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 )حقيقته وحكمه( بكيالتَّسويق الشَّ

 

 املقدمة:

آله  وعلى ،والصَّالة والسَّالم على املبعوث رمحة للعاملني ،احلمد هلل ربِّ العاملني
 :أمَّا بعد .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّين ،وصحبه الغّر امليامني

 ؛وتشـّعب  وتـداتل  وتعقتـدت    ،فقد كُثرت النَّوازل الفقهيَّـة   هـ ا العصـر   
 ،وتوافر وسائل التَّواصل احلديثة الَّيت قارب  بني أطراف العامل ،وذلك لكثرة احلوادث

 .ممَّا حيّتم على الفقهاء ومحلة الشَّريعة النَّظر   تلك احلوادث والنَّوازل وبيان حكمها

وال يوجد هلا ذكر  ،اصَّةمن العامَّة واخل ،وإنَّ من النَّوازل الَّيت كُثر السُّؤال عنها
فأصبح  احلاجـة ماسَّـة لتيليـة     .((التَّسويق الشَّبكّي)مسألة ) ؛  كتب الفقه القدمية

 .حقيقتها وبيان حكمها وآثارها

ومقاالت منشورة على  ،وقد ُكتب    ه ه املسألة كتابات كثرية أغلبها فتاوى
ميَّة الَّيت اهتمَّ  جبوانب معّينة من باإلضافة إىل بعض البحوث العل ،الشَّبكة العنكبوتّية

 .ه ه النَّازلة

 .وال زال  املسألة حباجة إىل مزيد عناية وحبث وحتقيق وتدقيق

 :وعليه فيمكن إمجال األسباب الدَّاعية إىل حبث ه ا املوضوع فيما يلي

ّدد حيث ِإنَّ شبكاته وعالقاته تتم ،همةنَّ ه ا املوضوع من النَّوازل املعاصرة املإـ 1
لتصبح ظاهرة عاملّية جت ب  ،خمرتقة حدود الدُّول واجملتمعات ،عرب شبكة اإلنرتن 
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  قد جاء   إحدى الدراسات أن .إليها الزبائن واملسّوقني من شّتى أحناء العامل
 300مليون شخص   العامل، و  كل أسبوع ينضم  53العاملني   ه ا التسويق 

مليار  30من التسويق مبيعات تصل إىل ألف شخص جديد، وحيقق ه ا النوع 
 (1) دوالر سنويا!!.

 ـ شيوع ه ه الشَّركات   اجملتمع وكثرة السُّؤال عنها، ممَّا يستدعي بيان حكمها. 2

كثرة صور ه ا النوع من التسويق، وتبدل شـركاته وتغريهـا بـني آونـة وأتـرى،       -3
قاربـة، ممـا   فكلما أغلق  شـركة فتحـ  شـركات بأ ـاء جديـدة ومضـامني مت      

يستدعي أهمية بيان الفكرة اليت قام  عليها ه ه الشركات، بعيـدا عـن األ ـاء    
 واألشكال املستحدثة.

نَّ أغلب املتعاملني مع شركات التَّسويق الشَّبكّي من الفقراء وذوي الّدتل إـ 4
وجهلهم بأصول  ،احملدود، حيث تستغّل ه ه الشَّركات حاجة أولئك للمال

 لتوظتفهم   شبكاتها التَّسويقيَّة. ،اياهالتَّسويق وتف

ـ تشابك عالقات التَّسويق الشَّبكّي وتعقتدها، فهناك عالقة بيع بني الشَّركة 5
واملشرتي، وعالقة تسويق مقرتن بالبيع بني الشَّركة واملشرتي، وعالقة تسويق بني 

ه ه اسة در املشرتي ومن ينضّم إىل شبكته من املسّوقني، وه ا يستدعي أهميَّة
 النازلة بالتفصيل.

 ةوتصوًصا على شبك ـكثرة من كتب   ه ا املوضوع من غري املتخّصصني  ـ6
، أمَّا الدِّراسات املتخّصصة املعّمقة فقليلة، وكّل دراسة تهتّم جبانب ـ اإلنرتن 

معّين من املوضوع، وال يوجد دراسة شاملة وافية أحاط  به ا املوضوع من مجيع 
 جوانبه.
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وذكر أمثلة  ،حاول    ه ا البحث القيام ببيان حقيقة التَّسويق الشَّبكّيوقد 
معاصرة للشَّركات الَّيت تعمل به ا النِّظام، وحترير حمّل النِّزاع   املسألة، وبيان أسباب 

، ثمَّ استقصاء األدلتة وحتريرها وأقوال العلماء املعاصرين   املسألةاخلالف فيها، 
إىل القول الرَّاجح وأسباب التَّرجيح، والبدائل الشَّرعيَّة هل ا ومناقشتها وصواًل 

 التَّسويق.

 :خّطة البحث

 قسَّم  البحث إىل مقّدمة ومبحثني، وتامتة.

   بيان أهميَّة املوضوع، وأسباب اتتياره، وتطتته، ومنهيه. املقدِّمة:

 حقيقة التَّسويق الشَّبكّي. وفيه سّتة مطالب: املبحث األول:
 طلب اأَلوَّل: تعريف التَّسويق الشَّبكّي.امل

 املطلب الثَّاني: أركان التَّسويق الشَّبكّي.
 املطلب الثَّالث: أ اء التَّسويق الشَّبكّي.
 املطلب الرَّابع: أقسام التَّسويق الشَّبكّي.

 املطلب اخلامس: تاريخ التَّسويق الشَّبكّي، وأبرز شركاته.
 سويق الشَّبكّي.املطلب السَّادس: تصائص التَّ

 حكم التَّسويق الشَّبكّي. وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاني:

 املطلب اأَلوَّل: األقوال   املسألة.

 املطلب الثَّاني: األدلتة واملناقشات.
 املطلب الثَّالث: القول الرَّاجح وأسباب التَّرجيح.
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 يات واملقرتحات.تالصة بأهّم نتائج البحث، وبعض التَّوص ثمَّ اخلامتة، وفيها

ه ا، وقد سرت   ه ا البحث على املنهج املتعـارف عليـه   كتابـة البحـوث     
، مع نقل مدوناتهاإىل سورها، وختريج األحاديث واآلثار من  العلميَّة، من عزو اآليات

حكم نقتـاد احلـديث عليهـا، وعـزو األقـوال إىل أصـحابها، وتوثيـق املعلومـات مـن          
 .مصادرها

تَّوفيق والسَّداد، واهلدى والرَّشاد، وصلَّى اهلل على نبّينا حممَّد واللته أسأل ال
 وعلى آله وصحبه وسلَّم.

 الباحث
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 :التَّعريف اإلفرادي :أوَّاًل

 على حدة.وفيه سيتّم تعريف كّل من التَّسويق، والشَّبكي 

 :تعريف التَّسويق

 :لغة ،التَّسويق

 تفعيل من الّسوق، والسُّوق موضع البياعات.

السِّني والواو والقاف أصل واحد، وهو َحْدو الشيء، يقال: ))قال   املقاييس: 
َقة: ما استيق من الدَّواب، ويقال: سق  إىل امرأتي صداقها ساقه يسوقه سوًقا، والسَّّي

 .(2) (مشتقتة من ه ا؛ ملا يساق إليها من كّل شيء، واجلمع أسواق(وأسقته، والسُّوق 

 :والتَّسويق اصطالًحا

تعّددت تعريفات التَّسويق عند أهل االتتصاص واتتلف  اتتالًفا كبرًيا، 
 ولعّل مرّد ذلك إىل اتتالف نظرتهم هل ا النَّشاط اإلنساني االقتصادي واالجتماعي.

م، حيث 1985ة األمريكّية للتَّسويق عام اجلمعيَّومن أجود التَّعريفات، تعريف 
هــو ختطــين وتنفيــ  عمليَّــات تطــوير وتســعري وتــرويج وتوزيــع للسِّــلع  ))قالــ : 

 .(3)(واخلدمات، بغية تلق عمليَّات التَّبادل الَّيت حتقتق أهداف األفراد واملنشآت(
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 اصطلح على وه ا التَّعريف يشمل مجيع أنشطة العمليَّة التَّسويقيَّة، والَّيت
 ، وهي: املنتج، والتَّرويج، والتَّسعري، والتَّوزيع((املزيج التَّسويقي)) ـتسميتها ب

(4). 

ه ا التَّعريف عموًما حبيث يشمل األفراد واملؤّسسات، سواء أكان    كما أنَّ 
 رحبّية أم غري رحبيَّة

(5). 

 :تعريف الشَّبكّي

 :لغة

تداتل الشيء واتتالطه، ومنه: تشـبيك   الشِّني والباء والكاف أصل يدّل على
األصابع، وتشابك  األمـور: إذا اتتلطـ  والتبسـ ، وشـبك  النيـوم واشـتبك        

 وتشابك : دتل بعضها   بعض واتتلط 
(6). 

 :واصطالًحا

 ال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوّي هل ا املصطلح.

 سب التَّعريف بشبكات التَّسويق.ولكن مبا أنَّ البحث يتعلتق بالتَّسويق، فمن املنا

 :وشبكات التَّسويق هي

فكرة تسويقّية نشأت لدعم تسويق منتيات شركة معّينة عن طريق حتديد ))
حاجات ورغبات املستهلكني املستهدفني، ثمَّ تصميم املزيج التَّسويقي الَّ ي يتَّفق مع 

 .(7) (سات وحبوث(ه ه احلاجات والّرغبات الَّيت مّت تقديرها استناًدا إىل درا

 :التَّعريف اللقيّب :ثانًيا

عّرف التَّسويق الشَّـبكّي باعتبـاره لقًبـا علـى نـوع معـيَّن مـن أنـواع التَّسـويق          
 بتعريفات عديدة، من أهّمها ما يلي:
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))أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العمالء، ويقوم النِّظام على أساس جتنيد  ـ 1
رويج ملنتيات شركة ما مقابل عموالت ماليَّة، شبكات من األعضاء اجلدد للتَّ

ويعتمد النِّظام على شبكات   شكل شيرة ذات أفرع عديدة يتفّرع بعضها عن 
بعض، أو   شكل هرم ذي مستويات، وحيصل العضو اأَلوَّل   تلك الشَّيرة أو 

 ذلك اهلرم على عموالت عن كّل عضو جديد يدتل فيها((
(8). 

اشر يرّوج ملنتياته عن طريق املشرتين، بإعطائهم عموالت ماليَّة نظام تسويقي مب)ـ )2
 .(9)مقابل كّل من يشرتي من طريقهم وفق شروط معيَّنة(( 

برنامج تسويقي حيصل فيه املسوِّق على عموالت أو حوافز ماليَّة نتيية لبيعه )ـ )3
 املنتج أو اخلدمة، إضافة حلصوله على عموالت عن كّل شخص يتّم اعتماده

 مساعًدا أو تابًعا للمسّوق، وفق أنظمة وبرامج عموالت تاصٍّ((
(10). 

 وهناك تعريفات أترى ال خترج   مضمونها عن التَّعريفات السَّابقة
(11). 

 :نقد التَّعريفات السَّابقة

ِإنَّ التَّعريفات السَّابقة، مع تعريفات أترى للتَّسويق الشَّبكّي، هي حماولة جاّدة 
باحثني للوصول إىل حقيقة ه ه النَّازلة، وحتديدها مبا ميّيزها عن من ِقبل بعض ال

 غريها.

 ويالحظ على ما سبق من تعريفات ما يلي:

والتَّفريق بني  ـ أمَّا التَّعريف اأَلوَّل، فيمتاز بالتَّفصيل، وبيان أركان التَّسويق الشَّبكّي،1
يث اقتصر على تسويق املنتيات، النِّظام الشَّبكّي واهلرمي، ِإالَّ َأنَّه غري جامع، ح

  يتناسب مع ما ُيطلب  وأغفل تسويق اخلدمات، كما أنَّ   التَّعريف طواًل ال
 التَّعريفات من إجياز واتتصار.
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التَّسويق  وأمَّا التَّعريف الثَّاني، فيمتاز باإلجياز واالتتصار، واإلشارة إىل أنَّ ـ 2
أن فيه َدْورا؛ حيث ذكر كلمة التسويق اشر، ِإالَّ الشَّبكّي نوع من أنواع التَّسويق املب

   التعريف، ومعرفتها تتوقف على معرفة املعرَّف.

زيادة  وأمَّا التَّعريف الثَّالث، فيمتاز بأّنه أشار إىل تسويق اخلدمات، وك لك ـ 3
شر أو العموالت بزيادة عدد املسّوقني، ِإالَّ َأنَّه مل ُيشر إىل نوع التَّسويق، هل هو مبا

غري مباشر؟ كما أنَّ هناك تكراًرا أللفاظ يغين بعضها عن بعض، فالعموالت هي 
 احلوافز، فلو استغنى عن أحدها لكان أوىل.

 :وبناء على ما سبق ميكن تعريف التَّسويق الشَّبكّي بأّنه

نظام تروجيي مباشر للسِّلع واخلدمات عن طريق املشرتين، مبنحهم عموالت ))
 .(شخص يشرتي من طريقهم، وفق شروط معيَّنة( ماليَّة عن كّل

من تالل التَّعريفات السَّابقة ميكن استخالص أركان التَّسويق الشَّبكّي، وهي 
 :ستَّة

 :املسوِّق ـ 1

ن وهو املرّوج للسِّلعة أو اخلدمة، وال ميكن الّدتول   شبكة املسّوقني ِإالَّ ع
 .(12)طريق مسوِّق سابق

 :املسوَّق عنه ـ 2

وهي الشَّركة املنتية للسِّلعة، أو املقّدمة للخدمة، وه ه الشَّركات تعتمد على 
 شبكة من املسّوقني إليصال املنتج أو اخلدمة للمستهلك.
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 :املسوَّق له ـ 3

حيصل  وهو العميل الَّ ي ُيراد إيصال السِّلعة أو اخلدمة له، والغالب َأنَّه ال
؛ وذلك ألنَُّه يضاف إىل قيمة السِّلعة العموالت الَّيت حيصل سعرهاعليها ِإالَّ بأضعاف 

 عليها املسّوقون.

 :عمليَّة التَّسويق ـ 4

حيث تعتمد ه ه املعاملة أسلوب التَّسويق املباشر بني املنتج واملسـتهلك عـن طريـق    
 .(13)وغريهم ل البيع، وجتتار التَّيزئةكوكيترين، الّدعاية الشَّفهيَّة، ويتّم إلغاء مجيع الوسطاء اآل

 :املنَتج ـ 5

وه ه املنتيات إمَّا أن تكون سلًعا، كالسَّاعات واهلدايا التِّ كاريَّة، والربامج 
 احلاسوبيَّة، والبطاقات مسبقة الدَّفع.

 وإمَّا أن تكون تدمات، كحيوزات الفنادق والّرحالت السِّياحيَّة وحنوها.

لشَّركات من ال يسّوق ملنتج أو تدمـة، بـل يقـوم علـى االشـرتاك      وهناك من ا
 .اهللالنَّقدّي اجملّرد، وسيتّم بيان ذلك   أقسام التَّسويق الشَّبكّي بإذن 

وممَّا يالحظ: أنَّ السِّلع أو اخلدمات املسّوقة تسويًقا شبكيًّا يفوق سعرها سعر 
؛ وذلك ألّن السِّلعة ليس  %200 ـ %100مثيالتها   السُّوق أضعاًفا مضاعفة بنسبة 

 .(14)مقصودة   حدِّ ذاتها، وإنَّما املقصود العموالت والفوائد النَّاجتة عن ه ا النِّظام

 :العموالت ـ 6

فع العمــوالت مقابــل اســتقطاب مســّوقني جــدد، وحتتســب هــ ه  دحيــث تــ
موالت إضـافيَّة  العموالت بطريقة تراكميَّة هرميَّة، حبيث حيصل املسوِّق اأَلوَّل على ع

 عن كّل مسّوق أتى من طريق شبكته.
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( Network Marketing)اشتهر ه ا النَّوع من التَّسويق باسم التَّسويق الشَّبكّي 
نسبة إىل شبكات العمـالء الَّـ ين يقومـون بالّدعايـة والتَّسـويق لشـركة مـا، وليسـ          

 ة إىل شبكة اإلنرتن ، كما قد يتبادر إىل األذهانالتَّسمية راجع
(15). 

 وهناك أ اء أترى هل ا النَّوع من التَّسويق، منها:

 التَّسويق اهلرمي. ـ 1

 .(16)املخطتن اهلرمي ـ 2

 السمسرة اهلرمّية ـ 3
(17). 

 االستثمار اهلرمي ـ 4
(18). 

 التَّنظيم اهلرمي ـ 5
(19). 

 .(20) التَّسويق بعمولة هرمّية ـ 6

 .(21)شبكيَّة أو هرمّية( )التَّسويق بعمولة احتماليَّة  ـ 7

 التَّسويق الطَّبقّي، أو التَّسويق متعّدد املستويات أو الطَّبقات ـ 8
(22). 

 التَّسويق بنظام الشَّيرة الثُّنائيَّة ـ 9
(23). 

 تسويق املصفوفة ـ 10
(24). 

 التَّسويق العنقودي ـ 11
(25). 

 ولةالتَّسويق مقابل عم ـ 12
(26). 

 .(27) البنتاجون ـ 13
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لكن أشهر ا ني هما: التَّسويق الشَّبكّي، والتَّسويق اهلرمـي. وأكثـر البـاحثني    
 املصــطلح اأَلوَّل جــرى علــى

 ، ومــنهم مــن اتتــار الثَّــاني(28)
 ، وبعضــهم مجــع(29)

 املصطلحنيبني
(30). 

 :الفرق بني التَّسويق اهلرمي والشَّبكّي

 ينهما:هناك اّتياهان   الفرق ب

يرى َأنَّه ال فرق بينهما، وَأنَُّهما ا ان ملسمَّى واحد، فيوهر  االتِّياه اأَلوَّل:
النِّظامني واحد، واهلرميَّة وصف مالزم جلميع تطن التَّسويق الشَّبكّي، حيث تبدأ 

 الشَّبكة بشخص واحد   رأس اهلرم، ثمَّ تتفّرع رأسيًّا وأفقيًّا   شبكات متعّددة
(31). 

يرى أنَّ بينهما فرًقا، ويدعم ه ا االتِّياه املؤّيدون للتَّسويق  ياه الثَّاني:االتِّ
 الشَّبكّي، وذكروا من الفروق بينهما ما يلي

(32): 

نَّ التَّسويق الشَّبكّي قائم على أساس تسويق املنتيات أو اخلدمات الَّيت تنتيها أو إ ـ 1
و تسويق تال من املنتيات واخلدمات، تقّدمها الشَّركة، أمَّا التَّسويق اهلرمي، فه
 بل هو قائم على االشرتاك النَّقدّي فقن.

نَّ التَّسويق اهلرمي حمظور دوليًّا، ومصنَّف ضمن معامالت الغّش التِّيارّي، أمَّا إ ـ 2
 التَّسويق الشَّبكّي فمقبول دوليًّا، وموثَّق لدى هيئة األمم املتَّحدة.

ن حيث الشَّكل، حيث ِإنَّ التَّسويق الشَّبكّي مصّمم على نَّ هناك فرًقا بينهما مإ ـ 3
اثنان حت  كّل شخص(، أمَّا اهلرمي فهو خمروطي الشكل )شكل بناء هندسي 

 كاهلرم، فيوجد شخص بأعلى اهلرم وحتته عّدة أشخاص.

يشرتط   التَّسويق الشَّبكّي تساوي الكفتتني مييًنا ويساًرا، وال يشرتط ذلك    ـ 4
 ويق اهلرمي.التَّس
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يشرتط لالشرتاك   التَّسويق الشَّبكّي الشِّراء مّرة واحدة، أمَّا   التَّسويق اهلرمّي  ـ 5
 فيشرتط االشرتاك   كّل مرحلة للتأّهل.

 :أن يقال   ذلكولعل الرَّاجح 

 النِّظام اهلرمي له صورتانأن 
(33): 

اهلرم على االشرتاك  تسويق هرمي بدون منتج، وفيه يتّم بناء الّصورة األوىل:
النَّقدّي، وه ه الّصورة حمظورة دوليًّا، ومصنَّفة ضمن معامالت الغّش التِّيارّي، ويقّل 

 وجودها اليوم.

تسويق هرمي قائم على وجود منتج، وه ا مرادف للتَّسويق  الّصورة الثَّانية:
 الشَّبكّي.

ظـامني واحـد؛ كمـا أنَّ    وه ا التَّفريق شكلّي ال أثر له   احلكم؛ ألنَّ جوهر النِّ
وجود السِّلعة غري مقصود ل اته، بل هو سـتار وهمـّي تتخفتـى وراءه كـثري مـن هـ ه       

 الشَّركات توًفا من املالحقة القانونيَّة.

 ألمرين: ومهما يكن من أمر، فِإنَّ الباحث يرى أنَّ التَّسمية بالتَّسويق الشَّبكّي أوىل؛

 هو املشهور عند علماء االقتصاد والتَّسويق.نَّ ه ا املصطلح إاألمر اأَلوَّل: 

نَّ كثرًيا من الشَّركات الَّيت تعمل به ا النِّظام قام  بتغيري ه ا إاألمر الثَّاني: 
املسمَّى إىل أ اء أترى، كتسميته بنظام الشَّيرة الثُّنائيَّة، أو احلوافز التِّياريَّة، أو 

لك هروًبا من املالحقة القانونيَّة، وإيهاًما التَّسويق العنقودي، أو تسويق املصفوفة؛ وذ
لعامَّة النَّاس مبشروعيَّة معامالتهم، فكان   العودة إىل املصطلح األصلي وربن مجيع 
املصطلحات الالحقة به كشًفا لتلبيس ه ه الشَّركات، وإزالة للوهم الَّ ي قد يعلق 

 بأذهان بعض النَّاس
(34). 
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 للتَّسويق الشَّبكّي أقسام متعّددة باعتبارات خمتلفة:

 أقسامه باعتبار وجود املنتج أو اخلدمة من عدمها. :أوَّاًل

 :(35)ينقسم به ا االعتبار إىل قسمني

تسويق شبكي قائم على وجود منتج ُيشرتط شراؤه لالنضمام  القسم اأَلوَّل:
 حمّل البحث.لشبكة املسّوقني، وه ا القسم هو 

تسويق شبكي بدون وجود منتج، وهو قائم على الّدفع النَّقدّي  القسم الثَّاني:
اجملرَّد؛ ألجل احلصول على عموالت كّل عميل أتي  به أو أتى عن طريق أحد أفراد 

 لك بالتَّسويق اهلرمي. وهو ُيعّد من معامالت الغّش كشبكتك، وه ا النَّوع ُيسمَّى 
ب عليه القانون، ول لك فالتَّعامل به قليل، وهو ليس مقصودنا   التِّيارّي، ويعاق

 ه ا البحث.

 أقسامه باعتبار عدد مستوياته. :ثانًيا

 ينقسم به ا االعتبار إىل قسمني
(36): 

 التَّسويق بنظام املستويات الثُّنائيَّة: القسم اأَلوَّل:

لكّل عميل، فييب عليه حيث ُيشرتط   ه ا النِّظام حتقيق التَّوازن بني اجلانبني 
إحضار مشرِتَكْين اثنني أحدهما على اليمني واآلتر على اليسار، وجيب على كّل 
مشرتك جديد ما وجب على اأَلوَّل، وال ُتستحّق العمولة ِإالَّ بالتَّوازن بني الكفتتني، 

 فلو رجح  كفتة على أترى مل يستحّق شيًئا.
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 يات الثُّنائيَّة.والشَّكل التَّالي يوضِّح طريقة املستو
        املشرتك اأَلوَّل       
                                              

املستوى       
 اأَلوَّل

املستوى               
 اأَلوَّل

      

  املستوى الثَّاني     املستوى الثَّاني     انياملستوى الثَّ     املستوى الثَّاني                                                             
                   

املستوى                        
 الثَّالث

املستوى  
 الثَّالث

املستوى  
 الثَّالث

املستوى  
 الثَّالث

املستوى  
 الثَّالث

املستوى  
 الثَّالث

املستوى  
 الثَّالث

املستوى  
 الثَّالث

 سويق بنظام املستويات املتعدِّدة.التَّ القسم الثَّاني:
و  ه ا النِّظام ُيشرتط تكوين كفتتني متوازيتني   بدء االشرتاك، ثمَّ بعد ذلك 

 ُيشرتط التَّساوي العددّي   املستويات التَّالية. ال
 املستويات املتعدِّدة. ةوالشَّكل التَّالي يوضِّح طريق

     املشرتك اأَلوَّل     
  املستوى اأَلوَّل     املستوى اأَلوَّل                             
 املستوى الثَّاني  املستوى الثَّاني  املستوى الثَّاني  املستوى الثَّاني  املستوى الثَّاني                         
املستوى   لثاملستوى الثَّا          املستوى الثَّالث                                       

 الثَّالث

تعود بدايات التَّسويق اهلرمي والشَّـبكّي إىل العشـرينيات مـن القـرن املاضـي،      
م، 1917  ين عاشوا   الصِّني عاموكان أوَّل من استخدمه أحد التّيار األمريكيني الَّ

ي أدوية لتخفيض الوزن، وقد طلب ه ا التَّاجر من زمالئـه  وكان  السِّلعة املرّوجة ه
أن يسّوقوا سلعته مقابل عمولة حمّددة ونظـام تاص،ونتييـة لنيـاذ هـ ا األسـلوب      
التَّسويقي نقل  ه ه الفكرة إىل الواليات املتَّحدة األمريكيَّـة، حيـث تبّنتـه كـثري مـن      

 .(37) االشَّركات حمقتقة من تالهلا ماليني الّدوالرات سنويًّ
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م قام مهـاجر إيطـالي   الواليـات املتَّحـدة األمريكيَّـة ا ـه       1920و  عام 
تشارلز بونزي( باملتـاجرة   القسـائم الربيديَّـة، حيـث وعـد مـن ينضـّم إىل شـبكته         )

تــالل  %100يوًمـا، وبنسـبة    45وذلــك تـالل   %50التَّسـويقيَّة بأربـاذ مقـدارها    
للمستثمرين األوائـل، ممَّـا أضـفى عليـه قـدًرا       %50يوًما، وقد بادر بونزي بدفع  90

كبرًيا من املصداقيَّة؛ دفع  النَّاس إىل التَّهاف  على شـركته، و  الوقـ  الَّـ ي كـان     
النَّاس يتهافتون إىل املساهمة معه قام بإيقاف شراء الكوبونات الربيديَّـة، واّتيـه لبنـاء    

ك الَّيت كان يتعامل معها، ممَّا حـدا  مصاحل تاّصة له، فانكشف رصيده املالي أمام البنو
به إىل إيقاف صرف شيكات األرباذ الَّيت قـام بـالتَّوقيع عليهـا، فرتّتبـ  عليـه ديـون       

( ماليني دوالر أمريكي، ثمَّ قـبض عليـه ووّجهـ  لـه تهمـة االحتيـال،       6)مقدارها 
 وحكم عليه بالّسين عشر سنوات

(38). 

ويق الشَّبكّي، ثـمَّ تعـّددت الصُّـور بعـد     كان  تلك البدايات األوىل لنظام التَّس
ذلك، وتنّوع ، وانتشرت أهرامات الوهم، وكلتمـا كانـ  األنظمـة والقـوانني تّتيـه      
لتضييق اخلناق على ه ه املعاملة، كان  خترج   صور وأشكال جديدة لتتياوز تلك 

 القوانني.

يق الشَّبكّي و  العصر احلاضر تكاثرت الشَّركات الَّيت تستخدم نظام التَّسو
م، ِإالَّ أنَّ كثرًيا من 2004نشرت عام ( ألف شركة حسب إحصائيَّة 30)لرتبو على 

ه ه الشَّركات بدأت تنهال عليها املالحقات القضائيَّة والقانونيَّة، وأغلق بعضها، وال 
زال بعضها باقًيا، وكلتما أغلق  بعض الشَّركات ترج  إىل الوجود شركات أترى 

 ة وتسويق شبكّي خمتلف   الشَّكل مّتفق   املضمونبأ اء خمتلف
(39). 

وفيما يلي بيان بنماذج من الشَّركات القدمية واحلديثة الَّيت تستخدم أسلوب 
 التَّسويق الشَّبكّي.
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 :الشَّركات القدمية :أوَّاًل

 من أشهرها ما يلي:

 .(40) (Goldquestأ ـ شركة جولد كويس  )

م من رجال أعمال آسيويني 1998تأّسس  عام امليَّة حمدودة، وهي شركة ع
باالّتحاد مع جمموعات استثماريَّة من بريطانيا ودول اسكندنافيَّة، ومؤسِّس ه ه 

أوليس جوهانا ماكيتالو(، ومقّرها الرئيس   هونج كونج، وهلا فروع   )الشَّركة هو 
د التأسيس عميل، ورأس مال الشَّركة عن 350.000أكثر من مائة دولة، وأكثر من 

 م نصف مليار دوالر.2002عام مليونا دوالر، وبلغ  مبيعاتها حتى منتصف 

ومنتج ه ه الشَّركة الرئيس هو العمالت والسَّاعات وامليداليَّات واجملوهرات 
 ال هبيَّة الّت كارّية الَّيت تباع عن طريق اإلنرتن .

 نها:وتشرتط الشَّركة للّدتول ضمن شبكة املسّوقني عّدة شروط، م

 ـ أن يكون عمر املسّوق مثانية عشر عاًما فأكثر. 1

 ـ شراء منتج واحد على األقّل من منتيات الشَّركة. 2

 ـ اإلشرتاك عن طريق معرِّف )عميل سابق لدى الشَّركة(، حيث يتّم تقييده لصاحل 3
 املشرتك السَّابق، وحيصل ب لك على عمولة مقابل كّل مشرتك جديد.

(، مبعنـى َأنَّـه   Binary)  ه ه الشَّركة هو نظام اخلطتـة الّثنائّيـة   ونظام التَّسويق 
ُبـدَّ مـن تسـاوي     أميـن وأيسـر(، وال  )طـرفني   هُيشرتط   كّل مشـرتك أن يكـون حتتـ   

مبيعات عن يسـاره، فِإنَّـه    ةمبيعات عن ميني املشرتك، ومخس ةالطَّرفني، فإذا مّت بيع مخس
( وإذا تكّررت هـ ه العمليَّـة سـّ  مـّرات،     دوالر 400)يستحّق العمولة، ومقدارها 

دوالر(، وبه ا يكون املشرتك قد أكمـل   2400)حيصل املشرتك على عمولة مقدارها 
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ما ُيسّمى بالّدورة   مصطلح الشَّركة، وبإكماهلـا يسـتحّق املشـرتك الـّدتول   دورة     
 جديدة.

 .(41) (Biz Nasب ـ شركة بزناس )

أحدهما إجنليـزي واآلتـر عربـي، ومعناهـا:     وه ه الكلمة مكّونة من مقطعني 
فرصة عمل للنَّاس، وهي شركة أّسسها كّل من علّي الّشـرجي مـن ُعمـان، وعمـران     

م، وقــد وصــل عــدد املشــرتكني بهــا إىل أكثــر مــن  2001تــان مــن باكســتان عــام 
 مشرتك من أكثر من مائة دولة. 315.000

ملبيعـات التِّياريَّـة اخلاصَّـة    واملنتج الرئيس هل ه الشَّركة عبارة عن حزمـة مـن ا  
باحلاسب اآللي، وتشمل مخسة مواقع على اإلنرتن ، ومثانية برامج تعليميَّة للحاسب 
اآللي، وبريد إلكرتوني، وبطاقة بزنـاس اإللكرتونيَّـة، مسـبقة الـدَّفع، ومجيعهـا مببلـ        

هلـم  ( دوالًرا، ويشرتط شراء الشَّخص للمنَتج ليدتل ضمن شـبكة املسـّوقني. و  99)
 ثالث تطن للتَّسويق:

 ـ اخلطتة الثنائيَّة: ويشرتط للّدتول فيها امتالك مركز عمل، والتَّسويق الثنني من 1
الزبائن اجلدد أحدهما عن اليمني واآلتر عن اليسار، وتسويق تسعة مبيعات، 

(، وحيصل املسوِّق مقابل كّل تطوة Stepتطوة )ويعترب ه ا   عرف الشَّركة 
 ًرا.( دوال55)على 

تطتة احلوافز: وتعين إعطاء حـافز مقـداره مخـس دوالرات للشَّـخص عـن كـّل        ـ 2
 ن.ْين مباشَرْيمشرتك جديد يدتل عن طريق العميل بعد أوَّل مشرتَك

 (:Uni - Levelـ تطتة الّدتل من يونيلفل ) 3
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و  ه ه اخلطتة يسّيل كافتة الزبائن الَّ ين اشرتوا منتج الشَّركة تلقائيًّا، 
املستوى اأَلوَّل، واألشخاص الَّ ين اشرتوا منهم حيلتون   املستوى الثَّاني، عتربون   وي

وهك ا إىل عشر مستويات كحّد أقصى، ويعطى املشرتك دوالًرا واحًدا عن كّل زبون إىل 
 .عشر مستويات

 جـ ـ شركة هبة اجلزيرة
(42). 

م، ومنتيها 2003 دينة الرِّياض، وافتتح  عاموكان مقّر ه ه الشَّركة   م
( حيوي برامج علميَّة لعلوم شرعيَّة متنّوعة من فقه CD)عبارة عن قرص حاسب آلي 

 .ريال( 500)وتفسري وحديث وغريها. بسعر 

وُيشرتط شراء املنتج للّدتول ضمن شبكة املسّوقني، فإذا اشرتى العميل 
ريال( عن كّل  700)مقداره  مرتبطة بقّوة السُّوق( حافًزا جتاريًّا)السِّلعة مينح بعد مّدة 

مرتبطة بقّوة السُّوق( هبة مقدارها )سلعة قام بشرائها، ومينح ك لك بعد مّدة 
ريااًل( عن كّل  75)ريال(، وك لك تصرف له الشَّركة عمولة فوريَّة قدرها  15000)

ريااًل( عن كّل سلعة إضافيَّة يقوم  25)سلعة ُتسّوق  عن طريقه، كما يصرف له مبل  
 تسّوق بشرائها بعد السِّلعة األوىل.امل

وأمَّا آليَّة توزيع احلوافز واهلبات، فتقوم الشَّركة بتسييل أ اء املسّوقني 
وبياناتهم آليًّا، ثمَّ يتّم توزيع ه ه العموالت واهلبات على العمالء بالّترتيب، فيعطى 

د الشَّركة فرتة زمنيَّة األسبق   الشِّراء واالشرتاك، ثمَّ الَّ ي يليه، وهك ا. وال حتّد
حمّددة لتوزيع احلوافز واهلبات؛ ألّن ذلك مرتبن حبيم املبيعات، ونشاط السُّوق، فعند 

 ارتفاع املبيعات تقّل املّدة، وعند اخنفاضها تزداد.

وتؤكِّد الشَّركة أنَّ ما توّزعه ليس  أرباًحا وال حقوًقا للمتسّوقني، بل حوافز 
 من أرباحها اخلاصَّة، وال حيّق املطالبة بها.وهبات توّزعها الشَّركة 
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 ومن أمثلتها ما يلي: :الشَّركات احلديثة :ثانًيا

 .(43) (Zadlyأ ـ شركة زادلي )

 األساي()وهي شركة متخصَّصة لتسويق عصري فاكهة 
، وتشرتط الشَّركة (44)

ق مسوِّق للّدتول ضمن شبكة املسّوقني شراء املنتج ولو ملّرة واحدة، والّدتول عن طري
 .سابق

وبعد موافقة الشَّركة على أن تكون مندوًبا ومسّوًقا هلا، تشرتط عليك شراء 
مع أنَّ )ريال(  200)ال يقّل عن أربع عبّوات من ه ا العصري، قيمة كّل عبّوة  ما

 50)ريااًل(، وعند بيعها حتصل على ربح مقداره  30سعرها   السُّوق ال يتياوز 
 ( ريال   املرَّات الالحقة.100)ة، ثمَّ ريااًل(   أوَّل مّر

وطريقة التَّسويق   ه ه الشَّركة هي بنظام املستويات الثُّنائيَّة، حيث ُيشرتط أن 
تبين شبكتك التَّسويقيَّة حبيث يكون حتتك شخصان أحدهما عن اليمني واآلتر عن 

احتساب  نقطة( حيث يتّم 300)اليسار، وأن تكون مبيعات كّل جانب ال تقّل عن 
نقطة( عن كّل عمليَّة بيع، وعند اكتمال ه ه اخلطوة تستحّق على ذلك عمولة  100)

ريااًل(، وكلتما تكّررت ه ه اخلطوات ارتقى املسوِّق إىل درجة أعلى،  150)مبقدار 
 وحصل على عموالت أكثر.

 .(45) (Opesب ـ شركة أوبيس )

فروع   اجلزائر ومصر  م، وهلا 2012وهي شركة تونسيَّة األصل، أنشئ  عام 
 .وغريها

واملنتج الرئيس هل ه الشَّركة هو بيع وتسويق األجهزة الكهربائيَّة، واهلواتف 
 احملمولة، واحلاسبات، والكامريات، وغريها.
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وتشرتط الشَّركة للّدتول ضمن شبكة املسّوقني الّدتول عن طريق مسّوق 
 بل  املدفوع مقّدًما زاد حيم العموالت.سابق، ودفع مبل  معيَّن مقّدًما، وكلتما زاد امل

يات الثُّنائيَّة، فبعد دفع املبل  املعيَّن عليك ستووتتبع الشَّركة   التَّسويق نظام امل
أن تأتي مبسّوقني حتتك أحدهما عن اليمني واآلتر عن اليسار، وكلَّما دتل عميل 

ت إضافيَّة جديد من طريقك املباشر أو طريق شبكتك كلَّما حصل  على عموال
حبسب مقدار املشرتيات الَّيت اشرتاها العميل اجلديد، ولتفادي تضّخم عموالت ختتلف 

دوالر(  5000)املسّوقني وضع  الشَّركة حدًّا أقصى للعموالت، حبيث ال تزيد عن 
 .أسبوعيًّا

 .(46) (Shirkitnaجـ ـ شركة شركتنا )

جبمهورّية مصر م مبدينة القاهرة 2011وهي شركة مصرّية تأّسس  عام 
 العربيَّة.

وأمَّا املنتج الَّ ي تقوم الشَّركة بتسويقه فهو غري معروف، فاكتفوا بالقول بأّنها 
، وتشرتط الشَّركة للّدتول ضمن شبكة املسّوقني شراء ((%100منتيات مصرّية ))

 أي منتج من منتيات الشَّركة، وك لك الّدتول عن طريق مسّوق سابق.

لوب التَّسويق بنظام املستويات الثُّنائيَّة، فإذا قام املسّوق وتتبع الشَّركة أس
أحدهما عن اليمني واآلتر عن اليسار( صرف  له الشَّركة )بإدتال أوَّل شخصني 

جنيه مصري(، ثمَّ إذا قام كّل واحد من هؤالء املشرتكني بإدتال  100)عمولة مبقدار 
جنيه مصري( بشرط تساوي  100)شخصني، تقوم الشَّركة بإعطائك عمولة مقدارها 

 الكفتتني مييًنا ويساًرا.
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من تالل الرَّصد السَّابق لنماذج من شركات التَّسويق الشَّبكّي القدمية واحلديثة 
 للتَّسويق الشَّبكّي تصائص من أهّمهاأن تبّين 

(47): 

ني ِإالَّ بعد دفع مبل  مالي، سواء أكان مثًنا لشراء ـ ال ميكن االنضمام لشبكة املسّوق 1
 املنتج، أو قسًطا لالشرتاك   العضويَّة.

ـ ال ميكن للمشرتك الّدتول   شبكة التَّسويق ِإالَّ عن طريق مسوِّق سابق؛ ليستفيد  2
املسوِّق اأَلوَّل وحيصل على العموالت مـن جهـد املسـوِّق الثَّـاني، والثَّـاني مـن       

 ث، وهك ا...الثَّال

ـ أنَّ املسوِّق كلَّما كان أسبق وأعلى درجة كلَّما كان  عموالته أكثر، وكلَّما كان   3
درجته أدنى كان احتمال تعّرضه للخسارة أكرب، أمَّا الطَّبقات األترية فاخلسارة 

 الحقة بهم ال حمالة؛ لعدم قدرتهم على استقطاب مسّوقني جدد.

لسلع، فـال يهّمهـا نـوع    التسويق، ال تسويق اهو تسويق ـ أنَّ هدف ه ه الشَّركات   4
املنتج وتسويقه، وإنَّما يهّمها توظيف أكرب عدد مـن املسـوِّقني   نظـام التَّسـويق     

 الشَّبكّي، وحصد أكرب قدر من العموالت واألرباذ.

ـ معظم منتيات الشَّركة تستهلك من قبـل املسـوِّقني ال املسـتهلكني، ويـتّم شـراء        5
 ألجل الّدتول   شبكة التَّسويق وليس رغبة   املنتج. املنتج

ـ تضع مجيع شركات التَّسويق الشَّبكّي سـقًفا أعلـى للعمـوالت حتـى ال تتضـّخم        6
عموالت رؤساء اهلرم فتلتهم مجيع أمـوال الشَّـركة، وختتلـف طريقـة كـبح هـ ا       

 التَّضّخم من شركة ألترى.
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 :حترير حمّل النِّزاع :أوَّاًل

ـ ال أعلم تالًفا بني فقهاء العصر على حتريم التَّسويق اهلرمـي اخلـالي مـن وجـود       1
منتج؛ وذلك ألنَُّه بيع نقد بنقد مع التَّفاضل والتأجيـل وهـو ربـا، وملـا فيـه مـن       

 وأكل أموال النَّاس بالباطل ،القمار
(48). 

عمَّن اشرتى من طريقه مباشرة تسويق حر وذلك ـ جيوز للّسمسار أن يأت  عمولة   2
 دون من اشرتى من طريق غريه؛ ألّن ذلك من باب السَّمسرة املباحة

(49). 

ـ اّتفق الفقهاء املعاصرون على عدم جواز تسويق املنتيات احملّرمة مطلًقـا، كـاخلمر     3
 واخلنزير وحنوها

(50). 

الفقهاء املعاصرون   حكم التَّسويق الشَّبكّي القائم على تسويق املنتيات ـ اتتلف  4
، علـى  لغرض أت  العموالت عن كل مـن دتـل حتـ  شـبكته      شكل هرمي 
 قولني رئيسني.

 :األقوال   املسألة :ثانًيا

 :حتريم التَّسويق الشَّبكّي :القول اأَلوَّل

صدرت به فتـوى اللينـة الدائمـة    وه ا قول كثري من اهليئات الشَّرعيَّة، حيث 
 بهيئة كبار العلمـاء باململكـة العربّيـة السـعودّية    

، وقـرار جممـع الفقـه اإلسـالمي     (51)
 بالّســودان

ــاء املصــرية، (52) ــة، (53)ودار اإلفت ــاء األردنيَّ  ودار اإلفت
ــاء (54) ، ودار اإلفت
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 والتَّدريس الدِّييّن حبلب
 حملّمدّية، وجلنة الفتوى جبماعة أنصار السُّنَّة ا(55)

، ومركـز  (56)
 اإلمام األلباني للدِّراسات املنهيّية والبحوث العلميَّة

، وقرار مؤمتر كلّية الشَّـريعة  (57)
 السَّادس   جامعة الّزرقاء األهليَّة

(58). 
 وإىل ه ا القول ذهب مجهور الفقهاء والباحثني املعاصرين

(59). 
 :جواز التَّسويق الشَّبكّي :القول الثَّاني

 ئلون باجلواز على اّتياهات:والقا
 منهم من أطلق اجلواز ـ

(60). 
 ومنهم من أجازها بشرط عدم الغّش والتَّدليس ـ

(61). 
 ومنهم من أجازها بشرطني ـ

(62): 
 أحدهما: أن ال تقّدم تدمات صورّية.

 والثَّاني: أن يكون املشرتي قاصًدا شراء السِّلعة ال التَّسويق.
 وطومنهم من أجازها بثالثة شر ـ

(63): 
 أحدهما: أن تكون السِّلعة مباحة   نفسها.

والثَّاني: مراعاة متطلتبات العقد العام، من أهلّية العاقد، والوصف التام للبضائع، 
 ووضوذ عمليَّة التَّسليم والّدفع.

 والثَّالث: أن يكون هيكل العمولة مفصًحا بكل شفافية.
 ومنهم من أجازها بثالثة شروط ـ

(64): 
 أن ال يكون الّدتول   التَّسويق مشروًطا بشراء املنتج.أحدهما: 

 والثَّاني: أن ال يكون الّدتول   التَّسويق مشروًطا بدفع مبل  معيَّن.
 والثَّالث: أن تباع بسعر السُّوق.

 ومنهم من أجاز التَّسويق الشَّبكّي دون اهلرمي ـ
(65). 
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 :سبب اخلالف   املسألة :ثالًثا

   أدلتة الفريقني يظهر لي أنَّ سبب اخلالف يعود إىل اآلتي: بالنَّظر والتأّمل

اخلالف   تكييف ه ه النَّازلة، فمن كّيفها على َأنَّها  سرة، أو جعالة، أو وكالة  ـ 1
بأجرة، أو هبة، ذهب إىل جوازها، و من كّيفها على َأنَّها بيع نقد بنقد، أو َأنَّها 

 ، ذهب إىل حترميها.والتدليس والضرر والغش من باب القمار والغرر

 هل العربة   العقود باملقاصد واملعاني أو باأللفاظ واملباني ـ 2
 ؟(66)

اني ذهب إىل حتريم التَّسويق الشَّبكّي؛ ألّن القصد عفمن نظر إىل املقاصد وامل
 منه احلصول على العمولة من بيع النَّقد بالنَّقد متفاضاًل مؤّجاًل، ووجود السِّلعة ما هو

 األلفاظ واملباني ذهب إىل جوازها.ومن نظر إىل  ِإالَّ حيلة للتوّصل إىل احملّرم.

 :أدلتة القائلني بالتَّحريم :أوَّاًل

النساء:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ٹ  ڤٹ چ قوله  ـ 1
٢٩. 

ل النَّاس بالباطـل، حيـث   أنَّ التَّسويق الشَّبكّي يعّد من أكل أموا وجه الدِّاللة:
يستفيد من ه ا العقد ِإالَّ أصـحاب الشَّـركة واملسـّوقني الَّـ ين علـى رأس اهلـرم،        ال

وذلك على حسـاب الطَّبقـات الـّدنيا، فريبـح القليـل مقابـل تسـارة الكـثري، وهـ ا          
 النَّاس بالباطل أموال أكل من

(67). 

 من ثالثة أوجه: ونوقش
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ا العقد أكل ألموال النَّاس بالباطل؛ ألّن الزَّبـائن  نَّه ليس   ه إ الوجه األول:
دفعوا نقوًدا مقابل احلصول على منتيات متمّيزة، والشَّركة تأتـ  حقتهـا مـن السِّـعر     

 .(68)الَّ ي ب لته   اإلنتاج، وتعطي املشاركني حقتهم الَّ ي ب لوه   الدِّعاية واإلعالن

مستويات األترية كما يقولون، فِإنَّ نَّ اخلسارة ليس  مالزمة للإ الوجه الثاني:
 املستويات األترية قد تربح جبهدها املتوالي أضعاف ما رحبته املستويات العليا

(69). 

من الشَّركة وليس من املشرتين، فليس  تهنَّ املسوِّق يأت  عمولإ الوجه الثالث:
 فيه أكل ألموال النَّاس بالباطل

(70). 

 يلي: وميكن أن جياب عن ه ه األوجه مبا

: فيسلتم هلم إذا كان املقصود بالتَّسويق هو السِّلعة، ولكن أمَّا الوجه اأَلوَّل
الواقع أنَّ املقصود هو العموالت والفوائد الَّيت يولتدها النِّظام اهلرمي، والسِّلعة حيلة 

 للوصول إىل احلرام
(71). 

األترية نادر، فيمكن أن جياب عنه بأنَّ ربح املستويات  وأمَّا الوجه الثَّاني:
 والعربة للغالب الشِّائع ال القليل النَّادر

(72). 

فِإنَّ املسوِّق وإن كان يأت  عمولة من الشَّركة، ِإالَّ أنَّ  وأمَّا الوجه الثَّالث:
الشَّركة تأت  املال من املشرتين ثمَّ تعطي املسّوق جزًءا منه وتأت  الباقي، فعاد األمر 

 باطل.إىل أكل  أموال النَّاس بال

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ٹ چ   قوله ـ 2

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   

 .279 - 278البقرة:  چۉ  ې  ې
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نَّ عقد التَّسويق الشَّبكّي يتضمَّن الرِّبا بنوعيه، ربا الفضل، وربا إ وجه الداللة:
مبلًغا من املال ليحصل على أكثر منه، فهو بيع نقد بنقد  النسيئة، حيث يدفع املشرتك

، واملنتج الَّ ي تبيعه الشَّركة (73)مع التَّفاضل والتأتري، وه ا من الرِّبا احملّرم باإلمجاع
 .(74)للعميل ما هو ِإالَّ ستار للمبادلة، فهو غري مقصود للمشرتك فال تأثري له   احلكم

سِّلعة غري مقصودة، بل ِإنَّ البيع مّت على سلعة : بعدم التَّسليم بأّن الونوقش
مقصودة ل اتها، وثب  جدواها ونفعها، والبيع إذا مّت بشروطه املعروفة صّح وثب  

 .(75)أثره من انتقال الثَّمن إىل البائع والسِّلعة إىل املشرتي

يق : بأّن السِّلعة لو كان  مقصودة، ملا مّت الليوء لطريقة التَّسووميكن أن جياب
الشَّبكّي، بل ميكن بيعها بطريقة التَّسويق العادّية وحيصل املسّوق على عمولة من دتل 
من طريقه مباشرة دون من دتل من طريق غريه، فالليوء ألسلوب التَّسويق الشَّبكّي 

على أنَّ املقصود هو العموالت وليس السِّلعة، وه ا ضرب من التَّحايل قوية قرينة 
ل: ))ِإنَّ يقو َأنَّه  ع النَّيبَّ   ت الّنصوص باملنع منه، فعن جابراحملّرم الَّ ي جاء

اللَِّه، َأَرَأْيَ   َرُسوَل : َيااللََّه َوَرُسوَلُه َحرََّم َبْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيَتِة َواْلِخْنِزيِر َواأَلْصَناِم، َفِقيَل
َوُيْدَهُن ِبَها اْلُيُلوُد، َوَيْسَتْصِبُح ِبَها النَّاُس،  ُشُحوَم اْلَمْيَتِة، َفِإنََّها ُيْطَلى ِبَها السُُّفُن،

ِعْنَد َذِلَك: َقاَتَل اللَُّه اْلَيُهوَد، ِإنَّ اللََّه َلمَّا   اللَِّه َفَقاَل: اَل، ُهَو َحَراٌم، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل
 .(76)َحرََّم ُشُحوَمَها، َجَمُلوُه ُثمَّ َباُعوُه، َفَأَكُلوا َثَمَنُه((

  ه ا احلديث بيان بطالن كّل حيلة حيتال )): ـ اهلل رمحه ـال اإلمام اخلطتابّي ق
 .(77)(بها للتوّصل إىل احملّرم، وَأنَُّه ال يتغّير حكمه بتغيري هيئته وتبديل ا ه(

وممَّا يدّل على عدم اعتبار وجود السِّلعة إذا كان القصد منها االحتيال للوصول 
َأنَّه سئل عن حريرة بيع  إىل  ـعنهما  اهللرضي  ـبن عّباس إىل احلرام، ما ثب  عن ا

 .(78)أجل ثمَّ اشرتي  بأقّل، فقال: ))دراهم بدراهم دتل  بينهما حريرة((
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كما أن كثريا من املسوقني يشرتون سلعا ال حاجة هلم بها إطالقا، أو يشرتون 
 .(79)تسلعا بكميات كبرية تفوق حاجاتهم بأضعاف مضاعفة، طمعا   العموال

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ چ  ـ قوله 3

 .٩٠املائدة:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ

نَّ التَّسويق الشَّبكّي داتل   امليسر والقمار؛ وذلك ألّن املشرتك إ: وجه الداللة
بـاحلظت،   يدفع مبلًغا حمقتًقا مقابل احلصول على مبل  أكرب موهوم، وال يكون ذلـك ِإالَّ 

 وه ا هو القمار.

فأصل القمار أن يؤت  مال إنسان )): ـ اهلل رمحه ـقال شيخ اإلسالم ابن َتْيِميَّة  
 .(80)(وهو على خماطرة، هل حيصل له عوض أم ال حيصل؟(

وبيان ذلك: أنَّ املشرتك ال ميكـن أن حيقتـق دتـاًل ِإالَّ إذا تكّونـ  حتتـه ثـالث       
الة؛ ألنََّهـا تـدفع عمـوالت    طبقات، واملستويات األترية   البناء اهلرمي تاسرة ال حم

قّمة اهلرم رجاء أن تصعد إىل القّمة، ولكن ال ميكنها ذلك ِإالَّ باستقطاب أعضاء جدد 
يكوِّنون قاعـدة اهلـرم، فتكـون تلـك املسـتويات اجلديـدة معّرضـة للخسـارة دائًمـا،          

لقليـل  والتَّعّرض للخسارة الزم لنمّو اهلرم، وال ميكن أن يربح اجلميع، وإنَّمـا يـربح ا  
 مقابل تسارة العدد األكرب، وه ا هو القمار

(81). 

 من أربعة أوجه: ونوقش

: عدم التَّسليم بوجود القمار   ه ه املعاملة، فالسِّلعة معلومة الوجه اأَلوَّل
وموجودة، وفيها منفعة للمشرتي، وشروط الّدتول   العقد معلومة، فاملسّوق دتل 

 .(82)ون على شروطهمعلى علم بشروط التَّسويق، واملسلم
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نَّ القمار خماطرة من مجيع األطراف، حبيث يدفع كّل واحد جزًءا إ: الوجه الثَّاني
من املال رجاء غنم متوقتع بدون أّي عمل من الطترفني، بل األمر يرجع إىل احلظت 
والنَّصيب، وليس ه ا   معاملة التَّسويق الشَّبكّي؛ فِإنَّ املسوِّق يقوم بعمل وجهد، 

 .(83)در جهده تكون عموالته وأرباحهوبق

نَّ التَّسويق الشَّبكّي ليس خماطرة وقماًرا، بل هو علم يدرس له إ: الوجه الثَّالث
 .(84)أسسه وقوانينه

نَّه ال ُيسلَّم أنَّ كّل خماطرة قمار، بل ِإنَّ املخاطرة هي أساس   إ: الوجه الرَّابع
 .(85)كثري من املعامالت

 :األجوبة مبا يلي وميكن أن جياب عن ه ه

وجود املنتج، وأّن وجوده  هة: فقد سبق اجلواب عن شبأمَّا الوجه اأَلوَّل
كعدمه، إذ املقصود هو العموالت الَّيت ينتيها ه ا النِّظام اهلرمي، وأمَّا السِّلعة فهي 

 .(86)غطاء لبيع نقد بنقد مع التَّفاضل والتأجيل، وه ا عني الرِّبا

امًلا بشروط التَّسويق فال ُيسلَّم ذلك؛ إذ لو علم َأنَّه سيكون وأمَّا كون املسوِّق ع
من املستويات األترية حني انهيار اهلرم مل يقبل الّدتول إىل ه ا الربنامج أبًدا، ولو 

 .(87)علم َأنَّه سيكون   املستويات العليا لرغب   الّدتول فيه ولو بأضعاف الثَّمن

سّوقني الَّ ين   رأس اهلرم يأتـ ون العمـوالت مـن    فِإنَّ امل أمَّا الوجه الثَّاني:
املسّوقني الَّ ين حتتهم، وهم مل يقدِّموا أّي عمل وجهد، ول لك فكثري من هؤالء جيـين  

 أرباًحا طائلة من جهة املسوِّقني الَّ ين حتته وهو جالس   بيته.
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م يدّرس وله فليس كّل علم يدرَّس مباذ شرًعا، فالسِّحر عل أمَّا الوجه الثَّالث:
مناهيه ومعاهده، وهو حـرام شـرًعا، وكـ لك املوسـيقى والـرَّقص يدرَّسـان وهلمـا        

 .(88)معاهدهما املتخّصصة وهما حمّرمان

فـِإنَّ املخـاطرة الَّـيت يغلـب عليهـا تعـريض املـال للنمـاء          وأمَّا الوجه الرَّابـع: 
ارة. وأمَّـا املخـاطرة   والكسب بالطُّرق املشروعة فهي جائزة، وهي الَّيت ال ختلو منها جت

الَّيت يغلب عليها تعريض املال للهالك والتَّلـف، وأكـل أمـوال النَّـاس بالباطـل فهـي       
 .(89)حمّرمة. والتَّسويق الشَّبكّي من النَّوع الثَّاني

كما أنَّ املخاطرة   البيوع والتِّيارات املشروعة غري مقصودة   العقود، وإنَّما 
 .(90) التَّسويق الشَّبكّي فهي مقصودة، فتحرمهي تبع، أمَّا املخاطرة  

 .(91)(يثب  تبًعا ما ال يثب  استقالاًل())والقاعدة َأنَّه: 

َعْن َبْيـِع اْلَحَصـاِة َوَعـْن      اللَِّه قال: ))َنَهى َرُسوُل أبي هريرة  ـ حديث  4
 .(92)َبْيِع اْلَغَرِر((

. فيحــرمنهـّي عنــه شـرًعا   نَّ التَّسـويق الشَّــبكّي مـن الغــرر امل  إ: وجـه الداللــة 
 ذلك: وبيان

، وجهالة العاقبة   ه ا العقد ظـاهرة، فـِإنَّ   (93)أنَّ الغرر ما كان جمهول العاقبة
يدري  املشرتك ال يدري هل ينيح   حتصيل العدد املطلوب من املشرتكني أم ال؟ وال

 الطَّبقـات  حني انضمامه إىل اهلرم هل سيكون   الطَّبقات العليا فيكـون راحًبـا، أو    
السُّفلى فيكون تاسًرا؟، والواقع أنَّ معظم أعضاء اهلرم تاسرون ِإالَّ القلتة القليلـة    

 .(94)أعاله، فالغالب هو اخلسارة
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 من وجهني: ونوقش

: بعدم التَّسليم بأّن   التَّسويق الشَّبكّي غرًرا؛ وذلـك ألّن العقـد   الوجه اأَلوَّل
ومـة، واملراحــل معروفــة، وآليَّـة العمــل مكتوبــة   معلـوم، والعمــوالت حمــّددة أو معل 

وواضحة، بل وتقوم الشَّركة بإرسال كشـف شـهري يبـّين مسـتوى العميـل، وعـدد       
نقاطه، ومستوى أرباحه، والّنسبة املئويَّة ألرباذ كّل عضو، وميكن للعضـو أن حيسـب   

أ   أرباحه بنفسه حسب النِّظـام املبـيَّن، وميكـن مراجعـة الشَّـركة حـال وجـود تطـ        
 .(95)احلساب، فأين الغرر إًذا؟

: على التَّسليم بوجود غرر، فِإنَّه غرر يسري مغتفر، جبانب الفوائد الوجه الثَّاني
 .(96)هل ا العقد لكثريةا

 وجياب عن ذلك:

: فقوهلم: ِإنَّ الغرر منتف ببيان مقدار العمـوالت؛ قـول غـري    أمَّا الوجه اأَلوَّل
من بداية العقد خماطًرا باملبل  الَّـ ي دفعـه، فإمَّـا أن    صحيح؛ وذلك ألّن املسوِّق دتل 

يكسب أكثر من تالل حتقيق عدد من املبيعات يعطيه عموالت تفـوق مـا دفعـه مـن     
 .(97)مبال ، أو خيسر إذا مل حيقتق العدد املرجّو من املبيعات، وه ا عني الغرر

عاملـة، بـل الغـرر كـبري     : فال ُيسلتم أنَّ الغرر يسري   ه ه املوأمَّا الوجه الثَّاني
واخلسارة مالزمة ألغلب طبقات اهلرم، ففي دراسة حديثـة أجريـ  علـى ثالثـة مـن      
شركات التَّسويق اهلرمي، أشارت تلك الدِّراسـة إىل أنَّ أفضـل نسـبة راحبـني   هـ ه      

، و  ه ا بيان واضـح  %99.78، وبلغ  نسبة اخلاسرين %0.13الشَّركات بلغ  
 .(98)  ه ه الشَّركاتالرتفاع نسبة الغرر 

 .(99)قال: ))اَل َضَرَر واَل ِضَراَر((  اهلل أنَّ َرُسوَل حديث أبي سعيد اخلدرّي  ـ 5
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نَّ عقد التَّسويق الشَّبكّي حيدث أضراًرا كبرية على مستوى الفرد إ: وجه الداللة
تعطيل واجملتمع، وقد جاءت الشَّريعة مبنع الضَّرر، فمن أضراره على مستوى األفراد: 

طاقات الشَّباب وتعويدهم على البطالة، والتَّغرير ب وي الـّدتل احملـدود، واسـتغالل    
عوزهم وحاجتهم للّدُتول   ه ه املعاملة احملّرمة، وتربية أفـراد اجملتمـع علـى ثقافـة     
فاسدة قوامها التكّسب باخلطر واملقامرة، ومن أضراره على مستوى اجملتمـع: تصـدير   

ليَّة إىل مقّر رئاسات تلك الشَّركات، وإضعاف االستثمار احلقيقي ماليني العمالت احمل
القائم على تدويل املال بشكل سليم من أفـراد اجملتمـع، ليصـبح حكـًرا علـى طائفـة       
خمصوصة ال تعمل وال تنـتج، وإنَّمـا تنهـب أمـوال اآلتـرين حتـ  غطـاء التَّسـويق         

 الشَّبكّي
(100). 

 ا العقـد، منهـا: َأنَّهـا    هلـ ، بل هناك فوائـد  : بعد التَّسليم به ه األضرارونوقش
قضـاء  المصدر دتل ل وي الّدتل احملدود، وإجياد فرص عمل للّشـباب العـاطلني، و  

 .(101)على احتكار املوّردين وجتتار الّتيزئة

 :وميكن أن جياب عن ذلك من ثالثة أوجه

إباحتـه؛ فالقاعـدة:   نَّ املنافع املزعومة للتَّسويق الشَّبكّي ال تعين إ: الوجه اأَلوَّل
َأنَّه عند تعارض املصاحل واملفاسد   حمّل واحد، فإن أمكن حتصيل املصاحل وتعطيـل  

، والغالـب هنـا املفسـدة، فتـدرأ مفسـدة      (102)املفاسد ُفعل، وإالَّ كان احلكـم للغالـب  
 التَّسويق الشَّبكّي الرَّاجحة، وال نبالي بفوت املصلحة املرجوحة فيه.

ك لك سّنته   شرعه وأمره، فهـو يقـّدم اخلـري    ))ـ:  اهلل رمحه ـيقول ابن القيِّم  
الّراجح وإن كان   ضمنه شّر مرجوذ، ويعطتل الشّر الّراجح وإن فات بتعطيله تـري  
مرجوذ، ه ه سـّنته فيمـا حيدثـه ويبدعـه    اواتـه وأرضـه ومـا يـأمر بـه وينهـى           

 .(103)((عنه
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هو للطَّبقات األوىل   رأس اهلرم، أمَّا  نَّ النَّفع املزعوم إمناإ: الوجه الثَّاني
 الطبقات األترية فاخلسارة الحقة بهم بال شكت، وقد سبق بيان ذلك.

نَّ املنع من التَّسويق الشَّبكّي فيـه ضـرر بطائفـة تاصَّـة، وهـم      إ: الوجه الثَّالث
ة أصحاب الشَّركة واملسّوقون   رأس اهلـرم، وإباحتـه فيـه ضـرر باألغلبيَّـة السَّـاحق      

وباجملتمع من ورائهم، والقاعدة الفقهيَّـة: َأنَّـه يتحّمـل الضَّـرر اخلـاّص لـدفع الضَّـرر        
 .(104)العاّم

 .(105)َعْن َبْيَعَتْيِن ِفي َبْيَعٍة(( : ))َنَهى َرُسوُل اهلل قال حديث أبي هريرة  ـ 6

ة؛ نَّ عقد التَّسويق الشَّبكّي داتل   النَّهـي عـن بيعـتني   بيعـ    إ وجه الداللة:
وذلك ألنَُّه يشتمل على عقـدين   عقـد واحـد، وهمـا: عقـد شـراء املنـتج، وعقـد         

 .(106)تسويقه، وال ميكن الفصل بينهما أو االكتفاء بأحدهما

بعدم التَّسليم بأّن املراد ببيعتني   بيعة هو اشرتاط عقد   عقـد، بـل    ونوقش:
ع مـن احملقتقـني كشـيخ    الصَّحيح أنَّ املقصود ب لك هو مسألة العينـة، وهـ ا قـول مجـ    

بن  الرَّمحن الّسعدي، والشَّيخ حممَّد اإلسالم ابن َتْيِميَّة وتلمي ه ابن القيِّم، والشَّيخ عبد
 اهللصاحل العثيمني رمحهم 

(107). 

هـو منـّزل علـى العينـة     ))  تفسري هـ ا احلـديث:    ـ اهلل رمحه ـقال ابن القيِّم  
يع واحد، فأوكسهما الثَّمن احلاّل، وإن أت  باألكثر بعينها، قاله شيخنا؛ ألنَُّه بيعان   ب

وهو املؤّجل أت  بالرِّبا، فاملعنيان ال ينفكتان مـن أحـد األمـرين، إمَّـا األتـ  بـأوكس       
 .(108) (الثَّمنني أو الرِّبا، وه ا ال يتنّزل ِإالَّ على العينة(

جائز، فعلى ه ا فاشرتاط الشَّركة   عقد بيع املنتج اإلجارة على تسويقه 
 .(109)أعلم  واهلليعّد من باب بيعتني   بيعة.  وال
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 .(110) قال: ))َمْن َغشََّنا َفَلْيَس ِمنَّا(( أنَّ النَّيبَّ  حديث أبي هريرة  ـ 7

نَّ معاملة التَّسويق الشَّبكّي داتلـة   الغـّش والتَّـدليس املنهـّي     إ: وجه الداللة
 عنه، وذلك من وجهني:

 .ة إظهار املنتج وكأنَّه املقصود من املعاملة، والواقع تالف ذلكالوجه اأَلوَّل: من جه
الوجه الثَّاني: من جهة إغـراء املشـرتكني بـالعموالت الكـبرية الَّـيت ال تتحقتـق       

 غالًبا
(111). 

: بأّن الغّش واخلداع قد يكون من سـلوك بعـض املـرّوجني املشـرتكني     ونوقش
حلكم بـالتَّحريم علـى أفعـاهلم ال علـى     وليس وصًفا الزًما لطبيعة ه ه الشَّركات، فـا 

 أصل الشَّركة
(112). 

: بعدم التَّسليم بأّن الغّش ليس من سلوك الشَّركة، بل ِإنَّ كثرًيا وميكن أن جياب
من الشَّركات تعمد إىل أسلوب الدِّعاية املكّثف وتداع املشـرتكني بـالوعود الوهميَّـة    

 الَّيت ال حقيقة هلا.
: ))سوف ختسر الكثري إذا تأّتر انضمامك إلينا ليوم بزناسجاء   دعاية شركة 

 .(113) واحد، كلَّما انتظرت أكثر كلَّما تسرت أكثر، ابدأ اآلن((
األحالم أحياًنا قد تكـون صـعبة الوصـول،    ))(: DXN)وجاء   دعاية شركة 

لكن عليك باالستمرار، إن كن  تؤمن حبلمك أو كن  تـؤمن بـ اتك، فـاعلم بأّنـك     
 .(114) (حقيقة(ستيعل احللم 

نَّ ه ا العقد يتضمَّن غبًنا ظاهًرا، فِإنَّ املنتيات الَّيت ترّوجها شركات التَّسويق إ ـ 8
الشَّبكّي تّتسم بالغالء الفاحش، وقد كشف  عدد من الدِّراسات أنَّ أسعار 

 ـ %100منتيات التَّسويق الشَّبكّي تتياوز سعر مثيالتها   السُّوق بنسبة 
300% (115). 
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: بأّن ارتفاع األسعار ال أثر له   التَّحريم ما دام أنَّ املشرتي واملسوِّق شونوق
 قد دتل   العقد بإرادته دون إكراه

(116). 

: بأّن دتول املشرتي   ه ا العقد لغرض العموالت وليس وميكن أن جياب
لشراء املنتج، ول لك تضاعف سعر املنتج بسبب العموالت الَّيت أضيف  إىل قيمته، 

 لو سلم املنتج من ه ه العموالت ملا كان هناك غالء.و

 :أدلتة القائلني باجلواز :ثانًيا

 ـ قاعدة األصل   العقود الصّحة واجلواز، وال يبطل منها ِإالَّ مـا دلَّ الشَّـرع علـى     1
 .(118)، والتَّسويق الشَّبكّي داتل حت  ه ا األصل(117)إبطاله وحترميه

د مجلـة مـن احملظـورات كالرِّبـا، والقمـار،      : بأّنه دتل علـى هـ ا العقـ   ونوقش
والغرر، وأكل أموال النَّاس بالباطل، والغنب، والغّش، وكّل واحد منهـا يكفـي لنقـل    

 .(119)العقد من أصل اإلباحة إىل التَّحريم، فكيف بها جمتمعة؟

 ـ القياس على السَّمسرة، جبامع أنَّ كالًّ منهما يبيع لغريه باألجرة. 2

 .(120) (السمسار: اسم ملن يعمل للغري باألجر بيًعا وشراء())قال السرتسي:  

نَّ الشَّركة متنح املشرتك عمولة مقابل إتيانه مبشرتين ملنتياتها، فإذا إوبيان ذلك: 
أتى بعـدد حمـّدد مـن املشـرتين اسـتحّق عمولـة حمـّددة، وهـ ا مـن قبيـل السَّمسـرة            

 .(121)اجلائزة

السَّمسرة املشروعة والتَّسويق الشَّبكّي،  بأّن هناك فروًقا جوهريَّة بني ونوقش:
 :(122)منها

نَّ السَّمسرة عقد حيصل مبوجبه الّسمسار على أجر لقاء توّسطه   إمتام عمليَّة بيع إ ـأ  
السِّلعة أو شرائها، بينما التَّسويق الشَّبكّي عبارة عن بنـاء شـبكة مـن العمـالء       
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ا قّمـة هـرم داتـل الشَّـبكة، وتـأتي      شكل متوالية هندسيَّة، يشكِّل كّل عميل فيه
 السِّلعة كوسين للّدتول   الشَّبكة.

نَّ السَّمسرة ال ُيشرتط فيها شراء السِّمسار للسِّلعة، فهو جمّرد وسين بني صاحب إ ـب 
السِّلعة واملشرتي، وأمَّا   نظام التَّسويق الشَّبكّي فشراء املسوِّق للسِّلعة شـرط    

 قبوله مسوًِّقا.

نَّ السِّمسار   السَّمسرة الشَّرعيَّة حيصل على عمولته بناء على جهده وما ب لـه  إ ـجـ  
من وق  ومال، وأمَّا   التَّسويق الشَّبكّي فيحصل املسوِّق على عموالت متزايدة 

 بناء على جهود غريه من الزَّبائن الَّ ين أتوا بعده.

وسقوطها خيّل بعقد السَّمسرة، بينما نَّ تسويق السِّلعة مقصود   عمل السِّمسار، إ ـد  
تسويق السِّلعة غري مقصود   التَّسـويق الشَّـبكّي، فالقصـد هـو احلصـول علـى       

 العموالت،سواء وجدت السِّلعة أو مل توجد.

نَّ عالقة الّسمسار باملشرتي تنتهي مبيّرد الشِّراء، أمَّا   التَّسويق الشَّـبكّي فِإنَّهـا   إ ـهـ  
وال حيصـل املسـوِّق علـى عمولـة ِإالَّ إذا سـّوق ملسـّوقني آتـرين،        تبدأ بالشِّراء، 

 وهؤالء بدورهم يسوِّقون لغريهم، وال حيصل على عمولة ِإالَّ به ه الطَّريقة.

الة، جبامع أنَّ كالًّ منهما التزام بعمل معلوم، أو جمهول يعسر عالقياس على اجل ـ 3
 .(123)ضبطه، مقابل عوض معلوم

 .(124)ق نظري تسويقه مثل اجَلْعل الَّ ي يعطى   عقد اجلعالةوما يعطاه املسوِّ

 :(125)بالفرق بني اجلعالة والتَّسويق الشَّبكّي، وذلك من وجوه ونوقش

، فييوز لكال الطَّرفني فسخه، (126)نَّ عقد اجلعالة عقد جائز عند مجهور العلماءإ ـأ 
 .وأمَّا عقد التَّسويق الشَّبكّي فالزم من جهة الشَّركة فقن
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نَّ عقد اجلعالة يصّح من غري تعيني عامل، كما لو قال: من جاءني بضالتيت فله إ ـب 
، وأمَّا التَّسويق الشَّبكّي فيشرتط للّدتول فيه تعيني املسوِّق من ِقبل (127)ك ا

 الشَّركة وفق ضوابن معيَّنة.

جعله بعد  نَّ العامل   عقد اجلعالة ال يدفع مااًل مقابل عمله، وإنَّما يستحّقإ ـجـ 
، أمَّا املسوِّق   التَّسويق الشَّبكّي فال يستحّق احلصول على (128)فراغه من العمل

العموالت حتى يشرتي املنتج من الشَّركة، وبعض الّشركات تشرتط عليه أن 
 جيّدد اشرتاكه سنويًّا حتى حيافظ على مركزه ضمن شبكة املسوِّقني.

ة ِإالَّ إذا أدَّى العمل بنفسه، فلو أدَّاه غريه مل ال يستحّق العامل اجلعل   اجلعال ـد 
، أمَّا   التَّسويق الشَّبكّي فِإنَّ املسوِّق يأت  عمولة على عمالء (129)يستحّق شيًئا

 يدتلوا من طريق مباشرة. مل

 .(130)القياس على اهلبة، جبامع أنَّ كالًّ منهما متليك للمال بال عوض   احلال ـ 4

تعطيه الشَّركة للمشرتين منها املسوِّقني هو من باب اهلبة،  وبيان ذلك: أنَّ ما
 .(131)واهلبة جائزة شرًعا

 من ثالثة أوجه: ونوقش

ولو ّ تها الشَّركة به ا  ـ: عدم التَّسليم بأّن ه ه احلوافز هبات الوجه اأَلوَّل
ال على بل هي جزء من املعاوضة؛ ألّن حقيقة التَّسويق الشَّبكّي مبادلة مال مب ـ االسم

وجه التَّفاضل والتأجيل، والسِّلعة غري مقصودة، وإنَّما املقصود احلوافز واهلبات، وه ا 
هو عني الرِّبا، فإذا أضيف إىل ذلك أنَّ ه ه اهلبات موهومة غري متحقتقة، كان ذلك من 

 .(132)قبيل امليسر والقمار احملّرم شرًعا
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هلدايا واهلبات الَّيت تعطى مع نَّه قد جرت عادة التّيار   اإ: الوجه الثَّاني
املنتيات أن تكون قيمتها يسرية بالّنسبة إىل قيمة املنتج، ال أن تكون قيمتها أضعاف 
قيمة املنتج، وه ه قرينة قويَّة على املقصود األعظم   التَّسويق هو احلوافز وليس 

 .(133) السِّلعة

شَّركة للمشرتين منها هبة، فليس نَّه على التَّسليم بأّن ما متنحه الَإ: الوجه الثَّالث
كّل هبة جائزة، فاهلبة إذا وجدت لسبب أت ت حكم ذلك السَّبب، فكّل من ُوهب له 

 .(134)شيء بسبب فِإنَّه يثب  له حكم ذلك السَّبب

واهلبة الَّيت متنحها الشَّركة لعمالئها   التَّسويق الشَّبكّي سببها املعاوضة، 
تنتقل من كونها ترّبًعا لتصبح معاوضة نقد بنقد متفاضاًل  ويشرتط هلا الشِّراء، وحينئٍ 

 .(135)مؤجَّاًل، وه ا عني الرِّبا

القياس على الوكالة بأجر، جبامع أنَّ كالًّ منهما تفويض للوكيل فيما تقبله  ـ5
 النِّيابة

 ، فاملسّوق وكيل للشَّركة، والوكالة تصبح بأجر وبدون أجر(136)
(137). 

 ونوقش بالفرق من وجهني:

نَّ الوكيل غري ملزم بشراء املنتج، بل حيصل علـى أجـر مقابـل    إ: الوجه اأَلوَّل
الوكالة، أمَّـا املسـوِّق   التَّسـويق الشَّـبكّي فشـراء املنـتج شـرط للـّدتول   شـبكة          

 .(138)التَّسويق

نَّه على التَّسليم بأّنه عقد وكالة بأجر، فمن شرط صّحة الوكالة إ: الوجه الثَّاني
، وأمَّا العمل   التَّسويق الشَّبكّي ففيه (139)لعمل معلوًما ال يعظم فيه الغررأن يكون ا

 .(140) ال غرر فاحش؛ ألّن املشرتك ال يدري هل ينيح   حتصيل العدد املطلوب أم
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 ـ من املعقول: 6

ــن    إ ــة لكــّل م ــدها الصــحيَّة والعمليَّ ــ  فوائ ــركات ثبت نَّ منتيــات هــ ه الشَّ
ز بيعه وشراؤه، والتَّسويق وسيلة إىل ذلك، والوسيلة إىل املباذ استخدمها، فهي ممَّا جيو

 مباحة
(141). 

: بأّن املقام ليس   جدوى ه ه املنتيات، وفائـدتها، بـل عـن طريقـة     ونوقش
ها، وهل هي مقصودة بالعقد أم ال؟ والواقع يثب  َأنَّها ليس  مقصودة بالعقد، قتسوي

دها هـ ا النِّظـام الشَّـبكّي املشـتمل علـى الرِّبـا       وإنَّما املقصود هو العموالت الَّيت يولت
 والقمار وأكل أموال النَّاس بالباطل

(142). 

 ـ من املعقول ك لك: 7

صدر رزق ل وي الدَّتل احملدود، جّراء نَّ   التَّسويق الشَّبكّي نفًعا للفقراء، ومإ
اخنراطهم   شبكة التَّسويق والتَّـرويج هلـ ه املنتيـات املباحـة، ممَّـا يـؤّدي إىل زيـادة        

 .(143)دتلهم، ورفع املعاناة وضيق العيش عنهم

: بأّنه وإن كان   التَّسويق الشَّبكّي منـافع؛ ِإالَّ أنَّ مضـاّره أكثـر، ومـن     ونوقش
ة على حساب األكثريَّة، وأكل أموال النَّاس بالباطل، والتَّحايل على ذلك: ربح األقليَّ

الرِّبا، وإذا تعارض  املصاحل واملفاسد   موضع واحد؛ قـّدم أرجحهمـا، وقـد سـبق     
 بيان ذلك.

أصحاب كّل قول،  بعد عرض األقوال   ه ه املسألة، والنَّظر فيما استدّل به
واملناقشات الواردة على أدلتة كّل قول، يتبيَّن جبالء أنَّ القول الصَّحيح   ه ه املسألة 

 تحريم التَّسويق الشَّبكّي. وذلك لألسباب التَّالية:ب القائلهو القول اأَلوَّل، 



 133              د. حممَّد بن عبداهلل الصواط             )حقيقته وحكمه( التَّسويق الشَّبكي 

 ـ قوَّة أدلتة ه ا القول، وسالمتها من املعارض الرَّاجح. 1

 بالتَّحريم إىل األدلتة الشَّرعيَّة من الكتاب والسُّنَّة والنَّظر الصَّحيح. ـ استناد القائلني 2
 أمَّا القول اآلتر فأغلب أدلتتهم أقيسة غري صحيحة، و مصاحل موهومة وملغاة.

نَّ ه ا العقد اشتمل على كثري من احملّرمات واملفاسد، كالرِّبا، وامليسر، والقمار، إـ  3
وال النَّاس بالباطل، والغنب، والتَّغرير، والغّش، واخلداع، والغرر الفاحش، وأكل أم

 .ويكفي واحد من ه ه األمور لتحريم ه ا النَّوع من التَّسويق، فكيف بها جمتمعة

فاملنتيات  نَّه ليس هناك حاجة داعية إىل ه ا العقد، حتى ميكن إباحته للحاجة،إـ  4
بأسعار تنافسيَّة، بل وبعضها يب ل جمتاًنا الَّيت يتّم التَّسويق هلا موجودة   السُّوق 

، ممَّا يدّل على عدم احلاجة إليها، ـ كما هو احلال   بعض برامج اإلنرتن  ـ
وإنَّما الدَّافع هل ا التَّسويق هو جشع بعض املسوِّقني للحصول على عموالت 

 .(144) على حساب األكثرية اخلاسرةأكرب، 

الشَّحناء  ا كان قائًما على أكل أموال النَّاس بالباطل أورثـ ِإنَّ التَّسويق الشَّبكّي ملَّ 5
والعداوات بني املسوِّقني؛ ألّن العموالت حمصورة   رأس اهلرم، أمَّا الطَّبقات 

، وما كان ه ا شأنه (145)السُّفلى فال حيصلون على شيء، ممَّا سبَّب احلقد بينهم
ركة بأهله، واحلرام شؤم وبالء فقد جاءت الشَّريعة باملنع منه، فاحلالل رمحة وب

 على أصحابه.

البطالة  نَّ التَّسويق الشَّبكّي ال حيقتق التَّنمية االقتصاديَّة للميتمع، وإنَّما يكّرسإـ  6
 واخلمول واالعتماد على الغري.

فاإلسالم   مقاصده يسعى أن يكـون حيـم اإلنتـاج واقعيًّـا منسـيًما مـع       ))
ــة للمســتهلك   ــة للوســطاء  احلاجــات احلقيقيَّ ــق استئصــال األدوار الطتفيليَّ عــن طري

والدِّعايات والتَّقليل منها ما أمكن؛ ألّن كثرتهم تؤدِّي إىل تضّخم مصطنع دون اعتبار 
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ــاء    ــة حمتكــرة مــن أبن ــداول للمــال   أيــدي قلت ــة للمســتهلكني، وت حلاجــات حقيقيَّ
 .(146)(اجملتمع(

بكّي التَّنميـة االقتصـاديَّة مـن    ال حيقتق التَّسويق الشَّ))ويقول د. حسن شحاته: 
املنظور اإلسالمي، بل حيقتق بيئة استهالكيَّة ومقنَّعة، تستنزف نسبة عالية مـن األمـوال   

 .(147) (واجلهود، كان ميكن توجيهها إىل مشروعات استثماريَّة تشّغل العاطلني(

اهلرميَّة  ةنَّ كثرًيا من ترباء االقتصاد والتَّسويق قد أدركوا تطر ه ه األنظمإـ  7
وتطرها على االقتصاد، وح َّروا منها، ودعوا إىل منعها، واملرجع   مثل ه ه 

 األمور إىل أهل اخلربة، فكان قوهلم أوىل باالعتماد والقبول.

النِّظام اهلرمي هو احتيال، جيب أن يكون ك لك، طاملا ))يقول بيل برانسيوم: 
وزيع املستمّر يتطلتب قائمة من املشاركني أنَّ النِّظام يقوم على توزيع األموال، والتَّ

تنمو بسرعة، وال توجد أموال جديدة ختلق   أّي جانب من العمليَّة...، فالقيمة الَّيت 
 .(148) (يشارك بها أشخاص اليوم توّزع ليتّم الدَّفع ألولئك الَّ ين انضمُّوا باألمس(

جرائم  لتَّسويق الشَّبكّي مننَّ كثرًيا من القوانني واألنظمة املعاصرة جعل  اإـ  8
الغّش التِّيارّي املعاقب عليها قانوًنا، وأغلق  أكثر الشَّركات الَّيت تتعامل به ا 

 النَّوع من التَّسويق.

بزناس(، وحّ رت مـن  )فقد قام  الغرفة التِّياريَّة الباكستانيَّة بإغالق نشاط شركة  ـ
 االشرتاك فيها

(149). 

ن نظام الشَّيرة الثُّنائيَّة الَّ ي يتبع نظـم التَّسلسـل اهلرمـي    وح َّر البوليس الكندي م ـ
املمنوعة. وأضاف    قوانني اجلرائم جزًءا تاصًّـا بتيـريم كـّل مـن ميـارس نظـام       

 أهرامات الوهم
(150). 
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ورفع  وزارة التِّيارة األمريكيَّة قضيَّة ضّد إحدى شركات التَّسويق اهلرمي العاملة  ـ
( تّتهمهــا بــالغّش Skybiz)يَّــة، وهــي شــركة ســكاي بــز  علــى األراضــي األمريك

واالحتيال. وصدر قرار حمكمة والية أوكالهوما بإيقاف عمليَّـات الشَّـركة وجتميـد    
 أصوهلا، متهيًدا إلعادة أموال العمالء الَّ ين انضمُّوا إليها

(151). 

ة مـن التَّسـويق     اململكـة العربيَّـة الّسـعوديَّ    والصـناعة  كما ح َّرت وزارة التِّيارة ـ
الشَّبكّي واعتربته نشاًطا مضلتاًل، مطالبة بعدم االشرتاك   ه ه الشَّركات، والتَّبليـ   

 عنها فوًرا
(152). 

م مّت  2015كما أصـدرت وزارة الصِّـناعة والتِّيـارة بـالبحرين قـراًرا وزاريًّـا عـام         ـ
أو اهلرمـي،   مبوجبه حظر اإلعالن عن بيع املنتيات مـن تـالل التَّسـويق الشَّـبكيّ    

 .(153)واّتخاذ إجراءات قانونيَّة ملعاقبة املخالفني

الشَّركات  على أسئلة أرباب ه ه هنَّ كثرًيا ممَّن ذهب إىل إباحة ه ا العقد بناإـ  9
الَّ ين صّوروا العقد على غري حقيقته، ول لك ملَّا تبيَّن هلم األمر وعرفوا مفاسده 

 .(154)القول بالتَّحريم وآثاره الوتيمة؛ رجعوا عن قوهلم إىل

املباحة  نَّ   احلالل غنية عن احلرام، و  سلوك الطُّرق الشَّرعيَّة من التِّيارةإـ 10
 والسَّمسرة املشروعة ما يغين عن سلوك طريق احليل وأهرامات الوهم واخلداع.

نيفيَّـة  سبحانه أغنانا مبا شرعه لنا من احل اهللِإنَّ )): ـ اهلل رمحه ـيقول ابن القيِّم   
، وسهَّله لألمَّـة عـن الـدُّتول       السَّمحة، وما يسَّره من الدِّين على لسان رسوله

اآلصار واألغالل، وعن ارتكاب طرق املكر واخلداع واالحتيال، كما أغنانا عـن كـّل   
باطل وحمّرم وضاّر، مبا هو أنفع لنا منه من احلـّق، واملبـاذ النـافع... وأغنانـا بوجـوه      

 واملكاسب احلالل عن الرِّبا وامليسر والقمار التِّيارات،
(155). 
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وبناء على ذلك فيمكن تصحيح ه ه املعاملة لتصبح  سرة شرعّية وتسـويًقا  
 :وذلك كالتَّالي ،عاديًّا

فـال ُيلـزم مـن أراد التَّسـويق      ،الفصل بني عمليَّة شراء املنـتج وتسـويقه   :أوَّاًل
فاشرتاط شراء املنتج شرط فاسد خمـالف   ،سويقأو بدفع مبل  للّدتول   التَّ ،بالشِّراء

 .ملقتضى العقد

أن ال يأت  عمولة ِإالَّ عمَّن دتل من طريقه مباشرة دون من دتـل مـن    :ثانًيا
وذلك ألّن العموالت الَّيت تأتيه مـن طريـق غـريه مـن      ؛طريق غريه ممَّن هم   شبكته

 .أكل أموال النَّاس بالباطل

وال جيوز لـه أتـ  مبـال  أتـرى حتـ        ،معلومة حمّددةأن تكون العمولة  :ثالًثا
 .ألّن ذلك   معنى القمار احملّرم (؛حافز أو هبة)مسمَّى 

وذلك ألّن الزِّيادة عن مثن املثـل ليسـ  ِإالَّ    ؛أن تباع السِّلعة بثمن املثل :رابًعا
 .وذلك احتيال على احلرام ،مقابل الّدتول   عقد التَّسويق الشَّبكّي

  ه ه الّشروط انتقل العقد من كونه تسويًقا شبكيًّا إىل تسويق حّر جتري فإذا متت
 .أعلم واهلل .عليه أحكام السَّمسرة الشَّرعيَّة
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نبّينـا   ؛والصَّالة والسَّالم على أشرف األنبياء واملرسـلني  ،ربِّ العاملني احلمد هلل
 :أمَّا بعد .وعلى آله وصحبه أمجعني ،حممَّد

 :صة ألهم نتائج ه ا البحثفه ه تال

 ،املشـرتين  نظام تروجيي مباشـر للِّسـلع واخلـدمات عـن طريـق      :التَّسويق الشَّبكّي ـ1
 .مينحهم عموالت ماليَّة عن كّل شخص يشرتي من طريقهم وفق شروط معيَّنة

عمليَّـة   ،واملسـوَّق لـه   ،املسـوَّق عنـه   ،املسـوِّق  :للتَّسويق الشَّبكّي ستَّة أركان وهي ـ2
 .العموالت ،املنَتج ،لتَّسويقا

والتَّسويق  ،والتَّسويق الطَّبقّي ،كالتَّسويق اهلرمي ،للتَّسويق الشَّبكّي أ اء متعّددة ـ 3
 .العنقودي

 ،منـّتج  أنَّ اأَلوَّل تسـويق بـدون   ،الفرق بني التَّسويق اهلرمـي والتَّسـويق الشَّـبكيّ    ـ4
 ،ألّن جـوهر النِّظـامني واحـد    ؛احلكـم وه ا ال أثر لـه     ،والثَّاني تسويق مبنَتج

هرًبـا   ؛بل ستار تتخفتى وراءه ه ه الشَّـركات  ،ووجود السِّلعة غري مقصود ل اته
 .من املالحقة القانونيَّة

 ،شـبكي  فينقسم باعتبار وجود املنتج إىل تسـويق  ،للتَّسويق الشَّبكّي أقسام متعدِّدة ـ 5
 ،تسويق بنظـام املسـتويات الثُّنائيَّـة    وينقسم باعتبار مستوياته إىل ،وتسويق هرمي

وينقسم باعتبار العموالت إىل شركات تشرتط  .وتسويق بنظام املستويات املتعّددة
وشـركات تشـرتط إدتـال عـدد معـيَّن مـن        ،شراء املنَتج لتحصـيل العمـوالت  

وتنقسم باعتبار نوع املنـتج   .وغري ذلك ،األعضاء وحتقيق قدر معيَّن من املبيعات
 .ومنتج تدمة ،منَتج سلعة :نيإىل قسم
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نتييـة   وكلَّما اتتف  شـركات  ،هناك شركات كثرية تعمل بنظام التَّسويق الشَّبكّي ـ6
 .املالحقة القانونيَّة ظهرت شركات أترى بديلة عنها

ألنَّـُه   ؛منَتج اتَّفق الفقهاء املعاصرون على حتريم التَّسويق اهلرمي اخلالي من وجود ـ7
وك لك اّتفقوا على جواز التَّسويق العـادي إذا مل   .امليسر والقمارمن باب الرِّبا و

 .ألنَُّه من باب السَّمسرة الشَّرعيَّة ؛يشتمل على حمّرم

 ،بـالتَّحريم  قـول  :اتتلف الفقهاء املعاصرون   حكم التَّسويق الشَّبكّي إىل قولني ـ 8
والقـائلون بـه علـى     ،زوقول باجلوا ،وهو قول مجاهري العلماء واهليئات الشَّرعيَّة

 .ومنهم من قيَّده بشروط وضوابن ،منهم من أطلق اجلواز ،اّتياهات

َأنَّهـا   فمـن كّيفهـا علـى    ،سبب اخلالف   ه ه املسألة يرجـع إىل تكييـف املسـألة    ـ9
ومن كّيفها على َأنَّهـا   ،ذهب إىل اجلواز ، سرة أو جعالة أو وكالة بأجر أو هبة

ويرجـع كـ لك إىل   .غـّش وتـدليس ذهـب إىل حترميهـا     أو ،أو غـرر  ،ربا أو قمار
 املغلب   العقود، هل هو القصد أم ظاهر اللفظ والتصرف؟

 ،واملعقـول  استدّل املانعون للتَّسويق الشَّبكّي بأدلتـة كـثرية مـن الكتـاب والسُّـنَّة      ـ10
 ،والرِّبـا  ،حاصلها يرجع إىل أنَّ ه ا العقد اشتمل على أكل أموال النَّاس بالباطل

 .واشتماله على بيعتني   بيعة ،غشوال ،والضَّرر ،والغرر ،والقمار

 كالقيـاس علـى   ،استدّل اجمليزون للتَّسـويق الشَّـبكّي بأدلَّـة أغلبهـا مـن القيـاس       ـ11
 .والوكالة بأجر ،واهلبة ،واجلعالة ،السَّمسرة

ذكرهـا     ىالرَّاجح   ه ه املسألة حتريم التَّسويق الشَّبكّي ألسباب كـثرية جـر   ـ12
 .البحث
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عمليَّة شراء  وذلك بالفصل بني ،ميكن تصحيح ه ه املعاملة لتصبح تسويًقا عاديًّا ـ13
وال يأت   .وال يلزم املسوِّق بالشِّراء ،فال يلزم املشرتي بالتَّسويق ،املنَتج وتسويقه

كمـا   .املسوِّق عمولة ِإالَّ على من دتل من طريقه وجهده هو دون طريـق غـريه  
 .وأن تباع السِّلعة بثمن املثل ،ط أن تكون العمولة معلومة حمّددةيشرت

 وقبل أن أطوي بساط ه ا البحث أتقدم بالتوصيات التالية:

والبعـد   ،أوال: أوصي عموم املعاملني به ا النوع من التسويق بتقوى اهلل تعـاىل 
 يريب إىل ما ال يريب، و  احلالل غنية عن احلرام واملشتبه. عن ما

ا: كما أوصي عموم الناس بعدم االغـرتار بهـ ه الشـركات، مهمـا كثفـ       ثاني
 وغريت أ اءها.،دعاياتها

 -ومجعيات حقـوق املسـتهلك   ،كوزارة التيارة –ثالثا: أوصي اجلهات الرقابية 
مبزيد مـن الرقابـة واملنـع لنشـاط هـ ه الشـركات، ال سـيما وأنهـا سـريعة االنتشـار           

 والتغلغل، والتبدل والتحول.

عا: أوصي األقسام العلميـة مبزيـد دراسـة حـول القضـايا الفقهيـة املتعلقـة        راب
 ملا فيها من فائدة للميتمع بأسره. ،بالتسويق، وك لك النوازل املتعلقة بالغرر واجلهالة

فمـا كـان مـن     ،فه ا ما تيّسر حبثه وتقريره حـول هـ ه املسـألة املهمَّـة     ،وتتاًما
كان فيه مـن تطـأ أو تقصـري فمـن نفسـي ومـن        وما ،الواحد املنَّان اهللصواب فمن 

 .ورسوله منه بريئان واهلل ،الشَّيطان

 .وسلَّم على نبيِّنا حممَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم اهللوصلَّى 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام 

 http://ahtiajy.blogspot.com/2011/11/dxn_27.html انظر: (1)

 (.3/117مقاييس اللُّغة ) (2)

 )سوق(. ( مادَّة895(؛ القاموس احملين، )296) املصباذ املنري(؛ 10/167وانظر: لسان العرب )

 (.30مبادئ التَّسويق، د. حممَّد صاحل مؤذِّن ) (3)

 .(19تركستاني ) اهلل(؛ مبادئ التَّسويق، د. حبيب 8انظر: التَّسويق، كاترين فيو ) (4)

 (.29انظر: التَّسويق مفاهيم معاصرة، د. نظام سويدان، د. شفيق حدَّاد ) (5)

 (، مادَّة )شبك(.944(؛ القاموس احملين )533(؛ الصِّحاذ )3/242مقاييس اللُّغة ) انظر: (6)

 (.14التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي ) (7)

 (.15ـ  14التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي ) (8)

 (.502التَّسويق التِّيارّي وأحكامه، د. حسني الشَّهراني ) (9)

 (.4ـ  3من املنظور الفقهّي، د. أسامة األشقر ) التَّسويق الشَّبكّي (10)

(؛ حكم التَّسويق 5انظر مزيًدا من التَّعريفات  : حكم التَّسويق اهلرمي، د. شويش احملاميد ) (11)
(؛ املخاطرة 12(؛ التَّسويق الشَّبكّي حت  اجملهر، زاهر بلفقيه )30بعمولة هرميَّة، أمحد قرني )

 (.422عاصرة، د. عبد الرَّمحن اخلميس )  املعامالت املاليَّة امل

 (.10بلفقيه )زاهر انظر: التَّسويق الشَّبكّي حت  اجملهر،  (12)

 (.501(؛ التَّسويق التِّيارّي، د. حسني الشهراني )54انظر: التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي ) (13)

رة   املعامالت املاليَّة املعاصرة، د. (؛ املخاط8انظر: التَّسويق الشَّبكّي، د. سامي السُّويلم ) (14)
 (.454الرَّمحن اخلميس ) عبد

 (.16انظر: التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي ) (15)
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 (.27انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد قرني ) (16)

 انظر: املرجع السَّابق. (17)

 انظر: املرجع السَّابق. (18)

 (.501ّي، د. حسني الشهراني )انظر: التَّسويق التِّيار (19)

 (.27)أمحد قرني  انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، (20)

 انظر: املرجع السَّابق. (21)

 انظر: املرجع السَّابق. (22)

 (.401انظر: الوساطة املاليَّة، د. حممَّد أمني بارودي ) (23)

 (.28انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة ) (24)

 كييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي.انظر: التَّ (25)

 (.45انظر: التِّيارة اإللكرتونيَّة، زايد دويري ) (26)

 (.501انظر: التَّسويق التِّيارّي، د. حسني الشهراني ) (27)

. سامي السُّـويلم،  انظر مثااًل على ذلك: التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي، التَّسويق الشَّبكّي، د (28)
الرَّشـيد   التَّسويق الشَّبكّي من املنظـور الفقهـي، د. أسـامة األشـقر، التَّسـويق الشَّـبكّي، عبـد       

حاجي )رسالة ماجستري جبامعة املدينة العامليَّة مباليزيـا(؛ التَّسـويق الشَّـبكّي، حممَّـد حزوانـي،      
سـويق الشَّـبكّي   ميـزان القواعـد     التَّسويق الشَّبكّي دراسة شرعّية، رياض فرج عبـدات، التَّ 

حسني شحاته، التَّكييف الفقهي لشركات التَّسـويق الشَّـبكّي، إبـراهيم الّضـرير،      الشَّرعيَّة، د.
التِّيارة اإللكرتونيَّـة، علـي    مزيل االلتباس عن حكم التعامل مع شركة بزناس، مرهف سقا،

(؛ 417الـرَّمحن اخلمـيس )   عبـد  عاصـرة، د. (؛ املخاطرة   املعامالت املاليَّة امل262أبو العّز )
 (، وغريها.135)ضمن فتاوى التَّسويق  قرار جممع الفقه الّسوداني 



 هـ1437مجادى األوىل ( 66جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   142

حسـني   انظر: حكم التَّسويق اهلرمي، د. شـويش احملاميـد، التَّسـويق التِّيـارّي وأحكامـه، د.      (29)
(؛ حقـائق حـول   213سـعد اخلـثالن )   فقه املعامالت املاليَّة املعاصـرة، د.  (؛501الشَّهراني )

 فوز كردي، وغريها. التَّسويق اهلرمي وحكمه، د.

(، 22935) انظـــر: فتـــوى اللينـــة الدائمـــة بهيئـــة كبـــار العلمـــاء   الّســـعوديَّة رقـــم   (30)
ــاوى اللينــة الدائمــة 4788هـــ، والفتــوى رقــم ) 14/3/1425 وتــاريخ ( منشــورة   فت

حممَّـد الـيمين؛    مه   الفقه اإلسالمي، د.التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي وأحكا ؛216ـ   15/213
(؛ مسائل معاصرة ممَّا تعـّم بـه   2/833العزيز اجلربين ) اهلل بن عبد عبد شرذ عمدة الفقه، د.

؛ التسويق الشـبكي )اهلرمـي( مـن وجهـة     (426البلوى   فقه املعامالت، د. نايف جريدان )
 /http://www.alukah.net/library/0/76823نظر إسالمية، تالد اجلهين  

(؛ املخـاطرة   املعـامالت املاليَّـة    9ـ   8انظر: التَّسويق الشَّـبكّي حتـ  اجملهـر، زاهـر بلفقيـه )      (31)
 (.436الرَّمحن اخلميس ) عبد املعاصرة، د.

(؛ املخـاطرة   املعـامالت املاليَّـة    52ـ   47انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحـد قرنـي )   (32)
 (.437اخلميس ) د. عبدالرمحن املعاصرة،

 (.15) حممَّد اليمين (؛ التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي، د.3سامي السُّويلم )انظر: التَّسويق الشَّبكّي، د.  (33)

 (.16انظر: التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي ) (34)

 (.15حممَّد اليمين ) الشَّبكّي واهلرمي، د.انظر: التَّسويق  (35)

 (.7انظر: التَّسويق الشَّبكّي حت  اجملهر، زاهر بلفقيه ) (36)

 (.4انظر: التَّسويق الشَّبكّي، د. أسامة األشقر ) (37)

 (.31ـ  30انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد قرني ) (38)

املاليَّة العامليَّة األترية، حيث انكشف أكرب خمطَّـن   ونظام )بونزي( كان له أكرب األثر   األزمة 
هرمي   التَّاريخ والَّ ي كان يديره )برينارد مادوف( رئيس بورصـة ناسـداك، والَّـ ي جتـاوز     

http://www.alukah.net/library/0/76823/
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مليار دوالر، وكان انهياره سبًبا من أسباب نشوء ه ه األزمة املاليَّة الَّـيت عصـف     60حيمه 
 باقتصاديَّات دول كثرية.

 (.2) (؛ التَّسويق الشَّبكّي، د. سامي السُّويلم91العامليَّة، د. علي القره داغي )األزمة املاليَّة انظر:  

شويش  (؛ حكم التَّسويق اهلرمي، د.32انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد قرني ) (39)
 (.6احملاميد، )

 : التَّكييف  هاانظر معلومات عنمل أجد هل ه الشركة موقعا على اإلنرتن  ويظهر أنه أغلق،و (40)
      (؛ التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي1الفقهي لشركات التَّسويق الشَّبكّي، إبراهيم الّضرير )

 (.502حسني الشَّهراني ) (؛ التَّسويق التِّيارّي، د.93)

 مل أجد للشَّركة موقًعا على اإلنرتن ، ويبدو َأنَّها أغلقته. (41)

(؛ التَّسويق التِّيارّي 89املعلومات عنها، انظر: التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي ) وملزيد من 
 (.265(؛ التِّيارة اإللكرتونيَّة، علي أبو العّز )508حسني الشَّهراني ) وأحكامه، د.

 مل أجد للشَّركة موقًعا على اإلنرتن ، ويظهر َأنَّها أغلقته. (42)

(؛ التَّسويق التِّيارّي، 91انظر: التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي ) وملزيد من املعلومات عنها، 
 (.36(؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد قرني )512حسني الشَّهراني ) د.

 .www.myzadly.comانظر موقع ه ه الشَّركة على اإلنرتن   (43)

نب، ِإالَّ َأنَّها أصغر منه قلياًل، تنب    األساي: فاكهة صغرية احليم، كرويَّة الشَّكل، تشبه الع (44)
الربازيل على ضفاف نهر األمازون، وهلا عّدة فوائد صحّية الحتوائهـا علـى مضـاّدات عاليـة     
لألكسدة، وعلى فيتامينات ومكّمالت غ ائيَّة، ومن فوائدها: َأنَّها تسـاعد علـى تقويـة جهـاز     

 اهلضم، وغري ذلك. انظر: املوسوعة ة الطَّاقة، وحتسنياملناعة، وحماربة اخلاليا السَّرطانيَّة، وزياد
 https://ar.wikipedia.orgاحلرة )ويكبيديا(  

 /http://www.opes-store.com/en  انظر: موقع الشَّركة على اإلنرتن  (45)

 /http://shirktna-bola.blogspot.com انظر: موقع الشَّركة على اإلنرتن . (46)
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(؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد 514حسني الشَّهراني ) لتِّيارّي، د.انظر: التَّسويق ا (47)
 (.424الرَّمحن اخلميس ) (؛ املخاطرة   املعامالت املاليَّة املعاصرة، د. عبد47ـ  45قرني )

 (.15) حممَّد اليمين (؛ التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي، د.4الشَّبكّي، د. أسامة األشقر )انظر: التَّسويق  (48)

 (.418انظر: الوساطة املاليَّة، د. حممَّد أمني بارودي ) (49)

 (.8انظر: التَّسويق الشَّبكّي، د. أسامة األشقر ) (50)

(، 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء باململكة العربيَّة الّسعوديَّة رقم ) (51)
 .216ـ  15/213مة هـ، انظر: فتاوى اللينة الدائ 14/3/1425وتاريخ 

 هـ. 17/4/1424(، وتاريخ 3/54انظر: فتوى جممع الفقه اإلسالمي بالسُّودان رقم ) (52)

 وهي منشورة   موقع اجملمع على اإلنرتن          
 http://aoif.gov.sd/ao/uploads/ftawy/eco/1.pdf 

(، 140ـ   135ة )إصـدار جمموعـة الربكـة املصـرفيَّ     (فتـاوى التَّسـويق(  ))ومنشورة   كتـاب   
تعريـف  ))احلميد   كتـاب   واعتنى بتحقيقها وشرحها والتَّعليق عليها الشَّيخ علي حسن عبد

 (.33ـ  11) (عقالء النَّاس حبكم معاملة بزناس(

 انظر الفتوى مطولة   موقع دار اإلفتاء املصرية (53)
 http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=3861 

، وهي منشورة على 22/4/2010(، وتاريخ 644فتوى دار اإلفتاء األردنيَّة رقم )انظر:  (54)
 موقع دار اإلفتاء على اإلنرتن .

http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=644#.Vmcew3arRD8 
هـ، وهي منشورة على  30/8/1428انظر: فتوى دار اإلفتاء والتَّدريس الدِّيين حبلب بتاريخ  (55)

 وقعهم على شبكة اإلنرتن .م
         http://www.eftaa-aleppo.com/index.jsp?inc=21&type=1&id=113 
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ومل أجده   موقعهم على  (.20نسب ذلك هلم زاهر بلفقيه  : التَّسويق الشَّبكّي حت  اجملهر ) (56)
 الشبكة العنكبوتية.

هـ(، وهي  26/8/1424تاريخ )( و66/ق/107انظر: فتوى مركز اإلمام األلباني رقم ) (57)
 (.34مصّورة ومنشورة   آتر كتاب: تعريف عقالء النَّاس حبكم معاملة بزناس )

 (.269(؛ التِّيارة اإللكرتونيَّة، علي أبو العّز )12انظر: التَّسويق الشَّبكّي، د. أسامة األشقر ) (58)

 ممَّن قال ب لك من العلماء املعاصرين: (59)

وقـد  (؛ د. حممَّد سـعيد البـوطي )  140عدي   كتابه مسائل فقهيَّة معاصرة )د. عبد امللك السَّ 
( ومل أستطع الوصول إليهـا   موقعـه   418) نسبه له د. حممد أمني بارودي   الوساطة املالية

 انظـر شـبكة الفتـاوى الشـرعية بإشـرافه     (؛ د. أمحد احلّيي الكردي )على اإلنرتن  إلغالقه

http://www.islamic-fatwa.com ( ؛ د. علي حميي الدِّين القره داغـي)    وقـد نسـبه لـه  
(، 269) (، وعلي أبو العز   التيـارة األلكرتونيـة  12د. أسامة األشقر   التسويق الشبكي)
 اهلل عبـد  (؛ د.(، ومل أجده   موقعه على اإلنرتن 65وأمحد قرني   التسويق بعمولة هرمية)

ــ   ــى موقعـ ــه علـ ــوى لـ ــار )  فتـ ــيه الالطيَّـ ــالم   ر ـ ــار اإلسـ -http://www.mمنـ

islam.com/news.php?action=show&id=2360.سعد اخلثالن   كتابه فقـه   (؛ د
العزيز اجلربين   كتابـه شـرذ العمـدة     بن عبد اهلل عبد (؛ د.219املعامالت املاليَّة املعاصرة )

 (؛ د. علـــــــي السَّـــــــالوس )كمـــــــا   موقعـــــــه علـــــــى اإلنرتنـــــــ 2/833)
http://www.alisalous.com/fatwa/category/54.حممود عكَّـام مفـيت حلـب     (؛ د

حممد بـن  (؛ والشَّيخ /http://www.eftaa-aleppo.com)كما   موقع دار اإلفتاء حبلب
ــواب    ــؤال وجـــ ــالم ســـ ــع اإلســـ ــا   موقـــ ــد )كمـــ ــاحل املنّيـــ ــرافه  صـــ  بإشـــ

http://islamqa.info/ar/179122.ــد    (؛ د ــع صــيد الفوائ ــهلي )كمــا   موق أمحــد السَّ
http://www.saaid.net/fatwa/f41.htmاحلّي ُيوسف )كمـا   موقـع    (؛ والشَّيخ عبد

(؛ والشَّيخ حامد العلي)كمـا    http://www.saaid.net/fatwa/f41.htmصيد الفوائد 
-http://www.h-alali.net/f_open.php?id=fc3a6486موقعــه علــى اإلنرتنـــ    

http://www.eftaa-aleppo.com/
http://www.h-alali.net/f_open.php?id=fc3a6486-dc2d-1029-a62a-0010dc91cf69)؛
http://www.h-alali.net/f_open.php?id=fc3a6486-dc2d-1029-a62a-0010dc91cf69)؛
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dc2d-1029-a62a-0010dc91cf69انظــر:حكم التَّســويق  د.عــالء الــدِّين زعــرتي (؛(
 (66أمحد قرني بعمولة هرميَّة،

 وممَّن رجَّحه من الباحثني: 

سـامي   (؛ د.9ـ   8  التَّكييف الفقهـي لشـركات التَّسـويق الشَّـبكّي )     الشَّيخ إبراهيم الضَّرير 
(؛ الشَّـيخ علـي حسـن    2السُّويلم   التَّسويق الشَّبكّي   ضوء قواعـد املبـادالت الشَّـرعيَّة )   

(؛ والشَّيخ مرهف سـقتا   مزيـل   7احلميد   تعريف عقالء النَّاس حبكم معاملة بزناس ) عبد
(؛ والشَّـيخ بنـدر الـ ِّيابي   التَّسـويق     68تَّعامـل مـع شـركة بزنـاس )    اإللتباس عن حكم ال

ــة )   ــه الفقهيَّ ــه وأحكام ــبكّي تكييف ــارّي   63الشَّ ــويق التِّي ــهراني   التَّس ــني الش       (؛ د. حس
ــرعية     (؛ 586) ــد الشـ ــزان القواعـ ــبكي   ميـ ــويق الشـ ــحاتة   التسـ ــني شـ  د. حسـ

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4855 ــويش  د.؛ شــ
(؛ د. أسامة األشـقر   التَّسـويق الشَّـبكّي مـن املنظـور      16احملاميد   حكم التَّسويق اهلرمي )

الـرَّمحن اخلمـيس    (؛ د. عبـد 36(؛ د. حممَّد اليمين   التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي )19الفقهي )
حممــود إرشــيد   خمــاطر السَّمســرة  (؛ د.458  املخــاطرة   املعــامالت املاليَّــة املعاصــرة )

د. رياض عبدات  (؛66(؛ والباحث أمحد  ري قرني   حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة )266)
(؛ د. وصفي أبو زيد   التسويق الشـبكي   ضـوء   249  التسويق الشبكي دراسة شرعية )

 وغريهم. مقاصد البيوع)مقال منشور مبيلة الوعي األسالمي بالكوي (،

كما نسب ذلك له أمحد قرني   حكم التسويق بعمولة هرمية منهم: الّدكتور وهبة الزُّحيلي ) (60)
الكريم الكحلوت )مفيت غزَّة(    (؛ والشَّيخ عبد(، ومل أجد الفتوى   موقعه إلغالقه57)

هـ، )وقد نسب ذلك له: د. ذيب موسى ناصيف   حبثه التِّيارة  23/3/1425فتواه بتاريخ 
(؛ د. وجيه الشيمي   حبثه التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة 18رتونيَّة اإللك

2/572.) 

ممَّن ذهب إىل ذلك: جلنة الفتوى باألزهر )بناء على فتوى تطيَّة منشورة بآتر كتاب: تعريـف   (61)
(؛ 2/973مسـرة ) احلمـادي   كتابـه نظريَّـة السَّ    اهلل (؛ والّدكتور عبـد 35عقالء النَّاس ص 

 (.70، 63، 58والباحث زايد الدويري   كتابه حبوث فقهيَّة )

http://www.h-alali.net/f_open.php?id=fc3a6486-dc2d-1029-a62a-0010dc91cf69)؛
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نسب ذلك له: علي أبو العّز   كتابه التِّيارة كما ممَّن ذهب إىل ذلك: الّدكتور سلمان العودة  (62)
ومل أجد ه ه الفتوى   موقـع )اإلسـالم اليـوم(، وذلـك إلغـالق قسـم       (.280اإللكرتونيَّة )
 .الفتاوى فيه

كما نسب ذلك لـه د. عبـدالرمحن اخلمـيس   كتابـه      ممَّن ذهب إىل ذلك الّدكتور من ر قحف (63)
 (. 457) املخاطرة   املعامالت املالية املعاصرة

على امل اهب األربعة وتطبيقاتـه  ع وذهب إىل ذلك الشَّيخ حممَّد تقّي العثماني   كتابه فقه البي (64)
 (2/813) املعاصرة

هب إىل ذلك: د. نايف جريدان   كتابـه مسـائل معاصـرة ممَّـا تعـّم بـه البلـوى   فقـه         ممَّن ذ (65)
 (.444املعامالت )

 (؛57(؛ األشباه والنظائر، ابن جنـيم ) 304األشباه والنظائر، السيوطي )انظر ه ه القاعدة  : (66)
 (.55(؛ شرذ القواعد الفقهّية، أمحد الزرقا )3جملتة األحكام العدليَّة، مادَّة )

(، 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلمـاء باململكـة العربيَّـة الّسـعوديَّة رقـم )      (67)
 هـ. 14/3/1425وتاريخ 

(؛ حكـم  441انظر: مسائل معاصرة ممَّا تعّم به البلوى   فقه املعامالت، د. نـايف جريـدان )   (68)
 (.75التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد قرني )

 .الباحث إبراهيم الكلثم( نقاًل عن 277ر: التِّيارة اإللكرتونيَّة، علي أبو العّز )انظ (69)

 (.45حممَّد اليمين ) انظر: التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي، د. (70)

التسويق  ؛(8انظر: التَّسويق الشَّبكّي   ضوء قواعد املبادالت الشَّرعيَّة، د. سامي السُّويلم ) (71)
 لقواعد الشرعية د. حسني شحاتة الشبكي   ميزان ا

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4855. 
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(؛ 42(؛ جملتة األحكام العدليَّة، مادَّة )5/378انظر ه ه القاعدة  : زاد املعاد، ابن القّيم ) (72)
 (.6/382موسوعة القواعد الفقهية، د. حممَّد صدقي البورنو )

فيصل الوعالن  (؛ موسوعة اإلمجاع   الفقه اإلسالمي، د.6/51ن قدامة )انظر: املغين، اب (73)
(4/21.) 

(، 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلمـاء باململكـة العربيَّـة الّسـعوديَّة رقـم )      (74)
( وتــاريخ 3/24هـــ، وفتــوى جممــع الفقــه السُّــوداني رقــم )      14/3/1425وتــاريخ 

 هـ. 17/4/1424

(؛ مسائل 552: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي )انظر (75)
 (.442معاصرة ممَّا تعّم به البلوى   فقه املعامالت، د. نايف جريدان )

 (.1581(؛ ومسلم رقم )2236أترجه البخاري رقم ) (76)

 (.91التَّحليل، ابن َتْيِميَّة ) (، وانظر: بيان الدَّليل على بطالن5/129معامل السُّنن ) (77)

(، 9/106(. ومن طريقه ابن حزم   احمللتى )20409أترجه ابن أبي شيبة   مصنَّفه رقم ) (78)
 ه ا األثر ثاب  عن ابن عّباس رضي اهلل( أنَّ 5/101وذكر ابن القيِّم   ته يب السُّنن )

 عنهما.

 .(262دات )انظر: التسويق الشبكي دراسة شرعية، د.رياض عب (79)

  (.19/283جمموع الفتاوى ) (80)

هـ. ضمن كتاب:  17/4/1424(، وتاريخ 3/24انظر: فتوى جممع الفقه السُّوداني رقم ) (81)
(؛ التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي 23ـ  19تعريف عقالء النَّاس حبكم معاملة بزناس )

(74.) 

 (.79قرني )انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد  (82)

 (.558انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (83)
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 والتسويق الشبكي، للباحث محزة البلوشي   DXNانظر: شرذ واٍف عن شركة  (84)
 http://ahtiajy.blogspot.com/2011/11/dxn_27.html 

 (.10حملاميد، )شويش ا انظر: حكم التَّسويق اهلرمي، د. (85)

 (.8انظر: التَّسويق الشَّبكّي   ضوء قواعد املبادالت الشَّرعيَّة، د. سامي السُّويلم ) (86)

 (.450الرَّمحن اخلميس ) عبد انظر: املخاطرة   املعامالت املاليَّة املعاصرة، د. (87)

 (.41حممَّد اليمين ) انظر: التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي، د. (88)

 (.114الرَّمحن اخلميس ) عبد : املخاطرة   املعامالت املاليَّة املعاصرة، د.انظر (89)

 (.453انظر: القمار حقيقته وأحكامه، سليمان امللحم ) (90)

(؛ القواعد واألصول 3/15تقرير القواعد وحترير الفوائد، املعروف بقواعد ابن رجب ) (91)
 (80اجلامعة، السَّعدي)

 (.1513أترجه مسلم برقم ) (92)

 (.29/22(؛ جمموع الفتاوى، ابن َتْيِميَّة )13/194انظر: املبسوط، السرتسي ) (93)

، (22935) انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء باململكة العربيَّة الّسعوديَّة رقم (94)
 (.519حسني الشَّهراني ) هـ؛ التَّسويق التِّيارّي، د. 14/3/1425وتاريخ 

 (؛441معاصرة ممَّا تعّم به البلوى   فقه املعامالت، د. نايف جريدان ) انظر: مسائل (95)
 .(549التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي )

 (.10شويش احملاميد، ) انظر: حكم التَّسويق اهلرمي، د. (96)

 (.46)حممَّد اليمين  انظر: التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي، د. (97)

 (.11انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد قرني ) (98)

(؛ والبيهقي   السُّنن 2345(؛ واحلاكم   مستدركه رقم )288قطين رقم ) أترجه الدَّار (99)
 (.6/114) الكربى رقم
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و  الباب عـن ابـن عّبـاس وعبـادة بـن الصَّـام  وأبـي هريـرة وعائشـة وثعلبـة بـن مالـك              
 . وغريهم

(؛ وحّسنه النَّووي   األربعني، وك ا ابن 2/66حلديث صّححه احلاكم ووافقه ال ََّهيّب )وا 
(؛ واأللباني   إرواء الغليل 211ـ  2/207الصَّالذ وابن رجب   جامع العلوم واحلكم )

(3/408.) 

املاليَّـة،   (؛ الوسـاطة 14ـ   12انظر: التَّسويق الشَّبكّي من املنظور الفقهي، د. أسامة األشقر ) (100)
الرَّمحن  عبد (؛ املخاطرة   املعامالت املاليَّة املعاصرة، د.233ـ 232د. حممَّد أمني بارودي )

 (.452اخلميس )

(؛ نظريَّة 573انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (101)
 (.2/973اهلل احلمادي ) عبد السَّمسرة، د.

 الطو (؛ شرذ خمتصر الرَّوضة، 1/136نظر: قواعد األحكام، العز بن عبدالسَّالم )ا (102)
(3/214.) 

 (.2/682شفاء العليل   مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتَّعليل ) (103)

(؛ 26(؛ جملَّة األحكام العدليَّة، مادَّة )96انظر ه ه القاعدة  : األشباه والنظائر، ابن جنيم ) (104)
 (.197واعد الفقهية، أمحد الزرقا )شرذ الق

 (.4973(؛ وابن حّبان رقم )4646(؛ والنسائي رقم )1231أترجه الرتم ي رقم ) (105)

؛ وصّححه ابن حّبان، وابن حزم   احمللَّى (حديث حسن صحيح())وقال عنه الرتم ي:  
السُّنَّة (؛ والبغوي   شرذ 676احلّق اإلشبيلي   األحكام الصُّغرى ) عبد (؛ د.9/16)
(، و  الباب عن ابن عمر، 6943(؛ واأللباني   صحيح اجلامع الصَّغري )8/142)

 اهلل بن عمرو، وابن مسعود رضي اهلل عنهم أمجعني. وعبد

(؛ حكـم التَّسـويق   9انظر: التَّكييف الفقهي لشركات التَّسويق الشَّـبكّي، إبـراهيم الّضـرير )    (106)
 (.93(؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد قرني )30يمين )حممَّد ال الشَّبكّي واهلرمي، د.
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(؛ 5/106) ، ابـن القـيم  (؛ تهـ يب السـنن  29/432) ، ابـن تيميـة  انظر: جممـوع الفتـاوى   (107)
ــة  ــة مــن املســائل الفقهيَّ ــارات اجلليَّ ــع88) ، الســعدياملخت ــيمني(؛ الشــرذ املمت ــن عث  ، اب

(8/239.) 

 (.5/109ته يب السُّنن ) (108)

 .(114) ر: استحداث العقود، حممَّد حزوانيانظ (109)

 (.101أترجه مسلم برقم ) (110)

(، 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء باململكـة العربيَّـة الّسـعوديَّة رقـم )     (111)
 (.520حسني الشَّهراني ) هـ؛ التَّسويق التِّيارّي، د. 14/3/1425وتاريخ 

 (.10شويش احملاميد، ) رمي، د.انظر: حكم التَّسويق اهل (112)

 (.18انظر: تعريف عقالء النَّاس حبكم معاملة بزناس ) (113)

 (.44انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد قرني ) (114)

(؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد  ري 225انظر: خماطر السَّمسرة، د. حممود إرشيد ) (115)
 (.453الرَّمحن اخلميس ) عبد مالت املاليَّة املعاصرة، د.(؛ املخاطرة   املعا68قرني )

 (.79انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد  ري قرني ) (116)

(؛ 1/344)إعالم املوقتعني ؛(466، 146، 29/32: جمموع الفتاوى )ه ه القاعدة   انظر (117)
 (.207ابن جنيم )(؛ األشباه والنظائر، 1/253األشباه والنظائر، ابن الّسبكّي )

(؛ التِّيارة 560انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (118)
 (.58اإللكرتونيَّة، زايد دويري، ضمن كتابه حبوث فقهيَّة )

ملاليَّـة  (؛ املخاطرة   املعـامالت ا 43، 42حممَّد اليمين ) انظر: التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي، د. (119)
 (.456الرَّمحن اخلميس ) عبد املعاصرة، د.

 .(15/115املبسوط، السرتسي ) (120)
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وانظر إىل تعريفات أتـرى للسمسـار  : الوسـاطة التِّياريَّـة   املعـامالت املاليَّـة، شـيخنا         
 (.47ـ  45الرَّمحن األطرم ) عبد د.

(؛ التِّيارة اإللكرتونيَّة، زايد دويـري،  2/976احلمادي ) اهلل عبد انظر: نظريَّة السَّمسرة، د. (121)
 (.58ضمن كتابه حبوث فقهيَّة )

 انظر ه ه الفروق  : (122)

(، وتـاريخ  22935فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء باململكة العربيَّة الّسعوديَّة رقـم )  
. هـ 17/4/1424(، وتاريخ 3/24هـ، فتوى جممع الفقه السُّوداني رقم ) 14/3/1425

(؛ التَّسـويق الشَّـبكّي، بنـدر    26ضمن كتاب: تعريف عقالء النَّاس حبكـم معاملـة بزنـاس )   
(؛ املخـاطرة    527ـ   523) حسـني الشَّـهراني   (؛ التَّسويق التِّيارّي، د.35ـ   34ال ِّيابي )

 (.442ـ  439الرَّمحن اخلميس ) عبد املعامالت املاليَّة املعاصرة، د.

 (.2/429ج، الشربيين )انظر: مغين احملتا (123)

(؛ حكم 571انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (124)
 (.57التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد  ري قرني )

(؛ الوسـاطة املاليَّـة، د. حممَّـد أمـني بـارودي      41انظـر: التَّسـويق الشَّـبكّي، بنـدر الـ ِّيابي )      (125)
 (.444ـ  443الرَّمحن اخلميس ) عبد املخاطرة   املعامالت املاليَّة املعاصرة، د. (؛417)

وهو م هب الشَّافعّية واحلنابلة، أمَّا املالكيَّة فاجلعالة عندهم عقد جائز قبل شروع العامل،  (126)
 أمَّا بعد الّشروع فهو الزم   حّق اجلاعل دون العامل.

اجلعالة عقد مستقّل أصاًل، وإنَّما أجيز استحساًنا على غري القياس  وأمَّا احلنفيَّة فال يرون أنَّ 
(؛ 6/17(؛ ال ترية، القرا  )6/203  صور معيَّنة. انظر: بدائع الصنائع، الكاساني )

 (.4/206(؛ كشَّاف القناع، البهوتي )5/476نهاية احملتاج، الرملي )

(؛ كشَّـاف القنـاع   2/429مغـين احملتـاج )   (؛3/5انظر: عقد اجلواهر الثَّمينة، ابـن شـاس )   (127)
(4/202.) 
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 (.4/203(؛ كشَّاف القناع )4/349(؛ نهاية احملتاج )7/73انظر: شرذ اخلرشي ) (128)

 (.4/203(؛ كشَّاف القناع )2/429(؛ مغين احملتاج )3/7انظر: عقد اجلواهر الثَّمينة ) (129)

 (.4/530عابدين ) (؛ حاشية ابن7/309انظر: البحر الرائق، ابن جنيم ) (130)

 (.2/977احلمادي ) اهلل عبد انظر: نظريَّة السَّمسرة، د. (131)

 (.531حسني الشَّهراني ) انظر: التَّسويق التِّيارّي، د. (132)

 (.445الرَّمحن اخلميس ) عبد انظر: املخاطرة   املعامالت املاليَّة املعاصرة، د. (133)

 (.5/261(؛ فتح الباري، ابن حير )29/335انظر: جمموع فتاوى ابن َتْيِميَّة ) (134)

(؛ 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء باململكة العربيَّة الّسعوديَّة رقم ) (135)
 (.532حسني الشَّهراني ) التَّسويق التِّيارّي، د.

 (.5/318(؛ اإلنصاف، املرداوي )6/33انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ) (136)

 (.56) (؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد  ري قرني49ال ِّيابي ) لتَّسويق الشَّبكّي، بندرانظر: ا (137)

 (.50انظر: التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي ) (138)

 (.5/23(؛ نهاية احملتاج، الرملي )7/205انظر: املغين، ابن قدامة ) (139)

 (.50) انظر: التَّسويق الشَّبكّي، بندر ال ِّيابي (140)

 (.2/973احلمادي )اهلل  عبد انظر: نظريَّة السَّمسرة، د. (141)

 (.43حممَّد اليمين ) انظر: التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي، د. (142)

(؛ نظريَّة 573انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (143)
 (.2/973اهلل احلمادي ) عبد السَّمسرة، د.

(؛ التسـويق  460املخـاطرة   املعـامالت املاليـة املعاصـرة، د. عبـدالرمحن اخلمـيس )      انظر:  (144)
  الشبكي   ميزان القواعد الشرعية، د. حسني شحاتة.
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http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4855 
    الشبكي دراسة شرعية،  ؛ التسويق(307انظر: فقه املعامالت املاليَّة، د. رفيق املصري ) (145)

 (.267د. رياض عبدات )
جزء من فتوى دار اإلفتاء والتَّدريس الدِّيين حبلب، ملحق بكتاب: حكم التَّسويق بعمولة  (146)

 (.121هرميَّة، أمحد قرني )
ــبكّي   (147) ــبهات حــول التَّســويق الشَّ ــامالت اإلســالمية:   ش ــه املع ــز أحبــاث فق ــع مرك   موق

http://www.kantakji.com/. 
 (.263وانظر: التسويق الشبكي دراسة شرعية، د. رياض عبدات )    
 (.101حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحد قرني ) (148)
 http://www.secp.gov.pk/otherlinks/Biznas/Biznas.com.htmانظر:  (149)
 http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams/pyramid.htmانظر:  (150)
 (.100) حكم التسويق بعمولة هرميةانظر:  (151)
 موقع وزارة التيارة والصناعة باململكة العربية السعودية انظر:  (152)

https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/n01Sep.aspx?AspxAutoDet

ectCookieSupport=1 
 كة البحرينموقع وزارة الصناعة والتيارة مبملانظر:  (153)

http://www.moic.gov.bh/Ar/Main/News/Pages     
(؛ حكـم التَّسـويق   531ـ   517ـ   516حسـني الشَّـهراني )   انظـر: التَّسـويق التِّيـارّي، د.    (154)

(؛ املخـــاطرة   املعـــامالت املاليَّـــة املعاصـــرة، 56، 33بعمولـــة هرميَّـــة، أمحـــد قرنـــي )
زيـل االلتبـاس عـن حكـم التعامـل مـع شـركة        م (،459ـ   458الرَّمحن اخلمـيس )  عبد د.

 بزناس، مرهف سقا  
http://www.kantakji.com/media/174901/biznas.pdf 

 (.148ـ  2/147(؛ وانظر: إعالم املوقتعني )2/69إغاثة اللتهفان ) (155)

http://www.kantakji.com/
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شـعيب   هــ(، حتقيـق:  739اإلحسان   تقريب صحيح ابن حّبان، علـي بـن بلبـان الفارسـي )     .1
 هـ.1414األرنؤوط، الطبعة الثانية، بريوت: مؤسسة الرسالة، عام 

(، حتقيـق: أم حممـد اهللـيس، الطبعـة     581) احلـّق اإلشـبيلي   الصُّـغرى، عبـد  الشرعية األحكام  .2
 .هـ1431األوىل، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، عام 

هــ(، الطبعـة   1420بـاني ) إرواء الغليل   ختريج أحاديث منار السبيل، حممد ناصر الـدين األل  .3
 هـ.1399األوىل، بريوت: املكتب اإلسالمي، عام 

الطبعـة األوىل، بـريوت: دار البشـائر    القـره داغـي،   حمـي الـدين   األزمة املاليَّة العامليَّة، د. علـي   .4
 هـ. 1430اإلسالمية، عام 

 هـ.1427استحداث العقود، حممد حزواني، الطبعة األوىل، دمشق: دار النهضة، عام  .5

حتقيق: حممد مطيـع احلـافظ، الطبعـة    ، (970زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم )األشباه والنظائر،  .6
 هـ.1403األوىل، دمشق: دار الفكر، عام 

(، حتقيـق: حممـد املنتصـر بـاهلل     911األشباه والنظائر، عبـد الـرمحن بـن أبـي بكـر السـيوطي )       .7
 هـ.1407عام البغدادي، الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتاب العربي، 

حتقيـق: عـادل عبـد    ، (771عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكـا  السـبكي )   األشباه والنظائر،  .8
 هـ.1411املوجود، وعلي معوض، الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية، عام 

من مصايد الشيطان، حممد بـن أبـي بكـر الزرعـي، املعـروف بـابن قـيم اجلوزيـة          إغاثة اللتهفان .9
 حتقيق: حممد حامد الفقي، بريوت: دار الفكر.هـ(، 751)
حتقيـق: حممـد    هــ(، 885) املرداويعلي بن سليمان ،   معرفة الراجح من اخلالف اإلنصاف .10

 حامد الفقي، الطبعة الثانية، بريوت: دار إحياء الرتاث العربي، مؤسسة التاريخ العربي.
هــ(، الطبعـة الثالثـة،    970) ن جنـيم ابـ زين الدين بن إبراهيم ، شرذ كنز الدقائق البحر الرائق .11

 هـ.1431بريوت: دار املعرفة، عام 

 م. 2007الطبعة األوىل،عّمان: دار يافا، الدويري،  نواف حبوث فقهيَّة، زايد .12
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الطبعـة الثانيـة،    هــ(، 587) الكاسـاني أبو بكر بـن مسـعود      ترتيب الشرائع، بدائع الصنائع .13
 هـ.1406بريوت: دار الكتب العلمية، عام 

حتقيـق: فيحـان   ، هــ( 728) ابـن َتْيِميَّـة  أمحد بن عبد احللـيم  بيان الدَّليل على بطالن التَّحليل،  .14
 هـ.1416املطريي، الطبعة الثانية، مصر: مكتبة لينة، عام 

الطبعة األوىل، عّمـان:  أبو العّز، حممد علي  وأحكامها   الفقه اإلسالمي، التِّيارة اإللكرتونيَّة .15
 هـ.1428 دار النفائس، عام

ترمجــة: ورديــة راشــد، الطبعــة األوىل، بــريوت: املؤسســة اجلامعيــة  التَّســويق، كــاترين فيــو،  .16
 هـ.1428للدراسات والنشر، عام 

الطبعـة  الشَّـهراني،   بـن معلـوي   حسـني  ، د.  الفقـه اإلسـالمي   التَّسويق التِّيارّي وأحكامـه  .17
 هـ.1431األوىل، الرياض: دار التدمرية، عام 

ــد     التَّســويق  .18 ــع صــيد الفوائ ــه، حبــث منشــور مبوق ــر، زاهــر ســامل بلفقي ــبكّي حتــ  اجمله الشَّ
saaid.net/book/12/4677.pdf 

حبـث تكميلـي مقـدم لنيـل     الـ ِّيابي،  بن صقر ، بندر تكييفه وأحكامه الفقهية التَّسويق الشَّبكّي .19
بالرياض، عـام   درجة املاجستري باملعهد العالي للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 هـ. )غري مطبوع(.1425

التَّسويق الشَّبكّي دراسة شرعّية، د.رياض فرج عبدات، حبث منشـور مبيلـة جامعـة الناصـر،      .20
 م.2014العدد الثاني، يناير 

التَّسويق الشَّبكّي   ضوء قواعد املبادالت الشرعية، د. سامي بن إبراهيم السُّويلم، حبث مقدم  .21
 هـ. )غري مطبوع(.1433حثي   فقه القضايا املعاصرة، عام لندوة مركز التميز الب

التسويق الشبكي   ضوء مقاصد البيوع، د. وصـفي عاشـور أبـو زيـد. مقـال مبيلـة الـوعي         .22
 م.2011( أغسطس 553اإلسالمي بالكوي ، العدد )

امللتقــى حبــث منشــور   موقــع حســني شــحاته،  التَّســويق الشَّــبكّي   ميــزان القواعــد الشَّــرعيَّة، د. .23
 fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4855//الفقهي.:
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حبـث منشـور   جملـة الزرقـاء     األشـقر،  عمـر  د. أسامة  من املنظور الفقهي، التَّسويق الشَّبكّي .24
 هـ.1427للبحوث والدراسات، اجمللد الثامن، العدد األول، عام 

، حبـث منشـور مبوقـع    لد حممود اجلهـين التسويق الشبكي )اهلرمي( من وجهة نظر إسالمية، تا .25
 /http://www.alukah.net/library/0/76823األلوكة 

،الطبعـة  اليمينبن عبد العزيز حممَّد  التَّسويق الشَّبكّي واهلرمي وأحكامه   الفقه اإلسالمي، د. .26
 هـ.1434األوىل، الرياض: دار كنوز إشبيليا، عام 

عّمـان: دار  حـدَّاد،  إبـراهيم   سـويدان، د. شـفيق    موسـى التَّسويق مفاهيم معاصرة، د. نظـام   .27
 م.2006احلامد، عام 

، علـي حسـن   ومـا شـابهها   الفـرع واألسـاس     تعريف عقالء النَّاس حبكـم معاملـة بزنـاس    .28
 م. 2004األردن: الدار األثرية، دار اجلنان، احلميد،  عبد

(، حتقيق: مشهور حسـن  هـ795عبد الرمحن بن رجب احلنبلي )تقرير القواعد وحترير الفوائد،  .29
 هـ. 1419سلمان، الطبعة األوىل، اخلرب: دار ابن عفان، عام 

حبث منشور   شبكة املشكاة التَّكييف الفقهي لشركات التَّسويق الشَّبكّي، إبراهيم الّضرير، 
 http://ftp.meshkat.net/node/23060 اإلسالمية.

حبـث منشـور   الشـيمي،  عبد القادر يَّة، د. وجيه التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقود .30
 هـ.1428حبولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، السنة الثانية، العدد الثاني، عام 

هـ(، مطبوع بهامش املستدرك للحاكم، حتقيق: 748تلخيص املستدرك، حممد بن أمحد ال هيب ) .31
 هـ.1411تب العلمية، عام مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األوىل، بريوت: دار الك

هـ(، حتقيـق: حممـد   751حممد بن أبي بكر الزرعي املعروف بابن قيم اجلوزية )ته يب السُّنن،  .32
 هـ.1368حامد الفقي، وأمحد شاكر، القاهرة: مكتبة السنة احملمدية، عام 

هـ(، حتقيـق: شـعيب األرنـؤوط،    795احلنبلي ) ابن رجبعبد الرمحن جامع العلوم واحلكم،  .33
 هـ.1415راهيم باجس، الطبعة السادسة، بريوت: مؤسسة الرسالة، عام وإب
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مقـال منشـور مبوقـع طريـق اإلسـالم      فـوز كـردي،    حقائق حول التَّسويق اهلرمي وحكمه، د. .34
http://ar.islamway.net 

حبث منشـور مبيلـة مؤتـة    حملاميد، هزاع ا، د. شويش   الفقه اإلسالمي حكم التَّسويق اهلرمي .35
 م. 2012البحوث، العدد الرابع، عام للدراسات و

الطبعـة األوىل، عّمـان: دار النفـائس، عـام     حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أمحـد  ـري قرنـي،     .36
 هـ.1433

حتقيق: د. حممد حيـي وآتـرين، الطبعـة األوىل،    ، هـ(684) القرا أمحد بن إدريس ال ترية،  .37
 م.1994بريوت: دار الغرب اإلسالمي، عام 

هــ(، الطبعـة الثانيـة، بـريوت: دار     1252ر على الدر املختار، حممد أمني ابن عابدين )رد احملتا .38
 هـ.1399الفكر، عام 

 هـ(،751اجلوزية ) ابن قّيمحممد بن أبي بكر الزرعي املعروف ب،   هدي تري العباد زاد املعاد .39
الرسالة، عام  حتقيق: شعيب األرنؤوط، وعبدالقادر األرنؤوط، الطبعة الثالثة، بريوت: مؤسسة

 هـ.1432

هـ(، حتقيـق: عـزت الـدعاس،  تركيـا: املكتبـة      279سنن الرتم ي، حممد بن عيسى الرتم ي ) .40
 اإلسالمية.

هـ(، حتقيق: عبد اهلل هاشـم ميـاني، القـاهرة:    385علي بن عمر الدار قطين )قطين،  سنن الدَّار .41
 هـ.1386دار احملاسن للطباعة، عام 

هــ(، حتقيـق: عبـد الفتـاذ أبـو غـدة، الطبعـة        303النسائي ) السنن الصغرى، أمحد بن شعيب .42
 هـ.1409الثانية، بريوت: دار البشائر اإلسالمية، عام 

حتقيـق: حممـد عبـد القـادر عطـا، الطبعـة        ،هـ(458) البيهقيأمحد بن احلسني السُّنن الكربى،  .43
  هـ.1414األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية، عام 

د. حسـني شـحاتة، مقـال منشـور مبوقـع مركـز أحبـاث فقـه          بكّي،شبهات حول التَّسويق الشَّ .44
 http://www.kantakji.com/fatawaاملعامالت اإلسالمية. 
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هـ(، القاهرة: دار الكتاب 1101حممد بن عبد اهلل اخلرشي ) على خمتصر تليل، شرذ اخلرشي .45
 اإلسالمي.

األرنؤوط، الطبعـة الثانيـة،    حتقيق: شعيب، هـ(516) البغوياحلسني بن مسعود شرذ السُّنَّة،  .46
 هـ.1403بريوت: املكتب اإلسالمي، عام 

الطبعة الثانية، الرياض: مكتبـة الرشـد،   العزيز اجلربين،  بن عبد هللا عبد ، د.عمدة الفقهشرذ  .47
 هـ.1429عام 

الطبعة الثانية، دمشق: دار القلم، عام  هـ(،1357) الزرقابن حممد شرذ القواعد الفقهية، أمحد  .48
 ـ.ه1409

هـ(، حتقيـق: د. عبـد اهلل الرتكـي،    716شرذ خمتصر الرَّوضة، سليمان بن عبد القوي الطو  ) .49
 هـ.1410الطبعة األوىل، بريوت: مؤسسة الرسالة، عام 

الطبعـة األوىل،   هــ(، 1421) بن صاحل العثيمني ، الشَّيخ حممَّدعلى زاد املستقنع الشرذ املمتع .50
 ـ.ه1422الدمام: دار ابن اجلوزي، عام 

 والتسويق الشبكي، محزة البلوشي   DXNشرذ واٍف عن شركة  .51

http://ahtiajy.blogspot.com/2011/11/dxn_27.html 
حممد بن أبي بكر الزرعـي املعـروف   شفاء العليل   مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتَّعليل،  .52

 هـ.1420ان، عام هـ(، حتقيق: عمر احلفيان، الرياض: مكتبة العبيك 751باين قيم اجلوزية )

هــ(، حتقيـق: تليـل شـيحا، الطبعـة الرابعـة،       393إ اعيل بـن محـاد اجلـوهري )   الصِّحاذ،  .53
 هـ.1433بريوت: دار املعرفة، عام 

هــ(، تـرقيم: حممـد فـؤاد عبـد البـاقي،       256حممد بن إ اعيل البخـاري ) صحيح البخاري،  .54
 هـ.1408الطبعة الرابعة، القاهرة: املكتبة السلفية، عام 

الطبعـة الثانيـة،    هــ(، 1420) األلبـاني حممـد ناصـر الـدين    ، وزيادتـه  حيح اجلامع الصَّـغري ص .55
 هـ.1406بريوت: املكتب اإلسالمي، عام 
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هـ(، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، القـاهرة:  216مسلم بن احلياج القشريي )صحيح مسلم،  .56
 دار إحياء الكتب العربية.

حتقيـق:       هــ(، 616) ابـن شـاس  عبد اهلل بـن جنـم   ، املدينة   م هب عامل عقد اجلواهر الثَّمينة .57
د. حممد أبو األجفان، وعبداحلفيظ منصور، الطبعة األوىل، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، عام 

 هـ.1415

 إصدار جمموعة الربكة املصرفيَّة. مجع وتنسيق: د. عبد الستار أبو غدة،فتاوى التَّسويق، .58

مجع ترتيـب: أمحـد الـدويش، الطبعـة األوىل،      ث العلمية واإلفتاء،للبحو فتاوى اللينة الدائمة .59
 هـ.1411الرياض: دار العاصمة، عام 

حتقيـق:   هــ(، 852العسـقالني )  ابـن حيـر  أمحد بن علي  شرذ صحيح البخاري، فتح الباري .60
 هـ.1408حمب الدين اخلطيب، الطبعة الرابعة، القاهرة: املكتبة السلفية، عام 

 حممَّد تقـيّ  اهب األربعة مع تطبيقاته املعاصـرة مقارنـا بـالقوانني الوضـعية،    على امل عوفقه البي .61
 هـ.1436العثماني، الطبعة األوىل، كراتشي: مكتبة معارف القرآن، عام 

الطبعــة األوىل، دمشــق: دار القلــم، عــام املصــري،  يــونس فقــه املعــامالت املاليَّــة، د. رفيــق .62
 هـ.1426

الطبعـة الثانيـة، الريـاض: دار    اخلـثالن،   بـن تركـي   سـعد  صـرة، د. فقه املعامالت املاليَّـة املعا  .63
 هـ.1433الصميعي، عام 

هـ(، الطبعة الثانيـة، بـريوت: مؤسسـة    817حممد بن يعقوب الفريوز آبادي )القاموس احملين،  .64
 هـ.1407الرسالة، عام 

وز إشـبيليا،  الطبعة األوىل، الرياض: دار كنـ امللحم،  بن امحد القمار حقيقته وأحكامه، سليمان .65
 هـ.1429عام 

هــ(، حتقيـق: د.   660عبد العزيز بن عبد السالم السـلمي )    مصاحل األنام، قواعد األحكام .66
 هـ.1421نزيه محاد، د. عثمان ضمريية، الطبعة األوىل، دمشق: دار القلم، عام 
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عبــد الــرمحن بــن ناصــر ، والفــروق والتقاســيم البديعــة النافعــة القواعــد واألصــول اجلامعــة .67
حتقيق: د. تالد املشيقح، الطبعة األوىل، الدمام: دار ابن اجلـوزي، عـام    هـ(،1376) السَّعدي
 هـ.1421

بريوت: عـامل الكتـب، عـام    ، هـ(1051) البهوتيمنصور بن يونس ، عن اإلقناع كشَّاف القناع .68
 هـ.1403

ر، عـام  هـ(، الطبعة الثالثـة، بـريوت: دار صـاد   711حممد بن مكرم بن منظور )لسان العرب،  .69
 هـ.1414

 هـ.1427جدة: دار إعالم، عام رتكستاني، حممد رحيم ال هللامبادئ التَّسويق، د. حبيب  .70

 م.202عّمان: دار الثقافة، عام مبادئ التَّسويق، د. حممَّد صاحل مؤذِّن،  .71

هــ(، الطبعـة األوىل، بـريوت: دار الكتـب     490) السرتسـي حممـد بـن أبـي سـهل     املبسوط،  .72
  هـ.1414العلمية، عام 

 جلنة من علماء الدولة العثمانية، كراتشي: قدميي كتب تانه.جملتة األحكام العدليَّة،  .73

مجع وترتيب: عبد الرمحن بـن حممـد بـن قاسـم، وابنـه      ابن َتْيِميَّة، شيخ اإلسالم جمموع فتاوى  .74
 حممد، إشراف املكتب التعليمي السعودي باملغرب، الرباط: مكتبة املعارف.

حتقيق: د. عبد الغفـار البنـداري، بـريوت:     هـ(،456) ابن حزمأمحد بن سعيد  علي بناحمللَّى،  .75
 دار الكتب العلمية.

عبد الكريم د. حممود  وعالقتها بالوساطة وحتديد أجور السمسار   األسواق، خماطر السَّمسرة .76
 هـ.1436الطبعة األوىل، عّمان: دار النفائس، عام إرشيد، 

الطبعـة األوىل،  اخلمـيس،   بـن عبـد اهلل   ة املعاصرة، د. عبد الـرَّمحن املخاطرة   املعامالت املاليَّ .77
 هـ.1434الرياض: دار كنوز إشبيليا، عام 

هــ(، حتقيـق:   1376عبـد الـرمحن بـن ناصـر السـعدي )     املختارات اجلليَّة من املسائل الفقهيَّة،  .78
 عبدالرمحن حسن حممود، الرياض: املؤسسة السعيدية.
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منشـور   موقـع مركـز    مرهف سـقتا،  د. لتَّعامل مع شركة بزناس، مزيل اإللتباس عن حكم ا .79
 أحباث فقه املعامالت اإلسالمية.

http://www.kantakji.com/media/174901/biznas.pdf 
 هـ.1432 الطبعة األوىل، عّمان: دار النور املبني، عاممعاصرة، د. عبد امللك السَّعدي، مسائل فقهيَّة  .80

الطبعـة األوىل،  جريـدان،  مجعـان  به البلوى   فقه املعامالت، د. نايف  مسائل معاصرة ممَّا تعّم .81
 هـ.1433الرياض: دار كنوز إشبيليا، عام 

حتقيـق: مصـطفى   ، هـ(405النيسابوري ) احلاكمحممد بن عبد اهلل  على الصحيحني، املستدرك .82
 هـ.1411عبد القادر عطا، الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية، عام 

هــ(، بـريوت: املكتبـة    770  غريب الشرذ الكبري، أمحـد بـن حممـد الفيـومي )     صباذ املنريامل .83
 العلمية.

الطبعـة األوىل،  ، هــ( 235) ابـن أبـي شـيبة     األحاديث واآلثار، عبد اهلل بـن حممـد   صنَّف امل .84
 هـ.1416بريوت: دار الكتب العلمية، عام 

هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي، وأمحد شاكر، 388مْحد بن حممد البسيت اخلطابي )معامل السُّنن،  .85
 القاهرة: مكتبة السنة احملمدية.

هــ(، حتقيـق: د. عبـد اهلل الرتكـي، د. عبـد      620املقدسي ) ابن قدامةعبد اهلل بن أمحد املغين،  .86
  هـ.1406الفتاذ احللو، الطبعة األوىل، القاهرة: هير للطباعة والنشر، عام 

القـاهرة: مطبعـة   ، هــ( 977اخلطيـب )  الشـربيين حممـد   اظ املنهـاج، إىل معرفة ألفـ  مغين احملتاج .87
 هـ.1377مصطفى البابي احلليب، عام 

هـ(، حتقيق: عبد السالم هارون، الطبعة األوىل، 395أمحد بن فارس بن زكريا )مقاييس اللُّغة،  .88
 هـ.1411بريوت: دار اجليل، عام 

 احملرمـات املاليـة وعقـود املـداينات     )مسـائل اإلمجـاع     موسوعة اإلمجاع   الفقه اإلسـالمي  .89
الطبعـة  الـوعالن،  بـن حممـد   فيصـل   ، د.والتوثيقات واإلطالقات والتقييـدات واملشـاركات(  

 هـ.1435األوىل، الرياض: دار الفضيلة، عام 
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 الطبعة األوىل، بريوت: مؤسسـة الرسـالة،  موسوعة القواعد الفقهية، د. حممَّد صدقي البورنو،  .90
 هـ.1424عام 

الطبعـة األوىل،  احلمـادي،   بـن حممـد   اهلل ، الـّدكتور عبـد  وتطبيقاتها العصـرية  ة السَّمسرةنظريَّ .91
 هـ.1433الرياض: مكتبة الرشد، عام 

بريوت: دار الكتب العلميـة،   هـ(،1004) الرمليحممد بن أمحد  إىل شرذ املنهاج، نهاية احملتاج .92
 هـ.1414عام 

الطبعـة الثانيـة،    األطـرم، بـن صـاحل   الـرَّمحن   عبـد  ة، د.الوساطة التِّياريَّة   املعامالت املاليَّـ  .93
  هـ.1418الرياض: دار إشبيليا، عام 

الطبعـة األوىل، دمشـق: دار   د. حممَّد أمـني بـارودي،    أبرز التطبيقات املعاصرة، الوساطة املاليَّة .94
 هـ.1433النوادر، عام 
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