
 
 شرعٌة رإٌة..  منضبط رقمً اقتصاد نحو
 

 بدبً الخٌري والعمل اإلسالمٌة الشإون بدائرة أول باحث - العبٌدي األعظمً اللطٌؾ عبد إبراهٌم. د: إعداد
 استشراقٌة رإٌة االسالمً الحٌاة نمط فً والسعادة االبتكار"  بعنوان م2ٕٔٓ لرابعا االسالمً االقتصاد فقه منتدى بحوث من
 
 

 مقدمة
 :وبعد وآاله، ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

 
 تطبٌقاته بمختلؾ االقتصادي الجانب ضمنها ومن الحٌاة، مجاالت مختلؾ فً المعلومات تكنولوجٌا أهمٌة تتجلى آخر بعد فٌوم

 عن كثٌرا وتطور التطبٌقات هذه مجال انتشر فقد التكنولوجٌا عالم توسع ظل وفً وؼٌرها، واإلنتاجٌة واالستهالكٌة التبادلٌة
 فً بنقد خدمة أو سلعة مبادلة على القائم النمطً شكله على مقتصرا مراحله بمختلؾ الحالً االقتصادي النشاط ٌعد ولم الماضً،

 وأحجامها أشكالها بمختلؾ والخدمات السلع على ٌتم التعاقد أصبح إنما المحلً، اقتصادها ضمن معٌنة دولة فً محددة جؽرافٌة بقعة
 فً منهما وكل أقصاها، إلى األرض فً بقعة أقصى من وإتمامه العقد إبرام قبل أوصافها وكامل جودتها على التعرؾ إمكانٌة مع

 .التكنولوجً التقنً التطور بفضل وتكالٌفه، ومشاقه السفر معاناة دون من مكانه؛
 

 إنما الحقٌقً، والقبض النمطً، البٌع صورة على تتوقؾ لم والتً( التبادل عملٌة) والشراء البٌع مفهوم تطّور فقد األمر؛ لهذا ووفقا
 مقام ٌقوم وما وقبول إٌجاب من حالٌا بها المعمول الرقمٌة اإللكترونٌة التعامالت جمٌع أو مجمل فً الحكمً القبض اعتماد تم

 على والخدمات والبضائع السلع مقابل بالنقد التعامل فً الرقمً االقتصاد على بدورها تعتمد التً اإللكترونٌة التجارة تعد إذ التوقٌع،
 فً اإللكترونٌة؛ النقود طرٌق عن المعاصرة، لمعامالتها أساسا الذكٌة وتطبٌقاتها اللوحٌة واألجهزة اإللكترونٌة الحاسبات شاشة آلٌة
 سلطات إلى وال معٌنة إصدار جهة معاٌٌر إلى تخضع ال التً اإللكترونٌة؛ العمالت شكل فً ثم المعتمدة، االئتمانٌة البطاقات شكل

 .القِدم منذ المعروفة النمطٌة النقود سائر فً به المعمول األساس هو كما عنه، صادرة مركزي لمصرؾ تخضع سٌادٌة
 

 واقع صار حتى وٌدعمه، به ٌتعامل من وله البارزة؛ الحٌاة أنماط من ونمطا قوٌا تٌارا الرقمً االقتصاد أصبح الوقت مرور ومع
 المإسسات عن فضال المستقبلٌة؛ تعامالتها فً المتطورة الدول توجه ٌكون وٌكاد وآلٌات، ووسائل أذرع له وصارت حال،

 الممٌزات من وؼٌرها إحكامه؛ ودقة التنفٌذ وسرعة الجهد وتقلٌل الوقت اختصار منها عدة، ألسباب األفراد وحتى والشركات؛
 .أٌضا وعٌوب مساوئ من األمر خلو عدم مع األخرى،

 
 رإٌة وفق العام، االقتصادي التبادل مفهوم فً الجوهرٌة التؽٌٌرات هذه مثل دراسة المختصٌن على ٌحّتم -المستجد-األمر هذا ومثل

 النقود نجم بروز مع السٌما آلخر؛ حٌن من أشكالها تختلؾ نقدٌة، عمالت مقابل سلعٌة مبادالت من ٌجري ما تضبط شرعٌة
 التً والضبابٌة والشبهات واإلشكاالت الخصوص، وجه على منها المعماة الرقمٌة العمالت سٌما وال المستمر وتطورها اإللكترونٌة؛

 فً النمطً؛ االقتصاد على وتفوقه الرقمً االقتصاد ٌإدٌه الذي الدور ٌخفى ال إذ األخرى، المستجدات من ؼٌرها إلى حولها، تحوم
 فاألمور الشرعٌة، المقاصد بتحقٌق اإلسالمً االقتصاد فً مرهون كله هذا أن إال ٌعتمدها، التً اإلجراءات وسرعة سهولة

 ثالثٌة اجتناب على -الفقهاء حددها كما- تقوم والتً الؽراء، شرٌعتنا فً وتقّومها المالٌة المعامالت حقٌقة تضبط التً بمقاصدها؛
 االقتصاد لمعاٌٌر الرقمً االقتصاد امتثال حقٌقة فً النظر من الدراسة هذه إلٌه تهدؾ ما وهو( بالباطل المال وأكل والؽرر الربا)

 .مساره تصحٌح إلى وتسعى عدمه، من الرئٌسة اإلسالمً
 

 تمهٌد
 
 اإلسالمً؟ االقتصاد وتشرٌعات ومبادئ أسس مع الرقمً االقتصاد ٌتعارض هل
 
لُ  بات الذي الفاعل؛ وحضوره به، ٌقوم الذي الحٌوي الدور ٌتبٌن وواقعه، وخصائصه الرقمً االقتصاد مفهوم تتبع خالل من  ٌَُشكِّ

 كبٌرا؛ حرجا ٌمثل ؼٌابه وأصبح خالله، من تتم المعامالت من الكثٌر باتت حتى المعاصرة، الحٌاة فً التعامل أنماط من مهما نمطا
 .والدول والمإسسات األفراد مستوى على والوقت، والجهد التكلفة حٌث من
 

 العمل ظاهرة على األساس بالدرجة تقوم التً الدقٌقة؛ تفاصٌله بكامل الرقمً االقتصاد عمل آلٌة تتعارض هل: المطروح والسإال
 السلع مقابل - أشكالها بمختلؾ – بالنقود التعامل مسؤلة ضمنها تندرج والتً ؼالبا، متباعدٌن طرفٌن بٌن تتم والتً بعد؛ عن

 االتصاالت تكنولوجٌا استخدام على تقوم التً تسرها؛ التً التقنٌة والبرامج الحوسبة شبكات عبر المقدمة، والخدمات والمنتجات
 شرق من وتمتد بعضها مع ترتبط التً( األنترنت) الدولٌة المعلومات شبكة بوجود المتمثلة اإللكترونٌات؛ تقنٌة خالل من الرقمٌة
 هً الصناعٌة األقمار استخدام عن فضال والٌابسة؟ والمحٌطات البحار عبر جنوبها إلى شمالها ومن ؼربها إلى األرضٌة الكرة

 مع وؼٌرها، والنهار اللٌل وتعاقب والطقس التوقٌت واختالؾ البعد بعوائق التؤثر دون من ببعض بعضه العالم ربط فً األخرى
 العامة؟ ومبادئه اإلسالمً االقتصاد ثوابت

 
 .الدراسة هذه جاءت السإال هذا عن اإلجابة أجل ومن



 
 األول المبحث

 
 ومزاٌاه ودوره مفهومه الرقمً االقتصاد

 
 :وممٌزاته الرقمً االقتصاد مفهوم: األول المطلب
 الخطوات بدورها اختصرت التً ،(اإللكترونً) الرقمً لالقتصاد انتشار وسائل أشكالها بمختلؾ الحدٌثة االتصال تقنٌات مثلت

 األفراد قبل من المطلوبة والخدمات السلع تؤمٌن فً سائدة تزال وما كانت التً المرتفعة والكلؾ الطوٌلة واألوقات الروتٌنٌة
 .والدول والمإسسات

 
 استخدم الذي المستهلك معاناة خفت قد والالسلكً السلكً الهاتؾ ثم بالتلؽراؾ المتمثلة العادٌة االتصال أجهزة ظهور مع أنه وٌالحظ

 المّورد أو المنتج أو بالبائع المتمثل اآلخر الطرؾ مع التواصل إمكانٌة له أتاحت التً المختلفة، أعماله إنجاز فً الوسائل هذه
 بها، المتعلقة المعلومات بقٌة وعن وسعرها جودتها وعن المطلوبة، والخدمة السلعة عن مباشرة منهم االستفسار طرٌق عن وؼٌرهم؛

 .آنذاك التقلٌدٌة االتصال بوسائل التواصل خالل من معهم بالتواصل واالكتفاء شخصٌا؛ ولقائهم إلٌهم الوصول دون من
 

 لكثٌر المنطقً البدٌل وأصبح مضاعفة؛ أضعافا االقتصادٌة والعولمة األنترنت عبر فً وانتشر وتنّوع العمل هذا مقدار تضاعؾ وقد
 من األخٌر العقد فً أكبر بشكل التعامالت هذه زادت وقد. وجهد ووقت مصروفات من ٌوفره لما الروتٌنٌة؛ النمطٌة التعامالت من
 انتشارا األوسع تعد التً تحتوٌها؛ التً الذكٌة والتطبٌقات المحمولة اللوحٌة األجهزة طرٌق عن التجاري التعامل آلٌة اعتماد خال

 .المجتمع فئات مختلؾ من واستخداما
 

 طرٌق عن تتم المعامالت مختلؾ وأصبحت والمنتج، والمورد المستهلك بٌن البعٌدة المسافات طً على مباشر بشكل ساعد هذا وكل
 والّلَذٌن المتباعدٌن، العقد طرفً بٌن الذكٌة تطبٌقاتها إحدى ولمس المحمولة؛ األجهزة أزرار بعض ضؽط بمجرد الجدٌدة التقنٌة هذه

 سوق فً تمت قد المطلوبة، الخدمة تنفٌذ أو( والشراء البٌع) التبادل عملٌة وكؤن! جدا قصٌر وقت خالل األمٌال آالؾ ربما تفصلهما
 !نفسه المتعامل ٌسكنها التً المدٌنة أو البلدة
 

 رأس العمل،) األربعة الرئٌسة التقلٌدٌة اإلنتاج عناصر على ٌعتمد ٌعد لم أنه الجدٌد االقتصاد لهذا المحّركة الطبٌعة عن الباحث وٌجد
 والذكاء واإلبداع التقنٌة المعرفة هً االقتصاد؛ فً الجدٌدة الموارد أصبحت وإنما فحسب؛ وحدها( التنظٌم األرض، المال،

 المنتجات من واسعا نطاقا الكمبٌوتر برامج فً المستجد للذكاء وصار المعروفة، اإلنتاج عناصر على زٌادة عام؛ بشكل والمعلومات
 (.ٔ)العناصر وبقٌة المال رأس أهمٌة تفوق ربما
 

 التجارة) نطاقه ومجال ،(األنترنت) قاعدته منظومة؛ ضمن ٌعمل( اإللكترونً) الرقمً االقتصاد أن لنا ٌتضح تقدم ما ضوء وعى
 قبل متداوال( اإللكرونً) الرقمً االقتصاد مسمى ٌكن لم إذ واألعمال، المال عالم فً -ما نوعا- حدٌثا مفهوما تعد والتً( اإللكترونٌة

 ٌرجع المجال هذا فً االتصاالت تكنولوجٌا استخدام كان وإن األنترنت، شبكة وتطور بظهور عمله ارتبط إنا الزمن، من عقود ثالثة
 شبكة تحوٌل تم أن بعد( لألموال اإللكترونً التحوٌل) بمعاملة األنترنت شبكة استخدامات أشكال أول خالل من م 1۶1ٔ سنة إلى

 تلك فً اقتصر استخدامه أن إال االتصاالت، وسائل من وسٌلة إلى واألكادٌمً العسكري المجال فً التقلٌدي االستخدام من اإلنترنت
 (.ٕ) الصؽٌرة األعمال من جدا القلٌل ثم والمالٌة، التجارٌة المإسسات كبرٌات على الحقبة

 
 سعتها؛ مستوى على محدودة؛ شبكة مجرد كانت أن بعد شبكات بسلسلة العالم ربط من وتمكنت األنترنت شبكة توسعت ذلك بعد

 اإلشراؾ م 12۶ٔ سنة للعلوم األمرٌكٌة القومٌة الهٌئة تولت ما بعد خدماتها توسعت ثم لها، والمستخدمٌن بها؛ المتصلة واألجهزة
 .األمرٌكٌة الدفاع وزارة على مقترة خدماتها كانت أن بعد وخدماتها، البحوث عملها مجال فً أدخلت حٌث علٌها؛

 
 طؽت التً العالمٌة الوٌب شبكة بظهور م 11ٕٔ سنة التجارٌة األؼراض فً دخلت أن بعد كبٌر بشكل األنترنت شبكة توسعت ثم

 وقد األخرى، بحثٌةال الخٌارات إلى زٌادة الملونة، الصور عن البحث إمكانٌة على بحثها محّرك واحتواء تنوعها بسبب مثٌالتها على
 ذلك بعد التعامل عمّ  حتى لهم، تقدمها التً الكبٌرة باألعمال قٌاسا رخصها بسبب الخدمات هذه مع األعمال رجال من الكثٌر تفاعل
 (.ٖ) م 11۶ٔ سنة تدرٌجٌا واألفراد التجزئة تجار
 

 ارتباطا باإلنسان المحمولة التقنٌة األجهزة ارتبطت إذ الحٌاة، مرافق أؼلب فً وتشعبه الرقمً العالم نمو بعد ذلك، ٌإكد الٌوم والواقع
 -ندر ما إال- الناس من الكثٌر األؼلب األعم فً ٌختم صار حتى وأعماله وتطلعاته اهتماماته ومختلؾ حٌاته مجاالت بشتى وثٌقا
 بمعامالته؛ ٌتعلق ما ومنها تحتوٌها، التً التواصل وسائل بمختلؾ فٌها ورد ما وتصفح األجهزة؛ هذه على صباحهم وٌفتتحون لٌلتهم
 ضمن بعمله ٌتعلق ما أو وؼٌرها، وفنادق سفر تذاكر وحجز وخدمات سلع شراء من وأسرته؛ تخصه التً الشخصٌة أكانت سواء

 .بها ٌعمل التً والخاصة العامة مإسسته
 

 :اآلتٌة المسمٌات ومنها مسمى، من أكثر الرقمً االقتصاد على أطلق وقد
 



 الزراعة قطاعات من كل فً العاملة العمل قوة عن المعلوماتٌة، العمل قوة فٌه تزٌد الذي االقتصاد وهو: المعلومات اقتصاد
 (.۴)تقدما األقل للدول بالنسبة وتختلؾ المتقدمة، للدول بالنسبة والخدمات، والصناعة

 
 وتعمٌمها وإثباتها معالجتها تمت معٌنا   موضوعا   تخدم والتً والمختبرة الموجهة المعلومات من مجموعة وهو: المعرفة اقتصادٌات
 النظم ظهرت ومنها معٌن، موضوع فً متخصصة معرفة على وخصوصٌتها المعلومات هذه تراكمٌة من نحصل بحٌث وترقٌمها
 (.۵)المعرفة قواعد على المبنٌة

 
 (:۶)هً مقومات بؤربعة المعرفة اقتصاد ارتبط وقد
 واالبتكار والتطوٌر البحث ٔ-
 والمعلومات االتصاالت تقنٌة ٕ-
 التعلٌم ٖ-
 االقتصادٌة العولمة ۴-
 

 (.۷)والمعارؾ المعلومات واستخدام وتوزٌع إنتاج على مباشر بشكل ٌقوم الذي االقتصاد هو: المعلوماتً االقتصاد
 
 :منها أخرى بمسمٌات سمً كما
 
 حول تدور التً األخرى المسمٌات من وؼٌرها( الشبكً االقتصاد)و( نًاإللكترو االقتصاد)و( األنترنت على القائم االقتصاد)

 تم حٌث أعاله، المسمٌات تعرٌفات عن تخرج ال ؼالبها فً متنوعة، بتعرٌفات تعرٌفه تم الرقمً،والذي لالقتصاد نفسه المفهوم
 والخدمات المنتجات تمثل التً) الرقمٌة المعلومات أن على التؤكٌد باعتبار األخرى المسمٌات على( الرقمً االقتصاد) مسمى اعتماد
 .عمله لطبٌعة األساسً المورد هً( الرقمٌة

 
 :بؤنه تعرٌفه تم والذي الرقمً، االقتصاد مسمى على المعرفة واقتصاد المعلومات اقتصاد مسمى تؽلٌب إلى الباحثٌن بعض ٌمٌل كما

 وقٌود المال ورأس الموارد محدودٌة ظل فً محدودة عمل بفرص تقلٌدي اقتصاد من اإلنترنت ظل فً المتزاٌد التحول عملٌة
 اقتصاد هو الجدٌد االقتصاد ٌجعل مما محدودة، بموارد األعمال فرص بانفجار ٌتسم الذي الرٌادي االقتصاد إلى المادٌة االستشارات

 (.2)معٌنة مناطق فً معٌنة زواٌا من العمل فرص فً وحتى والموارد والمواهب األفكار فً واإلفاضة الوفرة
 
 (:1)ٌلً فٌما إجمالها فٌمكن الرقمً االقتصاد ممٌزات أبرز عن أما
 
 للتقنٌات، الفعً والمستخدم للثروات الرئٌس المحّرك باعتباره اآللة؛ على-ٌُظن كما- ولٌس اإلنسان على الرقمً االقتصاد ركز ٔ-

 .المستدام االقتصادي النمو تحقٌق ٌناط وبه
 أصبحت حتى له، الرئٌس والمحّرك الفكرٌة الثروة باعتبارها الرقمً االقتصاد مٌزت التً األساسٌة الثروة المعلومات مثلت ٕ-

 فً األساس هً األرض كانت إذ السابق؛ فً علٌه كان ما خالؾ وهذا ،(المعلوماتٌة الثورة) عصر بؤنه العصر لهذا السائدة السمة
 .الصناعً االقتصاد فً األساس هو المال ورأس الزراعً، االقتصاد

 للبٌانات المستمر التحدٌث ضرورة علٌها حّتم الذي األمر المعلوماتً، مخزونها على ٌعتمد االقتصادٌة المإسسة رصٌد أصبح ٖ-
 .بؤول أوال والمعلومات

 االقتصاد ٌركز إذ التقلٌدي، االقتصاد مثل والمعادن الطبٌعة والثروات الموارد على كلً بشكل الرقمً االقتصاد اقتصار عدم ۴-
 فتتمثل له الرئٌسة األصول أما المخرجات، حٌث من والخدمات السلع على ٌهٌمن أنه ٌعنً مما الملموسة ؼٌر األمور على الرقمً
 .التجارٌة والعالمات باألفكار

 ٌعرؾ بات ما ظل فً التقلٌدٌة االقتصادٌة والقٌود الحدود تهاوي ظل فً ذلك وتسهٌالت والبضائع السلع انتقال إمكانٌة ۵-
 (.الالحدودي االقتصاد)ب
 حول المعلومات تدفق سرعة بسبب األسواق فً الكفاءة عدم مظاهر من بدورها تحد والتً واالتصاالت التبادالت فً السرعة ۶-

 .األسعار
 تشر إذ وثقافٌة، واجتماعٌة واقتصادٌة سٌاسٌة أبعاد ذات ظاهرة تمثل التً بالعولمة، ٌسمى ما ضمن الرقمً االقتصاد ٌعمل ۷-

 السلع فً الدول بٌن التجارة وتنوع حجم زٌادة خال من العالم بلدان بٌن المتبادل االعتاد تزاٌد إلى االقتصادٌة العولمة ظاهرة
 .للتكنولوجٌا السرٌع واالنتشار المال رأس وتدفق والخدمات

 
 االقتصاد كان فإذا الفائقة، بالسرعة االتصال بتكنولوجٌا المقترن المعرفً الرقمً االقتصاد وممٌزات خصائص نختر أن وٌمكن
 والبرٌد والسٌارات والسفن والطائرات الحدٌدٌة السكك هً ووسٌلته البسٌطة؛ الحركة اقتصاد هو الصناعً العصر فً التقلٌدي
 إن وحٌث اإللكترونٌة، التواصل ووسائل صناعٌةال األقمار وطرٌقه السرٌعة، الحركة اقتصاد هو الرقمً االقتصاد فإن التقلٌدي،
 كان التقلٌدي؛ االقتصاد ظالل فً األعمال مإسسات إدارة أمام تحدٌا ٌوجد الرقمً االقتصاد إلى التقلٌدي االقتصاد من التحول
 كلما تتناقص والتً( العاملة الٌد المعدات، األموال،) االقتصادٌة الموارد فً( الندرة) إدارة كٌفٌة هو المإسسات ٌواجه الذي التحدي

 .استعمالها زاد
 



 التً والمعرفة المعلومات فً الوفرة إٌجاد إلى االهتام تحول حٌث( الوفرة) إدارة إلى التحدي انتقل فقد الرقمً االقتصاد ظل فً أما
 .الرقمً االقتصاد مستلزمات أهم الفكري المال ورأس المعرفة أصبحت فقد باالستخدام، قٌمتها تزداد

 
 :الرقمً واالقتصاد التقلٌدي االقتصاد بٌن الفرق حقٌقة: الثانً المطلب

 
 وال إفراط دون من والتوسط االعتدال: ٌعنً والذي اللؽوي؛ بمعناه كتبهم فً( االقتصاد) مصطلح األقدمون المسلمٌن علماء استخدم
 من مشٌك فً توسط بمعنى( ٓٔ﴾) مشٌك فی اقصد و: ﴿ وجل عز هللا قول ومنه الحكٌم، الذكر آٌات بعض أشارت هذا وإلى تفرٌط،
 اللؽة فً االقتصاد أن) تفسرها فً جاء فقد معتدلة، أي( ٔٔ﴾) مقتصدة أّمة منهم: ﴿ وجل عز قوله كذلك ومنه إسراع، أو بطء دون
 الطرٌق على له قاصدا ٌكون فإنه مطلوبه عرؾ من ألن وذلك القصد، وأصله تقصٌر، وال ؼلو ؼٌر من العمل فً االعتدال ٌعنً

 ٌسارا، وأخرى ٌمٌنا ٌذهب تارة متحٌرا، ٌكون فإنه مقصوده موضع ٌعرؾ لم من أما اضطراب، وال انحراؾ ؼٌر من المستقٌم
 (.ٕٔ()الؽرض إلى المإدي العمل عن عبارة االقتصاد جعل السبب فلهذا
 

 («ٖٔ.) قط مقتصد عال ما: »والسالم الصالة علٌه قوله ورد فقد المطهرة النبوٌة السنة فً وأما
 منزلتن، بٌن ومنزلة رتبتٌن، بٌن رتبة االقتصاد: )عنه قال الذي السالم عبد بن العز( االقتصاد) تسمٌة استخدموا الذٌن العلماء ومن

 (.۴ٔ()بٌنهما واالقتصاد جلبها، فً واإلسراؾ المصالح، جلب فً التقصٌر: ثالثة والمنازل
 للمجتمعات ٌمكن كٌؾ دراسة: )اآلتً التعرٌؾ منها نختار عدة بتعرٌفات الوضعً التقلٌدي االقتصاد عرفوا فقد االقتصاد علماء أما
ٌّمة سلع إلنتاج النادرة مواردها تستخدم أن  (.۵ٔ()الناس بٌن وتوزٌعها ق
 

ٌن -جمٌعا- نُعد فإننا عام، بشكل االقتصاد لعلم المتعددة التعرٌفات عن النظر وبؽض  التطبٌقٌة الناحٌة من قتصاداال بعلم ملمِّ
 رأى ثم معٌن، بسعر متجر فً ما؛ سلعة أحُدنا رأى فإذا مثال، األسعار مع التعامل طرٌقة لنا ٌشرح من إلى نحتاج وال باالكتساب؛

 خالل من -مقلدة ؼٌر أي– تماما مثلها كانت إذا منه، ونشرٌها األول المتجر إلى نرجع فإننا أؼى، بسعر مثٌلتها ٌبٌع اآلخر المتجر
 أنه إال السلعة، هذه مع التعامل تجاه العفوي التصرؾ هذا ورؼم به، واالستئثار المال حب فً البشر ِخلقة فً الؽرٌزي الدافع

 .بحت اقتصادي تصرؾ
 

 على تقتصر لم التً الكبٌرة التعامالت فً العملً الواقع على النظري االقتصاد علم تنزٌل إلى نحتاج فإننا شك أدنى دون من ولكن
 األفراد بٌن متداخلة التعامالت وصارت الحدود، أبعد إلى وتوسعت تنوعت إنما فحسب؛ األفراد بٌن والخدمات السلع تبادل واقع

 واقع من تطور أن بعد واحدا، نمطا ٌعتمد السابق فً كان كما ٌعد ولم اآلخر، هو االقتصاد مفهوم توسع أن بعد والمإسسات،
 البخار اكتشاؾ بعد الصناعً االقتصاد إلى تطور ثم المجال، هذا فً ٌعمل كله المجتمع كان عندما الزراعة؛ عى القائم االقتصاد
 الحاضر عصرنا إلى وصلنا حتى كذلك، واقتصادها بالصناعٌة توصؾ المجتمعات أصبحت حٌث الحٌاة؛ واقع إلى الماكنة ودخول
 الجانب فً تقدم من إلٌه وصلت بما ٌقاس وتقدمها الدول تطور أصبح إذ المعلومات، وتقنٌة المعرفة طابع علٌه ٌؽلب الذي

 على والتسوٌق،وٌعتمد واإلدارة اإلنتاج حٌث من تدرٌجٌا النمطٌة طرقه عن ٌتخلى التقلٌدي االقتصاد أصبح أن بعد التكنولوجً،
 .األحٌان أؼلب فً اإللكترونً الرقمً التقنً الجانب

 
 عى ٌقتصر ٌعد لم العالمً االقتصاد إن القول ٌمكن بها المرتبطة المعلومات تحدٌث وضرورة المعرفة أهمٌة تنامً ظل وفً

 والمكائن الصناعٌة اآلالت باستخدام مختلفة؛ ومنتجات سلع إلى وتحوٌلها الخام الطبٌعة الموارد اعتماد على القائم التقلٌدي االقتصاد
 أجهزة مع واآلالت العمال من قلٌلة وحدات على ٌعتمد أصبح وإنما والتحمل، البدن قوة على ٌعتمد بشري مجهود من ٌتطلب وما

 أساس هً المعرفة) وأصبحت اآلن انحسرت قد) القٌمة أساس هو العمل( بؤن سائدة كانت التً النظرٌة إن القول وٌمكن الحاسبات،
 بلد حدود وراء ربما العامل بها ٌتحلى التً التقنٌة الخلفٌة على ٌعتمد الذي( بعد عن العمل) بمصطلح ٌعرؾ بات ما بظهور( العمل
 .العمل جهة
 

 وبٌن بٌنه المقارنة صمٌم فً وندخل التقلٌدي، االقتصاد علم أساسٌات فً المعلوم الكالم وتكرار اإلسهاب عن بعٌدٌن نكون وحتى
 (:۶ٔ)اآلتٌة الجداول بطرٌقة مباشرة، بٌنهما عامة مقارنة نجري الرقمً، االقتصاد

 
 
 
 

 والرقمً التقلٌدي بٌن االقتصادي للتفكٌر المتحولة األسس( ٔ) رقم جدول



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ٔ)الرقمً واالقتصاد التقلٌدي االقتصاد خصائص بٌن مقارنة( ۷ٔ) رقم جدول
 



 
 
 

 وتشعبه العام مفهومه حٌث من التقلٌدي باالقتصاد مقارنة الرقمً االقتصاد وسعة هٌمنة بجالء نرى السابق العرض خالل ومن
 ومدى تلك أو الدولة هذه تطور مدى على ٌتوقؾ -نسبٌا- األمر هذا وٌبقى الحالً، عصرنا طبٌعة مع تتوافق التً موارده ددوتع

 الذي األبرز الهدؾ أصبح المختلفة المجاالت شتى فً الحٌاة صور نمط توسع أن شك وال عدمه، من فٌها الرقمً االقتصاد تؽلؽل
 هً تعتمد والتً مسٌرته، فً علٌها ٌعتمد التً سابقا؛ لها مثلنا التً واآللٌات الوسائل بوجود مرهون أنه إال الدول، جمٌع إلٌه تطمح

 . فٌها لالستثمار والمشجعة الجاذبة والبٌئة لها المساعدة التحتٌة البنٌة وجود عن فضال لها، المحّركة الطاقة على األخرى
 

 :ومزاٌاه الرقمً االقتصاد عٌوب: الثالث المطلب
 
 تإثر التً واألضرار السلبٌات من ٌخلو أنه ٌعنً ال فهذا وإٌجابٌاته، لمزاٌاه الرقمً االقتصاد صوب ٌتجه العالمً االقتصاد كان إذا

 عرضت التً والدراسات البحوث احتوت وقد. وتقالٌدها وإرثها العقدٌة، وثوابتها قٌمها عن فضال المحلٌة، الوطنٌة االقتصادات على
 وركزت واالهتمام، العناٌة من بمزٌد الماضً؛ القرن نهاٌات فً إلٌها الدعوة إبان األمر هذا والثقافٌة االقتصادٌة العولمة لموضوع

 فً علٌها ٌعتمد التً الرقمً االقتصاد آلٌات فإن آخر جانب من. سلبٌة وآثار مساوئ من علٌها ٌترتب لما تحدٌدا الجانب هذا على
 تقؾ التً والجهة بكنها؛ تحٌط الضبابٌة زالت ال التً - مثال – اإللكترونٌة النقود ومنها لرقمًا للتعامل كؤدوات تعامالته؛ بعض
 .اآلن إلى المبهمة األمور من وؼٌرها إصدارها خلؾ

 
 اإللكترونٌة والعمالت عام، بشكل( الالمركزٌة)ب تتمثل والتً الرقمً االقتصاد عمل طبٌعة فً السلبٌات أهم إلى اإلشارة وٌمكن
 والقٌم االقتصادٌة النظم طبٌعة تحدٌد فً أحٌانا ومختلفة متباٌنة النظر وجهات بؤن التذكٌر مع الباحث، نظر وجهة من خاص، بشكل
 للسلطة كامل تؽٌٌب أنه جهة من إلٌه ٌُنظر الذي( الالمركزٌة) موضوع المثال سبٌل على ذلك من نظام، كل أنصار بها ٌإمن التً
. األعمال لهذه المساعدة األداة ٌكون أن الممكن من والذي والمشبوهة، الممنوعة األعمال تموٌل من مجتمعها حماٌة واجبها من التً
 المفتوح التجاري والتبادل اللحظً التداول حرٌة على ٌساعد إٌجابٌا ملمحا تمثل أنها إلى( الالمركزٌة) إلى اآلخر الطرؾ ٌنظر بٌنما
 إجراءات دون من العالم؛ دول أنحاء فً فورا المختلفة العمالت من والمبالػ األموال واستقبال إرسال خالل من معوقات، دون من

 .النمطٌة المالً التحوٌل
 



 (:1ٔ)اآلتٌة النقاط خالل من الرقمً االقتصاد سلبٌات أهم إلى اإلشارة وٌمكن
 
 تصاحبه؛ التً والسلبٌات العٌوب أكبر من اإللكترونٌة دالنقو استخدام عبر الرقمً لالقتصاد القانونً ؼٌر االستخدام نعد أن ٌمكن ٔ-

 عن فضال المنظمة؛ والجرائم األموال بؽسٌل والمتمثلة الممنوعة األنشطة تموٌل فً الرقابة عن بعٌدا معامالتها استخدام خالل من
 .بها تتمٌز التً الخصوصٌة بحكم بها المتعاملٌن هوٌة تخفً كونها المشبوهة؛ العملٌات تموٌل إمكانٌة

 
 المركزٌة البنوك قبل من العام، القبول درجة تدنً من تعانً زالت ما بل اآلن، إلى العام بالقبول اإللكترونٌة النقود تحظَ  لم ٕ-

 لعملة الصاروخً واالنخفاض والصعود الرقمٌة بالعمالت التعامالت وسعة انطالقتها؛ من عقد من أكثر مرور من بالرؼم العالمٌة،
 .ذلك على شاهد المثال سبٌل على( البٌتكوٌن)
 
 رقمٌة حسابات على اعتمادها بسبب الرقمٌة، العمالت عمل وطبٌعة بآلٌة ملمٌن ؼٌر واألعمال المال رجال من الكثٌر زال ما ٖ-

 .اإللكترونٌة الحوسبة وخبراء التقنٌة المعرفة عمالقة إال ٌتقنها ال مشفرة
 رافقت التً اإلعالمٌة الهالة من فبالرؼم النمطٌة، بالنقود به التعامل ٌتم بما مقارنة الرقمٌة بالعمات تتم التً المعامالت قٌمة تدنً ۴-

 .جدا ضئٌلة زالت ال أنها إال الرقٌمة العمالت بعض
 
 (:ٕٓ)االتٌة النقاط خالل من فتبرز الرقمً، االقتصاد وإٌجابٌات مزاٌا أما
 
 إجراء عند كامل بشكل الرسوم ؼٌاب باعتبار اإللكترونٌة، بالعمالت التعامل خال من تجري التً المعامات تنفٌذ تكلفة تدنً ٔ-

 .المالٌة التحوٌل بشبكات المالٌة المعامالت لتنفٌذ الكبٌرة بالتكلفة مقارنة جدا؛ قلٌلة رسوم استحصال أو بها، المعاملة
 
 ألنه المحكم، األمان لطبٌعة الرقمً؛ االقتصاد ٌوفرها مٌزة تعد ةاإللكترونٌ العملة معامالت فً والسرقة االحتٌال مخاطر تدنً ٕ-

ًّ  خالل من ُمَإمن  ٌمنع معامالتهم؛ فً كامال إلكترونٌا تحكما اإللكترونٌة الُعملة مستخدمو ٌمتلك إذ كاملٌن، وتشفٌر تعمٌة نظام
 .مسبقا عنها معلن ؼٌر علٌهم رسوم فرض

 
 بسلسلة متاحة تكون والتً الرقمٌة، الُعملة بمعامالت الخاصة للمعلومات والشفافٌة والحٌاد اإلفصاح مٌزة الرقمً االقتصاد ٌتٌح ٖ-

 .لحظً بشكل منها وٌستوثق ٌستخدمها لمن( البلوكات) اإللكترونٌة األقفال من
 البشرٌة العقول مع التعامل ٌعتمد وإنما والمصانع، والمعدات األجهزة على تعامالته فً ٌعتمد ال أنه الرقمً االقتصاد مزاٌا ومن ۴-

 .نفسه اإلنسان تحكم على متوقفة أنها إال الدقٌقة؛ الحوسبة نظم على تعتمد العقول هذه كانت وإن أساسً، بشكل
د وعدم الساعة، مدار على المستهلك أمام المفتوحة القنوات ۵- ٌّ  على ٌترتب وما وبعدها، وقربها وإؼالقها، المتاجر فتح بوقت التق

 .األمور هذه شابه وما المواصالت، وتؤمٌن السٌارات مواقؾ وجود عوائق من ذلك
 .البٌع جهة قبل من المنتج توصٌل وتولً الدفع عملٌات وتسهٌل الزبائن خدمة تحسن ۶-
 .اإللكترونٌة المزاٌدات فٌها بما البٌع ومنافذ صور تنوع خالل من المستهلك أمام الخٌارات تنوٌع ۷-
 الهاتؾ عن بدال االنترنت طرٌق عن االتصال واختصار والموظفٌن المحالت عدد تخفٌض طرٌق عن المال رأس فً التوفٌر 2-

 .كلفة األعلى
 .قلٌلة بتكالٌؾ العالمٌة األسواق أمام المجال فتح إنما المحلٌة، األسواق فً الموجودة السلع على االقتصار عدم 1-
 .المالكو األسهم أصحاب استثمارات على العائد زٌادة ٓٔ-
 .ٌقدمونها التً والخدمات سلعهم لتسوٌق باهضة تعرٌفات فرض إلى ٌسعون الذٌن المحتكرٌن أمام الطرٌق قطع ٔٔ-
• • • 
 

 الثانً المبحث
 الشرعٌة الرقمً االقتصاد ضوابط

 
 :الرقمً باالقتصاد وتؤثرها اإلسالمً واالقتصاد الوضعً االقتصاد بنً النقود تولٌد آلٌة: األول المطلب

 
 :الوضعً االقتصاد فً النقود تولٌد آلٌة: أوال
 

 أحٌانا؛ الدهشة لدرجة! المؽرٌة النقدٌة القروض بتقدٌم المتمثلة بنوكهم خدمات تقدٌم إلى قوة من أوتوا ما بكل البنوك موظفو ٌسعى
 اإلصرار؟ لهذا الدافع هو فما
 

 من الودائع وجذب بسحب شدٌد؛ باختصار المتمثلة( المالٌة الوساطة) مبدأ على القائمة للبنوك الرئٌسة الوظٌفة إلى ٌرجع وهذا
 .عام بشكل والجمهور األعمال رجال إلى قروض بشكل وتقدٌمها األموال، أصحاب

 
 المقررة المساحة وحجم ٌتوافق بما-واحدة منها نختار معٌنة، صور خالل من البنوك فً النقود تولٌد إلى تإدي القروض هذه وطبٌعة

 البنك ٌفرضها والتً عادة؛%  ٕٔ -ٔٔ من تراوح التً اإللزامً النقدي االحتٌاط نسبة اقتطاع وهً -المختصرة الدراسة لهذه
 ٕٔ نسبة ٌعادل ما اقتطاع ٌتم إذ. المحتملة المالٌة التقلبات من المودعٌن حقوق لضمان تقرٌبا بنك كل على ثابت كمعدل المركزي



 من ٌرؼب لمن كقروض تقدٌمه وإمكانٌة البنك؛ ترؾ رهن المبلػ أصل من الباقً بقاء مع البنك، فً إٌداعه ٌتم مبلػ كل عن% 
 .أخرى أمواال تّولد الحال بطبٌعة العملٌة وهذه. معه المتعاملٌن

 
 ٕٓٔ ٌساوي ما حجز ٌتم سوؾ فإنه ما، بنك فً مثال درهما ٓٓٓٔ مبلػ بإٌداع الناس من زٌد قٌام خال من لها نمثل أن وٌمكن
 لمقترض ٌقدمه أن بإمكانه الذي البنك حساب فً درهما 22ٓ مبلػ وبقاء%  ٕٔ بحدود والبالؽة اإللزامً االحتٌاط نسبة وفق درهما
 .جدٌد
 

 ٌقدم أن البنك وبإمكان ،(زٌد) المودع حساب فً البنك على دٌنا   البنك سجالت فً تبقى درهم ٓٓٓٔ ال فإن العملٌة بهذه قام فإذا
 آخر، بنك فً درهما(  22ٓ)  مبلػ بإٌداع ٌقوم أن بإمكانه الجدٌد المقترض وهذا جدٌد؛ لمقترض درهما(  22ٓ) المتقٌدب المبلػ
 الذي درهما   ۷۷۶ مبلػ لدٌه لٌتبقى المبلػ، أصل من نقدي كاحتٌاطً%  ٕٔ نسبة عن درهم ۴ٓٔ مبلػ باقتطاع الجدٌد الظبنك فٌقوم

 وهكذا المقررة، المئوٌة النسبة منه ولٌقتطع آخر جدٌد بمصرؾ بإٌداعه المقترض هذا فٌقوم آخر، لمقترض ٌقرضه أن بإمكانه
 .الطرٌقة بهذه للنقود المستمر التوالد بسبب تقرٌبا، ضعافها أ أربعة تقارب ما النهاٌة فً دوالر المائة لتصبح العملٌة، تستمر

 
 اتسمت والتً الماضٌة، عام المائة مدى على المعاصر التارٌخ فً دورٌة عالمٌة مالٌة أزمات من القروض شكلته ما ٌخفى وال

 المالٌة المإسسات علٌها تقوم التً اآللٌة بسبب العالمً، االقتصاد واقع على أخرى تارة الشدٌدة والخطورة تارة بالخطورة أضرارها
 رإوس أصحاب بٌن أي والعمل، المال رأس بٌن الوسٌطة الجهة كونها فً( االستثمارٌة الوساطة)ب المتمثل الرئٌس عملها فً

 وعنصر والدراٌة الخبرة ٌملكون الذٌن األعمال رجال وبٌن ناجحة، مشارٌع فً أموالهم استثمار على القادرٌن ؼٌر األموال
 فً المالٌة الوساطة نظام تسبب وقد. مشروعاتهم لتموٌل األموال إلى بحاجة أنهم إال ناجحة مشارٌع تنفٌذ من تمكنهم التً المخاطرة

 (.ٕٔ) المعروفة النقود بوظائؾ اإلخالل بسبب قاسٌة، مالٌة أزمات فً المجتمعات إدخال
 

 فائدة مقابل منها؛ للمقترضن إقراضها ثم ومن مقطوعة، فائدة مقابل المودعن؛ من األموال استقطاب إلى البنوك عمدت حٌث
 وإعادتها بفائدة تورٌقها طرٌق عن الدٌون هذه بٌع ٌتم السداد، عن المدٌن عجز وعند دٌون، إلى النقود تحول ٌعنً ما مقطوعة،

 (.ٕٕ) المودعة الحقٌقٌة للنقود فقط، الورقٌة الحسابات على مضاعفة وهمٌة نقود تكّون ٌعنً مما نقودا،
 
 وجودها ٌنحصر وإنما لها؛ وجود ال وهمٌة ثروات تراكم إلى الحال بطبٌعة أدت قد المتراكمة، الناشئة الدٌون هذه فإن ثانٌة جهة من

 والمستقبلٌات والخٌارات المالٌة المشتقات بٌع مسؤلة إلى الوهمٌة الحسابات هذه أدت وقد الوَرق؛ على أو الحواسٌب داخل كرقم
 االقتصاد فً المتتابعة الدورٌة االنهٌارات وحصول التضخم نسبة ارتفاع على ساعدت التً المالً االقتصاد أدوات من وؼٌرها
 .التقلٌدي

 
 بطاقاتها االئتمانٌة للبطاقات العالمٌة الشركات إصدار آلٌة اعتماد خالل من الفجوة هذه زٌادة على الرقمً االقتصاد ساعد وقد

 من سقفها ٌقابل ما تصدر سوؾ فإنها دوالر، ٕٓٓٓ بقٌمة ائتمانٌة بطاقة إصدار تم لو المثال سبٌل فعلى محددة، بسقوؾ المؽطاة
 ٌعنً وهذا دوالر، ٕٓٓٓ ٌساوي ائتمانً بسقؾ مصدرة منها بطاقة فكل ائتمان، بطاقة ملٌون ۷۵ إصدار تم لو بمعنى! دالنقو أشباه
 أشباه مصطلح علٌه ٌطلق ما وهو! حقٌقً كنقد موجود ؼٌر ولكنه الشرائٌة، القوة ناحٌة من السوق فً دوالر ملٌار ۵ٓٔ وجود
 (.ٖٕ) العالم فً بطاقة ملٌار(  2۷.ٔ)  قرابة بلؽت قد - المثال سبٌل على – وحدها( فٌزا) بطاقات أن علما النقود،

 
 :اإلسالمً االقتصاد وأسس قواعد حسب النقود تولٌد آلٌة: ثانٌا
 

 السلع فً التعامل تضٌٌق منها عدة، وسائل خالل من استعمالها فً ورّؼبت النقود أهمٌة على الؽراء اإلسامٌة الشرٌعة أكدت
 إذ بعضها؛ مع السلع مبادلة بدل النقود استخدام وتشجٌع المحّرم؛ الربا من عدتها إذ وصنفها، جنسها فً متماثلة كانت كلما المتشابهة
 وزٌدت الشرعٌة الشروط ُشددت متماثلتٌن كانتا كلما - المثال سبٌل على –( البٌوع) الفضل بربا تتعلق التً المتبادلة السلع أن نالحظ
 :بحٌث علٌها، القٌود

 .التقابض فً الفورٌة فٌها تجب ٔ-
 .المقدار فً والمساواة ٕ-
 

 واستخدامها النقود إدخال على تشجٌع كله ذلك وفً المتبادلة، السلع فً والصنؾ الجنس اختلؾ كلما والشروط القٌود هذه تخؾ بٌنما
 دور من للنقود لما والشراء؛ البٌع من األطراؾ بن التبادل فٌها ٌتم التً المالٌة المعامات وسائر والخدمات السلع مقابل السوق فً
 .عنها بدٌال لتكون النقود استخدام إلى اإلنسان ٌهتدي أن قبل سائدا كان الذي المقاٌضة بنظام االكتفاء وعدم الناس، حٌاة فً مهم
 

 رجال والسام الصالة علٌه استعمل حٌث خٌبر، بتمر المعروفة المشهور الحادثة فً وسلم علٌه هللا صلى النبً تؤكٌد من ذلك ونلمح
 لنؤخذ إنا هللا رسول ٌا وهللا ال: فقال ؟(هكذا خٌبر تمر أكلّ : )وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول له فقال جنٌب، بتمر فجاءه خٌبر على

 ،(۴ٕ( )جنٌبا بالدراهم ابتع ثم بالدراهم، الجمع بع تفعل، ال: )وسلم علٌه هللا صلى النبً فقال بالثالثة بالصاعٌن هذا من الصاع
 مقابل التمر من الجٌد الصاع حصول تحقق حٌث من واحدة؛ المعاملتٌن لكال النهائٌة المحصلة أن من الرؼم على أنه فنالحظ

 المعاملة فً النقود استعمال على وحثه وسلم عٌه هللا صلى النبً تؤكٌد أن إال بالنقود، أم بالمبادلة سواء منه، الردٌئٌن الصاعٌن
 جاء كما الوضوح، تمام واضحة أخرى رواٌة فً نصا ذكرها كما المسؤلة لربوٌة وتعلٌله ٌخفى، ال -الشراء ثم البٌع– بمرحلتٌها

، بتمر   وسلم علٌه هللا صلى النبً إلى ِبالل جاء قال، الذي عنه هللا رضً اْلْدِري سعٌد أبً برواٌة ًّ  علٌه هللا صلى النبً له فقال برن



 هللا صلى النبً فقال وسلم، علٌه هللا صلى النبً لنطعم بصاع صاعٌن منه فبعتُ  ردي   تمر عندنا كان: بالل قال ؟(هذا أٌَن من: )وسلم
هْ : )ذلك عند وسلم علٌه هْ  أوَّ  ٌتبن(. ۵ٕ()به اشتر ثم آخر ببٌع   التمر فبع تشتري أن أردت إذا ولكن تفعل ال الربا، عٌنُ  الربا؛ عٌنُ  أَوَّ
 :بكونها تتمثل وظائؾ اإلسالمٌة الشرٌعة فً للنقود أن ذلك من لنا
 .للتبادل وسٌطا ٔ-
 .للتقٌٌم ومقٌاسا ٕ-
 .للمدخرات ومستودعا ٖ-
 

 الوضعً االقتصاد فً العامة الرئٌسة وظٌفتها هً بل فحسب؛ اإلسالمٌة الشرٌعة على مقتصرة أو خاصة لٌست هذه النقود ووظائؾ
 فٌها، ٌتاجر سلعة تصبح أن ٌرفض ولكنه النقود، ووظائؾ دور فً الرأسالٌة النظرٌة مع اإلسالمً فٌهااالقتصاد ٌتفق والتً كذلك،
 إذا إال علٌها العائد النقود تستحق وال المحّرم، الربا من تعتبر الزمن عبر إقراضها بمجرد النقود توظٌؾ عن تتولد زٌادة فؤي

 وإٌجاد تبعاته وتحمل االستثمار عملٌات فً فعلٌا ساهمت إذا إال مشروع ربح لها ٌكون أن ٌمكن ال وكذلك العمل، مع امتزجت
 .الثروات وتداول

 
 اإلسالمً االقتصادي الفكر علٌها قام التً المهمة األدبٌات من وؼٌرها( عقٌمة النقود)و( النقود تلد ال النقود) المتداولة العبارات وتعد
 من كثٌر فً نالحظه ما وهذا ،(۶ٕ) اإلنسان لكسب األوسع البوابة وأنه لعمل،ا أهمٌة على الدائم وحثه الجانب، هذا تؤكٌد فً

 هنا ومن. أٌدٌهم كسب من وٌقتاتون ٌعملون والسالم الصالة علٌهم األنبٌاء كان وكٌؾ العمل، أهمٌة عى المإكدة الشرعٌة النصوص
 فً المدٌن ٌلزم التً الربوٌة، أمواله فوائد من إلٌه ٌرد بما ومكتفٌا معتمدا العمل، عن عاطال المرابً ٌجعل ألنه الربا؛ اإلسالم حّرم

 ذكر إذ أنفسهم؛ المنصفون الؽربٌون االقتصادٌون أكده ما وهذا! إلٌه النهاٌة فً كله المال ٌصر أن إلى للمرابً، وتقدٌمها تحصٌلها
 من جدا   قلٌل عدد إلى صائر األرض مال جمٌع أن ٌتضح متناهٌة ؼٌر بعملٌة أنه: األسبق األلمانً الراٌخ بنك مدٌر شاخت الدكتور

 ٌإول النهاٌة فً كله المال فإن ثم ومن والخسارة، للربح معرض المدٌن بٌنما عملٌة، كل فً دائما ٌربح المرابً أن ذلك المرابٌن،
 (.۷ٕ) عادل ؼٌر ألنه مرفوض أمر وهو دائما، ٌربح الذي إلى الرٌاضً بالحساب

 
 :الرقمً الفضاء إلى النفٌس المعدن من ها تطور ومراحل النقود مسٌرة: الثانً المطلب

 
 :هما رئٌستٌن؛ مرحلتٌن إلى مسرتها فً النقود بها مرت التً المراحل نقسم أن ٌمكن

 
 :والفضة بالذهب المقٌّمة النقود مرحلة: أوال
 

 وقد عام، آالؾ خمسة نحو قبل العراق فً السومرٌون اخترعها فقد اإلسام، قبل موجودة كانت اجتماعٌة كظاهرة النقود أن معلوم
 دورها تإدي ظلت الماضً القرن من السبعٌنٌات مطلع وحتى التارٌخ ذلك ومنذ السوق، وإنتاج المبادلة باقتصاد تارٌخٌا ارتبطت
 الفرس دراهم علٌهم وترد الجاهلٌة، فً مكة أهل على ترد هرقل دنانٌر) كانت فقد الجاهلً، العصر ذلك فً بما المعروؾ، التقلٌدي
 بهذه وسلم علٌه هللا صلى النبً تعامل إذ الرسالة؛ عصر فً الحال استمر وكذلك ،(2ٕ() تبر أنها على إال ٌتباٌعون ال فكانوا البؽلٌة،
 العمالت بهذه وسلم علٌه هللا صلى النبً عهد فً تتم األخرى البٌوع معامالت وسائر والجزٌة الزكاة كانت كما ٌلؽها ولم العمالت

 قٌمته من وزنه ألن( الذهبً) الدٌنار على ٌطلق كان فقد والفضة، الذهب من تصنع النقود كانت حٌث ،(1ٕ)منه نكٌر دون من
 .منه المصنوعٌن الفضٌة قٌمته من وزنه ألن( الفضً) والدرهم الذهبٌة،

 
 

 ٌحتاج التً القٌمة منخفضة السلع بعض وجود وبسبب حصرا، األساس هذا على الناس بٌن والشراء بالبٌع التبادل ٌتم كان وهكذا
 ٌقول النقود، ٌشبه ما على التوافق تم -ؼالبا الذهب من أقل هً التً- منها بجزء وال بالفضة تقٌٌمها ٌمكن ال والتً عادة، الناس إلٌها

 فً سقٌم وال صحٌح خبر فً ٌعلم وال فقط، والفضة الذهب هً إنما لألعال وقٌما   للمبٌعات أثمانا   تكون التً النقود إن: )المقرٌزي
 المبٌعات فً كانت لّما أنه إال ؼٌرهما، نقدا   حدٌثه وال الزمان قدٌم فً أبدا   اتخذوا أنهم البشر طوائؾ من طائفة وال األمم، من أمة

 الذهب سوى شًء إلى الزمان من والحدٌث القدٌم فً هذا أجل من الناس احتاج منه، بجزء أو بدرهم تباع أن عن تقل محقرات
 أقٌم وال الخلٌقة، أخبار من عرؾ فٌما البته نقدا   للمحقرات جعل الذي الشًء ذلك أبدا   ٌسمَ  ولم المحقرات، تلك بإزاء ٌكون والفضة

 المتفاوتة السلع تقٌٌم فً والفضة الذهب ؼٌر من الوسٌط هذا مثل وجود أهمٌة الؽزالً اإلمام وٌبن(. ٖٓ( )النقدٌن أحد بمنزلة قط
 مطعمه فً كثٌرة أعٌان إلى محتاج إنسان كل إن حٌث من الدنٌا قوام وبهما والدنانٌر الدراهم خلق تعالى هللا نعم من: )بقوله وتبادلهما
 ومن ٌركبه جمل إلى محتاج وهو مثال الزعفران ٌملك كمن عنه ٌستؽنً ما وٌملك إلٌه ٌحتاج عما ٌعجز وقد حاجاته وسائر وملبسه
 ٌبذل ال إذ تقدٌر من العوض مقدار فً بد وال معاوضة من بٌنهما بد فال الزعفران إلى وٌحتاج عنه ٌستؽنى ربما الجمل ٌملك

( الصورة أو الوزن فً مثله منه ٌعطى ٌقال حتى والجمل الزعفران بٌن مناسبة وال الزعفران من مقدار بكل جمله الجمل صاحب
(ٖٔ.) 
 

 الخطاب بن عمر الخلٌفة زمن من بداٌة شرحها ٌطول بمراحل النقود مرت الرسالة عصر بعد أنه باختصار نذكر أن المهم ومن
 مشكلة وبرزت األمصار توسعت حتى مختلفة بصور بعده من توالت ثم النقود، ضرب من أول ٌعد الذي( عنه تعالى هللا رضً)

 أول) لقب المإرخون علٌه أطلق الذي مروان بن الملك عبد الخلٌفة عهد إلى األقالٌم، بعض فً وتزوٌرها النقود وتزٌٌؾ الؽش
 النقود، ضرب بٌوت تعٌن ومنها وتوحٌدها المزٌفة النقود على السٌطرة فً اتخذها التً الحاسمة واإلجراءات للدور( نقدي مصلح

 ( .ٕٖ) المجال هذا فً نفسه بالحزم الملك عبد هشام ابنه بعده تبعه ثم. المركزٌةعلٌها والرقابة السٌطرة أجل من عددها، وإنقاص



 
ٌّمة النقود عصر انتهاء مرحلة: ثانٌا  :المتنوعة العمالت وظهور بالذهب المق
 

ٌّة قٌمتها فً تساوي النقود فكرة كون حٌث من الذكر اآلنفة الطرٌقة على الحال استمر  األشكال فً اختالؾ على الثمٌن للمعدن الكل
 مقابل الثمٌن المعدن دور تقلص حٌث الحدٌث، العصر إلى القرون هذه َطوال المختلفة والحقب والدهور العصور حسب والصور

 أو رئٌسة احتٌاطٌة كؤداة الذهب استعمال بعدم فشٌئا   شٌئا   المركزٌة المصارؾ درجت الذي الوقت فً عادٌة بضاعة وأصبح النقد؛
 (.ٖٖ)للتسوٌة وسٌلة

 
 أحوال على بناء سعرها ٌتحدد سلعة كؤي وأصبح الرسمً السعر عنه سقط أن بعد الدولً النقد من وأخرج الذهب دور انتهى وبهذا

 (.۴ٖ) والطلب العرض
 

 قرار بصدور القٌمة المستقرة النقود عصر وانقضى السنٌن، آالؾ منذ اإلنسان عرفها التً النقود بموت االقتصادٌن بعض قى وقد
 ۵ٖ تعادل الذهب أوقٌة كانت حٌث والذهب، الدوالر بٌن العالقة فصل الذي م 1۷ٔٔ أؼسطس ۵ٔ فً نٌكسون األمرٌكً الرئٌس
 (.۵ٖ) ذهب إلى تحوٌله أمرٌكا خارج الدوالر على للحائزٌن خاللها من ٌتم كان التً الذهب نافذة وأؼلقت دوالرا،

 
 والرٌاالت الدنانٌر من بالبنكنوت تسمٌتها على اصطلح والتً المختلفة الدول بعمالت تمثل الذي الذهب بدل النقدي الوَرق حل ثم

 نقودا وأصبحت وؼٌرها والسنتات والقروش الفلسات من بؤجزائها تمثلت التً المساعدة النقود إلى زٌادة وؼٌرها والدوالرات
 التً النقدٌة؛ نظمها فً كؤساس االئتمانٌة النقود على اعتمدت بحٌث كافة، الحدٌثة النقدٌة النظم الشًء هذا على درجت وقد ائتمانٌة،

 فً النقدٌة السلطات قرار على المعروض كمٌة تتوقؾ بل السلع، من سلعة بؤي نقودها قٌمة لربط محاولة بؤي -النظم هذه- تقوم ال
 (.۶ٖ)دولة كل
 
 ونزع للذهب، الرسمً السعر إلؽاء الدولً النقد صندوق محافظً لمجلس م 1۷۶ٔ عام جاماٌكا مإتمر فً رسمٌا تقرر ذلك بعد

 الدولً النقد لنظام االحتٌاطٌة األصول فً األساس لتصبح SDR بالرمز له ٌرمز والذي الدوالر بعملة وإبداله منه، النقدٌة الصفة

(ٖ۷.) 
 

 إلى أدى والذي األنترنت، وانتشار ظهور مع تزامن الذي الكبٌر التحول هذا بعد النقود من جدٌد نوع ظهور بدأ المرحلة هذه وبعد
 والراء البٌع بمعامات النقود بوظٌفة تقوم التً اإللكترونٌة والنقود االئتمانٌة البطاقات فظهرت الدولٌة، المعامالت حجم فً هائل تزاٌد
 .الرقمً اإللكترونً االقتصاد منظومة ضمن تندرج والتً االئتمانٌة، البطاقات عر اآللً الدفع أجهزة طرٌق عن كاملة،

 
 :الشرعً وحكمه الرقمً االقتصاد عمل آلٌة: الثالث المطلب

 
 :واألعمال المال بعالم وعالقته الرقمً االقتصاد طبٌعة عن عام تصور: أوال
 

 خالل من الساعة مدار على بعضها مع تواصلها وطرٌقة األنترنت شبكات عمل آلٌة( 2ٖ( )تزمن كار جوٌل) االقتصادي ٌشبه
 رقصة فً كلها تتواصل حٌث ؛(1ٖ) للمخ الداخلٌة والشبكات اإلنسان دماغ اتبشبك أشكالها بمختلؾ الحاسبات أجهزة مالٌٌن

 فً النقد ٌنتقل إذ اإلنسان، مخ نبضات إٌقاع عن كثٌرا   ٌختلؾ ال الذي وانخفاضه السوق الرتفاع إٌقاعا منتجة متوازنة إلكترونٌة
 حالة فً ولكن أخرى، إلى عصبٌة عقدة من األعصاب عبر العصبٌة النبضات تنتقل مثلما آخر إلى حاسوب من الجدٌدة صورته
. والقوة واألحالم والثروات السلع تبادل معها وٌتم وصؽٌرة، كبٌرة الشرائٌة، القوة من وحدات تبادل تم بالقفز إلكترون قام كلما النقود
 الشاشات على سرٌعة كلمحات تظهر الدوالرات هذه الضوء، بسرعة إلكترونً دوالر ترٌلٌون 1ٔ من أكثر تبادل ٌتم ٌوم وكل

(۴ٓ.) 
 
 األلٌاؾ شبكات عبر النقود من تمر أٌام ثالثة فكل الهن، باألمر لٌس النقود كمٌة خاللها من تتم التً المبادالت حجم تصور مجرد إن

 أسبوعٌن وكل العاملة، قواها كل مع أمرٌكا شركات لكل السنوي اإلنتاج ٌساوي ما نٌوٌورك مثل الكبرى؛ المدن شوارع فً الضوئٌة
 ولندن طوكٌو شوارع عبر تمر الكمٌات بتلك شبٌهة مجامٌع أن كما العالم، لكل السنوي الناتج ٌورك نٌو شبكات عبر ٌمر

 (.۴ٔ) الجو طبقات فً وتنعكس البحر تحت تمر وكلها كونك، وهونك وشٌكاؼو وفرانكفورت
 
 فً الموجودة األراضً مثل مثله إنه إذ االقتصاد؛ إلى منه الرعً أراضً فً المشاعة بالحقوق شبٌهة الٌوم الرقمً العالم حقٌقة إن

 هم( اإللكترونً) الرقمً العالم مستخدمً أؼلب ألن منها، ٌستفٌدون ألشخاص ملكٌتها تعود وإنما الدولة تملكها ال مثال، قدٌمة مدٌنة
 تملك التً هً الشركات هذه ألن وؼٌرها( ماستر)و( فٌزا)و( آي سً إم)و( إم بً آي) كشركة الخاص القطاع مإسسات أصحاب
 (.۴ٕ)المعلومات عبرها تمر التً القنوات

 
 :الرقمً االقتصاد وآلٌات بوسائل الشرعً التعامل حكم: ثانٌا
 



 االرتفاع بسبب -للباحث ٌظهر فٌما- ٌرجع وهذا اإللكترونٌة، النقود عى ٌقتصر الرقمً االقتصاد مصطلح أن األفراد بعض تصّور
 وشامل واسع مصطلح الرقمً االقتصاد مصطلح أن فالواقع وإال األخٌرة، اآلونة فً( البتكوٌن) الرقمٌة للعملة األخٌر الصاروخً

 (.۴ٖ) الدراسة هذه بداٌة فً هذا وضحنا كما مسمى، من أكثر وله الحالً؛ عصرنا بها تمٌز التً الهائلة المعلوماتٌة بالثورة ٌرتبط
 

 والجهود الطوٌلة واألوقات الشاسعة المسافات تحتها اختصرت التً الرئٌسة المظلة ٌمثل الرقمً االقتصاد فإن تقدم ما على وبناء
 سباق فً باتت التً الرٌادة إلى منها الساعٌة وخاصة والدول؛ والمإسسات األفراد واقع فً عملٌة طفرة شكل والذي المضنٌة،
 من أكثر ففٌها وإال عمله، فً علٌها ٌعتمد التً وآلٌاته وسائله إحدى إال اإللكترونٌة النقود ماو وطفراته، تطوراته مواكبة فً محموم
 فً األكبر الجانب تمثل تزال ما والتً بل كذلك؛ الرقمً االقتصاد ٌعتمدها التً االئتمانٌة الممؽنطة البطاقات أشهرها ومن صورة،
 السوبر محالت فً النقود بوظٌفة تقوم إذ العالم، دول بمختلؾ الناس من كبٌرة جمهرة قبل من بها التعامل ٌتم والتً تعامالته،
 البحار وتخترق الصوت بسرعة الرقمٌة المعامالت هذه كل وتتم ذلك، إلى وما والمطاعم والفنادق بالوقود التزود ومحطات ماركت

 بشكل ٌومٌا ساعة والعشرٌن األربع مدار على والنهار اللٌل فً الصناعٌة األقمار عبر الفضاء فً بالبث أو األساك عبر والمحٌطات
 من%  ۵.ٕ نسبته ما تمثل ،(۴۴) ٌومٌا دوالر ملٌار ألؾ ٓٓٓٔ من أكثر إلى الرقمٌة المالٌة المعامات هذه حجم وٌصل متصل،

 فتتم المعامالت باقً أما فقط، دوالر ملٌار ۵ٕ ٌعادل بما أي العٌنٌة، والتجارة الفعلً باالقتصاد منها ٌرتبط ما المعامالت هذه قٌمة
 .المجرد المالً االقتصاد فً بٌنها والمضاربة األسعار تقلبات خالل من األموال فً الزٌادة تحقٌق إلى تهدؾ مشتقة وهمٌة أوعٌة فً
 

 المحرك ٌعد بل وشجعه، ذلك على الرقمً االقتصاد ساعد هائلة؛ تضخمٌة زٌادة فً أصبح المالً االقتصاد فإن المحصلة وفً
 والخٌارات المالٌة المشتقات على تعتمد مضاربات من اآللً الحاسب أجهزة على تجري التً المعامالت حجم زٌادة فً له، الرئٌس

ٌن بٌع إعادة فكرة على أساسا   تقوم التً التعامالت؛ من وؼٌرها والمستقبلٌات  المحّرم الربا باب صمٌم فً ٌدخل والذي وجدولته؛ الدَّ
 .جدا ضئٌلة بنسبة إال حقٌقً، إنتاج أي إلى تستند تكاد ال والتً والسنة، بالكتاب

 
 االجتهاد ٌمثل الذي الشرعً؛ المستند بٌان مع إلٌها فسنشٌر الرقمً، باالقتصاد المرتبطة المباحة المالٌة المعامالت ألهم بالنسبة أما

 بٌان فً واضح جماعً قرار إلى تحتاج التً المستجدات من تعد جمٌعها أو المعامالت هذه أؼلب المعاصر،كون المإسً الجماعً
 :اآلتً النحو على جمعتها وقد بها، الخاص الشرعً الحكم

 
 .متباعدٌن مكانٌن فً طرفٌن بٌن اإللكترونٌة األجهزة خالل من العقود إجراء حكم بٌان: األولى المسؤلة ٔ-
 .اآللً الدفع أجهزة واعتماد والشراء البٌع عملتً خالل االئتمانٌة طاقاتبالب التعامل حكم بٌان: الثانٌة المسؤلة ٕ-
 .اإللكترونٌة بالنقود التعامل حكم بٌان: الثالثة المسؤلة ٖ-
 

 ٌتعلق شًء بها ٌصدر لم التً الثالثة الفقرة باستثناء باختصار، بحقها الصادرة الشرعٌة والمعاٌٌر المجمعٌة القرارات وسنبٌن
 فهو بشؤنها صدر ما وكل الشرعٌة؛ المعاٌٌر هٌئة أو الفقهٌة المجامع مستوى على ٌبدو فٌما اآلن إلى المإسً الجماعً باالجتهاد

 :اآلتً النحو على وهً األفراد، مستوى على
 
 عصرنا فً جدا كثرة صور فً ٌتمثل والذي اإللكترونٌة، األجهزة خالل من العقود إجراء بمسؤلة ٌتعلق فٌما: األولى المسؤلة ٔ-

 بجدة اإلسالمً التعاون لمنظمة التابع اإلسالمً الفقه مجمع قرار خالل من سلفا محسوما ٌعد حولها الدائر الجدل فإن الحالً،
 حٌث والسلم؛ والصرؾ النكاح مثل المخصوصة العقود بعض استثنى والذي الحدٌثة، االتصال بآالت العقود إجراء بحكم الخاص
 (:۴۵) ٌلً ما على نص الذي القرار نص فً عقد كل مع معاملة كل ضابط إلى أشار
 

 االتصال وسٌلة وكانت كالمه، ٌسمع وال معاٌنة، اآلخر أحدهما ٌرى وال واحد، مكان ٌجمعهما ال ؼائبن بٌن التعاقد تم إذا: أوال
 ففً ،(الحاسوب) اآللً الحاسب وشاشات والفاكس والتلكس البرق على ذلك وٌنطبق ،(الرسول) السفارة أو الرسالة أو الكتابة بٌنهما
ه إلى اإلٌجاب وصول عند العقد ٌنعقد الحالة هذه  .وقبوله إلٌه الموجَّ
 

 بٌنهما التعاقد فإن والالسلكً، الهاتؾ على هذا وٌنطبق متباعدٌن، مكانٌن فً وهما واحد وقت فً طرفٌن بٌن التعاقد تم إذا: ثانٌا  
 .الفقهاء لدى المقررة األصلٌة األحكام الحالة هذه على وتطبق حاضرٌن، بٌن تعاقدا   ٌعتبر

 
 .عنه الرجوع له ولٌس المدة، تلك خالل إٌجابه على بالبقاء ملزما   ٌكون المدة محّدد إٌجابا   الوسائل، بهذه العارض، أصدر إذا: ثالثا  
 رأس تعجٌل الشتراط السلم وال التقابض، الشتراط الصرؾ وال فٌه، اإلشهاد الشتراط النكاح تشمل ال السابقة القواعد إن: رابعا  
 .المال

 
 .لإلثبات العامة القواعد إلى فٌه ٌرجع الؽلط أو التزوٌر أو التزٌٌؾ باحتمال ٌتعلق ما: خامسا  

 
 بالجوانب تفٌضمس بشكل المسؤلة اإلسالمٌة المالٌة للمإسسات والمراجعة المحاسبة هٌئة عن الصادر( 2ٖ) رقم المعٌار ناقش وقد

 منها تعلق ما سواء األنترنت، شبكة باستخدام المالٌة العقود بإبرام المتعلقة األحكام بٌان تناول حٌث جهاتها، مختلؾ من بها المتعلقة
 بهذه انعقاده زمان وتحدٌد باستخدامها، العقود إلبرام الشرعً التكٌٌؾ وبٌان بها، االتصال خدمة بتقدٌم أم التجارٌة، المواقع بإنشاء

 المالٌة التعامالت بحماٌة الشرعٌة األحكام بٌان إلى إضافة باألنترنت، العقود إبرام عند أحكام من بالقبض ٌتعلق ما وبٌان الوسٌلة،
 (.۴۶) الشبكة عبر تبرم التً



 
 اآلتً للقرار إصداره خالل من المسؤلة اإلسالمً الفقه مجمع حسم فقد االئتمانٌة، البطاقات بالتعامل ٌتعلق ما أما: الثانً المسؤلة ٕ-
(۴۷:) 

 طالب كان ولو حتى ربوٌة، فائدة بزٌادة مشروطة كانت إذا بها، التعامل وال المؽطاة، ؼٌر االئتمان بطاقة إصدار ٌجوز ال: أوال
 .المجانً السماح فترة ضمن السداد على عازما   البطاقة
 .الدٌن أصل على ربوٌة زٌادة شرط تتضمن لم إذا المؽطاة ؼر البطاقة إصدار ٌجوز: ثانٌا
 

 :ذلك على وٌتفرع
 .منه المقدمة الخدمات قدر على فعلٌا   أجرا   بصفتها التجدٌد أو اإلصدار عند مقطوعة رسوما العمٌل من مصدرها أخذ جواز -أ

 ٌبٌع الذي السعر بمثل بالبطاقة التاجر بٌع ٌكون أن شرٌطة منه العمٌل مشرٌات على عمولة التاجر من المصدر البنك أخذ جواز -ب
 .بالنقد به
 

 من ٌعد وال ربوٌة، زٌادة علٌه ٌترتب لم إذا شرعا فٌه حرج وال مصدرها، من اقتراض البطاقة حامل قبل من النقدي السحب: ثالثا
 من ألنها محرمة الفعلٌة الخدمات على زٌادة وكل. الخدمة هذه مقابل مدته أو القرض بمبلػ ترتبط ال التً المقطوعة الرسوم قبٌلها
 .شرعا المحرم الربا
 
 

 .المؽطاة ؼٌر بالبطاقة النقدٌة العمالت وكذا والفضة الذهب شراء ٌجوز ال: رابعا
 نوعٌهما وبٌن منهما بكل عرؾ والذي االئتمان وبطاقة الحسم ببطاقة الخاص( ٕ) رقم الشرعً المعٌار كذلك بها صدر كما

 بطاقاتها ٌحملون الذٌن وعمالئها واإلسامٌة المالٌة المإسسات قبل من بهما للتعامل الضابطة القواعد بوضع قام كما وخصائصهما،
 (.۴2) المختلفة حاالتها فً بها للتعامل الشرعٌة األحكام كذلك المعٌار وبٌن بها، وٌتعاملون

 
 العام أواخر اإلعالم قبل من علٌها الضوء تسلٌط تم تًوال المعماة الرقمٌة بالعمالت التعامل بحكم ٌتعلق ما أما: الثالثة المسؤلة ٖ-

 بشؤنها؛ الٌوم إلى محتدما   الجدل ٌزال وال نظرهم، وجهات اختلفت وقد والدارسن، الباحثٌن من عدد تناولها وقد ۷ٕٔٓ الماضً
 الدراسة أبرزها من ولعل أحكامها، من وبعضا ماهٌتها بٌان فً مختلفة دراسات صدرت وقد. الصاروخً قٌمتها صعود بسبب

ًّ  الحالً، وقتنا فً األقل؛ على منعها إلى مال والتً الحداد، العزٌز عبد أحمد الدكتور لشٌخنا النافعة المختصرة  من الكثٌر أن وب
ًّ  بها، التعامل وعدم منعها فً أمرها حسمت قد اإلسامٌة الدول من عدد فً الفتوى هٌئات  ما بدبً اإلسامٌة الشإون دائرة أن وب
 المبارك، المنتدى هذا أعمال فً وخاصة دراساتها بصدد تزال
 

 (:۴1)باختصار اآلتٌة األسباب إلى المنع إلى مٌله وأرجع
 
 اإلؼرائٌة، األنشطة فً ذلك مثل وٌكون كان الماحقة،كما الخسارة تكون وقد الُمرٌع، السرٌع الربح أمل على بالمال المخاطرة ٔ-

 معاشهم فً به لٌنتفعوا عباده على به تعالى هللا ٌفًء الذي المال بإضاعة شرعً محذور ذلك وفً بقٌِعة، سرابا   تكون ما فؽالبا  
 .ومعادهم

 عمالقة إال فٌها الدخول ٌتقن ال مشفرة، فلكٌة رقمٌة حسابات فً بل وماهٌته، حقٌقته ُتعرؾ ال شًء فً المجهول االستثمار ٕ-
 مما ذلك نحو أو قانونً ضمان ذات رسمٌة عمالت وشراء بٌع أو نافع إنتاج شركة فً ولٌس الرقمٌة، والمعرفة المعرفةاإللكترونٌة

 .اإلجرامٌة بالمافٌات مرتبط االستثمار ذلك ولعل إلٌه، ٌركن أصل وله به ٌُنتفع
 
 .دولٌا   المجّرم األموال ؼسٌل من ذلك وجعلت ،« البٌتكوٌن» تداول منعت التً الدول أكثر من الصادرة والقوانٌن األنظمة مخالفة ٖ-

 ذكره تم ما على اتفقت قد الرقمٌة العمالت صورة فً الرقمٌة النقود موضوع بحثت التً المعاصرة الدراسات أؼلب أن والواقع
 .أعاله

 
• • • 

 الخاتمة
 ثم الصناعً االقتصاد مرحلة ثم الزراعً االقتصاد بمرحلة تسمٌتها على اصطلح متعددة؛ بمراحل الطوٌلة مسٌرته فً االقتصاد مرَّ 

 الجانب فً تقدم من إلٌه وصلت بما ٌُقاس وتقدمها الدول َتطور أصبح والذي ،(المعرفً – اإللكرونً) أو الرقمً االقتصاد مرحلة
 .الصناعة ثم الزراعة من اإلنتاج بوفرة ٌتم المقٌاس كان أن بعد اإللكترونً،

 االعتماد على القائم التقلٌدي؛ االقتصاد عن مستؽنٌا العالمً االقتصاد أصبح وترابطه العالم وتداخل المعرفة أهمٌة تنامً ظل وفً
 موارده تنمٌة فً توظٌفها استطاع والذي الواسع، بمفهومها المعرفة محله حلت إذ للثروة، أول كمصدر الخام الطبٌعٌة الموارد على

 ضمنها من وٌؤتً الحٌاة، مرافق مختلؾ ٌؽطً أن استطاع كبرى مظلة شبكاتهب الرقمً االقتصاد مّثل وقد. التكالٌؾ بؤقل الطبٌعٌة
 .له الرئٌس المرتكز ٌعد الذي المادي الجانب

 مع( بعد عن العمل) بظاهرة مفهومه اختصار تم والذي الرقمً؛ االقتصاد توافق مدى بٌان عن لإلجابة الدراسة هذه جاءت وقد
 .عدمه من االنضباط هذا مدى وتتبع فائقة، عناٌة( النقود) التبادل لوسٌلة أولى الذي اإلسالمً؛ االقتصاد ضوابط

 
 :ٌلً ما إلى توصلت وقد



 علٌه القائمٌن حسب الؽراء، اإلسالمٌة الشرٌعة مع ٌتوافق ال أو ٌتوافق با توظٌفه ٌمكن بري، نظام عن عبارة الرقمً االقتصاد ٔ-
 .وإرادتهم

 .المادٌة التكلفة وتقلٌل المسافات وطً الخدمات تقدٌم فً نوعٌة انتقالة الرقمً االقتصاد ٌمثل ٕ-
 بنظام تحققت ما متى ُمثلى، وؼاٌات مقاصد لتحقٌق تسعى إنما معه، تتصادم وال التطور تعارض ال الؽراء اإلسالمٌة الشرٌعة ٖ-

 .وتبنته إلٌه دعت
 :التوصٌات

 :ٌلً بما الباحث ٌوصً الشرٌؾ الشرع بضوابط منضبط رقمً اقتصاد إٌجاد أجل ومن
 تنص الؽراء اإلسالمٌة الشرٌعة عمومٌات مع تتوافق الرقمً باالقتصاد التعامل نحو المتجهة الدول فً خاصة تشرٌعات إصدار ٔ-

 .الرقمٌة التعامالت بمختلؾ بالباطل المال أكل صور ومختلؾ والؽرر الربا عن االبتعاد ضرورة على
 تعرضت ما إذا وتؤمٌنهم الرقمً، االقتصاد منظومة ضمن بالتعامل قٌامهم أثناء لألفراد الطمؤنٌنة من معقول قدر توفٌر ٕ-

 .القرصنة أو التزوٌر أو السرقة إلى بهم الخاصة المعلومات
 ٌقدمها التً والمزاٌا الخدمً، الجانب عى والتركٌز المجتمعً الوعً بث خال من للجمهور وحقٌقته الرقمً االقتصاد واقع بٌان ٖ-

 الجهد تقلٌل فً
 .والكلفة والوقت

 
 تبادل من فٌه ٌجري بما حصره وعدم جوانبه، بكل الرقمً لالقتصاد العامة الكلٌات من الرقمً؛ المالً الجانب جزئٌة بٌان ۴-

 .سواه دون الرقمً االقتصاد تمثل أنها على الرقمٌةالمعماة؛ العمالت
 والبطاقات اإللكترونٌة، بالتعامالت ٌتعلق فٌما الشرعٌة المعاٌٌر وهٌئة اإلسامً الفقه مجمع عن الصادرة القرارات اعتماد ۵-

 .الرقمً االقتصاد فً المالً الجانب واقع ضمن تندرج التً األحكام وبقٌة الحكمً القبض ومسؤلة االئتمانٌة
 
 .بٌروت المعرفة، دار الؽزالً، حامد أبو الدٌن، علوم إحٌاء -
 .م ۴ٕٓٓ المرٌخ، دار الرٌاض، نجم، عبود نجم والمشكالت، والوظائؾ االسراتٌجٌة رونٌة؛اإللكت اإلدارة -
 م، ۷ٕٓٓ األولى، الطبعة عمان، الصفاء، دار اللٌثً، نادٌة الشمري، هاشم المعرفً، االقتصاد -
 .م ۶ٕٔٓ ه ۴ٖ۷ٔ القاهرة، العربٌة، مركزالدراسات األنصاري، صاح بالل. د المعاصرة، والنظم اإلسام بٌن االقتصاد -
 والتوزٌع، للنشر األهلٌة الدباغ، أسامة. د مراجعة هللا، عبد هشام ترجمة هاوس، نورد. د وٌلٌام -ساموٌلسون آ بول االقتصاد، -

 .م ٕٔٓٓ األولى، الطبعة عّمن،
 للنشر، األٌام دار الجورانً، حسن مناضل. د كاظم، عٌسى الدٌن محًٌ. أ المعرفً، االقتصاد نحو العربٌة البلدان توجه إمكانات -

 .م ۶ٕٔٓ األولى، الطبعة عمان،
 .م 1۷1ٔ دمشق، العربٌة، الٌقظة متولً،دار هشام ترجمة كندي، ؼٌوم العالمٌة، النقدٌة األزمة حول وحقائق أوهام -
 .ه ۴ٓ2ٔ الكوٌت، والفنون، للثقافة الوطنً المجلس ، 2 ٔٔ المعرفة عالم سلسلة زكً، رمزي للتخلؾ، النقدي التارٌخ -
 العلوم، بحر علً السٌد محمد تحقٌق المقرٌزي، علً بن أحمد الدٌن تقً النقود، ذكر فً العقود بشذور المسمى اإلسالمٌة؛ النقود -

 .م 1۶۷ٔ ه 2۷ ٖٔ الرضً، الشرٌؾ منشورات الحٌدرٌة، المكتبة
 
 .م ۴ٕٓٓ اإلسكندرٌة، الجامعً، الفكر دار الجنبٌهً، محمد منٌر للبٌانات، اإللكترونً التبادل -
 .م ۴ٕٓٓ األولى، الطبعة الجامعٌة، المطبوعات دار الرومً، أمٌن محمد األنترنت، عبر اإللكترونً التعاقد -
 .ه 12 ٖٔ بٌروت، اللبنانً، الكتاب دار حالق، علً حسان األموي، العصر فً والدواوٌن النقود تعرٌب -
 .م 1۷۴ٔ العراق، جمهورٌة اإلعالم، وزارة البكري، دروٌش ومهاب النقشبندي محمود بن ناصر المعرب، األموي الدرهم -
 الٌوم اإلمارات لصحٌفة اإللكترونً الموقع الحداد، العزٌز عبد أحمد. د المحدقة، والمخاطر الرقمٌة العمات -

http://www.emaratalyoum.com 

 .المضروب ؼٌر الذهب هو والتبر ، ۵۷ٔ ص القاهرة، المصرٌة، النهضة مكتبة البالذري، ٌحٌى بن أحمد البلدان، فتوح -
 الرإوؾ عبد طه: علٌه وعلق راجعه العلماء، بسلطان الملقب السام عبد بن العزٌز عبد الدٌن عز األنام، مصالح فً األحكام قواعد -

 .م 11ٔٔ - ه ۴ٔ۴ٔ منقحة، مضبوطة جدٌدة طبعة القاهرة، األزهرٌة، الكلٌات مكتبة سعد،
/  ٓٔ/  ٖٕ اإلماراتٌة البٌان لجرٌدة الرسمً اإللكترونً الموقع البٌان، صحٌفة ثابت، مناهل الرقمً، االقتصاد فً الالمركزٌة -
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 .ه ۴ٕٓٓ والتوزٌع، الحامدللنشر دار خلٌل، محمد علً قطؾ، سلٌمان إبراهٌم الجزئً، االقتصاد مبادئ -
 .م 11۴ٔ ه، ۴ٔ۴ٔ القاهرة، القدسً، مكتبة القدسً، الدٌن حسام الهٌثمً، الحسن أبو الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع -

 .م ۴ٕٔٓ ه ۴ٖ۵ٔ البحرٌن، – المنامة AAOIFI اإلسالمٌة، المالٌة للمإسسات والمراجعة المحاسبة هٌئة الشرعٌة، المعاٌٌر -

 العدد والتوثٌق، للمعلومات اللٌبٌة المجلة الدوٌبً، السالم عبد البشرٌة، ومواردها المعاصرة المجتمعات واقتصادٌات المعلوماتٌة -
 .م ۴ٕٓٓ األول،

 العدد والتوثٌق، للمعلومات اللٌبٌة المجلة الدوٌبً، السالم عبد البشرٌة، ومواردها المعاصرة المجتمعات واقتصادٌات المعلوماتٌة -
 .م ۴ٕٓٓ األول،

 .ه ۴ٕٓٔ - الثالثة الطبعة بٌروت، العربً، التراث إحٌاء دار الرازي، الدٌن فخر الكبٌر، التفسٌر أو الؽٌب مفاتٌح -
 .ه ۴ٖ2ٔ -م ۷ٕٔٓ األولى، الطبعة وموزعون، ناشرون البداٌة دار جاسم، حسن جعفر. د الرقمً، االقتصاد فً مقدمة -
 .م 12۶ٔ القاهرة، العربٌة، النهضة دار شافعً، زكً محمد والبنوك، النقود فً مقدمة -



 ۴ٖٖٔ الرٌاض، األولى، الطبعة المٌمان، دار بنشره وقامت العصٌمً، سعود بن محمد. د العربٌة، إلى ترجمه الذي النقود موت -
 .م ٕٕٔٓ -ه
 -ٕ مسقط، العمانٌة، االقتصادٌة للجمعٌة األول السنوي المإتمر إلى مقدمة مداخلة الجدٌد، االقتصاد فً الصناعٌة التنمٌة موجهات -
 .م ۵ٕٓٓ/  ٓٔ/ ٖ

 http://www.iifa-aifi.org اإلسالمً، التعاون لمنظمة التابع بجدة، الدولً اإلسالمً الفقه مجمع موقع -

 المالٌة للمإسسات العام المجلس خوجة، الدٌن عز. د المعتمد، اإلسامً المصرفً شهادة مع متوافقة تطبٌقٌة مادة المصرفً، النظام -
 .اإلسالمٌة

 .م ۴ٕٓٓ دارالصفاء، عّمن، الزعبً، محمد هٌثم السامرائً، فاضل إٌمان اإلدارٌة، المعلومات نظم -
 .م 121ٔ الكوٌت، للنشر، كاظمة شركة خلٌل، سامً والبنوك، النقود -
 
• • • 
 
 األٌام دار الجورانً، حسن مناضل. د كاظم، عٌسى الدٌن محًٌ. أ المعرفً، االقتصاد نحو العربٌة البلدان توجه إمكانات( ٔ)

 . ٓٔ ص م، ۶ٕٔٓ األولى، الطبعة عمان، للنشر،
 . ۴ٔ ص م، ۴ٕٓٓ اإلسكندرٌة، الجامعً، الفكر دار الجنبٌهً، محمد منٌر للبٌانات، اإللكترونً التبادل( ٕ)
 . ٕٔ ص م، ۴ٕٓٓ األولى، الطبعة الجامعٌة، المطبوعات دار الرومً، أمٌن محمد األنترنت، عر اإللكترونً التعاقد( ٖ)
 . ۷ٔ ص ه، ۴ٕٓٓ الحامد، دار خلٌل، محمد علً قطؾ، سلٌمان إبراهٌم الجزئً، االقتصاد مبادئ( ۴)
 . ۴ٕ ص ، ۴ٕٓٓ الصفاء، دار عّمن، الزعبً، محمد هٌثم السامرائً، فاضل إٌمان اإلدارٌة، المعلومات نظم( ۵)
 . ۵ٔ ص م، ۷ٕٓٓ األولى، الطبعة عمان، الصفاء، دار اللٌثً، نادٌة الشمري، هاشم المعرفً، االقتصاد( ۶)
 العدد والتوثٌق، للمعلومات اللٌبٌة المجلة الدوٌبً، السام عبد البشرٌة، ومواردها المعاصرة المجتمعات واقتصادٌات المعلوماتٌة( ۷)

 . ۴2 ص ، ۴ٕٓٓ األول،
 توجه نحو.  2ٔ ص م، ۴ٕٓٓ المرٌخ، دار الرٌاض، نجم، عبود نجم لمشكالت،وا والوظائؾ االستراتٌجٌة اإللكترونٌة؛ اإلدارة( 2)

 . ۴ٔ -ٖٔ ص الجواري، عباس مناضل. د كاظم، عٌسى الدٌن محًٌ. أ المعرفً، االقتصاد نحو العربٌة البلدان
 العدد والتوثٌق، للمعلومات اللٌبٌة المجلة الدوٌبً، السام عبد البشرٌة، ومواردها المعاصرة المجتمعات واقتصادٌات المعلوماتٌة( 1)

 . ۴۷ - ۴۵ ص م، ۴ٕٓٓ األول،
 . 1ٔ اآلٌة لقمان سورة( ٓٔ)
 . ۶۶ اآلٌة المائدة سورة( ٔٔ)
 12ٖ/  ٕٔ ه، ۴ٕٓٔ - الثالثة الطبعة بٌروت، العربً، التراث إحٌاء دار الرازي، الدٌن فخر الكبٌر، التفسر أو الؽٌب مفاتٌح( ٕٔ)
. 
 الزوائد مجمع. خالؾ بعضهم وفً وثقوا، ورجاله عنهما، هللا رضً عباس بن هللا عبد عن واألوسط الكبٌر فً الطبرانً رواه( ٖٔ)

 . ۵ٕٕ/  ٓٔ م، 11۴ٔ ه، ۴ٔ۴ٔ القاهرة، القدسً، مكتبة القدسً، الدٌن حسام الهٌثمً، الحسن أبو الفوائد، ومنبع
 عبد طه: علٌه وعلق راجعه العلماء، بسلطان الملقب السام عبد بن العزٌز عبد الدٌن عز األنام، مصالح فً األحكام قواعد( ۴ٔ)

 . ۵ٕٓ/ ٕ م، 11ٔٔ - ه ۴ٔ۴ٔ منقحة، مضبوطة جدٌدة طبعة القاهرة، األزهرٌة، الكلٌات مكتبة سعد، الرإوؾ
 والتوزٌع، للنشر األهلٌة الدباغ، أسامة. د مراجعة هللا، عبد هشام ترجمة هاوس، نورد. د وٌلٌام -ساموٌلسون آ بول االقتصاد،( ۵ٔ)

 . ٖٓ ص م، ٕٔٓٓ األولى، الطبعة عّمن،
 ص ه، ۴ٖ2ٔ -م ۷ٕٔٓ األولى، الطبعة وموزعون، ناشرون البداٌة دار جاسم، حسن جعفر. د الرقمً، االقتصاد فً مقدمة( ۶ٔ)

ٔ۷2 - ٔ۷1 . 
 مسقط، العمانٌة، االقتصادٌة للجمعٌة األول السنوي المإتمر إلى مقدمة مداخلة الجدٌد، االقتصاد فً الصناعٌة التنمٌة موجهات( ۷ٔ)
 . ۴ٔ ص م، ۵ٕٓٓ/  ٓٔ/ ٖ -ٕ
/  ٓٔ/  ٖٕ اإلماراتٌة البٌان لجرٌدة الرسمً اإللكترونً الموقع البٌان، صحٌفة ثابت، مناهل الرقمً، االقتصاد فً الالمركزٌة( 2ٔ)
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 الرقمً، االقتصاد فً مقدمة.  2۴ٕ ص م، ۴ٕٓٓ العربً، مجلة القائم، والتحدي العرب -الرقمٌة الثورة مستقبل فً التجارة( 1ٔ)
 .م ۷ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٖٕ البٌان، جرٌدة ثابت، مناهل الرقمً، االقتصاد فً الالمركزٌة.  2۶ٖ ص جاسم، حسن جعفر. د
 . ۵ٕ ص فً النقود وظائؾ إلى باختصار إلٌها اإلشارة ستتم كما( ٕٓ)
 للمإسسات العام المجلس خوجة، الدٌن عز. د المعتمد، اإلسالمً المصرفً شهادة مع متوافقة تطبٌقٌة مادة المصرفً، النظام( ٕٔ)

 . ۴۵ ص اإلسالمٌة، المالٌة
 م، ٕٕٔٓ ،السعودٌة العربٌة المملكة الرٌاض، المٌمان، دار العصٌمً، سعود محمد. د ترجمة كارتزمان، جوٌل النقود، موت( ٕٕ)

 .المصدر حسب ٕٕٔٓ سنة قبل إلى تعود المذكورة واإلحصائٌة.  ۵۶ ص
 . ۵1ٖٔ برقم مسلم وعند ، ۴ٓٓٔ برقم البخاري عند عنهما، هللا رضً هرٌرة وأبً الخدري سعٌد أبً عن علٌه متفق( ٖٕ)
 . ۵1۴ٔ برقم مسلم وعند ، 22ٕٔ برقم البخاري عند عنه، هللا رضً الخدري سعٌد أبً رواٌة من علٌه متفق( ۴ٕ)
 من والتولد والهبة اإلرث: منها أخرى طرق وهناك الؽراء، اإلسالمٌة الشرٌعة فً الكسب طرق إحدى هو العمل أن ٌخفى ال( ۵ٕ)

 .وؼٌرها المملوك
 م، ۶ٕٔٓ ه ۴ٖ۷ٔ القاهرة، العربٌة، الدراسات مركز األنصاري، صالح بالل. د المعاصرة، والنظم اإلسالم بٌن االقتصاد( ۶ٕ)

 . ۵ ٖٔ ص
 .المضروب ؼٌر الذهب هو والتبر ، ۵۷ٔ ص القاهرة، المصرٌة، النهضة مكتبة البالذري، ٌحٌى بن أحمد البلدان، فتوح( ۷ٕ)



 . ٕٔ ص ه، 12 ٖٔ بٌروت، اللبنانً، الكتاب دار حالق، علً حسان األموي، العصر فً والدواوٌن النقود تعرٌب( 2ٕ)
 بحر علً السٌد محمد تحقٌق المقرٌزي، علً بن أحمد الدٌن تقً النقود، ذكر فً العقود بشذور المسمى اإلسالمٌة؛ النقود( 1ٕ)

 م، 1۶۷ٔ ه 2۷ ٖٔ الرضً، الشرٌؾ منشورات الحٌدرٌة، المكتبة العلوم،
 .2 ص
 . 1ٔ/ ۴ بٌروت، المعرفة، دار الؽزالً، حامد أبو الدٌن، علوم إحٌاء( ٖٓ)
 م، 1۷۴ٔ العراق، جمهورٌة اإلعالم، وزارة البكري، دروٌش ومهاب النقشبندي محمود بن ناصر المعرب، األموي الدرهم( ٖٔ)

 . ۷۴ ص
 ۷۴ ص م، 1۷1ٔ دمشق، العربٌة، الٌقظة دار متولً، هشام ترجمة كندي، ؼٌوم العالمٌة، النقدٌة األزمة حول وحقائق أوهام( ٕٖ)
. 
 ص ه، ۴ٓ2ٔ الكوٌت، والفنون، للثقافة الوطنً المجلس ، 2 ٔٔ المعرفة عالم سلسلة زكً، رمزي للتخلؾ، النقدي التارٌخ( ٖٖ)

ٕ۴۵ . 
 . ۷ٔ ص العصٌمً، محمد. د ترجمة كارتزمن، جوٌل النقود، موت( ۴ٖ)
 . ۶2 ص م، 121ٔ الكوٌت، للنشر، كاظمة شركة خلٌل، سامً والبنوك، النقود( ۵ٖ)
 . ۵ٔ ص م، 12۶ٔ القاهرة، العربٌة، النهضة دار شافعً، زكً محمد والبنوك، النقود فً مقدمة( ۶ٖ)

 ثم تاٌمز، نٌوٌورك جرٌدة فً Sunday review)  األحد مراجعات قسم تحرٌر رئٌس ٌشؽل وكان متخصص، اقتصادي( ۷ٖ)

 .م 11ٖٔ سنة هارفارد جامعة فً األعمال مراجعة تحرٌر رئاسة تولى

 دار بنشره وقامت العصٌمً، سعود بن محمد. د العربٌة، إلى ترجمه الذي النقود موت)  The Death Of Money(  كتابه ٌنظر

 أحد وٌعد.  ۵ٔ ص البالد، لبنك الشرعٌة المجموعة مطبوعات سلسة ضمن م، ٕٕٔٓ -ه ۴ٖٖٔ الرٌاض، األولى، الطبعة المٌمان،
 فً الهٌكلٌة واالختالالت المالٌة األزمات حصول من المهمة االقتصادٌة األحداث من بالكثر تنبؤت التً المهمة المرجعٌة الكتب
 .حدوثها من مبكر وقت فً التقلٌدٌة المالٌة الصناعة عصب

 .آخر صنع ٌضاهٌه ال تعالى هللا صنع إن حٌث من التشبٌه هذا على التحفظ مع( 2ٖ)
 !الٌوم التبادل حجم مةبقٌ بالنا فما المإلؾ، ذلك إلى أشار كما الماضً، القرن من األخٌر العقد إلى تعود اإلحصائٌة هذه( 1ٖ)
 .بتصرؾ ٖٕ - ٕٕ ص كارتزمن، جوٌل النقود، موت( ۴ٓ)
 .نفسه المصدر( ۴ٔ)
 .الدراسة هذه من 1 - ۷ من الصفحات فً كما( ۴ٕ)
 .الثالثة األلفٌة دخول قبل الماضً القرن أواخر فً صدرت الرقمٌة التعامالت لقٌمة اإلحصائٌة هذه أن بالذكر الجدٌر من( ۴ٖ)
 بعددها المجمع مجلة احتوته كما( ٖ/ ۶)  ۵ٕ المرقم اإلسالمً التعاون لمنظمة التابع بجدة، الدولً اإلسالمً الفقه مجمع موقع( ۴۴)

 http://www.iifa-aifi.org .785/ ٕ السادس،

 المحاسبة هٌئة م، ۵ٕٔٓ دٌسمبر ه ۴ٖ۷ٔ صفر حتى اعتمادها تم التً الشرعٌة للمعاٌٌر الكامل النص الشرعٌة، المعاٌٌر( ۴۵)

 الرٌاض، المٌمان، دار ، AAOIFI اإلسالمٌة، المالٌة للمإسسات والمراجعة

 . 1۷2 - 1۵1 ص
 2ٓٔ: رقم قرار اإلسالمً، التعاون لمنظمة التابع بجدة، الدولً اإلسالمً الفقه مجمع موقع( ۴۶)

 http://www.iifa-aifi.org المؽطاة ؼٌر االئتمان بطاقات موضوع، بشؤن ٕٔ/ ٕ( ۴۷)

 . ۶ٕ - ۵ٔ ص الشرعٌة، المعاٌٌر ،ٕ رقم معٌار( ۴2)
 الٌوم اإلمارات لصحٌفة اإللكترونً الموقع الحداد، العزٌز عبد أحمد. د المحدقة، والمخاطر الرقمٌة العمالت( ۴1)
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