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ABSTRACT 

This research, which is entitled: The adaptation of the jurisprudence and legal 

network marketing company de Aixe model: The research deals with the concept 

of network marketing and the difference between it and pyramid marketing and 

the rule of pyramid marketing in the law and law, and the picture of the marketing 

of the network and the rule of each of those images with the examples of models 

for each image of These images, the prohibition statement and the project from the 

treatment of network marketing, with a statement of the legitimate controls that 

make network marketing legitimate With the statement of one of the companies, 

namely the company De Ic, where the method of transactions and adapting the 

jurisprudence and the statement of its legal ruling. 
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 ص:خملال

 ية أمنوذجا:تسويق الشبكي شركة دي ايكس اين التسويقهذا البحث والذي هو بعنوان: التكييف الفقهي والقانوين لل

يتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة حوت أهم النتائج والتوصيات، وقد تناول الباحث يف هذا 

البحث مفهوم التسويق الشبكي والفرق بينه وبني التسويق اهلرمي وحكم التسويق اهلرمي يف الشريعة والقانون، وبيان 

لتسويق الشبكي وحكم كل صورة من تلك الصور مع ذكر مناذج لكل صورة من تلك الصور ، وبيان املمنوع صور ا

واملشروع من معاملة التسويق الشبكي، وبيان الضوابط الشرعية اليت جتعل التسويق الشبكي مشروعا، مع بيان واحدة 

ا عامالهتا وتكييفها الفقهي وبيان حكمه( التسويقية وطريقة مD X Nمن شركات التسويق الشبكي، وهي شركة ) 

 الشرعي.
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 مقدمة

إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونسأله املزيد من الرعاية والعناية،فإنه من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل 

 وبعد: ،فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

)فإن من أبرز مسات الفقه اإلسالمي أنه فقٌه مبين على أصول وقواعد، مرتكز على غايات ومقاصد منها تستقى 

الشرائع، وعنها تصدر األحكام، وبذلك صار الفقه اإلسالمي قادراً على مسايرة التطور، واستيعاب تقلبات احلياة 

دها، فهو  صيل مصاحل يط بأحكام احلوادث والنوازل على اختالفها، كفيل بتحفقه حم -وهلل احلمد  -وتشعُّباهتا وجتدُّ

 اخللق يف معاشهم ومعادهم إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

سبحانه وتعاىل  -، فإن اهلل وسنة رسوله  -تعاىل  -فالواجب على أهل العلم استفراغ الوسع يف فهم كتاب اهلل 

حكام اليت أمر اها، واألحكام اليت ىهى عنها، فما من نازلة وال واقعة إال األ قد بني يف كتابه وعلى لسان رسوله  -

َوَلْو ).يعلم حكمها من خالل طريق االستنباط واهلل يعاىل يقول:أو سنة رسوله  -تعاىل  -وهلا حكم يف كتاب اهلل 

ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذينَ  ُهْم ( ) َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُْوِل اأَلْمِر ِمن ْ  ( 1َيْسَتنِبطُونَُه ِمن ْ

وقد ظهرت يف حياة الناس اليوم معامالت عديدة؛ حتتاج إىل تكييف فقهي يعتمد على النصوص الشرعية األصلية 

لى واستنباطات أهل العلم قدمياً وحديثاً؛ ليستبني بذلك تكييفها الفقهي، فتضم األشباه والنظائر، ويتبني ما يرتتب ع

 (2من قياس الفروع على األصول وبذلك تتبني األحكام فيتميز احلالل من احلرام( )تلك املعامالت 

فقد ظهرت جمموعة من املعامالت التجارية ومن تلكم املعامالت ما يعرف ب )التسويق اهلرمي والتسويق الشبكي(؛ 

ا اجملال، فقدر الباحث يف هذ فقد انتشر هذا التسويق بنوعيه يف اآلونة األخرية بكثرة، وما أكثر الشركات اليت تعمل

أنه من األمهية مبكان تكييف هذه املعامالت وبيان حكمها الشرعي من حيث احلل أو احلرمة مع بيان مناذج لتلك 

الشركات وتكييف معامالهتا وحكمها، فقد مت نشر عدد من الفتاوى والبحوث عرب املواقع االسفريية يف االنرتنت 
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ملعامالت هلذه الشركات على وجه العموم، لكن املعروف يف عرف أهل العلم أن األصل منها ما حيرم أو تبيح تلك ا

 يف األشياء اإلباحة واألصل يف املعامالت اجلواز، إال إذا دل نص شرعي على حترميها.

( ؛ فقد يكتب البعض بعثا أو يصدر فتوى 3ومن القواعد الفقهية املعتربة أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره )

 قول بتحرمي نظام التسويق اهلرمي والشبكي على اإلطالق؛ من غري تفريق بينهما ودون نظر ومتحيص، ودون تصور!ت

لكن الواقع يقول ومن خالل االستقراء آلراء الفقهاء املعاصرين واملنتديات أن هنالك جدل فقهي كبري يف هذا 

نع ومتوقف، ويرجع سبب هذا اجلدل إىل اخللل الذي وما املضمار فأصبحت آراء العلماء فيه متباينة، ما بني جموز

 حيدث من كال الطرفني )املستفيت واملفيت(،وبذلك حيصل تصور يف غري نصابه.

 :فاملستفيت يف الغالب يكون واحًدا من اثنني 

عضو جديد، مل يفهم كل تفاصيل العمل؛ فيذهب إىل املفيت ويطرح نظام الشركة حسب فهمه، وال  -1

ة املفيت عن كل استفسارات الفتوى وإشكاالهتا؛ وهو عندئذ ليست له معرفة مبناقشيستطيع أن جييب 

املفيت ومراجعته يف بعض االستدالالت والقياسات الفقهية، وتكون النتيجة النهائية أن تصل املعلومة 

 فيجيب بناًء على ما فهمه من السائل، واحلكم على الشيء فرع عن تصوره. غري كاملة للمفيت،

يريد فتوى باجلواز،  دمي، لكنه ال يتمتع بالنزاهة الكاملة واحلياد التام عند السؤال؛ ألنه فقطعضو ق -2

رغبته، ويف النهاية تكون الفتوى ناقصة ال  فيبدي أمورًا وخيفي أخرى، حىت تكون الفتوى مفصلًة على

 لطعن فيها أو الرد عليها؛إشكاالهتا؛ مما يعطي جماالً لآلخرين ل تشمل كل نواحي املسألة، وال حَتُلُّ كل

باجلهل،  باجلواز، أما إن كانت بعدمه، فإن البعض خيفيها ويتجاهلها، بل ويتهم املفيت هذا إن كانت

 ر.ويبحث عن آخ

 الفتوى مقلداً ملن سبقه أو مكتفًيا مبا ذكره السائل دون دراسة املسألة برويّة والنظر  أما املفيت فغالًبا ما يتسرع يف

األفذاذ  ؛ إضافة إىل قلة الفقهاء اجملتهدين يف هذا اجملال، وغياب العلماء-إال من رحم ربك  –الزوايا إليها من كل 
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املسائل املختلفة واملستجدة، وحترير  الذين ميتلكون أدوات االجتهاد والتفريق بني االشياء،والنظر الدقيق، والبحث يف

 ة.الشرعي اخلالف والرتجيح املستند إىل األدلة

البحث يتكون من أربعة مباحث وخامتة حوت أهم النتائج والتوصيات، فنسأل اهلل التوفيق والسداد والرب وهذا 

 واالحسان إنه جواد كرمي رؤوف رحيم، واحلمد هلل رب العاملني.

 هيكل البحث:

 عنوان املبحث رقم املبحث

 مفهوم التسويق الشبكي ،ونشأته والفرق بينه وبني التسويق اهلرمي 1

 لتكييف الفقهي والقانوين للتسويق الشبكي وصورته املمنوعةا 2

 اختالف الفقهاء يف مشروعية التسويق الشبكي وضوابطه الشرعية 3

 املبحث الرابع نظام شركة دي ايكس ان املاليزية واحلكم الشرعي عليها. 4

 

 هرمي:المبحث األول: مفهوم التسويق الشبكي ،ونشأته والفرق بينه وبين التسويق ال

 التعريف بالتسويق الشبكي: المطلب األول:

 التسويق لغة: الفرع األول: 

 أصلها من سوق، ومنها السوق وهو موضع املبيعات.

 (4والسوق: بفتح الواو يعين القيادة والتقدم، ساق االبل يسوقها سوقا وسيقا.)

 (5باع واشرتى.) لعرب: تسوق فالن: أيوالتسويق هو ترويج السلع بطرق خمتلفة لرتغيب الناس يف شرائها، تقول ا
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 (6والسوق: موضع املبيعات، واجلمع أسواق مسيت اهذا ألن التجارة جتلب إليها وتساق املبيعات حنوها.)

 الشبكي لغة: الفرع الثاني:

 (7أصل الشبك يف لغة العرب: اخللط والتداخل ومنه تشبيك األصابع، واشتبك الظالم أي اختلط.)

صطاد شبكة الصياد الذي يمن املعامالت اهذا االسم ألنه حيصل عرب شبكة من الصالت تشبه ومسي هذا النوع 

 احليتان.

 التسويق الشبكي اصطالحا: الفرع الثالث:

،وهو تسويق مباشر يهدف إىل حصول العميل على السلعة 5هو جمموعة األعمال والوظائف اليت تتم داخل السوق

ى دا يف تسويق السلعة وبيعها على املشرتين أنفسهم، وذلك وفق آلية تعتمد علمن املنتج مباشرة دون واسطة، معتم

اشرتاط الشراء من الصنف  الذي تسوقه الشركة ليحق للمشرتي بعد ذلك تسويق تلك السلعة أو الصنف على 

ن عمشرتين جدد يصبحون بعد الشراء مسوقني، وحيصل كل مشرت مسوق على عمولة عن بيعه للسلعة وعلى عمولة 

 ( .8بيع من اشرتى منه، وعلى من اشرتى ممن اشرتى منه )

 نشأة التسويق الشبكي والفرق بينه وبني التسويق اهلرمي: المطلب الثاني:

 نشأة التسويق الشبكي: الفرع األول:

 ففي ،وقد ظهرت ألول مرة يف الواليات املتحدة ودول أوربا عاما, 77إن نشأة التسويق الشبكي التارخيية تقارب ال 

, واليت كان أغلب زبائنها هم من California Vitaminsمنتصف األربعينيات كانت هنالك شركة تدعى 

أقارب وأصدقاء موظفيها. فاكتشفت هذه الشركة أيضا أنه من األفضل أن يكون لديها كشركة عدد أكرب من املروجني 

ويج ألكرب عدد ممكن من الناس. ولذلك, قررت يروجون ألعداد صغرية من الناس, بدال من القلة اليت حتاول الرت 

الشركة أن تشجع مروجيها بالرتويج عن منتجاهتا بشكل أكرب, وأعطت هؤالء احلق يف دعوة مروجني جدد للشركة 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 8 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

من أقاراهم وأصدقائهم, يف املقابل, قامت الشركة مبكافأة هؤالء املروجني بعموالت على حسب املبيعات اليت قام اها 

 . ومن هنا, شهدنا والدة جتارة جديدة تدعى التسويق الشبكي.فريقهم ككل

, واليت California Vitaminsحتديدا, قام اثنان من املسوقني املستقلني لشركة  1151بعد ذلك, ويف عام 

, بإنشاء شركة خاصة اهما تعتمد كليا على التسويق الشبكي يف تسويقها NutraLifeقد غريت مسماها إىل 

 Jay Vanو  Rich DeVoss. كان اسم مؤسسي هذه الشركة AmWayمتت تسميتها ب  ملنتجاهتا, و 

Andel(.1. كانت هذه هي البداية الفعلية لتجارة التسويق الشبكي) 

 الفرع الثاين:الفرق بني التسويق اهلرمي والشبكي واألساس الذي يقوم عليه التسويق الشبكي:

 بكي:الفرق بني التسويق اهلرمي والشالفرع األول:

هنالك فرق واضح ما بني املعاملتني فنظام التسويق اهلرمي صمم أصال الحتيال الناس ألجل صنع املال الذي يستند 

على حيلة غري مستدامة تنطوي على تبادل املال يف املقام األول عن طريق تسجيل أشخاص آخرين يف هذه اخلطة 

 من دون منتج )سلعة( أو اخلدمة اليت جيري تسليمها. 

يف ىهاية املطاف ينتهي األمر إىل أن عددا من اجملندين اجلدد حيصل هلم فشل للحفاظ على نظام الدفع ويرتتب عليه و 

اىهيار معظم الناس مع فقدان األموال اليت دفعت فيه.،وهو أشبه ما يكون باليانصيب،الذي كيفه العلماء بالقمار، 

 ك هذه الفروق:وحىت يتبني الفرق بني التسويق اهلرمي والشبكي إلي
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 (17) :اجلدول التاىل يلخص لك أبرز وأهم الفروق ىف مخس نقاط

وقد ظهرت فكرة التسويق اهلرمي قبل تاريخ نشوء التسويق الشبكي,وبصورة خمتلفة بعض الشيئ حني كانت هناك 

من الناس  ةجمموعات من الناس تعمل بنظام يشبه التسويق الشبكي, ولكن خارج عن القانون, حيث تقوم جمموع

بتوزيع رسائل تعدك فيها بالربح اهلائل يف حالة دفعك ملبلغ صغري كدوالر واحد, ومن مث جعل غريك من معارفك 

يقوم اهذا العمل أيضا. انتشرت هذه النوعية من عمليات النصب يف الثالثينيات, وحتديدا بعد انتهاء احلرب العاملية 

املبعوثة يوميا إىل ما يقارب عشرة مليون رسالة يوميا. وقد رفضت  األوىل, بشكل كبري, حيث وصل عدد الرسائل

السلطات هذه املشاريع النصابة, وقامت مبحاربتها بشكل كبري. يف األربعينيات ولذلك توقف هذا النوع من مشاريع 

ركات شالنصب واالحتيال. ولكن, ولألسف الشديد, عادت مثل هذه املشاريع النصابة يف يومنا هذا من خالل ال

اهلرمية, واليت تتبع نفس األسلوب تقريبا, حيث حيصل الشخص على الربح من سعر اشرتاك الذين من بعده بدال من 

 ( 11بيعه للمنتجات لشركة معينة.)
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 التكييف الفقهي والقانوين للتسويق اهلرمي وحكمه الشرعي:الفرع الثاني:

 التكييف الفقهي للتسويق اهلرمي: أوال:

اهلرمي باألساس على فكرة طلب الشركة ماال من الناس ووعدهم بأموال طائلة نتاج أخذها لذلك  يقوم التسويق

ن وجوه كل قرض جر منفعة فهو وجه ماملال، وخالصة تكييف مثل هذه املعاملة هي قرض جر نفعا، ويف احلديث "  

 (12". )الربا

 التكييف القانوين للتسويق اهلرمي: ثانيا:

م, صدر قانون يف حماكم أمريكا مينع الشركات اهلرمية 1174قونونا من املخالفات ففي عام يعد التسويق اهلرمي 

. ولكن لعدم فهم السلطات حينها الفرق Walter Mondaleقانونيا, وكان هذا القرار صادرا من السيناتور 

ها من , وغري AmWayبني الشركات اهلرمية وشركات التسويق الشبكي, وجهت دعوات قضائية ضد شركة 

 الشركات اليت تتبع نظام التسويق الشبكي القانوين.

املاليني من الدوالرات, وأربع سنوات يف احملاكم للدفاع عن قانونيتها كشركة تتبع النظام  AmWayأنفقت شركة 

بقانونية  Federal Trade Commission (FTC)م, صدر حكم من 1171الشبكي القانوين. ويف عام 

 AmWayىهم تبني هلم الفرق بني الشركات اهلرمية والشبكية, وألن أرباح شركة , وذلك ألAmWayشركة 

 (13تعتمد على مبيعاهتا للمنتجات, وليس على سعر اشرتاك األشخاص فيها.)

 احلكم الشرعي للتسويق اهلرمي: ثالثا:

 ىل:أنه ربا والربا حمرم بنص الكتاب والسنة وإمجاع األمة.دليل حترمي الربا،قال اهلل تعا 
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ْبَع )اْجَتِنُبوا السَّ ( أما دليل التحرمي من السنة قال صلى اهلل عليه وسلم14) ...َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا...()

؟ ذكر منها َوَأْكُل الرِّبَا(  ( 15) اْلُموبَِقاِت،قَاُلوا:يَا َرُسوَل اهلِل ، َوَما ُهنَّ

 وقد امجعت األمة على حترمي الربا.

 مالحظة  جيب االنتباه هلا: 

أن معظم الشركات أو األفراد العاملني بالنظام اهلرمى اليقولون للناس حنن شركة احتيالية تعمل باملخططات اهلرمية 

احملرمة دواليًا ، لكنهم يقومون بالعمل حتت مسمى التسويق الشبكى، ومن هنا يأتى اخللط واإلشتباك ىف التعريف 

 . مة لعمل شركات التسويق الشبكىوىف القوانني املنظ

 األساس الذي يقوم عليه التسويق الشبكي وأنواعه: الفرع الثالث:

 األساس الذي يقوم عليه التسويق الشبكي: أوال:

سمح العمل عرب شبكة التسويق أو ما يعرف بنموذج التوزيع الذي يإن األساس الذي يقوم عليه التسويق الشبكي هو 

ا مباشرة للمستهلك عن طريق استخدام )الشبكات البشرية( بدال من اإلعالن عن طريق وسائط للشركة ببيع منتجاهت

االعالم التقليدية ، لذلك بدال من أن تدفع الشركة لوسائل اإلعالم أمواال للدعاية، تقوم بتنظيم شبكة املوزعني من 

 (16خالل اللجنة يف مقابل بيع منتجاهتا وإجياد عمالء جدد. )

لرتكيز الرئيس لشبكة شركة التسويق وتوزيع املنتجات من هذا النوع هي يف الواقع شركات مصرح اها قانونا لذا فإن ا

يف الواقع، ويدعي أصحااها أىها تقوم بأعمال مشروعة. ولكن هنالك بعض الشركات هلا جتاوزات من خالل األعمال 

ق الشبكي هنالك شركات أخرى تلتزم بضوابط التسوياليت تقوم اها جتعلها يف مصاف األعمال غري املشروعة، كما أن 
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اليت ذكرها الفقهاء، وهلذا فليس كل شركات التسويق الشبكي تقوم بأعمال مشروعة، كما أنه ليس كل تلك الشركات 

 متارس أعماال ممنوعة، وخالصة األمر هو التزام الضوابط الشرعية للتسويق الشبكي من عدمه. 

 بكي الرائجة يف السوق العاملي:ثانيا: أنواع التسويق الش

ختتلف أنواع التسويق الشبكي وتتعدد صوره تبعا لسياسات الشركات التسويقية وأهدافها الرتوجيية، ومن أنواعه 

 :الشائعة

 النوع األول: هو النظام الثنائى :  (Binary system ) 

العاملية  يق الشبكى ىف كثري من شركات التسو  )و يشرتط فيه حتقيق التوازن من اجلانبني لكل عميل( وهذا النوع منتشر

فتنقسم الشبكات التسويقية اىل نصفني ميني ويسار، واملطلوب  يعتمد على التوازنات ىف الشبكات ،  واحمللية، وهو 

 حيافظ املزيد من العموالت واألرباح ، ولو مل ؛ لكى تكسب  من املتعامل أن حتافظ دائما على التوازن بني الطرفني 

أشخاص بالتوازن ،  6لى هذا التوازن قد يكسب رحبا وقد اليكسب . فمثال إذا كان املطلوب منك أن تسوق لع

مهمة للغاية ، وهذة النقطة  على اليسار. وهنا البد أن نذكر نقطة  3اليمني و على  3فيجب أن يكون هناك 

خص النظام ، وهى إن احضرت ش اليتحدث عنها الكثري من أصحاب شركات التسويق الشبكى الىت تعمل اهذا

فلن تربح شيئًا ، وذلك ألنك مل توازن بني الطرفني ميني  شخص ناحية اليمني  17777و واحد ناحية اليسار 

 ويسار.وهذه الصورة شبيهة باليانصيب وفيها شبهة القمار.
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 املاتركس( النوع الثاين: نظام املصفوفة ( )Matrix system ) 

وال يشرتط فيها التوازن العددي، ويستحق املتعامل معها عمولة مىت ما بذل  عددة األعضاء، وهو خطة املستويات مت

 عمال وحقق النقاط املشرتطة.

ما سبق شرحه هو أشهر أنظمة التسويق الشبكى ، لكن هناك أنواع أخرى للتسويق الشبكى متعدد املستويات،ويتم  

 .(17.) العامل ملئ باجلديد يوميا كل فرتة ابتكار الكثري والكثري من االشكال، فهذا

 المبحث الثاني:التكييف الفقهي والقانوني للتسويق الشبكي وصورته الممنوعة:

 التكييف الفقهي للتسويق الشبكي: المطلب األول:

( ،ويرى آخرون أنه عقد جعالة، ويف 18يرى بعض العلماء أن التسويق الشبكي يكيف فقهيا بأنه عقد إجارة،)

ث أن تكييف التسويق الشيكي من باب اجلعالة وليس من باب اإلجارة ألن عقد اجلعالة يقوم على تقدير الباح

 ألن السمسار: هو الذي يدخل أساس عرض السلع ليتم بيعها،والشخص الذي يقوم اهذا العمل يسمى مسسارا،

سمسار مقابل ة(، يأخذه البني البائع واملشرتي لتسهيل عملية البيع. واملال الذي يأخذه يسميه الفقهاء )جعال

جلهالة العمل فيه،  جهده يف الداللة على البائع أو املشرتي، وخترجيه من باب )اجلعالة( وليس من باب )اإلجارة،

  .وجهالة العمل مغتفرة يف اجلعالة دون اإلجارة

هلا السمسار، فيتحقق بذوقد أصبحت السمسرة اليوم عماًل حيتاج إىل تفرغ، وخربة، وكثري من الكلفة واملشقة اليت ي

بذلك ما اشرتطه فقهاء الشافعية يف اجلعالة أن يكون العمل مما فيه كلفة ومشقة، فقد جاء يف "حاشية الشرواين 

على حتفة احملتاج ما نصه: " لو جعل ملن أخربه بكذا جعاًل، فأخربه: مل يستحق شيئاً؛ ألنه ال حيتاج فيه إىل عمل. 

استحق  -الةكما صرح به الرافعي يف آخر اجلع-وكان للمستخرب غرض يف املخرب به فإن تعب، وصدق يف إخباره، 
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 (11)."اجلعل

على أن فقهاء املالكية نصوا على عدم اشرتاط أن يكون العمل مما فيه كلفة، وقالوا: تصح اجلعالة على العمل 

 .(27اليسري)

 :ويبقى بعد ذلك شرطان ال بد من حتققهما لصحة السمسرة

أن يتفق السمسار مع الطرف الذي ينوي أخذ املال منه قبل إجناز العمل، فيخربه بأنه سيسعى يف  ول:الشرط األ

 .حتقيق الصفقة له مقابل مبلغ من املال، فإن وافق شرع ببذل اجلهد والعمل

. وقد هأن يكون املبلغ املتفق عليه حمدداً، كمئة دينار، أو أقل أو أكثر، حبسب ما يتفقان علي الشرط الثاني:

اشرتط هذا الشرط مجهور الفقهاء، وأجاز احلنابلة اجلعالة مع جهالة العوض، يقول ابن قدامة رمحه اهلل: "حيتمل أن 

جتوز اجلعالة مع جهالة العوض إذا كانت اجلهالة ال متنع التسليم، حنو أن يقول: من رد عبدي اآلبق فله نصفه، 

قال األمري يف الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس جاز. وقالوا: إذا  ومن رد ضاليت فله ثلثها، فإن أمحد قال: إذا

جعل جعاًل ملن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان اجلعل من مال الكفار: جاز أن يكون جمهواًل كجارية يعينها 

  (21العامل، فتخرج ههنا مثله، فأما إن كانت اجلهالة متنع التسليم: مل تصح اجلعالة وجهاً واحداً" )

عمله صاحب اجلعالة،  وإذا قلنا أنه عقد جعالة فقد أوجب مجهور العلماء حقاً للعامل يف اجلعالة إن انتفع جبزء

 ومن نصوص العلماء الدالة على ذلك مايلي:

 المذهب المالكي:

كذا ، و  قال أصبغ : " سئل ابن القاسم عمن قال : من حيفر ِل بئرا طوهلا كذا وكذا ، وعرضها كذا وكذا فله كذا

فحفر رجل نصف ذلك ، مث يعتل . قال : ال أرى له حقا إال أن ينتفع اها صاحبها ، فإن انتفع اها أخذ قدر ما 

عمل مما انتفع به . قيل له : فلو قال : من جاءين خبشبة من موضع كذا وكذا فله كذا ، فحملها رجل إىل نصف 
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در ما ها صاحبها فينتفع اها ، فإذا انتفع اها فله أجره على قالطريق ؟ قال : هو مثله ال أرى له شيئا إال أن حيمل

 محلها من الطريق .

 "قال حممد بن رشد : إنه يكون للمجعول له فيما حفر من البئر إذا انتفع بذلك صاحبها قدر ما عمل مما انتفع به

(22) 

 المذهب الشافعي:

واحداً من اجلملني استحق نصف  فله دينار ورد العاملالشافعية أنه "لو قال العاقد: من رد مجليَّ املفقودين  يرى

 (23دينار ألنه أجنز نصف العمل املراد" )

 المذهب الحنبلي:

 (24وجاء يف اإلنصاف يف فقه احلنابلة: "أو قال من رد عبديَّ فرد أحدمها فله نصف اجلعل")

 التكييف القانوين للتسويق الشبكي:المطلب الثاني:

انونا بأنه عقد وساطة جتارية، والوساطة التجارية يأتى مفهومها ان يكون االشخاص وسطاء يكيف التسويق الشبكي ق

البحث  طالب املنتج وينحصر دور الوسيط التجارى ىف ” املشرتى ” و   من لدية املنتج“البائع ” بني طرفني 

لوب بكل دقة ى املنتج املطوالرتوى وإجياد افضل األسعار باملواصفات املطلوبه واملتابعة اىل ان يسلتم املشرت 

وخدمة الوساطة التجارية او التوسيط بني البائع واملشرتى تعتمد على العالقات العامة والتواصل االجتماعى .ويسر

خيلق لنا املزيد من الذى  التسويق ...الكبرية الىت تأتى من خالل عملنا ىف جمال  مع الشركات والعالمات التجارية 

العمالء واملستثمرين لكى نستطيع ان نوفر لكل عمالئنا كافة اخلدمات واملنتجات الىت يبحثون عنها لتسهيل اعماهلم 

http://www.whipixemarketing.com/our-services/e-marketing-sem/
http://www.whipixemarketing.com/our-services/e-marketing-sem/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 06 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

حقوق عمالئنا  طاء كلمتنا هى السريه التامة واحملافظةوجتارهتم ونسبتنا تنافسية بالنسبه لتعامالت غرينا من الوس

وأسرار عملهم وجلب افضل االسعار من عالقاتنا املسبوقه يف جمال الوساطة التجاريه وسطاء يف مجيع املنتجات من 

لة وتطور ديف ظل اقتصاد العوملة واحلدود املفتوحة، وعلى ضوء تزايد االستثمارات املتبا .مجيع دول العامل املصدره له..

املبادالت االقتصادية والثقافية واالنسانية على مستوى العامل،فقد نشأت حلول جديدة تعمل على ايصال البائع 

هي اليوم  جاريةالوساطة التواملشرتى سويا لقيام عملية البيع والشراء بكل سهولة عن طريق وسيط جتارى. خاصة ان 

 ة حلل النزاعات واخلالفات ، وهي سنة بعد سنة، تتخذ هلا مكانا هاما يفواحدة من بني ابرز الوسائل البديلة املعتمد

املبادالت التجارية والعالقات االقتصادية الدولية على مستوى العامل امجع ال العامل العرىب فقط ولكن على مستوى 

 (25).الدول العربية واالجنبية

 الغرر والربا ونموذجه:المطلب الثالث: صورة التسويق الشبكي الممنوع المبني على 

إن التسويق الشبكي خيتلف باختالف الشركات ونوع التسويق الشبكي املتبع،فالنأخذ منوذج إلحدى شركات التسويق 

جولد كويست،واليت توصل الباحثون إىل أىها تسلك  سبال يف جمموعها تعد من باب الغرر والربا، الشبكي وهي شركة 

بكي إبراهيم أمحد الشيخ الضرير عنوانه التكييف الفقهي لشركات التسويق الش ومن تلك البحوث حبث أعده الشيخ/

بقوله:   :)شركة جولد كويست وشركة بزناس( وأبان فيه من خالل احلكم الشرعي لشركة جولدكوست العاملية احملدودة

  :أليتا )نظام الشركة يشتمل على عدة خمالفات شرعية أخرى )على فرض أن السلعة مقصودة ( تتمثل يف

التسويق شراء  عقد الشركة على عقدين يف عقد، فالشركة تشرتط لدخول الشخص يف الشبكة ونظام يشمل -1

التسويق دون الشراء العاجل للمنتج ولكنه ال  املنتج هو شرط يف ذلك )يف بعض الصور جيوز الدخول يف شبكة

( 26مؤجل(.) بعد شرائه املنتج أي أن البيع يتم بثمن بصورة رمسية بربنامج احلوافز إال يعتمد العميل يف هذه احلالة
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عاجاًل كان بثمن معجل أو  العقد األول هو عقد التسويق املوجب للعمولة والعقد الثاين هو بيع املنتج فيكون

  .البيعتني يف بيعة مؤجل ومن مث يطاله اخلالف الفقهي يف احلكم

تدفع هلم شيئاً نظري وهذا  عمل الكثريين من العمالء دون إن الشركة وشروطها جيعالىها حتقق مكسباً من نظام -2

حيث استفادت الشركة من جهدهم يف تسويق  واضح يف عدة صور سبق بياىها)النظام الثنائي( وهذا ظلم ال جيوز

مقابل ذلك وهذه خمالفة تؤخذ على العقد سواء كّيف على كونه إجارة أو  منتجاهتا، والعدل يقتضي أن تدفع هلم

 الة.جع

جهده أي أن تدفع  فإنه )على فرض صحة املعاملة يف أساسها( جيب أن يكافأ كل متسوق على قدر ومن مث

دوالر( دون أن تضع حداً أدىن  477كل عشرة  الشركة عن كل منتج يسّوق أربعني دوالراً )عمولة الشركة عن

  .يسقط بعده حق العامل يف العمولة الستحقاق اجلعل أو حداً أعلى

  .يف بعض صور هذه املعاملة يتم بيع املنتج الذهيب بتقسيط الثمن مما يدخل املعاملة يف ربا النَّساء املنهي عنه -3

وحينئذ ال يسلم املنتج وغياب  بعض صورها أيضاً جيوز االشرتاك والتعاقد مع الشركة دون دفع مثن املنتج ويف -4

ن. فاألمر ال خيرج عن كونه وعد والوعد يف الصرف ال ينشئ بالَدي البديلني يدخل املعاملة يف بعض صور الَدين

  .وال يشغل ذمة التزاماً 

الثمن إال بعد عام  الشركة للمشرتكني خيار فسخ العقد خالل ستة أشهر من الشراء على أال ترد هلم جتعل -5

د فإن شرط الشركة يف رد مثن أنه إلقالة واستئناف عقد جدي وهو ما ال جيوز يف البيع األموال الربوية. ولو خرج على

املعاملة بشروطها املعلومة ظلمات بعضها فوق بعض فهي قمار يف  فهذه  .يرد املسألة إىل ربا النَّساء املنتج بعد عام

الذين اشرتكوا فيها  نساء يف بعض صورها وأكل ألموال الناس بالباطل ومن مث فهي باطلة وجيب على أصلها وربا
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الرب كأي كسب خبيث ال جيوز لصاحبه االنتفاع به  حصلوا عليه منها وصرفه يف أوجه أن يتخلصوا من كل دخل

  (27" ).الربوية مستقبالً من الشركة للشركة لتتتفع به قياساً على الفتوى يف شأن الفوائد وال يرتك ما يرد إليه

 المبحث الثالث:اختالف الفقهاء في مشروعية التسويق الشبكي وضوابطه الشرعية :

 اختالف الفتاوى حول مشروعية التسويق الشبكي:المطلب األول:

 اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم التسويق الشبكي إىل فريقني كما يأيت:

 اجملوزون: الفرع األول:

إىل جواز التسويق الشبكي، منهم دار اإلفتاء الليبية والتونسية  (28)رين.ذهب بعض الفقهاء املعاص الفريق األول:

ودة، عوجلنة الفتوى باجلامعة األردنية والشيخ عبد اهلل بن جربين والشيخ سلمان ال (21)وجلنة الفتوى باألزهر

 :(37)واستدلوا على ذلك بعدة أدلة.

( ، وأل التعريف تقتضي العموم، فيكون األصل يف البيوع 31قوله تعاىل: }َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا{.) .1

 (32تحرميه، والتسويق الشبكي معاملة مستحدثة مل يرد فيه نص.)اإلباحة ما مل يرد نص ب

وجياب على هذا الدليل بأنه خارج حمل النزاع؛ ألن كال الفريقني متفق على أن األصل يف املعامالت اإلباحة، 

 واالختالف قد وقع بسبب وجود حمظورات يف املعاملة.

 ة.خذها املسوق مقابل الداللة والرتويج ملنتجات الشرك.التسويق الشبكي نوع من السمسرة، والعموالت اليت يأ2

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn35
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وقد أجاب املانعون بأن عقد السمسرة حيصل السمسار مبوجبه على أجر لقاء ترويج السلعة وأن مقصود العقد 

الرتويج للسلعة، وأما التسويق الشبكي فيدفع املسوق األجر ليقوم بالتسويق، ومقصود العقد الرتويج للعموالت 

 وليس للسلع. واألرباح

.أن التسويق الشبكي نوع من الوكالة بأجر، فتقوم الشركة بإبرام عقد وكالة مع املسوق لرتويج املنتجات 3

 مقابل عموالت على ذلك اجلهد.

 عرفها الفقهاء: "التزام عوض معلوم على عمل معني .أن عمولة التسويق الشبكي تدخل يف باب اجلعالة؛ وقد4

 إذا أتى املسوق بعمالء جدد استحق العمولة وإال فال.( ف33معلوم أو جمهول")

وقد أجيب بأن اجلعالة ال يقدم اجملعول له ماال ابتداء فهو ال خيسر سوى جهده، وأما يف التسويق الشبكي 

 فاملسوق يقدم ماال يف أي صورة كان.

 وقد قيد بعض أصحاب هذا القول جواز التسويق الشبكي بثالثة شروط:

 لتسويق الشبكي مباحة معلومة.أن تكون سلعة ا .1

 أال يكون عمل الشركة ممنوعا بقانون الدولة. .2

 (.34انتفاء الغش واخلداع والتغرير) .3

يقول الشيخ سلمان العودة وهو أحد أصحاب الرأي األول اجمليزين حيث جاء يف فتوى له: "والذي أميل إليه أن 

ز ، فإن كانت اخلدمات املتوفرة قوية ومالئمة وهلا متياحلكم يف هذه املسألة وما شاكلها يعتمد على حقيقة احلال

عن غريها ، إما جبودة وإما برخص، وعلى هذا مت االشرتاك فيها لالستفادة من خدماهتا وتسويقها لآلخرين، فهذا 
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 جائز، وهذا ما أكده ِل عدد من املشرتكني يف الشركة، ولو كانت اخلدمات أو الربامج أو السلع يف هذه الشركة أو

يف أي شركة أخرى تعتمد النظام ذاته صورية أو ضعيفة وال قيمة حقيقة هلا وإمنا الناس يشرتكون ويسوقون من أجل 

احلصول على املقابل املادي الذي ينتظرهم إذا أقنعوا أشخاصاً آخرين.. ففي هذه احلالة يكون األمر حمرماً واهلل 

 (35أعلم")

إليه الباحث الجل اختالف صيغ معامالت تلك الشركات من شركة  وهذا الرأي يف هذه الفتوى هو الذي مييل

  Binary systemألخرى، فنظام شركة من نوع النظام الثنائى 

 .Matrix system خيتلف من نظام شركة أخرى تعمل بنظام املصفوفة 

الكبرية، وال  موالتوقد نوقش هذا القول بأن السلعة هي جمرد ستار، واملقصود األكرب من التسويق الشبكي هي الع

 .(36)عالقة جلودة املنتج أو رخصه باملوضوع. 

ولكن يستدرك  الباحث على هذه املناقشة بأنه ليس كل شركات التسويق الشبكي كذلك، ولكن بعضها فيه تلك 

 شيخ سلمان العوده وسوف نذكر مثاال لذلك.السمات اليت ذكرها ال

وأضافت جلنة الفتوى باجلامعة األردنية شرطا آخر وهو أن تكون السلعة حمل العقد ذات قيمة مالية معتربة شرعا 

 (.37وينتفع اها، وال تكون ساترة للربا)

 الفرع الثاين: املانعون:

السودان، تسويق الشبكي، ومنهم جممع الفقه اإلسالمي بالفريق الثاين: ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل حترمي ال

ودائرة اإلفتاء األردنية، ودار اإلفتاء املصرية، واللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية، ودار اإلفتاء الفلسطينية، والدكتور 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn39
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كردي لسامي السويلم وهو أول من حرر الكالم يف املسألة، والدكتور يوسف الشبيلي والدكتور أمحد احلجي ا

 :(38):والدكتور حسني شحاته والدكتور حسام الدين عفانة وغريهم، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة وهي

ا أَي َُّها الَِّذيَن  تعاىل: }يَ وجود القمار وامليسر الذي ورد الشرع بتحرميه ملا فيه من املخاطرة والغرر؛ قال اهلل .1

ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَّ  َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ  ( 31ْم تُ ْفِلُحوَن{)كُ آَمُنوا ِإمنَّ

أعلى أو اخلسارة  احلصول على أرباحفاملنتج غري مقصود يف املعاملة، فيكون املشرتك قد دفع أمواال مقابل احتمالية 

 ذلك.

جاء يف فتوى لدائرة اإلفتاء األردنية: "أسلوب التسويق الشبكي أو اهلرمي وأخذ العموالت عليه ليس من السمسرة 

الشرعية يف كثري من صوره املنتشرة اليوم، بل هو من باب امليسر واملقامرة احملرمة؛ ألن املشرتكني عادة ال يشرتكون 

رض حتصيل املكافآت على إحضار زبائن آخرين، فإذا جلب املشرتك عدداً من الزبائن، وحقق شروط الشركة إال بغ

أخذ عمولته اليت قد تزيد أو قد تنقص عن املبلغ الذي دفعه ابتداء، وإذا فشل خسر املبلغ كله، وهذا االحتمال 

 يُدِخُل املعاملة يف شبهة الغرر وامليسر.

ار املشرتك إىل دفع مال مسبقاً، سواء على سبيل االشرتاك أو على سبيل شراء بضاعة غري هو اضطر فمناط التحرمي 

 .(47)مقصودة: أ ه 

 حتصيل العدد يدري هل ينجح يفوجاء يف فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء:باململكة العربية السعودية "ألن املشرتك ال 

املطلوب من املشرتكني أم ال؟ والتسويق الشبكي أو اهلرمي مهما استمر فإنه ال بد أن يصل إىل ىهاية يتوقف عندها، 

وال يدري املشرتك حني انضمامه إىل اهلرم هل سيكون يف الطبقات العليا منه فيكون راحباً، أو يف الطبقات الدنيا 
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واقع أن معظم أعضاء اهلرم خاسرون إال القلة القليلة يف أعاله، فالغالب إذن هو اخلسارة، وهذه فيكون خاسراً؟ وال

 (.41هي حقيقة الغرر، وهي الرتدد بني أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد ىهى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الغرر.)

 رأي الباحث:

 رمي والشبكي والبون واسع.ويستدرك الباحث على هذه الفتوى اخللط ما بني التسويق اهل

إضافة إىل كون أن مؤسسات الفتوى تلك حررت األحكام يف بعض معامالت شركات التسويق الشبكي وعممت 

 احلكم على اجلميع وتعميم األحكام دون تطابق يف الوقائع يعترب تصورا معيبا جيعل األمور على غري نصااها. 

ي شبهة القمار والغرر؛ يقول األستاذ ابراهيم الكلثم: "أين املقامرة وقد أجيب بأن وجود السلعة ذات الفائدة ينف

والغش واخلداع والغرر مع أن السلعة موجودة والفائدة متحققة، وأين الغرر واجلهالة بل هو منفي يف هذه املسأله ولك 

ل الشركة بل  عمأن تسأل من شارك يف بزناس هل غررت به الشركه أو وعدته بأمر ومتلصت منه. هذا غري وارد يف

إن كل من اشرتى املنتج يعرفه جيدا ويعرف فائدته وفوق ذلك فإن الشركة تعطي اخليار ملن اشرتى املنتج أن جيرب 

املنتج ملدة ثالثة أيام وإن وجد فيه خالف ما قيل له فله أن يعيده ويستلم ما دفع مقابله، وأما كون البعض منهم مل 

ة الناس بأرباح بل فتحت اجملال ملن أراد أن يسّوق وبينت طريقة التسويق حيصل على عموالت فلم تعد الشرك

 (42).الال"وأوضحت شروط التسويق واملسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أوحرم ح

ع مبلغاً الفضل وربا النسيئة( يف املعاملة؛ جاء يف فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء: "فاملشرتك يدف.وجود الربا بنوعيه )ربا 2

قلياًل من املال ليحصل على مبلغ كبري منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخري، وهذا هو الربا احملرم بالنص 
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ال تأثري له للمبادلة، فهو غري مقصود للمشرتك، ف لذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إال ستارواإلمجاع، واملنتج ا

 (43)انتهى. يف احلكم"

 رأي الباحث:

ويستدرك الباحث على هذه الفتوى بأن  تصور معاملة التسويق الشبكي من بعض الشركات وليس من كل 

شركات ألن من الشركات من خيتلف نظامها يف التسويق مع الشركات األخرى، وهلذا فيعاب على الفتوى ال

 تعمميم احلكم من غري نظر يف الوقائع.

ويقول الدكتور سامي السويلم: "اتفق الفقهاء من املذاهب األربعة وغريهم على أن املبادلة إذا تضمنت نقداً يف أحد 

يف البدل اآلخر، وكان النقد املفرد أقل من النقد املضموم للسلعة أو يساويه، فهي حمرمة  البدلني، وسلعة معها نقد

بال خالف بينهم؛ ألن املبادلة حينئذ يغلب عليها النقد بالنقد، واحلكم للغالب، وإذا كانت املبادلة حمرمة ولو كان 

ذه الشركات، راً، وهذا هو ما حيصل بالضبط يف هالنقد يف البدلني حاضراً، فهي أوىل بالتحرمي إذا كان يف أحدمها مؤخ

حيث تعد املشرتك بعموالت نقدية أضعاف مثن السلعة الذي دفعه، وهذه العموالت قد حتصل وقد ال حتصل، 

 (44فيجتمع يف املبادلة الغرر والربا")

 رأي الباحث:

(،أيضا تعميم بط يف هذه الشركاتويستدرك الباحث على الدكتور سامل السويلم يف قوله: )وهذا هو ما حيصل بالض

القول حني أن قال يف هذه الشركات ومل ينص على اسم شركة بعينها، وهذا يتناىف مع مبدأ النظر للواقعة بعينها وبيان 

 حكمها.
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. يتضمن التسويق الشبكي أكل أموال الناس بالباطل، ووجه ذلك أن أصحاب الشركة واملرتبعني على رأس اهلرم 3

األرباح الطائلة على حساب الطبقة الدنيا اليت ال تتمكن من احلصول على األرباح املرغوبة لتشبع هم من جينون 

 السوق أو استنفاد قوائم املشرتين من معارفه أو غري ذلك.

وقد أجيب بأن املال الذي يدفعه املسوق يكون مقابل سلعة ينتفع اها، فال يوجد خسارة وال أكل ألموال الناس 

 بالباطل.

ل الغش والتدليس يف املعاملة، من خالل املبالغة والتهويل بفوائد السلعة املروجة، أو إغراء املشرتكني دخو  .4

 اجلدد بالعموالت الضخمة اليت سيجنوىها من اشرتاكهم.

 ويستدرك الباحث على هذا العيب أنه قد يكون يف بعض الشركات وليس يف مجيعها.

 عها العلماء لصحة التسويق الشبكي:املطلب الثاين:الضوابط الشرعية اليت وض

من الشروط الشرعية تعد يف جمملها ضوابط شرعية لصحة التسويق  جمموعة (45)األردنية،وضعت دائرة اإلفتاء 

 الشبكي وهي:

 مبلغا مقدما من املال وال مثنا لشراء منتج؛ خروجا من شبهة الربا والقمار. األول: أال يشرتط على الوسيط املسوق 

الثاين: أن يكون املنتج حقيقيا يباع بسعر السوق أو أقل؛ خروجا من الغرر والتدليس، وحىت ال تكون العموالت 

 واألرباح هي املقصود للشركة واملسوق.

حىت ال تكون أجرة الوسيط سحتا، فيشرتط أن يكون اجلهد الثالث: أن يكون عمل الوسيط مقابال جلهد أو عمل؛ 

املبذول حقيقيا بسمسرة مباشرة أو متابعة وإشراف مستمر وعمل مجاعي، فال جيوز للطبقة األوىل أن تسرتبح على 
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جهود الطبقة الثالثة والرابعة مثال دون بذل جهد عمل حقيقي يف التسويق معهم، فينبغي تقييد الطبقات بعدد معني  

كخمسة أو ستة مثال ليتمكن صاحب الطبقة األوىل من بذل جهد عمل حقيقي معهم. الرابع: أال حترم الشركة 

املسوق من أجرته بالكامل عند عدم قيامه جبزء من عمله؛ منعا من أكل أموال الناس بالباطل، فاملسوق يستحق 

ة سوق من العمولة إن حقق مبيعات من جهعمولته على قدر اجلزء الذي قام به، وال يصح شرعا للشركة حرمان امل

 اليمني فقط مثال؛ ألن الشركة استفادت من عمل املسوق دون مقابل.

اخلامس: مراعاة ضوابط التجارة اإللكرتونية، ومنها وجوب تقابض البدلني يف جتارة الذهب والفضة، ومراعاة ضوابط 

 الصرف، وعدم املتاجرة باحملرمات.

 قيات اإلسالم يف العمل من جتنب للغش واخلداع والتزوير واإلضرار باآلخرين وغري ذلك.السادس: االلتزام بأخال

السابع: االلتزام بالقوانني واألنظمة يف الدولة اليت تعمل فيها شركة التسويق الشبكي؛ منعا من اإلضرار باالقتصاد 

 الوطين.

 ليها:المبحث الرابع نظام شركة دي ايكس ان الماليزية والحكم الشرعي ع

 -النشأة والنظام التسويقي  لشركة دي ايكس ان املاليزية: المطلب األول:

 النشأة: الفرع األول:

تأسست شركة دي اكس ان على عاتق الدكتور ليم سيو جن، .وهو خريج املعهد اهلندي للتكنولوجيا املشهور يف 

 م1113عام 

افر سان. ولفهم هذا العالقة بصورة افضل، فقد سلدى د. ليم سيو جن اهتمام عميق بالفطر وعالقته بصحة االن

ن لينجزي. وبعد اكثر من عشرين عاما م–ه عن ملك االعشاب د.ليم سيو جن اىل اماكن بعيدة و شاسعة يف حبث
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االحباث والتحليل العلمي،اكتشف د. ليم سيو جن اخريا لينج...زي ملك االعشاب القادر على افادة البشرية. و 

ة وفائدة لينجزي، بدأ د. ليم سيو جن اقتسام معرفته حول هذا العشب املعجزة مع اصدقائه، إلدراكه مدى أمهي

الذين تأثروا بشدة بقيمة فوائده الطبية والصحية. و برغم ذلك فإن د.ليم سيو جن مل يقف عند ذلك . ولكنه 

د هذا العشب واستخراج فوائشعر بأنه جيب عليه تأسيس شركة تقوم مبساعدة أكرب عدد من الناس ملعرفة العالقة 

 (46حتقق حلم د. ليم عندما .اسس شركة دي اكس ان.) 1113املعجزة. ويف سنة 

 النظام التسويقي للشركة: الفرع الثاني:

( يف تسويق منتجاهتا على حتويل املستهلكني أنفسهم إىل مسوقني أو D X Nيعتمد التسويق الشبكي يف شركة )

موزعني؛ )مساسرة( أو يقومون باألعالن شفاهة وذلك عن طريق تكوين جمموعه من الشبكات البشرية نظام 

 ينتشر عن طريقها املنتج باالعتماد على ثقة الناس بعضهم ببعض.  Matrix system املصفوفة 

ايكس  يقوم بالتسويق الشبكي يومياً دون أن يشعر،وتعترب فكرة التسويق الشبكي يف شركة دي ويف الواقع اجملتمع

إن فكرة بسيطة, وميكن أن نضرب هلا مثاال لتوضيح الفكرة بشكل خمتصر: فاهلاتف النقال الذي حتمله يف 

له إىل عمل حىت وصو جيبك اشرتيته من حمل معني, ولكن هناك مراحل مرَّ اها هذا اجلهاز منذ خروجه من امل

 احملل الذي اشرتيته منه!

 فكل شركة حتتوي على خطني رئيسيني، ومها:

 من سعر املنتج. % 37خط اإلنتاج: والذي ميثل معاِمَل الشركة، والذي يكون له  -1

خط التسويق: والذي يقوم بإيصال منتجات الشركة إىل الزبائن حول العامل، ويقوم خط التسويق  -2

ركة إىل الوكالء الرئيسيني املوجودين يف كل قارة من قارات العامل، وهؤالء بإيصال منتجات الش

الوكالء الرئيسيون لديهم وكالء فرعيون، وهم موزعون على بعض الدول يشرتون منهم البضاعة، 
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وهؤالء أيضا يوزعون البضاعة على جتار اجلملة الذين يبيعوىها بدورهم إىل احملال التجارية اليت 

 .%77منها أنا وأنت ومجيع الناس، ويكون هلذا اخلط  يشرتي الناس

علمًا بأن الوكالء املذكورين ميلكون احلق احلصري للبيع للشركة املعنية؛ فمثال: شركة )نوكيا( تبيع منتجاهتا 

لوكيلها الرئيسي يف آسيا, وهذا الوكيل يقوم ببيع هذه املنتجات لوكالئه الذين من ضمنهم وكيله يف اإلمارات 

؛ والوكيل املعتمد يف اإلمارات يبيع للوكالء املوجودين يف مدن الدولة, ووكالء املدن بدورهم يبيعون ألصحاب مثالً 

 احملالت الذين نشرتي منهم، وهكذا .

ويف كل مرحلة من هذه املراحل يزداد سعر املنتج بسبب رغبة كل وكيل أو وسيط باحلصول على أرباح, إضافة 

 عالنات اليت تقوم اها الشركة لرتويج املنتج.إىل تكاليف الدعاية واإل

خلط اإلنتاج  %37, %177ولألسف فإن كل هذه املصاريف سيتحملها الزبون الذي سيشرتي املنتج بنسبة 

خلط التسويق )الوكالء واملوزعون(؛ فلو افرتضنا أن املنتج عندما خرج من املعمل كان سعره  %77)املصنع(، و

( جنيه إضافة إىل تكاليف الدعاية وربح املوزعني والذين 1777هلك سيشرتيه ب )( جنيهاً، فإن املست377)

 ( جنيه عن كل منتج؛ فيكون الزبون هو من دفع تكلفة الدعايات واإلعالنات وهو ال يدري!!777يكون هلم )

ى أحد رت وبالتأكيد فإن الزبون عندما يشرتي املنتج وجيربه ويرى أنه جيد, سيوصي به معارفه؛ فمثال لو اش

(, وأعجبه أداءه؛ فإنه سرييه طبعًا ألهله وأقاربه وأصدقائه، وكل من يعرفهم 15األشخاص جهاز )نوكيا إن 

 وينصحهم بأن يشرتوا مثله.

هنا يكون الشخص قد عمل دعاية شفهية جمانية هلذا اجلهاز؛ يف حني أن شركة )نوكيا( إذا أرادت أن تروج هلذا 

 رياً !!اجلهاز فإنه سيكلفها ذلك كث

وإن معظم الناس ال يتأثرون بالدعايات اليت تظهر يف أجهزة اإلعالم، أو اليت تعلق على على لوحات الشوارع 

 والبنايات، أو اليت تكتب يف اجلرائد واجملالت، وال يلقون هلا بااًل، وال يثقون اها!!
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الرغم من  د اشرتى جهازاً مثله؛ علىففالن من الناس مثالً اشرتى هاتفه النقال بعد أن رأى أن أحد أصدقائه ق

 أن الدعايات اخلاصة اهذا اجلهاز ظهرت على التلفاز قبل أن يشرتيه صديقه بشهر أو شهر ونصف تقريبا!!

إذاً فهو مل يِعر للدعاية أمهية تذكر, و لكن اشرتى اجلهاز ألن صديقه اشرتى مثله؛ وأما صديقه فلم يربح شيئاً 

)نوكيا( مل تدفع له أجور الدعاية واإلعالن الذي قام به هو والذي سيقوم به صديقه من دعايته هذه, فإن شركة 

 بسببه وهكذا أصدقاء صديقه اخل ...

من هنا ظهرت فكرة التسويق الشبكي اليت تنص على إقامة عالقة مباشرة بني الشركة والزبون، دون احلاجة إىل 

 الوسطاء؛ والذين هم السبب الرئيس يف:

 177؛ فيكون الزبون دافعاً للسعر % 77املنتج عندما يصل إىل الزبون إىل أكثر من ارتفاع سعر  -1

 الباقية واليت تكون للمصنع )خط اإلنتاج( كما سبق بيانه. % 37؛ حيث أنه سيدفع %

وهدر األموال على الدعايات, واليت غالبًا ما يكون مصريها أىها غالبًا ال تعطى أمهية تذكر  -2

تداس حتت األقدام على الشوارع واألرصفة، أو ترمى يف القمامات؛ فيكون فيه )بالتجربة(، وأىها 

 حمظور شرعي وهو )اإلسراف(.

أما يف التسويق الشبكي يف هذه الشركة يكون الزبون هو القائم بالدعاية واإلعالن؛ ويأخذ عمولة على 

 األسعار، وال هدر ال يكون هناك ارتفاع يفالدعاية الشفهية اليت سيقوم اها، )باعتباره مسسارا( ومعلنا، وبالتاِل 

 (47هو األجدى واألنفع واألمثر.) لألموال بال فائدة؛ فيكون

 ( املاليزية: DXNاحلكم الشرعي لشركة ) المطلب الثاني:

 والرد عليها: DXNالفتوى اليت حترم التعامل مع شركة  الفرع األول:

ما إن ايكس اين املاليزية وسوف أذكر منها فتوتني مث أرد عليهصدرت بعض الفتاوى حترم املعاملة مع شركة دي 

 ه.1427ذو القعدة  37( تارخيها 79833شاء اهلل، الفتوى األوىل:رقمها )
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 حرام ام حالل؟  DXNالسؤال: هل التسويق داخل شركة 

 اإلجاب  ة: احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بع د: 

الع على موقع هذه الشركة املسؤول عنها تبني لنا بوضوح أىها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا فباالط

حرمة هذا النظام وحرمة االشرتاك فيه من خالل الكالم على معاملة شركة بزناس، وذلك يف الفتوى رقم: 

 (48. واهلل أعلم. )فلرتاجع 11351

 مناقشة هذه الفتوى والرد عليها:

أىها تقوم على نظام التسويق الشبكي،  فباالطالع على موقع هذه الشركة املسؤول عنها تبني لنا بوضوح* النص:)

 :الم على معاملة شركة بزناس، وذلك يف الفتوى رقممن خالل الك وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة االشرتاك فيه

 (.فلرتاجع 19359

اك أىها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة االشرت  تبني لنا بوضوحقوله: )... 

: يرد عليه: ب كون النظام قائمًا على التسويق الشبكي، وكون املفيت تبني له )بوضوح(!! أنه من التسويق فيه ...(

الشبكي؛ ليس من شأنه أن حيرمه؛ فالتسويق الشبكي أنواع خمتلفة، ولكل شركة طريقة خاصة؛ وحتتاج طرق هذه 

تها للشرع؛ مث قهية واألصول الشرعية؛ ليتبني موافقتها أو خمالفاألنواع إىل التكييف الفقهي املنبين على القواعد الف

 حُيكم على كل نوع لوحده دون تعميم.

 (41قال العالمة حممد بن صاحل العثيمني يف األصول من علم األصول: )يشرتط جلواز الفتوى شروط منها: )

 عليه التوقف .أن يكون املفيت عارفاً باحلكم يقيناً أو ظّناً أو راجحاً وإال وجب  -1

 أن يتصور السؤال تصّوراً تاماً ليتمكن من احلكم عليه فإن احلكم على الشيء فرع عن تصوره. -2

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=19359
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=19359
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أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور املسألة وتطبيقها على األدلة الشرعية فال يفيت حال انشغال فكرة  -3

 بغضب أو هم أو ملل أو غريها.

وب البلوشي اخلبري بنظام شركة دي إيكس إين : أقول: كيف حُيرَّم شيئا دون العلم يقول األستاذ محزة بن حممد أي

به، وال بكيفيته، وهل ينبغي للمفيت أن يتجرأ على حترمي حالل دون تتبع تام؟! ... وهل كون التعامل مع شركة بزناس 

 رماً(؟ وهل هذا من العدل يفأو غريها من الشركات )حمرماً( جيعل التعامل مع شركة أخرى شااهتها باالسم )حم

احلكم؟! وهل ينبغي للمفيت أن يكتفي باالطالع على املوقع دون الرجوع إىل شخص متمرس مع الشركة ليبني له 

 أكثر عن نظامها؛ ليبين حكمه على أساس من العلم؟!! 

 أو ليس من املعلوم يف أصول الفقه: أن )احلكم على الشيِء فرٌع عن تصورِه( ؟!!

مَع والَبَصَر والُفَؤاَد ُكلُّ أولِئَك َكاَن َعْنُه َمسُؤوالً ل اهلل تعاىل: أو مل يق  (57 )َوال تَ ْقُف َما لَْيَس لَك بِِه ِعلٌم إنَّ السَّ

 . فأين كل تلك الضوابط يف هذه الفتوى؟!

عن  لشيء فرع...(: أقول: سبق القول بأن )احلكم على ا ... من خالل الكالم على معاملة شركة بزناسوقوله: )

( تصوراً تاماً حييط بكل جوانبه؛ مث تبيني احلكم الشرعي على أساس DXNتصوره(؛ فال بد من تصور نظام شركة )

 ( خمتلف عن نظام بزناس!!DXNهذا التصور؛ ألن نظام شركة )

وتعميم (؛ فال أدري مل التعجل يف الفتوى، DXNفاجلواب فيه نظر؛ ألنه مل يقم على التصور الصحيح لنظام )

 األحكام؟!!

ومسائل املعامالت حتتاج إىل تصور صحيح، وهي ليست كمسائل الفقه األخرى اليت يسهل اجلواب عنها؛ وقد قال 

 الفقهاء )إمنا الفقه البيوع( .

 الفتوى الثانية من موقع )اإلسالم سؤال وجواب(



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 30 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 البيوع احملرمة«  البيوع«  معامالت«  الفقه«  الفقه وأصوله ))

 واالشرتاك يف نظامهم التسويقي DXNراء من منتجات شركة حكم الش

من شركة ماليزيا ، وشاهدت نتائجه الصحية على بعض الناس ، ولكن أسأل عن حكمه  DXNأنا استخدم منتج 

من الناحية الشرعية ، حيث إنه عند اشرتاكك يف الشركة تصبح عضواً فيها ، ولك فيها أسهم ، وتقوم أنت بالتاِل 

 كة ، وبعد الوصول عند مستوى معنيَّ يكون لك مبلغ من املال شهريّاً ، ويزداد هذا املبلغ بزيادة نشاطك .ببناء شب

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل :الفتوى:

 جيوز الشراء من هذه الشركة وأمثاهلا ممن يبيع بضائع هلا قيمة حقيقية تعادل املنتج ، دون أن يكون فيها زيادة ألجل

 –االشرتاك يف التسويق ، ولكن ال جيوز االشرتاك يف نظامهم التسويقي ، واملسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى 

" التسويق اهلرمي " ؛ ألن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول  -أيضاً 

رت الن  اس من املسامهة فيه .إسالمية وغري إسالمية هذا النظام التسويقي ، وحذَّ

 وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .

(  42571ة األسئلة :        ) فانظر :أجوبوقد بيَّنا يف أجوبة متعددة حكم املشاركة يف هذا النظام التسويقي ، 

 (51( .) 46515( و )  47263( و )  45818( و )  47263و ) 

جيوز الشراء من هذه الشركة وأمثاهلا ممن يبيع بضائع هلا قيمة حقيقية تعادل املنتج ، دون * مناقشة اجلواب الثاين: )

ال جيوز االشرتاك يف نظامهم التسويقي ، واملسمى " أن يكون فيها زيادة ألجل االشرتاك يف التسويق ، ولكن 

" التسويق اهلرمي " ؛ ألن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس  -أيضاً  –التسويق الشبكي " ، ويسمى 

رت الناس من املسامهة فيه .  بالباطل ، وقد منعت دول إسالمية وغري إسالمية هذا النظام التسويقي ، وحذَّ

 (عنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه،ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه.وقد اطل

http://www.islam-qa.com/ar/cat/503
http://www.islam-qa.com/ar/cat/503
http://www.islam-qa.com/ar/cat/252
http://www.islam-qa.com/ar/cat/252
http://www.islam-qa.com/ar/cat/313
http://www.islam-qa.com/ar/cat/313
http://www.islam-qa.com/ar/cat/317
http://www.islam-qa.com/ar/cat/317
http://www.islam-qa.com/ar/cat/319
http://www.islam-qa.com/ar/cat/319
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=42579&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=40263&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=45898&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=40263&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=46595&ln=ara
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جياب عن هذا اجلواب يرد عليه: ب كون النظام قائماً على التسويق الشبكي، وكون املفيت تبني له )بوضوح(!! أنه 

أيضاً  –سويق الشبكي " ، ويسمى واملسمى " الت من التسويق الشبكي؛ ليس من شأنه أن حيرمه؛ وأما قوله: )...

...(. أقول: هذا غري صحيح فالتسويق الشبكي ليس هو التسويق اهلرمي، وإن كان مَثََّة تشابٌه  " التسويق اهلرمي " -

يف الطريقة، والتسويق اهلرمي هو الذي منعت منه دول إسالمية وغري إسالمية؛ وهو قائم فعالً على الغرر وأكل أموال 

طل؛ فلهذا هو حمرم، أما التسويق الشبكي فهو ميارس يف كثري من البالد االسالمية كاململكة العربية الناس بالبا

 السعودية وغريها ومل متنع منه احلكومة السعودية؛ بل هنالك أكثر من أَحَد عشَر فرعاً  للشركة يف اململكة.

ويق ل صحيح، فالشركة ليست جمرد كلمة )تسوالسائالن اللذان سأال هذين السؤالني كالمها مل يعرضا السؤال بشك

 شبكي( ليأيت املفيت بدوره ويقول بكل سهولة )حرام(!!

ألن املستفتني مل يصوِّروا هلم طريقتها جيداً؛ أو  DXNويف تقديري يعذر املشايخ الذين حرَّموا التعامل مع شركة 

 لصورة هلم؛ لدرجة أىهم خيلطون ما بنيلظنهم أن كل هذه الشركات متساوية يف طريقة عملها؛ أو لعدم وضوح ا

(؛ وقد ذكر 52) وفوق كل ذي علم عليم التسويق اهلرمي والشبكي، وشتان ما بني املعاملتني، واهلل تعاىل يقول

، فيكون من أفىت باجلواز بناًء على DXNالباحث أن عددا اليستهان به من العلماء أفىت جبواز التعامل مع شركة 

الشركة، ومتحيصه وتدقيقه، أو كونه مطلعاً على األنظمة التسويقية العصرية؛ واهذا يكون هو أعلم اطالعه على نظام 

ة على َمن مَل يَ ْعَلم( كما هو معلوم.)  (53ممن بىن فتواه على نظام شركات أخرى، و)َمن َعِلَم ُحجَّ

 وفيما يلي حماولة ملناقشة هذه العلل:

 غرر وأكل أموال الناس بالباطل!(.لى الالعلة األوىل: )نظام الشركة قائم ع *

 :فأما الغرر 

( وقال السرخسي؛ 54فقد أورد اجلرجاين تعريفه بقوله: هو: )ما يكون جمهول العاقبة ال يدري أيكون أم ال( )

 (55وشيخ اإلسالم ابن تيمية، أن الغرر: )ما كان مستور العاقبة( )
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كة تعريف السابق، ؛ فإنه ال وجود للغرر البتة؛ فإن املتعامل مع الشر ولو نظرنا إىل نظام الشركة كما هو مبني يف ال

يقوم بالدعاية الشفهية، وحيصل على العمولة حسب املراحل والنقاط والنسب احملددة؛ بل وتقوم الشركة بإرسال  

ن ي( نقطة يف شهره السابق، ويكون يف الكشف أمساء األعضاء املباشرين الذ177كشف شهري لكل عضو أكمل )

قاموا بالدعاية واإلعالن أو البيع على أرقامهم يف نفس الشهر، ويظهر يف الكشف نسبة العضو واألعضاء املباشرين 

حتت رقمه حسب ما سبق بيانه يف التعريف بنظام الشركة، ويكون الربح مبينا يف الكشف حسب النقاط والنسب 

 املئوية لكل عضو على ِحدة.

 اطل: وأما أكل أموال الناس بالب 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ...[)فقد قال اهلل تعاىل: ] (؛ أي: وال يأكل بعضكم مال بعض بسبٍب باطل  56َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 (.57) كاليمني الكاذبة, والغصب, والسرقة, والرشوة, والربا، والقمار، وغري ذلك من الطرق احملرمة

َتِشُروا يف اأَلْرِض ودعا عباده إليه ورغبهم فيه؛ فقال تعاىل: ]فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَان ْ وأما البيع فقد أحله اهلل تعاىل، بل 

 .( 51)( ، أي: بالبيع والتجارة، بدليل قوله قبله: ]َوَذُروا اْلبَ ْيَع[58َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه[ )

أىهم يدلوا الناس  ؛ فهم يقولوند ما رسه من اثق اهمولو تبني يف نظام الشركة كما هو مبني يف التعريف السابق، ق

على منتجات استهالكية صحية ومفيدة، والباحث قد جرب تلك املنتجات، وهنالك كثري من الناس الذين مث 

اخبارهم عن هذه املنتجات قد جربوها فوجدوها مفيدة جدا، وإذا كان كذلك؛ فأين أكل أموال الناس بالباطل؛ بل 

ذ من السعر حقها الذي بذلته يف اإلنتاج والتوصيل إىل املستهلك، وتعطي من قام بالرتويج حقه الذي إن الشركة تأخ

ال غبار  قة الواضحة اليتبذله يف الدعاية واإلعالن وإخبار الناس؛ فأين أكل أموال الناس بالباطل يف هذه الطري

 عليها؟!
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 * العلة )الثانية(: )نظام الشركة قائم على القمار !(.

 فما هو القمار؟

قال اجلرجاين يف التعريفات: )القمار هو أن يأخذ من صاحبه شيئاً فشيئاً يف اللعب؛ ويف لعب زماننا كل لعب يشرتط 

 فيه غالبا من املتغالبني شيئا من املغلوب(.

َمرًَة َوِقَمارًا: رَاَهَنُه، َوقَاَمْرتُهُ ِقَمارًا رَُه ُمَقاويف املوسوعة الفقهية الكويتية: )اْلِقَماُر لَُغًة: الرَِّهاُن: يُ َقال: قَاَمَر الرَُّجل َغي ْ 

أِلنَّ ُكل ِقَماٍر ِفيِه َجَهاَلٌة،  ،فَ َقَمْرتُُه: َغَلْبُتُه يف اْلِقَماِر ... فَاْلِقَماُر َعْقٌد يَ ُقوُم َعَلى اْلُمرَاِهَنِة َوُهَو َأَخصُّ ِمَن اجلََْهاَلةِ 

 (.67)ٌة ِقَمارًا(َولَْيَس ُكل َما ِفيِه َجَهالَ 

اليت ال جيوز عليها اخلطأ  -( عن ابن حزم أنه قال: )أمجعت األمة 61يف الفروسية، ) -رمحه اهلل  -ونقل ابن القيم 

فيما نقلته جممعة عليه؛ أن امليسر الذي حرمه اهلل هو: القمار؛ وذلك م العبة الرجل صاحبه على أن من غالب  -

يت جعالها بينهما؛  كاملتصارعني يتصارعان والراكبني يرتاكبان على أن من غلب منهما أخذ من املغلوب قمرته ال

 يسر الذي حرمه اهلل تعاىل ...(.منهما فللغالب على املغلوب كذا وكذا خ طاراً وقماراً فإن ذلك هو امل

( نقطة 177اط ال )رت * العلة )الثالثة(: )نظام الشركة يشبه مسألة )قرض جرَّ منفعة(؛ فيكون فيه ربا، وذلك يف اش

 الشهرية(.

واجلواب: لو نظرنا إىل نظام الشركة التضح لنا أن األمر ليس كذلك؛ فالشخص حينما يريد أن يصبح عضوًا يف 

الشركة؛فهو يدفع رمسا وهذا الرسم هو ألجل فتح الشبكة كما يفتح أحدنا حسابا جاريا يف أحد املصارف، وبناءا 

هد يف بنائها ه وبينها؛ على أن له نسبة من مبيعاته الشهرية ومبيعات جمموعته اليت قد اجتعليه فإنه يوقَّع على عقد بين

دعايات ؛ فبالتاِل يكون مستحقًا هلذه النسبة اليت كانت ستعطى لل-حسب ما بيَّنا يف التعريف بنظام الشركة  -

رَّ منفعة؛ فال يكون ذلك قرضاً ج واإلعالنات بداًل منه ومن جمموعته اليت ستعطى نسبة معينة على جهدها كذلك؛

 وإمنا هو بيع ,وإعالن َجرّاَ َمنَفعًة ِلِكال الطرفني.
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(؛ فقال: 62)بكالم نفيس يف توضيح قوله تعاىل:]وقد َفصََّل َلُكم ما َحرََّم َعَلْيُكم[  –وقد تكلم ابن القيم رمحه اهلل 

ارب واملالبس والعقود والشروط فال جيوز حترميها فإن اهلل حترميه من املطاعم واملش ))كل ما مل يبني اهلل وال رسوله 

سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا فما كان من هذه األشياء حراما فال بد أن يكون حترميه مفصال وكما أنه ال جيوز 

 (63إباحة ما حرمه اهلل؛ فكذلك ال جيوز حترمي ما عفا عنه ومل حيرمه( )

 :DXNيق الشبكي، وتطبيقها على شركة الفرع الثاين: شروط جواز التسو 

وضعت بعض جهات الفتوى تسعة شروط تعد يف جمملها ضوابط لصحة التسويق الشبكي ويف هذا الفرع سوف 

التسويقية ليتبني لنا ما مدى التزام هذه الشركة بتلك الضوابط   DXNنعرض تلك الشروط مث تطبقها على شركة 

 (64) ذه الشروط هي:ومن خالل ذلك يتبني احلكم عليها، وه

 أن تكون سلعة التسويق الشبكي مباحة معلومة. .1

 أال يشرتط على الوسيط املسوق مبلغا مقدما من املال. .2

 أال يشرتط على الوسيط مثنا لشراء منتج؛ خروجا من شبهة الربا والقمار.   .3

ن العموالت ال تكو أن يكون املنتج حقيقيا يباع بسعر السوق أو أقل؛ خروجا من الغرر والتدليس، وحىت  .4

 واألرباح هي املقصود للشركة واملسوق.

أن يكون عمل الوسيط مقابال جلهد أو عمل؛ حىت ال تكون أجرة الوسيط سحتا، فيشرتط أن يكون اجلهد  .5

املبذول حقيقيا بسمسرة مباشرة أو متابعة وإشراف مستمر وعمل مجاعي، فال جيوز للطبقة األوىل أن تسرتبح 

قات الثالثة والرابعة مثال دون بذل جهد عمل حقيقي يف التسويق معهم، فينبغي تقييد الطبعلى جهود الطبقة 

 بعدد معني كخمسة أو ستة مثال ليتمكن صاحب الطبقة األوىل من بذل جهد عمل حقيقي معهم.
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أال حترم الشركة املسوق من أجرته بالكامل عند عدم قيامه جبزء من عمله؛ منعا من أكل أموال الناس  .6

الباطل، فاملسوق يستحق عمولته على قدر اجلزء الذي قام به، وال يصح شرعا للشركة حرمان املسوق من ب

 العمولة إن حقق مبيعات من جهة اليمني فقط مثال؛ ألن الشركة استفادت من عمل املسوق دون مقابل.

مراعاة ضوابط والفضة، و مراعاة ضوابط التجارة اإللكرتونية، ومنها وجوب تقابض البدلني يف جتارة الذهب  .7

 الصرف، وعدم املتاجرة باحملرمات.

 االلتزام بأخالقيات اإلسالم يف العمل من جتنب للغش واخلداع والتزوير واإلضرار باآلخرين وغري ذلك. .8

االلتزام بالقوانني واألنظمة يف الدولة اليت تعمل فيها شركة التسويق الشبكي؛ منعا من اإلضرار باالقتصاد   .1

 الوطين.

 وسوف أضع جدوال أوضح فيه ما التزمت به الشركة ومامل تلتزم به مث ابني وجهة نظرهم:

 به DXNمدى التزام شركة  اسم الشرط رقم الشرط

 ملتزم به السلعة مباحة 1

 غري ملتزم به عدم اشرتاط مبلغ للدخول يف نظام الشركة 2

 م بهغري ملتز  عدم اشرتاط مثن لشراء املنتج  اخلاص بالشركة 3

 ملتزم به وزيادة  املنتج حقيقي ويباع بسعر السوق 4

 ملتزم به عمل الوسيط مقابال جلهد أو عمل 5

 ملتزم به عدم حرمان املسوق من أجرته بالكامل  6

 ملتزم به مراعاة ضوابط التجارة اإللكرتونية )تقابض البدلني( 7

 ملتزم به االلتزام بأخالقيات اإلسالم يف العمل جتنب الغش اخل 8

 ملتزم به االلتزام بالقوانني واألنظمة يف الدولة اليت اها الشركة 1
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التسويقية ومن خالل تطبيق نظامها على شروط صحة التسويق الشبكي يتبني   DXNمن املالحظ أن شركة 
 أىها تطبق سبعة شروط حبذافريها من جمموع تسعة شروط.

 م اهما الشركة وهلا رؤية يف عدم التزامها اهما.وهذا يعين أن هنالك شرطني اثنني مل تلتز 

 والشرطان مها:

 عدم اشرتاط مبلغ للدخول يف نظام الشركة. -1

 عدم اشرتاط مثن لشراء املنتج  اخلاص بالشركة. -2

 التسويقية:  DXNهاذان مها الشرطان اللذان مل تلتزم اهما شركة 

يتم دفعه  ركة، يرد عليه من قبل اخلرباء بأن املبلغ الذيفعدم التزامها بشرط عدم اشرتاط مبلغ للدخول يف نظام الش

هو عبارة عن رسوم فتح شبكة الشركة الذي يتيح له التعامل مع فروعها يف سائر احناء العامل، شأنه شأن فتح احلساب 

 يف أحد املصارف الذي يدفع عليه صاحبه رسم ليس إال! وهو رسم رمزي.

رتاط مثن لشراء املنتج، فمردود عليه بأن الشركة التشرتط حتما شراء سلعة أما عدم التزام الشركة بشرط عدم اش

للدخول يف املعاملة إمنا ذلك املال الذي يدفعه املشرتك هو مقابل شراء تلك السلعة واليت هي مفيدة وغري متوفرة يف 

 العرض السوقي لغري الشركة.

 وز التعامل مع نظامها التسويقي وهو من املباح شرعا.التسويقية جت  DXN واهذا التطبيق ميكننا القول أن شركة 

 واهلل أعلم 
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 الخاتمة:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وتبارك االأعمال وترفع الدرجات والصالة والسالم على من ختمت مببعثه 

سويق الشبكي ع معاملة التالرساالت وعلى آلة وأصحابه األئمة اهلداة وسلم تسليما كثريا، مث أما بعد: فبعد تتب

 -وتكييفها الفقهي وبيان حكمها الشرعي، توصل الباحث لعدة نتائج هذه بعض منها وهي:

 أوال: التسويق الشبكي خيتلف عن التسويق اهلرمي يف الواقع ويف احلكم الشرعي والقانوين.

 ي.ثانيا: الكثري من الفقهاء وهم أهل حتقيق خيلطون بني التسويق الشبكي واهلرم

 ثالثا: التسويق اهلرمي حرام وممنوع شرعا وقانونا.

رابعا:هنالك بعض الشركات تدعي أىها ميارس التسويق الشبكي ولكنها يف الواقع يقوم بذلك حيلة لتمارس التسويق 

 اهلرمي، وهذه املمارسة جعلت بعض الفقهاء خيلطون مابني التسويق الشبكي واهلرمي.

 شر يف السوق العاملية انواع كثرية فمنها املمنوع ومنها املشروع.خامسا: التسويق الشبكي املنت

 سادسا:اشرتط العلماء تسعة شروط لصحة التسويق الشبكي جيب توفرها.

 سابعا:التسويق اهلرمي متفق على حترميه عند علماء الشريعة والقانون.

 ثامنا: التسويق الشبكي خمتلف يف حكمه بني العلماء املعاصرين.
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قع اخلطأ يف عدم صحة الفتوى ألمور األول عدم سرد الوقائع كما هي، والثاين عدم تصور الواقعة تصورا تاسعا: ي

 صحيحا، والثالث التسرع يف احلكم جملرد التشابه بني الوقائع مع عدم التطابق.

قية قد التسوي DXNعاشرا: بعد تطبيق الشروط اليت اشرتطها العلماء لصحة التسويق الشبكي يتبني أن شركة 

التسويقية مباح وجيوز   DXMأوقت بأكثرها وهلا وجهة نظر يف شرطني، وعليه ميكن القول بأن التعامل مع شركة 

 التعامل معها. 
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 اهلوامش: 

 ( .83سورة النساء اآليه رقم ) -1

من مقدمة كتاب )احلوافز التجارية التسويقية، وأحكامها يف الفقه اإلسالمي( د: خالد بن عبد اهلل بن  -2

 ( بتصرف.5مد املصلح ص )حم

( من كتاب األمة 72،املؤلف : أ. د. حممد عثمان شبري، العدد )75ص  1تكوين امللكة الفقهية ج -3

 ه ، السنة التاسعة عشرة. 1427رجب 

بريوت  –لسان العرب مادة السوق،املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصريالناشر : دار صادر  -4

 ها، بدون.الطبعة األوىل، تارخي

شر : دار الن -املعجم الوسيط   املؤلف : إبراهيم مصطفى   أمحد الزيات   حامد عبد القادر   حممد النجار -5

 م.1176حتقيق : جممع اللغة العربية، رقم الطبعة الثانية، سنة الطبع  -دار الدعوة

 ، مرجع سابق.242لسان العرب ص  -6

بكر بن عبدالقادر الرازي،الناشر : مكتبة لبنان ناشرون ،املؤلف : حممد بن أيب 328خمتار الصحاح، ص  -7

 م.1115 -ه 1415بريوت،الطبعة طبعة جديدة ،    –

، املؤلف منري نوري، الطابع: ديوان املطبوعات اجلامعية، 13التسويق مدخل املعلومات واالسرتاتيجيات ص  -8

 رقم الطبعة الثانية، بن عكنون اجلزائر، سنة الطبع، بدون.

 م الذهب العاملية على االنرتنيت.صفحة منج -1

مقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي، للكاتب فضيله  -17

 م.2713سبتمرب  17سيدان، تاريخ النشر 
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 –مقال بعنوان: التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسالمي، إعداد مديرية الدراسات والبحوث -11

 ام/ محزة عدنان مشوقة وأمحد نعيم حسني.دائرة اإلفتاء الع

احلديث أخرجه البيهقي يف السنن الكربى عن بن مسعود وأيب كعب وعبد اهلل بن سالم وابن عباس  -12

،املؤلف : أبو الفضل أمحد 17ص  3موقوفا عليهم،ينظر تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ج

ه (الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة : 852 )املتوىف : بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين

 م.1181ه  .1411الطبعة األوىل 

مقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي، للكاتب فضيله  -13

 م.2713سبتمرب  17سيدان، تاريخ النشر 

 (275سورة البقرة اآلية رقم ) -14

ثنا عبد 6857)7/218( و5764)7/177( و2766)4/12أخرجه البخاري  -15 ( قال : حدَّ

 (.175)1/64العزيز بن عبد اهلل . و))مسلم(( 

 مقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي. -16

 التسويق الشبكى مفهومه و أنواعه ... للكاتبة أمساء فتحى. مقال بعنوان: -17

قهي لشركات التسويق الشبكي )شركة جولد كويست وشركة بزناس( حبث بعنوان: التكييف الف -18

 للشيخ إبراهيم أمحد الشيخ الضرير األمني العام جملمع الفقه االسالمي السوداين.

 .222ص  2، وبداية اجملتهد البن رشد ج 65-67ص  4الشرح الكبري للدردير ج  -11

املؤلف : أبو . 511ص  8ججة، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخر  -27

لبنان،  –ه ( الناشر : دار الغرب اإلسالمي، بريوت 457الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف : 

 م. 1188 -ه   1478الطبعة : الثانية ، 
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 .432ص  2، مغين احملتاج ج412ص  1ج اجملموع شرح املهذب -21

 ه.)جامع الفق 381باب اجلعالة مسألة  6اإلنصاف ج -22

اجملموعة ب، واملوقع االلكرتوين اخلاص دليل متويل التجارة الصادر عن وزارة التجارة األمريكية -23

واالحتاد ،  (www.ifgroup.com) اء الديون وبيعهاالدولية للوسطاء التجاريني املختصني بشر 

  .الدوِل للوسطاء التجاريني

 حبث بعنوان: التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي للضرير، حبث سابق.  -24

 . سابق حبث بعنوان: التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي للضرير، حبث -25

/ 8/ 17(، صدرت بتاريخ 161فتوى الضوابط الشرعية يف نظام التسويق الشبكي رقم ) -26

 م.2716

 egywayجمموعة من الفتاوى املرئية واملكتوبة على موقعانظر  -27

،https://goo.gl/O4WAUa  جمموعة نسية و املوقع لفتاوى دار اإلفتاء الليبية والتو  ، وقد عرض

 علماء من اليمن والباكستان واجلزائر.

يقول الدكتور عامر سعيد رئيس جلنة الفتوى باألزهر الشريف أن الفتوى مت ردها إىل دار اإلفتاء  -28

الختالف العرض، وإلعادة دراستها، حيث ُعرضت بشكلني خمتلفني على اللجنة، فحازت يف األوىل على 

وط البيع والشراء يف اإلسالم، مث مت عرضها مرة أخرى بشكل خمالف، فتم قبول اللجنة طاملا ال ختالف شر 

إحالتها لدار اإلفتاء ملزيد من الدراسة واإلطالع، ونفى ما تررد عن إباحة اللجنة للتسويق الشبكي، انظر: 

 م.2713مايو  11، بتاريخ األحد,  https://goo.gl/78jn8Zموقع جريدة الوفد ، 

 275قم  سورة البقرة اآلية ر  -21

http://trade.gov/publications/pdfs/tfg2008.pdf
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.factoring.org/
http://www.factoring.org/
https://goo.gl/O4WAUa
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، للباحث: بلفقيه، زاهر سامل،  والتسويق الشبكي 16انظر التسويق الشبكي حتت اجملهر، ص -37

 ، للباحث: عبدات، رياض فرج.1دراسة شرعية ، ص

 .353ص 2ينظر اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ج  -31

 التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسالمي، حبث سابق. -32

 .https://goo.gl/xL7PvP، نيتموقع اإلسالم اليوم على االنرت   -33

 .11انظر: األشقر، مرجع سابق، ص -34

 م.2715/ 12/ 28فتوى التسويق الشبكي للسلع )شركة يونيسييت( صدرت بتاريخ  -35

، وموقع دائرة اإلفتاء األردنية، 15انظر: بلفقيه، مرجع سابق، ص -36

https://goo.gl/cMgUgh ،واألشقر، أسامة عمر، التسويق الشبكي من منظور فقهي ،

 .https://goo.gl/mpAxMQ، وموقع طريق اإلسالم، 15ص

 .17سورة املائدة اآلية رقم  -37

 .https://goo.gl/cMgUghانظر: موقع دائرة اإلفتاء األردنية،    -38

 .https://goo.gl/iTMjg6ر: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، انظ -31

انظر : رد رسالة األستاذ إبراهيم الكلثم على الدكتور سامي السويلم، موقع اإلسالم اليوم،  -47

https://goo.gl/xL7PvP. 

 .https://goo.gl/iTMjg6نظر: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، ا -41

 .https://goo.gl/UYowFNموقع الدكتور سامي السويلم،  -42

 .https://goo.gl/cMgUghانظر: موقع دائرة اإلفتاء األردنية،  -43

 /http://www.dxn2u.comاملوقع العاملي للشركة على النت     -44

https://goo.gl/xL7PvP
https://goo.gl/cMgUgh
https://goo.gl/cMgUgh
https://goo.gl/iTMjg6
https://goo.gl/xL7PvP
https://goo.gl/iTMjg6
https://goo.gl/cMgUgh
http://www.dxn2u.com/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 44 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 املاليزية على االنرتنيت. D X Nمقال بعنوان النظام التسويقي لشركة  -45

 . اململكة العربية السعودية.موقع مركز الفتوى اسالم ويب على االنرتنيت -46

 ه (1421:حممد بن صاحل العثيمني )املتوىف : جمموع فتاوى العثيمني، املؤلف -47

 .36سورة االسراء اآلية رقم  -48

 انظر اإلسالم سؤال وجواب على االنرتنيت. -41

 (.76سورة يوسف اآلية رقم  ) -57

، تأليف د.محد بن محدي الصاعدي، 4ص  21ينظر املطلق واملقيد وأثرمها يف اختالف الفقهاء، ج -51

 ه .1423الطبعة األوىل تارخيها 

 (.164فات للجرجاين، باب الغني، ص )التعري -52

 (.52أحاديث البيوع املنهي عنها، ص ) -53

 (.188سورة البقرة ) -54

 .-رمحه اهلل  -التفسري امليسر، جممع امللك فهد  -55

 (.17اجلمعة )سورة  -56

 .-رمحه اهلل  -أضواء البيان؛ للعالمة الشنقيطي  -57

 (.16/168املوسوعة الفقهية الكويتية ) -58

 (.225) صالفروسية البن القيم،  -51

 (.111األنعام )سورة  -67

، صادر عن : وزارة األوقاف والشئون الطبعة : ) 266ص 2ينظر املوسوعة الفقهية الكويتية ج  -61

 الكويت. –ه ( الطبعة الثانية ، دارالسالسل  1427 - 1474من 
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 جمموع فتاوى للعلماء املعاصرين على االنرتنيت. -62

 قائمة املصادر واملراجع:

 القرآن الكرمي.

 تب التفسري:* ك

 أضواء البيان للعالمة الشنقيطي ]من املكتبة الشاملة[. -1

 التفسري امليسر، جممع امللك فهد ]من املكتبة الشاملة[. -2

 كتب السنة وشروحها:

 صحيح البخاري. -1

 صحيح مسلم. -2

 سنن أيب داود. -3

 سنن الرتمذي. -4

 صحيح اجلامع؛ لأللباين. -5

 مشكل اآلثار؛ للطحاوي. -6

 ه . 1425، 1أحاديث البيوع املنهي عنها، رواية ودراية، خالد بن عبد العزيز الباتلي، كنوز إشبيليا، ط  -7

 * كتب الفقه:

 املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية بالكويت ]من املكتبة الشاملة[. -1

 اإلمجاع البن املنذر.  -2
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ويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ل : د. خالد بن عبد اهلل بن حممد املصلح، دار ابن احلوافز التجارية التس -3

 ه . 1426، 2اجلوزي، ط 

البيوع املنهي عنها نصا يف الشريعة اإلسالمية وأثر النهي فيها من حيث احلرمة والبطالن، د. علي بن عباس  -4

 احلكمي.

 ة املعاصرة، حامد بن عبد اهلل العلي تيسري بعض أحكام البيوع واملعامالت املالي -5

 * كتب ومراجع منوعة:

ه ، ت حممد باسل عيون السود، دار  816التعريفات، علي بن حممد بن علي احلسيين اجلرجاين احلنفي ت  -1

 ه . 1424، 2الكتب العلمية، ط 

لقرايف ت الدين الصنهاجي ا أنوار الربوق يف أنواع الفروق، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبوالعباس شهاب -2

 .]من املكتبة الشاملة[ ه . 684

 .]من املكتبة الشاملة[ الفروسية؛ لإلمام ابن القيم. -3

 (.webmaster@kitabat.comموقع )كتابات، صحيفة حيررها ُكّتااها( ) -4

 موقع )قصاقيص(. -5

 (.islamweb.netسالمية/موقع )الشبكة اإل -6

 موقع )اإلسالم سؤال وجواب(. -7

 -؛ للمهندس أمحد املسعدي بعنوان: )صناعة التسويق الشبكي، الواقع (DXNحماضرة تدريبية بشركة ) -8

 التطبيق(.-املستقبل 

 ل: )دي إكس إن يف قلب التفوق، ومستقب؛ للمهندس حممود املصري بعنوان(DXNحماضرة تدريبية بشركة ) -1

 التسويق الشبكي(.

mailto:webmaster@kitabat.com


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 47 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 ؛ لألخ مجال املسعدي بعنوان: )ما هو التسويق الشبكي(.(DXNحماضرة تدريبية بشركة ) -17

 (.DXNاحملاضرة التعريفية اخلاصة بشركة ) -11

من مقدمة كتاب )احلوافز التجارية التسويقية، وأحكامها يف الفقه اإلسالمي( د: خالد بن عبد اهلل بن حممد -12

 ( بتصرف.5املصلح ص )

( من كتاب األمة رجب 72،املؤلف : أ. د. حممد عثمان شبري، العدد )75ص  1تكوين امللكة الفقهية ج-13

 ه ، السنة التاسعة عشرة. 1427

ريوت ب –لسان العرب مادة السوق،املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصريالناشر : دار صادر -14

 ن.الطبعة األوىل، تارخيها، بدو 

: دار  دار النشر -املعجم الوسيط   املؤلف : إبراهيم مصطفى   أمحد الزيات   حامد عبد القادر   حممد النجار-15

 م.1176حتقيق : جممع اللغة العربية، رقم الطبعة الثانية، سنة الطبع  -الدعوة

 – : مكتبة لبنان ناشرون،املؤلف : حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي،الناشر 328خمتار الصحاح، ص -16

 م.1115 -ه 1415بريوت،الطبعة طبعة جديدة ،   

، املؤلف منري نوري، الطابع: ديوان املطبوعات اجلامعية، 13التسويق مدخل املعلومات واالسرتاتيجيات ص -17

 رقم الطبعة الثانية، بن عكنون اجلزائر، سنة الطبع، بدون.

 رتنيت.صفحة منجم الذهب العاملية على االن-18

مقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي، للكاتب فضيله سيدان، -11

 م.2713سبتمرب  17تاريخ النشر 

ائرة اإلفتاء د –مقال بعنوان: التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسالمي، إعداد مديرية الدراسات والبحوث-27

 ة وأمحد نعيم حسني.العام/ محزة عدنان مشوق
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،املؤلف : أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن 17ص  3تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ج-21

ه  1411ه (الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة : الطبعة األوىل 852أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف : 

 م.1181.

 الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي. مقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :-22

 مقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي.-23

 التسويق الشبكى مفهومه و أنواعه ... للكاتبة أمساء فتحى. مقال بعنوان:-24

للشيخ إبراهيم  يست وشركة بزناس(حبث بعنوان: التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي )شركة جولد كو -25

 أمحد الشيخ الضرير األمني العام جملمع الفقه االسالمي السوداين.

املؤلف : أبو الوليد حممد بن . 511ص  8جالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، -26

لبنان، الطبعة : الثانية ،  –مي، بريوت ه ( الناشر : دار الغرب اإلسال457أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف : 

 م. 1188 -ه   1478

ولية للوسطاء باجملموعة الد، واملوقع االلكرتوين اخلاص دليل متويل التجارة الصادر عن وزارة التجارة األمريكية-27

  .واالحتاد الدوِل للوسطاء التجاريني،  (www.ifgroup.com) التجاريني املختصني بشراء الديون وبيعها

، وقد   egyway ،https://goo.gl/O4WAUaجمموعة من الفتاوى املرئية واملكتوبة على موقع-28

 عرض املوقع لفتاوى دار اإلفتاء الليبية والتونسية وجمموعة علماء من اليمن والباكستان واجلزائر.

 م.2713مايو  11، بتاريخ األحد,  https://goo.gl/78jn8Zموقع جريدة الوفد ،  -21

http://trade.gov/publications/pdfs/tfg2008.pdf
http://trade.gov/publications/pdfs/tfg2008.pdf
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
https://goo.gl/O4WAUa
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زاهر سامل،  والتسويق الشبكي دراسة شرعية ، احث: بلفقيه، ، للب16التسويق الشبكي حتت اجملهر، ص-37

 ، للباحث: عبدات، رياض فرج.1ص

 .https://goo.gl/xL7PvPموقع اإلسالم اليوم على االنرتنيت،  -31

 م.2715/ 12/ 28فتوى التسويق الشبكي للسلع )شركة يونيسييت( صدرت بتاريخ -32

 ، .https://goo.gl/cMgUghموقع دائرة اإلفتاء األردنية، -33

 .https://goo.gl/mpAxMQ، وموقع طريق اإلسالم، 15التسويق الشبكي من منظور فقهي، ص-34

 .https://goo.gl/iTMjg6موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، -35

رد رسالة األستاذ إبراهيم الكلثم على الدكتور سامي السويلم، موقع اإلسالم اليوم،  -36

https://goo.gl/xL7PvP. 

 .https://goo.gl/UYowFNموقع الدكتور سامي السويلم، -37

 /http://www.dxn2u.comت    املوقع العاملي للشركة على الن-38

 املاليزية على االنرتنيت. D X Nمقال بعنوان النظام التسويقي لشركة  -31

 موقع مركز الفتوى اسالم ويب على االنرتنيت. اململكة العربية السعودية.-47

 ه (1421:  ني )املتوىفجمموع فتاوى العثيمني، املؤلف:حممد بن صاحل العثيم-41

https://goo.gl/xL7PvP
https://goo.gl/cMgUgh
https://goo.gl/iTMjg6
https://goo.gl/xL7PvP
http://www.dxn2u.com/
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، تأليف د.محد بن محدي الصاعدي، الطبعة األوىل 4ص  21املطلق واملقيد وأثرمها يف اختالف الفقهاء، ج-42

 ه .1423تارخيها 

 - 1474، صادر عن : وزارة األوقاف والشئون الطبعة : ) من 266ص 2املوسوعة الفقهية الكويتية ج -43

 الكويت. –السالسل ه ( الطبعة الثانية ، دار  1427

 جمموع فتاوى للعلماء املعاصرين على االنرتنيت.-44

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


