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 عشر الرابع البحث  
 
 
 

 انتسُيك انشثكي   
  تني              

 َانضُاتط انشزعيح انطمُحاخ انشثاتيح
 

 دراسة فقهية مقارنة
 إعداد

 د/ أحمد عطا اهلل عبد الباسط أحمد
 مدرس الفقه المقارف بكمية

 الدراسات اإلسبلمية والعربية لمبنيف بقنا
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 ادلــمــذمــــــــح
ليػػه الحمػػد  هلل العمػػيـ اليبيػػر العفػػو القػػدير ال إلػػه إال مػػو يحيػػ  ويميػػت وا 

المصير ، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد البشير النػيير الػيب بػيلف لمنػاس 
الشريعة فعمـ الصغير والكبير ، صػمى اهلل عميػه وعمػى  لػه وصػحبه والنػابعيف 

 لهـ بإحساف إلى يـو الوقوؼ بيف يدب السميع البصير .  
 بعد .... ، أما

فإف النسويؽ الشبك  قد اننشر اننشارا سريعا واسعا ومو اسموب نسػويق  
يعنمػػد عمػػى إلغػػاط الوسػػطاط بػػيف المنػػنو والمسػػنهمؾ ويلػػؾ عػػف طريػػؽ نكػػويف 
سمسمة مف العمبلط يحصؿ األعمى فيها عمى عموالت عػف كػؿ مػف ينإػـ إلػى 

ة ونازلػػػة مػػػيل السمسػػػمة أسػػػفؿ فروعػػػه ، مػػػيا األسػػػموب مػػػو معاممػػػة معاصػػػر 
مسنجدة لـ نكف موجودة أيػاـ األممػة والفقهػاط القػدامى ، ويحنػاج النػاس إلػى 
معرفة الحكـ الشرع  فيها ، وقد كنػب فيهػا بعػض العممػاط المعاصػريف م ػؿ   
بندر بػف صػقر الػييبان  كنػب بح ػا بعنػواف النسػويؽ الشػبك  نكييفػه وأحكامػه 

فػػػ  بح ػػػه   النسػػػويؽ الفقهيػػػة ، وكػػػيلؾ يكػػػرل حسػػػيف بػػػف معمػػػوب الشػػػهران  
النجػػارب وأحكامػػه ، أيإػػا كنػػب فيػػه أحمػػد سػػمير قرنػػ  بح ػػا بعنػػواف   حكػػـ 
النسويؽ بعمولة مرمية ، وأيإا كنب فيه د/ أسامة عمر األشقر بح ا بعنػواف 
  النسويؽ الشبك  مف المنظور الفقه  ، وكيلؾ زامر بمفقيه وبح ه بعنػواف   

 النسويؽ الشبك  نحت المجهر . 
الكنابػػات النػػ  نناولػػت مػػيل القإػػية وبمطػػالعن  لهػػيل األبحػػاث  مػػيل مػػ 

وجدت فيها مميػزات ك يػرة وجهػدا طيبػا ، أيػر أنهػا لػـ نسػنوؼ جميػع جوانػب 
ميل القإية ولـ نبيف لمناس بيانا شافيا ف  حكمهػا ، فمػف يقػرأ مػيل األبحػاث 

ألمػر يدرؾ أنها أير حيادية حيث يبلحظ انحيازما إلػى رأب معػيف مػف بػداينها ا
اليب جعمهػا لػـ نركػز عمػى أدلػة الػرأب الميػالؼ لهػا وال عمػى مناقشػانه لمػرأب 
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الػػػيب نهيػػػدل ، كػػػيلؾ مػػػيل الكنابػػػات لػػػـ نسػػػنوعب مػػػا يػػػدور فػػػ  أيمػػػاف مػػػف 
يننسػػبوف إلػػى مػػيل البػػرامو مػػػف اننقػػادات لنحريمهػػا ويكػػرمـ ألمػػور شػػػرعية 

ابػات جميػع يسندلوف بها عمى حؿ ميل المعاممة ، أيإا لـ نسنوعب مػيل الكن
 صور النسويؽ الشبك  . 

 لػػػػػػػػػيا
أردت أف أدلػػػ  بػػػدلوب فػػػ  نفصػػػيؿ مػػػيل المعاممػػػة مبينػػػا صػػػورما و  ارمػػػا 

 االقنصادية ونكييفها الفقه  وحكمها الشرع  . 
 وقد قسمت بح   ميا عمى النحو النال    
 المقدمة   

 ويكرت فيها أسباب اينيارب لهيا الموإوع والدراسات السابقة .
    

 المبحث األوؿ   
 النسويؽ الشبك  ، نشأنه وصورل و لية النرويو له 

 و لية احنساب عموالنه و  ارل االقنصادية
 وفيه مطمباف  

 المطمب األوؿ   نعريؼ النسويؽ الشبك  ونشأنه وصورل
 الفرع األوؿ   نعريؼ النسويؽ الشبك 

 الفرع ال ان    نشأة النسويؽ الشبك  ونطورل الناريي 
 الفرع ال الث   صور النسويؽ الشبك 

 
 المطمب ال ان    

 لية النرويو لصناعة النسويؽ الشبك  و لية احنساب عموالنه و  ارل 
 االقنصادية.
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الفرع األوؿ   اآللية الن  ننبعها شركات النسويؽ الشبك  ف  النرويو 
 لهيل الصناعة

 ؽ الشبك الفرع ال ان     لية احنساب العموالت ف  شركات النسوي
 الفرع ال الث   اآل ار االقنصادية لمنسويؽ الشبك 

 المبحث ال ان    
 النسويؽ الشبك  ف  الميزاف الفقه 

 وفيه مطمباف  
 المطمب األوؿ   النكييؼ الفقه  لمنسويؽ الشبك 
 المطمب ال ان    الحكـ الشرع  لمنسويؽ الشبك 
 الفرع األوؿ   حكـ النسويؽ الشبك  لمننجات وسمع

الفرع ال ان    حكـ الربح مف مشامدة اإلعبلنات بطريقة اإلحاالت 
 الشبكية .

 اليانمة   وفيها أمـ الننامو الن  نوصؿ إليها الباحث وأمـ النوصيات.
 وأييرا فهرس المصادر .

 والحمد هلل رب العالميف
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 ادلثحث األَل : 
 انتسُيك انشثكي ، وشأتً َصُري َآنيح انرتَيج نً 

 ح احتساب عمُالتً َآثاري االلتصاديحَآني
 ادلطهة األَل

 تعزيف انتسُيك انشثكي َوشأتً َصُري
 انفزع األَل 

 تعزيف انتسُيك انشثكي 
بدايػػة أيكػػر نعريػػؼ النسػػػويؽ الشػػبك  باعنبػػارل مركػػػب لفظػػ   ػػـ أعرفػػػه 

 باعنبارل مصطمح وعمـ عمى معاممة معاصرة   
 ركب لفظ   أوال   نعريؼ النسويؽ الشبك  باعنبارل م

ؽ البإػاعة أب طمػب لهػا  ؽ ومعنى سػول النسويؽ لغة مأيوي مف مادة سول
سوقا ، ونسوؽ القـو إيا باعوا واشنروا والسُّوؽ موإػع البياعػات أب المكػاف 

  (1)اليب ينعامؿ الناس فيه . 
إال إف  (2)والنسػػويؽ اصػػطبلحا   عرفػػه عممػػاط اإلدارة بػػأك ر مػػف نعريػػؼ 

 philip) جمعهػػػا مػػػو نعريػػػؼ فيميػػػب كػػػونمر )أوجػػػز مػػػيل النعريفػػػات وأ
cotler حيػػث عػػرؼ النسػػويؽ بأنػػه عبػػارة عػػف نشػػاط إنسػػان  يهػػدؼ إلشػػباع

 (3)الرأبات ونمبية الحاجات مف يبلؿ عمميات النبادؿ . 
                                                 

(
ٔ

إثشا١ُ٘ ِقطفٝ ٚآخشْٚ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و، ،  ٙٙٔ/ٓٔ( اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌؼشة ، 

ٔ/ٗٙٗ . 

(
ٕ

أ١ِش٠ٓ ٚآخشْٚ ، اٌزغ٠ٛك ٚإداسح األػّبي  ( رشاعغ ٘زٖ اٌزؼش٠فبد فٟ ِقبدس٘ب . ث١شٞ

، أؽّذ ػجذ هللا إٌمجٟ ، فٓ اٌزغ٠ٛك فٟ اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح،  1ٔ-1ٔاٌزغبس٠خ ، ؿ

، سءٚف ؽجب٠ه،  7، د/ ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ األص٘شٞ ٚآخشْٚ ، ِجبدئ اٌزغ٠ٛك، ؿٗؿ

 . 1اٌزغ٠ٛك ٌٍغ١ّغ ، ؿ

(
ٖ

ألعٛاق ٚرغضٚ٘ب ٚرغ١طش ( ف١ٍ١ت وٛرٍش ، وٛرٍش ٠زؾذس ػٓ اٌزغ٠ٛك )و١ف رٕؾئ ا

 1، د / إثشا١ُ٘ اٌفمٟ ، أعشاس اٌزغ٠ٛك االعزشار١غٟ ، ؿ ٕٙ-ٕ٘، ٗ-ٖػ١ٍٙب(، ؿ

 . ٗ، عّؼ١خ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ، اٌزغ٠ٛك ٚاٌزغٛق ، ؿ
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ولفػػظ الشػػبك  نسػػبة إلػػى الشػػكؿ الػػيب يكونػػه أعإػػاط مػػيل المعاممػػة ومػػو 
الزبامف الييف يقوموف يكوف عمى شكؿ شبكة منسمسمة منماسكة مف العمبلط و 

بالدعاية واإلعبلف لشػركة أو مهسسػة مػا، وليسػت النسػمية راجعػة إلػى شػبكة 
   (1)المعمومات العالمية اإلننرنت . 

ػمػػػػـل عمػػػى معاممػػػة ماليػػػة   انيػػػا   نعريػػػؼ النسػػػويؽ الشػػػبك  كمصػػػطمح وعل
 معاصرة 

 -عػٌرلؼ النسويؽ الشبك  بأك ر مف نعريؼ  
رة عػف برنػامو نسػويق  يمػنح المشػاركيف النسويؽ الشبك    مػو عبػا -1

فيػػه شػػراط حػػؽ النوظيػػؼ لمزيػػد مػػف المشػػاركيف، وبيػػع المننجػػات أو 
اليدمات، والنعويض عف المبيعات عف طريؽ األشػياص الػييف قػاموا 

 بنجنيدمـ، فإبلا عف المبيعات الياصة بهـ.  
النسػػويؽ الشػػبك   مػػو نظػػاـ نسػػويق  مباشػػر يػػروج لمننجانػػه عػػف  -2

ريف بإعطامهـ عموالت ماليػة مقابػؿ كػؿ مػف يشػنرب عػف طريؽ المشن
 (2)طريقهـ وفؽ شروط معينة .

النسػػويؽ الشػػبك    مػػو برنػػامو نسػػويؽ يحصػػؿ فيػػه المسػػوؽ عمػػى  -3
عمػػوالت أو حػػوافز ماليػػة ننيجػػة لبيعػػه المنػػنو أو اليدمػػة ، إإػػافة 
لحصوله عمى عموالت عف كؿ شيص يػنـ اعنمػادل مسػاعدا أو نابعػا 

 (3)مة وبرامو عموالت ياصة . لممسوؽ وفؽ أنظ
النسػػويؽ الشػػبك    مػػو المصػػطمح الػػيب يصػػؼ ميكػػؿ النسػػويؽ النػػ   -4

نسنيدمها بعض الشركات كجزط مػف اسػنرانيجينها الشػاممة لمنسػويؽ. 
                                                 

(
ٔ

، د/ ؽغبَ  ٙٔ( فمش ثٓ ثٕذس اٌز٠جبٟٔ ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ رى١١فٗ ٚأؽىبِٗ اٌفم١ٙخ، ؿ

 . 7ٗٔ/٘ٔاٌذ٠ٓ ثٓ ِٛعٝ ػفبٔخ، ٠غأٌٛٔه ، 

(
ٕ

، ٚففٟ ػبؽٛس أثٛص٠ذ ،  ٙصا٘ش عبٌُ ثٍفم١ٗ ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ رؾذ اٌّغٙش ، ؿ (

 ؽىُ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ فٟ مٛء اٌّمبفذ ، عش٠ذح اٌٛػٟ االعالِٟ اإلٌىزش١ٔٚخ . 

php?cID=        http://www.alwaei.com/site/index.ٗ11- 

(
ٖ

 .  ٗ( أعبِخ ػّش األؽمش ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ِٓ إٌّظٛس اٌفمٟٙ ، ؿ

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=%20%20%20%20%20%20%20%20488
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ميكؿ مصمـ إلنشاط قوة فػ  النسػويؽ والمبيعػات عػف طريػؽ إمكانيػة 
ف الربح لممروجيف لمننجات الشركة مف يبلؿ نػرويجهـ، لػيس فقػط مػ

يبلؿ المبيعات الشيصية المباشرة، ولكف أيإا بالنسبة لممبيعات مػف 
المػروجيف اآليػريف الػييف النحقػوا بالعمػػؿ عػف طػريقهـ، ويمػؽ شػػبكة 
مف الموزعيف والنسمسؿ الشبك  لممسنويات المنعددة لمػربح فػ  شػكؿ 

 (1)شبك . 
 النعريؼ المينار 

ر ومػػػو نعريػػػػؼ بالنأمػػػؿ فػػػ  مػػػيل النعريفػػػات يظهػػػػر أف النعريػػػؼ األييػػػ
الموسوعة الحرة ميا النعريؼ فوؽ أنه أيػر جػامع ، فيػه إطنػاب ومػف سػمات 
النعريؼ اإليجاز واالينصار، أما باق  النعريفات فه  أيػر جامعػة لكػؿ صػور 
النسويؽ الشبك  حيث ال نشمؿ النسويؽ الشػبك  بنظػاـ اإلحػاالت عػف طريػؽ 

بك  نعريفػا شػامبل بأنػه مشامدة اإلعبلنات ومف  ـ يمكف نعريؼ النسويؽ الش
   أسموب نسويق  يعنمد عمى نكويف سمسمة مف العمبلط يحصؿ األعمى فيهػا 
عمى عموالت عف كؿ مف ينإـ إلى ميل السمسمة أسػفؿ فروعػه، سػواط كانػت 
مػػيل السمسػػمة نػػوزع مننجػػات أو نػػروج لسػػمع وبإػػامع عػػف طريػػؽ مشػػامدة 

 اإلعبلنات . واهلل أعمـ  
 عاممة بشكؿ واإح أقربها بم اؿ  وحنى ينـ نصور ميل الم

لػػو أف شػػركة نصػػنع منظفػػات نبيػػع الكيمػػو مػػف مسػػحوؽ معػػيف    مػػ بل  
جنيها أرادت انباع ميا األسموب مف النسويؽ، فنقـو بنقديـ عرإها  2٢بسعر

النال  لزيد مف الناس  إيا اشػنريت مػيا المسػحوؽ سػنمنحؾ فرصػة النسػويؽ 
جنيهػػات عػف كػػؿ مشػنر  نػػأن  بػػه  3رل الشيصػ  لمننجاننػػا لكسػب حػػافز مقػدا

أنت أو يػأن  بػه مػف أنيػت بػه، كػؿ مػا عميػؾ مػو أف نقنػع ا نػيف مػف معارفػؾ 
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                ( اٌّٛعٛػخ اٌؾشح ٠ٚى١ج١ذ٠ب، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ . 

http://ar.wikipedia.org/wiki 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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بشػػراط مػػيا المسػػحوؽ والنسػػويؽ لػػه، يقػػوـ زيػػد بإقنػػاع يالػػد وعمػػرو بالشػػراط 
وح هما عمى نسويقه حنى يظفرا بالحوافز، يشنرب يالػد وعمػرو، ويكسػب زيػد 

يهات(، مؿ يننهػ  النسػويؽ الشػبك  مكػيا  جن6=2×3الحافزيف الموعوديف )
ال، إي يقـو يالد بإقناع  بل ة مف زمبلمه بشراط المننو والنسويؽ له، فيحصؿ 

جنيهػػات( 9جنيهػػات (، وعمػػى نفػػس المبمػػ  )9=3×3مػػو عمػػى  بل ػػة حػػوافز)
 يحصؿ زيد، ومو المشنرب والمسوؽ األوؿ.

 يػػريف بالشػػراط  فمػػو فرإػػنا أف مػػهالط ال بل ػػة أقنػػع كػػؿ واحػػد مػػنهـ  بل ػػة
جنيهػػػات(،  9=3×3فسيحصػػػؿ كػػػؿ واحػػػد مػػػف ال بل ػػػة عمػػػى  بل ػػػة حػػػوافز )

جنيهات(، وسيناؿ زيد  27=9×3وبالنال  سيكوف نصيب يالد نسعة حوافز )
جنيهػػا(، ومكػػيا دواليػػؾ، ننإػػيـ 27المنربػػع عمػػى رأس الشػػبكة المبمػػ  يانػػه )

انجػػه إلػػى  الشػػبكة عمػػى ميمػػة شػػجرة منفرعػػة األأصػػاف، أو مػػـر ينسػػع كممػػا
 قاعدنه، ف  سبلسؿ أير مننامية . 

ومػػػف العجيػػػب أف يصػػػبح النسػػػويؽ فػػػ  مػػػيا األسػػػموب مػػػدفاا ومقصػػػوداا 
لممننجػػيف والعمػػبلط، بػػدالا مػػف أف يكػػوف وسػػيمة لبيػػع المننجػػات، وبهػػيا أصػػبح 

 النسويؽ ميدوماا بعد أف كاف يادماا.
ى النسػويؽ وميا النوع مف النسػويؽ لػه أسػماط ومرادفػات ك يػرة، فقػد يسػم

المنعدد المسنويات، أو النسويؽ لقاط عموالت احنمالية، أو النسويؽ الطبق ، 
أو النسػػويؽ الهرمػػ ، أو نظػػاـ النسمسػػؿ الهرمػػ ، وأيػػر يلػػؾ، ولػػه شػػركات 
منعػػددة لكػػف مإػػموف عممهػػا منقػػارب إف لػػـ يكػػف واحػػداا، منهػػا عمػػى سػػبيؿ 

و « واب إيجػػػػ »و« بػػػػرايـ بنػػػػؾ»، و«جولػػػػد كويسػػػػت»و« بزنػػػػاس»الم ػػػػاؿ  
 وأيرما ك ير . «... جموباؿ»

وجػػدير بالػػيكر أف النسػػويؽ الشػػبك  صػػورة مػػف صػػور النسػػويؽ المباشػػر 
وقنػػاة مػػف قنوانػػه ولػػيس مرادفػػا لػػه كمػػا يظػػف الػػبعض ويبنػػ  عمػػى يلػػؾ حكػػـ 
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 (1. )النسويؽ الشبك 
 انفزق تني انتسُيك انشثكي َاذلزمي

حيػث إف كػؿ فريػؽ  ميل النقطػة م ػار جػدؿ كبيػر بػيف العممػاط المعاصػريف
يريػػد اسػػنيدامها كمقدمػػة لمحكػػـ عمػػى النسػػويؽ الشػػبك  ، فػػيمب فريػػؽ مػػنهـ 
إلى أف مناؾ فرؽ بيف النسويؽ الشبك  والنسويؽ الهرمػ  يظهػر مػيا الفػرؽ 

 مف يبلؿ النقاط النالية   
 مف حيث الشكؿ   -

الهرمػػ   يجػػب أف يحػػافظ أصػػحاب مػػيا النظػػاـ عمػػى الشػػكؿ ال نػػام  أب ال 
ع الشػػػيص أف يسػػػجؿ نحنػػػه مباشػػػرة ) المسػػػنون األوؿ ( أك ػػػر مػػػف يسػػػنطي

شيصػػيف ومكػػيا ، ومػػيا األمػػر فػػ  أايػػة اليطػػورة فهػػو يػػدفع بقػػوة وبسػػرعة 
لنكبير قاعدة الهـر ويبعادما عف رأسه فيكػوف فػ  الػرأس أشػياص قبلمػؿ مػو 
 -المننفعػوف الرميسػيوف مػػف القاعػدة المنناميػة بسػػرعة يصوصػاا أف العمولػػة 

مبنية عمى انإماـ األعإاط فقط وبشرط الموازنة أب سنة فػ   -فت كما أسم
كؿ جيؿ ) بل ة يميف و بل ة يسار(، فمف ف  القمة مـ أصحاب الػديؿ األكبػر 
بالطبع ، وكمما اقنربنا أك ر مف قاعػدة الهػـر كانػت العمولػة أقػؿ إلػى أف نػأن  

  فنكػوف المحظة الن  ننوقػؼ فيهػا الشػركة أو نوقػؼ بنهمػة النصػب أو نينفػ
األجيػػػاؿ األييػػػرة مػػػ  الياسػػػر األكبػػػر ، كمػػػا حػػػدث سػػػابقاا فػػػ  جولػػػد كوسػػػت 

 وبزناس وأيرما ... .
أمػػا فػػ  النسػػويؽ الشػػبك    فإنػػؾ لسػػت ممزمػػاا بػػأب شػػ ط فيمػػا ييػػص 
نسجيؿ األعإاط فنسجؿ أب عدد ف  المسػنون األوؿ وأب عػدد فػ  المسػنون 

أف منػػػاؾ شػػػكؿ أم ػػػؿ  ال ػػػان  وأب عػػػدد فػػػ  المسػػػنون ال الػػػث ومكػػػيا .. إال
لمحصوؿ عمى عموالت أعمى ومو أف نسػجؿ نحنػؾ سػنة أشػياص  ػـ نرعػامـ 
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، ٚففٟ ػبؽٛس أثٛص٠ذ ، ؽىُ  1رؾذ اٌّغٙش ، ؿ صا٘ش ثٍفم١ٗ ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ (

 اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ فٟ مٛء اٌّمبفذ ، عش٠ذح اٌٛػٟ االعالِٟ اإلٌىزش١ٔٚخ .
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 وندربهـ . 
 مف حيث المننجات   -

 الشبك    يجب أف يوجد مننو أو يدمات مف قبؿ الشركة
 بعإها مشاركة مالية فقط –الهرم    بدوف مننجات أو يدمات 

 مف حيث المدة   -
 ون يبدأ كما بدأل الييف سبقولالشبك    أير محددة وكؿ مسن

 الهرم    أير مسنمرة وننوقؼ بعد فنرة
 مف حيث اإلعنماد   -

الشػػبك    عػػدد المننجػػات المباعػػة فػػ  كػػؿ مسػػنون لهػػا قػػانوف حسػػاب  
 2-1واإح يعنمد عمى نظاـ منعدد اآلباط 

الهرمػػ    يعنمػػد عمػػى عػػدد األشػػياص المشػػاركيف بالشػػبكة ويعنمػػد عمػػى 
رباؾ ا  1( ، يعنمد عمػى نظػاـ األب واألبنػاط  unilevelلحساب ) النشويش وا 

 ألك ر. -
 مف حيث القبوؿ  -

الشػػػػبك    مقبػػػػوؿ دوليػػػػا ، ومو ػػػػؽ بػػػػاألمـ المنحػػػػدة ، وأرفػػػػة النجػػػػارة 
ويدرس ف  جامعات ومعامد عالميػة منهػا جػامعن  مػارفرد  والصناعة العالمية

 وسننافورد االمريكينيف . 
 وال يعنمد عمى حقوؽ الممكية. الهرم    محـر دوليا وشرعيا

 مف حيث الربح   -
 الشبك    معادلة  ابنه لمربح . 

الهرمػػػػػػ    يعنمػػػػػػد عمػػػػػػى عػػػػػػدد معػػػػػػيف يجػػػػػػب أف نحققػػػػػػه لموصػػػػػػوؿ 
 لؤلرباح)مسنون( . 

 مف حيث عممية الكفنيف ) يميف و يسار (   -
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 الشبك    يشنرط نساوب الكفنيف عمى األقؿ  بل ة مننجات.
 عمى األقؿ أحدمما  بل ة أشياص .  –الكفنيف الهرم    عدـ نساوب 

 مف حيث النأمؿ لمحصوؿ عمى الربح ، اب اإلنإماـ لمبرنامو   -
 الشبك    شراط لمرة واحدة لمنأمؿ شرط مف شروط اإلشنراؾ

 الهرم    ف  كؿ مرحمة إشنراؾ لمنأمؿ وبعإها ال يشنرط شراط مننو.
 مف حيث معمومات الشركة الياصة بها   -

وأكبر دليؿ نو يقها ف  األمـ المنحدة  –ك    واإحة وجمية لممشنرؾ الشب
 نحت نظاـ النسويؽ الشبك . -

الهرم    عادة نكوف أامإة وأيػر واإػحة وال نعطػ  معمومانهػا بصػورة 
 جمية.
 مف حيث النوصيؿ لممننو   -

 الشبك    إماف نوصيؿ المننو مف الشركة لمزبوف
 .  ننوالهرم    عدـ الإماف لوصوؿ الم

 مف حيث اإلشنراؾ   -
 الشبك    يسمح بنعدد اإلشنراكات لمشيص الواحد . 

 (1)الهرم    ال يسمح باإلشنراؾ إال ألشياص جدد. 
بينمػػا يػػرن فريػػؽ  يػػر عػػدـ وجػػود فػػرؽ بػػيف المعػػاممنيف فكبلممػػا مػػرادؼ 
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 ( ؽشوخ عٌٛذْ ِب٠ٓ أزشٔبؽٛٔبي، اٌفشق ث١ٓ اٌزغ٠ٛك اٌٙشِٝ ٚاٌزغ٠ٛك اٌؾجىٝ،    

internation.arabepro.com/t-http://goldmineٕٖtopic-. 

 ِٛلغ ِٕغُ اٌز٘ت اٌؼب١ٌّخ ، اٌفشق ث١ٓ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٝ ٚاٌزغ٠ٛك اٌٙشِٝ،  -

page_-http://inasfathy.blogspot.com/p/blogٙٔ1ٖ.html 

 اٌقؾخ ٚاٌّبي اٌٙشِٟ االؽز١بٌٟ ٚاٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ اٌّزؼذد اٌّغز٠ٛبد ِٕزذ٠بد  -

mal.mam-http://saha1.com/tٔٔ1topic-  

ِٛلغ ِقشاٚٞ، أػّبي اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ٌٓ رٕٙبس ألٔٙب ؽشػ١خ ٚرؼزّذ ػٍٝ ث١غ ِٕزغبد  -

 ؽم١م١خ،

http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2013/may/26/562692

1.aspx 

http://goldmine-internation.arabepro.com/t23-topic
http://inasfathy.blogspot.com/p/blog-page_6193.html
http://saha-mal.mam9.com/t119-topic
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2013/may/26/5626921.aspx
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2013/may/26/5626921.aspx
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لآلير ، طالما أف جومر النظاـ موجػود فػ  المعػاممنيف ، ألف العبػرة بالحقػامؽ 
 ( 1)ست بالمسميات .  ولي

 والمنأمؿ ف  االنجاميف السابقيف يبلحظ ما يم   
شركات النسويؽ الشبك  والمنعامميف معهػا ومػف يفنػوف بجػواز مػيل  -1

المعاممػػػة يحػػػاولوف إ بػػػات فػػػرؽ بػػػيف النسػػػويؽ الشػػػبك  والنسػػػويؽ 
 الهرم  . 

 مف يفن  بعدـ جواز ميل المعاممة ال يفرؽ بيف الشبك  والهرم  . -2
الن  يكرما أصحاب االنجال األوؿ معظمهػا محػؿ نظػر وأيػر  الفروؽ -3

 واقع  .  
مػو  -بعيػدا عػف الحكػـ الشػرع  –واالنجال المينار مف مػييف االنجػاميف 

االنجػال ال ػػان  الػػيب اعنبػػر النسػػويؽ الشػبك  مػػرادؼ لمنسػػويؽ الهرمػػ  ويلػػؾ 
بدايػة ألف النطور الناريي  لجومر ميا النظاـ يشهد بيلؾ ، فإف مف ينظر ف  

فكػػرة مػػيل المعاممػػة وأوؿ صػػورة لنشػػأنها، يػػدرؾ أف حقيقػػة النظػػاميف واحػػدة 
ولكنها ظهرت ف  البدايػة بػدوف منػنو فممػا حظرنهػا األنظمػة والقػوانيف لبسػت 
 وبا جديدا أال ومو المننو مع بقاط مامية الفكرة مػف حيػث احنسػاب العمػوالت 

ك  منػػػنو منطػػػور مػػػف ، فالنسػػػويؽ الشػػػب (2)والنسمسػػػؿ البلمننػػػام  لمشػػػبكة 
، وسبب ميا المنػنو المبنكػر مػو (3)النسويؽ الهرم  أننجنه الهندسة المالية 

                                                 

(
ٔ

، أعبِخ ػّش األؽمش ، اٌزغ٠ٛك  1صا٘ش ثٍفم١ٗ ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ رؾذ اٌّغٙش ، ؿ (

 . ٗاٌؾجىٟ ِٓ إٌّظٛس اٌفمٟٙ ، ؿ

(
ٕ

بِٟ اٌغ٠ٍُٛ، فٛسح أخشٜ ٌٍزغ٠ٛك اٌٙشِٟ، اٌفزبٜٚ، ( د ع

http://suwailem.net/NewsDetails ٟٚؽ١ّذ إوؾ١ً ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجى ،

 . ٘ٚاٌٙشِٟ رؾ١ًٍ ٚخالفخ ؿ 

(
ٖ

ٌزط٠ٛش، إٌٙذعخ اٌّب١ٌخ فٟ افطالػ ػٍّبء االلزقبد ٟ٘ ػجبسح ػٓ : اٌزق١ُّ، ٚا( 

د/ . ٚاٌزٕف١ز ألدٚاد، ٚآ١ٌبد ِب١ٌخ ِجزىشح ، ٚف١بغخ ؽٍٛي إثذاػ١خ ٌّؾبوً اٌز٠ًّٛ

، ٚد/  ٘عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ ، فٕبػخ إٌٙذعخ اٌّب١ٌخ ٔظشاد فٟ إٌّٙظ اإلعالِٟ ، ؿ

 .  ٖٓػجذ اٌىش٠ُ لٕذٚص ، إٌٙذعخ اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ، ؿ

http://suwailem.net/NewsDetails
http://suwailem.net/NewsDetails
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حظر أصمه وصورة مف صػورل ومػو النسػويؽ الهرمػ  ومػيا سػبب طبيعػ  مػف 
    (1)أسباب االبنكار المال  ومو منع األنظمة والقوانيف لعقد معيف .  

 انفزع انثاوي 
 انتارخيي وشأج انتسُيك انشثكي َتطُري 

ـ حػيف قػاـ )جػى أر 1868يرجع ناريخ النسويؽ الشػبك  كفكػرة إلػى عػاـ 
وانكػػنس( مهسػػس شػػركة )جػػى أر وانكػػنس( الطبيػػة ومػػ  مػػف أولػػى الشػػركات 
األمريكيػػػه المهنمػػػه بػػػالعبلج الطبيعػػػى بػػػدأت بنسػػػويؽ مننجانهػػػا لممسػػػنهمكيف 

 مباشرة . 
 -ليف القػدامىأحػد الباعػه المنجػو -أنشأ )منيػرن مينػز(  1869وفى عاـ 

مػػػػف الباعػػػػة المنجػػػػوليف و أنػػػػاح لهػػػػـ بيػػػػع مننجػػػػات  4٢٢منظمػػػػة إػػػػمت 
اليإػػػروات م ػػػؿ الكانشػػػب و الميمػػػؿ مقابػػػؿ عمولػػػة ، ومػػػ  أقػػػرب لمنظمػػػة 

 النسويؽ الشبك  ف  عصرنا ميا . 
أنشػػأ )ديفيػػد مػػؾ كػػوليف( شػػركة )كاليفورنيػػا( لمعطػػور و  189٢فػػى عػػاـ 

لمننجانهػػػا عمػػػى طريقػػػة النسػػػويؽ مقرمػػػا نيويػػػورؾ وكانػػػت نعنمػػػد فػػػ  بيعهػػػا 
 ( .Avonنـ نغير اسـ الشركة إلى أيفوف) 1937الشبك  ، وفى عاـ 

فأنشأ شػركة  -أحد الباعة المنجوليف-نأ ر )ألفريد فولر(  19٢6فى عاـ 
نػاجرا  27٢)فولر بروش( لمواد الننظيؼ بنظػاـ النسػويؽ الشػبك  و اسػنأجر 

 (2)لهـ عمى عموالت . مف أنحاط أمريكا لمنابعة عممه مقابؿ حصو 
بػدأ )كػارؿ ريهنبػرج( شػركة )كاليفورنيػا فينػاميف( و النػ   1934فى عاـ 

                                                 

(
ٔ

، د/ِؾّٛد فجؼ، االثزىبساد  ٕٙبػخ إٌٙذعخ اٌّب١ٌخ، ؿد/ عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ، ف( 

 .1ٔ، ٙٔاٌّب١ٌخ، ؿ 

(
ٕ

(  ربس٠خ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ِؾّٛد ؽبِذ ، ٚ سٔب اؽّذ ، ِٛلغ داػّه فٟ اٌزغ٠ٛك 

 اٌؾجىٟ، ٚٔبفش اٌفش٠ذ، ربس٠خ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ِٛلغ ٔبفش اٌفش٠ذ،

mlm.com/-http://www.doctorٕٖٓٔ/ٓ1-network-of-/history

marketing.htm- http://nasseralfareed.wordpress.com- 
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أيػػرت الشػػركة اسػػمها إلػػى 1939كانػػت نبيػػع المكمػػبلت الغياميػػة و فػػ  عػػاـ 
أصػػبحت أوؿ شػػركة نسػػويؽ شػػبك  فعميػػة و  1945)نيونراليػػت( و فػػى عػػاـ 

مػف مننجػات الشػركة أعطت الشركة حقوقا حصرية لمنوزيع القػوم  األمريكػ  
ال نيف مػف المػوزعيف )لػى ميننجػر ( و )ويمػيـ كاسػؿ بيػرن (  ػـ جػاط اال نػاف 

و صػػنفوا مػػف مهسسػػ  -بفكػػرة أيػػرن أحػػد ت  ػػورة فػػى عػػالـ البيػػع المباشػػر 
و مػػػى وإػػػع يطػػػة عمػػػوالت نسػػػمح ألصػػػحاب األعمػػػاؿ  -النسػػػويؽ الشػػػبكى

نفػس الوقػت يػنـ الفردية والموزعيف ببيع المننجات و يأييوف مامش ربح فى 
نػػدريب مػػوزعيف جػػدد حنػػى يزيػػد مػػامش ربػػح الشػػركة و يزيػػد عػػدد المػػوزعيف 

 المسنفديف بهامش الربح .  
ـ عػاد )ريػنش ديفػوس( و )جػان فػاف أنػديؿ( مػف اليدمػة 1949فى عاـ 

العسكرية و انإما لشركة )نيونراليػت( و حققػوا نجاحػا كبيػرا جػدا ، وفػى عػاـ 
ان فاف أنديؿ( شركة )نيونراليػت( و أقامػا ـ نرؾ )رينش ديفوس( و )ج1959
( و كانت نسوؽ الشركة مننجات المنظفات القابمة لمنحمؿ و Amwayشركة )

و فػى  1965منظفات المنػزؿ و كػاف نجػاح الشػركة مػامبل جػدا وبحمػوؿ عػاـ 
اسػنحوزت  1972مميػوف دوالر وفػى عػاـ  1٢فنرل قصيرة ازدادت المبيعػات ؿ

 (1)( . Nutriliteشركة أـ وان عمى شركة )
أسست )مارن كان أنش ( شركنها لمسنحإػرات النجميػؿ  1963فى عاـ 
 2٢٢8مميار دوالر و فػى عػاـ  2نجاوزت مبيعات الشركة  1996و فى عاـ 

مميوف مسوؽ شػبكى حػوؿ العػالـ  1.7نجاوز عدد المسوقيف فى الشركة إلى 
                                                 

(
ٔ

اُدٖ األٚائًِ ؟ ِٕزذ٠بد َّٚ اٌقؾخ ٚاٌّبي، ربس٠خ  ( ِزٝ ثذأ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ِٚٓ ُ٘ ُس

اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٝ، ِٛلغ ِٕغُ اٌز٘ت اٌؼب١ٌّخ، ربس٠خ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ِؾّٛد ؽبِذ ، 

http://saha-ٚ سٔب اؽّذ ، ِٛلغ داػّه فٟ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ  

mal.mam1.com/tٔٔ٘topic#top-   

page_-http://inasfathy.blogspot.com/p/blog٘ٔ7ٙ.html- 

mlm.com/-http://www.doctorٕٖٓٔ/ٓ1-network-of-/history
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 (1)مميار دوالر .  2.2و أصبح ديؿ الشركة السنون 
 نث انفزع انثا

 صُر انتسُيك انشثكي 
النسػػويؽ الشػػبك  لػػه أشػػكاؿ عديػػدة ونطبيقػػات ك يػػرة ولكػػف الجميػػع فػػ  

   -النهاية ال ييرج عف صورة مف  بلث  
 الصورة األولى   النسويؽ الشبك  دوف مننو 

وميل الصورة بدأت ف  مهدما عمى يد اإليطال  نشارلز بونزب ف  الواليات 
الفػػرؽ الكبيػػر بػػيف سػػعر شػػراط الكوبػػوف فػػ   المنحػػدة األمريكيػػة حػػيف اكنشػػؼ

إيطاليا وصرفه أو اسنبداله بطوابع بريدية ف  أمريكا، فكاف شراهل فػ  إيطاليػا 
 رييصا بينما يمكف الحصوؿ عمى طوابع بريدية يات قيمة ف  أمريكا.

%، وأيبر الك يػر مػف أقاربػه 4٢٢وقدر بونزب الفامدة مف ميل العممية ب 
  نناجر ف  كوبونات الطوابع البريدية حيث كاف عرإػه لينإموا لمحفظنه الن
 يوما. 45% يبلؿ 5٢حينها بفامدة ننجاوز 

واننشر يبر محفظة بونزب ونـ بالفعػؿ دفػع األربػاح لممسػن مريف، ووظػؼ 
بونزب الوسطاط والوكبلط لجمع األمواؿ مف المسن مريف، واسنطاع فػ  البدايػة 

دوالر، ومف  ـ عمـ  3٢٢٢٢جمع  دوالر، ويبلؿ فنرة بسيطة نـ 5٢٢نجميع 
 يروف عف محفظة بونزب ف  واليػات أيػرن وازدادت األمػواؿ المسػن مرة حنػ  
نجاوزت فػ  سػنة واحػدة المبليػيف، ومػف  ػـ قػاـ بػونزب باالسػنيبلط عمػى جػزط 

( ف  بوسطف ونمكف مػف Bank of Hanoverكبير مف أسهـ بنؾ مانوفر )
 أف يصبح رميسا ننفيييا لمبنؾ.

ممية االحنياؿ عػف طريػؽ دفػع فوامػد لممسػن مريف األقػدـ مػف أمػواؿ وننـ ع

                                                 

(
ٔ

 ( ربس٠خ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ِؾّٛد ؽبِذ ، ِٛلغ ؽشوخ أٚثظ فبط ... 

FANS/-https://www.facebook.com/pages/OPESٙ 

https://www.facebook.com/pages/OPES-FANS/223802817773466


 

 د/ أؽّذ ػطب هللا ػجذ اٌجبعو أؽّذ   ٚاٌنٛاثو اٌؾشػ١خ  اٌطّٛؽبد اٌؾجبث١خ ث١ٓ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ
 

 

 4411 َ ٕٗٔٓٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ أفٛي اٌذ٠ٓ ثأع١ٛه ،اٌؼذد   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يهػػاـ النػػاس بأنهػػا أربػػاح وفوامػػد أمػػوالهـ ، ووعػػد عمػػبلطل  المػػديريف الجػػدد وا 
: فػ  أإػػوف  1٢٢يومػا، و 45: فػػ  أإػوف 5٢بنسػبة أربػاح نصػؿ إلػى 

يوما، عف طريؽ شراط الكوبونات البريدية ف  بمداف مينمفة، ومػع مػرور  9٢
 ـ .192٢دوالر يوميا ف  عاـ  25٢٢٢٢أصبح ديمه ال يقؿ عف  الوقت

، وبعػػد إطػػبلؽ 1934وبعػػد كػػؿ يلػػؾ كػػاف مصػػير بػػونزن إلػػى السػػجف عػػاـ 
سراحه ُنفى إلى إيطاليا  ـ البرازيػؿ  حيػث أمإػى السػنوات األييػرة مػف حيانػه 

، ونػػوفى فػػى أحػػد 1948فػػى فقػػر مػػدقع،  ػػـ أصػػيب بجمطػػة دماأيػػة فػػى عػػاـ 
( فػػى عػػاـ Rio de Janeiroييريػػة فػػى ريػػو دن جػػانيرو )المسنشػػفيات ال

 (1)ـ . 1949
كانت ميل م  البداية النقميديػة لهػيل الفكػرة ولمػا حػدث النقػدـ الهامػؿ فػ  
مجػػاؿ نكنولوجيػػا االنصػػاالت ظهػػرت مػػيل الفكػػرة فػػ   ػػوب يواكػػب مػػيا النطػػور 
ويسير معػه ويسػنفيد منػه حيػث ظهػرت فػ  شػكؿ الرسػامؿ المنسمسػمة ، فهػ  

مؿ نفس فكرة مـر بونزب مع نطوير يبلمػـ البيمػة الحدي ػة وينبلشػ  أيطػاط نح
 النجارب السابقة . 

نقػػـو فكػػرة الرسػػامؿ المنسمسػػمة عمػػى إرسػػاؿ رسػػامؿ عبػػر شػػبكة االننرنػػت 
يطمػػب فيهػػا المرسػػؿ مػػف المرسػػؿ إليػػه أف يبعػػث سػػت دوالرات لسػػنة أشػػياص 

لكنرون  ،  ـ يطمب منػؾ أسماهمـ مدونة ف  الرسالة الن  نصؿ إلى بريدؾ اإل 
أف نمغػػ  االسػػـ األوؿ مػػف األسػػماط السػػنة ونإػػع اسػػمؾ فػػ  ييػػؿ القاممػػة  ػػـ 

                                                 

 (
ٔ

 ثٓ أ١ِٓ ِؾّذ،   ٖٓ-1ٕ( ٠ٛعفبد ػٍٟ ٘بؽُ ، اٌؾ١ً اٌّؾبعج١خ ٚاٌّب١ٌخ، ؿ

"ثٛٔضٞ" رٛٔظ...! ٠غزٌٟٛ ػٍٝ اٌّال١٠ٓ، ٚوبٌخ ٔجشاط االخجبس٠خ ، أًِ  الي،٘

خ١شٜ، اؽزشعٛا.. ؽشوبد اٌزغ٠ٛك اإلٌىزش١ٔٚخ رج١غ اٌُٛ٘ ٌنؾب٠ب٘ب ثذػٜٛ 

 اٌىغت اٌغش٠غ، عش٠ذح اٌؾؼت اٌغذ٠ذ. 

http://www.nebrasnews.com/portal/index.php?option=com_c

ontent&task=view&id=٘1ٙٓٔ&Itemid=17  

http://elshaab.org/thread.php?ID=٘111٘ 

http://www.nebrasnews.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=59601&Itemid=97
http://www.nebrasnews.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=59601&Itemid=97
http://elshaab.org/thread.php?ID=59895
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نرسػػؿ مػػيل الرسػػالة مجػػددا إلػػى معارفػػؾ وأصػػدقاطؾ ، أو ننشػػرما عمػػى مواقػػع 
الشبكة، والننيجة أف نحصؿ عمى  روة طاممة ف  فنرة وجيزة كما يقوؿ المرسؿ 

، وسيصػػمؾ فػػ  صػػندوؽ بريػػدؾ حيػػث إف اسػػمؾ سيصػػعد إلػػى رأس القاممػػة 
 دوالرات مف كؿ مف يقرأ ميل الرسامؿ ومـ باأللوؼ . 

ميل كمهػا حسػابات ومميػة وافنراإػات يياليػة ال يػدعمها الواقػع بػؿ يشػهد 
أنهػػػا أسػػػاليب أػػػش ويػػػداع ونغريػػػر بػػػالمواطنيف البسػػػطاط ، ولػػػيلؾ منعنهػػػا 

 (1)القوانيف ف  الدوؿ الغربية . 
 الشبك  عف طريؽ مشامدة اإلعبلناتالصورة ال انية   النسويؽ 

ونػػػنميص مػػػيل الصػػػورة فػػػ  أف شػػػركات النسػػػويؽ الشػػػبك  الحظػػػت أف 
الشركات المعمنة ندفع مبال  طاممة لئلعبلف ف  القنػوات النمفزيونيػة ومػع يلػؾ 
ال يوجػػد إػػػماف مػػػف مػػػيل القنػػػوات فػػ  إجبػػػار المشػػػامد عمػػػى مشػػػامدة مػػػيل 

وعػػػة القيمػػػة ليمػػػؽ قاعػػػدة اإلعبلنػػػات، فقامػػػت الشػػػركة بفػػػنح عإػػػوية مدف
مشػػنركيف وأعإػػاط ممنزمػػة، ونقػػـو فكػػرة الشػػركة بعمػػؿ انفاقيػػة مػػع الشػػركات 
المعمنة ونإمف لها أف نوصؿ ميل اإلعبلنات لمعدد المسنهدؼ باإلإػافة إلػى 
أنهػػا نإػػمف لمشػػركات المعمنػػة بػػأف مػػيل اإلعبلنػػات سػػننـ مشػػامدنها مػػف قبػػؿ 

$  5٢٢ؽ معػؾ عمػى أنػؾ نػدفع أعإامها، أمػا مػف جانػب األعإػاط فهػ  ننفػ
إعبلنات وعميؾ أف نشامد  5اشنراؾ ورسـو فنح حساب وسنرسؿ لؾ أسبوعيا 

دوالرا  5٢إعبلنػػات أسػػبوعيا سػػندفع لػػؾ  5مػػيل اإلعبلنػػات ومقابػػؿ مشػػامدنؾ 
يا اننفى شرط المشامدة مف طرفؾ فمف نحصؿ عمى شػ ط، ونقػـو  أسبوعيا، وا 

جبلف فػ  شػجرنؾ أحػدمما يسػار الشركة كيلؾ بمكافأنػؾ عػف كػؿ عإػويف يسػ
 1٢٢دوالرا لمػرة واحػدة ػ يعنػ  لػو سػجؿ  5٢واآلير يميف ونػدفع لػؾ عنهمػا 

 دوالر . 5٢٢٢عإو يسارؾ فسندفع لؾ الشركة  1٢٢عإو يمينؾ و 
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اعبلنػات فػى االسػبوع  1٢$ مػف 1٢٢مع العمـ انه يمكف نحقيػؽ مكسػب 
 5$ ؿ  5٢٢اعػػبلف فػػى االسػػبوع بقيمػػه اشػػنراؾ سػػنون  15$ مػػف 15٢او 

 15$ ؿ 13٢٢اعبلنػػػات اسػػػبوعيا او  1٢$ ؿ  9٢٢اعبلنػػػات اسػػػبوعيا او 
 (1)اعبلف اسبوعيا . 

 الصورة ال ال ة   النسويؽ الشبك  لسمع أو يدمات 
ؽ بالدعايػة واالعػبلف عػف مننجػات ويػدمات  ف  ميل الصورة يقػـو المسػول

مػػػػة مشػػػػافهة ألصػػػػحابه وأقاربػػػػه وزمبلمػػػػه بغػػػػرض شػػػػرامهـ لممنػػػػنو أو اليد
وانإػػمامهـ لمشػػركة كػػوكبلط يسػػوقوف المننجػػات مقابػػؿ عمولػػة بيطػػة معينػػة 

 حسب يطة العموالت الن  نإعها كؿ شركة .
ميل م  الصورة األك ر اننشارا فأك ر شركات النسويؽ الشبك  العاممة ف  
السػػوؽ النجػػارب اآلف مػػف قبيػػػؿ مػػيل الصػػورة فهػػػ  نهسػػس بقصػػد الدعايػػػة 

 رة دوف وسطاط بيف المننو والمسنهمؾ .  لمننجات ولكنها دعاية مباش
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( ِٛلغ اعالَ ٠ٚت ِشوض اٌفزٜٛ ، ؽىُ رقفؼ اإلػالٔبد ِمبثً ػٛك ِؼٍَٛ، ِٛلغ 

  عٛعً ِقش ، ِٛلغ ؽجىخ اٌّؾىبح االعال١ِخ، ؽىُ االؽزشان فٟ ؽشوخ اإلػالٔبد . 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Opt

ion=FatwaId&Id=ٔ1ٔ٘٘ٔ  

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=ٔ1ٔeedf٘fٖٕٙcٙ1d 

http://www.meshkat.net/node/ٕٖٗ٘1 
  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=181551
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=181551
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=181eedf5f632c69d
http://www.meshkat.net/node/23458
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 ادلطهة انثاوي :
آنيح انرتَيج نصىاعح انتسُيك انشثكي َآنيح احتساب عمُالتً 

 َآثاري االلتصاديح.
 انفزع األَل :

 اآلنيح انتي تتثعٍا شزكاخ انتسُيك انشثكي يف 
 انرتَيج ذلذي انصىاعح

 35إلػى  15ب مػف بداية نسنهدؼ شركات النسويؽ الشػبك  طبقػة الشػبا
 سنة ويلؾ ألنها مرحمة الطموحات واألحبلـ والنيطيط لمسنقبؿ أفإؿ . 

كما أف شركات النسويؽ نننهو ف  نرويو صناعنها مػنهو اإلأػراط ونركػز 
األمػر -عمى إمكانية نحقيؽ األحبلـ ونحقيؽ أمواال ك يػرة فػ  فنػرة وجيػزة جػدا 

 ميل الدعاون البرلاقة   ومف نمايج  -اليب يجيب الشباب ف  مقنبؿ عمرمـ
 الحاليػةالنى نميؽ بػؾ  ....  وظيفنػؾ  الوظيفةمؿ سممت البحث عف  -1

ال نحقؽ طموحؾ .... مؿ بدأت اف نفقد االمؿ فػى قػدرنؾ عمػى نحقيػؽ حممػؾ 
لنبػػػػداط مسػػػػنقبمؾ  ....ديمػػػػؾ ال يكفػػػػى  اليبػػػػرة  ... لػػػػيس لػػػػديؾ المػػػػاؿ او 

    ألسرنؾ أفإؿ  ... نريد مسنقبؿ ؾاحنياجان
انإـ الى نيبه المسنقبؿ ... انإـ الى الطموحيف .. نيوؽ النجاح...كف 

 (1)رميس نفسؾ ..فى بزنيس المسنقبؿ. 
فرصة واحدة فقط ، فرصة حقيقة  نعطيؾ المجاؿ لكى نحقػؽ احبلمػؾ  -2

وطموحانؾ وانشاط عممؾ الياص بؾ ونكويف  روة كبيرة فى يبلؿ سننيف الػى 
نغير حيانؾ وحيػاة مػف حولػؾ ، فقػط ينطمػب  بلث سنوات ، سنحقؽ مرادؾ وس
 االمر منؾ اف نعمؿ بجد واجنهاد.

ايا كنت نعمؿ فى وظيفة ، ال اقوؿ لؾ انركها ولكػف يكفيػؾ فقػط فػى اليػـو 
                                                 

(
ٔ

 - /http://qnet.mountada.bizِٛلغ و١ٛ ٔذ ِقش، ٔبدٞ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ،  ( 

http://qnet.mountada.biz/
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 مف ساعه الى ا نيف فقط كؿ يـو . 
سػػنقوؿ كيػػؼ يلػػؾ   .. كيػػؼ لػػى اف اربػػح امػػواؿ ك يػػرة وفقػػط اعمػػؿ لمػػدة 

اإػػيـ واكبػػر شػػركات  Qnetانهػػا شػػركة سػػاعنيف يوميػػا .. نعػػـ يػػا صػػديقى 
 (1)النسويؽ الشبكى . 

حقػػؽ احبلمػػؾ مػػع شػػركة دب اكػػس اف لممننجػػات الغياميػػه الصػػحيه   -3
 (2)العالمية . 

وكيلؾ أساليب المسوقيف والمدربيف يركػزوف عمػى مػيل النقػاط نجػدمـ فػ  
 البداية يسألونؾ سهاؿ،

 لمديؿ االإاف ..  مايا ننمنى   بيت ممؾ   زوجة..  سيارة..  مشروع
 ػػـ يأيػػي أحػػدمـ ورقػػه وقمػػـ ويكنػػب   بيػػت الممػػؾ فػػ  اقػػؿ الظػػروؼ نقػػوؿ 

 5٢.٢٢٢ألؼ جنيػه  ،  سػيارة  1٢٢.٢٢٢ألؼ جنيه ، الزواج  2٢٢.٢٢٢
 ألؼ جنيه

 ألؼ جنيه 5٢.٢٢٢مشروع صغير 
 ألؼ جنيه  4٢٢.٢٢٢أصبح المجموع 

سػنة ، نػيمب  16بػة ميا مبم  كبير جداا لنبدأ حيانؾ ، انت نظؿ نػنعمـ قرا
لممدرسػػة أو الجامعػػة كػػؿ يػػـو عشػػاف فػػ  األييػػر نحصػػؿ عمػػى وظيفػػة برانػػب 

مػػيا  -مػػيا عمػػى نقػػدير أف الوظيفػػة نننظػػرؾ بمجػػرد النيػػرج –جنيػػه  2٢٢٢
الرانب ف  كـ مف السنوات يوفر لؾ ميل األحبلـ لنفنرض أنؾ سنديرل كمه وأف 

الػؼ  24٢٢٢ة نػدير والدؾ سيصرؼ عمى أكمؾ وشربؾ ، ففػ  السػنة الواحػد
ألػؼ جنيػه والعمػر 4٢7,٢٢٢سنة نسػنطيع أف ننحصػؿ عمػى مبمػ   17وف  
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 ( ِٛلغ و١ٛ ٔذ ِقش ، ِب ٟ٘ ؽشوخ و١ٛ ٔذ . 

 qnet.blogspot.com/-http://egٕٖٓٔ/ٖٓegypt.html-qnet-is-/what - 
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 ( ِٕزذ٠بد لجبئً ص٘شاْ ، ِٕزذٜ اٌطت ٚاٌقــــــؾٗ . 

hp?t=http://www.zhrn.net/vb/showthread.p7٘1ٖٓ 

http://eg-qnet.blogspot.com/2013/03/what-is-qnet-egypt.html
http://www.zhrn.net/vb/showthread.php?t=75830
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 سنة .  17فيه كاـ 
فيصػػبح مػػيا المسػػكيف المغػػرر بػػه .. زامػػدا فػػ  الدراسػػة والوظيفػػة  ألنهػػـ 

 كسروا ياطرل ف  ميل األرقاـ السحرية فنجدل مطأطئ رأسه . 
نػت، أو ايجػ  واب، أو  ـ يأن  المنقي ويقوؿ لؾ  لكف مع شػركة كويسػت 

 جولدف مايف.. نسنطيع نحصيؿ يلؾ ف  يبلؿ سنه واحدة فقط .
 المغرر به نجدل يسمر عينيه ف  المسوؽ.

 كيؼ ف  سنة   
 منا المسوؽ يمعب لعبنه . 

اسػػنطاع أف يفػػؾ المغػػرر بػػه مػػف رباطػػه الحيػػان  المعنػػاد .. إلػػى رحمنػػه 
 ورحمة الشركة . 

، ويسػألؾ سػهاؿ  كػـ شػيص ننوقػع نػأن    ـ يبدأ بشرح الطريقػة الشػبكية
 به ف  الشهر  

 ػػـ يقػػوؿ مػػو مجاوبػػاا عنػػؾ   اقػػؿ األحػػواؿ شيصػػيف .. صػػح    الشػػهر 
 ال ان  نجيب أيإاا شيصيف . 

  ـ يبدأ يشرح لؾ ميل الطريقة
وكيؼ ف  شهريف سنعوض مالؾ وف  الشهر ال الػث نكسػب ، وفػ  يػبلؿ 

 ألؼ بؿ أك ر . سنة أو سنة وشهريف نكوف حققت أربعمامة 
 مؿ يوجد مشروع ف  العالـ .. أفإؿ مف ميا ..

 ـ يواصؿ   شغمؾ حر.. ساعنيف بػاليـو فقػط .. بػدوف محػؿ او ايجػار او 
 سجؿ .. ما فيه أب مصاريؼ .. بدوف رأس ماؿ ..  . 

  ـ يبدأ يغرب بهيل الطرؽ .. ك  يعميؾ عما مو أمـ ..
  ـ يواصؿ ويقوؿ

سجؿ نجارب وبطاقة إريبية ، لها مقر معػروؼ  شركننا ..قوية جداا ، لها
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 ، ومننشرة عمى مسنون العالـ . 
جنيػػه واينػػر لػػؾ منػػنو .. وسيصػػمؾ بعػػد اسػػبوعيف إف  25٢٢ادفػػع فقػػط 

 شاط اهلل
يا أنيت بػ  دوالر ، حنػى لػو نوفيػت فهنػاؾ  25٢اشػياص.. ، يصػمؾ  6وا 

المسػنقبؿ  ور ه.. أنت نينػارمـ ليكممػوا مشػوارؾ ، وصػؿ األمػر إلػى أعمػى مػف
 (1)ومو األوالد والور ه الغير موجوديف حالياا . 

 انفزع انثاوي : 
  آنيح احتساب انعمُالخ يف شزكاخ انتسُيك انشثكي

شركات النسويؽ الشبك  ف  اآللية المنبعة الحنساب الربح حسب نينمؼ 
ليكـ نمايج ليطط عموالت بعض  يطة العموالت الن  أعدنها كؿ شركة وا 

 -الشركات  
 )الطريؽ المصرب(  Egwayشركة ايج  واب  -1

نشنرط عمى الشيص ك  يحصؿ عمى ربح أف يكوف وكيبل وحنى يكوف 
وكيبل البد أف يشنرب أحد المننجات الن  نسوقها الشركة )موبايؿ ، كاميرا ، 
... ( سعر المننو أأمى مف سعر السوؽ حيث جزط مف ميا ال مف مقابؿ 

عموالت ، كما نإع الشركة حد أدن  الوكالة الن  ندر عمى المسوؽ 
 سنحؽ عميهـ عمولة بيانها كالنال لؤلشياص الييف نجمبهـ ف  شبكنؾ ون

 -  

                                                 

(
ٔ

( وؾف اٌمٕبع ػٓ ؽشوخ و٠ٛغذ ٔذ ، ِٛلغ أعٛاق ع١زٟ، ِٚٛلغ ِٕزذ٠بد ثش٠ذح ع١زٟ 

، ِٚمبثٍخ ؽخق١خ ِغ أؽذ اٌّغٛل١ٓ ٌؾشوخ إ٠غٟ ٚاٞ )اٌطش٠ك اٌّقشٞ( فٟ 

 َ . ٕٗٔٓ/ٕ/ِٙؾبفظخ لٕب ثٕبدٞ اٌضساػ١١ٓ ، ٠َٛ اٌخ١ّظ اٌّٛافك 

     http://www.aswaqcity.com/threadٕٗٓٙٔٔ.html 

http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=ٕٖٕٕٙٔ 

http://www.aswaqcity.com/thread420611.html
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=236221
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 $ دوالر 2٢٢يسار   =  3يميف   +  3اليطوة األولى   
 $ دوالر 4٢٢يسار   =  6يميف  +  6اليطوة ال انية   
 $ دوالر 8٢٢يسار   =  12يميف  +  12اليطوة ال ال ة   

 2٢$ + 6٢٢محوظة   يوجد حد أقصى لمعموالت ف  اليـو الواحػد ومػو م
نقطة ، لموكالة الواحدة ، وما زاد عمى يلؾ فبل يسمح به ويإػاؼ فػ  حسػاب 

 الوكيؿ الحد األقصى لمعمولة فقط . 
النقاط الن  نإاؼ لموكيػؿ كمكافمػات نم ػؿ قيمػة منػنو فكػؿ منػنو يسػاوب 

 (1)الوكيؿ يسنحؽ ميا المننو .   عدد معيف مف النقاط إيا وصؿ إليها
فنسير عمى يطة عموالت أيرن ، فبمجرد  Qnetأما شركة كيو نت   -2

$ دوالر مقابػؿ نسػية أصػمية مػف ميطػط 3٢نسجيؿ العإػو عػف طريػؽ دفػع 
األعماؿ ، وننشيطه عػف طريػؽ شػراط مننجػيف لػه أو ألحػد مػف طرفػه أحػدمما 

عمولػة البػدط السػريع وقػدرما جهة اليميف واآلير جهػة اليسػار  يػنـ احنسػاب 
$ دوالر)وم  نعنبػر دفعػة مقدمػة مػف عمولػة اليطػوة األولػى( أمػا عمولػة 5٢

$ فبل يحصؿ عميها الوكيؿ إال بعػد أف يسػجؿ فػ  شػبكنه 25٢اليطوة وقدرما 
  بل ة وكبلط جهة اليميف و بل ة جهة اليسار .  

                                                 

     .P.6-8 Egyway and Network Marketing (
ٔ

) 

ؽخق١خ ِغ أؽذ ِذسث١ٓ ؽشوخ ا٠غٟ ٚاٞ فٟ ٔبدٞ اٌضساػ١١ٓ ِؾبفظخ ٚأ٠نب : ِمبثٍخ  -

 َ اٌغبػخ اٌؼبؽشح فجبؽب . ٕٗٔٓ/ٕ/ٓٔلٕب ، ٠َٛ 
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ويات الػػدنيا عممػػا بػػأف الحػػد األقصػػى لمػػديؿ األسػػبوع  بالنسػػبة لممسػػن -

نقطػػة ، مػػيل النقػػاط يمكػػف  4٢$ دوالر + 4٢٢٢)المحػػاليف النشػػطيف( مػػو 
 (1)اسنبدالها بمننجات مف ميزف الشركة . 

                                                 

(
ٔ

، ِب ٟ٘ ؽشوخ و١ٛ ٔذ ، ِٛلغ  ٓٔ-ٗ( و١ٛ ٔذ ، خطخ اٌزؼ٠ٛل ِخطو األػّبي ، ؿ

 و١ٛ ٔذ ِقش  ، خطخ ػّٛالد اٌؾشوخ ،  ِٛلغ و١ٛ ٔذ ثضٔظ .  

qnet.blogspot.com/-http://egٕٖٓٔ/ٖٓegypt.html-qnet-is-/what 

http://qnetv7page_-.blogspot.com/p/blogٗ1ٔ1.html 

http://eg-qnet.blogspot.com/2013/03/what-is-qnet-egypt.html
http://qnetv7.blogspot.com/p/blog-page_4918.html
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 Goldmineشػػػركة أيػػػرن اسػػػمها   جولػػػدف مػػػايف اننرناشػػػوناؿ ) -3
international نننهو نهجا  ير ف  كيفية احنساب العموالت ، فالنسػجيؿ )

$ دوالر  ، وبعػد 7٢عمػى الوكالػة بػدفع مبمػ   بها يكوف عػف طريػؽ الحصػوؿ
الحصوؿ عمى الوكالة نصبح موظفػا رسػميا بالشػركة وسػوؼ يكػوف لػؾ موقعػا 
الكنرونيا  ابنا ونكوف لؾ شجرة أسفؿ مف اسػمؾ مػف يبللهػا نجنػ  األربػاح ، 
فإيا أقنعت شيصيف وسجبل مف يبللؾ أسفؿ اسمؾ واحد عمى الجانب األيمػف 

$ دوالر ، وكػػػؿ 3٢أليسػػػر فسنحصػػػؿ عمػػػى عمولػػػة =واآليػػػر عمػػػى الجانػػػب ا
دوالر إإػػاف  ، أب 2شػػيص نديمػػه الػػى الشػػجرة بنفسػػؾ نحصػػؿ عمػػى ربػػح =

 $ دوالر . 34مجموع أوؿ شيصيف نكسبهـ إلى العمؿ = 
الحظ أف ميا المبمػ  أك ػر مػف نصػؼ مبمػ  االشػنراؾ ، ومػيل مػى العمولػة 

 يميف وواحد ف  اليسار .الوحيدة النى نحصؿ عميها ننيجة إإافة واحد ف  ال
  -أما باقى العموالت فسنحصؿ عميها كالنال   

 3٢يسػار نعطيػؾ الشػركة عمولػة 3يمػيف+  3عندما يصؿ عػدد الػوكبلط  
 3/3Aدوالر وميا مو نظاـ الربح الين سوؼ نعمؿ عميه وميا يسػمى اليطػة 

أشياص  3دوالر عف اإافة  3٢ومعنى ميل اليطة أنؾ نحصؿ عمى عمولة 
اشياص جدد فى يسارؾ سواط كاف مػهالط األشػياص مػف  3ى يمينؾ وجدد ف

 دعونؾ أنت شيصيا أو مف دعوة مف نحنؾ . 
ال لػـ نسػنحؽ العمولػة  - والبد مف النوازف بيف اليراعيف األيمف واأليسر وا 

وكيػؿ + ولػـ يوجػد أحػد عمػى اليسػار لػـ نسػنحؽ  2٢٢فمو وجد عمػى اليمػيف 
قػػػؿ مػػػف  بل ػػػة لػػػـ نسػػػنحؽ إال العمولػػػة عمولػػػة اليطػػػوة ، وكػػػيلؾ إيا وجػػػد أ

 النحفيزية . 
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مبلحظة  أوجدت الشركة قانونا يسمى )قانوف سقؼ الديؿ( يحافظ عميهػا 
يػػرة ويعنبػػر ويمنػػع نعػػرض الشػػركة ألب نػػوع مػػف اليسػػارة ننيجػػة دفػػع أربػػاح كب
شػيص  45صماـ أماف يحوؿ دوف إفبلسها ، حيث نقـو الشركة بدفع أربػاح 

شػػيص باليسػػار ولميػػـو الواحػػدت لكػػؿ مشػػنرؾ كحػػد أقصػػى  45بػػاليميف مقابػػؿ 
    (1)$ دوالر ومو أعمى مسنون أرباح نقدمه الشركة . 45٢ومو يساوب 

                                                 

، اٌّٛمٛع اٌؾبًِ اٌىبًِ ػٓ ؽشوخ عٌٛذ ِب٠ٓ ، ِٛلغ  ِؾّذ فالػ اٌؾبفؼٝ( ٔ)

، اٌخطٛاد اٌز٘ج١خ ٌٍشثؼ ِٓ اإلٔزشٔذ ٚفشفخ إٌغبػ ِغ  ٕٓٔٓأوبد١ّ٠خ اٌّذ٠ٕخ 

 . عٌٛذ ِب٠ٓ اٌؼب١ٌّخ ، ِٛلغ عٌٛذ ِب٠ٓ 

http://elmadinaٕٓٔٓ.ownٓ.com/t1ٔtopic-#ٔٙٗ 

page_-http://goldminema.blogspot.com/p/blogٔٓ.html 

http://elmadina2010.own0.com/u2
http://elmadina2010.own0.com/t91-topic#164
http://goldminema.blogspot.com/p/blog-page_10.html
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شركة أيرن اسمها   شركننا ننعامؿ بالجنيه المصرب فالنسجيؿ عػف  - 4

، بعد ما نشنرن منػنو مػف مننجػات الشػركة ج  35٢طريؽ شراط مننو بمبم  
اقننػػاع نكػػوف وكػػيبل لمشػػركة يحػػؽ لػػؾ نسػػويؽ المننجػػات بعمولػػة ، فبمجػػرد 

شماؿ( نقـو  1يميف+  1ؾ فى شبكنؾ ) شيصيف وشرامهما المننو عف طريق
 جنيه نحفيزية .  1٢٢الشركة بمكافمنؾ بمبم  

 

http://3.bp.blogspot.com/-J3Cs4rH7I3Q/T0kR7rZHO4I/AAAAAAAAAAg/zlCmUFW4EdU/s1600/33.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-J3Cs4rH7I3Q/T0kR7rZHO4I/AAAAAAAAAAg/zlCmUFW4EdU/s1600/33.jpg
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جدد الػى شػبكنؾ  قاـ كؿ واحد مف الشيصيف أسفمؾ بادياؿ شيصيف فإيا
يسػػار ، ونقػػـو الشػػركة بإعطامػػؾ  2يمػػيف+ 2نصػػبح انػػت نمنمػػؾ شػػبكة بهػػا 

 جنية عمولة.  1٢٢
جنية مػع كػؿ اربػع أعإػاط جػدد الػى الشػبكة بشػرط  1٢٢  نربح مبلحظة
فى الفرع اليسار سواط قمت انػت باديػالهـ  2فى الفرع اليميف و  2 اف يكوف

 احد اصدقامؾ . مباشرة او عف طريؽ

   
 

 جنيه 2٢٢يسار( نربح  4يميف +  4أشياص ) 8إيا أصبح فى شبكنؾ 
 1٢٢ومع كؿ ا نيف فى الفرع اليميف + ا نيف فى الفرع اليسار ... نربح انت 

 جنيه مباشرة
 

 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-xMf9W2i9BBw/T0kUdVx62FI/AAAAAAAAAAo/K91KLtidG8I/s1600/22.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xMf9W2i9BBw/T0kUdVx62FI/AAAAAAAAAAo/K91KLtidG8I/s1600/22.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-8cZuhe8eWS4/T0kUrrH_36I/AAAAAAAAAAw/jtB05iB6mi0/s1600/11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-8cZuhe8eWS4/T0kUrrH_36I/AAAAAAAAAAw/jtB05iB6mi0/s1600/11.jpg
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الحد األقصى لمعموالت الن  يمكف أف نحصػؿ عميهػا فػ  اليػـو الواحػد مػو 
شػػماؿ ،  16يمػػيف +  16جنيػػه فػػإيا سػػجؿ فػػ  شػػبكنؾ فػػ  يػػـو واحػػد  4٢٢

جنيػػػه ، ولكػػػف حفاظػػػا عمػػػى الشػػػركة مػػػف 8٢٢فػػػالمفروض أف نحصػػػؿ عمػػػى 
جنيػػه 4٢٢االنهيػػار يػػنـ منحػػؾ الحػػد األقصػػى لمعمولػػة يػػبلؿ يػػـو واحػػد ومػػو 

  (1)مصرب . 
!خطأ

 
ميا بالنسبة لشػركات نسػويؽ المننجػات أمػا بالنسػبة لشػركات النسػويؽ  -

مها يطط عموالت نينمؼ عف شػركات نسػويؽ عف طريؽ مشامدة اإلعبلنات ف
                                                 

(
ٔ

( ؽشوزٕب ٌٍزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ، ؽشوزٕب أٚي ؽشوٗ ِقش٠ٗ ٌٍزغ٠ٛك اٌؾجىٝ ، ِٛلغ ؽشوزٕب 

، ٔبدٞ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ِقش ،  % ٓٓٔؽشوخ رغ٠ٛك ؽجىٝ ػشث١ٗ ِقش٠ٗ أٚي ، 

 ِٛلغ ٠ب٘ٛٚ ِىزٛة  .

                                                  http://shirktnaٔ.blogspot.com/- 

http://qnet.mountada.biz/tٕٔ٘topic- 

http://dvdٗarab.maktoob.com/f11ٔ/ٖٕٖٙٔ1ٖ-html 

http://3.bp.blogspot.com/-Tb_Sf6F4iJo/T0keGV5bOqI/AAAAAAAAAA4/o9JMZc1AFKg/s1600/5555.jpg
http://shirktna1.blogspot.com/
http://qnet.mountada.biz/t215-topic
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ليكـ نمايج ليطط عموالت بعض ميل الشركات    -المننجات وا 
سػػػنت لمكميػػػؾ  1نمػػػنح  (OlympicBux)شػػػركة أوليمبػػػؾ بػػػوكس   -1

 8% الريفيراؿ )مف يسجموف يبلؿ الشيص( ، ونبعػث لموكيػؿ 1٢٢وعمولة  
ساعة  48ع يبلؿ دوالر حد أدنى لمسحب ، ومدة الدف 2.99إعبلنات يوميا و

 (. ALERTPAYعمى بنؾ  )
سػػػنت لمكميػػػؾ  1نمػػػنح العإػػػو  (ClickinaMe)شػػػركة كميػػػؾ نػػػاـ    -2

دوالر  1.99إعػبلف يوميػا و  24% الريفيراؿ ، ونبعػث لمعإػػو 5٢عمولة و 
 (1)حػد ادنى مدة الدفع ف  سػػاعات . 

 
 انفزع انثانث :

 اآلثار االلتصاديح نهتسُيك انشثكي
الشػبك  لهػا مميػزات وفوامػد نعػود عمػى المجنمػع بػػالنفع  صػناعة النسػويؽ

  -كما أف لها سمبيات أير مرأوب فيها ونه ر بالسمب عمى الفرد والمجنمع  
 أوال  مميزات النسويؽ الشبك   

أ ( زيادة نسب األرباح النػى نحققهػا الشػركة المننجػة أو المصػنع إيا مػ  
 النسويؽ العادب النقميدب . اسنعممت نظاـ النسويؽ الشبك  بدال مف نظاـ 

ب( ازدياد شهرة الشركة المننجة أو المصنع ويلػؾ إلقبػاؿ المػواطنيف عمػى 
 مننجانها .

 ج( زيادة مننجات الشركة ننيجة زيادة المبيعات .
د( كسػػب الشػػركة المننجػػة سػػوؽ أكبػػر لنصػػريؼ مػػيل المننجػػات ، بعػػد أف 

                                                 

(
ٔ

دل١مخ  ٓٗؽشوبد فٟ  ٓٔ( ؽشوبد سثؾ١خ ِغب١ٔخ ٚؽشػ١خ ، ِٕزذ٠بد عزبس رب٠ّض ، ٚ 

دٚالس، ِٕزذٞ ثشاِظ ٔذ ، ِٕزذٞ اٌّبي ٚاألػّبي، لغُ اٌؾشوبد اٌشثؾ١خ  ٠ٖ٘غبٚٞ 

 اٌّغب١ٔخ . 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=ٕٕٔٓ٘٘ٙٙ  

http://www.bramjnet.com/vbٖ-/archive/index.php/tٙ1ٔ1ٗ1.html 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=12055662
http://www.bramjnet.com/vb3/archive/index.php/t-691948.html
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طا عمػى قػدرة الشػركة كانت نصنع مى سوقها ، وحدود مػيا السػوؽ ينحػدد بنػا
المادية عمى نوصيؿ المننو ألبعد مكػاف ، ومػع النسػويؽ الشػبكى أصػبح لػدن 
 الشركة سوؽ عالمية ليس لها حدود ألنها نعنمد عمى األننرنت فى عممها .

مػػ ( إناحػػة فرصػػة لػػؾ إلقامػػة مشػروع يػػاص بػػؾ دوف الحاجػػة لػػرأس مػػاؿ 
 ييكر  أو حنى مكاف لممشروع ، أو نكاليؼ نرمقؾ .

و ( االسػػنقبلؿ والحريػػة اليانيػػة فػػى العمػػؿ حيػػث إنػػؾ رمػػيس نفسػػؾ، أنػػت 
الػػيب نحػػدد منػػى وأيػػف نعمػػؿ ، وأنػػت الػػيب نػػنحكـ فػػى النرقيػػة حسػػب جهػػدؾ 

 المبيوؿ ، وميا يشجع عمى اإلبداع ويساعد عميه .
ز ( الحرية المالية حيث نػوفير األربػاح النػ  نحقػؽ أحبلمػؾ ورأبانػؾ فػ  

 وقت يسير . 
ويؽ الشػػبك  بيمػػة صػػحية إلقامػػة عبلقػػات طيبػػة مػػع اآليػػريف ح ( النسػػ

 واالينبلط بهـ ومساعدنهـ والنعاوف معا لنبادؿ اليبرات والمهارات .  
ط ( نطػػػوير الػػػيات واالسػػػنفادة مػػػف وقػػػت الفػػػراغ واسػػػن مارل فيمػػػا يفيػػػد ، 
والػػنيمص مػػف الشػػعور بالممػػؿ واإلحبػػاط ، ومػػف  ػػـ االنطػػبلؽ نحػػو مسػػنقبؿ 

   (1)أفإؿ .  
                                                 

(
ٔ

اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ، ِٛلغ و١ٛ ٔذ ِقش ، ١ِّضاد اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ،  فٛائذ ١ِّٚضاد( 

 .اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ ، ِٛلغ ػشة اْٚ ال٠ٓ  

qnet.blogspot.com/-http://egٕٖٓٔ/ٖٓegypt.html-qnet-is-/what- 

online.amuntada.com/t-http://arabٕ٘topic- 

      -why-network-marketing-is-the-best-way-to-earn-money-

-network-http://www.hollynunan.com/whyhome, -from

home-from-money-earn-to-way-best-the-is-marketing/ 

      -Fourteen reasons-network-marketing-makes-the-best-

business-for-women, 

http://whatsforwork.wordpress.com/ٕٖٓٔ/ٓٙ/ٓٙ/ٔٗ-reasons-

women-for-business-best-the-makes-marketing-network/ 

       - Egyway and Network Marketing, P. 1  

        -Basics of Network Marketing, P. 1,19  

       -Ann Sieg, The 7 Great Lies Of Network Marketing, p.9 .  

http://eg-qnet.blogspot.com/2013/03/what-is-qnet-egypt.html
http://arab-online.amuntada.com/t25-topic
http://www.hollynunan.com/why-network-marketing-is-the-best-way-to-earn-money-from-home/
http://www.hollynunan.com/why-network-marketing-is-the-best-way-to-earn-money-from-home/
http://whatsforwork.wordpress.com/2013/06/06/14-reasons-network-marketing-makes-the-best-business-for-women/
http://whatsforwork.wordpress.com/2013/06/06/14-reasons-network-marketing-makes-the-best-business-for-women/
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  انيا   سمبيات النسويؽ الشبك 
مما ال شؾ فيه اف اننشار نشاط النسويؽ الشػبك  او الهرمػ  يم ػؿ يطػرا 
كبيرا ونحديا حقيقيا اماـ االقنصػاد المصػرب، ياصػه فػ  حالػه عػدـ االسػنفادل 
منػػه كنػػوع مػػف انػػواع النجػػارل االلكنرونيػػه النػػ  نسػػامـ فػػ  زيػػادل اسػػن مارات 

ة يصػػبح احنيػػاال بشػػكؿ مينمػػؼ وجديػػد لئليقػػاع الدولػػه، فهػػو فػػ  مػػيل الحالػػ
بآالؼ الإػحايا وكػأنهـ شػركات نوظيػؼ أمػواؿ، ولكػنهـ فػ  الحقيقػة يإػروف 
بشػػكؿ كبيػػر باقنصػػاد الػػببلد مػػف يػػبلؿ إػػياع كػػـ كبيػػر مػػف المػػديرات عمػػى 
أصحابها لصالح العامميف بنمؾ الشركات الييف يحولوف أمػوالهـ إلػى اليػارج ، 

ويؽ الشبك  قػد ينسػبب فػ    ػار اقنصػادية واجنماعيػة وكننيجة طبيعية فالنس
  -أير مرأوب فيها أممها ما يم   

اسنمرار ممارسات شركات النسويؽ الشبك  نهدب إلى يمؽ حالة مػف  -1
 عدـ ال قة ف  االقنصاد لدن المسن مريف األجانب.

انيفاض قيمه الجنيه ننيجه زيادل الطمب عم  العممه الصعبه لنمويػؿ  -2
ات الن  ينـ نسويقها مف يبلؿ النسويؽ الشبك ، ونراجع شراط المننج

 االسن مارات االجنبيه ف  مصر. 
عدـ اسنفادل الدوله مف االمواؿ المسن مرل ف  ميا النشاط، حيث انهػا  -3

 .  أير ياإعه لمإرامب او دفع الرسـو
االإػػػرار بالصػػػناعه المصػػػريه، حيػػػث انػػػه قػػػامـ عمػػػ  نشػػػجيع شػػػراط  -4

اجػػدل بالفعػػؿ فػػ  السػػوؽ المحمػػ ، وننػػافس المننجػػات االجنبيػػه المنو 
 السوؽ المصرب. 

يػهدب بطريقػه أيػر مباشػرل الػػ  زيػادل اعػداد المهمشػيف والفقػراط فػػ   -5
 المجنمع، بسبب نإيـ ارباح فمه معينه مف المجنمع .

وأييرا اننبهت بعض الدوؿ إلى يطر مػيا النػوع مػف النعامػؿ فحرمنػه   -6
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نسػػػويؽ الشػػػبك ، حيػػػث ، ففػػػ  السػػػعوديه نػػػـ منػػػع مزاولػػػه نشػػػاط ال
اعنبرنه وزارل النجارل السعوديه انه نشاط ُمإمؿ وُمحـر دوليا وال نقوـ 
الوزارل بنسجيمه ف  السػجؿ النجػارب لمػا فيػه مػف نغريػر ويػداع واكػؿ 
المواؿ المواطنيف، كيلؾ نـ نجريـ النعامؿ بنظاـ النسويؽ الشبك  فػ  

اد اإليرانػ ، كمػا ايراف، لما سببه مف حدوث يسامر فادحه فػ  االقنصػ
انػػه نسػػبب فػػ  انهيػػار االقنصػػاد االلبػػان  )حيػػث يسػػر  م ػػ  الشػػعب 

مميػػػار دوالر ننيجػػػه النعامػػػؿ فػػػ  مػػػيا  1.2األلبػػػان  مػػػا يقػػػرب مػػػف 
النظاـ(، وحدوث حاالت مف العصياف المدن ، كادت ننحوؿ ال  حػرب 

 (1). 1997امميه لوال نديؿ االمـ المنحدة ف  عاـ 
 

 
 
 

                                                 

(
ٔ

اإلخجبس٠خ اٌّقش٠خ ،   onaِٛلغ ٚوبٌخ أٔجبء ( اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ اٌّزُٙ اٌجشئ ، 

، ِٚٛلغ عش٠ذح اٌفغش  اٌؾجىٟ ث١ٓ اٌزغش٠ُ ٚاٌزؾش٠ُ ، ِٛلغ أخجبسن اٌزغ٠ٛك 

 اإلٌىزش١ٔٚخ ، 

http://onaeg.com/?p =ٖٔٓٙ71ٓ- 

http://www.akhbarak.net/articles/m/ٖٕٔٙٓ71ٙ- 

d=http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsIٖٗٓ٘ٗٗ&secid=ٔٙ

&vid=ٕ#- 

http://onaeg.com/?p%20=1036790-
http://www.akhbarak.net/articles/m/13260796
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=405443&secid=16&vid=2
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=405443&secid=16&vid=2
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 : ادلثحث انثاوي 
 انتسُيك انشثكي يف ادليزان انفمٍي

 ادلطهة األَل 
 انتكييف انفمٍي نهتسُيك انشثكي 

النسويؽ الشبك  معاممة معاصرة يينمؼ حكمها نبعا لبلينبلؼ ف  
  نكييؼ ميل المعاممة إلى نكييفها ، وقد انقسـ العمماط المعاصروف ف

   فريقيف
 الفريؽ األوؿ    

ت الشكمية الن  ننـ بهػا مػيل المعاممػة فقػالوا نظر ميا الفريؽ إلى اإلجراطا
م  عبارة عف عقد بيع انإػـ إليػه أحػد العقػود الناليػة   السمسػرة أو الجعالػة 

 أو الوكالة بأجر . 
 اما البيع فؤلف الشركة نبيع لممسوؽ سمعة حقيقية . 

وأمػػا كػػوف العقػػد المنإػػـ إلػػى البيػػع سمسػػرة فػػؤلف المسػػوؽ الشػػبك  يػػأن  
لمشركة يشنروف مننجانها مقابؿ عمولة وميا مو ما يحدث ف   بعمبلط وزبامف

 عقد السمسرة . 
وأمػػا كػػػوف العقػػػد المنإػػـ إلػػػى البيػػػع جعالػػػه فػػؤلف الشػػػركة نسػػػم  جعػػػبل 
)عمولػػة( لمػػف يػػأن  بشيصػػيف أحػػدمما يمينػػه واآليػػر يسػػارل ، والجعالػػه عقػػد 
جػػػامز شػػػرعا ، فػػػإيا أحإػػػر المسػػػوؽ شيصػػػيف أو أربعػػػة أو أك ػػػر بالطريقػػػة 
المنفؽ عميها )نوازف جناح  الشبكة( يسنحؽ الجعؿ )العمولة( المنفؽ عميهػا 

 مع الشركة . 
وأما كوف العقد المنإـ إلػى البيػع وكالػة بػأجر فػؤلف العميػؿ بمجػرد شػراط 
مننو مف الشركة يصػبح وكػيبل لمشػركة فػ  نسػويؽ مننجانهػا مقابػؿ أجػر مػو 
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  (1)العموالت الن  ننظمها الشركة بطريقة معينة . 
 الفريؽ ال ان    

نظر ميا الفريؽ إلى قصد المنعاقديف وأرإػهما مػف مػيل المعاممػة فكيلػؼ 
 ميا العقد عمى أنه ربا و قمار وميسر  وعقد اشنمؿ عمى أرر . 

أمػػا كونػػه ربػػا   فػػؤلف مػػف يشػػنرب المنػػنو يػػدفع مبمغػػا مػػف المػػاؿ مقابػػؿ 
الػػربح فقػػط،  الحصػػوؿ عمػػى مبػػال  عمػػى ميمػػة عمػػوالت ، فالمعاممػػة أساسػػها

والمنػػنلو صػػورٌة وأطػػاط نسػػويق  لػػيس أك ػػر  كمػػا ورلد يلػػؾ فػػ  موقػػع الشػػركة 
ػػؿ يجػػد أف العلميػػؿ يػػدفع مبمغاػػا لبلشػػن راؾ  عمػػى اإلننرنػػت، فالنػػاظر بعػػيف المنأمن
ُمقاب ؿ حصوله عمى األرباح الكبيرة، والسمعة أطاط، وميا فيه شػبهه مػف الربػا، 

بلػا   االبقػرة    ﴿ ولأل -عز وجؿ  -وقد قاؿ اهلل  ـل الرن رَّ حل ؿَّ المَُّه الهبليهعل ول [، 275حل
برة باألسػماط، ولكػف بالمإػاميف والُمسػمَّيات   فقػد يكػوف  ظ أنه ليست الع  والح 
الفعؿ )ربا( وال ُيسمُّونه )ربا(  كملف ُيسمُّوف ربا البنوؾ )فامدة(، وكملف ُيسموف 

ػػف األ سػػماط النػػ  أيَّرمػػا أعػػداط اليمػػر )مشػػروبات روحيػػة(، وأيػػرل الك يػػر م 
لى اهلل المشنكى .  الدنيف  حنى نوافؽ ألمز جة الناس وأمواطمـ، وا 

وحنػػى لػػو سػػمَّمنا جػػدالا أف المنػػنلو مقصػػود فػػ  البرنػػامو، وأف العإػػو لػػه 
أرلض صحيح ف  المننلو، فإف الشراط مف يػبلؿ مػيا البرنػامو ال ُييرجػه عػف 

ػػف ال مػػيامب الفقهيػػة األربعػػة وأيػػرمـ عمػػى كونػػه )ربػػا(  فقػػد انَّفػػؽ الفقهػػاط م 
ػمعة معهػا نقػد فػ  البػدؿ  نحريـ المبادللة إيا نإمَّنت نقػداا فػ  أحػد البػدلليف وس 
ػػف النقػػد المإػػمـو لمسػػمعة أو ُمسػػاوياا لػػه،  ػػر، وكػػاف النقػػد الُمفػػرلد أقػػؿ م  اآليل

                                                 

(
ٔ

، أعبِخ ػّش األؽمش ،  7ٔ-٘ٔ( أؽّذ ع١ّش لشٟٔ ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك ثؼٌّٛخ ٘ش١ِخ، ؿ

، صا٘ش ثٍفم١ٗ ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ رؾذ   1-1اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ِٓ إٌّظٛس اٌفمٟٙ، ؿ

، ٚففٟ ػبؽٛس أثٛص٠ذ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ فٟ مٛء  1ٔ-7ٔاٌّغٙش ، ؿ

 اٌٛػٟ االعالِٟ اٌى٠ٛز١خ اإلٌىزش١ٔٚخ، اٌّمبفذ ، عش٠ذح 

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=.ٗ11 - 

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=.488
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ومػػيا منحقنػػؽ فػػ  برنػػامو )النسػػويؽ  (1) ويطمػػؽ عميهػػا الفقهػػاط )مػػد عجػػوة(
 الشبلك (.

فالُمشنر ؾ يدفلع مبمغاا قميبلا مف الماؿ  ليلحُصؿ عمى مبمػ  كبيػر منػه، فهػ  
 (2)نقود بنقود مع النفاُإؿ والنأيير، وميا مو الربا المحرَّـ بالنص واإلجماع. 

وأمػػا كونػػه عقػػد قمػػار وميسػػر   فمػػف حيػػث إف العميػػؿ يػػدفع المػػاؿ مقابػػؿ 
نػػ  قػػد نزيػػد عمػػا دفعػػه الحصػػوؿ عمػػى  العمػػوالت النانجػػة مػػف النسػػويؽ ، وال
 (3)فيغنـ ، أو ننقص أو ننعدـ فيغـر وميا عيف القمار  .  

وأما كونه بيع أرر   فؤلف الُمشنر ؾ ال يلدرب مؿ مو قادر عمػى اسػن قطاب 
وجمػػع ُمشػػنر كيف جػػُدد أـ ال  ومػػؿ سػػيكوف قػػادراا عمػػى الػػربح أـ أنػػه سػػريعاا مػػا 

ػا كمَّمػا يلسقط بسبب اليسارة  ون سبة الغرر قميمة ف   أعمى الشبكة، ونزيد حنما
 نزلت إلى أسفؿ.

يف، أأمبهما أيوفهمػا،  ر مو النردُّد بيف أمرل ػولض  (4)والغرل بمعنػى   أف الع 
                                                 

(
ٔ

،  ٕٙٔ/ٙ، اٌّٛاق ، اٌزبط ٚاإلو١ًٍ ،  1ٗٗ-1ٖٗ/ٗ( ِؾّذ ػ١ٍؼ ، ِٕؼ اٌغ١ًٍ ، 

، اثٓ ؽغش ا١ٌٙزّٟ ، رؾفخ اٌّؾزبط ،  ٕ٘/ٕصوش٠ب األٔقبسٞ، أعٕٝ اٌّطبٌت ، 

، اثٓ سعت اٌؾٕجٍٟ ، اٌمٛاػذ ،  7ٕ/1ٕ، اثٓ ر١ّ١ٗ ، ِغّٛع اٌفزبٜٚ،  17ٕ-1ٕ٘/ٗ

 . 1ٖٖ/ٗ، اثٓ اٌّشرنٝ ، اٌجؾش اٌضخبس ،  1ٕٗؿ

(
ٕ

( ػٍٟ أؽّذ ٚع١خ ، اٌشدٚد اٌٛامؾخ اٌغ١ٍخ ػٍٝ ِٓ أثبػ هش٠مخ اٌزغ٠ٛك اٌؾجى١خ، 

ٌغبٌٛط ، ِٓ ٌؼجخ إٌقت اٌٙش١ِخ إٌٝ ؽ١ًٕ اٌق١ٕ١خ، ِٛلغ ِٛلغ األٌٛوخ، د/ػٍٟ ا

 إٌّجش اٌؼٍّٟ ،

 http://www.alukah.net/Spotlight/ٓ/ٖٗٙ٘1/#ixzzٕqDPqPhٓٓ - 

al-http://alminbrٖelmy.com/vb/showthread.php?t=ٕٔٔ٘٘- 

(
ٖ

( د/ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ا١ٌّٕٟ، رى١١ف اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ٚاٌٙشِٟ ٚؽىّٗ ، ِٛلغ 

اٌٍّزمٝ اٌفمٟٙ، د/عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ، ؽىُ اٌزؼبًِ ِغ ؽشوخ ثضٔظ وَٛ، ِٛلغ ف١ذ 

 اٌفٛائذ ،
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=ٗ7٘1- 

http://www.saaid.net/fatwa/fٗٔ.htm#ٕ- 

(
ٗ

،  ٘ٔ/٘( ٘زا رؼش٠ف اٌغشس ػٕذ اٌؾبفؼ١خ . اٌّبٚسدٞ ، اٌؾبٚٞ فٟ فمٗ اٌؾبفؼٟ، 

ِب ٠ىْٛ ِغٙٛي اٌؼبلجخ ال  ،  ٚػشفٗ اٌؾٕف١خ ثأٔٗ : ٘ٓٗ/ٖاٌشٍِٟ، ٔٙب٠خ اٌّؾزبط، 

، اٌض٠ٍؼٟ ، رج١١ٓ اٌؾمبئك،  1ٗٔ/  ٕٔاٌغشخغٟ ، اٌّجغٛه ، . ٠ذسٞ أ٠ىْٛ أَ ال

: ِب ؽه فٟ ؽقٛي أؽذ ػٛم١ٗ أٚ  ، ٚػشفٗ اثٓ ػشفٗ ِٓ اٌّبٌى١خ ثأٔٗ ٙٗ/ٗ

، اٌشفبع ، ؽشػ ؽذٚد اثٓ  ٕٕٗ/ٙاٌزبط ٚاإلو١ًٍ ، اٌّٛاق ، .    ِمقٛد ِٕٗ غبٌجب

http://www.alukah.net/Spotlight/0/46539/#ixzz2qDPqPh00
http://alminbr-al3elmy.com/vb/showthread.php?t=11525
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4758-
http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#2
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يلغمب عمى الظػفن عػدـ وجػودل أو نحقُّقػه عمػى النحػو  -المبيوؿ مقابمه الماؿ-
ُـّ إلػػى مػػيل  المرأػػوب  ومػػيا مػػا يحػػدث فػػ  بػػرامو مػػيل المعاممػػة   فالػػيب ينإػػ

نوسػبل  -ال حاجػة لػه فيهػا أالبػا-البرامو يدفع مبمغاا مػف المػاؿ لشػراط سػمعة 
بهػػيا الشػػراط  إلػػى الحصػػوؿ عمػػى العمػػوالت االحنماليػػة مجهولػػة النحقػػؽ ومػػيا 

 (1) عيف الغرر .

                                                                                                                   

، ٚػشفٗ اٌؾٕبثٍخ ثأٔٗ: ِب ال ٠مذس ػٍٝ رغ١ٍّٗ عٛاء وبْ ِٛعٛدا أٚ  ٕٗ٘ػشفخ ، ؿ

، اثٓ لذاِٗ ، اٌّغٕٟ ،  1ٕ/ٕاثٓ اٌم١ُ ، إػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ سة اٌؼب١ٌّٓ ،  ِؼذِٚب .

ٗ/ٕ1ٗ  . 

(
ٔ

ِشعغ عبثك ، د/ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض  ػٍٟ أؽّذ ٚع١خ ، اٌشدٚد اٌٛامؾخ اٌغ١ٍخ ، (

أؽّذ ع١ّش لشٟٔ ، ِشعغ عبثك،  ا١ٌّٕٟ، رى١١ف اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ٚاٌٙشِٟ ٚؽىّٗ،

أعبِخ ػّش األؽمش ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ِٓ ،  1ٔؽىُ اٌزغ٠ٛك ثؼٌّٛخ ٘ش١ِخ، ؿ

 . 1ٔ-1ٔإٌّظٛس اٌفمٟٙ، ؿ
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 ادلطهة انثاوي
 احلكم انشزعي نهتسُيك انشثكي

مػػة اينمفػػت اسػػنرانيجية العممػػاط المعاصػػريف فػػ  الحكػػـ عمػػى مػػيل المعام
مػنهـ د/  –المسنجدة فبعإهـ يػرن أف يسػمؾ فػ  الحكػـ مسػمؾ النقعيػد العػاـ 

نفاصػػيؿ بعػػض شػػركات -بمعنػػ  أف نهيػػي عينػػة لمدراسػػة  –سػػام  السػػويمـ 
ويكػوف الحكػـ الصػادر بنػاط عمػى مػيل  -النسويؽ الموجودة عمى أرض الواقػع

فػس الدراسة أو الفنون حكمػا شػامبل لكػؿ شػركات النسػويؽ النػ  نسػير عمػى ن
 نهو ميل الشركات الن  يإعت لمدراسة . 

أف  -منهـ د/ ناصر بف عبد اهلل السمم  –بينما يرن بعض المعاصريف 
يسمؾ ف  الحكـ دراسة كؿ شركة عمى حدل وبياف الحكـ الشرع  ف  أعمالها 

 (1)وبرامجها دوف نعميـ. 
مػع ويرن الباحث   أف المينار مف االنجاميف السػابقيف مػو النقعيػد العػاـ 

األيػػي فػػ  االعنبػػار معرفػػة نفاصػػيؿ كػػؿ شػػركة يسػػنفنى فيهػػا العممػػاط ومراعػػاة 
مدن انطباؽ يططها وبرامجها ليطػط وبػرامو الشػركات النػ  نػـ الحكػـ عميهػا 
مػػف عدمػػه ، فػػبل يقصػػد بالنقعيػػد العػػاـ أنػػه طالمػػا حكمنػػا عمػػى شػػركة نسػػويؽ 

ؽ شػبك  ال شبك  معينة بعدـ جػواز أنشػطنها وأعمالهػا ، أف كػؿ شػركة نسػوي
يجػػوز االنإػػماـ لهػػا والنعامػػؿ معهػػا دوف النظػػر فػػ   ليػػة عممهػػا وأنشػػطنها 

 ويطط عموالنها .  
 

                                                 

(
ٔ

جىٟ رى١١فٗ اٌفمٟٙ ( ِشوض اٌز١ّض اٌجؾضٟ فٟ اٌمنب٠ب اٌّؼبفشح ، اٌزغ٠ٛك اٌؾ

َ ، ٕٕٔٓ/٘/ٔ٘ـ اٌّٛافك ٖٖٗٔ/ٙ/ٕٕٚمٛاثطٗ، ؽٍمخ ٔمبػ ثؾض١خ ، ٠َٛ األؽذ 

 ثبٌمبػخ اٌّغزذ٠شح ، عبِؼخ اإلِبَ ، 

http://www.youtube.com/watch?v=iJٖdKtkrٗZk - 

http://www.youtube.com/watch?v=iJ3dKtkr4Zk
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 انفزع األَل 
  حكم انتسُيك انشثكي دلىتجاخ َسهع 

 نحرير محؿ النزاع   
انفػػؽ  العممػػاط عمػػى أف النسػػويؽ الشػػبك  دوف وجػػود منػػنو ولكػػف عػػف 

أف ميا النظاـ مػو مػف الربػا المحػـر  طريؽ جمع اشنراكات نقدية ، انفقوا عمى
 وقمار منه  عنه شرعا فبل يجوز النعامؿ به . 

كيلؾ انفقوا عمػى أنػه إيا كانػت العمولػة مباشػرة بحيػث إف كػؿ مػف يسػوؽ 
مننو يحصؿ عمى عمولة مف  مف مػيا المنػنو دوف اشػنراط نػوازف بػيف يمػيف 

عمػػى ويسػػار فكػػؿ مػػف يشػػنرب منػػنو عػػف طريقػػؾ دوف واسػػطة نحصػػؿ أنػػت 
 عمولة ، انفقوا عمى جواز يلؾ . 

أمػػػا إيا كانػػػت شػػػركة النسػػػويؽ ننعامػػػؿ عػػػف طريػػػؽ مننجػػػات يسػػػوؽ لهػػػا 
العمبلط ف  شبكة ومف يشنرن مننجػا يحػؽ لػه الحصػوؿ عمػى عمولػة إيا مػو 
سػػوؽ المنػػنو لغيػػرل ، وكػػيلؾ مػػف يسػػوؽ المنػػنو ممػػف مػػو فػػ  شػػبكة مػػيا 

كػيا ، فهػيل الصػورة الشيص يسنحؽ مػيا الشػيص عمولػة عمػى نسػويقه، وم
 (1)م  محؿ النزاع .  

 سبب اليبلؼ    
السبب ف  اينبلؼ العمماط المعاصريف ف  الحكػـ عمػى مػيل النازلػة يرجػع 

 إلى ما يم  
 جدة ميل النازلة وحدا نها .  -1
عػػدـ اطػػبلع بعػػض المفنػػيف عمػػى النفاصػػيؿ الدقيقػػة النػػ  نقػػـو  -2

 عميها م ؿ ميل الشركات . 

                                                 

(
ٔ

صا٘ش ثٍفم١ٗ ، ،  ٘-٠ٗك اٌؾجىٟ ِٓ إٌّظٛس اٌفمٟٙ، ؿأعبِخ ػّش األؽمش ، اٌزغٛ (

 . ٖٔاٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ رؾذ اٌّغٙش ، ؿ
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نعػػرض بهػػا أسػػممة المسػػنفنيف حػػوؿ مػػيا ايػػنبلؼ الكيفيػػة النػػ   -3
 الموإوع . 

  (1)أيهما المقصود ف  ميل المعاممة المننو أـ العمولة    -4
وأيإػػا ك ػػرة شػػركات النسػػويؽ الشػػبك  والنعقيػػد الػػيب يوجػػد فػػ   -5

 برامجها ويطط عموالنها . 
 أقواؿ العمماط   

   -اينمؼ العمماط المعاصروف ف  ميل المعاممة عمى قوليف   
األوؿ   ويػػػرن القػػػامموف بهػػػيا القػػػوؿ جػػػواز النعامػػػؿ مػػػع شػػػركات  القػػػوؿ

النسويؽ الشبك  عموما طالمػا كانػت منػاؾ مننجػات نسػوقها مػيل الشػركات . 
ممػػف قػػاؿ بهػػيا   د نصػػر فريػػد واصػػؿ ، و د/صػػالح السػػدالف، والشػػيخ أحمػػد 
الحداد، والشيخ محمد العمران ، والشيخ عبد الرحمف الحرف ، والشػيخ إبػراميـ 

 (2)لكم ـ، ولجنة الفنون باألزمر . ا
القوؿ ال ان    ويػرن القػامموف بػه عػدـ جػواز النعامػؿ مػع الشػركات النػ   

ننبع نظاـ النسويؽ الشػبك  حنػى ولػو وجػد منػنو . ممػف قػاؿ بهػيا   مجػامع 
والمجنة العممية الداممػة ( ، 3)ولجاف عممية كمجمع الفقه اإلسبلم  بالسوداف 

 بالمممكة العربية 
                                                 

(
ٔ

 . صا٘ش ثٍفم١ٗ ، اٌّشعغ اٌغبثك،  1أعبِخ األؽمش ، ِشعغ عبثك، ؿ (

(
ٕ

، ؽىُ اٌؼًّ  ٖ٘ػٍٟ ؽغٓ ػجذ اٌؾ١ّذ، رؼش٠ف ػمالء إٌبط ثؾىُ ِؼبٍِخ ثضٔبط، ؿ (

،  ِٗٔبٞ ٚاٞ ، صا٘ش ثٍفم١ٗ ، ِشعغ عبثك، ؿ فٟ ِبٞ ٚاٞ ؽشػب ، ِٛلغ ِٕزذ٠بد

فزبٜٚ ثؼل اٌّغ١ض٠ٓ ثفىشح اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ، ِٛلغ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ،             

topic-http://www.newmyway.com/t7211- 

http://nworkmarketing.blogspot.com/ٕٕٓٔ/ٕٓ-/blog

post_ٖ7ٓ1.html- 

(
ٖ

ثزبس٠خ  ٖ/ٕٗ( ِغّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ ، اٌزى١١ف اٌفمٟٙ ٌٕظبَ ؽشوخ ثضٔبط ، فزٜٛ سلُ 

َ ، ِٛلغ هش٠ك اإلعالَ ، ِٚٛلغ ٖٕٓٓ/ٙ/7ٔ٘ـ اٌّٛافك ٕٗٗٔ/سث١غ ا٢خش 7ٔ

 ّٟ ، إٌّجش اٌؼٍ

alelmy.com/vb/showthread.php?t-http://alminbr=ٙ- 

http://ar.islamway.net/fatwa/31900?ref=search- 

http://www.newmyway.com/t7211-topic
http://www.newmyway.com/t7211-topic
http://nworkmarketing.blogspot.com/2012/02/blog-post_3709.html
http://nworkmarketing.blogspot.com/2012/02/blog-post_3709.html
http://alminbr-alelmy.com/vb/showthread.php?t=6-
http://ar.islamway.net/fatwa/31900?ref=search
http://ar.islamway.net/fatwa/31900?ref=search
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، ودار  (1)مػػػ 14/3/1425( بنػػاريخ  22935لسػػعودية ، فنػػون رقػػـ )ا
/ 12/ 25( بنػػاريخ  3861اإلفنػػاط المصػػرية فػػ  فنوامػػا األييػػرة فنػػون رقػػـ )

، وممػف قػاؿ بهػيا مػف العممػاط  (2)ـ الن  ألغت الفنون القديمة بالحػؿ 2٢12
، ود/عمػػ  محيػػ   (4)، ود/ عمػػى السػػالوس (3)المعاصػػريف  د/سػػام  السػػويمـ

 .    (6)، وأيرمـ ك ير مف العمماط المعاصريف (5)الديف القرة داأ  
 األدلة والمناقشة  

 أدلة القوؿ األوؿ   
 اسندؿ مف قاؿ بجواز النسويؽ الشبك  بما يم    

 .  275قوله نعالى " وأحؿ اهلل البيع ... " البقرة  -1
وؼ وجه الداللة   أف العميؿ يحصؿ عمى المننو عف طريؽ عقد بيع مسن

 لمشروط واألركاف فيكوف ميا العقد جامزا بنص ميل اآلية الكريمة .
 نوقش مف وجهيف   

ف كػػاف ظػػامرل البيػػع   ألف السػػمعة أيػػر  األوؿ   ال نسػػمـ بػػأف مػػيا بيػػع وا 

                                                 

(
ٔ

 اة ، ( ِٛلغ اإلعالَ عؤاي ٚعٛ

qa.com/ar/ref/-http://www.islamٕٗ٘71/ 

د/ اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشعٛي، اٌؾىُ اٌؾشػٟ ٌٍزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ِٛلغ ( ٕ)

 اٌزٛافً االعزّبػٟ ف١ظ ثٛن .
-https://ar

ar.facebook.com/AlrwaqAlazhryBmhafztQnaMsjdAlrhmt/post

s/530793070317458 

(
ٖ

 ،د/عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ ، ٔظبَ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ، ِٛلغ د/عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ، لغُ اٌفزبٜٚ (

-IN-://suwailem.net/NewsDetails/SIGNhttpٕٖٔ- 

(
ٗ

  د/ػٍٟ اٌغبٌٛط ، ِٓ ٌؼجخ إٌقت اٌٙش١ِخ إٌٝ ؽ١ًٕ اٌق١ٕ١خ، ِٛلغ إٌّجش اٌؼٍّٟ ، (

al-http://alminbrٖelmy.com/vb/showthread.php?t=ٕٔٔ٘٘- 

(
٘

 ٠بد ٔٛس إعالِٕب .( ِٕزذ

  http://www.nourislamna.com/vb/t19202.html- 

(
ٙ

صا٘ش ثٍفم١ٗ ، اٌزغ٠ٛك ،  1ٔأؽّذ ع١ّش لشٟٔ ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك ثؼٌّٛخ ٘ش١ِخ، ؿ( 

 .  ٕٔ-ٕٓاٌؾجىٟ رؾذ اٌّغٙش ، ؿ

http://www.islam-qa.com/ar/ref/42579/
https://ar-ar.facebook.com/AlrwaqAlazhryBmhafztQnaMsjdAlrhmt/posts/530793070317458
https://ar-ar.facebook.com/AlrwaqAlazhryBmhafztQnaMsjdAlrhmt/posts/530793070317458
https://ar-ar.facebook.com/AlrwaqAlazhryBmhafztQnaMsjdAlrhmt/posts/530793070317458
https://ar-ar.facebook.com/AlrwaqAlazhryBmhafztQnaMsjdAlrhmt/posts/530793070317458
http://suwailem.net/NewsDetails/SIGN-IN-123
http://alminbr-al3elmy.com/vb/showthread.php?t=11525
http://www.nourislamna.com/vb/t19202.html
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مقصودة ، بؿ المقصود مػو العمػوالت، أمػا مػا ينػيرع بػه المػدافعوف عػف مػيل 
ومػف  ػـ ال يعػد ياسػراا إيا  البرامو مف وجود منػنو حقيقػ  يننفػع بػه المشػنرب

قوف والعػػامموف فػػ  مػػيل  ، فهػػ  حجػػة أوؿ مػػف ينقإػػها المسػػول نوقػػؼ الهػػـر
البرامو أنفسهـ، ويلؾ أنهـ حيف نسويؽ ميل المننجات نجدمـ يعنمدوف عمػى 
إبراز العموالت الن  يمكف نحقيقها مف يبلؿ االنإماـ لمبرنامو، بحيػث يكػوف 

إلقناع الشيص بالشراط، فمو لـ يكػف الهػدؼ  يكر ميل العموالت الييالية كافياا 
مو النسويؽ لما لجأ األعإاط إلػى إأػراط الجػدد بعمػوالت النسػويؽ، ولػيلؾ ال 
ؽ العإػػو مػػيل المننجػػات دوف يكػػر عمػػوالت النسػػويؽ، فهػػيا  يمكػػف أف يسػػول
يناقض مصػمحة العإػو نفسػها النػ  انإػـ لمبرنػامو ابنػداط مػف أجمهػا، ومػ  

ؿ منسمسؿ لنحقيؽ الحمـ بال راط الموعػود ، وممػا جيب مسوقيف جدد عمى شك
يهكػػػد أف المنػػػنو مػػػا مػػػو إال سػػػنار وممػػػ ، المقارنػػػة السػػػريعة بػػػيف عمػػػوالت 
النسػػويؽ وبػػيف منػػافع المننجػػات نفسػػها، فهػػيل المننجػػات قيمنهػػا ال ننجػػاوز 

دوالر بحسب سعر الشركة المعمف، أمػا العمػوالت فنصػؿ كمػا يكرنػا إلػى  1٢٢
$ دوالر فػػػ  نهايػػػة السػػػنة 5٢٢٢٢رياا، أو مػػػا يعػػػادؿ $دوالر شػػػه 25٢٢٢

األولى فقط، فهؿ يوجد عاقؿ يقصد ما قيمنه مامة ويدع يمسيف ألفاا  لو وجد 
يلؾ مف شيص لما كاف معدوداا مف العقبلط، فالعاقػؿ فػ  المعاوإػات الماليػة 
يبحث عف مصمحنه، والمصمحة م  مع النسويؽ، فبل بد أف يكوف القصد مو 

 (1). النسويؽ 
ال ان    لو سممنا بأنه بيع فبل نسمـ بأف ميل اآلية ندؿ عمى جوازل ألنها 

عامة ميصوصة بالنصوص الن  نهت عف الربا والغرر والقمار، والن  
                                                 

(
ٔ

ٌزى١١ف اٌفمٟٙ ٌؾشوبد اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ )ؽشوخ عٌٛذ ( ؽجىخ اٌّؾىبح اإلعال١ِخ، ا

و٠ٛغذ ٚؽشوخ ثضٔبط( ، د/عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ، ؽىُ اٌزؼبًِ ِغ ؽشوخ ثضٔظ وَٛ، ِٛلغ 

 ف١ذ اٌفٛائذ،  

  http://www.meshkat.net- 

tp://www.saaid.net/fatwa/fhtٗٔ.htm#ٕ- 

http://www.meshkat.net-/
http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#2
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 سيأن  يكرما ف  أدلة القوؿ ال ان .
عميه  –قوله نعالى   " ولمف جاط به حمؿ بعير " يوسؼ  -2

 ( . 72) -السبلـ
موالت الن  يحصؿ عميها المسوؽ مقابؿ عممه وجه الداللة   أف الع

وسعيه والشركة جعمنها مقابؿ عمؿ معيف )بيع المننو ألربعة عمبلط م بل( 
فإيا قاـ المسوؽ بالعمؿ اسنحؽ الجعؿ المنفؽ عميه مع الشركة بنص ميل 

  (2)ال ابنة بهيل اآلية الكريمة .  (1)اآلية فنظاـ العموالت مف قبيؿ الجعالة 
 النسويؽ الشبك  يفارؽ الجعالة مف وجول    نوقش  بأف

األوؿ   أف المجعوؿ له ف  الجعالة يسنحؽ الجعؿ بمجرد اننهاط العمؿ ، 
، بيبلؼ النسويؽ الشبك  ،  (3)والجاعؿ يوف  له بالجعؿ المنفؽ عميه 

فجميع شركات النسويؽ الشبك  ال نسمـ المسوؽ العمولة إال بعد أربعة 
ك ير مف الناس وسجموا نحنه فبل يسنطيع اسنبلـ أسابيع حنى لو أقنع ال

                                                 

(
ٔ

،  ٓٔٔ/ٔٔ. اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌؼشة ،  ِب ٠غؼً ٌٍؼبًِ ػٍٝ ػٍّٗ ( اٌغؼبٌخ: ٌغخ:

 .  1ٖٔلبعُ ثٓ ػجذهللا اٌمٛٔٛٞ ، أ١ٔظ اٌفمٙبء ، ؿ

ٚؽشػب : ػشفٙب اٌؾٕف١ٗ ثأٔٙب: ِب ٠غؼً ٌإلٔغبْ ػٍٝ ؽٝء ٠فؼٍٗ . اثٓ اٌّٙبَ ، ؽشػ فزؼ 

 . 7ٕٕ/ٗ، اثٓ ٔغ١ُ، اٌجؾش اٌشائك ،  ٖ/٘اٌمذ٠ش ، 

ٚػشفٙب اثٓ ػشفٗ اٌّبٌىٟ ثأٔٙب : ِؼبٚمخ ػٍٝ ػًّ آدِٟ ٠غت ػٛمٗ ثزّبِٗ ال ثؼنٗ 

 .  1٘/1، ػ١ٍؼ ، ِٕؼ اٌغ١ًٍ |،  ٖٓٗثجؼنٗ . اٌشفبع ، ؽشػ ؽذٚد اثٓ ػشفٗ ، ؿ

ّٗ . ٚػشفٙب اٌؾبفؼ١خ ثأٔٙب : اٌزضاَ ػٛك ِؼٍَٛ ػٍٝ ػًّ ِؼ١ٓ أٚ ِغٙٛي ػغش ػٍ

ب األٔقبسٞ، أعٕٝ اٌّطبٌت، ، صوش٠ 7ٔٙ/ٖاٌخط١ت اٌؾشث١ٕٟ ، ِغٕٟ اٌّؾزبط ، 

ٕ/ٖٗ1 . 

ٚػشفٙب اٌؾٕبثٍخ ثأٔٙب: عؼً ِبي ِؼٍَٛ ٌّٓ ٠ؼًّ ٌٗ ػّال ِجبؽب ٌٚٛ ِغٙٛال فٟ ِذح 

، إثشا١ُ٘ ثٓ م٠ٛبْ ، ِٕبس  11ٖ/ِٙؼٍِٛخ أٚ ِغٌٙٛخ. اٌّشداٚٞ ، اإلٔقبف ، 

 .  ٕٗٗ/ٔاٌغج١ً، 

(
ٕ

، أؽّذ ع١ّش لشٟٔ ، ؽىُ 1ٔ٘ش ثٍفم١ٗ ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ رؾذ اٌّغٙش ، ؿ ( صا

، إثشا١ُ٘ اٌىٍضُ ، ثضٔبط ٚاٌزغ٠ٛك اٌٙشِٟ ػٛدا  ٘ٔاٌزغ٠ٛك ثؼٌّٛخ ٘ش١ِخ، ؿ 

 ػٍٝ ثذء ، ِٛلغ اإلعالَ ا١ٌَٛ، 

-Eslamtoday.com. 

(
ٖ

،  ٕٗٗ/ٕ، األٔقبسٞ ، أعٕٝ اٌّطبٌت،  ٔٙ/7( اٌخشؽٟ، ؽشػ ِخزقش خ١ًٍ، 

 . ٖٕٓ/ٗاٌجٙٛرٟ، وؾبف اٌمٕبع، 
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 (1)العمولة المسنحقة إال بعد مإ  ميل المدة .  
ال ان    إيا فشؿ المسوؽ ف  جمب زبامف أو لـ يسنطع أف يقنع العدد 

 المطموب السنحقاؽ العمولة فإنه ال يحصؿ عمى أب شيئ . 
بد مف إنماـ  يعنرض عمى ميا   بأف الجعالة ال ينجزأ فيها الجعؿ فبل

   (2)جميع العمؿ السنحقاؽ كؿ الجعؿ . 
أجيب عف ميا االعنراض   بأف ما قمنمول مسملـ ولكف ف  حالة عدـ 
اننفاع الجاعؿ بما عممه العامؿ أما إيا اننفع الجاعؿ بما عممه العامؿ فيكوف 

ومنا ف  النسويؽ الشبك  يننفع أصحاب شركات  (3)لمعامؿ أجر ما عممه ، 
ف كانوا أقؿ مف العدد المطموب  النسويؽ بما يجمبه المسوؽ مف زبامف وا 

لحصوؿ المسوؽ عمى عموالت، وال يعطوف المسوؽ عمولة أو أجر مقابؿ 
 يلؾ .  

ال الث   الجعؿ ف  الجعالة ال بد أف يكوف معموما بما ينف  الجهالة عف 
    (4)العوض، أما ف  برامو النسويؽ الشبك  فالعموالت أير معمومة . 

يعنرض عميه   بأف العموالت معمومة فم بل ف  شركة إيج  واب مف يأن  
مه =   3+3بػػػ   مه =  6+6$ ومف يأن  بػػػ 2٢٢ُجعه $ ومف يأن  بػػػ 4٢٢ُجعه
مه =  12+  12     ( 5)نا معمـو وليس مجهوؿ كما ندعوف.$ فالجعؿ م8٢٢ُجعه

ر معمومة بؿ يمكف أف يجاب عمى ميا االعنراض   بأف العمولة منا أي
                                                 

(
ٔ

 . 1( و١ٛ ٔذ ، خطخ اٌزؼ٠ٛل ِخطو األػّبي ، ؿ

(
ٕ

-ٔٔٔ/ٖ، اٌشٍِٟ ، فزبٜٚ اٌشٍِٟ ،  ٖٓٗ( اٌشفبع ، ؽشػ ؽذٚد اثٓ ػشفٗ ، ؿ

ٕٔٔ. 

(
ٖ

 . 1ٓ/ٗ، اٌذسد٠ش ، ثٍغخ اٌغبٌه ،  7ٓٔ-ٙٓٔ/ٕ(  ِؾّذ اٌفبعٟ ، ؽشػ ١ِبسح ، 

(
ٗ

، األٔقبسٞ،  1٘٘/7، اٌّٛاق ، اٌزبط ٚاإلو١ًٍ، ٓٙ/7( اٌخشؽٟ ، ؽشػ ِخزقش خ١ًٍ، 

، اٌّشداٚٞ، اإلٔقبف ،  ٕٓٙ/ٖ، اٌؾشث١ٕٟ، ِغٕٟ اٌّؾزبط،  ٔٗٗ/ٕأعٕٝ اٌّطبٌت، 

 .  ٖٕٓ/ٗ، اٌجٙٛرٟ، وؾبف اٌمٕبع،  1ٖٓ/ٙ
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ٔبدٞ اٌضساػ١١ٓ ِؾبفظخ لٕب  ٚأ٠نب : ِمبثٍخ ؽخق١خ ِغ أؽذ ِذسثٟ ؽشوخ ا٠غٟ ٚاٞ فٟ -

 َ اٌغبػخ اٌؼبؽشح فجبؽب . ٕٗٔٓ/ٕ/ٓٔ، ٠َٛ 
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أـ سيأن    3+3مجهولة ألنه ال يدرب المسوؽ الشبك  مؿ سيأن  بػػػ 
، والعوض مرنب عمى ميا العدد ومو مجهوؿ  12+12أـ سيأن  بػػػػ  6+6بػػػػ

 فيكوف العوض مجهوال . 
يرد  عمى ميا الجواب   بأف اإلماـ مالؾ أجاز ميل المسألة نصا حيث 

ار قمت   أرأيت مؿ يجوز أجر السمسار جاط ف  المدونة   ف  جعؿ السمس
ف  قوؿ مالؾ   قاؿ   نعـ سألت مالكا عف البزاز يدفع إليه الرجؿ الماؿ 
يشنرب له به بزا ويجعؿ له ف  كؿ مامة يشنرب له بها بزا  بل ة دنانير   فقاؿ 

ف كاف 1)  ال بأس بيلؾ .  ( فإيا أجازما اإلماـ مالؾ فه  ف  حكـ المعمـو وا 
فمـ نإر كما لو باعه   هالة فهو يسير يمكف إزالنه بالحساب ،فيها نوع ج

ف أقنع 2٢٢فمه  3+3( فإف أقنع المسوؽ 2. )صبرة كؿ قفيز بدرمـ $ وا 
  $ ومكيا ، فيكوف الجعؿ معموما . 4٢٢فمه  6+6

الرابع   أف المجعوؿ له ف  عقد الجعالة )العامؿ( ال يدفع ماال لمجاعؿ 
ى الجعؿ ، وميا بيبلؼ ما يحدث ف  حنى ينيح له فرصة الحصوؿ عم

النسويؽ الشبك  حيث نشنرط شركات النسويؽ عمى مف يريد الديوؿ ف  
 (3)برنامو الربح )العموالت( أف يدفع مبمغا مف الماؿ . 

يعنرض عمى ميا   بأف شركات النسويؽ ال نشنرط دفع مبم  مف الماؿ ، 
م مه م ؿ المجعوؿ له  ولكنها نشنرط شراط مننو ، فهو ال يدفع مقابؿ مال 

 ف  الجعالة. 
 يجاب عف ميا  

بأف ميا ييالؼ الواقع فالمننو اليب يجب عمى المسوؽ أف يشنريه 

                                                 

(
ٔ

 . ٙٙٗ/ ٖ( اإلِبَ ِبٌه ، اٌّذٚٔخ اٌىجشٜ ، 

(
ٕ

 . 1ٕٓ/ ٗ( اثٓ لذاِٗ ، اٌّغٕٟ ، 

(
ٖ

، ٚففٟ ػبؽٛس ،  ٓٔ( أعبِخ ػّش األؽمش ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ِٓ إٌّظٛس اٌفمٟٙ، ؿ

 اٌٛػٟ االعالِٟ اٌى٠ٛز١خ اإلٌىزش١ٔٚخ .ؽىُ اٌزغ٠ٛك فٟ مٛء اٌّمبفذ، عش٠ذح 
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حنى يحصؿ عمى العموالت واألرباح  منه أعمى بك ير مف  منه ف  السوؽ، 
فإيا سألت عف سبب يلؾ يقاؿ لؾ إف ميل الزيادة رسـ عإوية، وأنؾ سنحقؽ 

 (1)لمبم  ف  فنرة وجيزة . ربحا أك ر مف ميا ا
صػمى  -عف قيس بف أبى أرزة قاؿ كنا فػى عهػد رسػوؿ اهلل  -3

صػمى اهلل  -نسمى السػماسػػرة فمػر بنػا رسػػػػوؿ اهلل  -اهلل عميه وسمـ
فسػػمانا باسـ مو أحسف منه فقاؿ "يا معشر النجار إف  -عميه وسػػمـ

 (2)البيع يحإرل المغو والحمؼ فشوبول بالصدقة". 
 داللة مف ميا الحديث   وجه ال
رأن الصحابة ينعامموف بهيل المعاممة  -صمى اهلل عميه وسمـ –أف النب  

فأقرمـ عميها فيكوف النسويؽ الشبك  جامزا بنص ميا الحديث   ألف ما 
مو نفسه اليب يحدث ف  النسويؽ الشبك  ، فالشركة  (3)يحدث ف  السمسرة

                                                 

(
ٔ

( ِمبثٍخ ؽخق١خ ِغ أؽذ ِذسث١ٓ ؽشوخ ا٠غٟ ٚاٞ فٟ ٔبدٞ اٌضساػ١١ٓ ِؾبفظخ لٕب ، 

 َ اٌغبػخ اٌؼبؽشح فجبؽب .ٕٗٔٓ/ٕ/٠َٔٓٛ 

(
ٕ

( أخشعٗ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ ، وزبة اٌج١ٛع ، ثبة فٟ اٌزغبسح ٠خبٌطٙب اٌؾٍف ٚاٌٍغٛ ، 

، وزبة  -ٚلبي اٌزشِزٞ : ؽغٓ فؾ١ؼ -شِزٞ فٟ عٕٕٗ ، ٚاٌز 1ٕٖٖ، سلُ  ٕٙٗ/ٖ

، سلُ  ٗٔ٘/ٖإ٠بُ٘ ،  –فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ –اٌج١ٛع ، ثبة اٌزغبس ٚرغ١ّخ إٌجٟ 

، ٚإٌغبئٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ ، وزبة األ٠ّبْ ٚاٌىفبساد، ثبة اٌؾٍف ٚاٌىزة...،  1ٕٓٔ

بة اٌزٛلٟ فٟ ، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ عٕٕٗ ، وزبة اٌزغبساد ، ث 7ٖ1ٗ، سلُ  ٖٔٔ/ٖ

 1ٖٕٔ، سلُ  ٘/ٕ، ٚفؾؾٗ اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ،  ٕ٘ٗٔ، سلُ  7ٕٙ/ٕاٌزغبسح ، 

، ِٓ سلُ  ٙ/ٗ، ٚفؾؾٗ ؽؼ١ت األسٔؤٚه فٟ رؼ١ٍمٗ ػٍٝ اٌّغٕذ ، ِغٕذ أؽّذ ، 

ٔٙٔ71-ٔٙٔ1ٗ . 

(
ٖ

( اٌغّغشح ٌغخ: اٌج١غ ٚاٌؾشاء ، ٚاٌغّغبس اٌم١ُ ثبألِش اٌؾبفظ ٌٗ . ٚاٌغّغبس أػغّٟ 

ض١ش ِّٓ ٠ؼبٌظ اٌج١غ ٚاٌؾشاء ف١ُٙ ػغّب فزٍمٛا ٘زا االعُ ػُٕٙ ، فغ١شٖ سعٛي ٚوبْ و

 إٌٝ اٌزغبسح اٌزٟ ٟ٘ ِٓ األعّبء اٌؼشث١خ . -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ-هللا 

ٚافطالؽب: ػشف اٌؾٕف١خ ٚاٌؾبفؼ١خ اٌغّغبس ثأٔٗ: اٌزٞ ٠زٛعو ث١ٓ اٌجبئغ ٚاٌّؾزشٞ 

 ثمقذ إِنبء اٌج١غ .

بثٍخ: ثأٔٗ اٌزٞ ٠زٌٛٝ ػّال ٌؾخـ)ث١غ أٚ ؽشاء( ِمبثً عؼً . عبء ٚػشفٗ اٌّبٌى١خ اٌؾٕ

فٟ اٌّذٚٔخ : أسأ٠ذ ً٘ ٠غٛص أعش اٌغّغبس فٟ لٛي ِبٌه ؟ لبي : ٔؼُ عأٌذ ِبٌىب ػٓ 

اٌجضاص  ٠ذفغ إ١ٌٗ اٌشعً اٌّبي ٠ؾزشٞ ٌٗ ثٗ ثضا ٠ٚغؼً ٌٗ فٟ وً ِبئخ ٠ؾزشٞ ٌٗ ثٙب 

   ثضا صالصخ دٔب١ٔش ؟ فمبي : ال ثأط ثزٌه .
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نجانها وشرامها، شأنها شأف نعط  ميل العموالت مقابؿ الداللة عمى من
أصحاب العقار الييف ييصصوف جزطاا مف مبم  األرض المبيعة لموسيط اليب 
قاـ بداللة المشنرب عميها ، والسمسرة مشروعة، فيكوف النسويؽ الشبك  

 (1)مشروعا أيإا . 
 نوقش بأف مناؾ فرؽ بيف النسويؽ الشبك  والسمسرة مف وجول    

أف يدفع فيها السمسار شيماا مف الماؿ إي لػيس مػف أف السمسرة ال يشنرط  -أ
مصػػمحة صػػاحب السػػمعة أف يعرقػػؿ السمسػػار بوإػػع شػػرط الػػدفع لػػه أو 
الشراط منه ، أما ميا النسويؽ لمف كاف قاصدا له فمف شرط الػديوؿ فيػه 
قاا . يزانه دفُع مبم  ػ إمف  مف البرامو ػ ليكوف مسون  أو الحصوؿ عمى م 

ما نسػػػويؽ السػػػمعة حػقػيػقػػػػة بػػيػػػػبلؼ النسػػػويؽ أف السمسػػػرة مقصػػػود  -ب
الشبك  فالمقصود الحقيق  منه مو نسويؽ العموالت وليس المنػنو، ولػيا 
فػػإف السمسػػار يحػػرص عمػػى البحػػث عػػف أك ػػر النػػاس حاجػػة لمسػػمعة أمػػا 
ؽ ف  ميل المعاممة فيحرص عمى البحػث عػف األقػدر عمػى نسػويؽ  المسون

 ه لمسمعة .المعاممة، ب غلضن النظر عف حاجن
ؽ فػػ   -ج  السمسػػار ال عبلقػػة لػػه بمػػا يفعمػػه المشػػنروف بالسػػمعة أمػػا المسػػون

ميل المعاممة فيحناج إلى أف يسنمر ف  نسويؽ السمعة حنػى يكمػؿ العػدد 

                                                                                                                   

عبء فٟ فمٗ اٌؾٕبثٍخ : ٚألٔٗ ِزٝ رشن اٌجبدٞ ٠ج١غ عٍؼزٗ اؽزشا٘ب إٌبط ثشخـ ٚٚعغ 

 ػ١ٍُٙ ، ٚإرا رٌٛٝ اٌؾبمش ث١ؼٙب اِزٕغ ِٕٗ إال ثغؼش اٌجٍذ ف١ن١ك ػ١ٍُٙ .

، اٌؼظ١ُ  1ٖٓ/ٗ، اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌؼشة،  1ٙ/ٕٔاٌف١شٚص آثبدٞ، ربط اٌؼشٚط، 

، اثٓ  ٖٖٗ/ٗجبسوفٛسٞ ، رؾفخ األؽٛصٞ ، ، اٌّ ٕٗٔ/1آثبدٞ، ػْٛ اٌّؼجٛد، 

، إٌٛٚٞ،  ٖٕ٘، اٌّطشصٞ ، اٌّغشة ، ؿ 7ٓٔ/ٕػبثذ٠ٓ ، اٌؼمٛد اٌذس٠خ ، 

، اإلِبَ ِبٌه ، اٌّذٚٔخ  ٕٕٓ/ٗ، ؽبؽ١خ اٌؾشٚأٟ، ِغ اٌزؾفخ،  7ٓٔ/1اٌّغّٛع، 

 ٙ٘/ٖ، اٌشؽ١جبٟٔ ، ِطبٌت أٌٟٚ إٌٙٝ ، ٕٗ/ٕ، اٌجٙٛرٟ دلبئك ،  ٙٙٗ/ ٖاٌىجشٜ ، 

. 

(
ٔ

، ٚففٟ ػبؽٛس ، ؽىُ 7ٔ( صا٘ش ثٍفم١ٗ ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ رؾذ اٌّغٙش ، ؿ 

اٌزغ٠ٛك فٟ مٛء اٌّمبفذ، عش٠ذح اٌٛػٟ االعالِٟ اٌى٠ٛز١خ اإلٌىزش١ٔٚخ، ػٍٟ أؽّذ 

 ٚع١خ ، اٌشدٚد اٌٛامؾخ اٌغ١ٍخ ػٍٝ ِٓ أثبػ هش٠مخ اٌزغ٠ٛك اٌؾجى١خ .
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 ليحصؿ عمى العمولة .
قه مػف السػمع ،  -د  ف  السمسرة يأيػي السمسػار  المقابػؿ عمػى قػدر مػا يسػون

سػػوؽ يحصػػؿ عمػػى العمولػػة مػػف جهػػد مػػف أمػػا فػػ  مػػيل المعاممػػة فػػإف الم
 (1)نحنه ممف يقنعوف أشياصا جددا لشراط السمعة . 

أف نسويؽ المشنرؾ لممننجات وحصوله عمى عموالت مقابؿ  -4
، فبعػػد شػػراط المسػػوؽ  (2)يلػػؾ يجػػوز قياسػػا عمػػى الوكالػػة بػػأجر 

لمسػػمعة ، نقػػـو الشػػركة بػػإبراـ عقػػد وكالػػة لنوزيػػع المننجػػات أو 
يلؾ، يحصؿ بموجبه الموزع عمى عموالت مقابػؿ نفويإه شفويِّا ب

    (3)جهدل ف  النسويؽ . 
 يعنرض عمى ميا االسندالؿ   

                                                 

(
ٔ

-1، أعبِخ األؽمش ، ِشعغ عبثك، ؿ 1ٖٕ( ػٍٟ أثٛ اٌؼض ، اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ، ؿ

، ِؾّذ فبٌؼ إٌّغذ، ؽىُ ) ثضٔبط ( ِٚض١الرٙب ِٓ ػ١ٍّبد اٌخذاع، ِٛلغ  ٓٔ

اإلعالَ عؤاي ٚعٛاة ، ِغّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ ثبٌغٛداْ، اٌؾىُ اٌؾشػٟ فٟ االؽزشان 

فٟ ؽشوخ ثضٔبط اٌّؾذٚدح ِٚب ٠ؾبثٙٙب ِٓ ؽشوبد اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ِٛلغ ِٕزذ٠بد 

ذ ثٓ فبٌؼ ؽّذٞ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ: ِفِٙٛٗ ٚآصبسٖ ٚؽىّٗ إٌّج ّّ ش اٌؼٍّٟ، د/ ِؾ

اٌؾشػٟ ، ِٛلغ و١ٍخ إٌّبس ٌٍذساعبد االٔغب١ٔخ، اٌؾ١خ ِؾّذ ػٍٟ فشوٛط، ؽىُ 

 اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ِٛلغ اٌؾ١خ فشوٛط . 

(
ٕ

عً: اٌزٞ اٌٛوبٌخ ثبٌفزؼ ٚاٌىغش فٟ اٌٍغخ : ِٓ ّٚوً إ١ٌٗ األِش : عٍّٗ إ١ٌٗ ، ٚٚو١ً اٌش (

، اٌف١شٚص آثبدٞ ،  ٗ٘ٓٔ/٠ٕمَٛ ثأِشٖ. إثشا١ُ٘ ِقطفٝ ٚآخشْٚ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و ، 

 .  ٖٕٓ/ٓٔ، األص٘شٞ، رٙز٠ت اٌٍغخ  1ٙ/ٖٔربط اٌؼشٚط 

 ٚافطالؽب ػشفٙب اٌؾٕف١خ : ثأٔٙب إلبِخ اٌغ١ش ِمبَ ٔفغٗ فٟ اٌزقشف . 

ِشح ٚال ػجبدح ٌغ١شٖ ف١ٗ غ١ش ٚػشفٙب اثٓ ػشفٗ ِٓ اٌّبٌى١خ ثمٌٛٗ: ١ٔبثخ رٞ ؽك غ١ش رٞ إ

 ِؾشٚهخ ثّٛرٗ. 

 ٚػشفٙب اٌؾبفؼ١خ ثأٔٙب : رف٠ٛل ؽخـ أِشٖ إٌٝ آخش ف١ّب ٠مجً ا١ٌٕبثخ ١ٌفؼٍٗ ؽبي ؽ١برٗ . 

ٚػشفٙب اٌؾٕبثٍخ ثأٔٙب : اعزٕبثخ عبئض اٌزقشف ِضٍٗ ف١ّب رذخٍٗ ا١ٌٕبثخ . اثٓ ٔغ١ُ اٌجؾش ، 

، اثٓ  1ٖٔ/ٔاٌزغٌٟٛ ، اٌجٙغخ ،  ، ٖٙٓ/ٖ، ؽ١خٟ صادٖ ، ِغّغ األٔٙش ،  ٔٗٔ/7

، صوش٠ب  ٖٖٙ/ٕ، ؽبؽ١خ ل١ٍٛثٟ،  1ٕٕ/ٕغ١ُٕ إٌفشاٚٞ ، اٌفٛاوٗ اٌذٚأٟ ، 

،  ٖٖٔ، ِشػٟ ثٓ ٠ٛعف ، د١ًٌ اٌطبٌت،ؿ 7ٙ-7٘األٔقبسٞ، رؾفخ اٌطالة ، ؿ

 . 1ٖٕ/ٕاٌجٙٛرٟ ، اٌشٚك اٌّشثغ، 

(
ٖ

ٌزغ٠ٛك فٟ مٛء ، ٚففٟ ػبؽٛس ، ؽىُ ا 1ٔ( صا٘ش ثٍفم١ٗ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 

 اٌّمبفذ، عش٠ذح اٌٛػٟ االعالِٟ اٌى٠ٛز١خ اإلٌىزش١ٔٚخ .
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بأف مناؾ فرؽ بيف الوكالة والنسويؽ الشػبك  ، فالوكيػؿ فػ  عقػد الوكالػة 
، بػػؿ يأيػػي األجػػرة المنفػػؽ عميهػػا بشػػرطها، بينمػػا فػػ   ال يػػدفع ليصػػبح وكػػيبلا

ة ليػػديؿ فػػ  شػػبكة النسػػويؽ، ومػػيا يجعػػؿ النسػػويؽ الشػػبك  يػػدفع الوكيػػؿ أجػػر 
 (1)النيريو عمى الوكالة أير مسنقيـ .  

أف العموالت الن  يحصؿ عميها المسوؽ جامزة قياسػا عمػى الهبػة  -5
 (3(، والهبة جامزة شرعا ، فالنسويؽ الشبك  جامز كيلؾ . )2)

يعنرض عمى ميا القياس   بأنه أير صحيح، ولو سمـ فميس كؿ مبة        
ة شرعاا، فالهبة عمى القرض ربا، وليلؾ قاؿ عبد اهلل بف سبلـ ألب  بردة جامز 
  "إنؾ ف  أرض الربا فيها فاش فإيا كاف لؾ عمى رجؿ -رإ  اهلل عنهما-

    (4)حؽ فأمدن إليؾ حمؿ نبيف أو حمؿ شعير أو حمؿ قت فإنه ربا" . 
اهلل عميه  والهبة نأيي حكـ السبب اليب وجدت ألجمه، وليلؾ قاؿ صمى       

وسمـ  )ف  العامؿ اليب جاط يقوؿ  ميا لكـ وميا أمدب ل ، فقاؿ  عميه 

                                                 

(
ٔ

( صا٘ش ثٍفم١ٗ، اٌّشعغ اٌغبثك، ٚففٟ ػبؽٛس ، اٌّشعغ اٌغبثك، د/أعبِخ األؽمش ، 

 . 1ِشعغ عبثك، ؿ

(
ٕ

ِٙجخُ : اٌَؼِط١َّخ اٌخب١ٌخُ ػٓ  ِ٘جخ ، ٚاٌ َ٘جب ٚ ْ٘جب ٚٚ (اٌٙجخ ٌغخ : ِٓ ٚ٘ت ٌٗ اٌؾٟء ٠ٙجٗ ٚ

، إثشا١ُ٘ ِقطفٝ  1ٖٓ/ٔٛاِك ٚاألَْغشاِك . اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌؼشة، األَػْ 

 .  ٖٖٙ/ٗ، اٌضث١ذٞ، ربط اٌؼشٚط،  1٘ٓٔ/ٕٚآخشْٚ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و ، 

 ٚافطالؽب : 

ػشفٙب اٌغّٙٛس ثأٔٙب : ر١ٍّه ػ١ٓ ثغ١ش ػٛك فٟ ؽ١برٗ . اٌؾ١خ ٔظبَ ٚآخشْٚ، اٌفزبٜٚ 

،  ٔٓٔ/ٖ، اٌشٍِٟ فزبٜٚ اٌشٍِٟ ،  1ٔ/٘مبئك، ، اٌض٠ٍؼٟ ، رج١١ٓ اٌؾ 7ٖٗ/ٗإٌٙذ٠خ 

، اثٓ لذاِٗ،  ٙٔٔ/7، اٌّشداٜٚ، اإلٔقبف،  1٘٘/ٖاٌؾشث١ٕٟ ، ِغٕٟ اٌّؾزبط، 

 .   7ٖٕ/ٙاٌّغٕٟ، 

ْؼطَٟ . ِؾّذ ػ١ٍؼ فزؼ اٌؼٍٟ اٌّبٌه،  ُّ ٌْ ِٗ ا ْع َٛ ٍك ٌِ َٛ ْػطَبُء ثاَِل ِػ ٚػشفٙب اٌّبٌى١خ ثأٔٙب : اإْلِ

 .  1ٗ/ٌٙغ١ًٍ، ، اٌؾطبة ، ِٛا٘ت ا 1ٕٙ/ٕ

ٚاٌّخزبس: ٘ٛ رؼش٠ف اٌّبٌى١خ ألٔٗ أدق ِٓ غ١شٖ فٙٛ عبِغ ٌىً أفشاد اٌّؼشف، ِبٔغ ِٓ 

 دخٛي غ١ش٘ب.

(
ٖ

( ػٍٟ أؽّذ ٚع١خ ، اٌشدٚد اٌٛامؾخ اٌغ١ٍخ ، اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍجؾٛس ٚاإلفزبء، ؽىُ 

 ٘ـ، ِٛلغ اٌّغٍُ .ٕ٘ٗٔ/ٖ/ٗٔ( ثزبس٠خ 1ٖٕٕ٘اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، فزٜٛ سلُ )
(

ٗ
( أخشعٗ اٌجخبسٞ فٟ فؾ١ؾٗ، وزبة فنبئً اٌقؾبثخ، ثبة ِٕبلت ػجذهللا ثٓ عالَ، 

 ( .ٖٖٓٙ، ؽذ٠ش سلُ )11ٖٔ/ٖ
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الصبلة والسبلـ )أفبل جمست ف  بيت أبيؾ وأمؾ فننظر أيهدب إليؾ أـ 
ال ()منفؽ عميه(. وميل العموالت إنما وجدت ألجؿ االشنراؾ ف  النسويؽ 

أير يلؾ فبل يغير الشبك ، فمهما أعطيت مف األسماط سواط مدية أو مبة أو 
 (1)يلؾ مف حقيقنها وحكمها شيماا. 

 أدلة القوؿ ال ان   
  -اسندؿ القامموف بعدـ جواز النعامؿ مع شركات النسويؽ الشبك  بما يم  

 الدليؿ األوؿ   
 ( . 275قوله نعالى " وأحؿ اهلل البيع وحـر الربا " سورة البقرة  ية رقـ ) 

 وجه الداللة   
نإػػػمنت الربػػػا بنوعيػػػػه  ربػػػا الفإػػػؿ وربػػػا النسػػػػيمة،  أف مػػػيل المعاممػػػة

فالمشنرؾ يدفع مبمغاا قميبلا مف الماؿ ليحصؿ عمى مبم  أكبػر منػه)ادفع عشػرة 
لنحصؿ عمى يمسة عشر(، فإيا انإـ إلى ميا نػأيير المبمػ  المكنسػب صػار 
مػػف ربػػا النسػػيمة ، فهػػ  نقػػود بنقػػود مػػع النفاإػػؿ والنػػأيير، ومػػيا مػػو الربػػا 

   (2)بالنص واإلجماع . المحرَّـ 
يعنرض عمى ميا   بأف القوؿ باشػنماؿ النسػويؽ الشػبك  عمػى الربػا أيػر 
صحيح ، فما دامػت منػاؾ سػمعة حػبلؿ نافعػة وال أػش وال أصػب وال ظمػـ وال 
جور  وكبل الطرفيف راض، وأنا أشنرب سمعة ، فبل يكوف ربا ، الربا يكوف بػيف 

سمعة نشنرن بنقد ، وميا مو البيػع  أجناس ربوية وليس منا أجناس ربوية بؿ

                                                 

(
ٔ

( ٚففٟ ػبؽٛس ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك فٟ مٛء اٌّمبفذ، عش٠ذح اٌٛػٟ االعالِٟ اٌى٠ٛز١خ 

اإلٌىزش١ٔٚخ، اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍجؾٛس ٚاإلفزبء، ؽىُ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، فزٜٛ سلُ 

٘ـ، ِٛلغ اٌّغٍُ، ٚؽىُ ؽشوخ صادٌٟ ٌٍزغ٠ٛك ٕ٘ٗٔ/ٖ/ٗٔثزبس٠خ ( 1ٖٕٕ٘)

 اٌؾجىٟ ، ِٛلغ ِٕبس االعالَ 

http://www.mislam.com/news.php?action=show&id=ٕٖٙٓ- 

(
ٕ

ٟٔ ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك ثؼٌّٛخ ، أؽّذ ع١ّش لش ٘ٔ( صا٘ش ثٍفم١ٗ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ؿ

 . 1ٔ٘ش١ِخ، ؿ

http://www.mislam.com/news.php?action=show&id=2360
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   (1)اليب شرعه اهلل نعالى . 
يجاب عف ميا االعنراض   بأف المننو اليب نبيعه الشركة لمعميػؿ مػا مػو 

 (2)لممشنرؾ، فبل نأ ير له ف  الحكـ.إال سنار لممبادلة، فهو أير مقصود 
أف يعنرض عمى ميا الجواب   بأنه يعارض ما أجمع عميه أمؿ العمـ ومػو 

األحكاـ نبنى عمى الظامر ، يقوؿ اإلماـ النووب ف  شرحه لحديث " أمػرت أف 
أقانػػؿ النػػاس حنػػى يقولػػوا ال إلػػه إال اهلل ... " ، وفيػػه أف األحكػػاـ نجػػرب عمػػى 
الظامر واهلل ينولى السػرامر . وقػاؿ أيإػا فػ  شػرحه لحػديث " أسػامة بػف زيػد 

يػد )ال إلػه إال اهلل( فقػاؿ لػه لما طعف الرجػؿ الكػافر بعػد أف نطػؽ   كممػة النوح
  أفبل شققت عػف قمبػه" قػاؿ النػووب فيػه دليػؿ  -صمى اهلل عميه وسمـ–النب  

لمقاعدة المعروفة ف  الفقػه واألصػوؿ   أف األحكػاـ يعمػؿ فيهػا بػالظوامر واهلل 
 ينولى السرامر .  

وقاؿ أيإا ف  شرح حديث " إنػ  لػـ أهمػر أف أنقػب عػف قمػوب النػاس وال 
نهـ " قاؿ   معنال إن  أمرت بالحكـ بالظامر واهلل ينولى السرامر كمػا أشؽ بطو 

  فػػإيا قػػالوا يلػػؾ فقػػد عصػػموا منػػى دمػػاطمـ  -صػػمى اهلل عميػػه و سػػمـ-قػػاؿ 
 (3)وأموالهـ إال بحقها وحسابهـ عمى اهلل . 

يجاب عف ميا االعنراض   بأف ميا ياص بالجنايات أما عقود المعػامبلت 

                                                 

(
ٔ

  ( د/ ٚع١ٗ ػجذ اٌمبدس اٌؾ١ّٟ، ؽىُ اٌزؼبًِ ِغ ؽشوخ رٛ د٠ً، ِٛلغ ٠ٛر١ٛة.

http://www.youtube.com/watch?v=tyyPbٕٔNQnQ- 

(
ٕ

، د/ س٠بك ثٓ ِؾّذ  ٙٔ-٘ٔ( د/أعبِخ ػّش األؽمش ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ؿ

ثزبس٠خ  1٘ٓ1ٔاٌّغ١ّ١شٞ، ؽىُ ؽشوخ و٠ٛغذ ٔذ ٌٍزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، فزٜٛ سلُ 

َ ، د/ فٛص وشدٞ ، ؽمبئك ؽٛي اٌزغ٠ٛك اٌٙشِٟ ٚؽىّٗ ، عٍغٍخ ِمبالد 7ٕٓٓ/ٗ/٘

 اٌفىش اٌؼمذٞ اٌٛافذ ِٕٚٙغ١خ اٌزؼبًِ ِؼٗ ، ِٛلغ اٌفٛص.

(
ٖ

-11/ٕ،  ٕٕٔ/ٔؼ ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط، ( ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽشف إٌٛٚٞ، إٌّٙبط ؽشػ فؾ١

ٔٓ7  ،7/ٖٔٙ . 

http://www.youtube.com/watch?v=tyyPb12NQnQ
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 (1).صد والمعان  ال لؤللفاظ والمبان عبرة ف  العقود لممقافالقاعدة فيها  أف ال
يعنػػرض عمػػى مػػيا الجػػواب   بػػأف مػػيل القاعػػدة مينمػػؼ فيهػػا قػػاؿ اإلمػػاـ 
السػػيوط  عنػػد إيرادمػػا   مػػؿ العبػػرة بصػػي  العقػػود ، أو بمعانيهػػا    يػػبلؼ   

يا كانػػت مػيل القاعػػدة محػؿ يػػبلؼ بػػيف  (2)والنػرجيح مينمػػؼ فػ  الفػػروع .  وا 
 اط فبل نصمح حجة إل بات مدعاكـ . الفقه

يجاب عػف مػيا االعنػراض   بػأف الجمهػور مػف الفقهػاط واألصػولييف عمػى 
يا كانػػت  ابنػػة عنػػد الجمهػػور  (3)اعنبػػار مػػيل القاعػػدة والعمػػؿ بمقنإػػاما .  وا 

 فه  دليؿ يصمح لبلحنجاج به وبناط األحكاـ عميه . 
 الدليؿ ال ان    

صػمى اهلل عميػه و -ؿ   أنػى رسػوؿ اهلل عف فإالة بف عبيد األنصػارب قػا
ومو بييبر بقبلدة فيها يرز ويمب وم  مف المغػانـ نبػاع فػأمر رسػوؿ  -سمـ
باليمب اليب ف  القبلدة فنزع وحدل  ـ قاؿ لهـ  -صمى اهلل عميه و سمـ-اهلل 

 (4) " اليمب باليمب وزنا بوزف" . -صمى اهلل عميه و سمـ-رسوؿ اهلل 
 وجه الداللة   

ا الحػػديث يػػدؿ عمػػى أنػػه ال يجػػوز  بيػػع ربػػوب بجنسػػه ومػػع أحػػدمما أف مػػي
شيئ  ير  ، وميل المسألة نسمى عنػد الفقهػاط مػدل عجػوة   كمػف بػاع درممػا 
و وبػا بػدرمميف ال يجػػوز، ألف ايػنبلؼ الجػػنس فػ  أحػد شػػق  الصػفقة يوجػػب 

                                                 

(
ٔ

، ِؾّذ  7ٕٓ-ٕٙٙ/ٕ، اثٓ ٔغ١ُ ، األؽجبٖ ٚإٌظبئش،  ٙٗٔ/7( اٌغشخغٟ، اٌّجغٛه ، 

،  77-7ٙ/٘، ِؾّذ ػ١ٍؼ، ِٕؼ اٌغ١ًٍ،  7ٕٙ/ٔثٓ ػٍٟ اٌؾذادٞ، اٌغٛ٘شح ا١ٌٕشح، 

 .  1ٗ/ٖ، ، اثٓ اٌم١ُ ، إػالَ اٌّٛلؼ١ٓ  1ٖٔ-1ٖٓ/ٗاٌؾطبة، ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ، 

(
ٕ

 . 1ٕٓ/ٕ، اٌشٍِٟ فزبٜٚ اٌشٍِٟ،  1ٙٔ-ٙٙٔ( اٌغ١ٛهٟ ، األؽجبٖ ٚإٌظبئش، ؿ

(
ٖ

، ِؾّذ ثٓ ػٍٟ اٌؾذادٞ، اٌغٛ٘شح ا١ٌٕشح،  ٖٗٔ/ٗ( اٌىبعبٟٔ، ثذائغ اٌقٕبئغ ، 

-1ٖٓ/ٗ، اٌؾطبة، ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ،  77-7ٙ/٘، ِؾّذ ػ١ٍؼ، ِٕؼ اٌغ١ًٍ،  7ٕٙ/ٔ

 .  ١ٖ/1ٗٓ ، ، اثٓ اٌم١ُ ، إػالَ اٌّٛلؼ 1ٖٔ

(
ٗ

(أخشعٗ ِغٍُ فٟ فؾ١ؾٗ، وزبة اٌّغبلبح،ثبة ث١غ اٌمالدح ٚف١ٙب خشص ٚر٘ت، 

 (.1ٔ٘ٔ، سلُ)ٖٕٔٔ/ٖ
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نوزيع ما ف  مقابمنهما عميهما باعنبار القيمة وعنػد النوزيػع يظهػر الفإػؿ ، 
و يوجػػب الجهػػؿ بالنما ػػؿ حالػػة العقػػد ، والجهػػؿ بالنما يػػؿ فػػ  بيػػع مػػاؿ الربػػا أ

 (1)بجنسه بمنزلة يقيف النفاإؿ ف  إفساد البيع . 
وميا مو ما يحدث ف  النسويؽ الشػبك  نمامػا، يػدفع المشػنرؾ مبمغػا مػف 
الماؿ ليحصؿ عمى سمعة ومبمغا مػف المػاؿ )عمػوالت( ، فهػيل المعاممػة عبػارة 

 (2).  وبالنال  فبل نجوز ميل المعاممة نقود ومع أحدمما سمعةعف نقود ب
 يعنرض عمى ميا االسندالؿ   

بأف النسػويؽ الشػبك  يينمػؼ عػف مسػألة مػد عجػوة   فمسػألة مػد عجػوة 
صفقة واحدة نشػنمؿ عمػى جنسػيف فػ  أحػد الجػانبيف ، أمػا النسػويؽ الشػبك  

قػػد سمسػػرة ، فمػػيس كػػيلؾ بػػؿ مػػو عقػػديف منفصػػميف عقػػد شػػراط سػػمعة ، وع
فبالنال  ال ينطبؽ عمى النسويؽ الشبك  حكـ مسألة مد عجوة لوجػود الفػارؽ 

لمصػحاب  فػ  روايػة أيػرن "  -صمى اهلل عميه وسمـ–بينهما ، وقد قاؿ النب  
أب ال  (4)وفػ  روايػة  ال ػة " ال نبػاع حنػى نفصػؿ"  (3)ال حنى نميز بينهما " 

إيا أردت شػراط اليػرز اشػنرينه يجوز البيع حنى نفصؿ اليمب عػف اليػرز ، فػ
يا أردت شػػػػػراطمما  يا أردت شػػػػػراط الػػػػػيمب اشػػػػػنرينه مفػػػػػردا ، وا  مفػػػػػردا ، وا 
اشػػػنرينهما بعقػػػديف منفصػػػميف ، فهػػػيل الروايػػػة نػػػدؿ عمػػػى أنػػػه إيا نػػػـ فصػػػؿ 
المعاممنيف يجوز ويصح كبل العقػديف ، ومػيا مػا يحػدث فػ  النسػويؽ الشػبك  

                                                 

(
ٔ

،  ٖٗٔٔ/ٔ، اثٓ اٌغٛصٞ ، وؾف اٌّؾىً،  ٙٙ-٘ٙ/1اٌجغٛٞ ، ؽشػ اٌغٕخ ( 

، اٌجٙٛرٟ ، وؾبف  7ٖٔ/1، اٌشافؼٟ، فزؼ اٌؼض٠ض،  ٕ٘/ٕاألٔقبسٞ ، أعٕٝ اٌّطبٌت، 

 . ٕٓٙ/ٖاٌمٕبع ، 

(
ٕ

، ػٍٟ أؽّذ ٚع١خ ، اٌشدٚد  1ٔ( أؽّذ ع١ّش لشٟٔ ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك ثؼٌّٛخ ٘ش١ِخ، ؿ 

 اٌٛامؾخ اٌغ١ٍخ .

(
ٖ

أخشعٙب أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ ، وزبة اٌج١ٛع ، ثبة فٟ ؽ١ٍخ اٌغ١ف رجبع ثبٌذساُ٘ ،  (

، ٚلبي  ٕٗ٘/ٖ( ، ٚفؾؾٙب األٌجبٟٔ فٟ رؼ١ٍمٗ ػٍٝ اٌغٕٓ ٖٖٖ٘، سلُ ) ٕٗ٘/ٖ

 . 7ٙٗ/ٙمٓ : ػٍٝ ؽشه ِغٍُ ، اثٓ اٌٍّمٓ ، اٌجذس ا١ٌّٕش ، اثٓ اٌٍّ

(
ٗ

( أخشعٗ ِغٍُ فٟ فؾ١ؾٗ، وزبة اٌّغبلبح، ثبة ث١غ اٌمالدح ٚف١ٙب خشص ٚر٘ت، 

 ( .1ٔ٘ٔ، سلُ )ٖٕٔٔ/ٖ
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 فيكوف جامزا بداللة ميل الرواية . 
اب عػػف يلػػؾ   بػػأف قػػولكـ   بػػؿ مػػو عقػػديف منفصػػميف أيػػر صػػحيح   يجػػ

فػالواقع يشػهد بارنبػػاط العقػديف ، فأأمػػب شػركات النسػويؽ نجعػػؿ العقػديف فػػ  
وحنػػى لػػو كػػاف العقػػداف منفصػػميف شػػكبل فهمػػا مرنبطػػاف مػػف ( 1)عقػػد واحػػد ، 

حيث الموإوع والفصؿ بينهما حيمة لمنوصؿ إلى المحـر ، فمو نـ الفصؿ بػيف 
عقػػديف حقيقػػة فمػػف يكػػوف منػػاؾ شػػراط لمسػػمعة مػػف قبػػؿ المسػػوقيف ألنػػه ال ال

ينصػػور مػػف شػػيص أف يشػػنرب سػػمعة بػػ مف يزيػػد عمػػى  منهػػا فػػ  السػػوؽ 
إػػعفيف أو  بل ػػة ومػػو ال يحنػػاج إلػػى شػػرامها حيػػث يسػػنطيع الحصػػوؿ عمػػى 

 العموالت دوف شراط .      
 الدليؿ ال الث   

ػػاُب يلػػا أليُّهلػػا الَّػػ" قولػػه نعػػالى        لنهصل ػػُر ولاأله ػػُر ولالهمليهس  مه ػػا الهيل ُنػػوا إ نَّمل يفل  مل ي 
" سػورة المامػدة  يػة  ـه ُنفهم ُحػوفل نلن ُبوُل للعلمَُّكػ ػؿ  الشَّػيهطلاف  فلػاجه ٌس م فه علمل ـُ ر جه لزهالل ولاأله

 ( .9٢رقـ )
 وجه الداللة  

ؿ أف ميل اآلية صريحة ف  نحريـ الميسر ومعنال القمار ومو أف يهيػي مػا
ومػيا مػو مػا  (2اإلنساف عمى مياطرة مؿ يحصؿ لػه عوإػه أو ال يحصػؿ . )

يحدث ف  النسويؽ الشبك  فاألأمبية الساحقة مف المشنركيف ف  أسفؿ الهـر 
ف نحػنهـ  ػبلث طبقػات  مياطرة أبػداا بالػدفع لمػف فػوقهـ، ومػـ ال يػدروف أننكػول

ف فييسروف ما دفعول إلػى الػييف فػوقهـ، ومػيا النػوع مػف  فيكسبوف أـ ال ننكول
المياطرة قمار ال شؾ فيه، حيث يدفع اإلنساف ومو عمى ميػاطرة مػؿ يحصػؿ 

                                                 

(
ٔ

 ( ِشفك ِغ ٘زا اٌجؾش فٛسح ِٓ ػمذ ؽشوخ إ٠غٟ ٚاٞ .

(
ٕ

،  1ٕ٘/٘اٌؼشة ،  ، اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ ٗ٘ٔ/ٔ( اثٓ ر١ّ١ٗ ، اٌفزبٜٚ اٌىجشٜ ، 

، ؽٙبة  ٕٓٓ/ٔ، اٌغضائشٞ، أ٠غش اٌزفبع١ش ،  ٙٓٙ/ٔاٌغ١ٛهٟ ، اٌذس إٌّضٛس، 

 . 7/1ٔ، اثٓ ٔغ١ُ، اٌجؾش اٌشائك ،  7ٕٔاٌذ٠ٓ اٌٙبئُ اٌّقشٞ ، اٌزج١بْ ، ؿ
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 له ربح أـ ال  .
ف فػػ  حقيقنهػػا مػػف حمقػػات قمػػار ، مػػاؿ المقػػامرة فيهػػا  فهػػيل العمميػػة ننكػػول
مإمف ف  سمعة ومدسوس ف   منها ، حمبات المقامرة ف  شػركات النسػويؽ 

مننهيػة، الػرابح فيهػا مػو السػابؽ فػ   الشبك  مندايمة فػ  حمقػات قمػار أيػر
الشبكة اليب يندفؽ إليه نيار مف الديؿ يبػدو أيػر مننػال بقػدر انسػاع شػبكنه 
مػف األفػراد الػػييف يمونػه، الميػػاطر فيهػا القاعػػدة المنعمقػة باألمػػؿ فػ  الصػػعود 
ونمو شبكنها بالمزيد مف الػييف يمػونهـ ممػف يحػدومـ األمػؿ فػ  الكسػب دوف 

، فالط بقػػات ال بل ػػة األييػػرة ميػػاطرة أبػػداا بصػػورة مسػػنمرة وفػػ  أب عمػػؿ  منػػنو 
 (1)لحظة مف لحظات نمو الهـر وميا مو معنى القمار . 

 يعنرض عمى ميا االسندالؿ   
بأف المقامرة أيػر موجػودة ألف منػا عمػؿ )نسػويؽ سػمع حقيقيػة( فحقيقػة 

 (2)الميسر أير موجودة ألف الربح ألجؿ العمؿ . 
 اض   يجاب عف ميا االعنر 

بأننػػا نسػػمـ بوجػػود عمػػؿ ، ولكػػف ال نسػػمـ بػػأف السػػمعة مقصػػودة وكػػيلؾ ال 
نمػا المقصػود نسػويؽ العمػوالت ، فيسػقط  نسمـ بأف المقصود نسويؽ السػمع وا 
بػػيلؾ اعنبػػار السػػمعة ونكػػوف حقيقػػة المعاممػػة دفػػع مػػاؿ بقصػػد الحصػػوؿ عمػػى 

العمػؿ المشػار مبال  منوقعػة قػد نػأن  وقػد ال نػأن  ومػيا مػو القمػار بعينػه ، و 
إليػه ال يغيػػر الحكػـ فك يػػر مػف صػػور القمػػار يبػيؿ فيهػػا الطرفػاف جهػػدا وعمػػبل 
لمحصػػوؿ عمػػى المػػاؿ كبيػػع الحصػػاة وألعػػاب الحػػظ الحدي ػػة ، والعمػػؿ فػػ  مػػيل 

                                                 

(
ٔ

( د/ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ا١ٌّٕٟ، رى١١ف اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ٚاٌٙشِٟ.. ٚؽىّٗ ، ِٛلغ 

١بْ ِغّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ ثبٌغٛداْ ، ثضٔبط ِٚب ؽبثٙٙب لّبس ، اٌٍّزمٝ اٌفمٟٙ، ٔـ ث

ِٛلغ ف١ذ اٌفٛائذ، إثشا١ُ٘ أؽّذ اٌؾ١خ اٌنش٠ش  ، اٌزى١١ف اٌفمٟٙ ٌؾشوبد اٌزغ٠ٛك 

اٌؾجىٟ )ؽشوخ عٌٛذ و٠ٛغذ ٚؽشوخ ثضٔبط(، ؽجىخ اٌّؾىبح اإلعال١ِخ ، ٠ؾ١ٝ ثٓ 

 ٛائذ.ِٛعٝ اٌض٘شأٟ، ؽىُ اٌزؼبًِ ِغ ثضٔبط، ِٛلغ ف١ذ اٌف

(
ٕ

 ( د/ ٚع١ٗ ػجذ اٌمبدس اٌؾ١ّٟ ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ؽالي ، ٌمبء ػٍٝ ٠ٛر١ٛة.

http://www.youtube.com/watch?v=eFxpYS_ٙU71- 

http://www.youtube.com/watch?v=eFxpYS_6U78
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  (1)المعامبلت ال ينقمها مف الحرمة إلى الحؿ . 
 الدليؿ الرابع   

ُنػػواه الل  يفل طلامل ػػؿ  إ الَّ ألف  قولػػه نعػػالى  ويلأليُّهلػػا الَّػػي  ـه ب الهبلاط  ـه بليهػػنلُك للُك ػػول نلػػأهُكُمواه ألمه
ت اسورة النساط  ية رقـ   ـه نهُك ارلةا علف نلرلاض  من  [ . 29نلُكوفل ن جل

 وجه الداللة   
ينهانا الحؽ سبحانه ونعػالى فػ  مػيل اآليػة عػف أف يسػنولى بعإػنا عمػى 

فيػػه أكػػؿ المػػاؿ والنسػػويؽ الشػػبك   (2)مػػاؿ بعػػض ظممػػا بغيػػر وجػػه حػػؽ ، 
بالباطؿ فيكوف منهيا عنه بهيل اآلية الكريمػة ، وكػوف النسػويؽ الشػبك  أكػبل 

 لمماؿ بالباطؿ يظهر مف وجهيف   
األوؿ   أف المسػػوؽ األعمػػى يأيػػي ربػػح المسػػوؽ المباشػػر ومػػو لػػـ يعمػػؿ 

 شيما ف  ميل البيعة أو ف  ميا النسويؽ . 
 يعنرض عمى ميا الوجه   

نمػا يأيػي مػف الشػركة ، كمػا بأنه ال يأيي مػف ع مولػة المسػوؽ المباشػر وا 
أنه يأيي مقابؿ رعاينه ومنابعنه لفريقه ، فهو ال يأيي دوف وجه حؽ بؿ يأيي 

 بحؽ وبعمؿ وجهد ومو الرعاية والمنابعة والندريب . 
 يجاب عف ميا االعنراض  

بأف قولكـ   إنه ال يأيػي مػف عمولػة المسػوؽ المباشػر . مػيا الكػبلـ أيػر 
حيح ألف الػػيب يسػػنحؽ العمولػػة مػػو المسػػوؽ المباشػػر والشػػركة نيصػػص صػػ

جزطاا مف ميل العمولة لمف مـ ف  أعمػى الهػـر كحػافز لنشػجيعهـ عمػى إأػراط 
المزيػػد مػػف النػػاس لمػػديوؿ فػػ  شػػبكة النسػػويؽ ليحمػػوا محػػؿ المنسػػربيف مػػف 

                                                 

(
ٔ

، أؽّذ ع١ّش لشٟٔ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك ثؼٌّٛخ  ٘ٔ( صا٘ش ثٍفم١ٗ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ؿ

 .1ٔ-7ٔ، د/ أعبِخ األؽمش ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ، ؿ  ٕٓ-1ٔش١ِخ، ؿ٘

(
ٕ

، اٌجغٛٞ  7ٖٗ/ٔ، اٌج١نبٚٞ، رفغ١ش اٌج١نبٚٞ ،  ٖٕٖ/ٔ( اٌغّشلٕذٞ ، ثؾش اٌؼٍَٛ، 

 . 7ٗٗ/ٔ، اٌّبٚسدٞ ، إٌىذ ٚاٌؼ١ْٛ ،  11ٔ/ٕ، رفغ١ش اٌجغٛٞ، 
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 (1)الشبكة بسبب نسب الفشؿ العالية. 
ومنابعنه ، فيجاب عنه بأنه ليست كػؿ  أما قولهـ   إنه يأيي مقابؿ رعاينه

معاممة يبيؿ فيها المرط جهدا وعمبل يكوف ميا الجهد والعمؿ سببا ف  شػرعية 
المعاممة ، فالمراب  والمقامر كؿ منهما يبيؿ جهدا ورأـ يلؾ فكمنا المعػاممنيف 

 محرمة .  
ع الوجه ال ان    أف األصؿ ف  المعامبلت الماليػة اإلسػبلمية أنػه إيا اجنمػ

ماؿ وعمػؿ بقصػد نحصػيؿ الػربح فػإف الػربح المنحصػؿ أيػا كػاف قمػيبل أو ك يػرا 
يكوف بينهما وميا عكس ما يحدث ف  حالة عدـ نوازف فرعػ  الشػجرة أو فػ  
حالة عدـ اكنماؿ العدد المطموب لنحصيؿ العمولة حيث نػربح الشػركة صػاحبة 

 -ؿ الجهػػدالػيب بػي-المػاؿ )المننجػات( وشػركة النسػويؽ وال يحصػػؿ المسػوؽ 
 (2)عمى ش ط . 

 يعنرض عمى ميا الوجه   
بأف الشركة لػـ نجبػر أحػدا عمػى الػديوؿ فػ  مػيل المعاممػة بهػيل الشػروط 

 فهيل المعاممة قاممة عمى النراإ  وبالنال  فه  جامزة شرعا . 
 يجاب عمى ميا االعنراض   

 بأف النراإ  شرط لصحة العقود وليس سببا لشػرعينها ، والشػرط مػا يمػـز

                                                 

MULTI-LEVEL MARKETING The Case against , Jon M. Taylor 

(
ٔ

) 

as an Unfair and Deceptive Practice , P. Intro.1 , and Federal 

Trade Commission, Bureau of Consumer Protection,  The 

Bottom Line About    Multilevel Marketing Plans and Pyramid 

Schemes, October 2009        

 (
ٕ

ٌّمبفذ ، عش٠ذح اٌٛػٟ ( ٚففٟ ػبؽٛس أثٛص٠ذ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ فٟ مٛء ا

االعالِٟ اٌى٠ٛز١خ اإلٌىزش١ٔٚخ، د/ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ا١ٌّٕٟ، رى١١ف اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ 

-٘ٔٚاٌٙشِٟ.. ٚؽىّٗ ، ِٛلغ اٌٍّزمٝ اٌفمٟٙ، صا٘ش ثٍفم١ٗ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ؿ

ٔٙ . 
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فقد ينوافر شػرط  (1)مف عدمه العدـ وال يمـز مف وجودل وجود وال عدـ ليانه، 
النراإ  ومع يلؾ ال نوجد المامية ويلؾ لقياـ المانع كابف المنػوفى نػوافر فػ  
حقه شرط اسنحقاؽ الميراث ومو نحقػؽ حيػاة الػوارث ونحقػؽ مػوت المػورث ، 

 .   ومع يلؾ ال يرث لقياـ المانع مف الميراث ومو القنؿ
 الدليؿ اليامس   
عػف بيػع  –  –نهػى رسػوؿ اهلل "قػاؿ   -رإػ  اهلل عنػه–عف أبى مريرة 

 (2) ".الحصاة ، وعف بيع الغرر
يقػوؿ اإلمػػاـ النػووب فػػ  شػرح مػػيا الحػػديث   وأمػا النهػػى عػف بيػػع الغػػرر 
فهػػو أصػػؿ عظػػيـ مػػف أصػػوؿ كنػػاب البيػػوع   ولهػػيا قدمػػه مسػػمـ، ويػػديؿ فيػػه 

، والمجهػػوؿ، ومػػا ال يقػػدر مسػػامؿ ك يػػرة أيػػر منح صػػرة كبيػػع اآلبػػؽ، والمعػػدـو
 (3عمى نسميمه، وما لـ ينـ ممؾ البامع عميه، ونظامر يلؾ . )

 يعنرض عمى ميا االسندالؿ   
بأنه ف  أير محؿ النزاع   ألف النسويؽ الشبك  ليس فيه أرر فهػو بيػع 

 سمعة معمومة موجودة فميس مناؾ أرر وال جهالة . 
 يجاب عف يلؾ   

بػػأف السػػمعة أيػػر مقصػػودة إنمػػا المقصػػود مػػو العمػػوالت فيػػدفع المشػػنرؾ 
مبمغػػا مػػف المػػاؿ ليحصػػؿ عمػػى سػػمعة ، وعمػػوالت قػػد ننحقػػؽ وقػػد ال ننحقػػؽ ، 
ألنه ال يدرب مؿ سيقدر عمى اسنقطاب العدد المشػروط السػنحقاؽ العمولػة أـ 
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، اثٓ إٌغبس  ٙٙٗ/ٕ، اٌضسوؾٟ، اٌجؾش اٌّؾ١و ،  ٕٔٙ( اٌغضاٌٟ ، اٌّغزقفٝ، ؿ

، االعٕٛٞ ، اٌز١ّٙذ ،  ٕٙ/ٔاٌمشافٟ ، اٌفشٚق ،  ٕٔٗٔجٍٟ، ؽشػ اٌىٛوت، ؿاٌؾ

 . 1ٖٓ/ٔ، اٌغجىٟ ، اإلثٙبط ،  1ٖؿ

(
ٕ

/  ٖ(  أخشعٗ ِغٍُ فٟ فؾ١ؾٗ ، ثبة ثطالْ ث١غ اٌؾقبح ٚاٌج١غ اٌزٞ ف١ٗ غشس ، 

 .ٖٔ٘ٔ، سلُ ٖ٘ٔٔ

(
ٖ

 .ٙ٘ٔ/  ٓٔ(  إٌٛٚٞ ، ؽشػ ِغٍُ ، 
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 (1)ال   وبالنال  فالعقد قد اشنمؿ عمى الغرر المنه  عنه شرعا . 
 الدليؿ السادس   

فقداف الحماية القانونية لمف يمارس عممية النسويؽ الشبك ، وميا يجعػؿ 
المشنرؾ ف  النسويؽ الشبك  عرإة لمياطر جسيمة لعدـ وجػود النشػريعات 
القانونية المنظمػة لمعبلقػة بػيف الشػركة والعمػبلط و النػ  نحمػ  المشػنرؾ فػ  

االيػػػنبلؼ مػػػع الشػػػركة  عمميػػػة النسػػػويؽ الشػػػبك ، ونإػػػمف لػػػه حقوقػػػه عنػػػد
بػػالرجوع عمػػى الشػػركة ومقاإػػانها إيا لػػـز األمػػر السػػنيفاط حقوقػػه، فقػػد يبػػيؿ 
جهػػدا فػػ  جػػيب المنسػػوقيف وال يوجػػد مػػا يإػػمف أف نفػػ  الشػػركة المسػػوقة 
بالنزامانها نجال ما بيله مف جهد وما أمدرل مف وقت، فالعممية مجرد وعد مف 

يػػراب الػػيمـ والرأبػػة فػػ  الػػربح  الشػػركة قػػد نفػػ  بػػه وقػػد ال نفػػ  ، وفػػ  ظػػؿ
السريع بأب وسيمة قد يقع العمبلط ف  مصايد لمنصابيف ينهار معها االقنصاد 

 ( 2)كما حدث ف  بمداف ك يرة. 
 الرأب المينار  

بعد عرض أقػواؿ العممػاط وأدلػنهـ فػإف الباحػث يينػار القػوؿ ال ػان  القامػؿ 
ؾ لقوة أدلنهـ وردمـ أدلػة بعدـ جواز النعامؿ مع شركات النسويؽ الشبك  ويل

الميالفيف وجػوابهـ عمػى االعنراإػات الػواردة عمػى أدلػنهـ   وألف االجنهػادات 
الجماعيػػة أقػػرب إلػػى الصػػواب، فإجمػػاعهـ يعنبػػر حجػػة ، وألف عممػػاط اإلدارة 

                                                 

(
ٔ

، أؽّذ ع١ّش لشٟٔ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك ثؼٌّٛخ  ٘ٔىٟ، ؿ( صا٘ش ثٍفم١ٗ، اٌزغ٠ٛك اٌؾج

، ػٍٟ أؽّذ  1ٔ،  ٙٔ، د/أعبِخ األؽمش ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ، ؿ 1ٔ٘ش١ِخ، ؿ

 ٚع١خ ، اٌشدٚد اٌٛامؾخ اٌغ١ٍخ .

(
ٕ

( ، q.net( داس اإلفزبء اٌّقش٠خ ، ؽىُ اٌزؼبًِ ِٓ خالي اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ )و١ٛ ٔذ 

ٌّقش٠خ ، د/إثشا١ُ٘ ؽغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي ، (، ِٛلغ داس اإلفزبء ا1ٖٙٔفزٜٛ سلُ )

 اٌؾىُ اٌؾشػٟ ٌٍزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ، رذ٠ٕٚخ ػٍٝ ِٛلغ اٌزٛافً االعزّبػٟ ف١ظ ثٛن . 

-https://ar-

ar.facebook.com/AlrwaqAlazhryBmhafztQnaMsjdAlrhmt/post

s/530793070317458   
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والنسػػػويؽ المنصػػػفيف مػػػف الغػػػرب وكػػػيلؾ مكانػػػب حمايػػػة المسػػػنهمؾ النابعػػػة 
نبػػر شػػركات النسػػويؽ الشػػبك  شػػركات لمحكومػػات فػػ  أأمػػب الػػدوؿ الغربيػػة نع

نصػػػب وأػػػش واحنيػػػاؿ ، ونحػػػير الشػػػعب مػػػف االنيػػػراط فػػػ  مػػػيل الشػػػركات 
يا كػػاف يبػػراط االقنصػػاد الغػػربييف  (1)واالنيػػداع فػػ  مظهرمػػا وشػػكميانها ،  وا 

يمنعوف مف ميا النظػاـ لمػا فيػه مػف إػرر يمحػؽ المجنمػع وأفػرادل فهػيا دليػؿ 
اقنصاد منماسؾ ومف  ـ فهو أير جامز  عمى عدـ صبلحية ميا النظاـ إلقامة

 مف الناحية الشرعية.            واهلل أعمـ 
 انثذيم انصحي

ال يمنع اإلسبلـ مف االسنفادة مف النكنولوجيػا الحدي ػة والنقػدـ العممػ  ، 
والنسػػويؽ اإلليكنرونػػ  كأحػػد مننجػػات النقػػدـ العممػػ  يمكػػف أف يكػػوف نافعػػا 

ابط ك  ال يكوف سبيبل إلى الغش واالحنيػاؿ لممجنمع مفيدا ألفرادل ولكف بإو 
والربا وأكؿ الماؿ بالباطؿ ، وف  نظر الباحث يمكػف لمنسػويؽ اإللكنرونػ  أف 
يكػػوف أداة فاعمػػة ايجابيػػػا فػػ  االقنصػػػاد القػػوم  إيا نحققػػػت فيػػه الإػػػوابط 

 النالية   
إنشػػاط إدارة عامػػة لمنسػػويؽ اإلليكنرونػػ  نشػػرؼ عمػػى نعػػػامبلت  -1

لكنرونػػ  ونعنػػى بننظػػيـ العقػػود النػػ  نبرمهػػا شػػركات النسػػويؽ اإل 
ميل الشركات وننأكد مف صحنها وسبلمنها مف النصػب واالحنيػاؿ 

 ، والغش النجارب . 
النأكػػػد مػػػف اسػػػنيفاط شػػػركات النسػػػويؽ اإلليكنرونػػػ  لئلجػػػراطات  -2

البلزمػػة لصػػبلحينها نجاريػػا كالريصػػة والسػػجؿ النجػػارب والبطاقػػة 
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 ،  ٓٔ-1( صا٘ش ثٍفم١ٗ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ؿ

and Federal Trade Commission, Bureau of Consumer Protection, 

 The Bottom Line About    Multilevel Marketing Plans and 

Pyramid Schemes, October 2009. 
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 .الشركات وليس مقرا صوريا اص بهيلالإريبية ، ووجود مقر ي
سػػػف القػػػوانيف والنشػػػريعات النػػػ  نػػػنظـ العبلقػػػة بػػػيف المػػػواطنيف  -3

وشػػػركات النسػػػويؽ بحيػػػث يػػػػنمكف المػػػواطف مػػػف مبلحقػػػة مػػػػيل 
الشػػركات قإػػاميا إيا لػػـ نمنػػـز مػػيل الشػػركات ببنػػود العقػػود النػػ  
أبرمنهػػا مػػع المػػواطنيف ، كػػيلؾ سػػف القػػوانيف النػػ  ننػػيح مراقبػػة 

 ونداولها إلكنرونيا .  نحويؿ النقود
أيإا ال بد لسبلمة ميا البديؿ مػف الناحيػة الشػرعية مػف أمػريف    -4

أولهمػػا   أال يشػػنرط شػػراط المنػػنو لمػػديوؿ فػػ  برنػػامو العمػػوالت 
واألربػاح .  انيهمػا   أف نكػوف العمولػة مباشػرة فمػف يػأن  بعميػؿ 

 يسنحؽ عمولة عمى إنيانه بهيا العميؿ فقط . 
يا البػػػديؿ يمكػػػف أف نيصػػػص الشػػػركة مػػػف ولإػػػماف اسػػػنمرار مػػػ -5

أرباحهػػا مبػػال  ماليػػة لممػػدربيف والمنظمػػيف مقابػػؿ بػػرامو النػػدريب 
والننظيـ الن  يقوموف بها لرفع كفػاطة المسػوقيف ولنوعيػة النػاس 

 بمميزات ميل الشركات . 
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 انفزع انثاوي :
( referralsحكم انزتح مه مشاٌذج اإلعالواخ تطزيمح اإلحاالخ )

 انشثكيح
سبؽ عند الحديث عف الصورة ال انية مف صػور النسػويؽ الشػبك  بيػاف 
كيفيػة الػربح مػف مشػامدة اإلعبلنػػات بطريقػة اإلحػاالت الشػبكية، ويػأن  منػػا 

 نفصيؿ القوؿ ف  حكمها مف الناحية الشرعية .
 نحرير محؿ النزاع 

إيا كانت اإلعبلنات موإػوع العقػد ننإػمف محرمػا كػالنرويو لميمػور أو 
 لى المحـر فبل يبلؼ ف  حرمنها وعدـ جواز االشنراؾ فيها . النظر إ

أمػا إيا كانػت اإلعبلنػات موإػوع العقػد ال نشػنمؿ عمػى محػـر بػأف كانػت 
 نروج لمننجات مباحة شرعا ، فهيا مو محؿ النزاع .

 أقواؿ العمماط 
 اينمؼ العمماط المعاصروف ف  ميل المعاممة عمى قوليف   

 القوؿ األوؿ   
 (1)المعاممة ممف قاؿ بهيا لجنة الفنون باألزمر فرع الشػرقية  جواز ميل

وأفنػى  (2)و الهيمة العامػة لمشػهوف اإلسػبلمية واألوقػاؼ ، بدولػة اإلمػارات، 
  (3)بهيا موقع اإلسبلـ سهاؿ وجواب . 

 القوؿ ال ان    
عػػدـ جػػواز النعامػػؿ مػػع مػػيل الشػػركات وعػػدـ جػػواز االشػػنراؾ فػػ  مػػيل 

هيا جمهور العمماط المعاصريف منهـ د/ سػام  السػويمـ ، االعبلنات ، قاؿ ب
                                                 

(
ٔ

 َ .ٕٕٔٓ/ٔٔ/1ِٔؤسخخ ثزبس٠خ  1ٔٔٗ( فزٜٛ سلُ 

(
ٕ

 ِٛلغ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍؾؤْٚ اإلعال١ِخ ٚاألٚلبف . (

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=11572 
(

ٖ
اإلعالَ عؤاي ٚعٛاة ، االؽزشان فٟ ِٛلغ ٚاٌنغو ػٍٝ اإلػالٔبد اٌّٛعٛدح ف١ٗ  (

 slamqa.info/ar/120136http://i.  ٖٕٙٔٓٔثّمبثً، فزٜٛ سلُ 

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=11572
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=11572
http://islamqa.info/ar/120136
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  (1)ود/ أحمد الكردب ، ود/ أحمد حسف ، وأيرمـ . 
 األدلة والمناقشة

 أدلة القوؿ األوؿ   اسندؿ القامموف بالجواز بما يم    
أنه مف باب الداللة والسمسرة وميا جامز شػرعا ، فالمسػوؽ األعمػى  -1

ركة بمجرد اإلنيػاف بمنصػفح أو مشػنرب  فهػيا ينقاإى أجرة معمومة مف الش
ال بأس به، فهو مما يسميه الفقهاط أجرة الدالؿ بمعنى دلن  عمى مف يشنر 

 (2)من  ميل السمعة ولؾ كيا. 
 يعنرض عمى ميا االسندالؿ   

بأنه شػناف مػا بػيف الداللػة ومػيل المعاممػة فالػدالؿ ال يػدفع رسػوما حنػى 
عمولػػة ومػػيا بيػػبلؼ الػػربح مػػف نصػػفح  يحصػػؿ عمػػى أجػػرة الداللػػة أو عمػػى

% مف الشركات نشنرط دفع اشنراؾ ، كيلؾ فإف الػدالؿ 99االعبلنات فنسبة 
يػػدؿ عمػػى سػػمعة ومنػػا ال نوجػػد سػػمعة فػػأيف وجػػه الشػػبه بػػيف الداللػػة ومػػيل 

 المعاممة   
أف ميل المعاممة نجوز قياسا عمى اإلجػارة حيػث يػهجر المػرط نفسػه  -2

عبلنانها ويدعو مف ينصفح ، واإلجػارة جػامزة شػرعا ليعمؿ لمشركة وينصفح إ
دلن ابهنلنل َّ ملانليهف   (3)وال بأس  بها ، ؾل إ حه يُد ألفه ُأنهك حل قاؿ نعالى   " قلاؿل إ نن  ُأر 

                                                 

(
ٔ

( د/ عبِٟ ع٠ٍُٛ ، ػّٛالد ِٛالغ رقفؼ اإلػالٔبد، ِٛلغ د/عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ، لغُ 

اٌفزبٜٚ، د/أؽّذ اٌؾغٟ اٌىشدٞ، ؽىُ اٌشثؼ ِٓ اٌنغو ػٍٝ االػالٔبد، ِٛلغ دسس 

اإلعالَ ، د/ أؽّذ ؽغٓ ، ِٓ فٛس اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ، ِٛلغ ٔغ١ُ اٌؾبَ ، لغُ اٌفزبٜٚ 

. 

-IN-http://suwailem.net/NewsDetails/SIGNٕٖٔ 
http://dorar.m3n4.com/fatawa/transactions/66618 

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&p

g_id=ck 

(
ٕ

( ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍؾؤْٚ اإلعال١ِخ ٚاألٚلبف، األعشح ِمبثً رقفؼ االػالٔبد فٟ 

 ( ، ِٛلغ ا١ٌٙئخ ػٍٝ االٔزشٔذ .7ٕ٘ٔٔاإلٔزشٔذ، فزٜٛ سلُ )

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=11572 

(
ٖ

  ؽىُ اٌؼًّ فٟ ؽشوخ ٌإلػالٔبد اٌشثؾ١خ ػٍٝ اإلٔزشٔذ، ِٕزذ٠بد ِذاسط اٌؾشل١خ ، (

http://suwailem.net/NewsDetails/SIGN-IN-123
http://dorar.m3n4.com/fatawa/transactions/66618
http://dorar.m3n4.com/fatawa/transactions/66618
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=ck
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=ck
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=11572
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=11572
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يُد ألفه ألُشؽَّ  ملا ُأر  ؾل ول نهد  راا فلم فه ع  و  فلإ فه ألنهملمهتل علشه جل ملى ألفه نلأهُجرلن    لملان  ل ح  عل
مل  ال  عل ُدن   إ فه شلاطل المَُّه م فل الصَّ يفل "  ية رقـ   يهؾل سلنلج   .   سورة القصص 27ح 

 يعنرض عمى ميا االسندالؿ   
بأنه لو سممنا أف ميا العقد يعنبر مػف عقػود اإلجػارة ، فقػد اشػنمؿ عمػى 
محظػػورات شػػرعية م ػػؿ جهالػػة األجػػرة وعػػدـ كػػوف المنفعػػة المسػػنأجر عميهػػا 

يا نػػـ دفػػع نقػػود مقابػػؿ الحصػػوؿ عمػػى نسػػبة األربػػاح فهػػيا معنبػػرة شػػرعاا، و  ا 
محظور شرع   ير ألف الماؿ المدفوع مف المشنرؾ ليس ف  مقابمػه منفعػة 
معنبرة شرعاا، وف  ميا مبادلة النقد بالنقد مع النفاإؿ والنأيير، فإػبلا عػف 

 (1)الغرر والجهالة، فهو يجمع بيف الربا والميسر . 
امزة قياسػػا عمػػى الجعالػػة ، فالشػػركة نقػػوؿ مػػف أف مػػيل المعاممػػة جػػ -3

سػنت مػ بل( فهػيا  1يسجؿ يبلله أشياص يشػامدوف اإلعبلنػات فمػه جعػؿ )
 (2)مف قبيؿ الجعالة والجعالة مشروعة ال بأس بها . 

 يعنرض عمى ميا االسندالؿ   
بػػأف منػػاؾ عػػدة فػػروؽ بػػيف مػػيل المعاممػػة وبػػيف عقػػد الجعالػػة أمػػـ مػػيل 

  الجعالػػة ال يػػدفع مػػاال ليحصػػؿ عمػػى فرصػػة الحصػػوؿ الفػػروؽ أف العامػػؿ فػػ
عمى الجعؿ إيا أنجز العمؿ المنفؽ عميه ، وميا بيبلؼ ما يحدث ف  برنامو 
الإغط عمى اإلعبلنات ، حيث أف الشػركات نشػنرط عمػى مػف يريػد االشػنراؾ 

                                                                                                                   

topic-6http://pen5.yoo7.com/t74- 

(
ٔ

ِٛلغ اعالَ ٠ٚت، ؽىُ اٌؼًّ فٟ ؽشوخ ٌإلػالٔبد اٌشثؾ١خ ػٍٝ اإلٔزشٔذ، ِٕزذٜ  (

 اٌطش٠ك اٌٝ هللا، اٌشثؼ ِٓ خالي ِٛالغ إٌذ ِب ؽىّٗ.
&id=115921http://m.islamweb.net/index.php?page=showfatwa- 

http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=266375- 

(
ٕ

( ِٛلغ اعالَ عؤاي ٚعٛاة، رؾذ٠ذ أعشح اإلػالْ فٟ اٌّٛالغ ثؾغت ػذد اٌّزقفؾ١ٓ، 

 ِٓ إػالٔبد عٛعً أدعٕظ . ، ِٚٛلغ عٛاٌف عٛفذ، ؽىُ اٌشثؼ 111ٔ7فزٜٛ سلُ 

http://islamqa.info/ar/98817- 

http://www.swalif.net/softs/swalif120/softs224940/- 

http://pen5.yoo7.com/t746-topic
http://pen5.yoo7.com/t746-topic
http://m.islamweb.net/index.php?page=showfatwa&id=115921
http://m.islamweb.net/index.php?page=showfatwa&id=115921
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=266375
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=266375
http://islamqa.info/ar/98817
http://islamqa.info/ar/98817
http://www.swalif.net/softs/swalif120/softs224940/
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دفػع رسػـو ماليػة حنػى يسػنطيع الحصػوؿ عمػى العمػوالت إيا أنػى بأشػػياص 
  (1)وسجموا عف طريقه . 

أإؼ إلى يلؾ أف العمػؿ محػؿ العقػد فػ  الجعالػة منفعػة معنبػرة شػرعا ) 
مف رد عم  سيارن  ، مف وجد ل  نميفػون  المحمػوؿ ... ( أمػا فػ  برنػامو 
الإغط عمى االعبلنات بمقابؿ فميس مناؾ منفعة معنبرة بؿ قد يكػوف سػبيبل 

يهاـ الناس بما ال يطابؽ الواقع .     إلى الغش والندليس وا 
 جاب عف يلؾ   ي

نمػا نفػنح لػؾ حسػاب مجػان   بأف مناؾ شػركات ال نشػنرط دفػع اشػنراؾ وا 
 (2)يسمى الحساب االبندام ، وال نجبرؾ عمى دفع ماؿ لنطوير حسابؾ . 

 يعنرض عمى ميا الجواب  
بأف أأمب الشركات العاممة ف  ميا المجاؿ ال نسمح بالنسػجيؿ المجػان  

مروبا مػف نكييػؼ المعاممػة بأنهػا -ان  وحنى لو سمح بداية بالنسجيؿ المج
فػبل يسػمح باسػنمرار النصػفح المجػان  بػؿ البػد مػػف  -نقػد بنقػد وأنهػا ميسػر

ال ألغ  الحساب .      (3)دفع االشنراؾ وا 
 أدلة القوؿ ال ان   

اسندؿ القامموف بعدـ جواز الربح مف مشامدة اإلعبلنات بنظاـ الريفيراؿ 
(referrals    اسندلوا بما يم )-  

                                                 

(
ٔ

، ٚففٟ ػبؽٛس ،  ٓٔىٟ ِٓ إٌّظٛس اٌفمٟٙ، ؿ( أعبِخ ػّش األؽمش ، اٌزغ٠ٛك اٌؾج

 ؽىُ اٌزغ٠ٛك فٟ مٛء اٌّمبفذ، عش٠ذح اٌٛػٟ االعالِٟ اٌى٠ٛز١خ اإلٌىزش١ٔٚخ .

(
ٕ

( ِٛلغ ا٠غٟ الفشص، ؽىُ اٌؼًّ فٟ ؽشوخ ٌإلػالٔبد اٌشثؾ١خ ػٍٝ اإلٔزشٔذ "ؽشاَ 

ٟ ؽشوخ ؽشػب" ، ٍِزمٝ اٌقشاه ، اٌزغبسح اٌٙش١ِخ ً٘ ؽالي أَ ؽشاَ )ؽىُ اٌؼًّ ف

 ٌإلػالٔبد اٌشثؾ١خ(.

http://www.eglovers.net/vb/showthread.php?t=60863- 
http://alsrat.com/vb/showthread.php?t=6238- 

(
ٖ

عبِٟ ع٠ٍُٛ ، ػّٛالد ِٛالغ رقفؼ اإلػالٔبد، ِٛلغ د/عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ، لغُ  ( د/

 اٌفزبٜٚ .

-IN-http://suwailem.net/NewsDetails/SIGNٕٖٔ 
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 الدليؿ األوؿ  
أف ميل المعاممة فيها أكؿ ماؿ الناس بالباطؿ حيث إف الشركة نأيي مف 
عمولة المشنرؾ اليب يشامد اإلعبلف ، وكيلؾ الشيص األعمى اليب سجمت 

وقد قاؿ اهلل نعالى   " وال نأكموا أموالكـ  (1)عف طريقه يأيي مف عمولنؾ ، 
 البقرة .( سورة 188بينكـ بالباطؿ "  ية رقـ   )

 يعنرض عمى ميا االسندالؿ مف وجهيف   
األوؿ   بأف الشركة نبيؿ جهدا فه  الن  نرسؿ اإلعبلنات وأيإا 
المشامدة مف يبلؿ موقعها ، فالشركة بمنزلة األجير اليب اسنأجر بنصؼ 
األجرة وأيي مو نصفها اآلير فهيا جامز ال حرج فيه ، كمف اسنأجر إنسانا 

فاسنأجر األجير مف ياطه بنصؼ درمـ طاب له  عمى يياطة  وب بدرمـ
 (2)الفإؿ. 

 يجاب عف ميا الوجه   
بأنه يمكف النسميـ بما يكرنمول حالة كوف الريفيراؿ يسجؿ مجانا دوف 

 دفع اشنراؾ وال رسـو عإوية . 
ال ان    أف الشيص األعمى مو اليب دلؾ عمى ميا اليير وقد قاؿ 

 (3)لداؿ عمى اليير كفاعمه"  " ا -صمى اهلل عميه وسمـ–النب  
 يجاب عف ميا الوجه بما يم  

معنى ميا الحديث أف مف يدؿ إنساف عمى طاعة أو قربة أو أب  -1

                                                 

(
ٔ

، أؽّذ ع١ّش   ٓٗ٘ؽغ١ٓ ثٓ ِؼٍٛٞ اٌؾٙشأٟ ، اٌزغ٠ٛك اٌزغبسٞ ٚأؽىبِٗ ، ؿ (

 .  ٕٓلشٟٔ، ؽىُ اٌزغ٠ٛك ثؼٌّٛخ ٘ش١ِخ، ؿ

(
ٕ

، ػالء  ٘ٙ-ٗٙ/٘، اٌض٠ٍؼٟ ، رج١١ٓ اٌؾمبئك ،  17/ٙاٌىبعبٟٔ ، ثذائغ اٌقٕبئغ ،  (

 . 7ٖٗ/ٕاٌذ٠ٓ اثٓ ػبثذ٠ٓ، رىٍّخ ؽبؽ١خ سد اٌّؾزبس ، 

(
ٖ

سلُ  ٓٗ/٘( أخشعٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ ، وزبة اٌؼٍُ، ثبة اٌذاي ػٍٝ اٌخ١ش وفبػٍٗ، 

فٍٝ هللا – ي : ٘زا ؽذ٠ش غش٠ت ِٓ ٘زا اٌٛعٗ ِٓ ؽذ٠ش أٔظ ػٓ إٌجٟٚلب،  7ٕٓٙ

، ٚلبي اٌن١بء اٌّمذعٟ : ٌٗ ؽب٘ذ فٟ فؾ١ؼ ِغٍُ . اٌن١بء اٌّمذعٟ ،  -ػ١ٍٗ ٚعٍُ

 .  7٘ٗ/ٕاألؽبد٠ش اٌّخزبسح ، 
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م ؿ أجر  -عز وجؿ–وجه مف وجول اليير فمه مف ال واب واألجر عند اهلل 
 (1)مف باشر ميا العمؿ، 

 (2)" يدؿ ليلؾ رواية مسمـ  " مف دؿ عمى يير فمه م ؿ أجر فاعمه  
ال فمف يا اليب  -2 أف ميا الجزاط ال يكوف إال مف اهلل الكريـ الجواد ، وا 

يفعؿ يلؾ ، مؿ لو دللؾ إنساف عمى مقاوؿ منمكف وبنى لؾ بينؾ ، مؿ 
 نعط  ميا الداؿ م ؿ أجر المقاوؿ   

 الدليؿ ال ان    
أف ميل المعاممة اشنممت عمى نقد بنقد مع الزيادة والنأيير فنكوف 

فالمشنرؾ يدفع ماال كرسـو عإوية أو اشنراؾ سنوب مقابؿ  محرمة
 (3)الحصوؿ عمى أمواؿ أك ر مف الن  دفعها ومهيرة عنها . 

 يعنرض عمى ميا االسندالؿ  
بأف فكرة نقد بنقد ميا أير مسملـ ألف الشركات الربحية ننعاقد مع 
 الشركات المصنعة مف ناحية وننعاقد مع المنصفحيف مف ناحية أيرن ،
وميل الرسـو الن  يدفعها المشنرؾ ما م  إال لإماف لجدينه ف  النعامؿ 

 وبعض الشركات نجعؿ ميل المبم  وديعة نسنرد مع نسبة ربح . 
 يجاب عف ميا االعنراض  

بأف الحديث ف  نعاقد الشركة مع المنصفحيف ومو ظامر ف  أنه نقد 
ف الماؿ ليجن  بنقد حيث ننعاقد الشركة عمى أف يدفع المشنرؾ مبمغا م

األرباح مقابؿ مشامدنه لئلعبلنات الن  نرسمها الشركة إلى موقعه ، أما 
                                                 

(
ٔ

 . ٖٔٙ/7، اٌّجبسوفٛسٞ ، رؾفخ األؽٛصٞ ،   ٖٙ٘/ٖإٌّبٚٞ ، ف١ل اٌمذ٠ش ،  (

(
ٕ

فؾ١ؾٗ ، وزبة اإلِبسح ، ثبة فنً إػبٔخ اٌغبصٞ فٟ عج١ً هللا ،  ( أخشعٗ ِغٍُ فٟ

 . 11ٖٔ، سلُ  ٙٓ٘ٔ/ٖ

(
ٖ

، ِغٍظ األٌٛوخ ، ِٕٚزذٜ د/ عبِٟ ع٠ٍُٛ، ؽىُ ػّٛالد ِٛالغ رقفؼ اإلػالٔبد (

 ٔغَٛ ا٠غٟ ، ؽىُ االؽزشان فٟ ؽشوبد رقفؼ اإلػالٔبد .

http://majles.alukah.net/t83100/#ixzz32Y2wyfiM : - 

http://www.ngegy.com/vb/ngegy5971/- 

http://majles.alukah.net/t83100/#ixzz32Y2wyfiM
http://www.ngegy.com/vb/ngegy5971/
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قولهـ أف بعض الشركات نشنرط دفع مبم  كوديعة نسنرد فهيا قرض 
 مإموف اشنرط ردل بزيادة فهو ربا .   

 الدليؿ ال الث   
أف ميل المعاممة اشنممت عمى الغرر والجهالة فالربح محنمؿ قد يحدث 

قد ال يحدث وكيلؾ األجرة مجهولة ميا إيا سممنا أف المنفعة المنعاقد و 
عميها معنبرة شرعا، والغرر منه  عنه ، وكيلؾ مف شروط صحة اإلجارة أف 

 (1)نكوف األجرة معمومة . 
 يعنرض عمى ميا االسندالؿ    

أف الغرر المشار إليه موجود ف  عقد الجعالة فالعامؿ ف  الجعالة قد 
السيارة ويردما إلى الجاعؿ وقد ال يع ر عميها ، ومع يلؾ  يع ر عمى

 فالجعالة مشروعة بالنص . 
أما قولهـ إف األجرة مجهولة فهيا أير مسملـ ألنها عممية حسابية 
بسيطة مف سجؿ عف طريقه شيص واحد فمه عمى كؿ إعبلف يشامدل ميا 

سنت فمو سجؿ عف طريقؾ عشروف فمؾ عف كؿ إعبلف  1الشيص 
سننا ومكيا فالمسألة شبه معمومة وليست مجهولة كما  2٢ول يشامد

 يقولوف . 
 الدليؿ الرابع   

أف ميل المعاممة مف قبيؿ القمار حيث يربح قمة ومـ مف سبقوا إلى ميل 
الشركات عمى حساب الطبقات الدنيا الن  نمهث وراط حمـ ال راط السريع ، 

أو العموالت م  مف فهيل الشركات نعيش عمى االشنراكات، واألرباح 
                                                 

(
ٔ

-ٕ/7، ؽشػ اٌخشؽٟ  ٘ٓٔ/٘، اٌض٠ٍؼٟ ، رج١١ٓ اٌؾمبئك ،  ٔٙ/1( اٌجبثشرٟ ، اٌؼٕب٠خ ، 

، اٌشٍِٟ ،  ٗٗٗ/ٖ، اٌؾشث١ٕٟ ، ِغٕٟ اٌّؾزبط ،  ٕٖٗ/١7ً ، ، ػ١ٍؼ ، ِٕؼ اٌغٍ ٖ

، اثٓ م٠ٛبْ ، ِٕبس  ٔ٘٘/ ٖ، اٌجٙٛرٟ ، وؾبف اٌمٕبع ،  ٕٙٙ/٘ٔٙب٠خ اٌّؾزبط ، 

، ِٛلغ إعالَ ٠ٚت، ؽىُ االؽزشان فٟ ؽشوبد رقفؼ اإلػالٔبد،  1ٖٖ/ٔاٌغج١ً ، 

 ِٛالغ إٌذ ِب ؽىّٗ . ، ِٕزذٜ اٌطش٠ك اٌٝ هللا، اٌشثؼ ِٓ خالي  7ٖٔٗٔٔفزٜٛ سلُ 
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اشنراكات األعإاط الجدد أساساا، فمو نناقص عدد المشنركيف نوقؼ دفع 
العموالت، فميس منا اسن مار حقيق ، بؿ يأيي زيد مما دفع عمرو، ويأيي 
عمرو مما دفع بكر، ومكيا ، ومف  ػػلـل ال نجوز ميل المعاممة، لنإمنها 

 (1)حقيقة القمار .  
 ؿ  يعنرض عمى ميا االسندال 

بأف مناؾ شركات ال يدفع فيها المشنرؾ مبال  ويحصؿ عمى عموالت 
 مقابؿ مشامدنه لئلعبلنات . 

 يجاب عف ميا  
بأف جميع الشركات الن  اطمعت عمى نظامها نشنرط دفع اشنراؾ إلرساؿ 
اإلعبلنات فبالنال  ينطبؽ عميها أف معامبلنها مف قبيؿ القمار ، أما إيا 

ط دفع رسـو أو اشنراكات فبل نكوف مف قبيؿ القمار ، ُأنشأت شركة ال نشنر 
 (2)فإيا لـ نشنمؿ عمى محيور  ير فبل بأس بمعامبلنها . 

 الدليؿ اليامس   
أف ميل المعاممة إمت بيعنيف ف  بيعة أو عقداف ف  عقد وقد نهى 

بيانه   أف الشركة ننعاقد  (3)عف يلؾ ،  -صمى اهلل عميه وسمـ –النب  
أجير نقـو بعمؿ ولؾ مقابمه أجر وننعاقد معؾ ف  نفس معؾ عمى أنؾ 

                                                 

(
ٔ

، د/عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ 1ٔ(أعبِخ ػّش األؽمش ، اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ ِٓ إٌّظٛس اٌفمٟٙ ، ؿ

 .  ، ػّٛالد ِٛالغ رقفؼ اإلػالٔبد ، ِٛلغ د/عبِٟ اٌغ٠ٍُٛ، لغُ اٌفزبٜٚ

-IN-ls/SIGNhttp://suwailem.net/NewsDetaiٕٖٔ 

(
ٕ

دٚالس اعجٛػ١ب ، ِٛلغ اٌجشوً ، عٍٛثبي اد ِبسد ؽشوخ  ٓ٘ٔ( و١ف رؾقً ػٍٝ 

أزؾشد ثغشػخ اٌجشق فٝ اٌفزشح االخ١شح فٝ ِقش ِٚبصاٌذ رٕزؾش ثقٛسح وج١شح ، 

 ِٛلغ عٍٛثبي آد ِبسد ِقش .
rkal.com/vb/showthread.php?t=http://albٕٔٙٔ7 

http://planurlifeeasy.wordpress.com/2013/04/14/2/ 

(
ٖ

،  ٖٕٔٔ(  اٌزشِزٞ فٟ اٌغٕٓ، ثبة ِب عبء فٟ إٌٙٝ ػٓ ث١ؼز١ٓ فٟ ث١ؼخ، ؽذ٠ش سلُ 

،  ٌّٕٖٙٗؾزجٝ ، ثبة ث١ؼز١ٓ فٟ ث١ؼخ ، ؽذ٠ش سلُ ، ٚإٌغبئٝ فٟ ا ٖٖ٘ؿ  ٖط 

 .ٙٗٔ/ٕٚاٌؾذ٠ش فؾ١ؼ . اٌزجش٠ضٜ، ِؾىبح اٌّقبث١ؼ ،  1ٕ٘ؿ  7ط

http://suwailem.net/NewsDetails/SIGN-IN-123
http://albrkal.com/vb/showthread.php?t=16127
http://planurlifeeasy.wordpress.com/2013/04/14/2/
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الوقت عمى أنؾ منى أنيت بأجير  ير يقـو بم ؿ ميا العمؿ فمؾ نسبة ربح 
م  كيا وميل األييرة جعالة ، فنكوف المعاممة عقديف ف  عقد وميا أير 

 (1)جامز . 
 يعنرض عمى ميا االسندالؿ   

زوا  بأف ميا اليب يكرنمول ميمب المالكية أما جمهور الفقهاط  فجول
اجنماع عقديف ف  عقد شريطة أال يكوف حيمة إلى محـر يدؿ ليلؾ 

 النصوص النالية  
يا دفع الرجؿ إلى رجميف أرإا وبيرا  قاؿ السريس  ف  المبسوط   وا 

فؤلحدمما  مف يلؾ -نعالى  -عمى أف يزرعاما سننهما ميل ، فما أيرج اهلل 
بعينه ال مث منه ولرب األرض ال م اف ، ولآلير عمى رب األرض أجر مامة 
درمـ فهو جامز عمى ما اشنرطوا   ألنه اسنأجر أحدمما ببدؿ معمـو لعمؿ 
مدة معمومة واسنأجر اآلير بجزط مف اليارج مدة معمومة ، وكؿ واحد مف 

 (2)ينهما . مييف العقديف جامز عند االنفراد ، فكيا عند الجمع ب
وقاؿ النووب ف  المنهاج   ولو جمع ف  صفقة مينمف  الحكـ كإجارة 

 (3)وبيع أو سمـ صحا ف  األظهر . 
ف أجرل األرض وساقال عمى الشجر اليب بها  وجاط عند البهون     وا 

  (4)بيف إجارة وبيع .  صح كجمع
                                                 

(
ٔ

، اٌزغٌٟٛ ، اٌجٙغخ  ٕٕٙد/ ٔض٠ٗ ؽّبد اعزّبع اٌؼمٛد اٌّزؼذدح فٟ ففمخ ٚاؽذح ، ؿ (

، د/ػجذ اٌؾٟ ٠ٛعف، ؽىُ االؽزشان فٟ ؽشوخ اإلػالٔبد، ِٛلغ ؽجىخ  ٘ٔ/ٕ، 

ىبح االعال١ِخ، ِٚشوض اٌفزٜٛ، ؽىُ اعزضّبس اٌّبي ِمبثً رقفؼ إػالٔبد ؽشوخ ِب، اٌّؾ

 .  7ِٔٙٔٓٛلغ اعالَ ٠ٚت ، فزٜٛ سلُ: 

http://www.meshkat.net/node/ٕٖٗ٘1 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Opt

ion=FatwaId&Id=71610 

(
ٕ

 . ٖ/٘، اٌىبعبٟٔ ، ثذائغ اٌقٕبئغ،  1٘/ٖٕاٌغشخغٟ ، اٌّجغٛه ،  (

(
ٖ

 . ٖٗ/ٕ، األٔقبسٞ ، أعٕٝ اٌّطبٌت ،  1ٕٖ/ٗإٌٛٚٞ ، إٌّٙبط ِغ اٌزؾفخ ،  (

(
ٗ

 .  1ٔٗ/٘، اٌّشداٚٞ ، اإلٔقبف،  ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٖاٌجٙٛرٟ ، وؾبف اٌمٕبع ،  (

http://www.meshkat.net/node/23458
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=71610
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=71610
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 يجاب عف ميا االعنراض  
صرحوا عند عدـ ظهور بأف ميا المنصوص عميه عند الجمهور كما 

الحيمة ، أما المعاممة الن  نحف بصدد بياف حكمها فالحيمة فيها ظامرة 
$ 5٢٢$ أو  3٢٢  أو  2٢٢٢وقوية ، فالمشنرؾ يدفع مبمغا مف الماؿ 

حسب نظاـ الشركة بقصد الحصوؿ عمى عموالت أعمى مف ميا المبم  إلى 
 أجؿ . 

 الرأب المينار   
وأدلنهـ والمناقشات واألجوبة الواردة عميها  بعد عرض أقواؿ العمماط

فالرأب المينار مو القامؿ بعدـ الجواز ويلؾ لقوة أدلنهـ وسبلمنها مف 
االعنراإات الواردة عميها ومناقشنهـ ألدلة المجيزيف، ولك رة المحايير 
الشرعية الن  ننطوب عميها ميل المعاممة فإيا وجدت شركة ننفادن ميل 

ف طريؽ عدـ دفع المشنرؾ مبال  لمشركة نحت أب المحايير  ويلؾ ع
مسمى )اشنراؾ، رسـو عإوية( ، وكوف اإلعبلنات مباحة وال نروج لمحـر  
، وكوف العوض لمف يباشر العمؿ بنفسه فمف يإغط عمى االعبلنات 
يسنحؽ األجر أما أف المشنرؾ األعمى يحصؿ كيلؾ عمى عمولة م ؿ عمولة 

جدت شركة ننوافر فيها ميل الإوابط فبل حرج مف أنى به فبل يجوز . ايا و 
ف  النعامؿ معها وال بأس باالنإماـ إمف فريقها .                                      

 واهلل أعمـ
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 اخلــــــاتـمـــــــــــح
الحمػػد هلل الػػيب بنعمنػػه نػػنـ الصػػالحات ، والصػػبلة والسػػبلـ عمػػى سػػيد 

لبركػػات ، وعمػػى أصػػحابه أمػػؿ النقػػى الكامنػػات ، وعمػػى  لػػه أمػػؿ الفإػػؿ وا
 والدرجات ومف نبعهـ بإحساف إلى أف يرث اهلل األرض والسماوات . 

 أما بعد ... ،
فهيا بحث منواإع نناولت فيه قإية معاصرة فػ  المعػامبلت الماليػة أال 
وم  النسويؽ الشبك  ، بح ت ف  ميل المعاممة قدر اسنطاعن  وجمعت مػا 

اون وأحكػػػاـ فػػػ  المهلفػػػات العمميػػػة والمواقػػػع ورد عنهػػػا مػػػف نفاصػػػيؿ وفنػػػ
اإللكنرونيػػة وفػػ  مراجػػع أجنبيػػة ورنبنهػػا نرنيبػػا عمميػػا بأدلنهػػا ومناقشػػانها 

 وأجوبنها ورجحت األقون دليبل .
 -جػػؿ شػػأنه وعظػػـ جامػػه ونقدسػػت أسػػماهل–بيػػد أف الكمػػاؿ هلل وحػػدل 

البحػث ،  وأرجو أف أكوف قد أإفت إلى المكنبة الفقهية المعاصرة شيما بهيا
 وأف يجعمه اهلل ف  ميزاف الحسنات . 

 وقد نوصمت ببح   ميا إلى عدة ننامو أممها   
أف النسويؽ الشبك  لمننجات أو سمع أو النرويو لها بنظاـ اإلحػاالت  -1

الشػػبكية مػػو نطػػور نػػاريي  لمنسػػويؽ الهرمػػ  الػػيب منعنػػه األنظمػػة 
 والقوانيف . 

لن  نروج لهػا شػركات النسػويؽ أف اآل ار اإليجابية لمنسويؽ الشبك  ا -2
 أوماـ ال نمت إلى الواقع . 

أف النسويؽ الشبك  يريعػة إلػى النصػب واالحنيػاؿ وقػد حػرص الشػرع  -3
 عمى سد اليرامع الموصمة إلى المحرمات . 

أف النسػػويؽ الشػػبك  لمننجػػات أيػػر جػػامز مػػف الناحيػػة الشػػرعية وفقػػا  -4
 لقوؿ جمهور العمماط المعاصريف . 
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بك  بنظػػاـ اإلحػػاالت لمشػػامدة اإلعبلنػػات أيػػر جػػامز أف النسػػويؽ الشػػ -5
شرعا الشنماله عمى محظػورات شػرعية أممهػا   الربػا ، القمػار ، أكػؿ 

 الماؿ بالباطؿ . 
لمنسػػػويؽ الشػػػبك  مػػػو الػػػيب  -شػػػرعا وقانونػػػا–أف البػػػديؿ الصػػػح   -6

ينفادن نمؾ المحظورات ، فػبل يػدفع المشػنرؾ رسػوما وال يشػنرط عميػه 
العمػػػوالت مباشػػػرة مػػػف يػػػأن  بشػػػيص لمشػػػراط  شػػراط منػػػنو ، ونكػػػوف

يسػػنحؽ عمولػػة عمػػى إقناعػػه لهػػيا الشػػيص ، ومػػف يػػأن  بشػػيص 
لمشػػػامدة اعبلنػػػات يسػػػنحؽ عمولػػػػة عمػػػى مشػػػامدة مػػػيا الشػػػػيص 

 لئلعبلنات وفقط . 
يمكػػف لمشػػركة أف نحػػػافظ عمػػى اسػػنمرار مػػػيا النظػػاـ بوإػػع برنػػػامو  -7

ـو بهػػػا حػػػوافز ومكافػػػآت عمػػػى المحاإػػػرات وورش العمػػػؿ النػػػ  يقػػػ
 المدربوف والمنظموف . 

 النوصيات 
أوص  المسمموف وياصة الشػباب بنحػرب الحػبلؿ فالصػحابة والنػابعوف  -1

كػػانوا ينركػػوف المعاممػػة وفيهػػا نسػػعة أعشػػار حػػبلال يالصػػا لشػػبهة فػػ  
 العشر اليير . 

ال يغنػر الشػػباب بك ػرة أعػػداد المنإػميف لهػػيل الشػركات فكػػـ مػف شػػركة  -2
ؿ وكػػاف أعإػػاهما ك ػػر وكػػيلؾ فالمػػدينوف سػػبقت فػػ  النصػػب واالحنيػػا

 ك ير ويلؾ ال يدؿ عمى جواز صنيعهـ واالقنداط بهـ . 
وأييرا حنى لو كانت ميل الشركة الن  ُدعيت لمنسػجيؿ فيهػا بعيػدة عػف  -3

النصب واالحنيػاؿ أيػر أنهػا يكننفهػا محظػورات شػرعية فػأحرن بالمسػمـ 
–يبػؾ المصػطفى الصادؽ أف يبنعد عنها اسنبراط لدينػه عمػبل بقػوؿ حب

  " فمػػػف انقػػػى الشػػػبهات فقػػػد اسػػػنبرأ لدينػػػه  -صػػػمى اهلل عميػػػه وسػػػمـ
 وعرإه ... " .  

 والحمد هلل رب العالميف 
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 ادلالحك 
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 فٍزس ادلصادر
 أَال : انمزآن انكزيم َعهُمً 

 القر ف الكريـ . - أ
 كنب النفسير وعمـو القر ف   - ب

النبيػػاف فػػ  نفسػػير  شػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد الهػػامـ المصػػرب، -1
ـ ، دار الصػحابة لمنػراث بطنطػا، 1992أريب القر ف، ط  األولػى ، 

 نحقيؽ  د/فنح  أنور الدابول .
جابر بف موسى بف عبد القػادر بػف جػابر أبػو بكػر الجزامػرب ، أيسػر  -2

ـ ، 2٢٢3مػػػ/1424النفاسػػير لكػػبلـ العمػػ  الكبيػػر، ط  اليامسػػة، 
 ة، المممكة العربية السعودية.مكنبة العمـو والحكـ، المدينة المنور 

الحسػػيف بػػف مسػػعود أبػػو محمػػد البغػػوب ، نفسػػير البغػػوب المسػػمى   -3
 ـ .1997مػ/ 1417معالـ الننزيؿ، ط   الرابعة ، دار طيبة، 

عبد الرحمف بػف أبػ  بكػر جػبلؿ الػديف السػيوط ، الػدر المن ػور فػ   -4
 مػ، دار الفكر، بيروت . 1993النفسير بالمأ ور ، ط   

بػػف عمػػر القاإػػ  البيإػػاوب الشػػافع  ، نفسػػير البيإػػاوب  عبػػد اهلل -5
 المسمى أنوار الننزيؿ وأسرار النأويؿ ، ط  دار الفكر، بيروت .

أبػػو الحسػػف عمػػ  بػػف محمػػد بػػف حبيػػب المػػاوردب البصػػرب، نفسػػير  -6
الماوردن المسمى  النكت والعيوف ، ط  دار الكنب العممية ، بيروت 

 ، لبناف.
السمرقندب الفقيه الحنف  ، بحر العمـو ، نصر بف محمد بف إبراميـ  -7

 ط   دار الفكر، بيروت ، نحقيؽ   د محمود مطرج  . 
 ثاويا : كتة احلذيث َعهُمً 

أحمػػد بػػف شػػعيب النسػػام  ، السػػنف الكبػػرن ، ط  األولػػى ، دار الكنػػب  -1
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ـ ، نحقيػػػؽ  د عبػػػد الغفػػػار 1991مػػػػ/ 1411العمميػػػة ، بيػػػروت ، 
 حسف .سميماف البندارب ، سيد كسروب 

مػػييؿ بأحكػػاـ -أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيبان  ، مسػػند أحمػػد  -2
 ، ط  مهسسة قرطبة ، القامرة . -شعيب األرناهوط

الحسػػيف بػػف مسػػعود البغػػوب ، شػػرح السػػنة ، ط   ال انيػػة ، المكنػػب  -3
ـ ، نحقيػؽ شػعيب األرنػاهوط ، 1983مػ/14٢3اإلسبلم  ، دمشؽ 

 محمد زمير الشاويش .
مييمػة -لسجسنان  ، أبو داود ، سػنف أبػ  داود سميماف بف األشعث ا -4

 ، ط   دار الكناب العرب  ، بيروت . -بأحكاـ األلبان 
أبػػػو الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف ابػػػف الجػػػوزب، كشػػػؼ المشػػػكؿ مػػػف حػػػديث  -5

 ـ ، دار الوطف ، الرياض .1997مػ/1418الصحيحيف ، ط  
ابف الممقف سراج الديف أبو حفص عمػر بػف عمػ  بػف أحمػد الشػافع   -6

رب، البػػدر المنيػػر فػػ  نيػػريو األحاديػػث واأل ػػار الواقعػػة فػػ  المصػػ
ـ ، دار الهجرة لمنشػر 2٢٢4مػ/1425الشرح الكبير ، ط  االولى ، 

 والنوزيع ، الرياض .
محمد بف إسماعيؿ البيارب، الجامع الصحيح المشػنهر باسػـ صػحيح  -7

البيػػػػػػػػارب، ط  ال ال ػػػػػػػػة، دار بػػػػػػػػف ك يػػػػػػػػر اليمامػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػروت ، 
 حقيؽ   د مصطفى ديب البغا .ـ ، ن1987مػ/14٢7

محمػػد شػػمس الحػػؽ العظػػيـ  بػػادب، عػػوف المعبػػود شػػرح سػػنف أبػػ   -8
 مػ .1415داود، ط ال انية، دار الكنب العممية ، بيروت ، 

محمد عبػد الػرهوؼ بػف نػاج الػديف بػف عمػ  المنػاوب ، فػيض القػدير  -9
شػػرح الجػػػامع الصػػػغير ، ط   األولػػى ، المكنبػػػة النجاريػػػة الكبػػػرن ، 

 مػ .1356مصر ، 
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محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد الػػرحيـ المبػػاركفورب ، نحفػػة األحػػويب  -1٢
 بشرح سنف  النرميب ، ط  دار الكنب العممية ، بيروت .

محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسػابورب ، المسػندرؾ عمػى الصػحيحيف  -11
، ط  األولػػى، دار الكنػػب -مػػييؿ بنعميقػػات الػػيمب  فػػ  النميػػيص –

ـ، نحقيؽ   مصطفى عبػد القػادر 199٢مػ/1411العممية، بيروت، 
 عطا .

محمػػد بػػف عيسػػى أبػػو عيسػػى النرمػػيب، الجػػامع الصػػحيح المعػػروؼ  -12
، ط  دار إحيػػاط النػػراث  -مييمػػة بأحكػػاـ األلبػػان -بسػػنف النرمػػيب 

 العرب ، بيروت ، نحقيؽ  أحمد شاكر و يروف .
 -مييمة بأحكاـ األلبان -محمد بف يزيد القزوين  ، سنف ابف ماجه  -13

   دار الفكر ، بيروت ، نحقيؽ   محمد فهاد عبد الباق  .، ط 
يحيى بف شرؼ النووب ، شرح صحيح مسمـ المسمى المنهاج شرح  -14

صحيح مسمـ بف الحجاج ، ط   ال انية ، دار إحياط النراث العرب  ، 
 مػ .1392بيروت ، 

 ثانثا : كتة انهغح َادلعاجم 
در، محمػػد النجػػار ، إبػػراميـ مصػػطفى، أحمػػد الزيػػات ، حامػػد عبػػد القػػا -1

 المعجـ الوسيط ، دار الدعوة ، نحقيؽ  مجمع المغة العربية .
مػ ، 14٢6قاسـ بف عبداهلل القونوب ، أنيس الفقهاط ،  ط  األولى ،  -2

 دار الوفاط ، جدة ، نحقيؽ   د. أحمد بف عبد الرزاؽ الكبيس .
أبػػو منصػػور محمػػد بػػف أحمػػد األزمػػرب نهػػييب المغػػة ، ط  األولػػى ،  -3

ـ ، دار إحيػػػاط النػػػراث العربػػػ ، بيػػػروت ، نحقيػػػؽ   محمػػػػد 2٢٢1
 عوض مرعب .

ػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرزلاؽ الحسػػػين  ، الممقلػػػب بمرنإػػػى ،  -4 ػػػد بػػػف محمل محمل
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 الزَّبيدب ، ناج العروس مف جوامر القاموس ، دار الهداية.
محمد بف مكـر بف منظور األفريق  المصرب، لساف العرب، ط  أولى،  -5

 دار صادر، بيروت.
لفنح ناصر الديف بف عبد السػيد بػف عمػ  بػف المطػرز ، المغػرب أبو ا -6

 ف  نرنيب المعرب ، ط  دار الكناب العرب  .
 راتعا : كتة أصُل انفمً َلُاعذي 

أحمد بف إدريس الصنهاج  القراف ، أنوار البروؽ فػ  أنػواع الفػروؽ ،  -ٔ
 ط   عالـ الكنب، بيروت . 

شػبال والنظػامر ، وبهامشػه زيف الديف بف إبراميـ بف محمد الحنف  ، األ -ٕ
 أمز عيوف البصامر لمحموب، ط   دار الكنب العممية، بيروت .

عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد ابػػف رجػػب الحنبمػػ ، القواعػػد ، ط  دار الكنػػب  -ٖ
 العممية، بيروت . 

عبد الرحمف بف أب  بكر السيوط  جبلؿ الديف، األشبال والنظامر ، ط    -ٗ
 . دار الكنب العممية ، بيروت ، لبناف

عبد الرحيـ بف الحسف األسنوب أبو محمػد، النمهيػد فػ  نيػريو الفػروع  -٘
مػػػ، مهسسػػة الرسػػالة، بيػػروت، 14٢٢عمػػى األصػػوؿ، ط  األولػػى ، 
 نحقيؽ  د/محمد حسف مينو .

محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عم  الفنوح  المعروؼ بػابف النجػار  -ٙ
مػ 1418كاف ، ، شرح الكوكب المنير ، الطبعة ال انية ، مكنبة العبي

 ـ ، نحقيؽ   د/محمد الزحيم  ود نزيه حماد . 1997/ 
بدر الػديف محمػد بػف عبػد اهلل بػف بهػادر الزركشػ ، البحػر المحػيط فػ   -7

ـ ، دار الكنب العممية، 2٢٢٢مػ / 1421أصوؿ الفقه، ط  األولى، 
 بيروت، لبناف، نحقيؽ  محمد محمد نامر. 
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صػفى مػف عمػـ األصػوؿ، ط  محمد بػف محمػد الغزالػ  أبػو حامػد، المسن -1
مػ ، دار الكنب العممية، بيروت، نحقيؽ  محمػد عبػد 1413األولى، 

 السبلـ عبد الشاف . 
عم  بػف عبػد الكػاف  السػبك ، اإلبهػاج فػ  شػرح منهػاج الوصػوؿ إلػى  -1

 مػ.14٢4عمـ األصوؿ، ط  األولى، دار الكنب العممية، بيروت، 
 خامسا : كتة انفمً اإلسالمي َمذاٌثً 

ميـ بف محمد بف سالـ بػف إػوياف، منػار السػبيؿ فػ  شػرح الػدليؿ، إبرا -ٔ
 مػ، مكنبة المعارؼ، الرياض، نحقيؽ عصاـ القمعج .14٢5ط  

 أحمد بف أحمد الرمم  ، الفناوب ، ط  المكنبة اإلسبلمية . -ٕ
شهاب الديف أحمػد بػف أحمػد بػف سػبلمة القميػوب ، شػهاب الػديف أحمػد  -ٖ

ميػوب  وعميػرة عمػى شػرح الجػبلؿ البرلس  الممقػب بعميػرة، حاشػينا ق
المحمػػ  عمػػى منهػػاج الطػػالبيف ، ط  المكنبػػة النوفيقيػػة ، القػػامرة ، 

 نحقيؽ   طه عبدالرهوؼ .  
أحمد بف عبد الحميـ ابف نيميه الحران  ، مجموع الفناون ، ط   ال ال ػة  -ٗ

ـ ، نحقيػػػػؽ   أنػػػػور البػػػػاز ،  2٢٢5مػػػػػ /  1426، دار الوفػػػػاط ، 
 عامر الجزار .

ف أنػػيـ بػػف سػػالـ بػػف مهنػػا النفػػراوب المػػالك  ، الفواكػػه الػػدوان  أحمػػد بػػ -٘
عمػػى رسػػالة ابػػف أبػػ  زيػػد القيروانػػ ،  ط   دار الفكػػر ، بيػػروت ، 

 ـ.1995مػ /1415
أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حجػػػر الهينمػػػ  المكػػػ  ، نحفػػػة المحنػػػاج بشػػػرح  -ٙ

المنهػػاج، وبهامشػػه حاشػػينا الشػػروان  والعبػػادب، ط   دار صػػادر ، 
 بيروت .

بػػػف محمػػػد الصػػػاوب المػػػالك  ، حاشػػػية الصػػػاوب المسػػػماة بمغػػػة أحمػػػد  -7
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 السالؾ إلى أقرب المسالؾ ، ط   دار المعارؼ .
أحمػػػد بػػػف يحيػػػى المرنإػػػى، البحػػػر الزيػػػار الجػػػامع لمػػػيامب عممػػػاط  -1

 األمصار، ط  دار الكناب اإلسبلم .
شػػيخ اإلسػػبلـ ، أسػػنى  زكريػػا بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف زكريػػا االنصػػارب -1

روض الطالب ، ط   األولى، دار الكنب العمميػة ،  المطالب ف  شرح
 ـ ،  نحقيؽ   د محمد محمد نامر .2٢٢٢مػ/  1422بيروت ، 

زكريا األنصػارب ، نحفػة الطػبلب بشػرح مػنف نحريػر ننقػيح المبػاب ،  -ٓٔ
 مػ، مطبعة مصطفى البابى الحمب  وأوالدل بمصر .143٢ط 

البحػر الرامػؽ  زيف الديف بف إبػراميـ بػف محمػد الشػهير بػابف نجػيـ ، -ٔٔ
 شرح كنز الدقامؽ ، ط   دار المعرفة ، بيروت .

عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد شػػيي  زادل ، مجمػػع األنهػػر شػػرح ممنقػػى  -ٕٔ
 األبحر، ط  دار إحياط النراث العرب  .

عبد الكريـ بف محمد الرافعػ  ، فػنح العزيػز شػرح الػوجيز ، ط   دار  -ٖٔ
 الفكر .

حمػد، المغنػ  فػ  فقػه عبد اهلل بػف أحمػد بػف قدامػة المقدسػ  أبػو م -ٗٔ
اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػػؿ الشػػيبان ، ط   أولػػى، دار الفكػػر، بيػػػروت، 

 مػ .  14٢5
ع مػاف بػف عمػػ  الزيمعػ  فيػػر الػديف الحنفػ ، نبيػػيف الحقػامؽ شػػرح  -٘ٔ

 مػ .1313كنز الدقامؽ، ط  دار الكنب اإلسبلم  ، القامرة ، 
، عم  بف حبيب أبو الحسػف المػاوردب ، الحػاوب فػ  فقػه الشػافع   -ٙٔ

 ـ .1994مػ/ 1414ط   األولى، دار الكنب العممية ، 
عم  بف سميماف المرداوب أبو الحسف، اإلنصاؼ فػ  معرفػة الػراجح  -7ٔ

مف اليػبلؼ، ط  دار إحيػاط النػراث العربػ ، بيػروت، نحقيػؽ  محمػد 
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 حامد الفق  .
عمػػ  بػػف عبػػد السػػبلـ النسػػول  ، البهجػػة فػػ  شػػرح النحفػػة ، ط    -1ٔ

ـ، إػػبطه 1998مػػػ/1418مميػػة، بيػػروت، األولػػى ، دار الكنػػب الع
 وصححه  محمد عبد القادر شاميف .

مالػػؾ بػػف أنػػس الحميػػرب األصػػبح ، المدونػػة الكبػػرن، ط  دار الكنػػب  -1ٔ
 العممية، بيروت .

س  ل شمس األممة ، المبسػوط ،  -ٕٓ محمد بف أحمد بف أب  سهؿ السَّرليه
 ـ .1986مػ/ 14٢6ط   دار المعرفة ، بيروت ، 

بلط الػديف الكاسػان  ، بػدامع الصػنامع فػ  نرنيػب مسعود بف أحمد ع -ٕٔ
 ـ .1982الشرامع، ط  دار الكناب العرب  ، بيروت ، 

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد عمػػيش ، فػػنح العمػػ  المالػػؾ ، ط  دار  -ٕٕ
 المعرفة ، بيروت .

محمػد بػػف أحمػد بػػف محمػد المعػػروؼ بالشػيخ عمػػيش ، مػنح الجميػػؿ  -ٖٕ
 ـ .1989مػ/14٢9، شرح مينصر يميؿ ، ط  دار الفكر ، بيروت 

 محمد بف أحمد الفاس  ، شرح ميارة ، ط  دار المعرفة بيروت . -ٕٗ
محمػد بػػف أحمػػد الرممػػ  المصػػرب ، نهايػة المحنػػاج إلػػى شػػرح ألفػػاظ  -ٕ٘

 ـ.1984مػ/14٢4المنهاج ،  ط   األييرة ، دار الفكر ، بيروت ، 
محمػػد بػػف أحمػػد اليطيػػب الشػػربين  ، مغنػػ  المحنػػاج إلػػى معرفػػة  -ٕٙ

المنهػػػاج، ط  األولػػػى ، دار الكنػػػب العمميػػػة ، بيػػػروت معػػػان  ألفػػػاظ 
 ـ .1994مػ/ 1415

محمػػد أمػػيف بػػف عمػػر المعػػروؼ بػػابف عابػػديف ، العقػػود الدريػػة فػػ   -7ٕ
 ننقيح الفناون الحامدية، ط  دار المعرفة ، بيروت .

محمد بف أب  بكر أيوب الزرع  أبو عبد اهلل ، إعبلـ المػوقعيف عػف  -1ٕ
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ات األزمريػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػامرة  رب العػػػػػػػػػػػػالميف، ط  مكنبػػػػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػػػػ
 ـ نحقيؽ طه عبد الرهوؼ سعد .1968مػ/1388

محمػػد بػػف عبػػد اهلل اليرشػػ  ، شػػرح مينصػػر يميػػؿ ، ط   ال انيػػة ،  -1ٕ
 مػ .1317المطبعة األميرية الكبرن ببوالؽ ، مصر ، 

محمد بف عبد الواحد السيواس  الحنفػ  المصػرب المعػروؼ بالكمػاؿ  -ٖٓ
لػػػى، مصػػػطفى البػػػابى الحمبػػػ  ابػػػف الهمػػػاـ ، فػػػنح القػػػدير، ط   األو 

 مػ .1389وأوالدل ، القامرة ، 
محمػػد بػػف عمػػ  الحػػدادب، الجػػومرة النيػػرة، ط   المطبعػػة الييريػػة ،  -ٖٔ

 مصر .
محمػػػد بػػػف قاسػػػـ الرصػػػاع ، شػػػرح حػػػدود ابػػػف عرفػػػه، ط  المكنبػػػة  -ٕٖ

 العممية، بيروت.
محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الرعينػػ   المعػػروؼ بالحطػػاب ،  -ٖٖ

مينصػػػر يميػػػؿ ، ط   ال ال ػػػة ، دار الرشػػػاد  موامػػػب الجميػػػؿ شػػػرح
 ـ .1992مػ/1412البيإاط ، المغرب ، 

محمد بف محمود أكمؿ الديف البابرن  ، العنايػة شػرح الهدايػة ، ط    -ٖٗ
مػػػػػ 1389األولػػػػى ، مصػػػػطفى البػػػػابى الحمبػػػػ  وأوالدل ، مصػػػػر ، 

 ـ  .197٢
صػر محمد بف يوسؼ العبدرب الشهير بالملوَّاؽ ، الناج واإلكميؿ لمين -ٖ٘

 يميؿ، ط   دار الكنب العممية ، بيروت .
مػػػ ، المكنػػب 1389مرعػػ  بػػف يوسػػؼ الحنبمػػ  ، دليػػؿ الطالػػب ، ط  -ٖٙ

 اإلسبلم ، بيروت ، لبناف .
مصطفى بف سعد بف عبدة الرحيبان  ، مطالب أول  النهى ف  شرح  -7ٖ

 ـ .1961أاية المننهى ، ط المكنب اإلسبلم  ، دمشؽ ، 
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ون  ، كشػػاؼ القنػػاع عػػف مػػنف منصػػور بػػف يػػونس بػػف إدريػػس البهػػ -1ٖ
مػ ، نحقيػؽ مػبلؿ مصػيمح  14٢2اإلقناع ، دار الفكر ،  بيروت ، 

. 
منصور بف يونس بػف إدريػس البهػون  ، دقػامؽ أولػ  النهػى لشػرح  -1ٖ

المننهى المعروؼ بشرح مننهى اإلرادات ، ط   ال انية ، عالـ الكنب 
 ـ .1996مػ/ 1416، بيروت ، 

ون  ، الػروض المربػع شػػرح زاد منصػور بػف يػػونس بػف إدريػس البهػػ -ٓٗ
 مػ ، مكنبة الرياض الحدي ة .139٢المسنقنع ، ط 

نظاـ الديف البمي  وجماعة مف عمماط الهنػد ، الفنػاون الهنديػة فػ   -ٔٗ
مػػػػيمب اإلمػػػػاـ األعظػػػػـ أبػػػػ  حنيفػػػػة النعمػػػػاف ، ط   دار الفكػػػػر ، 

 ـ .1991 -مػ 1411
يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػووب محيػػػ  الػػػديف، المجمػػػوع شػػػرح المهػػػيب  -ٕٗ

مشػػػػيرازب ، ويميػػػػه نكممػػػػة المجمػػػػوع لمسػػػػبك ، ونكممػػػػة المجمػػػػوع ل
 لممطيع ، ط  دار الفكر .

 سادسا : كتة فمٍيح َالتصاديح معاصزج 
د/ إبػػػراميـ الفقػػػ  ، أسػػػرار النسػػػويؽ االسػػػنرانيج  ، إننػػػاج الموسػػػوعة  -ٔ

العالمية لمنجارة ، )احمد ناش  الرشيدب( الكويت ، ط  إبػداع لمنشػر 
 . والنوزيع ، القامرة

إدارة العبلقػػات العامػػة واالعػػبلـ ، جمعيػػة حمايػػة المسػػنهمؾ ، النسػػويؽ  -ٕ
 مػ .143٢والنسوؽ،  ط  

أحمد سمير قرن  ، حكـ النسويؽ بعمولة مرمية، دراسة فقهية مقارنة،  -ٖ
بحث منشور ف  مجمة الحؽ الصادرة عػف لجنػة البحػوث والدراسػات 

دد السادس عشر بجمعية الحقوقييف ، دولة اإلمارات ، الشارقة ، الع
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 ـ .2٢11مػ/ فبراير 1432، ربيع األوؿ 
أحمػػػد عبػػػد اهلل النقبػػػ  ، فػػػف النسػػػويؽ فػػػ  المشػػػاريع الصػػػغيرة ، ط    -ٗ

ـ ، منشػػػػورات ، دامػػػػرة الننميػػػػة االقنصػػػػادية ، حكومػػػػة رأس 2٢٢9
 الييمة .

أسػػامة عمػػر األشػػقر ، النسػػويؽ الشػػبك  مػػف المنظػػور الفقهػػ  ، بحػػث  -٘
بحػػوث ، المجمػػد ال ػػامف ، العػػدد األوؿ منشػػور فػػ  مجمػػة الزرقػػاط لم

 ـ .  2٢٢6
بندر بف صػقر الػييبان  ، النسػويؽ الشػبك  نكييفػه وأحكامػه الفقهيػة،   -ٙ

بحػػث نكميمػػ ، المعهػػد العػػال  لمقإػػاط ، جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف 
 مػ .  1425/1426سعود ، عاـ 

ؽ بيرب أميروف ، رينشارد مانيؾ ، برنارد أريؾ ، بانريؾ ويبر ، النسوي  -7
عػداد المهنػدس إيػاد زوكػار ، ط    دارة األعماؿ النجارية، نرجمة وا  وا 

 ـ ، دار الرإا لمنشر ، دمشؽ . 1999األولى 
ـ 2٢1٢مػ/ 1431د/ حساـ الديف بف موسى عفانة ، يسألونؾ ، ط    -1

 ، المكنبة العممية ودار الطيب لمنشر ، القدس، أبو ديس . 
جػػػارب وأحكامػػػه، رسػػػالة حسػػػيف بػػػف معمػػػوب الشػػػهران  ، النسػػػويؽ الن  -1

دكنػػػػوراة، فػػػػ  كميػػػػة الشػػػػريعة، جامعػػػػة اإلمػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف سػػػػعود 
 مػ .1427/1428اإلسبلمية، عاـ 

حميد إكحيؿ ، النسويؽ الشبك  ) يبلصة ما قيؿ وما يقاؿ عف ومـ  -ٓٔ
 ـ  .2٢13مػ/ ديسمبر1435الربح وحقيقة االحنياؿ( ط  صفر 

 ـ .2٢٢9رطوؼ شبايؾ، كناب النسويؽ لمجميع ، ط  مارس  -ٔٔ
 زامر سالـ بمفقيه ، النسويؽ الشبك  نحت المجهر ، كناب بصيغة  -ٕٔ

(pdf)           عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكنرونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال



 

 د/ أؽّذ ػطب هللا ػجذ اٌجبعو أؽّذ   ٚاٌنٛاثو اٌؾشػ١خ  اٌطّٛؽبد اٌؾجبث١خ ث١ٓ اٌزغ٠ٛك اٌؾجىٟ
 

 

 4111 َ ٕٗٔٓٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ أفٛي اٌذ٠ٓ ثأع١ٛه ،اٌؼذد   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balfaqeh@windowslive.com- 
د سام  بف إبػراميـ السػويمـ ، صػناعة الهندسػة الماليػة نظػرات فػ   -ٖٔ

م ، ط  مركػػز البحػػوث بشػػركة الراجحػػ  المصػػرفية ، المػػنهو اإلسػػبل
 ـ .2٢٢4مػ/1425الكويت ، 

د عبػػػد الكػػػريـ قنػػػدوز، الهندسػػػة الماليػػػة اإلسػػػبلمية بػػػيف النظريػػػة  -ٗٔ
مػ 1429والنطبيؽ، ط  األولى مهسسة الرسالة ناشروف ، دمشؽ ، 

 ـ .2٢٢8/
عم  حسف عبد الحميد الحمب  ، نعريؼ عقبلط الناس بحكـ معاممػة  -٘ٔ

 ، ط  دار الجناف ، األردف . بزناس
عمػػػ  محمػػػد أبػػػو العػػػز ، النجػػػارة اإللكنرونيػػػة وأحكامهػػػا فػػػ  الفقػػػه  -ٙٔ

 ـ ، دار النفامس ، األردف .2٢٢8مػ/1428اإلسبلم ، ط  األولى،
فيميػػب كػػونمر ، كػػونمر ينحػػدث عػػف النسػػويؽ )كيػػؼ ننشػػئ األسػػواؽ  -7ٔ

بػة ونغزوما ونسيطر عميها(، نرجمة فيصػؿ عبػد اهلل بػابكر ، ط  مكن
 جرير .

 .ـ ، كيو نت2٢1٢يطط األعماؿ ، ط  كيو نت ، يطة النعويض م -1ٔ
د محمود صبح، االبنكػارات الماليػة، ط  أولػى، جامعػة عػيف شػمس،  -1ٔ

 ـ .1998القامرة، 
د/ محيػػػ  الػػػديف األزمػػػرب ، د/ مصػػػطفى محمػػػود مػػػبلؿ ، د/ مالػػػة  -ٕٓ

محمػػد لبيػػب عنبػػة ، د/ وفػػاط محمػػد عبػػد الػػدايـ، مبػػاد  النسػػويؽ ، 
 ـ ، مركز مدايبلت نكنولوجيا النعميـ . 2٢٢1مػ/1421ط 

د نزيػػه حمػػاد ، اجنمػػاع العقػػود المنعػػددة فػػ  صػػفقة واحػػدة ، بحػػث  -ٕٔ
مطبػػوع إػػمف قإػػايا معاصػػرة فػػ  المػػاؿ واالقنصػػاد ، ط   األولػػى ، 

 ـ .2٢٢1مػ/1421دار القمـ دمشؽ 

mailto:balfaqeh@windowslive.com-
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يوسػفات عمػ  ماشػـ ، الحيػؿ المحاسػػبية والماليػة ودورمػا فػ  يمػػؽ  -ٕٕ
مجملػػػة بحػػػث منشػػػور فػػػ  مجمػػة بحػػػوث اقنصػػػادية عربية)األزمػػات، 

نصػػػدر عػػػف الجمعيػػػة العربيػػػة لمبحػػػوث  عمميػػػة فصػػػمية محكمػػػة
، العػدداف  بالنعػاوف مػع مركػز دراسػات الوحػدة العربيػة( االقنصػادية

 ـ . 2٢13،  16-62
 ساتعا : مزاجع أجىثيح  

1- Egyway and Network Marketing. 
2-why-network-marketing-is-the-best-way-to-
earn-money-from-     

  -http://www.hollynunan.com/why3-home,
-money-earn-to-way-best-the-is-marketing-network

home-from/ 
     4 -Fourteen reasons-network-marketing-
makes-the-best-business-for-women, 

http://whatsforwork.wordpress.com/2٢13/٢6/٢6/14-5 
-best-the-makes-rketingma-network-reasons

women-for-business/ 
       6 - Egyway, Basics of Network Marketing .  

      7 -Ann Sieg, The 7 Great Lies Of Network 
Marketing, copyright 2006 . 

MULTI-LEVEL MARKETING The Case against , Jon 
M. Taylor -8  

as an Unfair and Deceptive Practice , Consumer 

http://www.hollynunan.com/why-network-marketing-is-the-best-way-to-earn-money-from-home/
http://www.hollynunan.com/why-network-marketing-is-the-best-way-to-earn-money-from-home/
http://www.hollynunan.com/why-network-marketing-is-the-best-way-to-earn-money-from-home/
http://whatsforwork.wordpress.com/2013/06/06/145%20-reasons-network-marketing-makes-the-best-business-for-women/
http://whatsforwork.wordpress.com/2013/06/06/145%20-reasons-network-marketing-makes-the-best-business-for-women/
http://whatsforwork.wordpress.com/2013/06/06/145%20-reasons-network-marketing-makes-the-best-business-for-women/
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Awareness Institute , 2013 .  
9 - Federal Trade Commission, Bureau of 
Consumer Protection,  The Bottom Line About    
Multilevel Marketing Plans and Pyramid Schemes, 
October 2009 . 

 ثامىا : مماالخ َفتاَِ  
ييػػؼ الفقهػػ  لشػػركات النسػػويؽ إبػػراميـ أحمػػد الشػػيخ الإػػرير  ، النك -1

الشػػػبك  )شػػػػركة جولػػػد كويسػػػػت وشػػػركة بزنػػػػاس(، شػػػبكة المشػػػػكاة 
 اإلسبلمية .

د/إبػػراميـ حسػػيف عبػػد الرسػػوؿ ، الحكػػـ الشػػرع  لمنسػػويؽ الشػػبك  ،  -2
 ندوينة عمى موقع النواصؿ االجنماع  فيس بوؾ .

إبػػراميـ الكمػػ ـ ، بزنػػاس والنسػػويؽ الهرمػػ  عػػودا عمػػى بػػدط ، موقػػع  -3
 ـ اليـو .اإلسبل

األجػػرة مقابػػؿ نصػػفح االعبلنػػات فػػ  اإلننرنػػت، موقػػع الهيمػػة العامػػة  -4
 لمشهوف اإلسبلمية واألوقاؼ باإلمارات.

د/أحمد الحج  الكردب، حكـ الربح مف الإغط عمى االعبلنات، موقع  -5
 درر اإلسبلـ . 

 د/ أحمد حسف ، مف صور النسويؽ الشبك ، موقع نسيـ الشاـ . -6
شػػػركات النسػػػويؽ اإللكنرونيػػػة نبيػػػع الػػػومـ  أمػػػؿ ييػػػرن، احنرسػػػوا.. -7

لإػػػػػػػػػػحاياما بػػػػػػػػػػدعون الكسػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػريع، جريػػػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػػػعب 
 ـ .7/5/2٢13الجديد،

دار اإلفناط المصرية ، حكـ النعامؿ مف يبلؿ النسويؽ الشػبك  )كيػو  -8
 ( .q.netنت 
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د/ ريػػاض بػػف محمػػد المسػػيميرب، حكػػـ شػػركة كويسػػت نػػت لمنسػػويؽ  -9
ـ ، موقػػع فإػػيمة 5/4/2٢٢7بنػػاريخ  195٢9الشػػبك ، فنػػون رقػػـ 

 الدكنور محمد بف رياض المسيميرب .  
د سػػام  السػػويمـ، صػػورة أيػػرن لمنسػػويؽ الهرمػػ ، الفنػػاون، موقػػع  -1٢

 الدكنور سام  السويمـ .  
، موقػع صػػيد  -11 د/سػام  السػويمـ، حكػـ النعامػؿ مػػع شػركة بػزنس كػـو

 الفوامد.
ويمـ، د/سام  السويمـ ، نظاـ النسويؽ الشبك  ، موقع د/سام  الس -12

 قسـ الفناون.
د/ سام  سويمـ ، عموالت مواقع نصفح اإلعبلنات، موقػع د/سػام   -13

 السويمـ، قسـ الفناون .
شػػػبكة المشػػػكاة اإلسػػػبلمية ، النكييػػػؼ الفقهػػػ  لشػػػركات النسػػػويؽ  -14

 الشبك  )شركة جولد كويست وشركة بزناس(.
 شبكة المشكاة االسبلمية ،حكـ االشنراؾ ف  شركة اإلعبلنات . -15
د وسػػية ، الػػردود الواإػػحة الجميػػة عمػػى مػػف أبػػاح طريقػػة عمػػ  أحمػػ -16

 النسويؽ الشبكية، موقع األلوكة. 
د/عمػػ  السػػالوس ، مػػف لعبػػة النصػػب الهرميػػة إلػػى شػػينؿ الصػػينية،  -17

 موقع المنبر العمم  .
د/ فػػوز كػػردب ، حقػػامؽ حػػوؿ النسػػويؽ الهرمػػ  وحكمػػه ، سمسػػمة  -18

ه ، موقػػع الفػػوز ) مقػػاالت الفكػػر العقػػدب الوافػػد ومنهجيػػة النعامػػؿ معػػ
 الفكر العقدب الوافد ومنهجية النعامؿ معه(.

المجنة الداممة لمبحػوث واإلفنػاط، حكػـ النسػويؽ الشػبك ، فنػون رقػـ  -19
 مػ .14/3/1425( بناريخ 22935)
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مجمػػع الفقػػه اإلسػػبلم  ، النكييػػؼ الفقهػػ  لنظػػاـ شػػركة بزنػػاس ،  -2٢
مػػػػػػ الموافػػػػػؽ 1424/ربيػػػػػع اآليػػػػػر 17بنػػػػػاريخ  24/3فنػػػػػون رقػػػػػـ 

 ـ ، موقع طريؽ اإلسبلـ ، وموقع المنبر العمم  .  17/6/2٢٢3
"بػػونزب" نػػونس...  يسػػنول  عمػػى المبليػػيف،  مػػبلؿ، بػػف أمػػيف محمػػد -21

 ـ .2٢13/يناير 22وكالة نبراس االيبارية ، 
ػػػد بػػػف صػػػالح حمػػػدب، النسػػػويؽ الشػػػبك   مفهومػػػه و  ػػػارل  -22 د/ محمل

 ة .  وحكمه الشرع  ، موقع كمية المنار لمدراسات االنساني
محمػػػد صػػػالح المنجػػػد، حكػػػـ ) بزنػػػاس ( وم يبلنهػػػا مػػػف عمميػػػات  -23
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