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8 

 ًَؼص ايبشح

         ٚ ٖعٛ  تٓاٍٚ ايبشح َضأي١ عزع١ٝ َضتذد٠ تعزف بايتضعٜٛل ايغعبهٞ و 

 ّ تضعععٜٛكٞ َباععععز ٜعععزٚز نٓتذاتعععع٘ ععععٔ ازٜعععل انغعععرتٜٔ ب ع ععععا٥ِٗ        ْظعععا

.  عُٛالت َاي١ٝ َكابعٌ نعٌ َعٔ ٜغعرتٟ ععٔ اعزٜكِٗ ٚؾعل ععزٚ  َعٝٓع١         

ا١ًَ بعض ايٓعاظ ٚتٓاؾضعٖٛا تٓاؾضعّا ذلَُٛعّا دٕٚ     ٚقد تضابل إىل ٖذٙ انع

َضععتٓد عععزعٞ ل ٚكيععو نًعع٘  ٚدععم عًعع٢ ايعًُععا٤ تٓععاٍٚ ا َععزل ؾتٓععاٚيٛٙ    

بايدراصععع١ ح ٚسااعععٌ ايكعععٍٛ  ْٗعععِ اػتًؿعععٛا   سهعععِ انضعععأي١ إىل ؾعععزٜك  و   

 سدُٖا صلٝش كيعو ح ٚاخػعز عٓع  . ٚبعايٓظز إىل  ديع١ ا ٝعشٜٔ ٚانعاْع         

اسععح إىل سزَعع١ انعاًَعع١ ل ؾ ْٗععا عكععد  عع  نععج ّا  َٚٓاقغععتٗا طلًععص ايب

َعٔ ااعاكٜز ايغععزع١ٝ ايعي ٜهؿععٞ  بعضعٗا سزَع١  ٟ َعاًَعع١ ح ؾهٝعـ بٗععا       

 دلتُع١ مبا   كيو ايزبا ٚايكُار ٚايػػ ٚايػزر ٚاخلداع ٚسلٛ كيو .

نُا ػًص ايباسح إىل  ًع١ ْتعا٥ر َٓٗعا  ٕ ايتضعٜٛل ايغعبهٞ ضلعدخ           

د١ٜ ٚادتُاعٝعععع١ صعععع١٦ٝ ت ععععادّ َكااععععد ايغععععزٜع١ آثععععارّا  ػالقٝعععع١ ٚاقت ععععا

ٛٓؽ يإلْضإ  ُٜض ٚغاٜاتٗا . ٚ ٕ اػتالف ايعًُا٤   سهِ ايتضٜٛل ايغبهٞ ال 

 ايتؼ  ب  ا قٛاٍ تغّٗٝا.

ٚ ػععذّا َععٔ كيععو ؾعع ٕ انضععًُ  َ ععايبٕٛ مبعزؾعع١ سهععِ ا     ٟ         

  َعا١ًَ قبٌ اخلٛض ؾٝٗعا ح ٚعًع٢  ٖعٌ االػت عاو ح َٚزانعش اإلعععاع       

   ا ١َ حبح انضتذدات ٚدراص١ ايٓٛاسٍ اُنشدثات

 عبداتبٔ ؾزز بٔ َربٚى د/ رٜاض  

 ٕٛ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ص٦ٝ –ايدراصات اإلصال١َٝ ر٥ٝط قضِ 

 داَع١ سضزَٛت يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا
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 َكد١َو

َٚععٔ تبعع  ٖععداٙ إىل ٜععّٛ   صععٝدْا ذلُععد ٚعًعع٢ آيعع٘ ٚاععشب٘   ععع  ح    ٢احلُععد   را ايعععان  ٚاعع٢ً ا  عًعع     

 ايدٜٔ .

 ٚبعد و

٘ ؾع ٕ ا   ٚدع اإلْضعإ انععاٍ يٝشكعل بعع٘ َكااعد صععا١َٝ َٚ عا  عايٝعع١  ؿع  يعع٘            ٙ  َعاعع ح  ٚت ععًض يع٘ َعععاد

قعاٍ   اعزم َغعزٚع١   تُٓٝتع٘ َعٔ ػعالٍ ايعُعٌ ؾٝع٘ ٚؾعل       سض عًع٢    اناٍ ٚ حبؿٚتعاىل  صبشاْ٘نُا  َز ربٓا 

َٔ} و تعاىل َٕ ائَّذٜ َٕ َيا ايزَِّبا َِٜأُنًُٛ َُٛ َُا ِإيَّا َُٜكٛ ُّ َن ُ٘  ائَّذٟ َُٜكٛ ُٕ  ََٜتَؼٖبُ ع َِٝ ا َٔ  ايٖغع َُعطِّ  َٔع ِِ  َكٔيعوَ  اِي ُٗ ْٖ  َقعاُيٛا  ٔبعَأ

َُا ْٖ ُِٝ  ِإ ٌُ اِيَب ٌٖ ايزَِّبا َِٔج ُ٘ ََٚ َس َّ َِٝ  اي َّ اِيَب ِٔ ايزَِّبا ََٚسٖز َُ ُٙ َؾ ِٛٔعَظ١ْ َدا٤َ ََ ِٔ َٔ ٔ٘ ٢َٗ َربِّ َِْت ُ٘ َؾا ًَ ـَ ََا َؾ ًَ ُٙ َص َُِز ٘ٔ  ِإَيع٢  ََٚ  ًَّع  اي

ِٔ ََ ٖٓاِر َ ِاَشاُا َؾُأَٚي٦َٔو َعاَد َٚ ِِ اي َٗا ُٖ َٕ ٔؾٝ  .ص575و ايبكز٠ط { َػأيُدٚ

. ؾأاعٍٛ   ٚايتشضٝٓات  انعاَالت ٖٞ َزاعا٠ ايضزٚرٜات ٚاحلادٝات ٚان ا  ايي ق دٖا ايغارع   تغزٜ     

ؾُٓ  اإلصالّ َٔ  نٌ انعاٍ بايبااعٌ َٚعٔ     –ٖٚٛ َٔ ايضزٚرٜات اخلُط  -انعاَالت تزد  إىل سؿ  اناٍ . 

  ًَ ِ ٚاصت ععٓاع يضععد سادعع١ صععزقت٘ح ٚاايععم بتُٓٝتعع٘ ٚاصععتجُارٙ. ٚعععزع ايعكععٛد ٚانعاٚإععات َععٔ بٝعع  ٚإدععار٠ ح ٚصعع

ظ ٚرؾ  احلزز ٚانغك١ عِٓٗ . ٚمل ٜكـ   تغزٜع٘ يًُعاَالت عٓد سد ايضعزٚر٠  ٚ احلادع١ ح ٚإ عا تععداٖا     ايٓا

إىل ا َععٛر ايتشضعع١ٝٓٝ ل ؾٛصعع  عًعع٢ ايٓععاظ   َعاعععِٗ ٚعععاداتِٗ ح ؾأبععاغ لععِ ايتععشٜٔ ٚايتذُععٌ ح ْٚٗععاِٖ  عععٔ     

 .  (1)اإلصزاف ٚايتبذٜز ٚايتكت 

ايزبا ٚسلٛٙ َعٔ انععاَالت اازَع١ نعايػزر ح ٚ نعٌ  َعٛاٍ ايٓعاظ بايبااعٌ ل         َٔ ايتعاٌَ بايغارع  نُا سذر    

َ٘       }  قعاٍ تععاىل و  تُعات  دا٠ ػزاا ايغعٛا ٚ ا  ؾضاد ا ؾزاد ٚاجلُاعات ح ٚ ؾ ْ٘ ًَّع ُٓعٛا اٖتُكعٛا اي ََ َٔ آ َٗعا ايَّعٔذٜ ٜٗ َٜعا َ 

   (  َٔٓ َٔ ِِ َُع  ِِ ِٓعُت ِٕ ُن َٔ ايزَِّبعا ِإ َٔ  َٞ ََا َبٔك ِِ           578ََٚكُرٚا  ًَُهع ِِ َؾ ِٕ ُتِبعُت َِٚإ  ٔ٘ ََٚرُصعٛٔي  ٔ٘ ًَّع َٔ اي َٔع ُْٛا ٔبَشعِزٕا  ًُعٛا َؾعِأَك ِِ َتِؿَع ِٕ َيع ( َؾعِ 

 َٕ ُُٛ ًَ ََٚيا ُتِظ  َٕ ُُٛ ًٔ ِِ َيا َتِظ َٛأيُه َِ  ص.579ح 578طايبكز٠و  {ُر٤ُُٚظ َ 

ٚ ٜٛإععض ٚقععد بععزست بعععض ا ْغعع ١ االقت ععاد١ٜ ايععي  تععاز إىل حبععح راعع  ح ْٚظععز عُٝععل ضلععٌ َغععهًٗا            

ُٜعععزف بايتضععٜٛل ايغععبهٞ  ح ٚسكٝكتٗععا مبععا ٜتؿععل ٚقٛاعععد ايغععزٜع١ ايػععزا٤   اْتغععز صععزٜعّا ح  ايععذَٟٚععٔ كيععو َععا 

 ٚاستؿ٢ ب٘ كٚٚ ايدػٌ اادٚد حبجّا عٔ ايجزا٤   بض  صٓ .

                                                           
 (.24_23فً الفقه اإلسالمً د. محمد عثمان شبٌر ) ص  المعامالت المالٌة المعاصرة(  1)
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 ٚتتًؼص  ١ُٖٝ ايبشح  و     

 بٝإ  ٕ ايغزٜع١ تضتٛعم انضتذداتح ُٚتشضٔ ايتعاٌَ َ  اادثات. -1

 قدر٠ ايغزٜع١   تٛاٝـ ٚ تهٝٝـ َا ٜضتشدث٘ ايٓاظ َٔ َعاَالت.  -5

 إبزاس  ٕ ايتضٜٛل ايغبهٞ اٛر٠ ددٜد٠ ذله١َٛ بكٛاعد ٚإٛابط ؾك٘ انعاَالت اناي١ٝ. -3

 َغه١ً ايبشح و     

 تهُٔ َغه١ً ايبشح   اجلٛاا ععٔ  ًع١ تضعا الت َٓٗعا و َعا ايتضعٜٛل ايغعبهٞ حل َٚعا احلهعِ ايغعزعٞ لعذٙ              

 انعا١ًَ اجلدٜد٠ حل ؾهاْت ٖذٙ ايدراص١ ذلاٚي١ داد٠ إلصلاد إداب١ عاؾ١ٝ إٕ عا٤ ا  تعاىل.

  ٖداف ايبشح و    

 إظٗار إَها١ْٝ ايتغزٜ  ع٢ً تًب١ٝ ساد١ ا تُ  ح ٚسؿ   َٓ٘ ايدٜين . _1

 .ايتٛاٝـ ٚ ايتهٝٝـتعزٜـ ايٓاظ بدق١ ٚعُل ايغزٜع١ ع٢ً  _2

 ؿَّٗٛا ٚآي١ٝ ٚسهُّا.تٛإٝض ايتضٜٛل ايغبهٞ َ _3

  صباا اػتٝار انٛإٛع و     

ايتضععٜٛل  -ممععا ال عععو ؾٝعع٘  ٕ ا تُعععات ٜتععأثز بعضععٗا بععبعض ح ٚقععد تضععًٌ ٖععذا ايٓععٛع َععٔ انعععاَالت                

إىل دلتُعععٞ ح ٚ  ػععذ ٜتػًػععٌ ٜٚٓتغععز بضععزع١ عذٝبعع١ ل ؾتٓععاؾط ايغععباا ٖععذٙ انعاًَعع١ حبجععّا عععٔ       -ايغععبهٞ 

  َ اف ا ثزٜا٤ل ؾٓتر عٔ كيو تٗاؾت ذلُّٛ تكشِ نٌ بٝت ح ٚتعاا٢ ايٓاظ آاع١ ايذات ٚسذش َكعد 

ٖععذٙ انعاًَعع١ دٕٚ اصتب ععار  ٚ َعزؾعع١ بععاحلهِ ايغععزعٞ ل ؾهععإ يشاَععّا تٓععادٟ ايعكععال٤ ٚادتُععاع ايعًُععا٤ يتذًٝعع١     

بععا    ػععٛض ا َعز ٚبٝاْعع٘ ل ؾُٓجععٌ  كيعو نًعع٘ صععببّا ؾعاعاّل يًهتابعع١   ٖععذٙ انضعأي١ انضععتذد٠ ح ٚقععد اصعتعٓت      

 ا َز ٖٚٛ ػ  َع  .

   ايبشح  و َٞٓٗذ    

اعتُدت   حبجٞ ع٢ً انٓٗر ايٛاؿٞ ل ٚكيو َٔ ػالٍ اصتكزا٤ ان ادر ٚا قٛاٍ ايداي١ عًع٢ ٖعذٙ انعاًَع١        

 ٚدراصتٗا ٚ ًًٝٗا حبجّا عٔ إداب١ ناؾ١ٝ عاؾ١ٝ تزٟٚ ايػًٌٝ ٚتغؿٞ ايعًٌٝ . 
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دتٗععدت اععاقي نععٞ صلععد ايٓععاظ إععايتِٗ ٚؾععل َععٓٗر ذلهععّٛ بب عع ٠ ايععٓص     ٚقععد بععذيت   كيععو ٚصعععٞ ٚا    

ايزاعد٠ ح ْٚظز٠ انك د ايجاقب١ ل ؾهإ ٖذا ايبشح ٚ ايذٟ  مسٝت٘ ) ايتضٜٛل ايغبهٞ دراص١ عزع١ٝ (  صأٍ ا  

 ربٞ ايضداد ٚايتٛؾٝل ٚايعٕٛ ٚايتأٜٝد.

 ٚ قد اْتظِ ايبشح   َكد١َ ٚ ثالث١ َباسح ٚ ػامت١ و    

 َكد١َ و  بزست ؾٝٗا  ١ُٖٝ انٛإٛع ح َٚغه١ً ايبشح ح ٚ ا ٖداف ح ٚ  صباا االػتٝار ح ٚ انٓٗر انتب  .    

 انبشح ا ٍٚ و تعزٜـ ايتضٜٛل ايغبهٞ . 

 انبشح ايجاْٞ و آي١ٝ عٌُ ايتضٜٛل ايغبهٞ. 

 انبشح ايجايح و سهِ ايتضٜٛل ايغبهٞ 

 تٛاٝات .اخلامت١ و ٚقد سؿًت جب١ًُ َٔ ايٓتا٥ر ٚاي
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 انبشح ا ٍٚ

 تعزٜـ ايتضٜٛل ايغبهٞ 

ٜض٢ُ ايتضٜٛل ايغبهٞ مبضُٝات عد٠ َٓٗا و ايتضٜٛل الزَعٞ  ٚ ايتٓظعِٝ الزَعٞح  ٚ ايتضًضعٌ الزَعٞح  ٚ          

 ايتضٜٛل اي بكٞ ح  ٚ ايتضٜٛل بعُٛي١ ٖز١َٝ .

َٛم ٖٚععٛ ايتكععدّ ٚايعععزض ٚاإلع ععا٤ ٚايكٝععاد٠ ح ٚاي   ايتضععٜٛل يػعع١ و     ضععٛم َععا ٜتعاَععٌ ؾٝٗععا ؾٗععٞ َٛإعع    َععٔ َصعع

ََععا}ايبٝاعععات ح ٚاجلُعع   صععٛام. ٚ  ايتٓشٜععٌ قععاٍ تعععاىل و       َٓا َٚ ًِ ًَععَو َ ِرَصعع َٔ َقِب ًَٔ  َٔعع ُُِزَصعع ِِ ِإيَّععا اِي ُٗعع ْٖ َٕ ِإ َٝععِأُنًُٛ  َي

َّ َٕ اي ََّعا ُُِغٛ َٜ َٛاِم  ٔؾٞ َٚ  .ص22و ايؿزقإط {اِيَأِص

ٖٛم     ُّ َٚتَضعع ِٔ َدععأبِز سععدٜح ٚ ح  ٚاعععَتزٚا بععاعٛا إكا ايكععٛ ٘ٔ َعِبععٔد ِبعع ًَّعع ٍَ اي ٖٓععا وَقععا ٖٓٔبععٞ ََععَ  ُن  عًٝعع٘ ا  اعع٢ً- اي

َّ -ٚصًِ ِٛ َُُعع١ٔ  َٜ ََتِ  اِيُذ َِٜك١ْ (  َؾَكعٔد َٛ ٞ  جتعار٠   ٟ  (1) ُصع  إيٝٗعا  جتًعم  ايتذعار٠   ٕ بٗعا  مسٝعت  ايٗضعٛم  ت عػ   ٖٚع

َٖٛا  اَنبٝعات ُٚتضام  . (2)سل

عاْٞ ايضابك١ و ايتكدّ ٚايعزض ٚاإلع ا٤ ٚايكٝاد٠ ح ٚايبٝ  ٚايغزا٤ ٚدًعم  سكٝك١ ايتضٜٛل ادتُاع  ٝ  ان    

 ايتذار٠ ؾٗٛ حبل ؾٔ إدار٠ انبٝعات .

 َععِبهاّ  َِٜغٔبُه٘ ايغ٤ٞ ايغبهٞ يػ١ و َٔ َعَبَو ٖٚٛ االػتال  ٚايتداػٌ ٚايٓغم ٚااليتباظ ٚاالت اٍ . َعَبَو    

َِْغعععَم ؾَتَغعععٖبَو َٚععععٖبَه٘ ؾاِععععَتبو  ايتبضعععت ٚاِععععَتبهت َٚتغعععاَبهت اُ َعععُٛر ح َٚتَغعععٖبَهٔت َٚ دػًععع٘ بععععض   بعضععع٘ َ 

ٌ  ععأبوْ  ح ٚازٜعل  بععض    بعض٘ دػٌ ايٖضزاا ح ٚاِعَتبو ٚاػتً ت ًَِتعبط  َتعداػ ٘  رلعتًط  َُ  بعضعٗا  َععَزُن

عضععٗا ب ات ععاٍ ٚغ ٖععا ايععزسِ بعععض ح ٚاعععتباُى إىل بعضعٗا  ٜؿضععٞ انععا٤ قزٜبعع١ َتكاربعع١ آبععار بعبعض ح ٚ ايٖغععَبه١ 

 . (1) ببعض .

تعزٜعـ ان ع ًض مل ٜبععد ععٔ انعٓع٢ ايًػعٟٛ ؾؿٝع٘ ايععزض ٚايتكعدّ ٚايكٝعاد٠            ايتضٜٛل ايغبهٞ ااع السّاو     

 غم ٚااليتباظ ٚاالت اٍ ٚاإلؾضا٤ ٚاإلع ا٤ ٚايبٝ  ٚايغزا٤ ٚدًم ايتذار٠ نُا ؾٝ٘ االػتال  ٚايتداػٌ ٚايٓ

                                                           
َها َوَتَرُكوَك َقائًِما( 2036رواه مسلم فً صحٌحه )(  1) ٌْ وا إِلَ  (10/ 3)( كتاب الجمعة ، باب فًِ َقْولِِه َتَعالَى )َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرًة أَْو لَْهًوا اْنَفضُّ

 (113 -112اح المنٌر ، مادة سوق )ص ( ، المصب166/ 10لسان العرب ، مادة سوق )(  2)

 (.228(، معجم لغة الفقهاء )ص 446/ 10لسان العرب ، مادة شبك )(  1)
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 ٚايعُٛيع١  َا     صضّا َُٗع١ جتًعٞ سكٝكتع٘ ح ٖٚعٞ و انضعٛم ح     ٚقد ُعزف بتعزٜؿات رلتًؿ١ غ   ٕ  ؾضًٗا     

 .   ٚ احلاؾش ح ايضًع١ ح ايال٥ش١ انٓظ١ُ ح انغرتن  اجلدد

تضٜٛكٞ َباعز ٜزٚز نٓتذات٘ عٔ ازٜعل انغعرتٜٔ ب ع عا٥ِٗ     ْظاّٖٛ و   ايتضٜٛل ايغبهٞ اا السّاٚعًٝ٘ ؾ   

 .  (2) عزٚ  َع١ٓٝ عُٛالت َاي١ٝ َكابٌ نٌ َٔ ٜغرتٟ عٔ ازٜكِٗ ٚؾل

 انبشح ايجاْٞ

 آي١ٝ عٌُ ايتضٜٛل ايغبهٞ

ع٢ً بٝ  صًع١  ٚ ػد١َ ٚبذيو ٜهٕٛ انغرتٟ َضٛقّا ح ٚكيو ال ٜهٕٛ إال بعد  ٜعتُد عٌُ ايتضٜٛل ايغبهٞ    

عععزا٤ َٓتذععات ايغععزن١ انعٓٝعع١  ٚ َكابععٌ اعععرتاى َععع  تكععدرٙ ايغععزن١ ح ٚضل ععٌ انضععٛم َكابععٌ ايغععزا٤  ٚ         

 ٚتٛظٝـ َٔ ٜكّٛ بايتضٜٛل إىل داْب٘ ع٢ً سٛاؾش ٚعُٛالت . االعرتاى

) نإٔ ٜعأتٞ بعاثٓ    _ؾانضٛم إىل داْم عزا٥٘  ٚ اعرتان٘ ؾ ْ٘ َ ايم جبًم َضٛق  ٚؾل ازٜك١ َع١ٓٝ      

ٜعًُعٕٛ َضعٛق  َعع٘ ٚؾعل اخيٝع١ ا ٚىل       _عٔ ايُٝ  ٚ آػَزٜٔ ععٔ ايغعُاٍ ٚاخػعزإ َ ايبعإ بعذيو  ٜضعّا (      

 ٚ ٜغرتنٕٛ ح ثِ ٜكٓعٕٛ غ ِٖ باالْضعُاّ إىل ٖعذا ايربْعاَر ل ؾتتهعٕٛ َعٔ كيعو ععبه١ ٖزَٝع١   ٚ         ؾٝغرتٕٚ 

 .  (1)عذز٠ ٖز١َٝ َٔ ا تباع 

 َا ايعُٛالت ؾتشددٖا ايغزن١ ب زٜك١ َع١ٓٝ ٚعدد َع  ٜأتٞ ب٘ انغرتٟ  ٚ انغرتى َٚٔ   ْؿط ايغعذز٠   

ٚ عًعع٢  ٕ ال ٜكععٌ ا عضععا٤ انٓضععٜٕٛٛ  ععت ايعضععٜٛٔ  ح  عًعع٢  ٕ ال ٜكععٌ عععددِٖ عععٔ تضععع١    غًععم ايغععزنات 

 . (2)ا ٚي  عٔ اثٓ  

ع٢ً إثعز كيعو ٜتضعاعـ العزّ نُعا تضعاف َضعتٜٛات ددٜعد٠ ْتٝذع١ اْضعُاّ ععدد َعٔ انضعٛق    ايغعذز٠ ح               

 ٚتتضاعـ ايعُٛالت يًُضٛق  نًُا تضاعـ الزّ ٚتضتُز  عّٛا بُٓعٛٙ ح ٚقعد تبًعؼ آالف ايعدٚالراتح ٚ ت عزف      

ايعُٛي١ بٓا٤ّ ع٢ً عدد ايدردات انٛدٛد٠   انضت٣ٛ   دلُٛع ا عضا٤   انضت٣ٛ ايٛاسد ح ٚتضكط ايدردات 

   (3)ايضابك١ عٓد سضاا ايدردات ايالسك١ 

                                                           
 (.6التسوٌق الشبكً تحت المجهر )ص (  2)

 ( .12(،حكم التسوٌق بعمولة هرمٌة دراسة فقهٌة قانونٌة ) ص6التسوٌق الشبكً من منظور فقهً ) ص ( 1)

 ( .6ور فقهً ) ص التسوٌق الشبكً من منظ(  2)

 ( .12(، حكم التسوٌق بعمولة هرمٌة دراسة فقهٌة قانونٌة                  ) ص 7-6التسوٌق الشبكً من منظور فقهً ) ص (  3)
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 .  (1)إيٝو ددٚاّل ٜٛإض ايعُٛالت ايباٖظ١ ايي ضل ٌ عًٝٗا انضٛقٕٛ 

 بايدٚالر ايعُٛي١ ا عضا٤ دلُٛع ا عضا٤ ايغٗز

1 2 2 0 

2 4 6 0 

3 8 14 55 

4 16 30 110 

5 32 62 65 

6 64 126 440 

000 000 000 000 

12 4096 8190 25080 

18 262144 524286 1602040 

24 16777216 33554430 102527480 

30 1073741824 2147483646 6561755640 

 

 ختٞ وٖٚٓاى ػ ا٥ص َغرتن١ ب  عزنات ايتضٜٛل ايغبهٞ جتتُ    ا    

 عزا٤ انٓتر عز  يًش ٍٛ ع٢ً ايعُٛالت ٚانضٞ   ع١ًُٝ ايتضٜٛل. -1

ٛٓق    صًض١ً ال ْٗا١ٜ لا . -5 ـْ غ  ذلدٚد يًُض  تٛظٝ

 ا صبل   االعرتاى ٖٛ ا نجز سظّا ٚ ا عظِ  دزّا ح ٚايعهط اشٝض. -3

 ِٗ ايعُٛالت  َٛاٍ ايغزن١ .تض  ايغزنات ػ ّا  محز يهبض تضؼِ عُٛالت ر صا٤ الزّ ست٢ ال تًت -4

ٛٓم قبًو . -5  ايدػٍٛ   ايغزن١ ال ٜهٕٛ إال عٔ ازٜل َض

ٛٓق  ٚاالعرتاى   ايٓظاّ ايغبهٞ. -6  االٖتُاّ سكٝك١ ال ٜهٕٛ بانٓتذاتح ٚإ ا بانض

ٛٓق  ال انضتًٗه  ػالؾّا يًتضٜٛل ايتكًٝدٟ -7  .(1) غًم انٓتذات تضتًٗو َٔ قبٌ انض

 

                                                           
 (. 13- 12( ، حكم التسوٌق بعمولة هرمٌة دراسة فقهٌة قانونٌة )ص 7التسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص (  1)

 ( ، حكم التسوٌق الشبكً فً ضوء المقاصد لـ وصفً عاشور أبو زٌد الشبكة العنكبوتٌة ) النت (. 10المجهر )ص   التسوٌق الشبكً تحت(  1)



 

956 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 دراسة شرعية     –التسويق الشبكي 
 

 بٔ عبداتؾزز بٔ َربٚى د/ رٜاض  
 

 

 يجايحانبشح ا

 سهِ ايتضٜٛل ايغبهٞ

 تبآٜت آرا٤ انعاازٜٔ   انضأي١ ٚسااٌ ا َز اؾرتاقِٗ إىل ؾزٜك   سدُٖا  داس ٚاخػز َٓ .     

 َٚٓاقغتٗا و  (2) دي١ ايكٍٛ ا ٍٚ ِٖٚ ا ٝشٕٚ    

ٌٖ  }قعاٍ تععاىل و      (3)ا اٌ   انعاَالت ٚايعكٛد اإلباسع١ إال َعا دٍ ايعديٌٝ عًع٢  زعع٘        -1 ُ٘  ََٚ َسع ًَّع ِٝع َ  اي  اِيَب

َّ ح ٚ ايتضععٜٛل ايغععبهٞ َعاًَعع١ ددٜععد٠ مل ٜععزد ْععص َععاْ  َٓٗععا ل ؾتبكعع٢ عًعع٢ سهععِ    ص575و ايبكععز٠ط { ايزَِّبععا ََٚسععٖز

 .  (4) ا اٌ ٖٚٛ اإلباس١

 َعزؾعع١ َععٔ بععد ح ؾععال انعارإعع١ عععٔ ايضععال١َ بغععز  ديٝععٌ ؾٗععٛ ديٝععٌ ٜعارإعع٘  ٕ عهععٔ ديٝععٌ ُٚرٖد كيععو بععإٔ نععٌ

ل يذا ال صلٛس االصتُضاى با اٌ إال بعد ظٔ باْتؿعا٤ انععارض ح ٜٚكع  بعذعش ايعٓؿط ععٔ ايٛاعٍٛ         (5) ايغز 

إيٝعع٘ح ٚايٛاقعع  ٜجبععت ْكععٌ ا اععٌ عععٔ اإلباسعع١ إىل احلزَعع١ بأديعع١ ٜؿٝععد بعضععٗا سزَعع١ ٖععذٙ انعاًَعع١ح َععٔ كيععو و    

ٚبععذيو ؾهٝععـ بٗععا دلتُععع١ حل   ايػععزرح ٚايكُععارح ٚ  نععٌ  َععٛاٍ ايٓععاظ بايبااععٌ نُععا صععٝأتٞ    ديعع١ ايتشععزِٜح   

 ٜتضض  ٕ احلهِ ػ أ ْاتر عٔ ػ أ   ازٜك١ االصتدالٍ.

ايتضٜٛل ايغبهٞ ٖٛ مسضز٠ ٖٚٞ دا٥ش٠ عزعّا ح ٚايعُٛالت انُٓٛس١ َٔ عزنات ايتضٜٛل ايغعبهٞ إ عا     -5

 .   (1)تكابٌ ايدالي١ ٚايرتٜٚر نٓتذاتٗا 

ُٜغععرت  ؾٝٗععا    عععزا٤ ايضُضععارح ٚإ ععا عًٝعع٘ ايرتٜٚععر يًضععًع١  ْٗععا دععٖٛز      ُٚرٖد كيععو بععإٔ ايضُضععز٠ انغععزٚع١ ال 

 .(2)ايضُضز٠ ح ؾ ٕ  َض٢ ايعكد اصتشل ْ ٝب٘ انعًّٛ َٔ انعا١ًَ َكابٌ دٗدٙ ٚعًُ٘ح  ٚ إال ؾال 

                                                           
 رد إبراهٌم الكلثم على الدكتور سامً السوٌلم .موقع اإلسالم الٌوم .(  2)

 ( .2/244الموافقات ) ( 3)

 (. 16التسوٌق الشبكً تحت المجهر )ص (  4)

 (176/ 2لم األصول  )المستصفى فً ع ( 5)

قانونٌة ) ص  رد إبراهٌم الكلثم على الدكتور سامً السوٌلم .موقع اإلسالم الٌوم ، مادة التسوٌق الشبكً ،   حكم التسوٌق بعمولة هرمٌة دراسة فقهٌة(  1)

15 .) 

 ( . 451/ 4( ، فتح الباري )  401_ 400/ 6شرح ابن بطال على صحٌح البخاري )  ( 2)



 

957 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 دراسة شرعية     –التسويق الشبكي 
 

 بٔ عبداتؾزز بٔ َربٚى د/ رٜاض  
 

ٚايٛاقعع    ايتضععٜٛل ايغععبهٞ ػععالف كيععوح ؾانضععٛم َ ايععم بغععزا٤ صععًع١  ٚ االعععرتاى   ايغععزن١ ح ٚإال ال       

نُعا  ٕ  ح  (4)ح بٌ ٖٓاى َٔ ايغزنات َٔ تغرت  جتدٜعد االععرتاى صعّٜٓٛا    (3)ُٛالت َ ًكّا عهٓ٘ ايظؿز بايع

ٛٓم ٜأػعذ    ٛٓم ح ٜضاف إىل كيو  ٕ انضع ايضًع١ ثا١ْٜٛ   ايتضٜٛل ايغبهٞ َكار١ْ بايعُٛالت ايي ضلًِ بٗا انض

يععو ؾعع ٕ ايعُٛيعع١      ح إىل داْععم ك (5) عُٛيعع١ عًعع٢ دٗععدٙ ٚدٗععد غعع ٙ ممععٔ دععذبِٗ إىل ايعًُٝعع١ ايتضععٜٛك١ٝ        

ٛٓم ا اٌٝ ٚغ ٙ ممٔ عارن٘ ايتضٜٛل ْظزّا نعا تغعرتا٘ ععزنات ايتضعٜٛل      ايتضٜٛل ايغبهٞ تتؿاٚت ب  انض

ُْظِ تٓظِ ايعُٛي١   .(6)ايغبهٞ َٔ 

ٛٓم   ايتضععٜٛل      ال ٜكععـ عٓععد تضععٜٛل ايضععًع١ بععٌ ٜضععتُز ستعع٢ ضلكععل ايعععدد ان ًععٛا يتش ععٌٝ    ايغععبهٞانضعع

 .(1)٘ ضلزو ع٢ً اصتك اا  عؼاو  قدر ع٢ً تضٜٛل ٖذٙ انعا١ًَ ايعُٛي١ ح نُا  ْ

٘   ايبارقٞ اجلعد  ب٢ بٔ ح ٚايٛناي١ دا٥ش٠ حلدٜح عز٠ٚ (2)ايتضٜٛل ايغبهٞ ٖٛ ٚناي١ -3 قعاٍو   رإعٞ ا  عٓع

 إسععداُٖا ؾبععاع عععات ح ح ؾاعععرت٣ عععا٠  ٚ  إععش١ٝ بعع٘ ٜغععرت٣ دٜٓععارّا -ٚصععًِ عًٝعع٘ ا  اعع٢ً- ايععٓي  ع ععاٙ )

 .(3)ؾٝ٘ (  يزبض تزابّا اعرت٣ يٛ ؾهإ بٝع٘ح   بايربن١ ي٘ ؾدعا ٚدٜٓارح بغا٠ ح ؾأتاٙ بدٜٓار

 ٚنايع١  عكد ح ؾبعد إمتاّ ع١ًُٝ بٝ  انٓتر ٚعزا٥٘ تكّٛ ايغزن١  ب بزاّ (4)ٚتهٕٛ ايٛناي١ بأدز ٚبػ   دز    
ٚ  يتٛسٜع   ٛ       انٓتذعاتح   ٛٓم تؿٜٛضععّا ععؿّٗٝا بعذيو ح ضل عٌ مب ٛٓم عًع٢ عُععٛالت   تؿعٛض ايغعزن١ انضع دبعع٘ انضع

 َكابٌ دٗدٙ .

                                                           
 (.17ٌق الشبكً تحت المجهر ) صالتسو(  3)

 ( .10_9التسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص(  4)

 (. 16حكم التسوٌق بعمولة هرمٌة دراسة فقهٌة قانونٌة ) ص (  5)

 (10التسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص(  6)

 (10التسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص (  1)

/ 2وٌض شخص ما له فعلُُه مما ٌقبل النٌابة إلى غٌره بصٌغة ،   ال لٌفعله بعد موته . االختٌار لتعلٌل المختار )الوكالة : لغة :التفوٌض . اصطالحاً : تف( 2)

 ( . 101( ، الٌاقوت النفٌس ) ص167

 ( .559/ 3باب ) ( كتاب البٌوع ،1258، الترمذي   فً سننه )(264/ 3)( كتاب البٌوع ، باب فً المضارب ٌخالف  3386رواه أبو داود فً سننه )( 3)

 ( .210/ 5(، المغنً )332/ 4روضة الطالبٌن )( 4)
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ُٚرٖد كيو بإٔ ايٛناي١ ايغعزع١ٝ ال ٜغعرتٟ ايٛنٝعٌ نعٞ ٜهعٕٛ ٚنعٝاّلح بعٌ ٜأػعذ  دعزٙ انتؿعل عًٝع٘ إكا قعاّ                 

 .(5)بايعٌُ ان ًٛا َٓ٘ بغزا٘ح ٚايٛناي١ َٔ ايعكٛد اجلا٥ش٠ ب  اي زؾ  ق عّا 

ٛٓم بايغعزا٤     - صًؿٓا   انٓاقغ١ ايضابك١  نُا -ٚا َز   ايتضٜٛل ايغبهٞ ٜػاٜز كيو      ًُٜعشّ انضع سٝح 

  ٚ االعرتاى   ايغزن١.

ٛٓم ي٘  ٕ ٜٓضشم َتع٢ ععا٤ ح  َعا         ٚ عكد عزن١ ايتضٜٛل ايغبهٞ السّ َٔ ازف ايغزن١ دا٥ش َٔ د١ٗ انض

ٛٓم ًَتشَعّا مبُٗتع٘ ح ٚ إال يهعإ كيعو      عع  ايعبعح   ٖعذٙ    ايغزن١ ؾال صلٛس لا ؾضؽ عكد ايغزن١ َا داّ انض

 .(1)ايع١ًُٝ ح ٚيؿضؼت ايغزن١ ايعكد َت٢ اسدادت عُٛي١ ايعُال٤

ٛٓم   ايتضٜٛل ايغبهٞ ٖٛ  د  عٓد ايغزن١ ح ٚاإلدار٠  -4 ٍَ }دا٥ش٠ عزعّا قاٍ تعاىل و   (2)انض ٞ  َقا ِّْع  ُ ِرٜعدُ  ِإ

ِٕ ِْٔهَشَو َ  ٖٞ ِإِسَد٣ ُ  ََٓت ِٔ  اِب ِٝ ًَع٢  َٖعاَت ِٕ َع  َ  ٞ ْٔ َٞ َث َتعِأُدَز ْٔ ِٕ  ٔسَذعر   َُعا ُِعتَ  َؾعِ  َُ ِٔ  َعِغعّزا  َ ِت ُٔع ِٓعٔدىَ  َؾ ََعا  ٔع ِٕ ُ ِرٜعدُ  َٚ  َ ُععلٖ  َ 

َِٝو ًَ ْٔٞ َع ِٕ َصَتٔذُد ُ٘ َعا٤َ ِإ َّ َٔ اي  . ص57و ايك صط {ايٖ أئشَ   َٔ

ٍ  ِٓايػع  رعع٢  إال ْبٝعاّ  ا  بععح  ) َاو  قاٍ ٚصًِ عًٝ٘ ا  ا٢ً ايٓي عٔ ح عٓ٘ ا  رإٞ ح ٖزٜز٠  بٞ ٚعٔ  ( حؾكعا

 .(3)َه١ (   ٌٖ قزارٜط ع٢ً  رعاٖا نٓت و ) ْعِ ؾكاٍ و ٚ ْت  اشاب٘

ُٚرٖد كيو بإٔ اإلدار٠ ايغزع١ٝ ٜغرت  لا عزٚ  َٓٗا  ٕ تهٕٛ انٓؿع١ َعًَٛع١ عٝٓعّا ٚقعدرّا ٚاعؿ١ّ ح َِٚقتع١          

 ح (4)إىل  دٌ ح نذيو ا دز٠ ٜغرت   ٕ تهٕٛ َع١ًَٛ دٓضّا ٚقدرّا ٚاؿ١ّ 

 .(5)ر٠ عكد السّ َٔ اي زؾ  ق عّا ٚاإلدا

ٛٓق  جلعين  نعرب قعدر        ٚايغإٔ   ايتضٜٛل ايغبهٞ  ٕ ا دز٠ ؾٝ٘ دلٗٛي١ ح ٚكيو ٜٛدد داؾع١ٝ يتضابل انض

ٛٓم  دٜعد سَعٔ إقٓاعع٘ يًعُعال٤       َٔ ايعُٛالت . نُا  ٕ ا دٌ   ايتضٜٛل ايغبهٞ دلٍٗٛل إك ٜعضز ع٢ً انضع

                                                           
 (.93/ 2األشباه والنظائر )( 5)

 (. 16-15حكم التسوٌق بعمولة هرمٌة دراسة فقهٌة قانونٌة )(  1)

(، 4/ 6الدر المختار شرح تنوٌر األبصار )اإلجارة : لغة : اسٌم لألجرة ، شرعاً : عقد على منفعة معلومة، مقصودة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم. ( 2)

 ( .494/ 7مواهب الجلٌل شرح مختصر خلٌل )

 ( .115/ 3( كتاب بدء الوحً ، باب رعً الغنم على قرارٌط )2262رواه البخاري فً صحٌحه ) ( 3)

 (. 242/ 2( ، شرح منتهى اإلرادات )403/ 2أسنى المطالب )( 4)

 (.93/ 2األشباه والنظائر )( 5)
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ح ٚ  صًؿٓا  ٕ عكد عزن١ ايتضٜٛل ايغعبهٞ السّ َعٔ اعزف ايغعزن١ دعا٥ش َعٔ        (1)اجلدد ح ٖٚذٙ دٗاي١ ؾاسغ١ 

ٛٓم.  د١ٗ انض

ٔ     (2)ايعُٛالت انُٓٛس١   ايتضٜٛل ايغبهٞ َٔ باا اجلعاي١ ايغعزع١ٝ  -5 ٞ  ٚقعد دعا٤   سعدٜح عع  ح صععٝد   بع

 سٞ ع٢ً ْشيٛا ست٢ صاؾزٖٚا صؿز٠   ٚصًِ عًٝ٘ ا  ا٢ً ايٓي  اشاا َٔ ْؿز و اْ ًل قاٍ ح عٓ٘ ا  رإٞ

ِ  ايععزا   سٝعا٤  َٔ ِ   ٕ ؾعأبٛا  ح ؾاصتضعاؾٖٛ ٞ  كيعو  صعٝد  ح ؾًعدؽ  ٜضعٝؿٖٛ ٘  ل ؾضععٛا  احلع ٌ  يع ٘  ال عع٤ٞ  بهع  ٜٓؿعع

ِ  عع٤ٞ  بعضِٗ عٓد ٜهٕٛ  ٕ يعً٘ ْشيٛا ايذٜٔ ايزٖط ِٖال٤  تٝتِ و يٛ بعضِٗ ح ؾكاٍ ع٤ٞ  و ٜعا  ؾكعايٛا  ح ؾعأتٖٛ

ٌ  ٜٓؿع٘ ال ع٤ٞ بهٌ ي٘ ٚصعٝٓا يدؽ صٝدْا إٕ ايزٖط  ٜٗا ِ   سعد  عٓعد  ح ؾٗع ٔ  َعٓه ٍ  عع٤ٞ  َع ِ  ح ؾكعا ِ  بعضعٗ  و ْعع

ح  ُدععععاّل يٓعععا جتعًعععٛا ستععع٢ يهعععِ بعععزام  ْعععا ل ؾُعععا تضعععٝؿْٛا ؾًعععِ اصتضعععؿٓانِ يكعععد ٚا  ٚيهعععٔ  رقعععٞ إْعععٞ ٚا 

ل  عكاٍ َٔ ْغط ح ؾهأ ا {ايعان  را   احلُد} ٜٚكز  عًٝ٘ ٜتؿٌ حؾاْ ًل ايػِٓ َٔ ق ٝ  ع٢ً ؾ احلِٖٛ

ٟ  ح ؾكاٍ و اقضُٛا بعضِٗ ح ؾكاٍ عًٝ٘ ااحلِٖٛ ايذٟ ُدعًِٗ و ؾأٚؾِٖٛ . قاٍ قًب١ ب٘ َٚا عغٞ ؾاْ ًل  ايعذ

ٕ  ايذٟ ي٘ ح ؾٓذنز ٚصًِ عًٝ٘ ا  ا٢ً ايٓي ْأتٞ ست٢ تؿعًٛا و ال رق٢  عًع٢  ح ؾكعدَٛا  ٜأَزْعا  َعا  ؾٓٓظعز  نعا

 اقضععُٛا  اععبتِ قععد و  قععاٍ ثععِ ح رقٝعع١  ْٗععا ٜععدرٜو و ) َٚععا ؾكععاٍ يعع٘ ؾععذنزٚا ٚصععًِ عًٝعع٘ ا  اعع٢ً ا  رصععٍٛ

 .(3)ٚصًِ (  عًٝ٘    ا  ا٢ً ا  رصٍٛ ح ؾضشو صُّٗا َعهِ يٞ ٚاإزبٛا

ٛٓم بعُال٤ ددد إىل عزن١        (1)اصتشل ايعُٛي١ ٚ إال ؾالح ٖٚذا آٝ  اجلعاي١  ايغبهٞايتضٜٛل ؾ كا  ت٢ انض

 عزف بعجُٔ َعًعّٛ نعٔ عُعٌ عُعاّل َعٝٓعّا ٚيعٛ نعإ          ُٚرٖد كيو بإٔ اجلعاي١ ايغزع١ٝ عكد ًٜتشّ ؾٝ٘ دعا٥ش ايت     

ََعٔ رٓد صعٝارتٞ ؾًع٘ َا٥ع١  يعـ رٜعاٍ (        -ايعاٌَ دلٗٛاّل  ح ٚال ٜضعتشل ايعاَعٌ تضعًِٝ اجُلععٌ إال     -)نإٔ قاٍ 

 . (3)ح نُا  ٕ اجلعاي١ عكد دا٥ش قبٌ ايؿزاؽ َٔ ايعٌُ  (2)بتضًِٝ ايعٌُ ٚؾل عزٚ  ايعكد 

                                                           
 (. 16حكم التسوٌق بعمولة هرمٌة دراسة فقهٌة قانونٌة )   (1)

ٌُجعل لإلنسان على شًء. وشرعاً : التزام عوض معلوم على عمل معٌن . الٌاقوت النفٌس ) ص(  2)  (. 129الجعالة لغة :اسم لما 

 ( .121/ 3رب بفاتحة الكتاب )( كتاب بدء الوحً ، باب ما ٌعطى فً الرقٌة على أحٌاء الع2276رواه البخاري فً صحٌحه ) ( 3)

قانونٌةة )ص رد إبراهٌم الكلثم على الدكتور سامً السوٌلم .موقع اإلسالم الٌوم ، مادة التسوٌق الشبكً ،  حكم التسوٌق بعمولة هرمٌة دراسةة فقهٌةة (  1)

15 .) 

 (.7/180( ، الفروع )6/445تحفة المحتاج )(  2)

 (.93/ 2األشباه والنظائر )( 3)
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ٛٓم ًَعشّ بايغعزا٤  ٚ االععرتاى      ٚاحلاٍ   ايتضٜٛل ايغبهٞ ن     ُا  صًؿٓا   انٓاقغ١ ايضابك١ َػاٜز ح ؾانض

ٛٓم ٜأػععذ عُٛيعع١ عًعع٢ دٗععدٙ ٚدٗععد غعع ٙ ممععٔ دععذبِٗ إىل ايعًُٝعع١ ايتضععٜٛك١ٝ ٚؾععل عععزٚ          ايغععزن١ ح ٚ انضعع

ٛٓم َعااّل َع     ااعزّل إك بعذٍ ان    (4)َع١ٓٝ حؾ ٕ  ػٌ بايعدد انع  ػضز دٗدٙ ُٚسزّ ايعُٛي١ ل ٖٚذا عع  ايكُعار   ضع

ح ٚ كنزْععا   انٓاقغعات ايضعابك١  ٕ عكعد عععزن١ ايتضعٜٛل ايغعبهٞ السّ َعٔ اععزف        (5)استُعاٍ ايعزبض ٚاخلضعار٠    

ٛٓم.  ايغزن١ دا٥ش َٔ د١ٗ انض

 َٚٓاقغتٗا و (1) دي١ ايكٍٛ ايجاْٞ ِٖٚ اناْعٕٛ    

 ؤَ ػالٍ  كيو ٖذٙ انعا١ًَ ايػػ ٚايتديٝط ٚايهذا ٚايتًبٝط ع٢ً ايٓاظ ل ٚ  ٜ اسم  -1

 إٜٗاّ ايٓاظ  ٕ انٓتر َك ٛد بايغزا٤ ٚ ايٛاق  ػالؾ٘ . - 

  ايهعذا    انبايػ١ ٚايتٌٜٗٛ   ؾٛا٥د انٓتذات انضعٛق١ اُععّا   اصعتك اا َغعرتن  نجعز ل ممعا ٜٛقع         -ا

 ٚايتديٝط ٚايتػزٜز .

. ٚنعٌ كيعو َعٔ    (2)ايغعزنات   ذ١ اععرتانِٗ   ٖعذٙ  ٝإغزا٤ انغرتن  بايعُٛالت ايهب ٠ انت١ُٖٛ ْت -دع

 ٔ٘ َّ ٍَ اي ٕٖ َرُصٛ َِٜز٠َ. َ  َُٖز ِٔ َ ٔب٢  ٍَ و  -ا٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ-ايػػ اازّ عزعّا َع ِّع٢ (     َقا َٔ َِٝط  ًَع ِٔ َغعٖػ َؾ ََ  ((3) .

ٖٓٔبعٞ       ِٔ اي ّ  َعع ِٔ ٔسعَشا ِِ ِبع ِٔ َسٔهعٝ ِ   -َٚع ٍَ و  -اع٢ً ا  عًٝع٘ ٚصعً ََعا    َقعا َٝعاِر  ِٕ ٔباِئؼ َِّععا ِٕ َاعَدَقا      ) اِيَب ََٜتَؿٖزَقعا َؾعِ   ِِ َيع

َُا (  ِٗ ِٝٔع َُٔشَكِت َبَزَن١ُ َب َُا  ََٚنَت ِٕ َنَذَبا  َِٚإ َُا  ِٗ ِٝٔع َُا ٔؾٞ َب ُٗ َٓا ُبِٛرَى َي ٖٝ  .(4)ََٚب

                                                           
 (.546/ 2(،كفاٌة الطالب الربانً لرسالة أبً زٌد القٌروانً )178/ 7قمار : هو أن ٌجتمع فً حق كل واحد خطر الغرم والغنم . الوسٌط )ال(  4)

 (.10التسوٌق الشبكً إبراهٌم لضرٌر، التسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص التكٌٌف الفقهً لشركات(  5)

التسةوٌق الشةبكً إبةراهٌم لضةرٌر ، التسةوٌق  سةالم الٌةوم ، مةادة التسةوٌق الشةبكً ، التكٌٌةف الفقهةً لشةركاتفتوى الدكتور سةامً السةوٌلم موقةع اإل(  1)

 (. 14الشبكً تحت المجهر )ص 

 التسوٌق الشبكً فً ضوء القواعد الفقهٌة لـ د. حسٌن حسٌن شحاته ، الشبكة العنكبوتٌة ) النت (.،  ( 14التسوٌق الشبكً تحت المجهر )ص (  2)

ا ( ) –صلى هللا تعالى علٌه وسلم  -( كتاب اإلٌمان ، باب َقْوِل النبً 295رواه مسلم فً صحٌحه ) (  3) َس ِمنَّ ٌْ َنا َفلَ  (69/ 1) َمْن َغشَّ

تاب البٌوع ( ك3937رواه مسلم فً صحٌحه )  ( ،76/ 3( كتاب البٌوع ، باب إذا بٌن البٌعان ولم ٌكتما ونصحا ) 20 79رواه البخاري فً صحٌحه )(  4)

 ( .218/ 4، باب الصدق فً البٌع والبٌان )
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ؾٝععدػٌ   ٖععذا و ايكُععار ٚاخلععداع    حو ال ٜأنععٌ بعضععهِ َععاٍ بعععض بػعع  سععل   -رمحعع٘ ا   –قععاٍ ايكععزاي     

ٚإٕ اابت ب٘ ْؿط َايه٘ و نُٗز  ا ال ت ٝم ب٘ ْؿط َايه٘  ٚ سٓزَت٘ ايغزٜع١ ح ٚايػ ٛا ٚدشد احلكٛم ح َٚ

 .  (1) كيو  ايبػٞ ٚسًٛإ ايهأٖ ح ٚ مثإ اخلُٛر ٚاخلٓاسٜز ٚغ 

انٓتر سكٝكع١ َك عٛد بايغعزا٤ ل سٝعح إٕ ايغعؼص ٜعدؾ  َعااّل َكابعٌ صعًع١ َك عٛد٠ ح ٖٚعذا ٖعٛ             ُٚرٖد كيو بإٔ 

 ك تٛاؾزت  رنإ اشت٘ َٔ عاقدٜٔ ٚاٝػ١ َٚعكٛد عًٝ٘ .ع  عكد ايبٝ  اي شٝض ل إ

ٛٓق١  ثبتت ايتذزب١ زلاعتٗا ٚؾا٥دتٗا .  باإلإاؾ١ إىل كيو ؾ ٕ انٓتذات انض

ٚ دٝععم عععٔ ٖععذا بععإٔ ايٛاقعع  عٓععد اصععتك اا ايعُععال٤ اْ ععباا احلععدٜح عًعع٢ احلععٛاؾش ٚايعُععٛالت  نجععز َععٔ         

 . (2) ت  اٜاّل يتضٜٛؼ انعا١ًَ ظاٖزّا بُٝٓا انك ٛد ٖٛ اناٍاحلدٜح عٔ ايضًع١ ح ٖٚذا ِٜند  ٕ ايضًع١ دعً

         ٔ  44بعارت بتشًٝعٌ َعًَٛعات دعا٥ٝع١  نجعز َعٔ         َا سعِ ؾا٥د٠ انٓتذات ٚدٛدتٗعا ؾكعد قعاّ ايعدنتٛر صعتٝؿ

ٛٓم َٓتذعات كات اع١ً باي عش١ ٚؾعل       ٘  َبعايؼ   ٝعٗعا   ٕ إىل ٚػًعص  ْظعاّ ايتضعٜٛل ايغعبهٞح    ععزن١ تضع  ؾٝع
. ثِ َاداَت ٖذٙ ايضعً  بٗعذٙ اجلعٛد٠ نعاكا ال زلعدٖا   ااعالت ايتذارٜع١ ٜتٓاؾضعٗا انغعرتٕٚ حل          (3)نب   بغهٌ

 .(4)ٚناكا تًذأ ٖذٙ ايغزنات إىل ٖذا ايٓظاّ   ايتضٜٛل دٕٚ غ ٖا َٔ ايغزنات انغٗٛر٠ حل 

5-           ٝ ٕٓ انٓععععتر يعععع ط َك ععععّٛدا  االعععععرتاى   عععععزنات ايتضععععٜٛل ايغععععبهٞ ًَعععع٤ٞ بانؼععععااز٠ ٚانكععععاَز٠ ح ؾعععع 

ٖٚذا ع  ايكُار سٝح ح يًُغرتن  بٌ انك ٛد سكٝك١ ايعُٛي١ ؾهٌ َغرتى ٜدؾ  َااّل َكابٌ  َٛاٍ َتٛقع١ 

ُّ ِرِدعْط        }قاٍ تعاىل و  ح (1)تزدد عًُ٘ ب  غِٓ ٚغزّ  َٚاِيَأِسَيعا َِْ عاُا  َٚاِيَأ ِٝٔضعُز  َُ َٚاِي ُِعُز  َُعا اِيَؼ ْٖ ُٓٛا ِإ ََ َٔ آ َٗا ائَّذٜ ٜٗ َٜا َ 

 ِٔ ََٕٔ ًُٔشٛ ِِ ُتِؿ َُّه ُٙ َيَع ُٓٔبٛ ِٕ َؾاِدَت َِٝ ا ٌِ ايٖغ َُ  ص . 94طانا٥د٠و  { َع

ح ٚعًٝ٘ ؾال ٜعدٚ  ٕ ٜهٕٛ ايعكد عبار٠ عٔ  (2)نُا  ٕ ايعرب٠   ايعكٛد يًُكااد ٚانعاْٞ ال ا يؿاظ ٚانباْٞ      

َععٔ صععبكِٗ    عالٖععاح  جتُٝعع  اعععرتانات َععٔ  ؾععزاد تععدٜزِٖ ايغععزن١ح ٜٚععدؾ  َععٔ    صععؿٌ ايغععبه١ سععٛاؾش       

                                                           
 ( .1/225الجامع ألحكام القرآن )(  1)

 . م ، التسوٌق الشبكً لـ د. ناٌف محمد العجم2010ً/ 3/ 18المجلس األعلى لإلفتاء فً فلسطٌن فً جلسته التاسعة والسبعٌن بتأرٌخ  (  2)

 (. 12التسوٌق الشبكً تحت المجهر )ص (  3)

 المصدر السابق.  (4)

مةد عبةدالعزٌز فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء السعودٌة الشبكة العنكبوتٌة ) النت ( ، تكٌٌف التسوٌق الشةبكً والهرمةً وحكمةه لةـ د. مح(  1)

 الٌمنً .

 ( . 363/ 1( ، األشباه والنظائر ) 371/ 2المنثور فً القواعد ) (  2)
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ٛٓم   احلكٝك١ داػٌ   ايع١ًُٝ رلاازّا إَا  ٕ ٜزبض عُٛالت نج ٠ ح  عُٛي١ ايغزن١إىل باإلإاؾ١  ل  ٕ انض

ل ؾايتضعٜٛل ايغعبهٞ   سكٝكتع٘ ٜتهعٕٛ َعٔ سًكعات قُعار        ٚ إَا  ٕ طلضز َا  ْؿك٘ َٔ َاٍ ح َٚا بذي٘ َعٔ دٗعد   

 .(3)ع١ بديٌٝ ارتؿاع  صعار ايضً  ارتؿاعّا نب ّا َتداػ١ً ح َاٍ ايكُار َدصٛظ   مثٔ ايضً

ُٚرٖد كيعو بعإٔ انٓعتر   احلكٝكع١ َك عٛد بايغعزا٤ ل ؾهعٌ ععؼص ٜعدؾ  َعااّل َكابعٌ صعًع١ َك عٛد٠ ح ٚ عكععد                  

 ايبٝ  اي شٝض نذيو ل سٝح تٛاؾزت  رنإ اشت٘ .

 َععز ضلتُععٌ احل ععٍٛ ٚعدَعع٘ ل ٚعًٝعع٘  نُععا  ٕ ايتععادز مل عععارظ ايتذععار٠ إال ٖٚععٛ ٜ ُعع    ايععزبض ح ٚايععزبض      

ُٜٓهز ع٢ً انغرتى   ايتضٜٛل ايغبهٞ   كيو حل  ؾعٌُ ايتادز ضلتٌُ ايزبض ٚ اخلضار٠ ل ؾهٝـ 

ٚ دٝم عٔ كيو مبا صبل   َٓاقغ١ ايديٌٝ ا صبل ح إىل داْم كيو ؾ ٕ نج ٜٔ ٜغرتٕٚ صعًعّا ال سادع١       

ح ٖٚذا نً٘ ِٜند  ٕ ايضعًع١ ال ُتك عد    (4)ِ بأإعاف نج ٠ لِ بٗا إاالقّا ح  ٚ ٜغرتٕٚ سادات تؿٛم سادتٗ

بايغزا٤ ح ٚ إ ا ٜٗزٍٚ انغرتنٕٛ انضٛقٕٛ ػًـ ايعُٛالت ايباٖظع١ ل ؾٝعدؾعٕٛ َعااّل اُععّا   دٓاٜع١  َعٛاٍ ح       

ُٜدؾ  َٔ َاٍ إ ا ٜكابٌ  َٛااّل َتٛقع١ ٖٚذا ع  ايكُار.  ؾُا 

          ٜ كابعٌ صعًع١ َك عٛد٠ ٜزغعم ؾٝٗعا انغعرتٕٚ ح ٖٚعذا ال ذلعذٚر ؾٝع٘ ح           َا عٌُ ايتعادز ؾع ٕ َعا ٜدؾعع٘ َعٔ َعاٍ 

ُٜضععاف إىل كيععو ا صعععار تكابععٌ ايضععًع١ دععٛد٠ ٚردا٠٤ ل ؾتشٜععد ٚتععٓكص سضععم كيععو ػالؾععّا يًتضععٜٛل ايغععبهٞ     

ٛٓم   ايتضععٜٛل      ايعذٟ تشٜععد ؾٝعع٘ قُٝعع١ ايضععًع١ ْظعزّا يًعُٛيعع١ ٚاحلععاؾشح ٚعًٝعع٘ ٖٓععاى ؾعزم بعع  ايتععادز ٚبعع  انضعع

 .(1)سٝح اار ايتضٜٛل غا١ٜ بدٍ  ٕ نإ ٚص١ًٝ ح ٚرلدَّٚا بعد  ٕ نإ ػادَّا   ايغبهٞ ل

 بضعببٗا  ٜت ٛر ايعكد بعد عًك١ َع٘ بكٝت ايبٝ  إىل عز  اْضِ دلٗٛاّل ح ٚ إكاايعكد    بٝعّا ٚعزاّا   -3

تعشّ ايغعزن١   تًسٝعح  ح ٚ ٜظٗز كيو   ايتضٜٛل ايغعبهٞ َعٔ دٗعت      (2) ايعكد َك ٛد بؿٛاتٗا ٜٚؿٛت َٓاسع١

ٛٓم عُٛي١ إكا دا٤ بشبا٥ٔ ح نذيهِ   ٛٓ  ب ع ا٤ انض م  ٕ ٜعأتٞ بععدد َعع  ٚؾعل ازٜكع١      ُٜغرت  ع٢ً انغعرتٟ انضع

                                                           
 (. 15(، التسوٌق الشبكً تحت المجهر )ص 19ن منظور فقهً )ص التسوٌق الشبكً م(  3)

 (. 13 -12التسوٌق الشبكً تحت المجهر )ص (  4)

 (. 10التسوٌق الشبكً تحت المجهر )ص (  1)

 ( .73/ 3الوسٌط )(  2)



 

962 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 دراسة شرعية     –التسويق الشبكي 
 

 بٔ عبداتؾزز بٔ َربٚى د/ رٜاض  
 

 ٕ ايعٓي   ععٔ  بٝع٘ ععٔ دعدٙ     ٛس حلعدٜح عُعزٚ بعٔ عععٝم     صل ٖٚذا الح ح ٖٚذا االيتشاّ ٜهٕٛ بايغزا٤ َع١ٓٝ ٚآي١ٝ 

 . (3)ٚعز  (  ا٢ً ا  عًٝ٘ ٚ صًِ ٢ْٗ عٔ بٝ  

 .  (4) عٓ٘ انٓٗٞ ؾضاد ٜكتضٞ ايٓٗٞ و ٖٚذا -رمح٘ ا  –قاٍ اإلَاّ اناٚردٟ 

نعٌ   -ٚسلٛ كيو  -ُٚرٖد كيو بإٔ ايعكد مل صلُ  بٝعّا ٚعزاّا بٌ ٖٓاى عكدإ و بٝ  ٚدعاي١  ٚ ٚناي١     

   ٚ عععزٚا٘ ح َُٓٗععا َٓؿ ععٌ عععٔ اخػععز ح ؾعكععد ايبٝعع  تععٛاؾزت  رناْعع٘ ح ٚنععذيو ايعكععد اخػععز تععٛاؾزت  رناْعع٘ 

 ٚنإ َضتكاّل عٔ عكد ايبٝ  ح ٚال َاْ  َٔ تزنٝم عكد َٔ  نجز َٔ عكد .

ٚ دٝععم عععٔ كيععو و عكععد اجلعايعع١   ايتضععٜٛل ايغععبهٞ ال عهععٔ  ٕ ٜهععٕٛ مبعععشٍ عععٔ ايغععزا٤ إاالقععّا ل ؾععال            

كيععو ح ٖٚععذا  عُٛيعع١ إال بايغععزا٤ ح  ٚ إٕ بععذيت دٗععدّا نععب ّا   ايتضععٜٛل ٚسٓ ععًت ػًكععّا نععج ّا ٜغععرتنٕٛ    

 َع٢ٓ ايٓٗٞ عٔ ايبٝ  ٚعز .

ْغععااات ٖععذا ايٓععٛع َععٔ ايغععزنات ٜهععٕٛ غايبععّا   ايعُععالت ٚ ايؿٓدقعع١ ٚ ايبٓععٛى ح ٚ ا اععٌ    ٟ عُععٌ         -4

جتععارٟ  ٕ ٜهععٕٛ ْغععاا٘ ايتذععارٟ بٝعععّا ٚعععزا٤  ٚ عُععاّل سععالاّل ح ٚ نععذا ْغععاا٘ ايبٓهععٞ إععُاّْا ٚإٜععداعّا ٚسلععٛ           

االت عععزع١ٝ   ٖععذا ايٓععٛع َععٔ ايغععزنات ل إك تتعاَععٌ جتارٜععّا َعع  ؾٓععادم ٦ًَٝعع١      ح ٚ ايٓععاظز صلععد إعععه   (1)كيععو

بااععاكٜز ايغععزع١ٝ ح ٚنععذا تعاًَععٗا ايبٓهععٞ ؾ ْٗععا تتعاَععٌ َعع  ايبٓععٛى ايزبٜٛعع١ عععزان١ّ ٚغ ٖععا َععٔ ايٓغععااات  

ُٜكِٝ  َزٙ ٚؾل َزاد رب٘ ٚػايك٘  زؾ١ٝ ل ؾانضًِ َ ايم ان ٜعزف سهِ ا  ؾًٝط ي٘ اإلقداّ ع٢ً  َز ست٢  ح ٕ 

بٔ اخل اا رإٞ ا  عٓ٘ و " ال ٜبع    صعٛقٓا    إايعاقب١ قاٍ عُز  ٤ٛؾٝ٘ ح ٚ إال ؾ ْ٘ ٜٛرد ْؿض٘ َٛارد ايتًٗه١ ٚص

 .  (2) إال َٔ قد تؿك٘   ايدٜٔ 

ِثز ٜع شدخ ْك١ً اقت عاد١ٜ بعٌ   ُٜنُا  ْ٘ ال ح (3)ضِٗ   ايت١ُٝٓ االقت اد١ٜ ٜ ٖذا ايٓٛع َٔ ايغزنات ال  -5

بععٌ  ثبععت اقت ععادٜٕٛ  داْععم  ٕ اخلضععار٠ االقت ععاد١ٜ   ايتضععٜٛل ايغععبهٞ ٜؿععٛم        ح عًعع٢ اقت ععاد ايععدٍٚ    صععًبّا

 .  (1)اخلضار٠   ايكُار 

                                                           
 (.152/ 4(  )6386( . وفً الحدٌث مقال . مجمع الزوائد )335/ 4(  )4361رواه الطبرانً فً األوسط )(  3)

 ( .313/ 5الحاوي الكبٌر  )(  4)

 ( .  377،  171،  60موسوعة القضاٌا الفقهٌة واالقتصاد اإلسالمً )  (  1)

 ( .352/ 2( كتاب أبواب الوتر ، باب ما جاء فً فضل الصالة على النبً صلى هللا علٌه و سلم  )487الترمذي فً سننه ) (  2)

  ( .12التسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص (  3)
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بعٌ  ح ٜكٍٛ ايدنتٛر سض  عشات٘ و ال ضلكعل ايتضعٜٛل ايغعبهٞ ايتُٓٝع١ االقت عاد١ٜ َعٔ انٓظعٛر اإلصعالَٞ             

ٓٓع١ تضتٓشف ْضب١ عايٝ َغعزٚعات   ١ َٔ ا َٛاٍ ٚاجلٗٛد نإ عهعٔ تٛدٝٗٗعا إىل  ضلكل ب١٦ٝ اصتٗالن١ٝ َٚك

 .  (2)  اصتجُار١ٜ ُتغٓػٌ ايعااً 

ل ٕ انغعرتن    (3) ايزبعا بٓٛعٝع٘ و ربعا ايؿضعٌ ٚربعا ايٓضع١٦ٝ      ال   اعٛرت٘  تضُٔ ٖذا ايعكعد   سكٝكتع٘      -6

َٗا ائَّذ}قاٍ تعاىل و إ ا ٜرتقبٕٛ ايعُٛالت ايهب ٠ ال ايضًع١ ح  ٜٗ ِٕ َٜا َ  َٔ ايزَِّبا ِإ َٔ  َٞ ََا َبٔك ََٚكُرٚا   َ٘ َّ ُٓٛا اٖتُكٛا اي ََ َٔ آ ٜ

(  َٔٓ َٔ ِِ َُ  ِِ ُِٓت ِِ َيعا َتظِ        578ُن َٛأيُه َِع ِِ ُر٤ُُٚظ َ  ًَُهع ِِ َؾ ِٕ ُتِبعُت َِٚإ  ٔ٘ ََٚرُصعٛٔي  ٔ٘ ًَّع َٔ اي َٔع ُْٛا ٔبَشعِزٕا  ًُٛا َؾِأَك ِِ َتِؿَع ِٕ َي َٕ  ( َؾِ  ُُعٛ ًٔ

 َٕ ُُعٛ ًَ صح ؾانغعرتى ٜعدؾ  َبًّػعا قًعٝاّل يٝش عٌ عًع٢ َبًعؼ نعب  ) نعإٔ ٜعدؾ   يؿعّا            579ح 578طايبكعز٠و   {ََٚيا ُتِظ

يٝظؿز بأيؿ  َجاّل ( ٖٚذا ع  ربا ايؿضعٌ ح ؾع كا  إعٝـ إىل كيعو تأدٝعٌ انبًعؼ نعإ ربعا ايٓضع١٦ٝ ل ؾايعًُٝع١           

ْععم كيععو ؾعع ٕ َععٔ ايضععً  ح إىل دا (4)ْكععد بٓكععد َعع  ايتؿاإععٌ ٚايتععأػ  ح ٖٚععذا ٖععٛ ايزبععا ااععٖزّ ْ ععّا ٚ إ اعععّا  

َا ا عد عًع١ ٚاػتًعـ دٓضعّا       ّ ع٢ً ١٦ٖٝ صً   ػز٣ نايضاعات َجاّل ح َٚعًّٛ  ٕ   انباع١ ايذٖم ُسًّٝا نإ 

 . ح ٚايٛاق  ػالؾ٘ (5)ٜغرت  ي٘ عزاإ ايتكابض ٚاحلًٍٛ 

ٜع  اجلعا٥شٟ ا َعز    و ؾأاٌ ايبٝعٛع نًعٗا َبعاغ إكا ناْعت بزإعا انتبعا       -رمح٘ ا   –قاٍ اإلَاّ ايغاؾعٞ      

  َا تباٜعا إال َا ْٗع٢ عٓع٘ رصعٍٛ ا  اع٢ً ا  عًٝع٘ ٚصعًِ َٓٗعا ح َٚعا نعإ   َعٓع٢ َعا ْٗع٢ عٓع٘ رصعٍٛ ا                

ا٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ذلزّ ب كْ٘ داػٌ   انع٢ٓ انٓٗٞ عٓ٘ ح َٚا ؾارم كيو  حبٓاٙ مبا ٚاؿٓا َٔ إباس١ ايبٝ  

   (1)  نتاا ا  تعاىل

 يو بإٔ  ٕ اناٍ اندؾٛع  ٜكابٌ صًع١ ح  ٜٔ ايزبا إكّا حلُٚرٖد ك

 ٚ دٝم مبا صبل بٝاْ٘  ٕ ايضًع١ س١ًٝ يتضٜٛؼ ايعكد ح ٚيٝضت َك ٛد٠ بايغزا٤ .    

                                                                                                                                                               
 . http://www.mlm-thetruth.com/ShockingMLMstats.htmانظر هذا الرابط (  1)

  شبهات حول التسوٌق الشبكً ) النت ( .(  2)

ل فً معٌار الشرع حالة العقد، أو مع تأخٌر فً البدلٌن أو أحدهما . تحفةة الربا : لغة : الزٌادة . شرعاً : عقد على عوض مخصوص غٌر معلوم التماث(  3)

  ( .424/ 3( ، نهاٌة المحتاج ) 25/  2الفقهاء ) 

  ( .156( ، عمدة األمة فً إجماع األئمة ) ص 54اإلجماع )ص (  4)

  ( .22/ 2( ، مغنً المحتاج ) 95/ 5نهاٌة المطلب )(  5)

  ( .2/3األم )(  1)

http://www.mlm-thetruth.com/ShockingMLMstats.htm
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ٚكيو َٔ دٗت  و َٔ د١ٗ  مثإ ايضً  ايي تشٜد ع٢ً  مثاْٗا احلكٝكٝع١  س٣ٛ ايعكد غزرّا ؾاسغّا بّٝٓا   -7

بٝعت ايضًع١ مل تأت مبا ٜكزا َٔ مثعٔ ععزا٥ٗا ح بعٌ يعٛ ٚاؾكعت ايغعزن١ عًع٢ ايغعزا٤         نُا  ْٗا يٛ  ح (2)نج ّا 

 ُتًشَو بتهًؿ١ ايٓكٌ ٚايي قد تكارا صعز انبٝ  إٕ مل تشد. 

ٛٓم ٚ ايذٟ ال ٜدرٟ ٌٖ ٜٓذض     ٌٝ ايععدد ان ًعٛا َعٔ    َٔ ٚ      انغعرتن   ّ ال حل  د١ٗ عٌُ انغرتٟ انض

ُعععا اصعععتُز ؾ ْععع٘ ستُعععّا صعععٝتٛقـ  ٚ صٝتغعععب  ا تُععع  ح ٚعًٝععع٘ صٝؼضعععز  اعععشاا     ٕ ايتضعععٜٛل ايغعععبهٞ َٗإ  إك

اي بكات ايدْٝا ح ٜٚظؿز ر ظ الزّ ح ٚال ٜدرٟ انغرتى س  اْضُاَ٘ إىل الزّ ٌٖ صٝهٕٛ   اي بكعات ايعًٝعا   

ال ايكًعع١ حل ٚايٛاقعع   ٕ َعظععِ  عضععا٤ الععزّ ػاصععزٕٚ إ   َٓعع٘ ؾٝهععٕٛ راحّبععاح  ّ   اي بكععات ايععدْٝا ؾٝهععٕٛ ػاصععّزا   

َِٜز٠َ رإٞ ا  ع (3) ايك١ًًٝ    عالٙ َُٖز ِٔ َ ٔب٢  ٍُ    ح ؾايػايم إكٕ ٖٛ اخلضار٠ح ٖٚذٙ سكٝك١ ايػزر َع َٗع٢ َرُصعٛ َْ  ٍَ ٓ٘ َقعا

 ٔ٘ َّ ِِٝ  اِيَػَزِر (  -ا٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِاي ِٔ َب ََٚع ِِٝ  اِيَشَ ا٠ٔ  ِٔ َب  . (4)َع

  . (1)ايٓٗٞ عٔ بٝ  ايػزر ؾٗٛ  اٌ عظِٝ َٔ  اٍٛ نتاا ايبٝٛع  ٚ َاو  -رمح٘ ا  –قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ  

ُٚرٖد كيو بأْع٘ ال َعاْ   ٕ ٜضعتأثز قًع١ بعايزبض دٕٚ اخػعزٜٔ إكا نعإ ايعكعد َتعٛاؾز ايغعزٚ  ح ٖٚٓعاى صعًع١                 

 سكٝك١ٝ تك د بايغزا٤ .

إإعاؾ١ إىل كيعو    حايضعابك١  ٚ دٝم عٔ كيو و  ٕ ايعكد ؾٝ٘ ذلاكٜز عزع١ٝ نج ٠ نُعا تعب    انٓاقغعات       

 ٕ ايضععًع١   احلكٝكعع١ ال تك ععد بايغععزا٤ ح ٚإ ععا ُدعًععت ايضععًع١ ذلًًعع١ يعكععد ايزبععا ل سٝععح َعظععِ دػععٌ ٖععذٙ      

انعا١ًَ َٔ  عُاٍ انغرتن    ايع١ًُٝ ايتضٜٛك١ٝ ح  ٟ  ٕ اي بكات ايضعؿ٢ً تع عٞ  َٛالعا يً بكعات ايعًٝعا      

 .  (2)ع٢ً  ٌَ  ٕ ٜأتٞ دٚرٖا

ٍ  ٚقعد  بايبااٌ ح ايٓاظ  َٛاٍ ؾٝ٘  نٌ ايغبهٞ لايتضٜٛ  -8 ُٓعٛا َيعا َتعِأُنًُٛا        }تععاىل و : قعا ََ َٔ آ َٗعا ايَّعٔذٜ ٜٗ َٜعا َ 

 ِِ ُِٓه َٔ ِٔ َتَزاض   َٕ ٔتَذاَر٠ّ َع ِٕ َتُهٛ ٌِ ِإيَّا َ  ِِ ٔباِيَبأا َُٓه ِٝ ِِ َب َٛاَيُه َِ  ص.59طايٓضا٤و  {َ 

                                                           
  ( .18تسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص ال(  2)

  ( .13التسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص (  3)

ِع الَّذي فٌِِه َغَرٌر )  3881رواه مسلم فً صحٌحه ) (4) ٌْ ِع اْلَحَصاِة َواْلَب ٌْ  ( . 3/  5( كتاب البٌوع ، باب ُبْطالَِن َب

 ( .296/ 5شرح النووي على مسلم ) (1)

  ( .14من منظور فقهً )ص  التسوٌق الشبكً(  2)
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١ ؾٝٗا إرعاد إىل  ٕ ا اٌ   ا َٛاٍ  ٕ تهٕٛ َع ١َٛ ح ٚعًٝ٘ و ٖذٙ اخٜ -رمح٘ ا   –قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ      

ؾكععد   عععت ا َعع١ عًعع٢  ٕ ايت ععزف   انععاٍ بايبااععٌ سععزاّ . ٚايبااععٌ اصععِ دععاَ  يهععٌ َععا ال ضلععٌ   ايغععزع        

           . (3)نايزبا ٚايػ م ٚايضزق١ ٚاخلٝا١ْ ٚنٌ ذلزّ ٚرد ايغزع ب٘ 

ٚانرتبععع  عًعع٢ ر ظ الععزّ ٖععِ ايظععاؾزٕٚ با ربععاغ ايهععب ٠ ح ٚغ ٖععِ      ٚ ٚدعع٘ كيععو   ايعكععد  ٕ ايغععزن١      

ح  ٚ  اي بكات ايدْٝا ٜتهاثزٕٚ اُعّا   ا رباغ ح ٚيهٔ ضلاٍ بِٝٓٗ ٚب  كيعو يتٛقعـ ايعُعٌ  ٚ يتغعب  ا تُع      

 . (4) اصتٓؿاد قٛا٥ِ انغرتٜٔ َٔ َعارؾ٘

ٛٓم ٜظؿز َكابٌ  َٛاي٘ ع٢ً      صً  ح َٚا ضلٓ ً٘ َٔ  َٛاٍ إ ا سٛاؾش َكابٌ ايتضٜٛل ح  ٜعٔ  ُٚرٖد كيو بإٔ انض

 إكّا  نٌ  َٛاٍ ايٓاظ بايبااٌ حل

ُٚ دٝم عٔ كيو و با دٛب١ ايضعابك١ باإلإعاؾ١ إىل  ٕ نعٌ َعاٍ ُ ػعذ ععٔ غع  ازٜعل َغعزٚع ؾٗعٛ َعٔ  نعٌ                 

ايعع١ ايٓؿضعع١ٝ يًُغععرتن ح   َععٛاٍ ايٓععاظ بايبااععٌ ح ٚ  ٕ ايضععًع١   ايتضععٜٛل ايغععبهٞ إ ععا ُدعًععت َزاعععا٠ّ يًش   

َُعَ  ُازقعّا َظًُع١ّ نعج ٠ّ ٜهؿعٞ  سعدٖا          ٚ ِْٗ ٜشاٚيٕٛ عُاّل َٓتذّا َٚؿٝدّا ح نُا  ٕ عكد ايتضعٜٛل ايغعبهٞ َد

 إب ااّل يًعكد ل ؾهٝـ إكا ادتُعت حل ؾ ْٗا تشٜد ا َز ظالَّا. 

ا ػ ٜٔ ضلكعل انك عد    نٌ َٔٚ حدعٌ ايغارع اناٍ ذلككّا غاٜات عزع١ٝ إزٚر١ٜ ٚساد١ٝ ٚ ض١ٝٓٝ   -9

ؾععع ٕ انغعععرتن  إ عععا   ل ا ٍٚ ٖٚعععٛ  كٝعععل انكااعععد ايضعععزٚر١ٜ ح ٚايٛاقععع    ايتضعععٜٛل ايغعععبهٞ طلعععايـ كيعععو  

س١ًٝ إلإؿا٤ انغزٚع١ٝ ٚدعا٤   سعدٜح دعابز بعٔ عبعد ا  ح رإعٞ ا  عُٓٗعا        ٖٞ ٚايضًع١ إ ا ح ٜك دٕٚ اناٍ 

إٕ ا  ٚرصعٛي٘ سعزّ بٝع  اخلُعز ٚانٝتع١      ) و عاّ ايؿتض ٖٚٛ مبه١ و  ْ٘ مس  رصٍٛ ا  ا٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ٜكٍٛ 

ؾكٝععٌ و ٜععا رصععٍٛ ا   ر ٜععت عععشّٛ انٝتعع١ ؾ ْٗععا ٜ ًعع٢ بٗععا ايضععؿٔ ٜٚععدٖٔ بٗععا اجلًععٛد              ( ٚاخلٓشٜععز ٚا اععٓاّ  

 ٜٚضت بض بٗعا ايٓعاظ ؾكعاٍ و ) ال ٖعٛ سعزاّ ( ح ثعِ قعاٍ رصعٍٛ ا  اع٢ً ا  عًٝع٘ ٚصعًِ و عٓعد كيعو ) قاتعٌ ا               

 . (1)ثِ باعٛٙ ؾأنًٛا مثٓ٘ (  ايٝٗٛد إٕ ا  نا سزّ عشَٛٗا  ًٛٙ 

                                                           
 ( .9/145المجموع ) (3)

 (.13( ، التسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص  15التسوٌق الشبكً تحت المجهر )  (  4)

 ( .110/  3( كتاب بدء الوحً ، باب بٌع المٌتة واألصنام )2236رواه البخاري فً صحٌحه ) (  1)
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ُٜ   -رمحعع٘  –قععاٍ اخل ععابٞ      ٚ ْعع٘ ال ٜععتػ  ح شتععاٍ بٗععا تٛاععٌ إىل ذلععزّ  و ٚ  ٖععذا بٝععإ ب ععالٕ نععٌ سًٝعع١ 

 . (2) سهُ٘ بتػ  ٦ٖٝت٘ ٚتبدٌٜ امس٘

١   سًعٗا ٚس عٍٛ   ٝع  ٕ اعٛر ايعكعٛد غع  ناؾ   ٖٚذا نً٘ ٜدٍ عًع٢   و -رمح٘ ا   –ٚقاٍ ابٔ قِٝ اجلٛس١ٜ     

 سهاَٗععا إال إكا مل ٜك ععد بٗععا ق ععدّا ؾاصععدّا ح ٚنععٌ َععا يععٛ عععزا٘   ايعكععد نععإ سزاَععّا ؾاصععدّا ؾك ععدٙ سععزاّ    

 .ؾاصد

ؾكد ٜهٕٛ  عد ؾضادّا َٔ االعرتا  ظاٖزّا  ٚاعرتاا٘ إعالٕ ٚإظٗار يًؿضاد ح ٚق دٙ ْٚٝت٘ غػ ٚػداع َٚهز ح  

 .   (1) االعرتا  ايظاٖز  عد ؾضادّا َٓ٘ َٔ د١ٗ إعالٕ اازّ ٚإظٗارٙ َٔ ٖذٙ اجل١ٗ ح ٚ

ايتضٜٛل ايغبهٞ ٜؿضد ايعالقات االدتُاع١ٝ ل إك ٜضع٢ َٓتضبٛٙ جلعٌ عالقاتِٗ االدتُاع١ٝ ذلككع١   -14

ت ممععا ٜععِثز صععًبّا عًعع٢ ايكععِٝ ٚا ػالقٝععا  ل   (2)إإععاؾ١ َايٝعع١ باْتظععاّ ا قزبععا٤   ٖععذٙ ايغععزنات ٚسلععٛ كيععو    

ِٔ َ ٔبعٞ   ح ٚايي متجٌ عٓ ز ايجبات   ا َع١ ٚ عٓعٛإ اإلععإ ايعُٝعل ح ٚ َعزاّ بععح ا ْبٝعا٤ ايعدقٝل         اإلصال١َٝ  َعع

ٍَ َِٜز٠َ َقا َِ و   َُٖز َّ ََٚص  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع َّ ٘ٔ َا٢َّ اي ٍُ ايَّ ٍَ َرُصٛ ًَاِمو ) َقا َِ َاأيَض اِيَأِػ ِّ َُا ُبٔعِجُت ٔيُأَت ْٖ  .   (3)(  ِإ

ُٜشٓضٔ ٚإعِٗ انعٝغٞ.ُٚر      ٖد كيو بأْ٘ َٔ ُسم اخل  يألقزب  نٞ ٜزحبٛا ح ٜٚظؿزٚا مبا 

ٚ دٝععم عععٔ كيععو و بععإٔ َععٔ اقتٓعععٛا بععذيو ح ٚادتٗععدٚا   ايتضععٜٛل قععد طلضععزٚا دٗععٛدِٖ ٚ  َععٛالِ إكا مل          

٢ ايعالقعععات ٜتُهٓعععٛا َعععٔ اصعععتٝؿا٤ ايغعععزٚ  انعتعععرب٠ عٓعععد ععععزنات ايتضعععٜٛل ايغعععبهٞ ل ٖٚعععذا ٜعععِثز صعععًبّا عًععع  

االدتُاع١ٝ ايي صدت ايغزٜع١ نٌ َٓاؾعذ اإلؾضعاد ٚاإلصعكا  َعٔ تػزٜعز ٚغعػ ٚػدٜعع١ ٚنعذا ٚسلعٛ كيعو           

   ٔ ٞ  عُعز  سؿظّا يألَٔ االدتُاعٞ ح ٚقد دعا٤ ععٔ ابع ٍ  ح عُٓٗعا  ا  رإع ٕ و  قعا ٌ  نعا ٍ  ايبٝع     طلعدع  ردع ٘  ؾكعا  يع

 .   (4)٘ (  ٜكٛي ؾهإ ػالب١ ال ؾكٌ باٜعت و ) إكا ٚصًِ عًٝ٘ ا  ا٢ً ايٓي

                                                           
 ( .133/ 3معالم السنن للخطابً )(  2)

 ( .173_172/ 3الم الموقعٌن )إع(  1)

  ( .14التسوٌق الشبكً من منظور فقهً )ص (  2)

 ( . 381/ 2( ) 8939رواه أحمد فً مسنده ) (  3)

( كتةاب البٌةوع ،  3939( ، مسةلم فةً صةحٌحه ) 159/ 3( كتاب بدء الوحً ، باب من باع على الضعٌف ونحوه )2414رواه البخاري فً صحٌحه )(  4)

ٌُخدع  (.  11/ 5فً البٌع ) باب من 



 

968 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 دراسة شرعية     –التسويق الشبكي 
 

 بٔ عبداتؾزز بٔ َربٚى د/ رٜاض  
 

 

 ايرتدٝض و   

َععٔ ػععالٍ عععزض ا ديعع١ ٚانٓاقغعع١ ٚايععزدٚد ٚاإلدابععات ل ؾعع ٕ ايباسععح ٜععزدض قععٍٛ انععاْع  يكعع٠ٛ ا ديعع١ ٚاععش١       

َأػعععذٖا ح ٚصعععالَتٗا َعععٔ انعارإععع١ ح ٚإععععـ َأػعععذ  ديععع١ ا ٝعععشٜٔ  ح ٚانعارإععع١ ايكٜٛععع١ يعععذيو ل ٚعًٝععع٘ ؾععع ٕ    

زع ح ٚتؿضععد ا تُعع  ح ٚتعٝععل ايٓٗضعع١ حنُععا  ْعع٘ عكععد ِٜٓاععٌ       ايتضععٜٛل ايغععبهٞ َعاًَعع١ ذلزَعع١ ت ععادّ ايغعع     

ٛٓم انضٛق  نٌ اااكٜز ايغزع١ٝ ايضابك١   انٓاقغ١ َٔ غعػ ٚػعداع    يًتعإٚ ع٢ً اإلثِ ٚايعدٚإ ل سٝح ٜض

ٚغزر ٚنذا ٚسٌٝ ٚقُار ٚربا ٚ  نٌ  َٛاٍ ايٓاظ بايبااعٌ ح ٚؾضعاد اقت عادٟ ٚادتُعاعٞ ح َٚ عاد١َ سكٝكٝع١       

  يًغزٜع١. 

ُْٛا }قاٍ تعاىل و      َٚ ٢ًَ ََٚتَعا ٣َٛ اِئبزِّ َع ُْٛا ََٚيا َٚايٖتِك َٚ ٢ًَ َتَعا ِِ َع ِٕ اِيِ ِث َٚا َ٘ َٚاٖتُكٛا َٚاِيُعِد َّ ٕٖ اي َ٘ ِإ َّ  {اِئعَكعأا   َعٔدُٜد اي

 .ص5و انا٥د٠ط

 اخلعع اتح ؾعععٌ عًع٢  انعاْٚعع١ب انعَِٓ   عبععادٙ تععاىل   -ا   –و ٜععأَز  -رمحع٘ ا    –قعاٍ اإلَععاّ ابعٔ نععج        

 .   (1)  ايبااٌ ع٢ً ايتٓااز عٔ ٜٚٓٗاِٖ ايتك٣ٛح ٖٚٛ انٓهزات ٚتزى ايربح ٖٚٛ

ُٜٛدد ؾٛا٥د عظ١ُٝ يألَع١ ل سٝعح تٓعتظِ احلٝعا٠ عُعاّل ٚتُٓٝع١ ح            ٚايتٓااز ع٢ً ؾعٌ اخل ات ٚتزى انٓهزات 

ُٗا ٚ  ػالقٗاح ٖٚعٛ َك عد ععزعٞ ضلككع٘ ايتعاَعٌ      ُرقّٝا ْٚٗض١ ح نُا تتشكل ق٠ٛ ا ١َ ٚٚسدتٗا ح ٚتتأاٌ قٝ

 ايضًِٝ باناٍ .

 ٚإظٗار ان ا ح ٚتٛؾ  ايعٌُح تٝض  ايتعإٚ و ٚؾا٥د٠ -رمح٘ ا   –قاٍ اإلَاّ ذلُد اي اٖز ابٔ عاعٛر     

 .   (2) يأل١َ ػًكّا كيو ٜ بض ست٢ ٚايتٓاازح اال اد

 ان  ح ٚا٢ً ا  ع٢ً ذلُد ٚ آي٘ ٚاشب٘   ع  .ٚا  َٔ ٚرا٤ ايك د ٚ احلُد   را ايع    

                                                           
 . (12/ 2تفسٌر ابن كثٌر  )(  1)

 ( .88/ 6التحرٌر والتنوٌر )(  2)
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 اخلامت١و

ػتاَّا ٚبعد دٛي١ ع١ًُٝ   نتم ايؿك٘ ٚعًّٛ ايغزٜع١ ا ػز٣ ح ٚا حباخ ايع١ًُٝ ع٢ً ايغبه١ ايعٓهبٛت١ٝح    

ٚاصتكزا٤ ايٓ ٛو ٚدراصتٗا ح ٚدلايض١ شلب١ َٔ االػت ااٝ  ػًص ايبشح إىل  ١ً ْتا٥ر تتبعٗا بعض 

 ٝات .ايتٛا

 ايٓتا٥ر  و    

1-     ٞ ٛقّا َٚضععتشكّا احلعععٛاؾش  عكعععد عًعع٢ بٝعع  صعععًع١  ٚ ػدَعع١ ٜهعععٕٛ انغععرتٟ مبٛدبعع٘ َضععع      ايتضععٜٛل ايغععبه

 ٚايعُٛالت.

ُٜشهِ بكٛاعد ٚإٛابط ؾك٘ انعاَالت اناي١ٝ .   -2  ايتضٜٛل ايغبهٞ عكد ددٜد 

 ١٦ ت ادّ َكااد ايغزٜع١ ٚغاٜاتٗا.ايتضٜٛل ايغبهٞ ضلدخ آثارّا  ػالق١ٝ ٚاقت اد١ٜ ٚادتُاع١ٝ صٝ   -3

عكد س٣ٛ نج ّا َٔ اااكٜز ايغزع١ٝ َعٔ قُعار ٚربعا ٚغعزر ٚسلعٛ كيعو ح ٚايعي ٜهؿعٞ          ايتضٜٛل ايغبهٞ   -4

  سدٖا يتشزِٜ ايعكد ؾهٝـ بٗا دلتُع١ .

ٛٓؽ يإلْضإ ايتؼ ح ٚإ ا ايكٍٛ بعايتشزِٜ  قع     -5 ُٜض ٣ٛ ٚ ٚؾعل  اػتالف ايعًُا٤   سهِ ايتضٜٛل ايغبهٞ ال 

 يضعـ سذ١ انؼايؿ .

 ايتٛاٝات و    

   ػتاّ ٖذا ايبشح ٖٓاى  ١ً ٚااٜا ٚت ًعات ٜٛاٞ بٗا ايباسح ٖٚٞ و      

تٛقـ انضًِ عٔ  ٟ َعا١ًَ صلٌٗ سهِ ا  ؾٝٗا ح ٚصِاٍ  ٌٖ ايعًِ اصتذاب١   ٚرصٛي٘ ا٢ً ا  عًٝع٘     -1

 ٚصًِ .

 ٚلِ قضاٜا دلتُعِٗ قٝاَّا بايٛادم ح ٚدؾعّا يًُؼااز .تٓادٟ ايعًُا٤ ٚايباسج  ح ٚتٓا   -2

 َعاجل١ انغهالت ح ٚإداب١ ايتضا الت . ايعًُٞ انِصضٞح ٚايذٟ َٔ عأْ٘ االٖتُاّ بايبشح    -3

 إصلاد َزانش ٚنزاصٞ حبج١ٝ َتؼ  ١ تع٢ٓ بدراص١ انعاَالت انعااز٠ انضتذد٠ .   -4

ُٚؾفكعت ؾؿضعٌ        ٚ ػتاَّا ؾًً٘ احلُد  ٚاّل ٚآػزّا    ح ٚ صأي٘ ايً ـ ظاٖزّا ٚباآّا ح ٖٚذا يعُعزٟ دٗعد انكعٌ ل ؾع ٕ 

َٔ ا  ْٚع١ُ ح ٚ إٕ نإ اخػز ؾا   صتػؿز  ح ٚ  صعأي٘ ايضعرت ٚايعاؾٝع١ يعٞ ٚٚايعدٟ ٚانضعًُ  . ٚ ال سعٍٛ ٚ ال        

  ق٠ٛ إال با  ايعًٞ ايعظِٝ .

 دٚاحلُد   را ايعان  ٚ ا٢ً ا  ع٢ً صٝدْا ذلُ
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 ٚ آي٘ ٚاشب٘ ٚصًِ تضًُّٝا نج ّا

 ؾٗزظ ان ادر ٚانزاد و 

 و ٚاّل تؿض  ايكزإٓ ايهزِٜ 

صال١َ  ذلُد بٔ صاَٞو  تؿض  ايكزإٓ ايعظِٝ ابٔ نج  و  بٛ ايؿدا٤ إمساعٌٝ بٔ نج  ايدَغكٞ ح  كٝل

 ّ (. 1999   - ٖع1422 ايجا١ْٝ ) ٚايتٛسٜ  ح اي بع١ يًٓغز اٝب١ ح ابع١ دار

 ح ابع١ َِصض١ ايتْٛضٞ عاعٛر بٔ اي اٖز ذلُد بٔ ذلُد بٔ اي اٖز ابٔ عاعٛر و ذلُد ٚايتٜٓٛز زٜزايتش

 ّ (.2222   -ٖع1422ا ٚىل )  ح اي بع١ ب ٚت ايعزبٞح ايتارٜؽ

 ب ٚت -اجلاَ   سهاّ ايكزإٓ يًكزاي و  بٛ عبد ا  ذلُد بٔ  محد ايكزاي ح ابع١ دار ايهتم ايع١ًُٝ 

 ّ( .1993_ٖع1413)

 و ثاّْٝا احلدٜح ٚ عًَٛ٘

 . دار ايهتاا ايعزبٞ ع ب ٚت ح ابع١  بٛ داٚد صًُٝإ بٔ ا ععح ايضذضتاْٞصٓٔ  بٞ داٚد و 

 ح ابع١ ٜٔ كٝل و  محد ذلُد عانز ٚآػزح  و ذلُد بٔ عٝض٢  بٛ عٝض٢ ايرتَذٟ ايضًُٞ صٓٔ ايرتَذٟ

 . ب ٚت –دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ 

ح   بٛ احلضٔ عًٞ بٔ ػًـ بٔ عبد انًو بٔ ب اٍ ايبهزٟ ايكزاي٢ً اشٝض ايبؼارٟ و عزغ ابٔ ب اٍ ع

   -ٖع 1423)  اي بع١  ايجا١ْٝح ايزٜاض  -َهتب١ ايزعد ح ابع١  متِٝ ٜاصز بٔ إبزاِٖٝ بأبٞ كٝل 

2223ّ  ) 

 ٖع( .1392ايجا١ْٝ )عزغ َضًِ ايٟٓٛٚ  و ذلٝٞ ايدٜٔ بٔ عزف ايٟٓٛٚ ح دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ ح اي بع١ 

اي بع١ ح  ايكاٖز٠ –دار ايغعم اشٝض ايبؼارٟ و  بٛ عبد ا  ذلُد بٔ إمساعٌٝ ايبؼارٟ اجلعؿٞ ح ابع١ 

 ّ ( . 1987   -ٖع  1427 )ا ٚىل 

اشٝض َضًِ و َضًِ بٔ احلذاز ايكغ ٟ ايٓٝضابٛرٟ ح دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ ح  كٝل ذلُد ؾِاد عبد 

 .ٞايباق

 ) ابع١ دار ايؿهزح ب ٚت حاحلاؾ  ْٛر ايدٜٔ عًٞ بٔ  بٞ بهز الٝجُٞ الٝجُٞ و  ٚا٥د َٚٓب  ايؿٛا٥ددلُ  ايش

 ّ ( . 1992   - ٖع 1412

 . ايكاٖز٠ –َِصض١ قزاب١ ح ابع١   محد بٔ سٓبٌ  بٛ عبدا  ايغٝباَْٞضٓد  محد و 
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  بٔ ذلُدظا كٝل و اارم بٔ عٛض ا   ح  بٛ ايكاصِ صًُٝإ بٔ  محد اي رباْٞانعذِ ا ٚصط يً رباْٞ و 

 ٖع ( . 1415) ايكاٖز٠  -دار احلزَ  ح ابع١  عبد ااضٔ بٔ إبزاِٖٝ احلضٝينٚ

ان بع١  ح ابع١ بٛ صًُٝإ  محد بٔ ذلُد اخل ابٞ ايبضي يًؼ ابٞ و َعامل ايضٓٔ عزغ صٓٔ  بٞ داٚد 

 ( . ّ 1932 -ٖع  1351)اي بع١ ا ٚىل ح  سًم –ايع١ًُٝ 

ايغاؾعٞ ح ابع١  ايعضكالْٞ ايؿضٌ  بٛ سذز بٔ عًٞ بٔ بٔ سذز و  محدؾتض ايبارٟ عزغ اشٝض ايبؼارٟ إل

 ٖع ( . 1379 ) ب ٚت - انعزؾ١ دار

 و ثايجّا ايؿكع٘

ب ٚت ح  –اإل اع ابٔ انٓذر و  بٛ بهز ذلُد بٔ إبزاِٖٝ بٔ انٓذر ايٓٝضابٛرٟ ح ابع١ دار ايهتم ايع١ًُٝ 

 ّ ( .2221 –ٖع 1421 ) اي بع١ ا ٚىل

 ذلُد ايً ٝـ عبد احلٓؿٞ ح  كٝل انٛاًٞ َٛدٚد بٔ ذلُٛد بٔ ا  االػتٝار يتعًٌٝ انؼتار انٛاًٞ و عبد

 ّ ( . 2225 - ٖع 1426ح اي بع١ ايجايج١ )  ب ٚت - ايع١ًُٝ ايهتم ايزمحٔ ح ابع١ دار عبد

تاَز  ح  ذلُد ذلُد.  دو  ا ْ ارٟ ح  كٝل زٜاسن/  اإلصالّ اي ايم و عٝؽ رٚض عزغ   ان ايم  ص٢ٓ

 ّ ( .2222 – ٖع 1422 ) ا ٚىلو  ح اي بع١ ب ٚت - ايع١ًُٝ ايهتم ابع١ دار

 ّ(.1992_ٖع1412ا ّ ايغاؾعٞ و ذلُد بٔ إدرٜط ايغاؾعٞ ح ابع١ دار ايؿهز ) 

 1984 –ٖع  1425 ب ٚت  ) –١ ايعًُٝ ايهتم ح ابع١ دار ايضُزقٓدٟ ايدٜٔ عال٤ ايؿكٗا٤ ايضُزقٓدٟ و  ؿ١

)ّ. 

 ب ٚت . –ُٞ ح ابع١ دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ ج ؿ١ ااتاز بغزغ انٓٗاز ابٔ سذز و محد بٔ سذز الٝ

ح و  بٛ احلضٔ عًٞ بٔ ذلُد بٔ ذلُد بٔ سبٝم ايب زٟ ايبػدادٟح ايغٗ  باناٚردٟ اناٚردٟ  ايهب  احلاٟٚ

 ّ (.1994 -ٖع 1414 )  بع١ ا ٚىلحايب ٚت- دار ايهتم ايع١ًُٝابع١ 

 ب ٚت  –ايؿهز  دار ابع١  احل هؿٞ عًٞ بٔ ايدٜٔ عال٤ احل هؿٞ و ذلُد ا ب ار تٜٓٛز عزغ انؼتار ايدر

 ٖع ( . 1386)  

 اإلصالَٞ  انهتم ابع١ ايٟٓٛٚ عزف بٔ ضل٢ٝ ايدٜٔ ذلٝٞ سنزٜا  بٛو انؿت  ايٟٓٛٚ  ٚعُد٠ اي ايب  رٚإ١

 ( .ٖع  1425 )
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ايبٗٛتٞ  إدرٜط بٔ ْٜٛط بٔ َٓ ٛرو انٓت٢ٗ ايبٗٛتٞ  يغزغ اي٢ٗٓ  ٚيٞ دقا٥ل عزغ َٓت٢ٗ اإلرادات انض٢ُ

 . ّ (1996 ) ايجا١ْٝو ب ٚت ح اي بع١ – ايهتم ابع١ عامل

عُد٠ ا ١َ   إ اع ا ١ُ٥ ايزعٞ و  اٍ ايدٜٔ ذلُد بٔ عبدا  ايزعٞ ح بعٓا١ٜ د/ ذلُد   عبد ايٛاسد 

  ّ ( . 2222 –ٖع 1422يغذاع ح اي بع١ ا ٚىل ) ا

 اي احلٞ  ايزاَٝين انكدصٞ ايدٜٔ مشط ا ح عبد  بٛ َؿززح بٔ ذلُد بٔ َؿًض بٔ ذلُد ايؿزٚع ايزاَٝين و

 ّ ( . 2223 - ٖع 1424 ا ٚىل ) ايزصاي١ ح اي بع١ ايرتنٞ ح ابع١ َِصض١ ااضٔ عبد بٔ ا  عبد ح  كٝل

ايبكاعٞ  ذلُد ايغٝؽ ٜٛصـو  انايهٞ ح  كٝل احلضٔ زباْٞ يزصاي١  بٞ سٜد ايك ٚاْٞ و  بٛنؿا١ٜ اي ايم اي

 ٖع ( . 1412 ب ٚت )  –ايؿهز  دار ح ابع١ 

ب ٚت ح اي بع١  –ْٗا١ٜ ااتاز إىل عزغ انٓٗاز ايزًَٞ و ذلُد  محد ايزًَٞ ح ابع١ دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ 

 . ّ ( 1992 –ٖع 1412ا ٚىل ) 

 انعايٞح  بٛ اجلٜٛينح ذلُد بٔ ٜٛصـ بٔ ا  عبد بٔ انًو انذٖم اجلٜٛين و عبد درا١ٜ   ان ًم ْٗا١ٜ

انٓٗاز ح  ايٓدٜم ح ابع١ دار ذلُٛد ايعظِٝ عبد/ د.   ؾٗارص٘ ٚآ  ح سكك٘ احلزَ  ب َاّ انًكم ايدٜٔح رنٔ

 ّ ( 2227-ٖع 1428 ا ٚىل ) اي بع١

 ٝٞ ايدٜٔ بٔ عزف ايٟٓٛٚ ح ابع١ دار ايؿهز .ا ُٛع يًٟٓٛٚ و ذل

ُٖإ ح  -عب  و ذلُد عجُإ عب  ح ابع١ دار ايٓؿا٥ط  -انعاَالت اناي١ٝ انعااز٠   ايؿك٘ اإلصالَٞ ع

 ّ( .2221 _ٖع1422اي بع١ ايزابع١ )

 ا ٚىل ب ٚت ح اي بع١ – ايؿهز ذلُد ح ابع١ دار  بٛ انكدصٞ قدا١َ بٔ  محد بٔ ا  عبدو انػين البٔ قدا١َ 

 ٖع ( . 1425 )

 –َػين ااتاز إىل َعزؾ١  يؿاظ انٓٗاز اخل ٝم و ذلُد بٔ ذلُد اخل ٝم ايغزبٝين ح ابع١ دار ايؿهز 

  ّ ( .1978 –ٖع 1398ب ٚت ) 

 ايزمحٔ عبد ابٔ ذلُد بٔ ذلُد ا  عبد  بٛ ايدٜٔ اخلًٌٝ احل اا و مشط رلت ز يغزغ اجلًٌٝ َٛاٖم

 - ٖع1423 ايهتم ) عامل دار عُ ات ح ابع١ سنزٜاو  كٝل ايٗزعٝين باحل اا انعزٚف ح انػزبٞ ضٞاي زابً

2223. ) ّ 
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َٛصٛع١ ايكضاٜا ايؿك١ٝٗ ٚاالقت اد اإلصالَٞ ايضايٛظ و  .د / عًٞ  محد ايضايٛظ ح ابع١ دلُٛع١ َهتبات 

 ّ( . 2228 –ٖع 1428ح اي بع١ احلاد١ٜ عغز٠ ) 

ظ  إبزاِٖٝ ذلُٛد  محدو  ساَد ح  كٝل  بٛ ايػشايٞ ذلُد بٔ ذلُد بٔ م ايػشايٞ و ذلُدانذٖ   ايٛصٝط

 ٖع ( .1417ايكاٖز٠ )  –ايضالّ  تاَز ح ابع١ دار ذلُد ذلُد

ايٝاقٛت ايٓؿٝط ايغاازٟ و  محد بٔ عُز ايغاازٟ ايعًٟٛ احلضٝين ح اعت٢ٓ ب٘ ذلُد ضل٢ٝ ايبٝو ح 

 ّ ( .2229 –ٖع 1432 بع١ ا ٚىل ) ابع١ َِصض١ ايزصاي١ ْاعزٕٚ ح اي

 و  رابعّا ايكٛاعد ايؿكع١ٝٗ

ايضٝٛاٞ ح  كٝل ذلُد سضٔ ذلُد سضٔ إمساعٌٝ  بهز  بٞ بٔ ايزمحٔ ا عباٙ ٚايٓظا٥ز ايضٝٛاٞ و عبد

 ّ( .1998 –ٖع 1419ايغاؾعٞ ح ابع١ دار ايهتم ايع١ًُٝ )

د. تٝض  ؾا٥ل   كٝل وح   ايشرنغٞ  بٛ عبد ا ذلُد بٔ بٗادر بٔ عبد ا  ايشرنغٞ و نٓجٛر   ايكٛاعدا

 ٖع( .1425 ) اي بع١ ايجا١ْٝح  ايهٜٛت –ٚسار٠ ا ٚقاف ٚايغ٦ٕٛ اإلصال١َٝ ح ابع١   محد ذلُٛد

 و ػاَضّا ا اٍٛ

ح  و ذلُد بٔ  بٞ بهز  ٜٛا ايشرعٞ  بٛ عبد ا  ابٔ قِٝ اجلٛس١ٜابٔ ايكِٝ  إعالّ انٛقع  عٔ را ايعان 

 ّ( .1973 )ب ٚت  -دار اجلٌٝ ح ابع١  ل و ا٘ عبد ايز٤ٚف صعد كٝ

ذلُد بٔ   كٝلو د/ ح بٛ ساَد ذلُد بٔ ذلُد ايػشايٞ اي ٛصٞ انضت ؿ٢    اٍٛ ايؿك٘ ايػشايٞ و 

 ( . 1997ّ- ٖع1417 ) ح اي بع١ ا ٚىل ب ٚت - َِصض١ ايزصاي١ح ابع١  صًُٝإ ا عكز

ااي و  بٛ إصشام إبزاِٖٝ مبٛص٢ ايًؼُٞ ايػزْااٞ انايهٞ ح اعت٢ٓ ب٘ و انٛاؾكات    اٍٛ ايغزٜع١ ايغ

 –ٖع 1422اي بع١ ا ٚىل ) حب ٚت –دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ  ايغٝؽ عبد ايً ٝـ ردم ايٝٛصـ ح ابع١

2221   .)ّ 

 و  صادصّا ايًػ١

 اي بع١ح  ب ٚت - اادر دار ح ابع١ ان زٟ ا ؾزٜكٞيضإ ايعزا  البٔ َٓظٛر و ذلُد بٔ َهزّ بٔ َٓظٛر 

 .ا ٚىل

 ّ (.1987َهتب١ يبٓإ) و ايٓاعزان باغ انٓ  يًؿَٝٛٞ و  محد بٔ ذلُد بٔ عًٞ انكزٟ ايؿَٝٛٞ ح 

 ّ( .1996_ٖع1416َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤ و قًع٘ دٞ و   . د و ذلُد رٚاظ قًع٘ دٞ ح ابع١ دار  ايٓؿا٥ط ) 
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 دراسة شرعية     –التسويق الشبكي 
 

 بٔ عبداتؾزز بٔ َربٚى د/ رٜاض  
 

 صابعّا انتؿزقات و

 ا ًد - ٚايدراصات يًبشٛخ ايشرقا٤ َٓظٛر ؾكٗٞ  ا عكز و  صا١َ عُز ا عكز ح دل١ً ايتضٜٛل ايغبهٞ َٔ

 ( .ّ 2226  ) ا ٍٚ ايعدد - ايجأَ

 ّ .2212/ 3/ 18ؾت٣ٛ ا ًط ا ع٢ً يإلؾتا٤   ؾًض     دًضت٘ ايتاصع١ ٚايضبع  بتأرٜؽ  

 و  ايغبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ) ايٓت (-2

 زَٞ ٚسهُ٘ ايُٝين و د/ ذلُد عبدايعشٜش ايُٝين .تهٝٝـ ايتضٜٛل ايغبهٞ ٚال

 ايتهٝٝـ ايؿكٗٞ يغزنات ايتضٜٛل ايغبهٞ ايضزٜز و د/ إبزاِٖٝ ايضزٜز

 بًؿكٝ٘ . صامل ايتضٜٛل ايغبهٞ  ت ا ٗز بًؿكٝ٘ و ساٖز

 ايتضٜٛل ايغبهٞ   إ٤ٛ ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ عشات٘ و د/ سض  سض  عشات٘ .

 . ْاٜـ ذلُد ايعذُٞ /دايتضٜٛل ايغبهٞ ايعذُٞ و 

 قزْٞ . مس  سهِ ايتضٜٛل بعُٛي١ ٖز١َٝ دراص١ ؾك١ٝٗ قا١ْْٝٛ يع قزْٞ و  محد

 . ٚاؿٞ عاعٛر  بٛ سٜدو د /   بٛ سٜدسهِ ايتضٜٛل ايغبهٞ   إ٤ٛ انكااد 

 رد إبزاِٖٝ ايهًجِ ع٢ً ايدنتٛر صاَٞ ايضًِٜٛ ح ٚرد ايضًِٜٛ ح َٛق  اإلصالّ ايّٝٛ .

 عشات٘ و د/ سض  سض  عشات٘ .تضٜٛل ايغبهٞ عبٗات سٍٛ اي 

 ؾت٣ٛ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤ ايضعٛد١ٜ .

http://www.mlm-thetruth.com/ShockingMLMstats.htm.  
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