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  التسويق الشبكي حتت اهر
  ) تكسب، فقداشتر لتسوق(

  زاهر سامل بلفقيه
balfaqeh@windowslive.com  

  
هل تؤمن بالفرص  ؟مائة ألف دوالر  علىهل حتب أن حتصل هل حتب أن تصبح مليونرياً؟( 
  ).؟احلقيقية

 أمنوذج ، بل هو)يانصيب(اصة من بطاقة صليس هذا جزًءا من برنامج مسابقات فضائي، أو قُ
  . التسويق الشبكي تعمل بنظامشائع جلذب عمالء جدد يف شركات

فمع تسارع إيقاع التطور التقين يف جمايل احلاسوب واالتصاالت، وما ترتب على ذلك من تالشٍ 
للفواصل بني بلدان العامل، وتيسريٍ للمعامالت املصرفية عرب شبكة اإلنترنت، وظهور ثقافة السرعة يف 

يف مجع ، واختزال املراحل الطبيعية برزت ظاهرة الكسب السريع للنقودجوانب احلياة؛ نواحٍ شىت من 
املال وتكوين الثروات، ولتلكفاح وعرق اجلبني، بتلك احلكايات الناجحني بسواعد استبدل حكايات 

  .اليت اقتنص أصحاا طائر احلظ ليبلغوا قمة الثراء يف بضع سنني
 يف ظل نظم ،فعا إىل ابتكار طرائق تسويقية جذابة جلين األرباحكان هذا وغريه من العوامل دا

  .اقتصادية مادية ال تؤمن إال بالدوالر والدينار، وال تفرق بني احلالل واحلرام
ره باختالف صو–الشركات اليت تتخذ من التسويق الشبكي  مئات بالد الغربيف  ظهرتف
لوب ميكن من خالله للمشتري احلصول على  منتجاا، وهو أس أسلوبا هلا يف تسويق-وأشكاله

  .متسلسلة عموالت ومكاسب مقابل إقناع غريه بالشراء عرب منظومة
 شركة  مع بشكل واضح املنطقة العربيةيف هذه الشركات نشاطهـ موعد ١٤٢٢كان العام و

وبأشكال   يف العامني األخريين بقوةهاطانشعاود لتما لبثت أن خفت ضوؤها،   مث،)١()Biznas بزناس(
  .)٢(خمتلفة

وأمام هذه النازلة االقتصادية تباينت آراء أهل العلم بني جميز وحمرم لالشتراك يف نظام التسويق 
، وانتصب الرتاع بني املنخرطني يف )٣( أحباثت فيه بضعةُتبالشبكي، وصدرت بذلك عدة فتاوى، وكُ

                            
 ! اختفت هذه الشركة بعد أن حصدت املاليني، فذهبت معها النقود، وتبخرت األحالم )١(
حد حمركات البحث على اإلنترنت كفيل ببيان حجم هذه الشركات يف أ) التسويق الشبكي(مصطلح  ولعل البحث عن )٢(

  ., Goldquest Questnet , Goldmine International , DXN , GMI :ومدى انتشارها، ومن أشهرها

  : أما الرسائل العلمية فلم أقف إال على اثنتني منها، وكلتامها غري منشور)٣(

    = 
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عني احملذرين منه، متخذين من فضاء ، وبني املان)هم ممن سبق فذاق حالوتهلُّوج(سلك هذا النظام 
  .اإلنترنت ميدانا هلم

 إيضاح، ومواضع  هنالك جوانب حباجة إىل مزيدبقيتوبالرغم مما كتب يف هذه املسألة إال أنه 
  :منها، وأسئلة تبحث عن إجابات، حتريرتفتقر إىل 

   هل من فرق حقيقي بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي؟-
   االقتصاد الغربيني من هذا النوع من التسويق، وقد نشأ بينهم؟خرباء  ما موقف -
  موضع السلعة يف هذا التسويق؟ أين هو -
  ألي سبب وقع اخلالف بني أهل العلم يف حكم هذه املسألة؟ -
   التسويق الشبكي؟ةمأنظ  الشبهات القائمة حولزالةهل من خمرج إل -

 ملا تناثر ، ومللمة ألطراف مسائله، واستخراجاهقائحماولة إليضاح حق بحث املختصرال فكان هذا
  .بني طيات الفتاوى واألحباث من علل حرمته ودالئل إباحته

  
  ...وما توفيقي إال باهللا

                            
 
لدكتور يوسف الشبيلي، اف اشربإ،  بندر الذيايبن املعهد العايل للقضاء، للباحثماجستري ملحبث تكميلي ل: األوىل
  .كامه الفقهيةتكييفه وأح: التسويق الشبكي: بعنوان
التسويق التجاري وأحكامه، تقدم ا الطالب حسني : جزء ال بأس به من رسالة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: الثانية

الشهراين، وأشرف عليها كل من الدكتور عبد الرمحن األطرم، واألستاذ الدكتور عبد احملسن جودة، من جامعة اإلمام 
 .حممد بن سعود اإلسالمية
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   املراد به•
  التعريف االصطالحي• 
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  أمساء ومرادفات للتسويق الشبكي -
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   منتجات متميزة-
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  : حترير حمل الرتاع-
   االتفاق موضع•
   موضع اخلالف•
  سبب اخلالف •
   عرض األقوال-
   الفريقني عرض أدلة-

  احلالل بين: خامتة
  قائمة املفتني يف التسويق الشبكي: ملحق
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  مفهوم التسويق الشبكي: أوالً
 من  للتسويق الشبكي أن نذكر ما يتعلق به املركبحيسن بنا قبل إيراد املفهوم االقتصادي

  : تصوره يكتمل ا،مصطلحات
  :Marketing التسويق -

يقصد بالتسويق تلك العملية االجتماعية واإلدارية اليت يتم مبقتضاها احلصول على االحتياجات 
 منتجات ذات قيمة مع اآلخرين، ويتضمن ذلك ختطيط وتسعري  وتبادلِقِلْ عن طريق خ،والرغبات

  .)١(وترويج وتوزيع تلك املنتجات
 ، عدد ممكن من الزبائن اجلددكل ما يساهم يف جذب واستقطاب أكرب هو :وبعبارة أخرى

  .)٢(واحلفاظ على والء زبائن املؤسسة
، سواء العميلالسلعة و:  بني طرفني للربط وسيلة بيع السلعة، وأنه التسويق الغاية منوذا يظهر أن

  :، وهو ما يسمى بـالعميلرة ب مباشأم ،أكان عن طريق الوسطاء التجاريني والوكالء املستقلني
  :Direct Marketing اشربالتسويق امل -

:  من خالل عدة وسائل متنوعة،لعميلوا الربط املباشر بني الشركة املنتجةوتقوم فكرته على 
 واملعارض ،)الربيد اإللكتروين-موقع الشركة-اإلعالن (شبكة اإلنترنت و،فكقواعد البيانات، واهلات

  .طي وس احلاجة إىل دونعلية بينهما لبناء عالقة تفا، كل ذلك أفرادا وشبكات ورجال البيع،الدورية
 واالستجابات صاالتليت تولد سلسلة من االتانشاطات ال كافة: ويعرفه أصحاب االختصاص بأنه
  .)٣( وبناء عالقة قوية معهم،الفورية والسريعة مع العمالء املستهدفني

 وصوالً لتسويقاب يلاأسأقوى   من حىت أضحى،قفزات هائلةاليوم وقد قفز التسويق املباشر 
  .)٤( وكان لشبكة اإلنترنت منه نصيب األسد، وجنيا لألرباح،للعميل

                            
 .)١٨-١٥(سلوك املستهلك للدكتور خالد اجلريسي : ، وانظر)٢٧(رة التسويق للدكتور طارق طه  إدا)1(

 ).٨( ترمجة وردية واشد  كاترين فيو التسويق للدكتور)2(

، مبادئ التسويق للدكتور )٧٢٠(طه للدكتور طارق ، إدارة التسويق )١٦٥(العالق للدكتور بشري التسويق املباشر :  انظر)3(
 ).٢٠٨-٢٠٠(ب بيان حر

دوالر،   تريليون١,٨٥  وحسبك أخي القارئ أن تعلم أن حجم مبيعات التسويق املباشر يف الواليات املتحدة وحدها بلغ)4(
، كما بيعاتامل من %٦٥، حتتل منها شبكة اإلنترنت  باملائة من إمجايل الناتج احمللي للواليات املتحدة١٠وهو ما يزيد عن 
جريدة واخلرب يف . ٢٠٠٦مؤمتر التسويق املباشر  يف املباشر ريسكوت نائب رئيس هيئة التسويقشارلز بجاء يف تصريح ت

 .١٣٨٨٢ عددال :الرياض
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  :Marketing Network  التسويق الشبكي-
  : النشأة•

  يف الغرببدايتهحيث كانت تأخر ظهور التسويق الشبكي إىل منتصف القرن امليالدي املنصرم، 
 ضاعف عدد وت، يف أمريكا خاصةل بهنامى العم، مث ت يف مطلع اخلمسينياتعلى يد كارل ريهنربج

  .)١(العاملة بهالشركات 
  : املراد به•

ضح فكرته يومثاالً له نضرب االصطالحي للتسويق الشبكي  ل التعريفيقبل اخلوض يف تفاص
  منأرادت اتباع هذا األسلوب )رياال٢٠ً(بسعر وتبيعه  الصابونتصنع ، لنفرض أن شركة اجلوهرية
نمنحك فرصة إذا اشتريت الصابون س :بتقدمي عرضها التايل لزيد من الناس الشركة ، تقومالتسويق

 تأيت به أنت أو يأيت به من رتعن كل مش ) رياالت٣(حافز مقداره كسب  لالتسويق الشخصي ملنتجاتنا
ع  والتسويق له، يقوم زيد بإقنا أن تقنع اثنني من معارفك بشراء هذا الصابونكل ما عليك هو، أتيت به

  زيدويكسب ،يشتري خالد وعمرو،  حىت يظفرا باحلوافز وحثهما على تسويقهخالد وعمرو بالشراء
احلافزنياملوعود هل ينتهي التسويق الشبكي هكذا؟ ال)رياالت٦=٢×٣ (ني ،..  

 ثالثة حوافز  على، فيحصل هو والتسويق لهإذ يقوم خالد بإقناع ثالثة من زمالئه بشراء املنتج
  . املشتري واملسوق األول وهو زيدحيصل) رياالت٩(، وعلى نفس املبلغ )التريا٩=٣×٣(

 سيحصل كل واحد من  بالشراء آخرينفلو فرضنا أن هؤالء الثالثة أقنع كل واحد منهم ثالثة
 ٢٧=٩×٣(، وبالتايل سيكون نصيب خالد تسعة حوافز ) رياالت٩=٣×٣(وافز الثالثة على ثالثة ح

 تتضخم الشبكة هكذا دواليك،، و)رياال٢٧ً( املبلغ ذاته ملتربع على رأس الشبكةسينال زيد ا، و)رياالً

                            
 ).٢١ (لذيايبل التسويق الشبكي )1(

 املُنتج املستهلك

 التسويق املباشر

 املُنتج وكيل البيع تاجر اجلملة تاجر التجزئة املستهلك

 )التقليدي(التسويق غري املباشر 
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 ال متناهية من يف سالسل، أو هرم يتسع كلما اجته إىل قاعدته، األغصان فرعة شجرة متعلى هيئة
  .املسوقنياملشترين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : التعريف االصطالحي•
ذكر فلن ،يةوهراجل جتلّت حقيقتهاو ، الرئيسةها معاملاتضحت قد  التسويق الشبكيومادام أن صورة

  .هل االختصاصاملراد به عند أ
 التوظيف ملزيد من املشاركني، برنامج تسويقي مينح املشاركني فيه شراء حق:  بأنه بعضهميعرفه

 فضالً ، األشخاص الذين قاموا بتجنيدهموبيع املنتجات أو اخلدمات، والتعويض عن املبيعات عن طريق
  .)١(مبيعات اخلاصة عن امل

 بإعطائهم عموالت ؛ نظام تسويقي مباشر يروج ملنتجاته عن طريق املشترين:آخروجاء يف تعريف 
  .)٢( وفق شروط معينة،مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم
  هل من فرق مؤثّر بني التعريفني؟

عيف التسويق الشبكي، بل مهيةحقيقة بالغة األأشار إىل األول منهما وسترى أن  بنظرك متأمالً د 

                            
  http://www.mlmwatch.org/01General/glossary.html: مترجم عن ستيفن بارت )1(
التسويق الشبكي :  مع تفاصيل أكثر من حيث اآلليات، انظر، وبنحوه عرفه الذيايب)٥٢٢(تجاري للشهراين  التسويق ال)2(

)١٥-١٤.( 

 زيد

عمر
 و

 خالد

٦=٢×٣ 

 زيد

عمر
 و

 خالد

٩=٣×٣ 

١ ٢ ٣ 

٩=٣×٣ 

 زيد

عمر
 و

 خالد

٢٧=٩×٣ 

٢٧=٩×٣ 

١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ 

٩=٣×٣ ١ ٢ ٣ 

٩=٣×٣ 

٩=٣×٣ 

   تقرييب لشبكة تسويقيةشكل
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 أو إا شراء حق التسويق جيري باألرباح يف شباكه، الذي  النابض وقلبه عليه،عتمد الذي يساسه أيه
حىت  منتج هلا فجميع الشركات القائمة على هذا النظام تشترط شراء ،التوظيف كما جاء يف التعريف

 ما ، وهذاعموالت التسويق وحوافزهول على حلص وبالتايل ا، شبكة التسويق يفالشتراكتتمكن من ا
  .شراء حق التوظيف: قصده بقوله

وسيأيت ، ) لتسوق، فقد تكسباشتر: (ارية املركبة باجلملة التاليةوميكن تلخيص هذه العملية التج
  .البحثثنايا مزيد بيان هلذا يف 

  : وصوره التسويق الشبكيخطط •
 لسياسات الشركات التسويقية وأهدافهاا التسويق الشبكي وتتعدد صوره تبع ختتلف خطط

  :شائعةالتروجيية، ومن خططه ال
مشترك على (كل عميل ل التوازن من اجلانبني  حتقق اليت يشترط فيها:خطة املستويات الثنائية -١
  .) ومشترك على اليسار،اليمني

  
  
  
  
  
  
  
  
  .ال يشترط فيها التوازن العدديو :خطة املستويات متعددة األعضاء -٢
  
  
  
  
  
  
  
  

رأس الشبكة 

 )١(مستوى

 )١(مستوى

 )١(مستوى
 )٢(مستوى

 )٢(مستوى )٢(مستوى )٢(مستوى

  خطة املستويات متعددة األعضاء
 

 رأس الشبكة

 )١(مستوى  )١(مستوى 

 )٢(مستوى  )٢(مستوى  )٢(مستوى  )٢(مستوى 

 )٣(مستوى 

 )٣(مستوى 

 )٣(مستوى 

 )٣(مستوى 

 )٣(مستوى 

 )٣(مستوى 

 )٣(مستوى 

 )٣(مستوى 

 خطة املستويات الثنائية
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   ومفاهيمحقائق: ثانيا
 التصور الصحيح حىت يكتمل ، يلزم تصحيحها ومفاهيم مغلوطة،إيضاحهاجيب  مهمة حقائقمثة 

   :للتسويق الشبكي
  : واملباشر الشبكيبني -

ته، وليس قسيما له، أو وقناة من قنوا ،ر املباشالتسويقشكل من أشكال إن التسويق الشبكي 
  .)١(مرادفًا

  : ومرادفات للتسويق الشبكيأمساء -
وهو االسم " MLM":  ويرمز له"Marketing Multi Levelالتسويق متعدد املستويات"• 

  .)٢(لدى االقتصاديني الغربينياملستخدم بكثرة 
  .)٣(التسويق لقاء عموالت احتمالية• 
  .التسويق الطبقي• 
  .)٤()Pyramid Scheme (التسويق اهلرمي، أو نظام التسلسل اهلرمي• 
  ؟)٥( بني التسويق الشبكي واهلرمي حقيقيهل من فرق -

  :ني مشهورتنيابتداء جيب أن يعلم أن للتسويق اهلرمي صورت
 ارد، وهذه الصورة  يتم فيه بناء اهلرم على االشتراك النقدي:تسويق هرمي بدون منتج -١

                            
 املسألة من غري أهل االختصاص بأن التسويق الشبكي مرادف للتسويق  هذهكتب يفالكثري ممن  وإمنا جر إىل هذا التنبيه ظن )1(

باشر، مث بىن على هذا االعتقاد مشروعية التسويق الشبكي بواسطة معلومات وقوانني ختص التسويق املباشر، وغري خاف امل
 .أن مشروعية األصل ال تعين بالضرورة مشروعية ما يتفرع عنه من صور وأساليب

  http://www.mlm-thetruth.com , http://www.mlmwatch.org : على سبيل املثال انظر)2(
 .، وتتحاشى شركات التسويق الشبكي هذين االمسني"االمتيازات والرهون البحرية: "بعضهمويطلق عليه 

 مبركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، واليت قام بعرض نتائجها هـ٢٦/١١/١٤٢٣ ندوة حوار األربعاء هكذا عنونت له )3(
  :على الرابط، رفيق يونس املصريالدكتور 

http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/156.htm 

 ).٢٣ (لذيايبالتسويق الشبكي ل: انظر )4(

، إذ تلجأ شركات التسويق الشبكي واملروجون هلا إىل إبعاد وصف ا البحث وهذا السؤال واإلجابة عليه من مفاصل هذ)5(
بعمومه، أو بعض (ن أفىت مبنع التسويق الشبكي اهلرمية عن نظمها، بل ويتعدى األمر طوره حني يرمي بعض هؤالء مجيع م

 هيئات: باجلهل والغفلة والعجلة يف اإلجابة دون متحيص وعدم إدراك حلقيقة التسويق الشبكي، ويف هؤالء املفتون) خططه
كي فمن  التسويق الشب حقيقيةَعري إذا مل يفقه هؤالء يف االقتصاد واملعامالت، فليت ش وخرباٌء، فقهية وجمامع،علمية
 ! ؟ايفقهه
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ويقل  التجاري،  وتصنيفها ضمن معامالت الغش،حبظرهاجاءت القوانني  مث ،ظهرت يف الغرب
  .)١( اليوموجودها
  .وهو مرادف للتسويق الشبكي: تسويق هرمي قائم على منتج -٢
 نيإذ إن جوهر النظام ؛)٢(من املتخصصني يف االقتصادبني املصطلحني  فرق  على منأقف مل• 

 حيث تبدأ الشبكة بشخص ،جلميع خطط التسويق الشبكييف واقع األمر، فاهلرمية وصف مالزم  دواح
 بل حسب عدد األشخاص الذين يزيدون يف املستويات الدنيا،واحد هو رأس اهلرم، مث تتسع نزوالً على 

  .مطابقة متاما هلا كما يف خطة املستويات الثنائيةهي 
ه يصدق على اجلميع  أن ما دام وال مشاحة يف االصطالح، باملسميات،تقائق وليسالعربة باحل• 
، حىت ولو كانت هنالك فروق بني )تكسب، فقد لتسوق اشتر: (م، ويوجد جوهر النظاهنفس الوصف

  .العموالتاحلصول على شروط أو  ، نوعية املنتجاتالشركات من جهة
  :من التسويق الشبكي ية وخرباؤهاالغرب  الدول موقف-
منه يف بعض الدول ال زالت من تواجد التسويق الشبكي يف بالد الغرب فإن على الرغم  •
وبعضها اآلخر يصنفه ضمن معامالت الغش عواقب التعامل بهمن  ذر املستهلكنيوحتبل  ،ستوج ،

  .)٣( فيحظرهالتجاري
بسن القوانني اليت مطالبة   تتزايدالصيحات وأمريكا وأوربا يف  منذ ظهور هذا النوع من التسويق•
  .)٤(غربينيالخرباء االقتصاد من قبل مجاعة من ، دعاوى ترفع يف احملاكم ضد مروجيهوالحتظره، 

                            
، حيث يكون االشتراك فيها عن طريق )prime bank( شركة  ومن أشدها شبها ذا النظام اهلرمي العاري عن املنتج)1(

 ختري بعدها بني احلصول على نقودك ،، مقابل احلصول على سبيكة ذهبية بعد ستة أشهردون فوائدإيداع مبلغ يف حساا 
وديعتك، للحصول على عموالت عن كل مودع أتيت به مباشرة، أو أتى به أحد أفراد أو السبيكة أو اإلبقاء على 

 .شبكتك

فتوى الدكتور ، http://www.mlm-thetruth.com:  على سبيل املثالانظر بل عدم الفرق هو املنصوص عليه، )2(
للدكتور إبراهيم ويق الشبكي التكييف الفقهي لشركات التس ،سامي السويلم حول شركة بزناس على موقع اإلسالم اليوم

 ).١٧-١٦(التسويق الشبكي للذيايب  ، على موقع شبكة املشكاة اإلسالميةالضرير
فتوى الدكتور سامي السويلم حول شركة بزناس حيث نقل ذلك عن دول غري عربية، وقد حلق بركب هؤالء :  انظر)3(

 . شركاتال  مثل هذهلمواطنني منل  حتذيركومة العراقيةحلا باسملناطق احلكومة العراقية حيث جاء يف املوقع الرمسي ل
  ). amway(ومن أشهر هذه الدعاوى اليت أقيمت دعوى ضد شركة  )4(

حقيقة التسويق : (كما قام بعض هؤالء بإنشاء مواقع متخصصة على اإلنترنت تكشف حقيقة التسويق الشبكي، مثل
، ميستشار نظام اإلنذار اهلروم رئيس معهد وعي املستهلك جون تايلورللدكتور ) mlm-thetruth:متعدد املستويات

باريت ستيفن للدكتور ) mlmwatch:مراقبة التسويق متعدد املستويات(، وهو موقع غين بالعديد من األحباث املتخصصة

    = 
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 ١٠

  : انقالب وظيفة التسويق-
 ، أن ينقلب التسويق يف هذا األسلوب إىل غاية للمنتجني والعمالء- أخي القارئ – من العجب 

  .بدل أن يكون وسيلة لبيع املنتجات، وذا أصبح التسويق خمدوما بعد أن كان خادما
  :شركات التسويق الشبكيل املشتركة  اخلصائص-
عملية ا يف مدواملضي قُ،  شرط للحصول على العموالت-ولو مرة واحدة-املنتج  شراء -١
  ). تكسب، فقداشتر لتسوق( التسويق
٢-غري حمدود توظيف اية هلا، من املشاركنيقني للمسو يف سلسلة ال .  
  .، والعكس صحيح وأعظم أجراكلما كنت أسبق يف االشتراك كنت أكثر حظًا، -٣

 ..سوف ختسر الكثري إذا تأخر انضمامك إلينا بيوم واحد: "ركات الشهذهإلحدى إعالن جاء يف 
  ."ابدأ اآلن..  كلما خسرت أكثر..كلما انتظرت أكثر

خيتلف من شركة ،  رؤساء اهلرملكبح تضخم عموالتتضع مجيع الشركات خطًا أمحر  -٤
  .حىت ال تلتهم العموالت مجيع أموال الشركةألخرى، 
ية التسويق الشبكي إال عن طريق مسوق قبلك، فلو ذهبت راغبا يف ال ميكن الدخول يف عمل -٥

قم املسوق الذي أتى بك، حىت تدخل حتت شبكته، وإال سيتربع االشتراك سيطلب منك املوظف ر
  . بإدخالك يف شباك من حيبسرورام

  .النظام الشبكييف  واالشتراك  بتوظيف املسوقنيبقدر اهتمامها ال تم باملنتجات -٦
 هو فاملسوق،  الغالبية الساحقة من املنتجات تستهلك من قبل املسوقني ال املستهلكني-٧

  .املستهلك، خبالف التسويق التقليدي الذي ميثل فيه املستهلك الطرف األخري يف العملية التسويقية
  بناؤها بالكامل تقريبا على االستهالك متتها قدمإن هذه الصناعة بر": يقول بعض اخلرباء

  ."الشخصي للمنتجات عن طريق املوزعني
   يف التسويق الشبكياملنتج: ثالثًا
 فمن أجله جتند الطاقات، وتسخر اإلمكانات،  اهلدف األول، يف كل نظام تسويقي هواملنتجإن 

   كذلك يف التسويق الشبكي؟ فهل هووتبذل األموال،
                            

 
  .الس الوطين ملكافحة الغش الصحيبرئيس اللجنة التنفيذية 
لباتريك ورينولدز، ) False Profits: األرباح الكاذبة: (ومما أُلَّف يف ذلكيف ميدان التأليف، منهم بينما نشط آخرون 

 THE NETWORK:لعبة التسويق الشبكي(، الريك سكيبلر) Merchants of Deception: جتار اخلداع(

MARKETING GAME ( جون تايلورللدكتور.  
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مشتركة يف اجلملة بني خطوطًا  بني يديك  بنفي أو إجياب، وإمنا سأضع-قارئأخي ال-جيب لن أ
    : جمموعة من احلقائق واملعلومات، متمثلة يفأنظمة التسويق الشبكي

   التسويق؟ تسويقالسلعة أم تسويق -
 ، دون املنتج بشكل صارخالتسويق  عمليةينصب تركيز الشركات العاملة ذا النظام على

  : يف ذلكيتجسدو
، وغالبا ما  الشبكي وفوائدهلتسويقا  لشرح نظاميفية التعرا من نشرامساحات واسعةختصيص  •

طر فوقها  وقد س، سيارة فارهةجبانبه ملرتل فاخر،صورة  الشباب ب هذه النشرات أحالمحترك أغلفةُ
أما املنتجات فبإمكانك التفتيش عنها يف زوايا  وحتقيق األحالم، والسعادة تشري إىل الثراءعبارات 
  .النشرة
• باحلديث عن العموالت وشرح النظام، التسويقية ضه وق باقتطاع جزء كبري من عريقوم املسو

 اجتهادات املسوقني ومحاسهم، بل توصي به كثري وليس هذا منبينما تأيت املنتجات يف مرتبة متأخرة، 
  :(Forever Living Products)  دليل املسوق لشركةا جاء يفمن هذه الشركات، وإليك أمنوذجا مم

  ي املواضيع اليت جيب أن يتضمنها عرضك التقدميي؟ما ه(
  .اليت ميكن أن حيصل عليها املوزعون حتدث عن: احلوافز -١
  .رسم دوائر توضيحية لذلكا و،للمجهود وضح النمو املتضاعف: التسويق الشبكي -٢
  .املايل ومنوها حتدث عن الشركة وموقفها: الشركة -٣
  .حتدث عنها بصفة عامة: ملنتجات ا-٤
 مثل حجم العمل الصغري عن طريق البيع ،اخليارات املتاحة أمام املوزعني ذكرا: اخليارات -٥

  .عليه  والعميل املفضل الذي جيب التركيز،حجم العمل الكبري بواسطة بناء الشبكة  أو،بالقطاعي
  .)استمارة الشراء  وكذلك،شرح كيفية التسجيل وتعبئة استمارة االشتراكا: كيفية التسجيل -٦
مل تقم لن حتصل على أي مكافأة أو عمولة مهما كان مقدار من أتيت م من عمالء مادمت  •

، فإن كان املقصود هو السلعة فلماذا ال تكافئ الشركة بشراء املنتج املشروط للدخول يف شبكة التسويق
  !كل مسوق هلا؟

• تقليدية كمتاجر التسويق  ال البيعمنافذ السلعة يفعرض  من عمالءها هذه الشركات حتذر بعض
  !بل تعاقب على ذلك، والصيدليات

  : منتجات متميزة-
 كما السمة الغالبة على منتجاا من السلع، و بني سلع وخدمات الشركاتتتنوع منتجات هذه
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يصنع ما يعجز   مكونات طبيعيةمبتكر منالفرادة واالبتكار والتميز، فهذا منتج صحي  :يقول منتجوها
 تبالغ هذه ، وهكذا، وتلك ميداليات تذكارية من الذهب ال يصنع منها إال القليل)١(باءعنه أدهى األط

س عمالئها من جهة، و، حىت تزرع الثقة يف نفالعظمةمن إحاطة منتجاا الة الشركات ومسوقوها يف 
 من جهة  التسويقوحىت تكون صفقة مقنعة تعود بالرضا على العميل، حال فشله يف كسب عموالت

   .رىأخ
درجة ذه ال ات املنتجه هذت إذا كان: يف هذا املوضعالذي يطرحه كل عاقلاجلوهري والسؤال 

خدمت اتمع البشري منذ  اليت تسويقال أنظمةباع عن طريق تلماذا ال ف ؛ من الفائدة والقيمةكبريةال
  ؟الشهرية دون غريها من الشركات هذه الشركات إىل هذا النظام تلجأملاذا و  السنني؟مئات

  :واقع املشترين -
وتلعب احملفزات ،  له األصلح اختيارإىل سلوكه  مجيع أمناطاإلنسان خملوق رشيد يتجه يف
بني   عاقالً خيرت فلو،)٢( فيما يعرف بسلوك املستهلك إدراكهالتسويقية دورا حيويا يف التأثري على

؛ ملا تردد يف  مع زيادة مقدارها مائة ريال واألخرى بنفس القيمة عشرة رياالت،إحدامها بقيمة: سلعتني
، وهذا هو السلوك االختيار، حىت لو مل يكن حباجة إليها، أو كانت األوىل دون األخرية يف السعر

  .لواقع يف منتجات التسويق الشبكيالطبيعي ا
بة  بوضوح تام غياب الرغيدرك الناظر يف واقع إقبال الناس على هذا األسلوب من التسويق غري أن

، )٣( عند األغلبية العظمى من املشترين املوعودةاحلقيقية يف السلعة واالنصراف إىل العموالت واملكافآت
   :وميكن مالحظة ذلك يف

  املنتج أم العمولة؟: لشراءل عن دافعه احلقيقي ن املشتري كثري منمن قبلالصرحية اإلجابة  •
  .ا منه ال ميكن حبال انتفاعهماتقيام الكثري بشراء منتج •

                            
 صغري يفعل األفاعيل جبسم اإلنسان، فقط ضعه حتت وسادتك قبل النوم، زجاجيقرص :  اخلارقة من نوادر هذه املنتجات)1(

  )! دوالر٥٠٠(يباع هذا القرص العبقري بثمن باهظ يتجاوز ! اء تريد شربه، وسترى العجائبامل  منأو حتت كأس
 شركة تسوق منتجات ذات صلة ٤٠كثر من أل  دعائيةمعلومات بتحليل )mlmwatch ( الدكتور ستيفن بارتقاموقد 

 . بشكل كبري مبالغ فيههاخلص إىل أن مجيعو ، وفق هذا النظامبالصحة

 .)٤٩-٤٤(، سلوك املستهلك للدكتور خالد اجلريسي )٣٠-٢٩ ( كاترين فيوللدكتور التسويق: انظر )2(
، وللدكتور جون عدة أحباث أجراها  وحتليلهلرصد هذا السلوك يف العامل العريب مل أقف على دراسات ميدانية إحصائية )3(

للشراء ال املنتج على سكان والية يوتا بالواليات املتحدة األمريكية، خلص فيها إىل أن العموالت كانت هي الدافع األكرب 
)http://www.mlm-thetruth.com/tax_study.htm.( 
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 ١٣

  .)١(بأضعاف مضاعفة املشتري تفوق حاجة ملنتجمن اشراء كميات كبرية  •
  : املنتج وقوانني السوق-

انون العرض والطلب، ال تراعي أنظمة التسويق الشبكي القواعد األساسية يف تسويق املنتجات كق
 عجز املسوقني عن  ذه املنتجات، ومن ثَم وإغراقهتشبع السوق، مما يفضي إىل دورة حياة املنتجو

  .اإلتيان بعمالء جدد
  احلكم الشرعي للتسويق الشبكي: رابعا

  : حترير حمل الرتاع-
  : االتفاقوضع م•

 إذا كان خاليا من جبميع خططه يف جواز التسويق الشبكي ال خالف بني أهل العلم املعاصرين
  :أمرين

 وذا حيق ،ل على حافز التسويقشرط الشراء مقابل احلصووهو :  املعاملةبأصل يتعلق أحدمها
  .ن السمسرة املشروعة يف اإلسالموهذا م ،تسويقه الناجحلكل مسوقٍ أخذ عمولة على 

 على ما خيالف الشرع اإلسالمي،أن ال يشتمل املنتج املسوق له وهو :  يتعلق باملنتجواآلخر
  .حنو ذلكو، تصاوير حمرمة وأ انالتسويق ملا فيه صلبأو  ،ة الربوياألصناف بنيكانعدام شرط التقابض 

  : موضع اخلالف•
  ).تكسبقد  ف،اشتر لتسوق (:الف يف الصورة املشهورة منهوإمنا وقع اخل

  : سبب اخلالف•
 يكمن يف  فيهالخالفل سبب  أقوى أن املسألة يظهر هذهأهل العلم يف لكالم عند النظر والتأمل

  :إجابة السؤال التايل
  ؟)حافز التسويق(أم العمولة  املنتج: التسويق الشبكي نظام  يفنأيهما مقصود املشتري

  : عرض األقوال-
اوى من فتعدة ، وذا صدرت )٢(إىل حرمة التسويق الشبكي ذهب مجاهري أهل العلم املعاصرين •

 باململكة العربية السعودية، وجممع الفقه  واإلفتاءلجنة الدائمة للبحوث العلميةكال: هيئات علمية

                            
!  وقد شوهد بعض من ال يتحدث العربية وهو يصطف لشراء برامج حاسوبية باللغة العربية من إحدى هذه الشبكات)1(

 ! باان على من يراه من الطالبته الكثريةايوآخر يقوم بتوزيع مشتر

ا للتعامل مع بعض شركاته املسؤول عنها، مع اإلشارة إىل موطن ، أو حترمي)اهلرمي/التسويق الشبكي( إما تصرحيا بامسه )2(
 . اخللل يف املعاملة املوجب للتحرمي
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  .)١(بالسودان اإلسالمي
: ، منهم املعاصرة املالية وفقه املعامالتكما كتب فيها مجاعة من املختصني يف االقتصاد اإلسالمي

، والدكتور إبراهيم الضرير، والدكتور علي - القول فيهاحررمن وهو أول – الدكتور سامي السويلم
  .)٢( اتفقوا على حترمي هذه املعاملةآخرين من أهل العلميف  السالوس،

 ارية كصناعة جت)التسويق+الشراء ( التسويق الشبكي عملييت إىل جمموع هذا الفريقوقد نظر
النظر إىل احلقائق  املعامالت، كأبوابألصول العامة اليت جاء ا الشرع يف لمراعاة مع ، متكاملة
  .املفضية إىل احلرام وسد باب احليل والذرائعوالنيات، قاصد امل و،واملآالت
أمانة الفتوى بدار : ، ومن هؤالء)٣( جبواز التسويق الشبكيبعض أهل العلم املعاصرين  وأفىت•

  .)٥( والشيخ أمحد احلداد،والدكتور صاحل السدالن، )٤(اإلفتاء املصرية
 هو منطلق هؤالء، وذلك) التسويق+الشراء(كان النظر إىل ظاهر املعاملة دون ربط بني ركنيها 

، مع إلغاء ألثر مقاصد املشترين  واعتبار كل منهما معاملة مستقلة،قعملية الشراء عن التسوي فصلب
  . قد استوىف شروط الصحة الظاهرةين العقد كال ما دام أن،ونيام
  : الفريقنيأدلة عرض - 
  :)٦(التحرمي بنيالقائلأدلة  •

                            
بتاريخ  فتوى جممع الفقه اإلسالمي بالسودان، هـ١٤/٣/١٤٢٥وتاريخ ) ٢٢٩٣٥(فتوى اللجنة الدائمة رقم  )1(

  .هـ٢٨/١/١٤٢٩ ، وفتوى أخرى بتاريخهـ٢٥/٤/١٤٢٤
جلنة الفتوى جبماعة أنصار السنة احملمدية مبصر، ودار اإلفتاء حبلب، وجلنة الفتوى مبركز : ئات هذه املؤسسات واهليومن

 .، ومجيعها منشور على شبكة اإلنترنتاإلمام األلباين للدراسات

 ومجيع ما كتبه هؤالء وغريهم، والدكتور حسن شحاته والدكتور أمحد السهلي، ،الدكتور حممد العصيمي:  ومنهم أيضا)2(
 .قائمة املفتني يف التسويق الشبكي امللحقة بآخر البحث:  على شبكة اإلنترنت، وانظر متفرقةمنشور يف مواقع

 هذا بالنظر إىل جوهر املعاملة على وجه اإلمجال كما أسلفنا مع املانعني، وما ذكره بعضهم من قيود ال أثر هلا على حقيقة )3(
 ).تكسبقد ف، اشتر لتسوق(التسويق الشبكي 

 . عماد الدين أمحد،أمحد ممدوح سعد: ، وإمضاءم٢٧/٣/٢٠٠٧بتاريخ  يف الفتوى الصادرة حول شركة شينل )4(
  .قائمة املفتني يف التسويق الشبكي امللحقة بآخر البحث:  انظر)5(

ازها  تراجع بعض من أفىت جبو وانكشاف حقائقها بعد مضي حنو ست سنوات على ظهور هذه املعاملة يف املنطقة:تنبيه
آخرهم ، و)٥٤٣(التسويق للشهراين : عن ذلك، كالدكتور عبد احملسن الزامل، والدكتور عبد احملسن العبيكان، انظر

 ."أراها تسويقًا ومهيا: "حيث قاللدكتور سلمان العودة ا
م حول شركة فتوى الدكتور سامي السويل، )٥٤١-٥٣٥(، التسويق للشهراين )٧٦-٥١( التسويق الشبكي للذيايب:  انظر)6(

 .الضريرللدكتور إبراهيم التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي  ،بزناس
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١- ا {: تعاىل ، قال ملا فيه من املخاطرة والغرروامليسر الذي جاء الشرع بتحرميه من القمار اأي
 لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج الماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو رما الْخموا إِننآم ينا الَّذهأَي

  .]٩٠:املائدة[ }تفْلحونَ
منا قصد لة، وإأن السلعة غري مقصودة يف هذه املعامعلى  مبين -والذي بعده- االستدالل وهذا

تدفع مبلغا : اعتبار السلعة، ويلغى دورها، فينتج عنه الصورة التاليةذا لة التسويق، فيسقط املشترك عمو
إذ إن املسوق الذي دفع ،  القمار بعينه هو وهذا مبالغ متوقعة قد تأيت وقد ال تأيت، علىمقابل احلصول

  .ة يف املستويات األخرية من الشبكة، وخاصاملال ال يضمن اإلتيان مبن يشتري عن طريقه
 الشبكي يف حقيقته يتكون من حلقات قمار التسويق: "اإلسالميجاء يف بيان جممع الفقه 

يف الشبكة،  السابق متداخلة، مال القمار فيه مضمن يف السلعة مدسوس يف مثنها، الرابح فيه هو
  ".د املتعلقة باألمل يف الصعو،اهلرم واملخاطر فيه دوماً قاعدة

يف عقد املقارنة بني التسويق هذه النظرة الفقهية وتتفق هنا نظرة بعض خرباء االقتصاد الغربيني مع 
أن معدالت اخلسارة يف التسويق الشبكي  الدراسات  بعض تثبتبل أعجب من ذلك، ارالشبكي والقم

  !)١(أعظم منها يف القمار
يا {: الفضل والنسيئة، وقد قال تعاىل: يهتضمن هذه املعاملة يف حقيقة أمرها على الربا بنوع -٢

 نِنيمؤم ما إِنْ كُنتبالر نم يقا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذهبٍ ) ٢٧٨(أَيروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
هولسرو اللَّه ن٢٧٩-٢٧٨:البقرة[ }م[.  

ادفع عشرة (ليحصل على أكثر منه، ) وهو النقود(أما ربا الفضل فألن املشترك يدفع جنسا ربويا 
فهي "،  فإذا انضم إىل هذا تأجيل املبلغ املكتسب صار من ربا النسيئة أيضا،)حتصل على مخسة عشر

  .)٢("الربا احملرم بالنص واإلمجاع وهذا هو، نقود بنقود مع التفاضل والتأخري
يا أَيها الَّذين آمنوا {:  خيلو التسويق الشبكي من أكل ألموال الناس بالباطل، وقد قال تعاىلال -٣

كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تلِ إِالَّ أَنْ تاطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَم٢٩:النساء[ }ال ت[.  
رأس اهلرم هم من جينون األرباح الطائلة، على أن أصحاب الشركة واملتربعني على  ووجه ذلك

 يف كثري من  دون التمكن منهاحساب الطبقات الدنيا اليت تتكاثر طمعا يف احلصول على األرباح
  .، لتشبع السوق، أو استنفاذ قوائم املشترين من معارفه، وغري ذلكاألحيان

إلتيان بالشرط الالزم للحصول على ظهر ذلك أيضا يف الصورة اليت يعجز املسوق فيها عن اكما ي
                            

  :  تايلور وهي على الرابط جون قام ذه الدراسة الدكتور)1(
http://www.mlm-thetruth.com/ShockingMLMstats.htm 

 . للبحوث العلمية واإلفتاءن فتوى اللجنة الدائمة م)2(
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 مث ال ،العموالت مع إتيانه بعمالء جدد، فهو خيسر شيئًا كثريا من وقته وجهده ورمبا تكلفة االتصاالت
  .)١(الشركة من وراء ذلك على األرباح ، بينما حتصلحيصل على شيء

ن املنتجات، فأين ونوقش هذا االستدالل وما قبله بأن املشتري قد حصل على ما يقابل نقوده م
  !القمار والربا والسرقة؟

  :أصل املعاملة أو يف منتجاا، ويكمن ذلك يفيف  يسبل نوع من الغش والت لدخول-٤
  .اإليهام بأن املنتج هو املقصود واحلال خالف ذلك -
  . املتومهة اليت سيجنوا من الشراء لالشتراك يف هذا النظامإغراء املشترين بالعموالت الضخمة -
 هعمما قد يوق شبكته التسويقية،  يف توسيعطمعا ؛املبالغة والتهويل يف فوائد املنتجات املسوق هلا -

  .)٢(التدليس والغش وأالكذب يف 
 فإن صدقا وبينا بورك هلما يف ،البيعان باخليار ما مل يتفرقا( :ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم

  .)٣()هما وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيع،بيعهما
جند خمالفته الواضحة لفلسفة اإلسالم  التسويق الشبكي ومآالته حقيقةعند إمعان النظر يف  -٥

ال حيقق : "يقول الدكتور شحاته، بشكل سليم بني أفراد اتمعدويل املال االقتصادية، القائمة على ت
 استهالكية ومقنعة تسترتف  بل حيقق بيئة،التسويق الشبكي التنمية االقتصادية من املنظور اإلسالمي

  .)٤(" مشروعات استثمارية تشغل العاطلني كان ميكن توجيهها إىل،نسبة عالية من األموال واجلهود
  :)٥( أدلة القائلني باجلواز•
وأَحلَّ اللَّه {: ، كما هو مقرر يف قواعد الشريعة، قال تعاىللاحلاألصل يف املعامالت املالية  -١
حو عياالْببالر ما من البيوع اجلديدة اليت ، ]٢٧٥:البقرة[ }رمل وال يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوع

  .يأت نص من كتاب وال سنة باملنع منها، فترد إىل أصلها من اإلباحة

                            
اليمني واليسار، فال حيصل على العمولة حىت يأيت بثالثة عمالء جدد :  من اجلهتنيالتوازن كاشتراط بعض الشركات حتقق )1(

توازن،  يستحق أي عمولة؛ النتفاء شرط الاليمني فلنمن كل جهة، فلو فرض أنه أتى بعميلني من اليسار، وثالثة من 
 . هدرا ومالهوهكذا يذهب جهده ووقته

 النوع من التسويق على ا هذ السلوكي غري اجليد الذي قد يتركهثراأل ومن الغريب هنا أن يشري خبري اقتصادي غريب إىل )2(
 ! فما أحرانا حنن املسلمني مبثل هذا،شتركني فيهملا

 .بن حزام رضي اهللا عنه، من حديث حكيم )١٥٣٢(، ومسلم )١٩٧٣(أخرجه البخاري  )3(
 ).شبهات حول التسويق الشبكي جيب جتنبها: ( منشورة على شبكة اإلنترنت بعنوان من ورقة له)4(
 اإلسالم  موقعيف السويلم فتوى الدكتورعلى  إبراهيم الكلثمالشيخ   تعقيب،أمانة الفتوى بدار اإلفتاء املصرية فتوى : انظر)5(

 .)٥٠-٣٠ (لذيايبل  الشبكيتسويق، الاليوم
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األمور اليت يكفي بعضها للنقل عن أصل اإلباحة ونوقش بأنه قد دخل على هذه املعاملة مجلة من 
  !ال بالباطل، فكيف ا جمتمعةالقمار والغرر وأكل امل:  ومن ذلكإىل التحرمي،

العموالت مقابل الداللة على منتجاا فالشركة تعطي هذه أنه من قبيل السمسرة املشروعة،  -٢
وشرائها، شأا شأن أصحاب العقار الذين خيصصون جزًءا من مبلغ األرض املبيعة للوسيط الذي قام 

  . بداللة املشتري عليها
ميتنع معها اإلحلاق ، بوجود فروق مؤثرة بني السمسرة وعموالت التسويق الشبكيونوقش 

  :باملقارنة التاليةوالقياس، تظهر 
  التسويق الشبكي  رةسالسمعملية 

   ملنتج الشركةاملسوقيشترط فيها شراء   ال يشترط فيها شراء السمسار ألي شيء
  تحق املسوق العمولة إال بشروطال يس   على كل معاملةيستحق السمسار نصيبه

  العمولة مقصود املشتري  السلعة مقصود املشتري لذاا
 مقابل السلعة، والعمولة اليت يأخذها يف مقابل  الظاهر هو أن الثمن الذي يدفعه املشتري يف-٣

  .رباقمار وال ، فما دامت السلعة قد توسطت فال جهد املسوق وسعيه
الغرض احلقيقي من هذه املعاملة هو ، وفوجودها غري مؤثر مقصودة،  السلعة هنا غريونوقش بأن

جاءت جاءت غطاء إلضفاء املشروعية، وهذا ضرب من التحايل احملرم الذي والسلعة العموالت، 
عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول ف ،أربابه والتحذير من هسد باببصوص الشريعة ن

إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلرتير ( :يقول عام الفتح وهو مبكةلم صلى اهللا عليه وساهللا 
 ويستصبح ، ويدهن ا اجللود، أرأيت شحوم امليتة فإا يطلى ا السفن، يا رسول اهللا: فقيل،)واألصنام
 ؛هللا اليهودقاتل ا( :عند ذلك صلى اهللا عليه وسلم  مث قال رسول اهللا،) هو حرام،ال( : فقال؟ا الناس

إن اهللا ملا حرم شحومها ج١() فأكلوا مثنه،مث باعوه ،وهلُم(.  
نه ال يتغري حكمه وأ ، إىل حمرمبيان بطالن كل حيلة حيتال ا للتوصليف هذا و" :قال اخلطايب

  .)٢(" وتبديل امسه، هيئتهريبتغي
ا ذا مل يقصد ا قصدإ ن صور العقود غري كافية يف حلها وحصول أحكامها إالإ: "وقال ابن القيم

افاسد،وكل ما لو شرطه يف العقد كان حرام واشتراطه إعالن وإظهار ،ا فقصده حرام فاسدا فاسد 
 ،من هذه اجلهة اا من االشتراط ظاهرشد فسادأ فقد يكون ، وقصده ونيته غش وخداع ومكر،للفساد

                            
 . أذابوه:، وجملُوه)١٥٨١(، ومسلم )٢١٢١(جه البخاري  أخر)1(
 ).٥/١٢٩( معامل السنن )2(
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  .)١("ارهظهإعالن احملرم وإا منه من جهة شد فسادأواالشتراط الظاهر 
٤- واليت يستحقها   اجلائزة يف اإلسالم،)٢(عالةأن العموالت يف التسويق الشبكي من باب اجل

  .املشترك عند إتيانه بعمالء جدد للشركة
  : من وجهنيهماوجود اختالف حقيقي بينونوقش ب
  .، خبالف التسويق الشبكية ال يشترط فيها الشراءعالاجلأن : أحدمها
عالة، فإنه عالة إن انتفع جبزء عمله صاحب اجلأوجبوا حقًا للعامل يف اجلالفقهاء أن مجهور : واآلخر
من إمكانية حرمان املشترك، وقد تقدم من جزء عمل العامل عالة عدم استفادة اجلاعليشترط يف اجل 
ق هلم إذا مل حيقق الشرط املطلوبن عموالت م٣(سو(.  

شراء املنتج، تقوم الشركة عملية بيع و  إمتامفبعدجرة،  بأ اجلائزةأا من باب عقد الوكالة -٥ 
 مقابل، حيصل مبوجبه املوزع على عموالت  أو تفويضا شفويا بذلكملنتجاتاتوزيع ل بإبرام عقد وكالة
  .جهده يف التسويق

يف عقد أن الوكيل : بامتناع التخريج على الوكالة ملا بني املعاملتني من فروق، أظهرهاونوقش 
بينما يف التسويق الشبكي يدفع ،  بشرطها بل يأخذ األجرة املتفق عليها، ليصبح وكيالًة ال يدفعالوكال

  .وكيل أجرة ليدخل يف شبكة التسويق، وهذا جيعل التخريج على الوكالة غري مستقيمال
  :احلالل بين
إنّ ( :الصحيح ويف احلديث  وما اشتبه به،احلرامغناء عن  هوفيعه اهللا علينا ومل يضيقه، وقد وس
 فمن اتقى الشبهات استربأ ، وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، وإنّ احلرام بين،احلالل بين

  .)٤() ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام،لدينه وعرضه
  .الشارع يف مثل هذا يقدم املصاحل العامة على اخلاصة بعلم وحكمة •
الب احلال، فما كان غالبا كان احلكم له، واملنتج يف التسويق  األحكام الشرعية مبنية على غ•

  .الشبكي غري مقصود غالبا، فيبىن احلكم على ذلك
• شرط الشراء معضلة التسويق الشبكي، فلو رف٥( والقالليقال وانتهى ، لزال اإلشكالع(.  

                            
 ).١٧٣-٣/١٧٢( إعالم املوقعني )1(
من وجد كتايب فله كذا، انظر مزيد بيان حول ضوابط اجلعالة : اسم ملا جيعل لإلنسان على فعل شيء، كأن تقول:  اجلعالة)2(

 ).٢٣٩-١٥/٢٠٨(وعة الفقهية الكويتية املوس: وشروطها يف
  .التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي للدكتور إبراهيم الضرير: انظر )3(
 . رضي اهللا عنهما النعمان بن بشري، من طريق)١٥٩٩(مسلم و ،)٥٢(البخاري  جزء من حديث أخرجه )4(
بتاريخ   من جممع الفقه اإلسالمي بالسوادن باملشروعيةتظفرحىت  )Questnet(ة  تنازلت عن هذا الشرط شرك)5(

    = 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٩

مي القمار باملال وحتر، ائل فالغايات ال تربر الوس، عظم منتجاا وفائداال يشفع هلذه الشركات •
يسأَلُونك عن الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم { : ونفع املنتج مهدر بنص القرآن،ستثناء حبالمما ال يقبل اال

  . )١( ]٢١٩: سورة البقرة[ }كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما
  فقهاء الشريعةأفرادها خنبة منتاوى اهليئات العلمية واامع الفقهية اليت تضم بني ال شك أن ف •

  . أوىل بالطمأنينة من فتاوى بعض األفرادخرباء االقتصادو
  .وإن أفتاك الناس وأفتوك ، من الشراء الباطن، فأنت أدرى الناس بقصدكاستفت قلبك •
  

  .واهللا تعاىل أعلم

                            
 
 بتاريخ تحرمي التعامل معهاب فتوى جديدة امع ردإىل عادا القدمية، فأص، مث ما لبثت أن عادت هـ٢١/٨/١٤٢٧
 . وغاياا، ويف هذه الواقعة برهان ساطع على حقيقة هذه الشركات هـ٢٨/١/١٤٢٩

 .الضريرللدكتور إبراهيم  الشبكي التكييف الفقهي لشركات التسويق من حبث )1(
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 ٢٠

  التسويق الشبكيقائمة املفتني يف : ملحق
  

  :قائمة احملرمني
      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية .١
    جممع الفقه اإلسالمي بالسودان .٢
، مجال املراكيب. د، علي السالوس. د: بتوقيع(جلنة الفتوى جبماعة أنصار السنة احملمدية مبصر  .٣

، معاوية حممد هيكل/ الشيخ، زكريا حسيين/ شيخل، اعبد العظيم بدوي. د، عبد اهللا شاكر.د
 )مجال عبد الرمحن/ الشيخ

        دار اإلفتاء حبلب .٤
  جلنة الفتوى مبركز اإلمام األلباين للدراسات .٥
        مركز الفتوى بالشبكة اإلسالمية القطرية .٦
       سامي السويلم. د .٧
       إبراهيم الضرير. د .٨
    رفيق يونس املصري. د .٩

        حسن شحاته. د .١٠
       ي الدين القره داغيعلي حم. د .١١
    يوسف بن عبد اهللا الشبيلي. د .١٢
  عبد اهللا الركبان. د .١٣
        حممد العصيمي. د .١٤
   حممد املنجد/ الشيخ .١٥
        عمر املقبل. د .١٦
        حسني الشهراين. د .١٧
       بندر الذيايب. د .١٨
        سلمان العودة. د .١٩
        عبد احملسن العبيكان. د .٢٠
        عبد احملسن الزامل. د .٢١
        عبد احلي يوسف. د .٢٢
        أمحد السهلي. د .٢٣
        عبد الرمحن األطرم. د .٢٤
        عبد احملسن جودة. د .٢٥
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 ٢١

        سعد اخلثالن. د .٢٦
        علي حسن احلليب/ الشيخ .٢٧
  اهللا مسك عبد. د .٢٨
       أمحد احلجي الكردي. د .٢٩
  رياض حممد املسيمريي. د .٣٠
         رجب أبو مليح.د .٣١
        حممد احلمود النجدي/ الشيخ .٣٢
        خالد املشيقح. د .٣٣
        صفوت حجازي. د .٣٤
    عبد احلي الفرماوي. د .٣٥
  عبد العزيز بن صاحل اهلده/ الشيخ .٣٦
  
  

  :قائمة اوزين
عماد الدين / الشيخ ،أمحد ممدوح سعد/ الشيخ :بتوقيع (أمانة الفتوى بدار اإلفتاء املصرية .١

  )أمحد
        الدكتور صاحل السدالن .٢
        الشيخ أمحد احلداد .٣
        حممد العمراينالشيخ  .٤
        عبد الرمحن اهلريف/ الشيخ .٥
        إبراهيم الكلثم/ الشيخ .٦
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