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Abstract: 

 The purposes of Islamic Shari are to bring utilities and benefits and 

also to avoid depravation.This sharia is very suitable for human instinct 

; it is valid for every place and time. 

Our respectable jurists said that non of difficulties hasn't a rule in our 

god's book so we have to be aware of the rules and judgments' of those 

troubles and what is expected to happen. 

In this research, in God's willing, we declare the 

jurisprudent regionalization (adaptation) of electronic digital 

money (system of transferring electronic money) and what is related to 

this system of jurisprudent restrains because the electronic money is 

people's needs which contributes in accomplish their finance dealings 

by great quickness to transfer their money with reducing its expenses 

that the finance dealing is considered as a practical life nerve that pours 

in individual's controlled benefits which doesn't contradict with 

Islamic sharia goals and principles. 

So, it is important to know the jurisprudent terms and to evaluate 

economic and banking work that is included in principles of Islamic 

sharia, according to jurisprudent rules connected with Islamic banks 

work. 

Key words: The purposes of Islamic Shari, Islamic jurisprudence, Numeral 

Finance. 
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   يلسامالتمويل الرقمي في الفقه اإل
 

 2  هناء محمد حلسين احمد التميمي
 

 الملخص
كونهاشريعةيةهيجلبالمنافعودرءالمفالسد،لسامهممقصدمنمقاصدالشريعةاإلأإن

وحياةاإلنلسانمرتبطةبحاجياتهالتيريةوهيصالحةلكلزمانومكانمنالسبةللفطرةالبش

العصر يحددها ، التكنولوجيا النوازلوالملستجداتونحنفيزمن العلميوتعدد والتطور

الفقهيةلهاوضوابطهاالتيتبعدمعاماتناعنحكاماألمنمعرفةالبدلنا،ةالمعاصرةالفقهي

قالفقهاؤناالعظاممامننازلةإالولهاحكمفيكتابهللاالرباوالفائدةالمحرمةشرعاً.وقد

ملستجداتها.وتلكالنوازلأحكامفابدلنامناإللمامب

لدىفقهاءاالقتصاداإلنعمليةالتكييفالفقهيإو أهمية يةلساماإليوالمصارفلسامله

لماالشرعيةواالجتهادفيوضعالقواعدوالضوابطلدورهفيبيانصحةالحكمالشرعي.

.يلستجدمنملسائلاقتصاديةومصرفية

البحثنبينالتأصيل)التكييف(الفقهيللنقودالرقمية ضوابطومايتعلقبهامن،وفيهذا

ف في تلُسهم التي الناس حاجيات من حاجة تمثل صورها بكل النقود كون انجازقهية،

فائقة بلسرعة المالية األموالمعاماتهم ولتحويل الستخدامها..ولما كلف كانتانخفاض

وللمجتمع للفرد، العملية الحياة عصب هي المالية المعامات ، في مصلحتهوتنصب

يةومبادئها.لسامدالشريعةاإلالمنضبطةالتيالتتعارضومقاص

تقييم الرقمية.و والنقود المالية للمعامات الشرعية الضوابط معرفة من فابد

 اإلالعمل الشريعة مبادئ ضمن واالقتصادي القواعدلسامالمصرفي وفق وعلى ية،

 اإلالفقهية المصارف بعمل يةلسامالمتعلقة معامات. لهكذا الفقهي التكييف وبيان

.معاصرةمالية

 .مقاصدالشريعة،يلسامفقهاإل،الالتمويلالرقمي:الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة:

االجتهاداتوالشرعيةيومايتميزبهمنشمولومرونةوواقعيةيلستوعبالملستجداتكافةبنصوصهلسامنالتشريعاإلإ

اإل للشريعة الكلية علىالمبادئوالقواعد الملستندة فاإللسامالفقهية لسامية. نقديجديدلم يأتبنظام يشترطشكاً، ولم

خاصةلتؤديدورهااالقتصاديبكفاءة،كونهاأحكامدورالنقودفيضبطلكنه،ذلكلعرفالناس بلترك،معيناًللنقود

أداةلتحقيقوظائفمعينة.

فيالنظام النقود معيناًلساماإل فكفاءة يالتتطلبشكاً بشكلوإ، إلىأداءوظائفها كفاءتها ترد كاملنما فيقولحجة،

كوناحاكمينبينلتتداولهمااألياديوياألموالخلقهللاالدنانيروالدراهم،حاكمينومتولسطينبينلسائرالغزالي:لساماإل

بالعدل،  ولحكمةاألموال بهما التولسل وهي أخرى األشياء لسائر إلى في عزيزان عندأنفلسهماألنهما كذلك واألمر

النقودهيولسيلةاالقتصاديينفانمنشرائط للتبادل اعتبارمعيارية للقيم، ومعياُر للقيم، ومقياُس للمدفوعات، وولسيلة

اآلجلة.

 يجعل ثقة ولسيط على والحصول المالي الرقمي النقدي النظام تطور هي المعاصرة القضايا الماليةومن المعامات

المعتمدةعلىتحويلاالرصدةالنقديةمباشرةفيالمشتركين،بوجوداالنترنتالعالميوالستخدامولسائلالدفعمحصورة

نترنت.اداةلتلسويةمعاماتاإلية.وهي،لكتروناإلالشيكاتأوبوالسطةبطاقةاالئتمان،

:يبمبحثينلسامنظوراإلوفيبحثيلسوفاتناولموضوعالتمويلالرقميفيالم

اإليضم:األول االقتصادي والمصارفاإللساملسماتالنظام يةلسامي، اإل، ية،لسامالمصارفالرقمية الرقميةالنقود

والتكييفالفقهيالشرعيلها.

                                                           
 hana72na@yahoo.com  ،د.،جامعةبغداد،العراق 

2
  



NUMERAL FINANCE IN ISLAMIC JURISPRUDENCE   

  

 

 408   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

اهميةالتمويلالرقمي.العملةالرقميةالماليةالمصرفيةيضمالضوابطالشرعيةللمعاماتالثاني:



 :األولالمبحث 

 يلساملسمات النظام االقتصادي اإل :األولالمطلب 

االقتصادياإلاإلطارإن للنظام األلسامالعام للبعد امتاكه العقيديوفقالمنهجيخاقيهو وعملالدارسللملسلمين.

توجيًهااالقتصاديمناآلياتواألحاديثالتييجدفيها)الباحث(الملسلمهوأنيلستنبطالقواعدالعامةالتيتحكماللسلوك

 يعرفالنظام وعليه اقتصاديًا. واأليبأنه:لساماالقتصادياإلوإرشاًدا فيلساماإلخاقاللسلوكالمنبثقعنالعقيدة ية

 الموارد اإلنلسانيةالماديالستخدام الحاجات إلشباع ة ذات اإليديولوجية والمنظورات اإليمان على يعتمد فهو األهداف.

عقيدةاقتصاديةمتكاملةوليلستكونهعنالماديةالمفرطةوااللستغالويهدفإلىاالبتعاد.والعبوديةيةوالنفلسيةخاقاأل

اقتصاديةعلمية.

والمجتمع،فايحرمواليبيحيوازنبينمصلحةالفرد،وإنلسانيعالمي،وواقعي،يأخاقو،وعقدي،فهواقتصادرباني

فيهوالمال،وهواقتصادموجه،ملستقلعنغيره،نوعهوهوفريدفي.خاصةأوعامةجلبالمصلحةأوإالدرءالمفلسدة

:فقالتعالى،واإلنلسانملستخلففيه،تعالىوالملكيةفيههللولسيلةوليسغاية،

{يَجاِعٌلفِياألرضَخِليفَةًَوإِْذقَاَلَربَُّكِلْلَماَئَِكِةإِنِ }

.والتدبيراإلنلسانبمايكفللهالقيامبهذهالمهمةمنالعلمواإلدراكوبموجبهذاااللستخافزود

 َكذَّبُ}وقالتعالى: َواأْلَْرِضَولَِكْن اللسََّماِء ِمَن بََرَكاٍت َعلَْيِهْم لَفَتَْحنَا َواتََّقْوا اْلقَُرىآَمنُوا أَْهَل أَنَّ َولَْو َكانُوافَأََخْذنَاهُوا ِبَما ْم

يَْكلِسبُوَن{

يبخلوهالتاممنالربا،فايجوزأنيكتلسبالمالمنلساماإلفيتميزاالقتصاد،فربطهللاعزوجلالتقوىبالبركةوالخير

فيحرامأومعصية ينفقه ، اإلوالفيما وأقريلساميضرالناس.واالقتصاد المنضبطة االقتصادية الملكيةاثبتالحرية

إناألصلوالقاعدةالفقهية،وحرمهالشارعالحكيم،وعلىوفقمبدأالضرروالضرارماأحلهةبوالخاصبشقي هاالعامة

.فيالمعاماتاإلباحة



  :يةلسامالمصارف اإل: المطلب الثاني

وأهمهاأنالتتعاملبالربا،يةلسامومبادئالشريعةاإلأحكاميةأنهاملتزمةفيمعاماتهابلساماألصلفيالمصارفاإل

تلسهيلأخذاًوالإعطاًء.ال علىوالمصرفهومؤلسلسةماليةهدفها لزبائنها المعاماتالماليةوحفظاألموالوتشغيلها

: أهدافه أهمقودحرفةلها،هومنشاةماليةتتخذمناالتجاربالنأوية،لسامومبادئالشريعةاإلأحكاموفق

فيجميعصورهاالربويةالتمويلوااللستثمارالقائمةعلىألساسالفائدةغيرتقديمالخدماتالمصرفيةوممارلسةأعمال-

يلسامبمايعودبالنفعوالربحعلىالمجتمعاإل،وأشكالها

وولسائلمصرفيةالتتعارضتطويرولسائلجذباألموالوالمدخراتوتنميتهابالمشاركةفيااللستثمارالمنتجبألساليب-

يةملساالشريعةاإلأحكامو

للمجتمع.يفيالمعاماتالماليةللملساهمةبالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةالشاملةلسامتحقيقالمنهجاإل-

توفيراألمانفيتوظيفأموالالمودعينوالملستثمرينوالملساهمينلتعظيمهاوتنميتها.-

.المشروعاتتوفيراألموالالازمةألصحابالفوائضالماليةوأصحاب-

 

 :النقود الرقمية المطلب الثالث:

انتقومبتطويرالمنتجاتالمصرفيةالتيتقدمهالسامالمصارفاإل بمااليةيجبعليها الشريعةأحكاميخالفلزبائنها

وية.لساماإل فيصناعة االبتكار فيمجال التقنياتالحديثة من االلستفادة ألسواقرأسالمال ونقل إلىالتمويل والنفاذ

العالمية واأللسواق المالية التكنولوجيا فرص لتعزيزالستغال الرقمي المالي للملستخدمينوالشمول وصولها نطاق

و للعماء منشرائحجديدة المصرفي،االلستفادة النظام من مختلفوالملستبعدينماليا منالستخدام أنتلستفيد لها يمكن

،المعاييرتنميطوتوحيدإطارحتىفيوالمتطلباتالشرعيةواناالمتثالالفعالللوائحالتنظيميةلضمتقنياتالتكنولوجيا

الشريعة.يقللمنمخاطراللسمعةالمتعلقةباحتمالخرقمتطلباتوممايعززمننموالصناعة
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ولكيتؤديالنقودوظائفها.إلبراءالديونأوولسيطاللتبادلكلشيءياقيقبوالعامابينالناسويعدبوجهعام:والنقود

:يجبأنتكونيلسامعلىوفقالمنظوراالقتصاداإل

ملستقرةالقيمة-

لها.والمالكةمعلومةجهةاإلصدارالضامنةلهالمصدرةمنالدولةاذاتغطاءقانونيلهامدعم-

المعاماتالمنهيعنهاشرعاً.أحكامعلىوفق.خاليةمنالغرروالضرروالغش-

عاماًکولسيطللتبادلکلشیءيلقىةاراءولكنيمكنالقولبانهاوللفقهاءفياطاقكلمةالنقودوالستعماالتهاعد قبوالً

بينهمالجلودحتىتکونلهاولوأنالناسأجازوامالك:ذلكالشیءوعلىأیحاليکون.ويؤيدذلكقولاإلماممهماکان

.)أیمؤجلة()أیالفضة(نظرةأنتباعبالذهبوالورقوعينلکراهتهايتعاملونبهاونهیالعملةالتیأیتکلسکة

 الذين االقتصاديين اصطاح مع للنقد فیتعريفهم الفقهاء يلتقىاصطاح التعريفللنقد أیوبهذا بأنها النقود يعرفون

مقياسلقيمةاألشياء.أووالسطةمتداولةللتداولمقبولةعلىنطاقوالسعکمعيارأوولسيلة

يةالرقميمؤلسلسةمالانالتعاملبالنقودالرقميةيعنيارلسالالقيمةالنقديةبذاتهاعبرشبكةاالنترنت،يقومباصدارالنقد

وهورقمفريد(Number Refere)مرجعيوتحتويوحدةالنقودالرقميةعلىرقموذلكمقابلحلساببعملةرلسمية.

اتفاقابتحويلهذهالوحدةالىالقيمةالتيتكافئهاأولمصدرهاوالملتزمقانونااليتكررويميزالعملةالرقميةالتوقيعالرقمي

فهيالماديالبريدرفوارلسالهاعبراشبهبارلسالورقةنقديةفيظوهذا.الدينارمثا(أو)الدوالرلسميمنالنقدالر

ليلستماديةملمولسة،يفقطإلكترونأوعملةمتاحةبشكلرقمي ، الويتممعالجتها المحافظأوكمبيوتربالستخداماجهزة

ودفعثمنالخدماتوهيتحتويعلىجميعخصائصالعملةويمكنالستخدامالعماتالرقميةلشراءاللسلعية.لكتروناإل

ويمكنالرقميةانالمدفوعاتتتممباشرةبيناالطرافدونالحاجةالىالولسطاء.اياالعماتومنمزالفعليةالجوهرية.

.اتالمشفرةالرقميةمجموعةشاملةتضمالعماتاالفتراضيةوالعماعتبارالعمات

،تضرالمتعاملينبهامخاطرولهلسلبياتوالنغفلعنوجوددرالساتوأبحاثتبينأنالتعاملبالنقودالرمزيةالمعاصرة

عدة: أشكال حيثولمخاطرها الفيرولسات؛ االختراقوخطر اإلمنها الهجماتوعملياتالقرصنة تهديديةلكترونتمثل

للتأثيرفيقيمةالعملة،المبالغالمفقودةتخلفخلسائركبرىالتتوقفعلىووجوديا .يجبلسعاروتقلباأل،بلتتعداها

ي.لكترونهيللتمويلالمالياإللتكونالصورةواضحةفيمعرفةالتكييفالفق،باالعتبارااللتفاتإليهاوأخذها



 المطلب الرابع: 

  التكييف الفقهي للنقود الرقمية: 

،قضاياواقعهاالقتصاديينعكسهذاالتطورعلىإنالعصرالحالييتطورحضارياواجتماعيايصاحبهتطورتكنولوجيا

لمالهدورفيتوصيفالنازلة،التكييفالفقهيحكمالشارعفيها،ولندرةالمجتهدينزادتالحاجةإلىالتيتحتاجإلى

 إليه تنتمي الذي األصل وتحرير التخريجوتصورها لعلماء فيها البحث وتلسهيل الواقعة حول النظر وتقريبوجهات

منأهل وأصحابالوجوه مجتمعينلاجتهاد كانوا لسواء الفقهيةالمذاهب، متفرقينفيبأوضمنالمجامع ادهمآحاد

.والتعليملإلفتاء

قالنصالشرعيعلىتطبيبأنهوعرفهلقرضاويالفقهاءالمعاصرونومنهمالشيخاوقدالستعملمصطلحالتكييفالفقهي

.تمائهاالىأصلمعينمعتبران.وعرفالتكييفالفقهيللملسالةهوتحريرهاوبيانالواقعة

وأركانهاللقضيةالملستجدةفي(بشروطهاملةالتصور)كمالالفهموالمعرفةهوإعطاءصورةمنضبطةكافيمكنالقول

المصادرالشرعيةاألصليةوالتبعية.الحكمالشرعيالمنالسبلهامنالواقعالعمليليتلسنىللفقيهانيخرج

يحكمعليهابنفيغيرإنلشيءفيالعقل،وإدراكالماهيةمنإذإنالتصوركماعرفةاإلمامالجرجاني:حصولصورةا

.إثباتأو

أو.القواعداألصوليةعلىوفقالشرعيةالعمليةمنأدلتهاالتفصيليةحكاموهوالستنباطاألااللستنباطإماالتخريجفمعناه

.شبههاوالتلسويةبينهمافيهنقلحكمملسالةالىماييرادبه

وافقللدليلالصحيحالمىواأللساسالتيينبنيعليهالتخريجاألولانهالخطوةييفالفقهيوالتخريجلةبينالتكوالص

صحةالحكمواالجتهادمنلدورهفييةلساميوالمصارفاإللسامنالتكييفالفقهيلهأهميةلدىفقهاءاالقتصاداإلإف

 لها المصاحبة والقرائن بحقيقتها الواقعة معرفة الشرعيواالماراتخال الحكم ايجاد في تلساعد لماوالعاماتالتي

يلستجدمنملسائلمالية.
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انطباقهامععناصرومناجلالتوصلالىحكمالتعاملبالعماتالرقميةيجبالبحثفيطبيعتهاوخصائصها.ومدى

ظوراتالشرعيةكالربا.المحمنوالتاكيدعلىخلوها.حددهاالفقهاءفياعتباراالثمانالنقودالتي

فينتفياشتراطالدعامةالماديةهابدوناشتراطشكلمحددفنبدابقولالفقهاءفيجوازاتخاذالناسالفلوسولسيلةللتعاملب

المبدا..كونصورةالنقودواشكالهافيتغييرملستمرعبركالورقوالمعدنويصحاعتبارالعماتالرقميةاثمانامنحيث

.فيمقدمتهعالمابنخلدونهذامااشاراليهالوالزمن.

تغييراما فيالعماتالرقميةرغم الفقهاءمتوفرة التيتحدثعنها الرقمية الماليةفيالنقود فيصفة العرفوالعادة

الدولوالحكوماتالتمويلبهاكونهاعماتعالميةاختل اليهوهنفتفيشرعيتها وهيأنا.اكحقيقةالبدمناالشارة

على يقتصر بها التعامل زال ما األالعماتاالفتراضية من معينة والمؤلسلساتفرادمجموعة حرصتالشريعة، وقد

.حيثتتركزالعملةاالفتراضيةفيفرادنيكونفييدفئةقليلةمناألأهعنإخراجويةعلىمقصدرواجالماللساماإل

ويملكونأجهزةتعدينعاليةالقدرة.،تكنولوجياالمعلوماتيجيدونالستخدامتقنيةيديمنأ

يقبلولم،فرادثقةاألفلمتحصلعلى،بلتقتصرعلىشراءبعضاللسلعوالخدمات،والتصلحللوفاءبكلااللتزامات

ثقة.والجهالة.وقيامهاعلىمبداعدمالالتعاملبهاعندأكثرالدولوالمؤلسلسات.كونهامشمولةعلىالغرر

العملة علىالمجهولية تقوم المالكينواالفتراضية الضمان.(المتعاملينبها)مجهولة وعدم الماليفيوتهدد االلستقرار

عرضالن كميات في التحكم الن فيها، الستخدامها ينتشر التي الدولة يعد لم الدولة.قود لسيطرة فعدمتحت وبالتالي

منحيثبيانلة.كونهاتؤثرعلىاقتصادالدوالمحظوراتالشرعية.عاملبهامنالتاالعترافبالعماتالتشفيريةيجعل

عائديتها.



   :المبحث الثاني

 : األولالمطلب 

للمعامات المالية المصرفية: الضوابط الشرعية

حاليامنشكلجديدللنقود،ومايطرحبعدالتعريفبالنقودوبيانوظائفهاوأشكالهاوماتعارفعليهالناسفيالتعاملبه

ُالْ}لسبحانهوتعالىفيكتابهالعزيزهللانقولإنالنقودالرقمية.ومنها َّللاَّ بَاَوأََحلَّ َمالر ِ ،{بَْيَعَوَحرَّ

:وقالهللاتعالى

أَْنيَاأَيَُّهاالَِّذيَنآَمنُوااَلتَأُْكلُواأَْمَوالَُكْمبَْينَُكْمبِاْلبَاِطلِ} َإاِلَّ َّللاَّ َكاَنبُِكْمتَُكوَنِتَجاَرةًَعْنتََراٍضِمْنُكْمَواَلتَْقتُلُواأَْنفلَُسُكْمإِنَّ

.{َرِحيًما

النصالقرآنيعلىو يترك واجتهاداتهملم الستنباطاتالفقهاء ً توضيحا وزادته بتفاصيل النبوية اللسنة قيدته بل إطاقه

 الفوالستقرائهم قهيةللقواعد ضوابط، لنا وضعوا والستخدامنا الملستحدثة المالية فيتعاماتنا عليها نعتمد لألشياءشرعية

واقيامها.

الشرعي الحكموالضابط شرعية يبين الذي منها،والملستحدثهو والمعاصر ألسالسها األهدافواللسيالساتعلى تحدد

تتخذالقراراتالازمةلتطويروواألحداثالمالية،المعاماتوتراقبوتقوم،وتوضعالخططوالبرامج،وااللستراتيجيات

والضابطالفقهيهوحكمكليفقهيينطبقعلى،يةلساممبادئالشريعةاإلوأحكامهذاكلهعلىوفقواألداءإلىاألحلسن

من للمعاماتالماليةالضوابطوبابواحدفروعمتعددة صادقةفيالتعاملمعال)النيةإخاصالنيةهلليهالشرعية

المقاصدالشرعية.وهيأنالغايةمنالعملهوالحصولعلىالمالالحالالطيبليعيناإلنلسانعلىتحقيق(اآلخرين

الضابطمنالقرآنو دليلهذا َصاتِيالكريمقولهللاتباركوتعالى: إِنَّ ِ َوَمْحيَايَ َونلُُسِكي قُْل العَالَِمينََوَمَماتِيلِِلَّ ِ ،َرب 

.(وإنمالكلامرئمانوىلنياتإنمااألعمالبا)رلسولهللاصلىهللاعليهولسلم:وقول

وتألسيلساعلىمالسبقيجبعلىكلملسلمقبلأن.األموربمقاصدهامنالقاعدةالفقهية:ذاالضابطولقدالستنبطالفقهاءه

 أنيجدد بأيمعاملة يهم بأنهذا هللاعزوجلالنية مرضاة ابتغاء العمل شيء، ليسفيه خالصا ولوجهه ملصالحا

النفس.لهوى



 :تجنب الخبائث مهما كان قدرها، والمعامات المصرفية تكون في مجال الطيبات

الفتوىالفقهيةومصادريةوعلىوفقماجاءبالمجاميعلسامومبادئالشريعةاإلحكامإيأنتكونالمعاماتمطابقةلأل

الكريمقولهللاتباركوتعالى:دليلهذاالضابطمنالقرآنوية.لساماإل
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ً} افِياألَْرِضَحاالًَطي ِبا  َوالَ يَاأَيَُّهاالنَّاُسُكلُواِممَّ بِينٌتَتَِّبعُواُخُطَواِتالشَّْيَطاِنإِنَّهُلَُكْمَعُدوٌّ {مُّ

.(طيباليقبلإالطيباإنهللا)هللاصلىهللاعليهوالهولسلم:وقولرلسول

قواعدالفقهيةالشرعيةاآلتية:الضابطملستنبطمنالوهذا

(.األصلفيالمعاماتاإلباحة)الحل-

ولسائلالحرامحرام.-

الباقيحال.ومناختلطبمالهالحالحرامأخرجقدرالحرام-

بالباطلحرام.أكلالمال-



:توثيق المعامات

وحقيقتهوالتيتضبطالعقوديجبأنتكونالعقودموثقةوملستوفاةلكافةالشروطالصحيحةالتيتنصبفيمقتضىالعقد

ىعلىهذاالضابطبقولهعزلقدأكدهللالسبحانهوتعالولتجنبالغرروالجهالةالتيتفضيإلىالنزاعالمشكل.المصرفية

وجل:

ىفَاْكتُبُوهُيَاأَيَُّهاالَِّذيَنآَمنُواإِذَاتََدايَنتُمبَِدْيٍن} لَسمًّ {ُكْمَكاتٌِببِاْلعَْدلَِوْليَْكتُببَّْينَ إِلَىأََجٍلمُّ

قولهلسبحانهوتعالى:و

.{وابِاْلعُقُودِآَمنُواأَْوفُيَاأَيَُّهاالَِّذيَن}

.الفقهيةاألصلفيالعقوداللزومويعودهذاالضابطللقاعدة



 :الغرر والغش والجهالة واإلذعان()خلو العقود المصرفية من 

القرآنعلىذلكبقولهللالقدأكد،وفلسادهاأوخاليةمنالبيوعالمنهيعنهاشرعاًوالتيتؤديالىإبطالهاإيأنتكون

تباركوتعالى:

نُكمْتَأُْكلُواأَْمَوالَُكمبَْينَُكمبِاْلبَاِطِلإاِلَّأَنيَاأَيَُّهاالَِّذيَنآَمنُواالَ} {تَُكوَنتَِجاَرةًَعنتََراٍضم ِ

فقالصلىهللاعليهولسلم:،أموالاآلخرينونهانارلسولهللاصلىهللاعليهولسلمعناالعتداءعلى

.(دمهومالهوعرضه،كلالملسلمعلىالملسلمحرام)

يةالتيتلسندهذاالضابط:لفقهومنالقواعدا

الغررالكثيريفلسدالعقود-

الجهالةالمفضيهإلىنزاعمشكلتبطلالعقود.-

حرمةأكلأموالالناسبالباطل.-

األصلفيالعقوداللزوم.-



 مشروعية الولسيلة:و مشروعية الغاية

وأنالولسائلالتيتؤديإلى،تلستخدملتحقيقهامشروعةالولسائلالتي،ويعنيذلكأنتكونالغايةمنالمعاماتمشروعة

جل:ومنأدلةذلكقولهللاعز،ومعاماتمحرمةحرام

بَْعَدَعاِمِهْمَهذَااأَيَُّها}يَ يَْقَربُواالَملْسِجَدالَحَراَم  الَِّذيَنآَمنُواإِنََّماالُمْشِرُكوَننََجٌسفَاَ َعْيلَةً ِمنفلََسْوَفَوإِْنِخْفتُْم ُ يُْغِنيُكُمَّللاَّ

ََعِليٌمَحِكيمٌ َّللاَّ .{فَْضِلِهإِنَشاَءإِنَّ

اآلتية:إلىالقواعدالفقهيةويعودهذاالضابط

ولسائلالحرامحرام.-

مشروعيةالولسيلة.-



  التيلسير ورفع الحرج عن الناس: 

تباركوتعالى:فقالهللا،وذلكلرفعالحرجعنالناس،البدائلالمشروعةلتلسهيلوتيلسيرالمعاماتاختيار

ُِبُكُماليلُْسرَ} {يُِريُدبُِكُمالعلُْسرَ َوالَ يُِريُدَّللاَّ
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يِنِمْنَحَرجٍَوَماَجعََل}قولهعزوجل:و {َعلَْيُكْمفِيالد ِ

.(وتطاوعاوالتختلفا،راوالتنفرابش،ووالتعلسرايلسرا)منوصايارلسولهللاصلىهللاعليهوالهولسلم:و

الفقهيةالشرعيةاآلتية:واعديلستندهذاالضابطإلىالقو

الضروراتتبيحالمحظورات.-

يأخذاليلسيرحكمالكثير.أو،لألكثرحكمالكل-

اليلسيرالحراممعفوعنهفيكثيرمناألحوال.-

الغرراليلسيراليفلسدالعقود.-

المعروفعرفاكالمشروطشرطا.-

إذاضاقاألمراتلسع.-



  المحافظة على األموال: 

التيتحميالمالمنالهاك باأللسبابفيالمعاماتالمالية أنيأخذ ويجبعلىالملسلم للمخاطرالماليةعدم تعرضه

ولقد،علىالمالمناللسرقةواالبتزازوالرشوةيتخذالتدابيرالازمةللمحافظةوعليهأن،الجلسيمةالتيتقودإلىالضياع

أشارالقرانبقولهتعالى:

ْنأَْمَواِلالنَّاِسبِاإِلثْمِ بَْينَُكمبِاْلبَاِطلِتَأُْكلُواأَْمَوالَُكم َوالَ} ،{َوأَْنتُْمتَْعلَُمونَ َوتُْدلُوابَِهاإِلَىالُحكَّاِمِلتَأُْكلُوافَِريقاًم ِ

وقوله،(قتلدونمالهفهوشهيدمنو)فقال:،بالمحافظةعلىاألموالوالهولسلمأوصانارلسولهللاصلىهللاعليهولقد

.(كثرةاللسؤال،ووإضاعةالمال،قيلوقالإنهللاكرهإليكمثاثا:)عليهوالهولسلم:صلىهللا

القواعدالفقهيةالتيتبينذلكالضابطهي:و

بالباطلحرام.أكلالمال-

الضرروالضرار.-



الملكية الفردية حماية

اإل المالية يةلكترونالمعامات أو الرقمية للمعلومات الجنائية الحماية تحقيق من فيها البد الخاصةالرقمية المصرفية

 الخصوصيوالملكية وحماية وحمايتها المصرفية التعديعلىاللسرية وتجريم والبياناتااللسميةالفكرية لمبدأ، الستناداً

اإل التشريع له كفلها التي الشخصية ي.لسامالحرية الخاصةلساماإلفإن الملكية احترم حرمتها، وقرر بالنصوص،

العملية والتطبيقات الشرعية ، لحمايتهاووضع الناجعة الولسائل اعتداء، أي من الملكيات من غيرها وحماية هذا، في

فقالتعالى:،ومصرالعصروكلعصر

أَنتَُكوَنتَِجاَرةًَعن} أَْمَوالَُكْمبَْينَُكْمبِاْلبَاِطِلإاِلَّ تَأُْكلُواْ َيَاأَيَُّهاالَِّذيَنآَمنُواْالَ َّللا  أَنفلَُسُكْمإِنَّ تَْقتُلُواْ نُكْمَوالَ َكاَنبُِكْمتََراٍضم ِ

ً {َرِحيما

الفقهية:وملستندهذاالضابطالقاعدة

علىمنأنكر.اليمينوالدعىرجالأموالقومودماؤهم،لكنالبينةعلىالمدعي،لويعطىالناسبدعواهم-



  :المطلب الثاني

:يةلسامالصيرفة الرقمية اإل

واللسريعةفيعالمالهائلةيةوالرقميةهومواكبةالتطوراتلكترونوتطويرخدماتهااإل،الهدفمنلسعيالمصارفعامة

واألميركي.والتيتعدمندوافعتطويراألداءبصفةالتكنولوجياوثورةاالتصاالتالكبيرةالتييشهدهااالقتصادالغربي

للمصارف لسواء ملستمرة أو من وذلكلغيرها المالية خدمةالمؤلسلسات أفضل لتقديم التشغيلية الكفاءة ملستوى لرفع

مواقعفهيمصارفافتراضيةتنشئلها،يإلكترونيةهوإجراءالعملياتالمصرفيةبشكللكتروناإلوالصيرفة.لعمائها

أهداف.ومنانتقالالعميلإليهادونيةعلىاإلنترنتلتقديمنفسخدماتموقعالمصرفمنلسحبودفعوتحويلإلكترون

ية:لكترونالصيرفةاإل

لسوقالمصرفي.أنهاتعدولسيلةلتعزيزحصتهافيال-
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المعلومات- البنك خفضالتكاليفوإتاحة  عنالخدماتالتييؤديها خدماتمصرفية االنترنتدونتقديم ،علىشبكة

.وأيمكانالعماءعلىالخدماتالمصرفيةوغيرالمصرفيةفيأيوقت وحصول

 امتثلت الرقميةفإذا اإلالمصارف الشريعة فييةلساملمبادئ الشريعة مقاصد واألخذلساماإلتحقيق المال، في ية

العملبالتمويلالرقميالماليألهلالشريعة،بامكانيةوإبداءالرأيمخاطرالمتنوعةعنهذهالمصارف.باالعتباردرءال

.)مصلحةمعتبرةشرعا(يةلساماإلمعالشريعةلمافيهمنمصلحةتتوافق



  :المطلب الثالث

:يلسامالتمويل الرقمي اإلأهمية 

الخدماتالماليةاأللسالسية.علىفيكونهيوفرفرصاًهائلةلزيادةاالحتواءالماليوالتولسعفي،تكمنأهميةالتمويلالرقمي

الستعمالالتمويلالرقمي،ويمكنبيانذلكفيمايأتي:وفقماذكرمنتقاريروالستطاعاتلحجمالتغييرااليجابيفي

- فيذلكالزراعة إلىالقطاعاتاألخرىبما لتولسيعنطاقالخدماتالمالية قوية والصحةيمثلولسيلة والنقلوالمياه

.والتعليموالطاقةالنظيفة

والتيلستلسهمفي،الهائلةإنالحلولالرقميةوالتكنولوجياالجديدةتوفرإمكانياتضخمةللتغلبعلىالتحدياتاإلنمائية-

م2020مجموعةالبنكالدوليهدفهتعميمالخدماتالماليةبحلولعامتحقيق

أيضاالدخولإلىأنظمةللشركاتالصغيرة.فهواليتيحلهاالحصولعلىالتمويلفحلسببلللتمويلالرقميدورمهم-

.يةوتأمينالمنتجاتالماليةوفرصةلبناءلسجلماليلكترونالدفعاإل

الخدماتواالحتواءالماليإالمكاناتالضخمةللتمويلالرقميتؤثرعلىالتنميةالريفيةودورهاالحيويفيتعزيزإن-

أكثرالمناطقالنائيةالماليةبمافيذلكاألعمالالمصرفيةوالتأمينوالتحوياتحتىفي

يقربمنثلثيالنمو. دةيعملالتمويلالرقميعلىتعزيزالناتجالمحلياإلجماليبطرقعو- المتوقعقديأتيمنفما

تصبحقادرةعلىالعملبكفاءةأكبركثيراًإذاوالهيئاتالحكومية،ألنالشركاتومقدميالخدماتالمالية،زيادةاإلنتاجية

.الورقيةلمتضطرإلىاالعتمادعلىالنقدولسجاتالحفظ

الرقمي- التمويل اليعد لجعل ولسيلة ان ويمكن المتناول األخرىفي األلسالسية التمويلخدماتوالمرافق نماذج توفر

المبتكرةهذهخياراتغيرمكلفةللمناطقالنائيةيمكنأنتوفرنماذجالتمويلوالتعليموالمياهللفقراءالطاقةوالصحةو

 حيثلميكنهذاالوصولفياللسابقموثوقًابه

- ولسائلالوصولإلىأنظمةالرقميفرًصاكبيرةلتقليلفجوةالتضمينالماليللشركاتالصغيرةبتزويدهميوفرالتمويل

يقللبشكلكبيرمنتكلفةممارلسةاألعمالفهو.مالييةوالمنتجاتالماليةاآلمنةوهوفرصةلبناءتاريخلكترونالدفعاإل

والتجارية ، أن إلى الدرالسات التشير الهاالمعامات عبر مصرفية بنلسبة تتم أن يمكن المحمول تكلفة15تف من ٪

. المصرفيةللفروعالخدمات

ايعملو يمنلسلبياتومخاطرإلكترونمصرفياليخلو الباحثينذوي، اليها اشار والتياليمكنقد االختصاص،

يخصضوابط.اهمالها ما على الضوء وجهنا هنا اإلالعملولكننا ولكترونالمصرفي مبادئ وفق الشريعةأحكامي

ية.لساماإل



الخاتمة

ًبانااللتزامقواعدوضوابطشرعية،عقيدةوفقهاً.لساممالصحيحلإلإذاأدركاإلنلسانالملسلمأنالفه بهاوإيماناًصادقا

صالحلساميتيقنمنإناإلواآلخرة.ورضاهللافيالدنياتتيلسرأمورهالدنيويةويحققضرورةشرعيةوحاجةاقتصادية.

 يلسد ان على وقادر ومكان زمان عصرلكل كل في الملسلم اإلنلسان ومتطلبات المصارف.حاجات في ألصل كون

مصارفرقميةويمكنإنشاء،فاتتعاملبالرباالأخذاًوالإعطاءً،يةلسامالشريعةاإلأحكاممعاماتهابيةالتزاملساماإل

تمإلسام حال في األية وفق على وتعاماتها إجراءاتها حكامضبط الشريعةالشرعية مقاصد تحقق أنها إذ ومبادئها،

عنطريق،يلساماالقتصادالرقميتتفقمعأهدافاالقتصاداإلوأنكثيراًمنمعالم،يةفيتنميةوالستثمارالماللساماإل

والمنافلسة الشفافية فياللسوقتفعيلمبدأ الشريفة المصارف..مع، المخاطرالمتنوعةعنهذه فياالعتباردرء األخذ

 من فابد التكنولوجيا الستثمار فباإلمكان الرقمي. التمويل الستعمال في صحيحة والولسيلة الغاية تكون فيان الحديثة

:ائجأهمهافيهذاالبحثلنتية...وقدتوصلتلساممصلحةالفردوالمجتمعوهومقصدرئيسمنمقاصدالشريعةاإل
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اإل- الدلستور تعد الشرعية الضوابط المصرفيةلسامأن للمعاماتالمالية ي ال، بيان منها الغاية ن الذييجبالحال

مواطنالشبهاتلنبتعدعنها.،ووالحرامالمنهيعنهلنتجنبه،االلتزامبه

اإلجعلتالش- تيلسيرلسامريعة تطبيقمقصد ية بالمال الدولةالتعامل منملسؤولية والستثماره ويترتبعلىذلكأن،

الناس،فمنالضرورةإيجادنقودرقميةتصدرمنواالمانفيمعاماتالعملةوفقتنظيمدقيقيحققالعدلتصدرالدولة

هذاالموضوعتضمنقانونيةتلكالنقود.إطاروقانونيةفيووجوددرالساتاقتصادية،لسلطةمركزية

إطاقحكممطلقعلىالنقودالرقميةبوجهعاماليص- مصالحالتعاملوالمخاطرلتتبين،علىحدة بليذكركلنوع،ح 

.االقتصاديةالمحفةبها

شاملةوواضحةمقترنةيةالمعرفةالناضجةوالقادرةعلىتطويرالستراتيجيةلكترونيتطلبالعملفيمجالالصيرفةاإل-

المصرفيتحقيقأهدافهالمرجوة.لبرامجهلكييتلسنىللعملبتطبيقدقيق
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