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 ةــدمــاملق
ومن  ،ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ،ونستغفره ،نستعينه، ونحمده ،إن احلمد هللا

وأشهد أن ال إله  ،ومن يضلل فال هادي له ،من هيده اهللا فال مضل له ،سيئات أعاملنا
 .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،إال اهللا وحده ال رشيك له
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صىل وخري اهلدي هدي حممد  ،جلو عزيث كتاب اهللا  فإن أصـدق احلد ؛أما بعد>

وكل  ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،ورش األمور حمدثاهتا ،سلمو اهللا عليه
 ..وبعد ،ضاللة يف النار

من  نازلة قدمت إلينا معرش املسلمنيخالل السنوات القليلة املاضية  انترشتفلقد 
قد انقسم الناس ، وهلرمي أو الشبكيهي مسألة التسويق أو التسوق او أال الغرب

تعامل هبا دون أن يسأل أهل العلم و أخذ هبا :أحدمها :إىل فريقني جتاه التعامل معها
سأل أهل العلم عن حكم اإلسالم فيها  :الثاين، وهم خمطئون يف ذلك، ويف ذلك

احلكم  فبينوا ؛تكييفها فقهيا ال سيام املجامع الفقهيةو فحاول العلامء جاهدين بحثها

 ١٠٢)سورة آل عمران آية:١(
 ١)سورة النساء آية:٢(
 ٧١)سورة األحزاب آية:٣(
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أضع بني يدي القارئ فأحببت أن  ،قد اختلفوا فيها عىل قولني، والفقهي فيها
 .الراجح من القولنيو الفقهي امبينا تكييفهنبذة خمترصة عنها  الكريم

إنام هو خالصة  ؛ال أزعم أنني جئت بيشء يف هذا البحث من قبل نفيسو هذا
مصادرها يف حوايش هذا  بعضقد بينت ، وجمموعة من األبحاث للسادة العلامء

 .البحث
Î›‡nía@@szj€aÛ‹«@μ‹óœZ@@

 :الفصل األول
 :فيه ثالثة مباحثو 

 .صورة التسويق الشبكي :املبحث األول
 .تعريف التسويق الشبكي :املبحث الثاين

 .اخلصائص املشرتكة لرشكات التسويق الشبكي :املبحث الثالث
 :الفصل الثاين

 :فيه ثالثة مباحثو 
 .احلكم الفقهي :ولاملبحث األ

 .شبه املجيزينبعض  :املبحث الثاين
 .نص فتو اللجنة الدائمة :املبحث الثالث

ج البحث باخلامتة التي محلت يف طيَّاهتا النتائج التي توصلت إليها من خالل  ثم تُوِّ
حكمه و لتكييف التسويق الشبكيلتضع تصورا كامال  ،هذا البحث املخترص

 .الرشعي
أال جيعلنا ممن يبيعون ، و أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريمأسأل اهللاو هذا
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 .اآلخرة بعرض من الدنيا زائل
 

 و كتب
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*   *   * 
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  الفصل األول
 :ثالثة مباحثفيه و 

 [اهلرمي] صورة التسويق الشبكي :املبحث األول
 [اهلرمي]ف التسويق الشبكي تعري :الثاين املبحث

 [اهلرمي] اخلصائص املشرتكة لرشكات التسويق الشبكي :املبحث الثالث
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 املبحث األول 
 [اهلرمي] ة التسويق الشبكيصور 

 
 ؛تبيعه بخمسة جنيهاتو أن تصنع عطراأرادت رشكة النرص للعطور أن لنفرض 

يص ملنتجاتنا لكسب حافز من اشرت العطر سنمنحه فرصة التسويق الشخ :فقالت
كل ما عليه أن يقنع اثنني من معارفه برشاء ، ونحو ( جنيها ) عن كل مشرت يأيت به

فمن أقنع اثنني بالرشاء له حافز عن كل واحد مقداره  ،التسويق لهو هذا العطر
 .جنيها

نفس احلافز للمسوق ، وفإذا أقنع أحد املقتنعني أحدا فله حافز عن كل واحد
 .تتضخم عىل هيئة شجرة متفرعة األغصانو هكذا تستمر الشبكةو ؛األول

 :مثال آخر
رياالً) أرادت اتباع هذا  ٢٠لنفرض أن رشكة تصنع الصابون وتبيعه بسعر (

إذا  :األسلوب من التسويق، تقوم الرشكة بتقديم عرضها التايل لزيد من الناس
كسب حافز اشرتيت الصابون سنمنحك فرصة التسويق الشخيص ملنتجاتنا ل

كل ما عليك  ،رياالت) عن كل مشرتٍ تأيت به أنت أو يأيت به من أتيت به ٣مقداره (
يقوم زيد بإقناع  ،هو أن تقنع اثنني من معارفك برشاء هذا الصابون والتسويق له

يشرتي خالد  ،خالد وعمرو بالرشاء وحثهام عىل تسويقه حتى يظفرا باحلوافز
رياالت)، هل ينتهي التسويق ٦=٢×٣وعودين (وعمرو، ويكسب زيد احلافزين امل

 .؟ ال الشبكي هكذا
ىلىلفيحصل هو عىل  ،إذ يقوم خالد بإقناع ثالثة من زمالئه برشاء املنتج والتسويق له 
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وهو  ،رياالت) حيصل زيد٩وعىل نفس املبلغ ( ،رياالت) ٩=٣×٣ثالثة حوافز(
 .املشرتي واملسوق األول

ل واحد منهم ثالثة آخرين بالرشاء سيحصل كل فلو فرضنا أن هؤالء الثالثة أقنع ك
وبالتايل سيكون نصيب  ،رياالت) ٩=٣×٣واحد من الثالثة عىل ثالثة حوافز (

وسينال زيد املرتبع عىل رأس الشبكة املبلغ  ،رياالت)٢٧=٩×٣خالد تسعة حوافز (
وهكذا دواليك، تتضخم الشبكة عىل هيئة شجرة متفرعة  ،رياالً) ٢٧ذاته (

أو هرم يتسع كلام اجته إىل قاعدته، يف سالسل ال متناهية من املشرتين  األغصان،
 .نينياملسوقني

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ائد .بحث منشور عىل شبكة صيد الفوائد ) لزاهر سامل بلفقيه ؛٥ويق الشبكي حتت املجهر صـ (التس :انظر)١(
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 املبحث الثاين 
 [اهلرمي] تعريف التسويق الشبكي 

برنامج تسويقي يمنح املشاركني فيه رشاء حق التوظيف ملزيد  هوالتسويق الشبكي 
والتعويض عن املبيعات عن طريق  ،توبيع املنتجات أو اخلدما ،من املشاركني

  .فضالً عن املبيعات اخلاصة هبم ،األشخاص الذين قاموا بتجنيدهم
 ؛نظام تسويقي مبارش يروج ملنتجاته عن طريق املشرتين و عرفه بعض الباحثني بأنه

 .)١(وفق رشوط معينة ،بإعطائهم عموالت مالية مقابل كل من يشرتي عن طريقهم
مبارش هيدف إىل حصول العميل عىل السلعة من املنتج مبارشة هو تسويق  :قيلو  

وذلك وفق  ،معتمدا يف تسويق السلعة وبيعها عىل املشرتين أنفسهم ،دون واسطة
آلية تعتمد عىل اشرتاط الرشاء من الصنف  الذي تسوقه الرشكة ليحق للمشرتي 

الرشاء بعد ذلك تسويق تلك السلعة أو الصنف عىل مشرتين جدد يصبحون بعد 
وحيصل كل مشرت مسوق عىل عمولة عن بيعه للسلعة وعىل عمولة عن  ،مسوقني

وفق ضوابط معينة  ،وعىل من اشرت ممن اشرت منه الخ ،بيع من اشرت منه
تسمح بتحقيق الربح  ،ختتلف باختالف الرشكات ونوع التسويق الشبكي املتبع

بلغ الذي يدفعه املشرتي هو فامل ،للرشكة وبتوزيع عموالت عىل املشرتين املسوقني
لرشاء السلعة وللحصول عىل وظيفة مسوق حيصل هبا عىل عموالت عن جهده 

 ؛ بحث تكمييل يب) لبندر الذيا١٥-١٤الفقهية صـ ( التسويق الشبكي: تكييفه وأحكامه :انظر)١(
والتسويق التجاري  ،الدكتور يوسف الشبييل :إرشاف ،للامجستري من معهد القضاء العايل للقضاء

وهو جزء من رسالة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام  ،) حلسني الشهراين٥٢٢كامه صـ (وأح
مها ، وعبد املحسن جودة الدكتور، وعبد الرمحن األطرمالدكتور إرشاف:  ،حممد بن سعود اإلسالمية

يْن ؛ نقال عن  التسويق الشبكي حتت املجهر صـ (   .) لزاهر سامل بلفقيه٦مرجعان غري منشورَ
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 .مموعن جهد من وظفهم
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منشور عىل  ،وحكمه للدكتور حممد بن عبد العزيز اليمني  ،تكييف التسويق الشبكي واهلرمي :انظر)١(
 .م١٩/٥/٢٠١٢منتد الفقهاء بتاريخ 
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 املبحث الثالث 
 [اهلرمي] اخلصائص املشرتكة لرشكات التسويق الشبكي

اخلصائص  هذه، ومميزاتو لقد متيزت رشكات التسويق الشبكي بعدة خصائص
من ، وبينهافيام منها ما هو مشرتك ، وعىل حدة خاص بكل رشكةمنها ما هو 

 :)١( فيام بينهاصائص املشرتكةاخل
ما ، ورشط للحصول عىل العموالت –لو مرة واحدة و –رشاء املنتج .١ دُ امليض قُ

 .يف عملية التسويق
 .توظيف غري حمدود للمسوقني من املشاركني يف سلسلة ال هناية هلا.٢
 .العكس صحيح، وأعظم أجرا، وظاكلام كنت أسبق يف االشرتاك كنت أكثر ح.٣
خيتلف من  ،ضخم عموالت رؤساء اهلرمتتضع مجيع الرشكات خطا أمحر لكبح .٤

حتى ال تلتهم مجيع أموال الرشكة ،رشكة ألخر. 
فلو  ،ريق مسوق قبلكطال يمكن الدخول يف عملية التسويق الشبكي إال عن .٥

االشرتاك سيطلب منك املوظف رقم املسوق الذي أتى بك، حتى ذهبت راغبًا يف 
ا ـ بإدخالك يف شباك من حيب ،تدخل حتت شبكته  .وإال سيتربع ـ مرسورً

شرتاك يف النظام الاو ر اهتاممها بتوظيف املسوقنيال هتتم باملنتجات بقد.٦
 .الشبكي

كني الغالبية الساحقة من املنتجات تستهلك من قبل املسوقني ال املستهل.٧
بخالف التسويق التقليدي الذي يمثل فيه املستهلك الطرف فاملسوق هو املستهلك 

  .األخري يف العملية التسويقية

 .بترصف ) لزاهر سامل بلفقيه٦التسويق الشبكي حتت املجهر صـ ( :انظر)١(
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*   *   * 
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  الفصل الثاين
 :و فيه ثالثة مباحث

 احلكم الفقهي  :املبحث األول
 شبه املجيزين بعض :املبحث الثاين

 و اللجنة الدائمة نص فت :لثالثاملبحث ا
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول 
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 احلكم الفقهي 
  :التفاقموضع ا

العلم املعارصين يف جواز التسويق الشبكي بجميع خططه إذا  لال خالف بني أه
 :ننكان خاليا من أمرين

هو رشط الرشاء مقابل احلصول عىل حافز : ويتعلق بأصل املعاملة :األمر األول
ق أخذ عمولة عىل تسويقه الناجحهبذا حيق لكل ، والتسويق هذه من ، ومسوِّ

 .السمرسة املرشوعة يف اإلسالم
ق له عىل ما خيالف الرشع : ويتعلق باملنتج :األمر الثاين هو أن ال يشتمل املنتج املسوَّ
أو التسويق ملا فيه صلبان  ،رشط التقابض بني األصناف الربويةكانعدام  ،اإلسالمي

 .كنحو ذل، وأو تصاوير حمرمة
  :موضع اخلالف

 .»فقد تكسب  ،اشرت لتسوق«  :وقع اخلالف يف الصورة املشهورة منه
 :سبب اخلالف

التأمل لكالم أهل العلم يف هذه املسألة يظهر أن أقو سبب للخالف و عند النظر
 :يكمن يف إجابة السؤال التايلفيها 

حافز « ولة املنتج أم العم :أهيام مقصود املشرتين يف نظام التسويق الشبكي
 ؟»التسويق

 :اخلالف الفقهي
 :عىل قولني أو اهلرمي يف مسألة التسويق الشبكياملعارصين اختلف أهل العلم 

 .رصف) لزاهر سامل بلفقيه بت١٣التسويق الشبكي حتت املجهر صـ ( :انظر) ١(
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 .عمر املقبلالدكتور  .١٦
 .حسني الشهراينالدكتور  .١٧
 .بندر الذيايبالدكتور  .١٨
 .سلامن العودةالدكتور  .١٩
 .عبد املحسن العبيكانالدكتور  .٢٠
 .عبد املحسن الزاملالدكتور  .٢١
 .عبد احلي يوسفكتور الد .٢٢
 .أمحد السهيلالدكتور  .٢٣
 .عبد الرمحن األطرمالدكتور  .٢٤
 .عبد املحسن جودةالدكتور  .٢٥
  .سعد اخلثالنالدكتور  .٢٦
 .الشيخ عيل حسن احللبي.٢٧
 .عبد اهللا سمكالدكتور .٢٨
 .أمحد احلجي الكرديالدكتور  .٢٩
 .رياض حممد املسيمرييالدكتور  .٣٠
 .رجب أبو مليحالدكتور  .٣١
 .احلمود النجديالشيخ حممد  .٣٢
 .خالد املشيقحالدكتور  .٣٣
 .الدكتور صفوت حجازي.٣٤
 .الدكتور عبد احلي الفرماوي.٣٥
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 .الشيخ عبد العزيز بن صالح اهلده.٣٦
 .كتور حسن شحادةدال.٣٧
 .الدكتور عيل بن سعيد الغامدي .٣٨
 .الدكتور راجح الكردي .٣٩
 .جلنة اإلفتاء يف موقع إسالم اون الين .٤٠

 :األدلة
ا قليالً  ،عيه: ربا الفضل وربا النسيئةهنا تضمنت الربا بنوأل .١ فاملشرتك يدفع مبلغً

وهذا  ،فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخري ،من املال ليحصل عىل مبلغ كبري منه
م بالنص واإلمجاع وا  :لقوله تعاىل ،هو الربا املحرَّ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ وا  اهللاَ ﴿ يَ رُ ذَ وَ

نَ الرِّ  يَ مِ قِ ا بَ نِنيَ (مَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ ا إِنْ كُ نَ ٢٧٨بَ بٍ مِ رْ نُوا بِحَ أْذَ لُوا فَ عَ فْ ْ تَ إِنْ ملَ  اهللاِ ) فَ
ءُوسُ  مْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِنْ تُ ولِهِ وَ سُ رَ ﴾ وَ ونَ الَ تُظْلَمُ ونَ وَ مْ الَ تَظْلِمُ الِكُ وَ  :[ البقرة أَمْ

فهو غري  ،لمبادلةواملنتج الذي تبيعه الرشكة للعميل ما هو إال ستار ل ،]٢٨٩-٢٧٨
  .مقصود للمشرتك، فال تأثري له يف احلكم

األ.٢ م رشعً ألن املشرتك ال يدري هل ينجح يف حتصيل العدد  ؛هنا من الغرر املحرَّ
املطلوب من املشرتكني أم ال؟ والتسويق الشبكي أو اهلرمي مهام استمر فإنه البد أن 

انضاممه إىل اهلرم هل سيكون  وال يدري املشرتك حني ،يصل إىل هناية يتوقف عندها
ا ا ،يف الطبقات العليا منه فيكون رابحً ؟ والواقع  أو يف الطبقات الدنيا فيكون خارسً

فالغالب إذن هو  ،أن معظم أعضاء اهلرم خارسون إال القلة القليلة يف أعاله
وقد هني  ،اخلسارة، وهذه حقيقة الغرر، وهي الرتدد بني أمرين أغلبهام أخوفهام
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 .)١(صىل اهللا عليه وسلم عن الغرر النبي
حيث ال يستفيد  ؛أكل ألموال الناس بالباطلهذه الرشكات اشتملت عىل  ألن.٣

 ،من هذا العقد إال الرشكة ومن ترغب إعطاءه من املشرتكني بقصد خداع اآلخرين
أْ  ﴿ :وهذا الذي جاء النص بتحريمه يف قوله تعاىل نُوا الَ تَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ لُوا يَ كُ

بَاطِلِ ﴾ [ مْ بِالْ يْنَكُ مْ بَ كُ الَ وَ  .]٢٩النساء:  أَمْ
هم الذين حيصدون  أن أصحاب الرشكة الذين عىل رأس اهلرم :وجه االستدالل

 .األموال الطائلة عىل حساب الطبقات الدنيا
 .بأن املشرتي قد حصل عىل ما يقابل نقوده من املنتجات عليهأجيب  

 .بأضعاف مضاعفةداره أكثر من قيمة املنتج أن الثمن يكون مق :اجلواب
من جهة  ،من الغش والتدليس والتلبيس عىل الناسفيها هذه املعاملة  ألن .٤

ا ،إغرائهم بالعموالت الكبرية التي ال تتحقق غالبًا م رشعً  ،وهذا من الغش املحرَّ
نِّى «  :صىل اهللا عليه وسلموقد قال  لَيْسَ مِ شَّ فَ نْ غَ انِ  «ا: وقال أيضً  ،)٢(»مَ بَيِّعَ الْ

ا قَ رَّ تَفَ ْ يَ ا ملَ يَارِ مَ ِ ا  ،بِاخلْ قَ رَّ تَفَ تَّى يَ الَ حَ إِنْ  -أَوْ قَ امَ وَ هِ يْعِ ُامَ يفِ بَ كَ هلَ يَّنَا بُورِ بَ ا وَ قَ دَ إِنْ صَ فَ
امَ  هِ يْعِ ةُ بَ كَ رَ تْ بَ قَ ِ ا حمُ بَ ذَ كَ تَامَ وَ  .)٣(»كَ

رُ  ﴿ :املحرم رشعا لقوله تعاىل امليرسو ألهنا من القامر .٥ َمْ امَ اخلْ نُوا إِنَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ
 ﴾ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ تَنِبُوهُ لَ يْطَانِ فَاجْ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ جْ مُ رِ الَ َزْ األْ ابُ وَ َنْصَ األْ ُ وَ املَْيْرسِ وَ

 .]٩٠:[املائدة

 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه  ) ١٥١٣( رواه مسلم  :صحيح) ١(
 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ١٠٢رواه مسلم ( :صحيح) ٢(
 .من حديث حكيم بن حزام) ١٥٣٢مسلم (، و)٢٠٧٩رواه البخاري ( :) متفق عليه٣(
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ا للمسوقنيهذه الاملنتج يف  أن :وجه االستالل د إنام املقصو ؛رشكات ليس مقصودً
وملا كانت األحكام تُبنى عىل املقاصد واملعاين ال  ،احلافز الذي جعل عىل التسويق

فإنّ املنتج يسقط عند التكييف الفقهي لرشكات التسويق  ،عىل األلفاظ واملباين
الشبكي، ويصبح األمر من الوجهة الفقهية ال يعدو كونه جتميع اشرتاكات من أفراد 

خاص الذين هم يف أسفل الشبكة حوافز من ويدفع فيه األش ،تديرهم الرشكة
فالتسويق الشبكي يف حقيقته يتكون  ؛باإلضافة لعمولة الرشكة ،سبقهم يف أعالها

 .من حلقات مقامرة
 .اإلعانة عليهو [اهلرمي]التسويق الشبكي التعامل بجيوز  :القول الثاين
  :القائلون به

 .أمانة الفتو بدار اإلفتاء املرصية .١
  .ح السدالنالدكتور صال.٢
 .الشيخ أمحد احلداد.٣
 .الشيخ حممد العمراين.٤
 .الشيخ عبد الرمحن اهلريف .٥
 .الشيخ إبراهيم الكلثم .٦
 .الشيخ عبد اهللا بن جربين.٧
 .الشيخ متويل مريس متويل .٨
 .الشيخ أمحد بن محد اخللييل .٩

 .الدكتور أمحد حممد السعد .١٠
 .الشيخ حامد العيل .١١
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 .الدكتور وهبة الزحييل .١٢
 .عد الربيكالشيخ س .١٣

 :األدلة
قال  ،كام هو مقرر يف قواعد الرشيعة  ،األصل يف املعامالت املالية احللألن  .١

لَّ  ﴿ :تعاىل أَحَ ا ﴾ [ اهللاُوَ بَ مَ الرِّ رَّ حَ بَيْعَ وَ وال يعدو التسويق الشبكي  ،]٢٧٥البقرة: الْ
ا من البيوع اجلديدة التي مل يأتِ نصٌّ من كتاب وال سنة بامل  ،نع منهاأن يكون نوعً

د إىل أصلها من اإلباحة  .فرتُ
بأنه قد دخل عىل هذه املعاملة مجلة من األمور التي يكفي بعضها للنقل  عليهأجيب  

فكيف  ،القامر والغرر وأكل املال بالباطل :ومن ذلك ،عن أصل اإلباحة إىل التحريم
 ! هبا جمتمعة

موالت مقابل نه من قبيل السمرسة املرشوعة، فالرشكة تعطي هذه العأل .٢
ا  ،الداللة عىل منتجاهتا ورشائها شأهنا شأن أصحاب العقار الذين خيصصون جزءً

 من مبلغ األرض املبيعة للوسيط الذي قام بداللة املشرتي عليها.
إذ السمرسة عقد  ؛هذا التعامل من السمرسة غري صحيحقوهلم بأن  أجيب عليه

أما التسويق الشبكي فإن  ،حيصل السمسار بموجبه عىل أجر لقاء بيع السلعة
كام أن السمرسة مقصودها السلعة  ،املشرتك هو الذي يدفع األجر لتسويق املنتج

بخالف التسويق الشبكي فإن املقصود احلقيقي منه هو تسويق العمالت  ،حقيقة
ق، هكذا بخالف السمرسة التي فإن املشرتك يُسوِّ  وهلذا ؛وليس املنتج ق ملن يُسوِّ

 فالفرق بني األمرين ظاهر. ،السمسار ملن يريد السلعة حقيقةق فيها يُسوِّ 
ييوالعمولة التي  ،أن الثمن الذي يدفعه املشرتي يف الظاهر هو مقابل السلعة .٣
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يأخذها يف مقابل جهد املسوق وسعيه، فام دامت السلعة قد توسطت فال قامر وال 
 ربا.

والغرض احلقيقي  ،ربأن السلعة هنا غري مقصودة، فوجودها غري مؤث عليهأجيب  
من هذه املعاملة هو العموالت، والسلعة جاءت غطاء إلضفاء املرشوعية، وهذا 
رضب من التحايل املحرم الذي جاءت نصوص الرشيعة بسد بابه والتحذير من 

بْدِ اهللاِف ؛أربابه ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ َ  ،عَ يضِ ولَ اهللاِ صىل اهللا اهللاُرَ سُ عَ رَ مِ هُ سَ امَ أَنَّ نْهُ عليه  عَ
ةَ  كَّ وَ بِمَ هُ تْحِ وَ فَ امَ الْ ولُ  عَ قُ املَْيْتَةِ  اهللاَ إِنَّ «  :وسلم يَ رِ وَ َمْ يْعَ اخلْ مَ بَ رَّ هُ حَ ولَ سُ رَ وَ

نَامِ  األَصْ يرِ وَ نْزِ ِ اخلْ يلَ  ،»وَ قِ نُ  :فَ فُ َا السُّ طْىلَ هبِ َا يُ إِهنَّ ومَ املَْيْتَةِ فَ حُ أَيْتَ شُ ولَ اهللاِ أَرَ سُ ا رَ يَ
نُ  هَ دْ يُ بِ وَ تَصْ سْ يَ ُلُودُ وَ َا اجلْ ا النَّاسُ هبِ َ الَ ؟ حُ هبِ قَ امٌ  الَ  « :فَ رَ وَ حَ ولُ اهللاِ  ،»هُ سُ ثُمَّ قَالَ رَ

لِكَ  نْدَ ذَ اتَلَ «  :صىل اهللا عليه وسلم  عِ ودَ إِنَّ  اهللاُقَ يَهُ َلُوهُ  اهللاَ الْ ا مجَ هَ ومَ حُ مَ شُ رَّ  ،)١(ملََّا حَ
نَه لُوا ثَمَ أَكَ وهُ فَ  .)٢(» ثُمَّ بَاعُ

ويف هذا بيان بطالن كل حيلة حيتال هبا توصل إىل حمرم وأنه ال «  :قال اإلمام اخلطايب
 .)٣(»يتغري حكمه بتغري هيئته وتبديل اسمه 

ن صور العقود غري كافة يف حلها وحصول أحكامها إال اذا مل إ « :قال ابن القيم
اسدا فقصده حرام وكل ما لو رشطه يف العقد كان حراما ف ،يقصد هبا قصدا فاسدا

فاسد واشرتاطه إعالن وإظهار للفساد وقصده ونيته غش وخداع ومكر فقد يكون 
شد فسادا منه أواالشرتاط الظاهر  ،شد فسادا من االشرتاط ظاهرا من هذه اجلهةأ

 .أي أذابوه :مجلوه)١(
 .)١٥٨١لم (مس، و)٢٢٣٦رواه البخاري ( :) متفق عليه٢(
 .حلب –املطبعة العلمية  )٣/١٣٣(للخطايب معامل السنن  :انظر) ٣(
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 .»»»ظهاره إعالن املحرم وإمن جهة 
 ،سالماإل اجلائزة يف ةةالشبكي من باب اجلعالةن العموالت يف التسويق أل .٤

 والتي يستحقها املشرتك عند إتيانه بعمالء جدد للرشكة.
 بوجود اختالف حقيقي بينهام من وجهني: أجيب عليه

 بخالف التسويق الشبكي.  ،أن اجلعالة ال يشرتط فيها الرشاء :األول
ا للعامل يف اجلعالة إن انتفع بجزء عمله  :الثاين Óأن مجهور الفقهاء أوجبوا حق

 ،فإنه يشرتط يف اجلعالة عدم استفادة اجلاعل من جزء عمل العامل ،صاحب اجلعالة
وقد تقدم إمكانية حرمان املشرتك من عموالت من سوق هلم إذا مل حيقق الرشط 

 .املطلوب
 ،فبعد إمتام عملية بيع ورشاء املنتج ،هنا من باب عقد الوكالة اجلائزة بأجرةأل .٥

ا بذلكتقوم الرشكة بإبرام عقد وكالة لتوزيع املنت Óحيصل  ،جات أو تفويضها شفوي
 .بموجبه املوزع عىل عموالت مقابل جهده يف التسويق

أن  :أظهرها ،بامتناع التخريج عىل الوكالة ملا بني املعاملتني من فروق أجيب عليه
بل يأخذ األجرة املتفق عليها  ،الوكيل يف عقد الوكالة ال يدفع ليصبح وكيالً 

الشبكي يدفع الوكيل أجرة ليدخل يف شبكة التسويق، بينام يف التسويق  ،برشطها
 .وهذا جيعل التخريج عىل الوكالة غري مستقيم

بريوت  –طبعة دار اجليل  ،سعد الرؤوفطه عبد حتقيق  ،إعالم املوقعني البن القيم اجلوزية :) انظر١(
)٣/١٧٢(. 

 ،أوجبتويقال جعلت له جعال وأجعلت  ،بفتح اجليم وكرسها وضمها ما جيعل عىل العلم :اجلعالة )٢(
املطلع  :انظراجلعل واجلعالة واجلعيلة ما يعطاه اإلنسان عىل األمر يفعله ؛  :وقال ابن فارس يف املجمل

 .)٢٨١عىل أبواب املقنع للبعيل صـ (
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 .هنا من باب اهلبةأل.٦
ا ،بأنه ليس بصحيح أجيب عليه فاهلبة عىل  ،ولو سلم فليس كل هبة جائزة رشعً
ضٍ إِنَّكَ بِأَ «  :ولذلك قال عبد اهللا بن سالم أليب بردة  ريض اهللا عنه ؛القرض ربا رْ

ْلَ تِبْنٍ  يْكَ محِ  إِلَ دَ أَهْ قٌّ فَ لٍ حَ جُ ىلَ رَ انَ لَكَ عَ ا كَ ا فَاشٍ إِذَ َ ا هبِ بَ عِريٍ  ،الرِّ ْلَ شَ أَوْ  ،أَوْ محِ
ا  بً هُ رِ إِنَّ هُ فَ ذْ أْخُ ْلَ قَتٍّ فَالَ تَ  ؛واهلبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت ألجله ،)١(»محِ

هَ  « :سلمو صىل اهللا عليهولذلك قال عليه  تَ يففَ لَسْ تَّى  الَّ جَ أُمِّكَ حَ يْتِ أَبِيكَ وَ بَ
ا  ادِقً نْتَ صَ تُكَ إِنْ كُ يَّ دِ أْتِيَكَ هَ وهذه العموالت إنام وجدت ألجل االشرتاك يف  ،)٢(»تَ

فال  ،فمهام أعطيت من األسامء سواء هدية أو هبة أو غري ذلك ،التسويق الشبكي
 .يغريِّ ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا

 :الرتجيح
إىل جمموع عمليتي نظروا  أصحاب القول األول يتضح أن عرض أدلة الفريقني دبع

مع  ،باعتبارمها صناعة جتارية متكاملة » الرشاء والتسويق«  :التسويق الشبكي
مثل: النظر إىل  ،مراعاة لألصول العامة التي جاء هبا الرشع يف أبواب املعامالت

 .سد باب احليل والذرائع املفضية إىل احلرامو ،واملقاصد والنيات ،املآالتو احلقائق
الرشاء  :إىل ظاهر املعاملة دون ربط بني ركنيها فقد نظروا أما أصحاب القول الثاين

هو منطلق هؤالء، وذلك بفصل عملية الرشاء عن التسويق، واعتبار كل  ،والتسويق
م أن كال العقدين منهام معاملة مستقلة، مع إلغاء ألثر مقاصد املشرتين ونياهتم، ما دا

 .)٣٨١٤رواه مسلم ( :صحيح) ١(
.ههنه .ريض اهللا عنهمن حديث أيب محيد الساعدي  )١٨٣٢(مسلم ، و)٦٩٧٩رواه البخاري ( :متفق عليه) ٢(
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 .ةةقد استوىف رشوط الصحة الظاهرة
أن أو اهلرمي عرض أقوال أهل العلم يف مسألة التسويق الشبكي  دبعتبني يل و 

إنام و  ،ألن السلعة غري مقصودة لذاهتا ؛حرمة التعامل مع هذه الرشكات الراجح
 .واهللا أعلم ،قائمة عىل الغرر واملقامرةهي 

 
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موقع منشور عىل  ،لوصفي عاشور أبو زيدحكم التسوق الشبكي يف ضوء مقاصد البيوع بحث  :انظر)١(
 .الشبكة العنكبوتيةسالمي عىل جملة الوعي اإل
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 املبحث الثاين 
 شبه املجيزينبعض 

 : منها نذكر شبهببعض ال[اهلرمي] للتسويق الشبكي  متسك املجوزون 
هبة  :أن التسويق الشبكي خيتلف عن التسويق اهلرمي الذي كانت رشكات مثل .١

حيث إن السلع فيه ومهية وغري ذات  ،وجولد كويست تتعامل به ،بزناسو ،اجلزيرة
أما التسويق الشبكي الذي تتعامل به رشكة  ،ارت هذه  الرشكاتقيمة ولذا اهن

  .فهو تسويق حقيقي فيه سلع ذات قيمة ،كويست نت وغريها من الرشكات احلديثة
هذه الشبهة متناقضة ذلك أن التسويق اهلرمي والشبكي الذي ال يعتمد  :اجلواب

ني الشبكي واهلرمي ال والتفريق ب ؛عىل املنتج ممنوع حتى يف الغرب وأمريكا حتديدا
وجه له وال حقيقة إال للتلبيس عىل الناس فالفرق هو بني تسويق شبكي هرمي ال 

أما حرص اهلرمي يف الذي ال منتج فيه فهذا كذب رصيح  ،منتج فيه وبني ما فيه منتج
ثم إن رشكة كويست نت يف بعض منتدياهتا جتعل  ،للتسويق الدعائي ال غري

لرشاء لكن برشط دفع رسوم اشرتاك فوقعت يف ما رمت به للمشرتك حرية يف عدم ا
وأما الطعن يف الرشكات األخر التي اختفت من  ؛الرشكات األخر املندثرة

الساحة حسب إعالهنم وأهنا رشكات ومهية وهرمية ال شبكية وال يوجد فيها منتج 
 فهو كالم باطل كاذب فهذه الرشكات أيام رواجها كانت تعلن نفس إعالنات
 ؛كويست نت وتعلن أن فيها منتجات وأهنا ختتلف عن الرشكات اهلرمية

 ،سامي السويلم إلبراهيم الكلثم حول رشكة بزناس الدكتورموقع اإلسالم اليوم ومناقشة  :انظر)١(
) ؛ نقال عن ٢١والتسويق الشبكي لبلفقيه صـ ( ،بعدها) وما ٥١٦والتسويق التجاري للشهراين صـ (

 .تكييف التسويق الشبكي واهلرمي،  وحكمه للدكتور حممد بن عبد العزيز اليمني
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والتفريق  ،والغاية واحدة ،واهلدف ،والطريقة متفقة يف اجلوهر ،فاإلعالنات واحدة
ظهر بعد سقوط تلك الرشكات وبروز هذه الرشكة فوجدت الساحة فارغة فمألهتا 

   .والطريقة ضجيجا كاذبا وروجت لنفسها بلعن أخواهتا يف املنهج
لذا  ،أن األصل يف املعامالت والعقود اإلباحة إال ما دل الدليل عىل حتريمه .٢

 .فالتسويق الشبكي مباح بناء عىل هذا األصل
مع التسليم بصحة املقدمة واألصل إال أن النتيجة غري مسلمة، ذلك أنه  :اجلواب

عليه  فاحلكم ،عند التحقيق يتبني أن التسويق الشبكي مل يعرف عند العلامء السابقني
 ،يوقع يف خطأ يف احلكم ناتج عن خطأ يف طريقة االستداللاستناداً إىل جمرد األصل 

م طبيعته معان أدت إىل حتريمه فيكون حراماً إذ قد تبني يف التسويق الشبكي بعد فه
وهذا يتفق مع األصل الراجح يف املعامالت والعقود وهو  ،لداللة الدليل املحرم

وبناء عليه فالتسويق الشبكي حرام لتضمنه  ؛اإلباحة إال ما دل الدليل عىل حرمته
بتحريمها  الغرر والقامر وأكل أموال الناس بالباطل وكل هذه األمور جاءت األدلة

وال عربة بعدم النص عىل حتريمه  ،وهذا هو معنى األصل املستند عليه يف الشبهة
 .باسمه

ويلبي رغبات حقيقية  ،أن املنتج يف رشكات التسويق الشبكي منتح حالل.٣
وما يف الرشكة من منتجات حمرمة فهي خاصة بغري املسلمني ذلك أن  ،للناس

 .غريهم فال وجه للتحريم هناالرشكة رشكة عاملية تسوق للمسلمني ول
أن موضع اإلشكال ليس طبيعة املنتج وال يف كونه يلبي حاجات أو ال  :اجلواب

وإنام يف طبيعة العقد والرتكيب فيه املؤدي للقامر وامليرس وأكل أموال الناس  ،يلبي
بالباطل حيث جعلت السلعة وسيلة ال غاية بدليل أن طبيعة نظام التسويق تركز 
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لناس يف شبكات وأهرامات عن طريق ترغيبهم يف العموالت التي ال عىل نظم ا
  .تتحقق إال برشاء السلع أو دفع الرسوم

 :أن رشكات التسويق الشبكي جتعل للناس ثالثة خيارات .٤
 .رشاء دون تسويق :األول
 .رشاء لتسوق لتحصل عىل العموالت :الثاين

 .دفع رسوم تسجيل لتسوق لتحصل عىل العموالت :الثالث
أما اخليار  ،القة له بالبحث وهو التسويق الشبكيأن اخليار األول ال عَ  :اجلواب

الثاين والثالث فهو حمل التحريم الذي وضح سابقا ومع األسف أهنم يرمون 
وأهنا تتبع ما سموه  ،الرشكات العاملة سابقا يف السوق بأهنا ال تسوق منتجا حقيقيا

اخليار الثالث فيام اهتموا به الرشكات األخر ثم اآلن وقعوا يف  ،بالتسويق اهلرمي
حيث خىل اخليار الثالث من املنتج واكتفوا باشرتاط دفع مال لتسوق لتحصل عىل 

 .وهذا ما بينت تكييفه يف الكيفية الثانية من تكييف التسويق الشبكي ،العموالت
ينكر واملال وكذلك املشرتك يف التسويق الشبكي ال  ،أن كل تاجر يريد الكسب .٥

 .عليه رغبته يف الكسب واملال
أن كل تاجر مخور ومقامر يريد الكسب واملال فهل يصح هذا دليال  :اجلواب
 ؟  لإلباحة

احلق أن مناط التحريم يف التسويق الشبكي هو اشتامله عىل القامر وامليرس والغرر 
واألمر يناط باحلقائق ال بالدعاية والتالعب  ،وغري ذلك من أوجه التحريم

 .األلفاظب
سسألنه ينفع الناس  ،املسوق يف التسويق الشبكي له احلق يف أخذ العموالت.٦
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 ويف املقابل يستفيد. ،بالتسويق عليهم
ألنه ال يدفع وجه التحريم القائم وهو القامر والغرر  ،هذا التعليل ال يصح :اجلواب

أما  ؛وربط الناس يف طبقات يأكل بعضهم من بعض ،املتجذر  يف النظام الشبكي
ولكن أين هذا من النظام  ،استفادة الناس بعضهم من البعض فهذا ال إشكال فيه

 ؟. الشبكي
إن املال والعمولة التي يأخذها املسوق هي من الرشكة وليست من املشرتين  .٧

 ؟ فأين أكل أموال الناس بالباطل التي تدعون
نظام القامر أن الرشكة أخذت أموال الناس بالباطل فقسمتها بالباطل ب :اجلواب

  .فشبهتكم ال تدفع إشكاال وال تقدم جوابا للمشكلة القائمة ؛املسمى الشبكي
إن العمل يف التسويق الشبكي عمل شاق فيه تعب ونصب فيستحق املسوق فيه .٨

وحتى لو سلمنا بعدم وجود تعب فال حيرم املسوق من  ،العموالت املمنوحة له
ومن أكل  ،أكل أموال الناس بالباطل العموالت ألجل ذلك وال تعد العموالت من

ألن املرء قد حيصل عىل املال املباح بدون تعب مثل املال  ؛جهد الناس بدون تعب
  .احلاصل من اهلبة واملرياث

العلة يف حتريم التسويق الشبكي هي القامر وأكل أموال الناس بالباطل  :اجلواب
م القائم عىل الشبكات ال أنه بتعب أو بدون تعب. وهذا النظا ،دون وجه حق

ألنه أكل بدون وجه حق وهذا  ،واألهرام والطبقات هو أكل ألموال الناس بالباطل
بل الرشكة هي أهم وأول آكل ألموال الناس  ،غري حمصور يف املشرتين املسوقني

 .بالباطل يف هذا النظام العبثي
ننمن ليس يف التسويق الشبكي غرر وجهالة فالعموالت حتصل إذا حتقق عدد .٩
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فالسلعة  ،؟ املبيعات املعينة ثالث من اليمني وثالث من اليسار، فأين اجلهالة والغرر
واألمر اآلخر أن الرشكة أعطته خيار أن يشرتي دون  ،ثمنها حقيقي ليس مبالغا فيه

      .أن يسوق
  .إن اخليار األخري ال عالقة للبحث به :اجلواب

وأنه سيحصل عليها عند حتقق العدد  وأما أن الغرر منتف ببيان مقدار العمولة،
-ألن املشرتي املسوق دخل من بداية العقد  ؛فهذا غري صحيح ،املحدد من املبيعات

عىل أنه يدفع هذا املبلغ  -املركب من الرشاء والتسويق للحصول عىل العموالت
فإما أن يكسب أكثر من خالل حتقيق عدد من  ،لرشاء السلعة خماطرا هبذا املبلغ

أو خيرس إذا مل حيقق العدد  ،عات يعطيه عموالت تفوق قيمة السلعة التي اشرتاهااملبي
 .وهذا عني القامر وامليرس والغرر ،املرجو من املبيعات

وتاجر اجلملة، حيث يستفيدان من تاجر التجزئة  ،القياس عىل مالك الدكان .١٠
اء الذي وكذلك املسوق األول يستفيد من رش ،بأخذ أجرة املحل، وقيمة البضاعة
 .بعده ألنه أسس له الطريق والشبكة

وتاجر اجلملة  ،ألن صاحب الدكان قدم الدكان ؛هذا قياس مع الفارق :اجلواب
قدم البضاعة أما املسوق األول يف النظام الشبكي مل يقدم شيئا عندما باع السلعة عىل 

  .من حتته
أنه  :يتنبه له املجيزون هو وأنبه هنا إىل أن اإلشكال يف عقد التسويق الشبكي الذي مل

وإعطاء املشرتي اخليار ليشرتي دون  ،عقد مركب أثمر الرتكيب فيه القامر والغرر
أن يسوق ال جييز العقد املركب فهذا عقد وهذا عقد آخر، وإجازة العقد املركب 

وتالعب باأللفاظ ال معنى له وال فائدة  ،خلط وقلب لألمور ،استدالال بعقد آخر
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   .يف احلكم
والفوائد واملنافع املزعومة للتسويق الشبكي ال تعني إباحته مع ما تضمنه من 

امَ : :، قال تعاىلفاخلمر فيها منافع ،املحرمات ِ قُلْ فِيهِ املَْيْرسِ رِ وَ َمْ نِ اخلْ ونَكَ عَ أَلُ سْ يَ
سْ  يَ امَ وَ عِهِ فْ نْ نَ ُ مِ ربَ امَ أَكْ هُ إِثْمُ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ بِريٌ وَ وَ إِثْمٌ كَ فْ عَ ونَ قُلِ الْ قُ نْفِ ا يُ اذَ ونَكَ مَ أَلُ

 ُ بَنيِّ لِكَ يُ ذَ ونَ  اهللاُكَ رُ كَّ تَفَ مْ تَ لَّكُ عَ اتِ لَ يَ مُ اآلْ كُ :ا :ولكن اهللا حرمها ،]٢١٩ :البقرة[}لَ
مَ  نْ عَ سٌ مِّ جْ الَمُ رِ األَزْ ابُ وَ األَنصَ ُ وَ املَْيْرسِ رُ وَ َمْ نُواْ إِنَّامَ اخلْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يْطَانِ يَ لِ الشَّ

ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ تَنِبُوهُ لَ اء  )٩٠( فَاجْ ضَ بَغْ الْ ةَ وَ اوَ دَ عَ مُ الْ يْنَكُ وقِعَ بَ يْطَانُ أَن يُ يدُ الشَّ رِ إِنَّامَ يُ
 ِ املَْيْرسِ رِ وَ َمْ رِ اهللاِ يفِ اخلْ ن ذِكْ مْ عَ كُ دَّ يَصُ ونَ  وَ نتَهُ لْ أَنتُم مُّ الَةِ فَهَ نِ الصَّ عَ  املائدة: [ نَ وَ

٩١ – ٩٠ [. 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثالثاملبحث ا
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 نص فتو اللجنة الدائمة 
 

@ó„@Îc@Ôflä:a@’ÌÏén€a@pb◊äë@›‡«@·ÿy@ø@Ú‡ˆaÜ€a@Ú‰v‹€a@ÙÏnœÔÿjí€aIQH@
 :وبعد ،احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وآله وصحبه

ت التسويق فقد وردت إىل اللجنة الدائمة واإلفتاء أسئلة كثرية من عمل رشكا
وغريها والتي يتلخص عملها يف إقناع  ،اهلرمي أو الشبكي مثل رشكة (بزناس)

عىل أن يقوم بإقناع آخرين بالرشاء ليقنع هؤالء  ،الشخص برشاء سلعة أو منتج
ا بالرشاء وهكذا وكلام زادت طبقات املشرتكني حصل األول عىل  ،آخرين أيضً

رتك يقنع من بعده باالشرتاك مقابل وكل مش ،عموالت أكثر تبلغ آالف الرياالت
العموالت الكبرية التي يمكن أن حيصل عليها إذا نجح يف ضم مشرتكني جدد يلونه 

 .وهذا ما يسمى التسويق اهلرمي أو الشبكي ،يف قائمة األعضاء
م :وأجابت اللجنة وذلك أن مقصود املعاملة هو  ،أن هذا النوع من املعامالت حمرَّ

يف حني ال يتجاوز  ،فالعموالت تصل إىل عرشات اآلالف ،تجالعموالت وليس املن
 ،وكل عاقل إذا عرض عليه األمران فسيختار العموالت ،ثمن املنتج بضع مئات

وهلذا كان اعتامد هذه الرشكات يف التسويق والدعاية ملنتجاهتا هو إبراز حجم 
بح الفاحش وإغراءه بالر ،ة التي يمكن أن حيصل عليها املشرتكبريالعموالت الك

فاملنتج الذي تسوقه هذه الرشكات جمرد ستار  ،مقابل مبلغ يسري هو ثمن املنتج
 ،ملا كانت هذه هي حقيقة هذه املعاملة ،وذريعة للحصول عىل العموالت واألرباح

ا ألمور مة رشعً  :فهي حمرَّ

 .هـ١٤٢٥-٣-١٤) بتاريخ ٢٢٩٣٥فتو رقم ( )١(
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ا  ،أهنا تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة :أوالً  قليالً فاملشرتك يدفع مبلغً
وهذا  ،فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخري ،من املال ليحصل عىل مبلغ كبري منه

م بالنص واإلمجاع، واملنتج الذي تبيعه الرشكة للعميل ما هو إال ستار  هو الربا املحرَّ
 .فال تأثري له يف احلكم ،فهو غري مقصود للمشرتك ،للمبادلة

ا :ثانيًا م رشعً ألن املشرتك ال يدري هل ينجح يف حتصيل العدد  ؛أهنا من الغرر املحرَّ
املطلوب من املشرتكني أو ال ؟ والتسويق الشبكي أو اهلرمي مهام استمر فإنه البد أن 

وال يدري املشرتك حني انضاممه إىل اهلرم هل سيكون  ،يصل إىل هناية يتوقف عندها
ا ا ؟ والواقع  أو يف الطبقات الدنيا ،يف الطبقات العليا منه فيكون رابحً فيكون خارسً

فالغالب إذن هو  ،أن معظم أعضاء اهلرم خارسون إال القلة القليلة يف أعاله
وهي الرتدد بني أمرين أغلبهام أخوفهام، وقد هني  ،وهذه حقيقة الغرر ،اخلسارة

 .كام رواه مسلم يف صحيحه ،النبي صىل اهللا عليه وسلم عن الغرر
حيث  ؛عاملة من أكل الرشكات ألموال الناس بالباطلما اشتملت عليه هذه امل :ثالثًا

ال يستفيد من هذا العقد إال الرشكة ومن ترغب إعطاءه من املشرتكني بقصد خدع 
نُوا الَ  :وهذا الذي جاء النص بتحريمه يف قوله تعاىل ،اآلخرين ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ ﴿ يَ

بَاطِلِ  مْ بِالْ يْنَكُ مْ بَ كُ الَ وَ لُوا أَمْ أْكُ  .]٢٩﴾ [ النساء:  تَ
ا من جهة  ،ما يف هذه املعاملة من الغش والتدليس والتلبيس عىل الناس :رابعً

ا م رشعً  ،إغرائهم بالعموالت الكبرية التي ال تتحقق غالبًا، وهذا من الغش املحرَّ
نِّ «  :وقد قال عليه الصالة والسالم لَيْسَ مِ شَّ فَ نْ غَ  ،]يحهحرواه مسلم يف ص[ » يمَ

ا«  :اأيضً وقال  قَ رَّ تَفَ ْ يَ ا ملَ يَارِ مَ ِ انِ بِاخلْ بَيِّعَ امَ  ،الْ هِ يْعِ ُامَ يفِ بَ كَ هلَ يَّنَا بُورِ بَ ا وَ قَ دَ إِنْ صَ إِنْ  ،فَ وَ
امَ  هِ يْعِ ةُ بَ كَ رَ تْ بَ قَ ِ ا حمُ بَ ذَ كَ تَامَ وَ  .]متفق عليه  [» كَ
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 إذ السمرسة عقد ،فهذا غري صحيح ،بأن هذا التعامل من السمرسة وأما القول
أما التسويق الشبكي فإن  ،حيصل السمسار بموجبه عىل أجر لقاء بيع السلعة

كام أن السمرسة مقصودها السلعة  ،املشرتك هو الذي يدفع األجر لتسويق املنتج
بخالف التسويق الشبكي فإن املقصود احلقيقي منه هو تسويق العمالت  ،حقيقة

سوِّ  ،وليس املنتج ق ملن يُ هكذا بخالف السمرسة التي  ،قوهلذا فإن املشرتك يُسوّ
 .فالفرق بني األمرين ظاهر ،يُسوق فيها السمسار ملن يريد السلعة حقيقة

ولو سلم فليس كل هبة  ،وأما القول بأن العموالت من باب اهلبة فليس بصحيح
ا ريض  ،ولذلك قال عبد اهللا بن سالم أليب بردة ،فاهلبة عىل القرض ربا ،جائزة رشعً

ا فَاشٍ  يفِ نَّكَ إِ «   :اهللا عنه َ ا هبِ بَ ضٍ الرِّ يْكَ فَ  ،أَرْ  إِلَ دَ أَهْ قٌّ فَ لٍ حَ جُ ىلَ رَ انَ لَكَ عَ ا كَ إِذَ
ْلَ تِبْنٍ  عِريٍ  ،محِ ْلَ شَ ا  ،أَوْ محِ بً هُ رِ إِنَّ ْلَ قَتٍّ فَ واهلبة  ،]رواه البخاري يف الصحيح  [ »أَوْ محِ

ال فَ أَ «  :ة والسالمالصالولذلك قال عليه  ،ألجله تأخذ حكم السبب الذي وجدت
تَ يفِ  لَسْ أُمِّكَ  جَ يْتِ أَبِيكَ وَ ْ أَ  رَ ظُ نْ تَ فَ بَ  .]متفق عليه[ » ؟ ال مْ أَ  كَ يْ لَ  إِ دَ هيُ

فمهام أعطيت  ،وهذه العموالت إنام وجدت ألجل االشرتاك يف التسويق الشبكي
فال يغريِّ ذلك من حقيقتها وحكمها  ،من األسامء سواء هدية أو هبة أو غري ذلك

 .شيئًا
ومما هو جدير بالذكر أن هناك رشكات ظهرت يف السوق سلكت يف تعاملها مسلك 

وإن  ،وحكمها ال خيتلف عن الرشكات السابق ذكرها ،التسويق الشبكي أو اهلرمي
وصىل اهللا وسلم عىل  ،وباهللا التوفيق ،اختلف عن بعضها فيام تعرضه من منتجات

  .آله وصحبهو نبينا حممد
*   *   * 
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 اخلامتـــة
آله املستكملني الرشفا ال سيام ، وصالة عىل عباده الذين اصطفى، وكفى، واحلمد هللا

 ..بعد، وعبده املصطفى
توطني العالقة بني أفراد فإن املتأمل يف أحكام الرشيعة اإلسالمية جيدها مبنية عىل 

 ريم الغرر بكافة أنواعهحتيف الرشيعة الغراء لذا جاء  ،مشرتينو املجتمع من جتار
.أخذ أموال الناس بالباطلوسيلة مفضية إىل ما كان كل و النهبو الرسقةو

يْنَكُ  :تعاىل قال مْ بَ كُ الَ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا الَ تَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ بَاطِلِ ﴾ [ النساء: ﴿ يَ  .]٢٩مْ بِالْ
الناس من حيث حكمها  التي يتعامل هباو يظهر لكل ذي عقل رشيد أن املعامالت 

 :رشعا ثالثة أقسام
 .حالل بني :القسم األول
 .حرام بني :القسم الثاين

 .أمور مشتبهات :القسم الثالث
لقسم أما ا ،القسم الثاين حيرم التعامل به، وال حرج يف التعامل بهالقسم األول  و

نِ النُّعامنِ يخان ملا رواه الشأن يبتعد عنه  فيتعني ملن أراد أال يقع يف احلرام الثالث عَ
ولَ اهللاِ  :قالريض اهللا عنه بنِ بشريٍ  سُ عتُ رَ مِ إنَّ  « :يقولُ  سلمو صىل اهللا عليه سَ

 ٌ امَ بَنيِّ رَ ٌ وإنَّ احلَ اللَ بَنيِّ شتَبهاتٌ  ،احلَ ورٌ مُ ام أُمُ ينَهُ ن النَّاسِ  ،وبَ هنّ كثريٌ مِ لَمُ عْ ن  ،ال يَ مَ فَ
بهاتِ استربأ لِدينِهِ وعِ  هاتَّقى الشُّ امِ  ،رضِ رَ عَ يف احلَ قَ بُهاتِ وَ عَ يف الشُّ قَ نْ وَ اعي  ،ومَ كالرَّ

رتَعَ فيهِ  كُ أنْ يَ ى يُوشِ مَ لَ احلِ وْ ى حَ ًى ،يَرعَ لِكٍ محِ لِّ مَ َى اهللاِ  ،أال وإنَّ لِكُ أال وإنَّ محِ
هُ  مُ دُ كلُّه ،حمارِ سَ تْ صلَحَ اجلَ ةً إذا صلَحَ ضغَ دِ مُ سَ ت  ،أال وإنَّ يف اجلَ دَ ا فَسَ دَ وإذَ فسَ
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دُ كلُّه سَ يَ القَلبُ  ،اجلَ  . )١(»أال وهِ
 :و يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها يف العنارص اآلتية

التسويق الشبكي هو برنامج تسويقي يمنح املشاركني فيه رشاء حق التوظيف .١
والتعويض عن املبيعات عن طريق  ،ملزيد من املشاركني، وبيع املنتجات أو اخلدمات

 .ذين قاموا بتجنيدهم، فضالً عن املبيعات اخلاصة هبماألشخاص ال
فالعموالت  ،العموالت وليس املنتج همقصود التسويق الشبكي أو اهلرمي.٢

 .يف حني ال يتجاوز ثمن املنتج بضع مئات ،تصل إىل عرشات اآلالف
أو  ،التسويق الشبكي أو اهلرميالتعامل بحرم مجهور أهل العلم املعارصين .٣

 .ال الناس بالباطلومأأكل و املقامرةو الغبنو ألنه مبني عىل الغرر ؛اإلعانة عليه
الرشاء «  :إىل جمموع عمليتي التسويق الشبكي املانعني للتسويق اهلرمي نظر.٤

مع مراعاة لألصول العامة التي جاء  ،باعتبارمها صناعة جتارية متكاملة » والتسويق
واملقاصد  ،املآالتو احلقائقالنظر إىل  :مثل ،هبا الرشع يف أبواب املعامالت

 .وسد باب احليل والذرائع املفضية إىل احلرام ،والنيات
الرشاء  :إىل ظاهر املعاملة دون ربط بني ركنيها نظر املجيزين للتسويق اهلرمي.٥

وذلك بفصل عملية الرشاء عن التسويق، واعتبار كل  ،هو منطلق هؤالء ،والتسويق
ما دام أن كال العقدين  ،ثر مقاصد املشرتين ونياهتممنهام معاملة مستقلة، مع إلغاء أل

 .قد استوىف رشوط الصحة الظاهرة
من اتبعه بإحسان إىل ، وسلمو صحبهو عىل آلهو سلم عىل نبينا املختارو و صىل اهللا

 ). ٤١٧٨مسلم ( ، و) ٥٢متفق عليه: رواه البخاري ( )١(
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 .يوم الدين
*   *   * 

 
 تم البحث

 و احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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 املراجعو املصادر

طبعة دار  ،سعد الرؤوفحتقيق طه عبد  ،إعالم املوقعني البن القيم اجلوزية .١
 .)٣/١٧٢( بريوت –اجليل 

 ،بحث حكم التسوق الشبكي يف ضوء مقاصد البيوع لوصفي عاشور أبو زيد .٢
 .منشور عىل موقع جملة الوعي اإلسالمي عىل الشبكة العنكبوتية

بحث منشور عىل شبكة صيد  ؛امل بلفقيهلزاهر س ،التسويق الشبكي حتت املجهر .٣
 .الفوائد

وحكمه للدكتور حممد بن عبد العزيز  ،لتسويق الشبكي واهلرميتكييف ا .٤
 .م١٩/٥/٢٠١٢منشور عىل منتد الفقهاء بتاريخ  ،اليمني

 ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي. ،صحيح البخاري .٥
 .الرتاث طبعة دار ،صحيح مسلم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي .٦
طبعة املكتب  ،حتقيق حممد بشري األدلبي ،املطلع عىل أبواب املقنع للبعيل .٧

 .م١٩٨١ –هـ  ١٤٠١ ،بريوت -اإلسالمي 
طبعة  ،هـ) ٢٨٨معامل السنن أيب سليامن أمحد بن حممد اخلطايب البستي (ت  .٨

 .م ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١ األوىل الطبعة ،حلب –املطبعة العلمية 
 

*   *   * 
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