذا رفض العميل استالـ البطاقة لسبب ما، وىنا یثار:
 سؤال: 

  البطاقة كجائزة للعميل؟ما الرأي الشرعي ُب إضافة قيمة االشًتاؾ إىل القيمة اإلصبالية للسلعة، وتقدًنأوال:
 عدـ إرجاع قيمة االشًتاؾ، أو خصمو من القيمة اإلصبالية للسلعة، حىت لو رفض العميل استالـ البطاقة؟اثنيا:

 وقد أجابت ىيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكوييت مبا نصو:
بيت التمویل الكویيت،  ال جيوز تسویق بطاقة فيزا التمویل للعميل الذي یشًتي سلعة، أو سيارة من”

على أهنا منح جوائز )مع إضافة تكلفتها على قيمة السلعة أو السيارة(، وذلك للتناُب بني مقتضى 
  (35) .“اؽببة ومقتضى البيع

كذلك یالحظ أف ىذه اؼبميزات تكوف ُب صالح اؼبقًتض حامل البطاقة ظاىرا، لكنها ُب اغبقيقة زبفي مصاحل 
البطاقة أبساليب الدعایة واإلعالف، اليت زببئها عن أنظار حامل البطاقة ومالحظتو، لتزید من عدیدة، خيفينا مصدر 

 أرابح الشركات اؼبصدرة ؽبا.
على أي حاؿ ما دامت اعبوائز واؽبدااي واؼبميزات مشروعة ُب أصلها، فليس ُب ىذا ما ديس صحة العقد، مادامت 

ؼبقًتض، وفقا للقواعد الشرعية اؼبتفق عليها، خصوا لدى الفقهاء الذین اؼبنفعة ُب ظاىرىا موجهة إىل حامل البطاقة ا
  (36)ال یقولوف بقاعدة سد الذرائع، كالشافعية وغريىم.

 سادسا: حكم قيام األفراد واذليئات إبصدار البطاقات البنكية:
ق فيها ما یوجبو اإلسالـ فبا تقدـ یتضح لنا أف البطاقات البنكية معتربة شرعا، مىت خلت من كل ؿبظور شرعي، وربق

 ُب شأف اإلصدار العاـ.
واؼبالحظ أف البطاقات البنكية نقود اصطالحية رقمية، ال یتصور ُب شأهنا منع السلطات النقدیة من التعامل هبا، 
سواء ًب اإلصدار دبعرفة الدولة، أو دبعرفة اؽبيئات اػباصة، ومن ٍب فإف اػبالؼ السابق ال ديكن تصوره ُب العصر 

غبايل، وُب ذات اؼبعاملة االلكًتونية، مىت كانت ىذه األخرية تتم ُب ظل رقابة الدولة النقدیة االئتمانية، ومل یًتتب ا
 على األخذ هبا ضر ابالقتصاد الوطين.
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 اخلامتة: 
 رضبة إنو ؼبن دواعي السرور والغبطة أف ینتسب اؼبسلم إىل شریعة اإلسالـ، تلك الشریعة الغراء، اليت أرادىا هللا 

للعاؼبني، ونرباسا للسالكني، كبو سبيل اغبق والرشاد، فطوىب ؼبن فهم معانيها، وتدبر أحكامها، وأخذ هبا، ووقف عند 
 حدودىا، فردا كاف أو دولة، ففي األخذ هبا قباة وعصمة من الزلل.

 جملاالت.ومن كنوز ىذه الشریعة أهنا أحاطت بكافة األصوؿ فيما خيص مستجدات العصر، وُب ـبتلف ا
وقد ظهر يل وللقاري الكرًن كيف أف  -ؿبل البحث–البنكية الضوابط الشرعية إلصدار البطاقات ومن ىذه اؼبستجدات: 

 الشریعة اإلسالمية أبصوؽبا ومبادئها أحاطت جبوانب ىذه اؼبعاملة، وأابحتها من خالؿ عدة صور، لتحقيق مصاحل العباد.
  النتائج:

 يلي:وجاءت ىذه النتائج كما 
السياسة النقدیة ُب اإلسالـ: تستجيب لكل تطور، وتواكب كل تقدـ، ذلك ألنو ما من واقعة تعرض للمسلم إال  .1

 وُب كتاب هللا تعاىل الدليل على سبيل اؽبدى فيها.

النقود اليت تقـو بوظيفة القيم لكل األمواؿ، ليست ـبتصة ابلذىب والفضة، وإمنا تشمل النقود الورقية اؼبرتبطة  .2
ما ُب سعر الصرؼ، وُب البيع والشراء، أو اليت ؽبا رصيد قوي ُب اؼبيزاف التجاري حيقق ؽبا االستقرار ُب سعر هب

 الصرؼ. ابلنسبة لذات العملة مع اختالؼ الزماف واؼبكاف كالبطاقات البنكية ُب ىذا الزمن.

كني من إقامة الفرائض الشرعية، إصدار النقود ُب اإلسالـ من اؼبباحات، ؼبا فيو من صالح اؼبعامالت، والتم .3
 وذلك أبف یكوف اإلصدار صحيحا خاليا من الغش والتدليس.

البطاقات البنكية ىي إحدى وسائل الدفع اإللكًتونية اليت انتشرت على مستوى العامل انتشارا واسعا، وىي أداة  .4
ىناؾ بعض اإلشكاليات الفقهية  تقـو خبصائص النقود تتوافر فيها الكثري من نقاط االتفاؽ مع الفقو، وإف كانت

 اليت تبارى العلماء ُب إجياد حلوؿ ؽبا، دوف الوقوع ُب احملظور شرعي، من راب وغريه.

البطاقات البنكية ُب أبسط معانيها: ىي نقود یصلح كوسيلة للدفع وأداة اإلبراء ووسيط للتبادؿ، وتقـو بغالبية  .5
وسة أتخذ صورة وحدات إلكًتونية، زبزف على القرص الصلب الوظائف اليت تقـو هبا العملة العادیة غري ملم

 عبهاز اغباسب اآليل ُب مكاف یسمى احملفظة اإللكًتونية.

حيقق مقصدا شرعيا، وىو تسهيل اؼبعامالت، وتيسري اؼببادالت، وأف اإلسالـ ال  البطاقات البنكيةهبذه أف األخذ  .6
 یناصب العداء التقنية، مىت كانت تقدـ لإلنساف خدمة انفعة، تسري بو كبو التقدـ والنهضة والبناء، والتحضر.

ة، واألماف ضبایة تتميز البطاقات البنكية خبصائص معينة، ذبعلها سهلة االستخداـ فضال عن السریة واػبصوصي .7
 ؼبسحوابت العميل من حسابو البنكي وأىم ما ربققو من أىداؼ ىو:

 أهنا وسيلة دفع ألشباف السلع واػبدمات. -أ 

 سرعة إبراـ الصفقات. -ب 

 توفري الوقت واؼباؿ للبائعني والتجار. -ج 

 أكثر أماان من العملة العادیة والشيك. -د 

 العادیة.خفض نفقات اإلصدار، إذا ما قورنت بتكاليف النقود  -ه 
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وكل ىذه األمور ؽبا من الناحية الشرعية قيمتها، وأف ذلك خيتلف ابختالؼ ما یصحب ىذه اؼبعاملة من ؿبظورات 
 شرعية أو عدمها.

كالسر خسي ُب كتاب –تدخل البطاقات البنكية االئتمانية ضمن النقود اإللكًتونية، وقد كاف لبعض اؼبسلمني  .1
ديكن أف یتم بو إصدار البطاقة بصورة شرعية، وذلك ُب معرض حدیثو عن سبق التأصيل الشرعي ؼبا  –اؼببسوط 

األحكاـ اػباصة ابلكفالة، حيث وضع رضبو هللا شبانية شروط، ديكن األخذ هبا ُب كافة بطاقات البنكية اؼبصدرة 
ايت عن اؼبدة حاليا، ولكن اؼبشكلة سبكن ُب أف البطاقات اؼبستخدمة حاليا تلـز من یتأخر ُب تسدید أشباف اؼبشًت 

 اؼبتفق عليها، أبف یدفع فوائد عن كل یـو أتخري، وىذا عني الراب بال شك.

ال یقع التعامل ببطاقات البنكية صحيحا إال إذا خلت من ؿبظور شرعي، من شأنو أف یدخلها ُب دائرة الراب  .2
اإلسالمية، وكبوىا من احملـر شرعا بصورة أو أبخرى، وىو ما ربرص عليو جهات الرقابة الشرعية ُب البنوؾ 

 الشركات اإلسالمية، وعليو تقرر فقها ما أيٌب:

 التصرفات الداخلة ُب نطاؽ التعامل ابلبطاقة تدخل ُب عقود الوكالة واغبوالة والصرؼ. -أ 

 أال یًتتب على ىذه اؼبعاملة أخذ أو إعطاء فائدة ؿبرمة بشكل ظاىر أو مستًت. -ب 

علػػػى الغػػػري، مقابػػػل خدمػػػة، أو مشػػػًتايت یقػػػـو العميػػػل  جػػػواز ربصػػػيل رسػػػـو أو عمػػػوالت تسػػػتحق للشػػػركة، -ج 
 ابغبصوؿ عليها دبوجب اشًتاكو ُب البطاقة االئتمانية.

ال جيػػػػوز للشػػػػركة أو اؼبؤسسػػػػة، أف تتقاضػػػػى رسػػػػوماً مقابػػػػل إقراضػػػػها مبلغػػػػاً مػػػػن النقػػػػود لشػػػػخص حيمػػػػل ىػػػػذه  -د 
 یة، خروجا من الشبهة.ُب حساب األعماؿ اػبري  -أف ًب ربصيلها-البطاقات. مع وجوب قيد ىذه الرسـو

 :وادلصادر اذلوامش
 

ي، حبث مقدـ ومنشور ُب ؾبلة اغبضارة اإلسالمية من فمن الذین یقولوف هبذا الرأي: د. دمحم قباة هللا صدیقي، اؼبصارؼ اؼبركزیة ُب إطار اإلسالم1
 ، وما بعدىا بتصرؼ.099، ص9ـ، ج0299منشورات اجملمع اؼبلكي لبحوث اغبضارة اإلسالمية، عماف، األردف، نوفمرب 

 .992، ص9ـ، ج0299-ىػ0999، دار النشر للجامعني، بريوت 0البالذري، فتوح البلداف، ربقيق: عبد هللا أنيس الطباع، ط2
انتشر استعماؿ ىذه الصكوؾ ُب صدر اإلسالـ، فريوي أف سعيد بن العاص كانت عليو دیوف تقدر بتسعني ألف دینار، وقد كتب 3

على نفسو صكاكا حني تتوفر النقود فيأٌب صاحب الصك فيقبض، ویذكر أف خالدا القسري كتب صكا بثالثني ألف درىم، ووقعو 
تعمل دبثابة سند على اؼبدین للدائن، انظر: عبدهللا دمحم السيف، اغبياة االقتصادیة ألحد ضيوفو، وكاف الصك ُب اغبجاز یس

 ، وما بعدىا.099ىػ،ص0919واالجتماعية ُب قبد واغبجاز ُب العصر األموي، 
 ، ودمحم رواس قلعو جي، موسوعة فقو عمر بن21، ص9ـ، ج0299ىػ، 0929مالك بن أنس، اؼبدونة الكربى، دار الفكر، بريوت، 4

 .99-90، إبراىيم بن صاحل العمر، النقود االئتمانية، مرجع سابق، ص999ـ، ص0290-ىػ0910اػبطاب، مكتبة الفالح، الكویت، 
 .990، ص02ىػ، ج0929، السعودیة 0ابن تيمية، ؾبموع الفتاوى، ط 5
 .099، ص9ابن القيم، إعالـ اؼبوقعني، مرجع سابق، ج6
ودرىم زیف، وصبعو زیوؼ وىو السردي، أي اؼبغشوش من الدراىم( دار العلم للمالیني، اعبوىري، الصحاح، )یقاؿ درىم زائف، 7

 .999، ص0ـ، ج0229-ىػ0909، وابن منظور، لساف العرب، مؤسسة الكتاب العريب 999، ص0ىػ، ج0922
 .909، ص9ؼبرجع السابق، ج، )هبرج: الباطل الرديء من الشيء، یقاؿ درىم هبرج( ابن منظور، ا99، ص0اعبوىري، اؼبرجع السابق، ج8
 .099، ص0، )من زیف(، وابن منظور، اؼبرجع السابق، ج99، ص0اعبوىري، اؼبرجع السابق، ج9

 .09-09، ص9ـ، ج0299الكاساين، بدائع الصنائع، دار الكتاب العلمية، بريوت 10
 .911، ص9ىػ، ج0990ابن عابدین، الدر اؼبختار، دار إحياء الًتاث العريب، بريوت 11
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 .99 حسنني ـبلوؼ، رسالة التبياف ُب زكاة األشباف، صدمحم12
 .919، ص0، دار الكتاب العريب، مصر، ج9عبدالرضبن اعبزیري، الفقو على اؼبذاىب األربعة، ط13
، مؤسسة الرسالة، بريوت، 9د. یوسف القرضاوي، فقو الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها ُب ضوء القرآف والسنة، ط14

 .999-990، ص0ـ، ج0220-ىػ0909
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