
 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

154 
 

 التسوق الشبكي الهرمي حكمه

 إسماعيل سالم صالح البرزنجي  

 التربية اإلسالمية  –مشرف اختصاصي 

 ( 9/2/2022 في  ، قبل للنشر 12/2021/ 15 في  قدم للنشر )

 ملخص البحث  

يهدف البحث الى بيان حكم التسوق الشبكي الهرمي بعد انتشار الشركات التي تعمل بالتسوق الشبكي ودخول كم  
هائل من الشباب في شباكه واستنزاف االموال وعدم وجود تجارة حقيقية مما ادى الى ركود  االقتصاد وافالس 

 اء والمتطلعين الى الربح السريع والثراء ، كثير من الناس الن اغلب الذين يدخلون الى هذه الشركات من الفقر

وتبين لي من خالل البحث وتقصي االدلة حرمة هذا البيع وعدم جواز نشره ووجوب تحذير الناس من االنخراط  
 في شباكه.

hierarchical network shopping 

Ismail Salem Saleh Al-Barzanji 

Abstract  
 The research aims to clarify the rule of the hierarchical network shopping after the 
spread of companies that work in network shopping and the entry of a huge number 
of young people into this field with  the depletion of money and the lack of real 
trade, what is mentioned eariler  led to the stagnation of the economy and 
bankruptcy of many people because most of those entering these companies are 
poor and aspired  to quick profits And  richness , 
Based on the  research investigation and evidence, it is clear to me that this sale is 
forbidden and impermissible expand it, and that people should be warned against 
joining it. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 املقدمة  

واملقامرة       الغر  واملثابرة وحرم  بالسعي  وأمر  والتجارة  البيع  أحلَّ  الذي  والسالم على من شرف    ,احلمدهلل  والصالة 

 وأمر امته بالعمل والكسب احلالل .  ,الدنيا وجوده وانار الكون حبسن خلقه وسلوكه 

اما بعد .... نعيش يف زمن كثر فيه سبل اكتساب االموال بكثرة الشركات وتنوعها واختالف تعامالهتا فمنها ما       

 ومنها ما تريد الكسب بشتى السبل حتى لو كان الكسب من احلرام .  ,تريد الكسب احلالل 

انواعه فجميع اخلدمية والصناعية تسعى    ويعترب العصر احلديث هو عصر الثروة املعرفية والتطور التكنلوجي بشتى      

مستمر   امرا  موبشكل  املنتجات  تسويق  غدا  حيث  الشديدة  املنافسة  ظل  يف  النمو  وحنو  سعيها  حتقيق  اجل  ن 

وزبائن جدد   الشركة ويف كسب عمالء  منو  ومهما يف  اخليارات   ,اسرتاتيجيا  احلاضر احد  الوقت  التسويق يف  ويعترب 

 اهلدف سواء كانت سلعا حقيقية او خدماتية او جتارة الكرتونية وما شاهبها . االسرتاتيجية لتحقيق هذا 

وقد تنوعت طرق ومنط التسوق التجاري حيث استجد نوع من انواع التسوق احلديث وهو ما تعارف عليه بالتسوق      

 Marketing Multi( او ما يطلق عليه بالتسوق متعدد املستويات )   Marketing Networkالشبكي )  

level   . والذي يهدف اىل كسب شرحية كبرية من الناس وجعلهم عمالء دائمني او مستمرين ) 

وال بد من دراسة حكم التعامل    ,وقد انتشرت بني الشباب بكثرة فغايتهم كسب االموال بسرعة والنهوض من الفقر   

 هبذه الشركات وهل هي من الكسب احلالل ام من احلرام . 

   -مطالب : ةثالث على بحث وال بد من تقسيم ال 

 :    ثالثة أفرعاملطلب االول : التعريف بالتسوق الشبكي اهلرمي ويشتمل على 

 الفرع االول : تعريفه .       

 الفرع الثاني : نشأته .       
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 الفرع الثالث : موقف الدول من التسويق الشبكي . 

 اقوال الفقهاء املعاصرون فيه .  املطلب الثاني : 

 لى التسوق الشبكي اهلرمي . ع املطلب الثالث : احلكم الشرعي 
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 املطلب االول 

 التعريف بالتسوق الشبكي واهلرمي 

 للتعرف على التسوق الشبكي اهلرمي البد من تعريفه ومن ثم بيان نشأته فاملطلب يشتمل على فرعني : 

 الفرع االول : تعريفه :  

برنامج تسويقي مينح املشاركني فيه شراء حق التوظيف ملزيد من املشاركني وبيع املنتجات او اخلدمات والتعويض عن  

 .  (1) بتجنيدهم فضال عن املبيعات اخلاصة هبم  املبيعات عن طريق االشخاص الذين قاموا 

الفوائد كاحلصول      العميل مبوجبه عددا من  بعقد يستفيد  ببيع منتجاهتا عن طريق االشرتاك معها  وهو قيام شركات 

على مكافآت واسعار منخفضة تزيد بازدياد مشرتياته مع إمكان احلصول على ارباح اضافية من خالل ضمه ألخرين  

 طريقه .  اىل شبكة التسويق او انضمام اعضاء عن طريق الذين انضموا عن 

نفهم من خالل التعريف اعاله ان التسويق الشبكي اهلرمي يطلق على نظام يقوم على استقطاب العمالء عن طريق     

يعترب املنتسب اليها رأس   ,ثم تنسيب مشرتكني جدد عن طريقهم    ,االنتساب للشركة إلمكانية االستفادة من منتجاهتا

جزءاً   هو  يعترب  نفسه  الوقت  ويف  لغريه  حسب  هرم  تراكمية  حسابية  بطريقة  االعضاء  ارباح  وتقدر  غريه  هرم  من 

 مشرتياهتم ومشرتيات االعضاء الذين ينتسبون عن طريقهم . 

     ) فانيس  يونيك   ( فمثال شركة  االمور  بعض  بعضها يف  كثرية ختتلف عملها عن  ومن خالل حبثي وجدت شركات 

خيتلف نظام  له  فريق  كل  واوربي  عراقي  فريق  اىل  وهذه    تنقسم  االخرى  عن  ختتلف  نظامها  شركة  وكل  االخر  عن 

) اومو فانيس ( وشركة ) اكسنجرييا ( وشركة ) فوركس (        الشركات منتشرة منها شركة ) يونيك فانيس ( وشركة

) حنو االفق ( وقد وجدت اختالف يف بعض الشركات فالتسويق الشبكي قد        وشركة ) كيو نت ( ) نيو مارت ( 

 هلرمي . خيتلف عن ا

 

 . اجلامعة عني مكتب(   www.pdffactory.com)  6ص:  بلفقيه سامل زاهر:   اجملهر حتت  الشبكي التسوق  ((1
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 اوالً : فالتسوق الشبكي الشجري : 

على         واالعتماد  الشركة  من  مباشرة  السلعة  ويتم شراء  الوسطاء  والغاء  واإلعالن  الدعاية  إلغاء  من خالل  تعمل 

املستهلك نفسه يف الرتويج ملنتجات الشركة اعتمادا على الدعاية الشفهية وقوة كلمة املستهلك مقابل أن يأخذ املستهلك  

 مولة على الرتويج ملنتجات الشركة وذلك على النحو االتي :  ع

لكي يصبح الشخص وكيال للشركة البد ان يشرتي إحدى سلع الشركة مثال )ساعة او قلماً ( وبعد دخول املستهلك     

املنتج وخطة   بتزكية  فيبدأ  الشركة  فيها منتجات  املستهلكني تسري  بتكوين شجرة من  يبدأ عمله  للشركة  عمل  كوكيل 

الثنني من اصدقائه وعند اشرتاكهما يف الشركة وطلب منتج يصبح من حقه عمولة حتفيزية ثم بعد ذلك يبدأ الشخصان  

ويسار   ميني  قسمني  اىل  االول  املستهلك  املوجودة حتت  الشجرة  بتقسيم  يقوم  العموالت  ولكي حيسب  السلوك  نفس  يف 

شرتط نظام الشركة للحصول على العمولة تساوي الطرفني  ( خاص به وي  TCOويصبح لكل منهما رقم )    ,املستهلك  

االمين وااليسر ومبجرد ان يتساوى الطرفني يف البيع حيصل على العمولة املشرتك االول وتتكفل الشركة بدفعها له وتستمر  

  ة شروط ختتلف هبا عن االخرى اال هذه الدورة لست مرات فقط وتنتهي لتبدأ دورة اخرى وهكذا ... ولكل شرك 

 م مجيعا يشرتكون يف اجلوهر واملضمون . أهن

 ولتوضيح الية عمل الشركة  

 العميل 

 ميني                                           يسار                                                              
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و    3كل   ميني  جديدة  حتسب    3مبيعات  اليسار  على  جديدة  كعمولة  100مبيعات  والوكيل  املستهلك  هلذا  دوالر   $

ويشرتط التوازن ما بني اجلهة اليمنى واجلهة اليسرى لتحقيق العدل يف العموالت . حبيث يكون لكل مستهلك او وكيل  

العموالت   لذلك الشركة تستمر يف عملها  $ دوالر يف االسبوع حفاظا على الش 300حد اقصى من    ,ركة من االفالس 

الوكيل على عمولته على صورة   او  املستهلك  نقدا و    80وحيصل  املائة  ما يسمى حصالة    20يف  فيها  املائة توضع  يف 

السعر   نفس  من  اخر  منتج  اي  او  الشركة  انتاج  من  ذهبية  سبيكة  سعر  اىل  رصيده  يصل  حتى  به  اخلاصة  الذهب 

 وهكذا . 

 التسوق اهلرمي : للتسوق اهلرمي صورتان مشهورتان :  ثانيا :  

وهذه الضورة ظهرت يف الغرب ثم  ,تسوق هرمي بدون منتج : يتم فيه بناء اهلرم على االشرتاك النقدي اجملرد  -1

التجاري   الغش  القوانني حبظرها وتصنيفها ضمن معامالت  النظام اهلرمي    ,جاءت  ومن اشدها شبها هبذا 

( حيث يكون االشرتاك فيها عن طريق ايداع مبلغ يف حساهبا    Prime bankشركة )  العاري عن املنتج  

دون فوائد مقابل احلصول على سبيكة ذهبية بعد ستة اشهر ختري بعدها بني احلصول على نقودك او السبيكة  

  ( 2)تك  اواالبقاء على الوديعة للحصول على عموالت عن كل مودع اتيت به مباشرة او اتى به احد افراد شبك 

. 

للتسويق الشبكي   -2 قائم على منتج وهو مرادف  التسويق اهلرمي بأن شخصا    ,تسوق هرمي  وتكمن مشكلة 

سيكون مرتبعا على قمة اهلرم وأدنى منه جمندين يقومون بتجنيد موزعني اخرين سيقومون بدورهم باستقطاب 

ا الكم  فمبيعات هذا  اهلرمي  التسويق  يوظفوهنم يف عملية  اخرين  املوزعني ستفيد شخصا  موزعني  من  هلائل 

 .  (3) واحدا وهو املرتبع على قمة اهلرم التسويقي واملستفيد االساسي من التسويق اهلرمي 

 

 . اجلامعة عني مكتب(   www.pdffactory.com)  8ص:  بلفقيه سامل  زاهر:  اجملهر حتت  اهلرمي  التسويق ينظر  ((2

 (  sotor .com)  اهلرمي  التسويق  عن معلومات  ((3
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االمر          واقع  واحد يف  النظامني  ان جوهر  احلقيقة  الشبكي    فامهية   ,ويف  التسويق  جلميع خطط  مالزم    ,وصف 

يف   يزيدون  الذين  االشخاص  عدد  على حسب  نزوال  تتسع  ثم  اهلرم  رأس  وهو  واحد  بشخص  الشبكة  تبدأ  حيث 

 بل هي مطابقة متاما كما يف خطة املستويات الثنائية . ,املستويات الدنيا 

 

 

 الفرع الثاني : نشأتهُ : 

التسويق الشبكي احلديث      املبتكر هلا وبدأت هذه  طريقة  برونر هو  العصور املتأخرة ويعد مايكل  ة تعترب من مواليد 

فكانت كوبونات اخلصم    ,الفكرة عندما الحظ ان بعض الشركات توزع كوبونات اخلصم اجملانية على العمالء لرفع والئهم  

لك فهي متنح اجلهة اخلارجية اليت  ولذ  ,توزع جمانا لكن الشركات اليت توزعها تعاني عدم وجود وحدات توزيع خمصصة  

وأن الشركات تريد    ,ادرك برونر ان العمالء يريدون احلصول على الكوبونات  ,توزعها نسبة على مبيعات هذه الكوبونات  

فمثال ذهب بكوبونات اخلصومات على الكتب اىل اجلامعة  ,توزيعها فبدأ يوزعها بنفسه على التجمعات الكبرية للعمالء  

ب العمالء  اليت تكتظ  باسعار رخيصة    ,أالف  الكتب  ان اجلامعة حترص على ان حيصل طالهبا على  فكان من    ,كما 

فهم برونر السلوك احملتمل لعمالء    ,الطبيعي ان ترحب اجلامعة بتوزيع الكوبونات فزادت العمولة اليت حيصل عليها برونر  

القيمة  ووضع نفسه يف موقع متميز من سلسلة    ,كوبونات اخلصم واصحاهبا   دون ان يتحمل تكاليف تذكر .    ,توليد 

 . (4)وذكر بعض الكتاب ان علم شبكات التسويق كانت بوادره يف اربعينيات القرن املنصرم على يد كارل ريهنربج 

(  California vitaminsومن الشركات اول شركة قامت مبمارسة التسويق الشبكي تسمى كاليفورنيا فايتمينز )

عام   ذلك  التجميل    1954وكان  مواد  يف  متخصصة  كانت  حيث  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  نشأت  شركة  وهي 

 .  (5) والتنظيف واملكمالت الغذائية 

 

 . 17ص:   الذيابي صقر  بندر:  الفقهية  واحكامه  تكييفه  الشبكي  التسويق:  ينظر  ((4

5))https://ar-wikipedia.org 
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 الفرع الثالث : موقف الدول من التسويق الشبكي :  

صدر قانون يف    1974ظهرت صورة احتيالية للتسويق الشبكي يف الغرب اصلح تسميتها بالتسويق اهلرمي ويف عام       

والرت موندايل   السيناتور  قدمه  على مشروع  بناءً  القرار  الشركات اهلرمية وكان هذا  مبنح  املتحدة االمريكية    ,الواليات 

 .  (6)( وغريها من الشركات اليت تتبع نظام التسويق الشبكي  حيث وجهت دعوات قضائية ضد شركة ) اية ام واي 

ثم جاءت القوانني حبظرها وتصنيفها ضمن معامالت الغش التجاري وهو ممنوع وحمارب يف امريكا ومعظم دول اوربا      

  ,احل املتعاملني وقد مت التحذير من مثل هذا النوع على االقتصاد الوطين واالضرار مبص  ,واسيا وجنوب افريقيا وغريها  

وعود   على  بينها  فيما  كوسيط  السلع  دخلت  او  جمردة  مالية  اشرتاكات  على  قامت  سواء  اهلرمي  التسويق  فربامج 

لربناجمهم   لالنضمام  اخرين  جتنيد  على  تستند  كبرية  ارباح  على جين  املستثمرين  او  اساس    ,للمستهلكني  على  وليس 

 يوجد مبيعات جتزئه يف االسواق او للناس املستهلكني بل تقتصر املبيعات  فال ,استثمار حقيقي او بيع حقيقي ملنتجاهتم  

 على اجملندين داخل اهلرم . 

م على مجع اموال االشرتاكات من اجملندين اجلدد لتوزيعها  وويرتبط بالنظام اهلرمي خمطط بونري ارتباطا وثيقا والذي يق   

اصال ملنتجات  وجود  دون  القدامى  االعضاء  عام  (7) على  الشبكي  التسويق  شركات  ملنع  قرار  صدر  الصني  ويف   .

 .  (8) م 1998

 ويف كندا صدر قانون املنافسة ووضعت شروطا قانونية للتسويق الشبكي وهي: 

 اال يشرتط على املشاركني دفع مبلغ مايل مقابل عموالت على اقتناعهم اشخاصا باالنضمام .  -1

 بثمن غري التكلفة احلقيقية .  ,اال يشرتط على املشاركني شراء كمية معينة من املنتجات لغاية االشهار   -2

 .   (9) لسوق وان يكون للمشرتك امكانية ارجاع املنتجات للشركة بالشروط التجارية العادية يف ا -3

 

 ( wiki /https://ar-wikipedia.org)  الشبكي  التسويق:  ينظر  ((6

 .7ص:حسني  نعيم  وامحد   مشوقة   عدنان محزة للباحثني:  اسالمي اقتصادي  منظور من  الشبكي  التسويق ينظر  ((7

 (  https://llen-wikipedia-org/wiki/multi-level-marketing)  ويكيبيديا موقع ينظر  ((8
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ففي العراق اصدرت دائرة    ,ويف العامل العربي اصدرت بعض الدول العربية قرارا مبنع التسويق الشبكي وحذرت منه     

احليطة واحلذر عند االستثمار يف   الكرام ضرورة توخي  باملواطنني  العراق  والتفتيش يف هيئة االوراق املالية يف  الرقابة 

( املسجلة يف سويسرا    unique financeتثمار يف االسهم الدولية مثل شركة )  بعض الشركات اليت تدعي االس

هيئة تنظيم االسواق املالية املستقلة يف سويسرا ) متثل مهمتها يف    –حيث تبني من خالل موقع هيئة الرقابة السويسرية  

اهنا من الشركات   –تثمار (   االشراف على املصارف وشركات التأمني والبورصات وجارة االوراق املالية وخطط االس

املوقع   يف  تكرر  االمر  ونفس   ... االلكرتوني  الرابط  بزيارة  ذلك  من  التأكد  وميكن  معها  التعامل  من  التحذير  مت  اليت 

وميكن التأكد من ذلك بزيارة الرابط االلكرتوني ...     Ioscoااللكرتوني للمنظمة الدولية هليئات االوراق املالية ال  

االوراق املالية اذ تصدر هذا التحذير من اجل احليلولة دون وقوع مواطنينا الكرام بفخ الشركات الومهية اليت  اننا يف هيئة 

تدعى االستثمار يف االسهم الدولية من اجل احملافظة على مدخراهتم واستثماراهتم والذي يعترب من اهم اهداف هيئتنا  

. 

مبوجبه مت حظر االعالن عن    2015( لسنة  2جارة قرارا وزاريا رقم )ويف مملكة البحرين اصدرت وزارة الصناعة والت   

التسويق   انظمة  اجتاه  وردت  اليت  الشكاوى  كثرة  بسبب  وذلك  اهلرمي  او  الشبكي  التسويق  خالل  من  املنتجات  بيع 

 (10)  الشبكي.

 (11) لالً ضته نشاطا م التسويق الشبكي واعتربويف اململكة العربية السعودية حذرت وزارة الصناعة والتجارة من     

يس يف  ل التسويق الشبكي بسبب الغش والتد  ويف سورية مت الغاء ترخيص شركة ) كويست نت ( اليت تعمل يف جمال    

اعماهلا وحذرت مديرية الشركات يف وزارة االقتصاد والتجارة واملواطنني من عمليات التالعب واالحتيال اليت تقوم هبا  

الشركات   هذه  مع  التعامل  عن  النامجة  السلبية  االثار  من  محايتهم  الشبكي هبدف  التسويق  جمال  يف  العاملة  الشركات 

اعلى من اسعارها    بأسعار يقوم على التغرير باملواطنني ودفعهم لشراء منتجات    واكدت املديرية ان هذا النوع من النشاط

 

 https://laws-lois-justice-gc-ca/fra/lois/c-34:   الكندي  العدل  قوانني موقع  ((9

 .2015 فرباير  12 اخلميس  3196  العدد  الرمسية اجلريدة 2015  لسنة(   2)   رقم قرار:   انظر  ((10

 google/mlqmn ,  السعودي واالستثمار التجارة  وزارة موقع  ((11
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احلقيقية اضافة اىل ان هذه املنتجات غري حاصلة على ترخيص لدخول االسواق كما اهنا قد تكون غري نظامية وغري  

 .  (12) مطابقة للمواصفات

 اهلرمي   وابرز النقاط واالنشطة غري القانونية املوجهة لشركات التسويق 

يتطلب دفع رسوم او شراء املنتج لبدء التسويق بينما ال يشرتط باملسوق ان يشرتي املنتج او ان يدفع رسوم تسجيل   -1

 يف اي مكان يف العامل . 

حتصيل العموالت ناتج جتنيد مسوقني جدد يشرتون املنتجات او يدفعون رسوم التسجيل وهذه هي وسيلة الربح    -2

والوحيدة   التسويقية  احلقيقية  االهرام  يف  ويعدون  واحيانا  االموال  يطلبون  املروجني  ان  ويف    بأمور ستجد  وكبرية  كثرية 

 احلقيقة هي وعود كاذبة . 

 املنتج يباع بسعر غري منطقي او يكون غامضا او قابال لتغيري الحقا وهي وسيلة لدخول اهلرم والشبكة فقط .  -3

بثروات ومدخوالت عالية جدا خالل فرتة زمنية قصرية    -4 التسويق االعتيادية سرتبح من    ,وعود  بينما يف عمليات 

 خالل املبيعات فقط وال احد سيعدك بالكثري من االرباح . 

بينما يف عمليات التسويق   ,ق الشبكي اهلرمي يواالقارب من اساسيات عمل التسوت دعوة االصدقاء املقربني والثقا  -5

 ولكن طاملا ان املنتج حقيقي ملاذا ال ميكن بيعه الي مكان .  ,ال حيتاج اىل من يثقون به لبيع املنتج 

لقانوني يبيع اجلميع مبيعات مباشرة وال ينحصر البيع باملسوقني  بينما يف التسويق ا  ,البيع يف الغالب للمسوقني فقط     -6

 وجتنيد املسوقني . 

 تتوقف العموالت بتوقف الذين هم اسفل الشبكة واهلرم وحتتاج اىل جتنيد مسوقني اضافيني الستمرار العموالت .  -7

فغايتهم مجع املال جملموعة من    توقف كامل نظام العموالت نتيجة هرب اصحاب الشبكة او اعتقاهلم بعد اتضاح امرهم

 االشخاص وليست تسويقية حقيقية وايضا بعد اكتشاف امر البضائع وحقيقتها تتوقف العموالت . 

 

 https//:google/kvqqax,syrrasteps موقع  ((12
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 املطلب الثاني 

 اقوال الفقهاء املعاصرين فيه 

ذهب مجاهري اهل العلم املعاصرين اىل حرمة التسويق الشبكي اهلرمي وهبذا صدرت من اجملامع الفقهية وعدة    -1 

وفتوى جممع الفقه االسالمي   , (13)منها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء السعودية  ,فتاوى من هيئات علمية 

وفتوى اللجنة العليا لإلفتاء الحتاد    ,(16) وفتوى دار االفتاء الفلسطينية  ,  (15)ية  وفتوى جلنة االفتاء االردن  ,  (14)السوداني  

 . (17)علماء الدين االسالمي يف كردستان العراق

 

 . www.darifta.org/majlesnew/di13  الرمسي املوقع  ((13

 .27/1/2015 بتاريخ   الشبكي  التسويق  حكم  حول  شرعية فتوى:  كردستان يف االسالمي الدين علماء احتاد  موقع على  منشور  ((14

 التســويق شــركات عمــل حكــم يف الدائمــة اللجنة فتوى:  احلديث اهل ملتقى موقع يف منشورة , هـ14/3/1425 يف 22935 رقم فتوى  ((15

 .  الشبكي  او اهلرمي

 .  السوداني االسالمي  الفقه جممع موقع يف  منشور , هـ 1430  رجب/  27  يف 2009  /أ م/   أ ف م 57  رقم فتوى  -((16

 .http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/ftwa/show/id/1995 موقع  ((17
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امحد عواد والدكتور عبد الستار عبد اجلبار والدكتور ضياء الدين   وفتاوى علماء اجملمع الفقهي العراقي) الدكتور       

 .(18) عبد اهلل الصاحل والشيخ نوري احلنفي( 

الراجحي     لشركة  الشرعية  اهليئة  عضو  السويلم  سامي  الدكتور  فتوى  العلماء  سعيد    ,ومن  حممد  الدكتور  وفتوى 

وفتاوى الدكتور    ,طيار وفتوى الدكتور امحد احلجي الكردي  وفتوى الدكتور عبد اهلل ال   ,رمضان البوطي )رمحه اهلل(  

السهلي   والدكتور امحد  املنجد  الضرير    ,حسني شحاته والشيخ حممد صاحل  ابراهيم  والدكتور عبد احلي    ,والدكتور 

 وعلماء وباحثني آخرين .  (19) والدكتور نوح سلمان. ,والشيخ حممود عكام  ,يوسف والشيخ حييى الزهراني 

 -دلوا مبا يأتي :واست

 .(20)  مِّنُكمْ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَاَلُكمْ بَيْنَُكمْ بِاْلبَاطِلِ إِالَّ أَن تَُكونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض   قال تعاىل :)  -1

ا      بالباطل حيث  الناس  اموال  اكل  الشبكي  التسويق  الكرمية :  اآلية  الداللة من  الشركة واملرتبعني  وجه  ن اصحاب 

الدنيا اليت تتكاثر طمعاً يف احلصول على االرباح   الطبقات  الطائلة على حساب  على راس اهلرم هم من جينون االرباح 

كما يظهر ذلك يف الصورة    ,دون التمكن منها يف كثري من االحيان لتشبع السوق او استنفاذ قوائم املشرتين من معارفه  

فهو خيسر شيئا كثريا    ,فيها عن االتيان بالشرط الالزم للحصول على العموالت مع اتيانه بعمالء جدد  اليت يعجز السوق  

بعض الشركات حتقق التوازن من اجلهتني :    كاشرتاطمن وقته وجهده بينما حتصل الشركة من وراء ذلك على االرباح  

بثالثة عمالء جدد من كل جهة فلو انه اتى بعميلني من اليسار وثالثة   يأتيفال حيصل على العمولة حتى    ,اليمني واليسار

 (21)  وهكذا يذهب جهده ووقته وماله هدراً . ,النتفاء شرط التوازن ,من اليمني فلن يستحق اي عمولة 

 ويناقش الدليل : التسويق الشبكي مبين على الرتاضي فالطرفان مرتاضيان . 

 

 .69ص/الفجر دار  طبعة ,الزيدي  امحد   طه الدكتور /املآالت  فقه ضوء يف دراسة:   الشبكي  التسويق ينظر  ((18

 .68  ص:  نفسه  السابق املصدر  ((19

 .29 اآلية:   النساء سورة  ((20

 . balfaqeh@windowslive.com. 61ص:  بلفقيه سامل  زاهر:   اجملهر حتت  الشبكي  التسويق  ((21
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مباح تراض   ليس كل   : النقاش  الشرع حرمه    ويرد  برضاه ولكن  يلعب  القمار  يلعب  التسويق    ,فمثال من  فاملقصود من 

 حمرمة له .   اآليةوهذا هو عينه اكل اموال الناس بالباطل الذي جاءت  ,الشبكي احلصول على اموال الناس

وَاألَنصَ  -2 وَاْلمَيِْسرُ  إِنَّمَا اْلخَمْرُ  الَّذِينَ آمَنُواْ  أَيُّهَا  يَا  َلعَلَُّكمْ  قال تعاىل :)  فَاجْتَنِبُوهُ  ابُ وَاألَزاْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ 

 .(22) تُفْلِحُونَ( 

ة يف  دالتسويق الشبكي من القمار وامليسر الذي جاء الشرع بتحرميه فالسلعة غري مقصو  وجه الداللة من اآلية الكرمية : 

 فينتج عنه الصورة التالية:   ,فيسقط هبذا اعتبار السلعة ويلغى دورها  ,قصد املشرتك عمولة التسويق هذه املعاملة وامنا 

اذ ان املسوق الذي دفع    ,وهذا هو القمار بعينه  ,  تأتي وقد ال    تأتيتدفع مبلغا مقابل احلصول على مبالغ متوقعة قد      

فالتسويق الشبكي يف حقيقته    ,املال ال يضمن االتيان مبن يشرتي عن طريقه وخاصة يف املستويات االخرية من الشبكة  

الرابح فيه هو السابق يف الشبكة   ,ر فيه مضمن يف السلعة مدسوس يف مثنها مال القما  ,يتكون من حلقات قمار متداخلة 

 (23)  يف الصعود . باألمل املتعلقة  ,واملخاطر فيه دوما قاعدة اهلرم  ,

 ويناقش : التسويق الشبكي ليس بقمار لوجود سلعة مباعة . 

يتم استقطاب جمندين جدد الستمرار    ويرد النقاش : السلعة ليست مقصودة بل هي حلقة لدخول الشبكة وعن طريقها

 الشركة بعملها لسلب اموال اكثر وهكذا .

ن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب  مِّنَ اللّهِ  قال تعاىل :) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ فَإِ  -3

 . (24)سُوِلهِ( وَرَ

املشرتك يدفع   ,التسويق الشبكي اهلرمي بيع نقود بنقود يف احلقيقة ومآله الربا احملرم شرعاً  وجه الداللة من اآلية الكرمية : 

فتتضمن هذه املعاملة يف حقيقة امرها على    ,والتأخريبيع نقود بنقود مع التفاضل    ,قليال من املال ليحصل على مبلغ كبري  

 

 .90 اآلية: املائدة سورة  ((22

 .15ص:  نفسه  السابق املصدر  ((23

 .279-278 اآليات:   البقرة سورة  ((24
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فاذا    ,يدفع جنسا ربويا وهو النقود ليحصل على اكثر منه    اما ربا الفضل فألن املشرتك  ,الربا بنوعيه الفضل والنسيئة  

 املبلغ املكتسب صار من ربا النسيئة ايضا .  تأجيل انضم اىل هذا 

 يناقش: التسويق الشبكي ليس بيع نقود بنقود بل هو شراء سلعة ودعوة االخرين للشراء . 

واالشرتاك فيها عن طريق السلعة ومن ثم العمل  جياب على النقاش : الغاية ليست شراء السلع بل الدخول اىل الشركة  

للسلعة    إلقناعبنشاط   دفعه  مت  ما  على  للحصول  ويعدهم    ,االخرين  بالشراء  االعضاء  يغري  الشبكي  التسويق  فنظام 

 ومن ثم تسلب امواهلم وال يسرتدوهنا.  ,بالكسب السريع والثراء 

وَحَمَ  -4 آدَمَ  بَنِي  كَرَّمْنَا  وََلقَدْ   (: تعاىل  مِّمَّنْ  قال  كَثِريٍ  عَلَى  وَفَضَّلْنَاهُمْ  الطَّيِّبَاتِ  مِّنَ  وَرَزَقْنَاهُم  وَاْلبَحْرِ  اْلبَرِّ  فِي  لْنَاهُمْ 

 . (25) خَلَقْنَا تَفْضِيالً( 

الشبكي يربط الناس يف طبقات خيدع بعضهم بعضا ليأكل بعضهم من بعض وهذا    وجه الداللة من اآلية الكرمية :التسويق 

 ينايف الكرامة اليت امنت اهلل هبا على عباده . 

 على حتريم التسويق الشبكي .  اآليةيرد على االستدالل : ال داللة يف 

 وميكن اجلواب على الرد: كرامة بين آدم يقتضي احرتامه وعدم خداعه . 

رة )رضي اهلل عنه( قال: ) هنى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر(  عن ابي هري    -5
(26). 

اْلآبِقِ وَاملالغرر هو    وجه االستدالل من احلديث :  يَتِمَّ ملك  ل قدر ع يهول وما الاجملدومِ وعكَبَيْعِ  َلمْ  عِ  ائبال ى تسلِيمهِ وما 

يعِ ثَوْب  مِنْ أَثْوَاب   وَبَيْعِ اْلحَمْلِ فِي البطن وبيعِ بعضِ الصُّبْرَةِ مُبْهَمًا وبعِ السَّمَكِ فِي اْلمَاءِ اْلَكثِريِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ  يبه وليع

 (27)وَشَاةٍ مِنْ شِيَاهٍ وَنَظَائِرَ ذَِلكَ وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ ِلأَنَّهُ غَرَرٌ
 

 .70 اآلية: االسراء سورة  ((25

 بــن مســلم:  وســلم عليــه اهلل صــلى اهلل رســول اىل العــدل عــن العــدل بنقــل املختصــر الصــحيح  املســند :  صــحيحه يف مســلم اخرجــه ((26

 (.1513)ح:   3/1153:  غرر فيه  الذي والبيع احلصاة بيع نبطال باب:   العربي الرتاث احياء دار:  ط , القشريي  احلسن  ابو  احلجاج
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العدد املطلوب من املشرتكني ام ال؟  هذه املعامو الغرر احملرم شرعا الن املشرتك ال يدري هل ينجح يف حتصيل  لة من 

وال يدري املشرتك حني انضمامه    ,والتسويق الشبكي او اهلرمي مهما استمر فانه البد ان يصل اىل هناية يتوقف عندها  

او يف الطبقات الدنيا خاسراً؟ والواقع ان معظم اعضاء اهلرم    ,اىل اهلرم هل سيكون يف الطبقات العليا منه فيكون راحبا

اعاله خاسرون   القليلة يف  القلة  اخلسارة  غفال   ,اال  الغرر    ,الب هو  اغلبهما    ,وهذه هي حقيقة  امرين  بني  الرتدد  وهي 

 اخوفهما . 

 التسويق الشبكي ليس فيه غرر فالسلعة امام املشرتي.  يناقش االستدالل : 

النقاش : السلعة وسيلة وليست غاية   العمل على اسرتداد ما    ,ويرد  وسيلة لدخول املشرتي يف فخ الشبكة ومن ثم 

 فقده املشرتي من اموال . 

عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اْلحَبَلَةِ وَكَانَ    نَهَىعن عبد اهلل بن عمر) رضي اهلل عنهما (: )ان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(    -6

 . (28)جُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ( بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ اْلجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ اْلجَزُورَ إَِلى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَ

حيث ان املشرتك يأخذ العموالت من االشخاص الذين وجه الداللة من احلديث : التسويق الشبكي هو بيع نتاج النتاج  

للشركة بواسطته   العموالت    ,مت دخوهلم  نتاج االشخاص اي يستمر يف اخذ  الغرر اليت    ,ويأخذ كذلك من  وهذا عني 

 حرمه الشرع احلنيف . 

 . (29)  بيعة( عن ابي هريرة )رضي اهلل عنه( عنه قال : ) هنى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( عن بيعتني يف  -7

 

 الرتاث إحياء دار(: هـ676: املتوفى) النووي شرف  بن حييى الدين  حميي  زكريا أبو : احلجاج بن  مسلم صحيح  شرحينظر : املنهاج  ((27

 . 10/156هـ: 1392 الثانية:  الطبعة بريوت – العربي

 امساعيــل بــن حممــد :  وايامــه وســننه وســلم عليــه اهلل  صــلى  اهلل  رســول  امــور  مــن  املختصر  الصحيح   املسند   اجلامع:  البخاري  اخرجه  ((28

 (.2036)ح:  2/753:   الغرر بيع باب: الثالثة  الطبعة , بريوت ,اليمامة كثري  ابن دار الناشر:  اجلعفي البخاري

 (.1231)ح: 2/524:بريوت , االسالمي  الغرب دار الناشر:   الرتمذي  عيسى  بن  حممد : الكبري اجلامع:  الرتمذي  اخرجه  ((29
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ان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال : )ال حيل سلف وبيع وال    عن عبد اهلل بن عمرو )رضي اهلل عنه( :   -8

 .(30) وال بيع ما ليس عندك (  ,شرطان يف بيع وال ربح ما مل يضمن  

 وجه الداللة من احلديثني الشريفني : 

حيث ان املشرتك يدخل الشركة بشراء السلعة وبدعوة آخرين لدخول    ,التسويق الشبكي بيعتني يف بيعة واحدة       

كذلك يشرتط يف هذه الشركات شراء سلعة او دفع مال لالشرتاك وليكون عضوا يف    ,الشركة وهذا هو بيعتان يف بيعة  

وكذلك    ,مل بالدعاية للشركة قبل اشرتاكه وهذا شرط يف بيع  الشركة وال تقبل الشركة العضو اال اذا اشرتك اي ال يع

العموالت وبعد   ليس عندك حيث انك اذا دخلت ومن ثم دعوت االخرين اخذت منهم  بيع ما  التسويق الشبكي هو 

تأخذ منهم عمولة وهذا هو بيع ما ليس عندك حيث انك مل تكن ذلك اذا قام من ادخلته بدعوة االخرين وادخاهلم  

 دخوهلم للشركة غال تستحق اخذ عمولة من جهد غريه من العمالء ممن هم حتته يف الشبكة ويبقى مستحق  سببا يف

 هلذه النسبة او العمولة دائما . 

عقد وكالة مع املسوق لرتويج املنتجات مقابل    بإبراميناقش الدليل: التسويق الشبكي نوع من الوكالة باجر فتقوم الشركة  

 . عموالت على ذلك اجلهد 

يرد على النقاش: لو كان وكالة ملا اشرتطت الشركات على العضو شراء سلعة منها او دفع اموال الشرتاكه يف الشركة  

 فالوكيل ال يدفع اموال ملوكله حتى يكون وكيال له .   ,دليل قاطع على ان ذلك ليس بوكالةوهذا 

م  -9 ليست  الشركة  تبيعها  اليت  :السلع  قالوا  باملعقول حيث  للعمليةاستدلوا  ستار  هي  وامنا  لذاهتا  وذريعة    ,قصودة 

لوجودها   اثر  فال  للمشرتكني  مقصودة  غري  فهي  االرباح  على  املنتج  للحصول  وليس  فالعموالت  احلكم  كان    ,يف  وهلذا 

عليها   حيصل  ان  ميكن  اليت  الكبرية  العموالت  حجم  ابراز  هو  ملنتجاهتا  والدعاية  التسويق  يف  الشركات  هذه  اعتماد 

فاملنتج الذي تسوقه هذه الشركات جمرد ستار وذريعة للحصول    ,واغرائه بالربح الفاحش مقابل مبلغ مثن املنتج    املشرتك

الن الغرض منها هو    ,اي بضاعة اخرى فال يقلب املعاملة اىل احلاللواما ادخال )الساعة( او  ,الرباح  على العموالت وا

 

 (.1234)ح:2/526:  الرتمذي  اخرجه  ((30
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ن املساهم يف هذه الشركات امنا يطمع يف املبالغ املتحصلة من عموالت  بدليل ا   ,التوصل اىل املال وليست مقصودة لذاهتا  

 . (31) الزبائن اليت قد تفوق قيمة تلك البضاعة 

 يناقش الدليل : وجود السلعة ينفي الدليل . 

 يرد النقاش : وجود السلعة صوري وغري مقصودة . 

التسويق الشبكي يعد من صور الغش واالحتيال التجاري وهو ال خيتلف كثريا عن التسويق اهلرمي الذي منعت    -10

لكنهم يف الواقع ال حيصلون على    ,كاهلرمي جيعل اتباعه حيملون بالثراء السريع  فالتسويق الشبكي  ,منه القوانني واالنظمة  

بالغ اليت مت مجعها من خالهلم اىل اصحاب الشركة واملستويات العليا  امل بينما تذهب معظم    ,شيء الهنم يقصدون سرابا  

يف الشبكة ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي وحذرت اجلمهور من الوقوع يف مصيدة الشركات اليت  

لوضع العام للشركة  تعمل يف هذا النمط من التسويق لقناعتها بانه ال يعدو ان يكون صورة من صور الغش واخلديعة فان ا

هبا   املتاجرة  اساس  على  يقوم  الشبكة   ,ال  من  العليا  الطبقة  واطماع  املشرتكني  من  قدر  اكرب  جتميع  اساس  على  بل 

باملكافئات على حساب الطبقة الدنيا اليت هي االكثرية من الناس الذين ال حيصلون على شيء وهذا يعين وجود قلة  

 ارمة وكفى هبذا فساداً او افساداً . غامنة من الناس على حساب اكثرية غ

القائم    ,عند امعان النظر يف حقيقة التسويق الشبكي وماآلته جند خمالفته الواضحة لفلسفة االسالم االقتصادي    -11

الن التسويق الشبكي ال حيقق التنمية االقتصادية من املنظور االسالمي    ,على تدويل املال بشكل سليم بني افراد اجملتمع

 توجيهها اىل مشروعات استثمارية   كان ميكن ,قق بيئة استهالكية ومقنعة تستنزف نسبة عالية من االموال واجلهود بل حي

 الفرع الثاني :     

الثاني        التسوق الشبكي اهلرميالقول  الفقهاء املعاصرين منهم جلنة حترير الفتوى يف االزهر    جواز  وهبذا قال بعض 

والشيخ عبد الكريم خليل    ,والشيخ حامد العلي    ,والشيخ امحد اخلليلي من عمان    ,والدكتور امحد السعد    ,الشريف  

 . (32)الكلحوت

 

 .85ص:  سابق مصدر:  املآالت فقه ضوء يف  الشبكي  التسويق ينظر  ((31
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 .(33) قال تعاىل :) وَأَحَلَّ اللّهُ اْلبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(  -1

املالية احلل  وجه   املعامالت  : االصل يف  الكرمية  اآلية  التسويق    ,الداللة من  يعدو  الشريعة وال  قواعد  كما هو مقرر يف 

 فرتد اىل اصلها من االباحة .  ,الشبكي ان يكون نوعا من البيوع اجلديدة اليت مل يات نص من كتاب وسنة باملنع منها 

ومن ذلك    ,االمور اليت يكفي بعضها للنقل عن اصل االباحة اىل التحريم  ويناقش : قد دخل على هذه املعاملة مجلة من  

 : القمار والغرر واكل املال بالباطل وقد ذكرناها يف ادلة اجلمهور . 

شاهنا    ,قالوا : انه من قبيل السمسرة املشروعة فالشركة تعطي هذه العموالت مقابل الداللة من منتجاهتا وشرائها    -2

 . (34)الذين خيصصون جزءا من مبلغ االرض املبيعة للوسيط الذي قام بداللة املشرتي عليها شان اصحاب العقار 

الشبكي التسويق  السمسرة وعموالت  بني  مؤثرة  يوجد فروق  والقياس  ,ويناقش :  معها االحلاق  ان عملية    ,ميتنع  حيث 

فيها شراء السمسار   ملة والسلعة مقصودة املشرتي  والسمسار يستحق على كل املعا  ,شيء  أليالسمسرة ال يشرتط 

 لذاهتا.

والعمولة مقصود    ,وال يستحق املسوق العمولة اال بشرط    ,اما التسويق الشبكي يشرتط فيها شراء املسوق ملنتج الشركة

 املشرتي . 

السمسار ال   ان ال    يأخذ كذلك  مبعنى  الشركة  لدخوله  كان سببا  الذي  بالشخص االول  يتوقف  عمولة ممن دونه اي ال 

كما انه ال   ,حبيث يضمن اذا تعدى احد منهم او فرط   ,ليس مسؤوال عن عمل هؤالء الذين اتوا بعده    ألنه يكون مسسرة  

يبيع عليهم سلعة ميلكها هو ب  ,يضمن السلعة اليت يشرتيها من بعده   ل سلعة متلكها املؤسسة او الشركة املنظمة  فهو ال 

 للشبكة . 

 

( الوســط االمــة) الســعدي امللــك عبــد  العالمــة الشــيخ  وموقــع , 14ص:  ســابق مصــدر:  اجملهــر حتــت الشــبكي التســويق:  ينظــر ((32

alomah-alwasat.net .. 

 .275 اآلية:   البقرة سورة  ((33

 17ص:  نفسه  السابق املصدر  ((34
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املشرتك من قبل اجلعالة وهي جائزة شرعا وعند    يأخذهاان التعامل مع شركات التسويق الشبكي واالرباح اليت    -3

 عالة مبا فيها من جهالة . بعض الفقهاء تصح اجل

بان يقال: من فعل كذا فله كذا فيجعل شيئا معلوما  ويرد على هذا : بان اجلعالة هي ما يعطاه االنسان على امر يفعله  

حمدد اما يف التسويق الشبكي  املسوق الن اجلعل يف اجلعالة    يأخذه وهو خيالف ما    ,من املال ملن يعمل له عمال معلوما  

حمدد   اقناع    ,فغري  من  يتمكن  فقد  الشبكي  التسوق  يف  اما  اجلاعل  شرط  حتقق  عند  به  مقطوع  اجلعالة  يف  واجلعل 

اما يف    ,واذا مل حيصل اجملعول له يف شرط اجلعالة على اجلعل ال يعد مقامرا النه مل خيسر ماله    ,ملشرتكني وقد ال يتمكن  ا

ماله دون مقابل وهذه هي جوهرة   يكون قد خسر  فانه  العمولة  فاذا مل حيصل املسوق على  الشبكي اهلرمي  التسويق 

ا  ,القمار   التسوق  يف  التحريم  اسباب  احد  يقوم  وهي  بان  اجلمهور  عند  مشروط  اجلعالة  اخذ  وكذلك جواز  لشبكي 

  واملشرتك االول ال   ,فان مل يقم بالعمل بنفسه فال حيل له اخذ اجلعل    ,حتى يستحق اجلعل    ,العامل بالعمل هو بنفسه  

له جهد فال  فال يكون    ,جهد له يف جلب او عمل املشرتكني يف الصف الثاني والثالث من الصفوف الشبكية واهلرمية  

 . (35) اخذ ملال مل يقابله شيء وبغري حق  ألنه  ,حرام  يأخذه وما  ,يستحق اي اجور 

 كذلك فرض نظام متوازن للعمولة ميني ويسار جيعله خارج السمسرة .   

ما    -4 اجريا ختالف  يعمل  املشرتك  ان  معلومة    :   بأمريناملتسوق    يأخذقالوا  االجرة  تكون  ان  االجارة  اوهلما: شرط 

جيهل كل من  وثانيهما: يشرتط يف االجارة ان يكون معلوما ويف التسويق الشبكي    ,واالجرة يف التسويق الشبكي جمهول  

 ليأخذالطرفني االجل جهالة فاحشة فال يعلم املشرتك كم سيستغرق وقت اقناع مشرتك جديد يقوم بشراء هذا املنتج  

 رة او العمولة وهلذين الفرقني ال ميكن ان يكون العقد عقد اجارة . االج

الن   ,وال مينع اخذ املال من غري عمل  ,قالوا : ان العموالت اليت تدفعها الشركة للمشرتك من باب اهلبة جائزة شرعا  -5

كات من مكافآت على  االنسان قد حيصل على مال مباح من غري نصب وال تعب كاهلبة واملرياث وان ما تعطيه الشر

 انضمام الزبائن اىل الشركة شبيه باهلدية . 

 

 .75-74ص:  سابق مصدر:  املآالت فقه ضوء  يف  الشبكي  التسوق:  ينظر  ((35
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فاهلبة على   فليس كل هبة جائزة شرعا  .  ولو سلم  العقد  تقييده يف  لعدم  القول غري صحيح  : هذا  القول  ويناقش 

دية او  االشرتاك يف التسويق الشبكي فمنها اعطيت من االمساء سواء ه  ألجلوهذه العموالت امنا وجدت    ,القرض ربا  

 فال يغري ذلك من حقيقتها وحكمها فالعربة بالعقود باملقاصد واملعاني ال االلفاظ واملباني .   ,هبة او غري ذلك 

 املطلب الثالث 

 حكمه 

 :  يأتي بعد ذكر اقوال املانعني واجمليزين يتبني ما       

 الشارع وهي االعراض واالنفس واالموال .  بإذنفيها التحريم اال  فاألصل االصل يف االشياء االباحة اال يف ثالثة امور  

 حمرمة : اال على الزوجة او ملك اليمني .  فاألعراض 

 والتيب الزاني واملرتد .  ,واالنفس حمرمة : اال النفس بالنفس 

او بدل املنافع يف االجارة او اهلبة او الصدقة    ,رعي كثمن االعيان يف البيع  واالموال احملرمة : اال ما حصل عن طريق ش

 او االرث او الوصية . 

:ان اشرتك فيها الشخص ودفع مبلغها دون ان يقابله شيء من االعيان او املنافع ثم استفاد منها  الشركات    هذه  فأموال 

 . (36)اكثر : فان املبلغ يعد قرضا والزائد عليه ربا

ومن خالل البحث يالحظ على التسوق الشبكي اهلرمي : ان املنتج غري مقصود وال رغبة للمشرتك باحلصول عليه      

بالعموالت الالحقة ملا اقدم على شرائه    , العمولة واملنتج هو غطاء    ,ولوال اغراؤه  بالذات هو احلصول على  فاملقصود 

النقود   على  االقتصار  ان  ,لتجنب  اىل  احلال  منها  فيؤول  اكثر  نقود  على  ليحصل  نقودا  دفع  قد  اي    ,املشرتك  واملنتج 

ومل حيرم الربا اال الن جمرد النقود هي اليت ولدت النقود    ,السلعة ما هو اال ستار ومهي للحصول على هذه العموالت  

امل ان حيصل  فاملشرتك يدفع النقود لشراء منتج من منتجات الشركات على    ,وكذلك تشمل هذه الشركات على الغرر  

 

 ./http://www.alomah-alwasat.com (الوسط االمة) اهلل حفظه  السعدي امللك  عبد   العالمة  الشيخ  موقع: ينظر  ((36
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الشبكة   تليه يف  اليت  املستويات  العموالت من  يتوقف على ان حيقق كل من طرفيه االمين وااليسر مخس    ,على  وهذا 

 عمليات بيع على االقل وهذا الشرط جمهول قد حيصل وقد ال حيصل وهذا يندرج يف الغرر احملرم . 

تن    املخاطرة  طكذلك  الشركات على  اذا تشكلت حتته طبقات من  فاملشرتك ال ميك   ,وي عمل  اال  ن ان حيقق دخال 

اهلرم    ,املشرتكني   لرأس  تدفع عموالت  فهي  للخسارة  معرضة  تكون  السلم  االخرية يف  الطبقات  ان  ورحبها    ,وال شك 

تتشكل  أمو اهلرم وامتداده باجتاه القاعدة فالطبقات االخرية ال تدري  ن ينطوي خماطرة ظاهرة اذ التعرض للخسارة الزم ل 

فالربح يف التسوق الشبكي اهلرمي امنا هو على    ,  باألمجاع تهم طبقات اخرى ام تتوقف ؟ وهذه مقامرة والقمار حرام  حت

 حساب الطبقات االخرية يف اهلرم اليت متتص امواهلا حلساب رؤوس اهلرم او الشبكة.

وذلك بالتوجه    ,التنمية احلقيقية    كذلك التسوق الشبكي اهلرمي يساهم بتعطيل الطاقات بعزوفها عن املسامهة بعملية   

كما يوجه رؤوس االموال حنو    ,فضال عن ضياع هذه الطاقات هبكذا اعمال  ,حنو ترويج منتجات ال حيتاجها االفراد  

وهذا نوع من انواع اهلدر للمال وقد وجدت بعض من اباح هذا النوع بشروط سرعان    ,استهالك منتجات ال حيتاجوهنا

نع الن اصدار اجلواز املشروط يكون ذريعة للقائمني على هذه الشركات باجتزاء الفتوى واالقتصار  ما تراجع عنه اىل امل

ويدرك ذلك من    ,واليت يف الغالب يتم جتاوز االلتزام هبا او عدم مراعاهتا    ,على اجلواز من دون ذكر للشروط املقيدة  

الشركات   بنود عقود هذه  القائمني على هذه    ,يطلع على  بعض  الشروط  ان  معاجلة هذه  التحايل يف  الشركات حياول 

 بصورة غري حقيقية كالتدريب الشكلي وغريه . 

ملا ينطوي عليه    ,والذي يظهر يل من  خالل هذا البحث فان النظر الشرعي يقتضي القول حبرمة هذا النوع من التسوق  

 التنمية االقتصادية من جهة ثانية . وملا يتضمنه من املسامهة بتعثر  ,من خرق لقواعد الكسب احلالل من جهة 

والن هذا التعامل يزرع الفتنة بني الناس باعتبار انه غش وخديعة يقع فيها الصديق والقريب والقاعدة الفقهية تقول: )    

 درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل(.
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 بيان اقوال اجمليزين له ومناقشتها .  -4

 بيان حكم الشرع يف التسوق الشبكي اهلرمي .  -5

 التوصيات :  

تصديق املسوقني هلذه الشركات والوقوع يف فخهم  جيب على املسلمني حتري احلالل والبعد عن احلرام والشبهة وعدم      

النه    , الشركات  هذه  دخل  من  يندم  شباكها  يف  وقوعهم  وبعد  االغنياء  قبل  الفقراء  تغري  الشركات  هذه  ان  حيث 

 يكتشف حقيقتها وانه قد سلب ماله . 

ا        تشغيل  يف  يسهم  وان  احلقيقية  بالتجارة  يستغلها  ان  اموال  عنده  من  على  عمل  كذلك جيب  من خالل  لطاقات 

الرزق احلالل وان كان قليال وميحق اهلل   يبارك يف  العمل احلالل الصاحل فان اهلل تعاىل  مصانع وكسب هذه الطاقات يف 

 بل عليهم التأكد وسؤال اهل العلم .  ,احلرام وان كان كثريا كذلك اوصي الشباب بعدم االغرتار مبجرد الدعايات 

صدار قرارات مبنع هذه الشركات من العمل يف الدول االسالمية الن حقيقة هذه الشركات  وعلى الدول االسالمية ا    

 جمهولة ومن يقوم بتموليها غري معروف . 

 وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد 

 .  وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم 
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