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 مقدمة البحث
رب العالسيغ والرالة والدالم عمى رسػل هللا صمى هللا عميو الحسج هلل 

يػم الجيغ الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا  إلى بإحدانوصحبو ومغ تبعيع 
 أنظ العميع الحكيع أما بعج:

فقج تعجدت الصخائق والػسائل التي يدمكيا الشاس في اكتداب الخزق 
مام كل مغ يبحث عغ أويأتي التدػيق الذبكي ضسغ الخيارات الستعجدة  ،والسعيذة

عباء الحياة ومصالبيا أ ومغ  شةويبعث في نفدو الصسأني ،مرجر دخل يجشي معاشو
االندان ليحقق بو مقاصج سامية ومرالح  إلىفعج ان اودع هللا تعالى السال  ،الكثيخة
مغ  ،فقج امخنا هللا سبحانو وتعالى بحفع الزخوريات الخسذ ومشيا السال ،عالية

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :خالل العسل بو وفق شخق مذخوعة قال تعالى

 يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يم  ىم مم

 رت يبىب نب مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ

 َّ مت زت
(1). 

 مغ الذخكات التي ضيخت في الدشػات االخيخة )شخكات التدػيق الذبكي (،
لحا صار مغ الزخوري البحث في بيان حكسيا ومجى مالءمتيا لمقػاعج والزػابط 

 ال يقع في مخالفات شخعية..الذخعية ليكػن السدمع عمى بيشة في التعامل معيا حتى 
القاء الزػء عمى حكع ىحه الذخكات  إلىوفي ىحا البحث الستػاضع اسعى 

بعج تػضيح مفيػميا وشبيعة العقػد التي تجخي فييا ومجى صالحيتيا، ومغ ثع بيان 
صيل الفقيي ليا مبيششا راي السجيديغ ليا والسانعيغ مشيا مع ذكخ ادلة كل راي مع أالت

 تخجيح السشاقذة وال
لسعخفة  ،سبب اختياري لتدػيق الذبكي ىػ وضعو تحت السجيخ الزػئي نَّ إ
ان ىحا  إليو اإلشارةومسا يججر  ،االفادة مشو عسميا لسا يحقق السرمحة العامة إمكاِنيَّة

فتشافذ  ،مجتسعشا وتغمل ويشتذخ بدخعة عجيبة إلىيتدمل  أالشػع مغ السعامالت بج
                                                           

 .542سػرة البقخة: اآلية  (1)
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وحجد مقعج في مراريف  ،ثا عغ صشاعة الحاتالذباب عمى ىحه السعاممة بح
و يتعمق بجػانب اكتداب الخزق نَّ مػضػع عالسي وواقعي أل أصبحثخياء ف األ
عجم وجػد دراسة عمسية مدتقخة شافية عغ شخكات  أيًزا األسبابندان ومغ لإل

لحا فان قج يديع ولػ بذكل  ،وشخعية االليات التدػيق الذبكي فييا ،التدػيق الذبكي
بديط في تػضيح التكيفات الذخعية لمتدػيق الذبكي مع وضع ضػابط شخعية ليا 

تي مغ خالل معخفة الحكع الذخعي في اكتداب أالفادة مشيا. ان اىسية السػضػع توا
واجبا عمى اىل العمع الذخعي بيان الحكع الذخعي  أصبحالخزق مغ ىحه الػسيمة لحا 

ات ليقف الشاس عمى بريخة مغ امخىع وتزسغ البحث عمى مبحثان في ىحه الذخك
 ساليبو.أالذبكي ونبحه تاريخية عغ نذأتو و تعخيف التدػيق  :األولالسبحث  :ىسا

 .حكع التدػيق الذبكي :بحث الثانيالسو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 األولاملبحث 
ونبذة تارخييت من تاريخ  تعزيف التسويق الشبكي
 ساليبوأنشأتو و

 
 األولاملطلة 

 التعزيف التسويق الشبكي لغت واصطالحا
 

 املطلة الثاني
 نبذه تارخييت للتسويق الشبكي وأسباب نشأتو

 
 املطلة الثالث

 التسويق الشبكي أسالية
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 األولالمبحث 
 ساليبوأتاريخية من تاريخ نذأتو و تعريف التدهيق الذبكي ونبذة 

 األولالمطلب 
 الذبكي لغة واصطالحاالتعريف التدهيق 

 مفيهم التدهيق الذبكي  :ولا أ
 :التدهيق في اللغة .أ 

الدػيق في المغة يخاد بو تخويج الدمع بصخق مختمفة لتخغيب الشاس في 
ي اتخحوا سػقا أي باع واشتخى وتدػق القػم أتقػل العخب تدػق فالن ، (1)شخائيا

والدػق  .اا وسيقً يدػقيا سػقً بل ساق اإل ،والدػق نفتح الػاو تعشي الكيادة والتقجم
وسسية بيحه  أسػاقع الستاع والدمع لمبيع واالبتياع والسجس إليوالسػضػع الحي يجمب 

 .(5)التجارة تجمب الييا
 :هيق في الصطالحدالت .ب 

 :يمي لمتدػيق في االصصالح عجة تعخيفات اىسيا ما
 أوالعسمية الخاصة بتخصيط وتشفيح وايجاد وتدعيخ وتخويج وتػزيع االفكار 

ت اشباع حاجا إلىتسام عسمية التبادل والتي تؤدي الخجمات الالزمة إل أوالدمع 
 .(3)فخاد وتحقيق اىجاف السشزساتاأل

يديع في جحب واستقصاب اكبخ عجد مسكغ مغ الدبائغ الججد والحفاظ  كل ما
 .السؤسدة وىحا التعخيف يبيغ ان الغاية مغ التدػيق بيع الدمعةعمى والء زبائغ 

عخف الجسعية االمخيكية التدػيف بأنو مسارسة انذصة االعسال التي تػجو عسمية 
 السدتخجم. أوالسدتيمظ  إلىتجفق الدمع والخجمات مغ السشتج 

 
                                                           

 م 1652الصبعة الثالثة  1336مجسع المغة العخبية في القاىخة ج  السعجع الػسيط: (1)
  ،3ط ،بيخوت ،شبعة دار صادر 134 ،11/133العخب البغ مشزػر مادة )سػق( ج لدان  (5)

 .شبعة دار السعارف القاىخة 32ىـ يشطخ مختار الرحاح ابػ بكخ الخازي ص  1111
شبعة التحمخية الخياض ط  54التدػيق التجاري واحكامو في المغة االسالمي حديغ الذيخاني  (3)

 ىـ. 1131االولى 
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 الذبكي في اللغة:  .ج 
 االصابع وىػ ادخالتذبظ الذبظ في المغة العخب الخط والتجاخل ومشو  أصل

تجاخمت  إذاواشتبكت الشجػم  ،(1)الم اي اختمططاالصابع بقريا في بعس واشتبظ ال
بعس  إلىواترل بعزيا ببعس والذبكة ابار متقاربة قخيبة الساء يغصي بعزيا 

 .(5)وحجسيا شباك
 :ا الذبكي في الصطالحمَّ أ

فال يخخج معشى الذبكي في االصصالح عغ السعشى المغػي وسسية ىحا الشػع 
مغ التعامل بيحا االسع الن التعامل بو يػجج شبكة مغ العالقات شبييو بذبكة 
الرائج الحي يرصاد الدسظ وسسي اشخمي الن التعامل بيحا الشػع مغ التدػيق يػجج 

قاعجة واسعة وكحلظ التدػيق الذبكي بشاء كبشاء اليخم فاليخم لو راس واحجد في قستو 
 .(3)داع شيئا كسا ىػ الحال في اليخمقاعجتو باالت تأخحتبجأ قستو بذخز واحج ثع 

 :التعريف بالتدهيق الذبكي باعتباره لغا .د 
تخجحات ىحا  األساسصشاعة غخيبة في  األصلىػ في  :التدهيق الذبكي

فطيخت لو عجة مدسيات وىي ان اختمفت في االسساء  ،المغة العخبية إلىالسرصمح 
انفقت في الجػىخ والسزسػن ومغ بيغ تمظ السدسيات البيع فقج  ،واالصصالحات

 أوالدسدخة اليخمية  أو ،التشطيع اليخمي أومتعجد السدتػيات  أومتعجد الصبقات 
وقج اختارت الذخكة  ،(1)الذبكية أوالتدػيق بعسػلة ىخمية  أواالستثسار اليخمي 

العاممة في ىحا السجال مرصمح التدػيق الذبكي واصبح ىػ االصصالح الذائع 
التدػيق الستدمدل يقػم فيو الذخز بذخاء مشتجات الذخكة يحرل عمى  أنػاععمى 

حق التدػيق الستدمدل بيا وعسػلة عغ كل شخز يدتقصبو بل وعغ كل شخز 
                                                           

 .352 /الرحاحمختار  (1)
عػض مخعب  محسـجىـ( تحقيق  341بغ احسج االزىخي )ت: محسـجتيحيب المغة ابػ مشرػر (5)

 .51-11م 5111/  1شبعة دار أحياء التخاث العخبي بيخوت ط
التدػيق الذبكي مغ السشطػر الفقيي اسامة عسخ االشعخ مجمة الدرقاء لمبحػث والجراسات  (3)

 .3م.5113 األولالسجمة الثامغ العجد 
 .1ص ،حسج سسيخ قخنيدراسة فقيية قانػنية مقارنة أل ،حكع التدػيق بعسػلة ىخمية (1)
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ان اقشعيع بذخاء السشتج وىؤالء بجورىع  يتع استقصابو عبخ االشخاص الحي سبق لو
يدتقصبػن اخخيغ شمبا لمعسػلة وىكحا يدتسخ االمخ فتتكػن شبكة مغ العالقات شبييو 

ومغ  ،بتكػيغ بشاء كاليخم راس واحج في قستو وقاعجة واسعة أوبذبكة صائج االسساك 
باره لكبا اليخمي وقج عخف التدػيق الذبكي باعت أوىشا اشمق عميو التدػيق الذبكي 

 :بخزىاأبتعخيفات متعجدة ومغ 
تتجو لبيعو  ،حػافد مالية أوبخنامج تدػيغ يحرل فيو السدػق عمى عسػالت  .3

عمى عسػالت عغ كل شخز  لحرػلو إضافة ،الخجمة ان وججت أوالسشتج 
  .(1)سة وبخامج عسػالت خاصةطنأتابعا الدػق وفق  أويتع اعتساده مداعجا 

فيو عمى  أةاح تكػن السكافبر استحجثتو بعس الذخكات لتحقيق األ نطام .4
 .(5)استقصاب العسالء وتقجر بصخيقة حدابيو ىخمية متخاكسة متذابكة

عصائيع عسػالت إخوج لسشتجاتو عغ شخيق السذتخيغ بنطام تدػيق مباشخ ي .5
 .(3)مالية مقابل كل مغ يذتخي عغ شخيقيع وفق شخوط معيشة

التدػيق الذبكي ىػ بخنامج تدػيقي يسشع السذاركيغ فيو شخاء حق التػضيف  .6
الخجمات والتفػيس عغ السبيعات عغ  أولسديج مغ السذاركيغ وبيع السشتجات 

 .(1)بتجشيجىع فزال عغ السبيعات الخاصة بييع اشخيق االشخاص الحيغ قامػ 
ختو شخكات يتزح مغ خالل ىحه التعخيفات ان التدػيق الذبكي نطام ابتك

 .(2)حرػل العسيل عمى الدمعة مغ السشتج مباشخة دون واسصة إلىالتدػيق ييجف 
                                                           

 .215ص  ،عسخ االشعخ التدػيق الذبكي مغ مشطػر فقيي ألسامة (1)
 . 215ص  ،التدػيق التجاري واحكامو ل حديغ الذيخاني (5)
 .31ص ،حكع التدػيق بعسمية ىخمية الحسج سسيخ قخبي (3)
بحث مشذػر عمى مػقع التدػيق الذبكي واليخمي مغ وجو نطخ اسالمية ل خالج الجيشي  (1)

 .5ص  لػكة،شبكة األ
يسثل فارقا اساسيا بيغ التدػيق الذبكي  وقج ال تكػن ىشالظ سمعة في األساس وىػ ما (2)

 مان بعس الذخكات التدػيكية يعتسج عمى الشطام اليخمي القائع عمى استسخارية نطا إذاواليخمي 
السذتخكيغ إلى الذبكة لتزسغ تجفق العسػالت عل الصبقة العميا في الشطام دون وجػد مشتج يباع 
وبيحا يكػن التدػيق الذبكي نطام تدػيق متدمدل يسشح السذاركيغ فيو شخاء حق اشتخاك عسالء 

 .عسػالت ىخمية ججد مقابل
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 وليَّ آمعتسجا في التدػيق الدمعة وبيعيا عمى السذتخيغ انفديع وذلظ وفق 
تعتسج عمى اشتخاط الذخاء مغ الرشف الحي تدػقو الذخكة ليحق السذتخي بعج ذلظ 

الرشف عمى مذتخيغ ججد يربحػن بعج الذخاء مدػقيغ  أوتدػيق تمظ الدمعة 
يحرل كل مذتخي مدػق عمى عسػلة عغ بيعو لمدمعة وعمى عسػلة عغ بيع مغ 

ختالف الذخكات ونػع اوفق ضػابط معيشة تختمف ب ،شتخى مسغ اشتخى مشو ألخا
تدسح بتحقيق الخيح لمذخكة وبتػزيع عسػالت عمى السذتخيغ  ،التدػيق الذبكي الستبع

ىػ لذخاء الدمعة ولمحرػل عمى وضيفة السدػقيغ فالسبمغ الحي يجفعو السذتخي 
 .(1)مدػق يحرل بيا عمى عسػالت عغ جيجه وعغ جيج مغ وضفيع

  

                                                           
بحث  ،بغ عبج العديد اليسشي محسـجوحكسو لمجكتػر  ،يخاجح: تكييف التدػيق الذبكي واليخمي (1)

 .م16/2/5115مشذػر عمى مػقع مشتجى الفقياء االلكتخوني بتاريخ 
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 المطلب الثاني
 نبذه تاريخية للتدهيق الذبكي وأسباب نذأتو

التدػيق الذبكي يعتبخ مغ االمػر الحجيثة في العرػر الستأخخة ويعج )مايكل 
وبجأت ىحه الفكخة عشجما الحع ان بعس الذخكات تػزع  ،لياىػ السبتكخ  (بخونخ

كػبػنات الخرع السجانية عمى العسالء لجفع والتيع فكانت كػبػنات الخرع تػزع 
 ،مجانا لكغ الذخكات التي تػزعيا تعاني مغ عجم وجػد وحجات تػزيع متخررة
 .ولحلظ فيي تسشح الجية الخارجية التي تػزعيا ندبة عمى مبيعات ىحه الكػبانات

وان الذخكات التي تػزعيا العسالء يخيجون الحرػل عمى الكػبػنات  نَّ أدرك بخونخ أ
فسثال ذىب االيكػيػنات  ،فبجأ بتػزيعيا بشفدو عمى التجسعات الكبيخة لمعسالء

كسا ان الجامعة  ،تي تكتع بأالف العسالءالجامعات ال إلىالخرػمات عمى الكتب 
رخيرة فكان مغ الصبيعي ان  بأسعارتحخص عمى ان يحرل شالبيا عمى الكتب 

فدادت العسػلة التي يحرل عمييا بخونخ حيث فيع  ،تحىب الجامعة بتػزيع الكػبػنات
الخرع اصحابيع ووضع نفدو في مػقع متسيد  الدمػك السحتسل لعسالء كػبػنات

  .(1)مغ سمدمة تػليج الكيسة دون ان يحرل تكاليف تحكخ
مغ ربعيشات ػادره في األعمع شبكات التدػيق كانت ب نَّ أوذكخ بعس الكتاب 

 .(5)القخن الشرخم عمى يج )كارل رييشبخج(
 
 
 
 
 

                                                           
 ( ماىي اال االدارة انطخه عمى االنتخنيت 516العجد ) -5113مغ خالصات مايػ  (1)

https://www.arsale.net/2022/03/blog-post_49.html?m=1. 
 يشطخ إلى ستخاتيجية التدػيق عبخ االنتخنيت في مقال عالع التقشية واالرباح. (5)

https://www.arsale.net/2022/03/blog-post_49.html?m=1. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arsale.net%2F2022%2F03%2Fblog-post_49.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3K7fVzEWLoMojLXY2JIjyzr6EYV95dCFV1XeEtwiqHDAnMu39YuWcB7Xk&h=AT3hGxBSmxbJTiGYaOFtjrqPm0Hwpm1WQaIKbGnLWqaBmREttECAS5MR_5J8tV8Gfqhd0kOlQnBGTSgn1MXkZxoeyNGZfsSsA3sQlZb4vvj9z-EFLDASv-5FrmVXs1UAV_GY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arsale.net%2F2022%2F03%2Fblog-post_49.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3K7fVzEWLoMojLXY2JIjyzr6EYV95dCFV1XeEtwiqHDAnMu39YuWcB7Xk&h=AT3hGxBSmxbJTiGYaOFtjrqPm0Hwpm1WQaIKbGnLWqaBmREttECAS5MR_5J8tV8Gfqhd0kOlQnBGTSgn1MXkZxoeyNGZfsSsA3sQlZb4vvj9z-EFLDASv-5FrmVXs1UAV_GY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arsale.net%2F2022%2F03%2Fblog-post_49.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3K7fVzEWLoMojLXY2JIjyzr6EYV95dCFV1XeEtwiqHDAnMu39YuWcB7Xk&h=AT3hGxBSmxbJTiGYaOFtjrqPm0Hwpm1WQaIKbGnLWqaBmREttECAS5MR_5J8tV8Gfqhd0kOlQnBGTSgn1MXkZxoeyNGZfsSsA3sQlZb4vvj9z-EFLDASv-5FrmVXs1UAV_GY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arsale.net%2F2022%2F03%2Fblog-post_49.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3K7fVzEWLoMojLXY2JIjyzr6EYV95dCFV1XeEtwiqHDAnMu39YuWcB7Xk&h=AT3hGxBSmxbJTiGYaOFtjrqPm0Hwpm1WQaIKbGnLWqaBmREttECAS5MR_5J8tV8Gfqhd0kOlQnBGTSgn1MXkZxoeyNGZfsSsA3sQlZb4vvj9z-EFLDASv-5FrmVXs1UAV_GY
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يدال التدػيق الذبكي عبخ االنتخنيت تعسل بو مجسػعة كبيخة مغ الذخكات  وال
سببا في ضيػر عجد كبيخ مغ  أفي الجول الغخبية مشح الخسديشات وقج كان ىحا السبج

االشخاص حػل العالع ممكػا السالييغ نتيجة عسميع بيحا الشطام ويجرس ىحا السبجأ 
 .(1)حاليا في جامعات العالع

عقػد ويحط رحالو في السػاقع العخبية ليجج لو رواجا كبيخا في يرل بعج عجة 
الجول العخبية ال سيسا بعج انتذار السػاقع االلكتخونية وشبكات السعمػمات وتقجم 

  .وسائل االتراالت الحجيثة

يجا مبتكخا في الجول مغ ىشا نتحقق ان نطام شبقات االىخام ليذ نطاما جج
 .خخت بالعقػد عغ نحػ الفكخة في بالد الغخبأتمظ السػاقع العخبية ت نَّ إالعخبية بل 

وما قج يػجج في بعس السػاقع العخبية مغ انيا رائجة الفكخة والسبتكخة ليا وان 
ىحه الفكخة نتيجة الجراسات وابحاث قامت بيا فان ىحا االسمػب يعتبخ اسمػب 

 نَّ إلظ وكح مانة العمسيةفي االتقريخ  أوا عغ الجيل مَّ إناتج  أوىحا الخص ،مغالصة
فكخة التدػيق الذبكي التاريخية تقارب الدتيغ عاما حيث ضيخت تمظ الفكخة في عام 

( عمى يج شخكة تدسى )نيػتخاليت( والتي كان اسسيا عشج تاسديديا عام 1612)
) نيػتخاليت( وقج  إلى( تع تغيخ اسسيا 1636( كميفػرنيا   فيتاميغ وفي )1631)

الفكخة عشجما الحطت ىحه الذخكة ان الكثيخ مغ عسالئيا جاءوا  عغ شخيق  بجات
كػنيع يقػمػن بذخح فػائج ومدايا  ،اقارب ومعارف العامميغ  بالذخكة والسػضفيغ

مجيخي بالجور الػسيط والجعاية السجانية مسا دفع  اقامػ  وكأنيعوغيخىع  لألقاربالسشتج 
متعجدة السدتػيات لتكػن نػاة لبجاية ما ادخال اول خصة تعػيس  إلىتمظ الذخكة 

تحكخ سػقيغ  إلىعخف بالتدػيق الذبكي الحقا وقج ادى نجاح فكخة التدػيق الذبكي 

                                                           
 السمحق الستعمق بصخيقة العسل في التدػيق الذبكي   (1)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwill-

Ddhur3AhWOt3cKHQedDMQYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAES

auD2yNXm3JKUkIb8SELydokVJTsf0DzFekLMPwQiqwZpL0lo24ovtzhmMEoTqUTJHGM

gZREX-xzlTx-

9EMwW51sxJDLvQmJ8cbE8TJ9cKxr0XNaezn5nuGo3mcr9p5DVqY6awvPf2wbUcwc&sig

=AOD64_22FJDQHfvmARr-

KO1UbpM9Nps8yw&q&adurl&ved=2ahUKEwihqtrdhur3AhUY8rsIHWrsAm0Q0Qx6BAg

DEAE. 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwill-Ddhur3AhWOt3cKHQedDMQYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2yNXm3JKUkIb8SELydokVJTsf0DzFekLMPwQiqwZpL0lo24ovtzhmMEoTqUTJHGMgZREX-xzlTx-9EMwW51sxJDLvQmJ8cbE8TJ9cKxr0XNaezn5nuGo3mcr9p5DVqY6awvPf2wbUcwc&sig=AOD64_22FJDQHfvmARr-KO1UbpM9Nps8yw&q&adurl&ved=2ahUKEwihqtrdhur3AhUY8rsIHWrsAm0Q0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwill-Ddhur3AhWOt3cKHQedDMQYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2yNXm3JKUkIb8SELydokVJTsf0DzFekLMPwQiqwZpL0lo24ovtzhmMEoTqUTJHGMgZREX-xzlTx-9EMwW51sxJDLvQmJ8cbE8TJ9cKxr0XNaezn5nuGo3mcr9p5DVqY6awvPf2wbUcwc&sig=AOD64_22FJDQHfvmARr-KO1UbpM9Nps8yw&q&adurl&ved=2ahUKEwihqtrdhur3AhUY8rsIHWrsAm0Q0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwill-Ddhur3AhWOt3cKHQedDMQYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2yNXm3JKUkIb8SELydokVJTsf0DzFekLMPwQiqwZpL0lo24ovtzhmMEoTqUTJHGMgZREX-xzlTx-9EMwW51sxJDLvQmJ8cbE8TJ9cKxr0XNaezn5nuGo3mcr9p5DVqY6awvPf2wbUcwc&sig=AOD64_22FJDQHfvmARr-KO1UbpM9Nps8yw&q&adurl&ved=2ahUKEwihqtrdhur3AhUY8rsIHWrsAm0Q0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwill-Ddhur3AhWOt3cKHQedDMQYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2yNXm3JKUkIb8SELydokVJTsf0DzFekLMPwQiqwZpL0lo24ovtzhmMEoTqUTJHGMgZREX-xzlTx-9EMwW51sxJDLvQmJ8cbE8TJ9cKxr0XNaezn5nuGo3mcr9p5DVqY6awvPf2wbUcwc&sig=AOD64_22FJDQHfvmARr-KO1UbpM9Nps8yw&q&adurl&ved=2ahUKEwihqtrdhur3AhUY8rsIHWrsAm0Q0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwill-Ddhur3AhWOt3cKHQedDMQYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2yNXm3JKUkIb8SELydokVJTsf0DzFekLMPwQiqwZpL0lo24ovtzhmMEoTqUTJHGMgZREX-xzlTx-9EMwW51sxJDLvQmJ8cbE8TJ9cKxr0XNaezn5nuGo3mcr9p5DVqY6awvPf2wbUcwc&sig=AOD64_22FJDQHfvmARr-KO1UbpM9Nps8yw&q&adurl&ved=2ahUKEwihqtrdhur3AhUY8rsIHWrsAm0Q0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwill-Ddhur3AhWOt3cKHQedDMQYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2yNXm3JKUkIb8SELydokVJTsf0DzFekLMPwQiqwZpL0lo24ovtzhmMEoTqUTJHGMgZREX-xzlTx-9EMwW51sxJDLvQmJ8cbE8TJ9cKxr0XNaezn5nuGo3mcr9p5DVqY6awvPf2wbUcwc&sig=AOD64_22FJDQHfvmARr-KO1UbpM9Nps8yw&q&adurl&ved=2ahUKEwihqtrdhur3AhUY8rsIHWrsAm0Q0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwill-Ddhur3AhWOt3cKHQedDMQYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2yNXm3JKUkIb8SELydokVJTsf0DzFekLMPwQiqwZpL0lo24ovtzhmMEoTqUTJHGMgZREX-xzlTx-9EMwW51sxJDLvQmJ8cbE8TJ9cKxr0XNaezn5nuGo3mcr9p5DVqY6awvPf2wbUcwc&sig=AOD64_22FJDQHfvmARr-KO1UbpM9Nps8yw&q&adurl&ved=2ahUKEwihqtrdhur3AhUY8rsIHWrsAm0Q0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwill-Ddhur3AhWOt3cKHQedDMQYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESauD2yNXm3JKUkIb8SELydokVJTsf0DzFekLMPwQiqwZpL0lo24ovtzhmMEoTqUTJHGMgZREX-xzlTx-9EMwW51sxJDLvQmJ8cbE8TJ9cKxr0XNaezn5nuGo3mcr9p5DVqY6awvPf2wbUcwc&sig=AOD64_22FJDQHfvmARr-KO1UbpM9Nps8yw&q&adurl&ved=2ahUKEwihqtrdhur3AhUY8rsIHWrsAm0Q0Qx6BAgDEAE
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اعتساد  إلى( يجعيان )ريجج ديفػس وديجي فػنجو اثشيغ لذخكة ) فيتاميغ كاليفػرنيا(
 الكمي عمى التدػيق الذبكي في تدػيق السشتجات وقج اسديا شخكة خاصيا بيا

 أمػالوىػ عبارة عغ مشطف وتخكشا مغ ربح  ،( تدػق مشتجا واحجاAmwayتجعى )
وكانت ىحه البجاية الفعمية لتجارة التدػيق الذبكي ورفعت دعاوي قزائية  ،شائمة

وتبخىغ انيا تسثل شكال مغ  ،انفقت عمييا ماليغ الجوالرات كي تكدب الرفقة قانػنية
 .(1)ع يقزي بقانػنية ىحه الذخكاتصجر حك( 1646اشكال البيع السباشخ وفي عام )

 إلىومشيا انتقل  ،تعتبخ الػاليات الستحجة االمخيكية ميج التدػيق الذبكي
 إلىواصبح السشزسػن  ،الجول العخبية إلىومغ ثسة انتقل  ،شخق اسيا إلىثع  ،ورباأ

 .(5)السالييغ إلىبل قج يرمػن  ،بخامجو بسئات األالف
حيث تأسدت  (5111مشصقة الذخق االوسط عام) إلىوكانت بجاية دخػلو 

مثل ليو الجديخة  اإلسالِميَّةالعجيج مغ الذخكات التدػيق الذبكي في السجتسعات 
 .(3)وجػلجن كػيدت وغيخىا ،ويدناس

 
  

                                                           
لتدػيق الذبكي محسػد حامج/رنا احسج مقالة نذخوىا عمى شبكة االنتخنتيت تاريخ ا (1)

https://stringfixer.com/ar/Multilevel_marketing. 
 .536بغ عبج العديد اليسشي / ص  محسـجالتدػيق الذبكي واليخمي / الجكتػر  (5)
حسج سسيخ قخني بحث مشذػر في مجمة أحكع التدػيق بعسػلة ىخمية دراسة فقيية مقارنة،  (3)

يغ، بجولة االمارات، العجد الدادس يالحق الرادرة عغ لجشة البحػث الجراسات بجسعية الحقػق
 م.. 5111ىجخية، فبخايخ  1135 األولعذخ ربيع 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstringfixer.com%2Far%2FMultilevel_marketing%3Ffbclid%3DIwAR1pnGOjH-TC66H27fqZhT47ybYYfhiMsoRSmTEnFjeyLOFJSuMQOaW1elU&h=AT0ni0MicwPxkPN-MAycoD7xJo1UF_BkBwFwOdL4ndFfkdgTHE4avzPc94qX1Nf2lIMiKaqgoffTCaFKSSS6xW4kjiqnOV32qmrE1SYl1CoKFA86MpIzlwFpWogKoQUaGy6I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstringfixer.com%2Far%2FMultilevel_marketing%3Ffbclid%3DIwAR1pnGOjH-TC66H27fqZhT47ybYYfhiMsoRSmTEnFjeyLOFJSuMQOaW1elU&h=AT0ni0MicwPxkPN-MAycoD7xJo1UF_BkBwFwOdL4ndFfkdgTHE4avzPc94qX1Nf2lIMiKaqgoffTCaFKSSS6xW4kjiqnOV32qmrE1SYl1CoKFA86MpIzlwFpWogKoQUaGy6I
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 المطلب الثالث
 التدهيق الذبكي أساليب

مشتج معيغ مغ خالل بعس الصخق التي  أوالتدػيق يعشي التخويج لدمعة 
ارة وتشطيع تقػم بتعخيف السشتج إدغ عالدمعة فيػ عباره  أوتجحب العسالء لسشتج 

والدمع والخجمات وتفعل ذلظ عغ شخيق تحجيج السشتجات والدمع وتحجيج السسيدات 
افزل الصخق التدػيكية بانو  باختبارفييا ومعخفة اسعارىا داخل الدػق لكي تقػم 

جخاءت التي تشطع وتحجد بيجف تعخيف السشتجات عة مغ االستخاتجيات واإلسػ مج
والخجمات في االسػاق السخرز ليا وايزا التعديد مغ العالمة التجارية لكل متتبع 

سمعو تخوج ليا فالتدػق ىػ الػسيمة السذتخكة بيغ السذتخي والبائع فيػ يقػي مغ  أو
 .(1)العالقة التبادلية بيغ كل مشيسا

 :التدهيق الحديث أساليب
باستخجاميا لكي يخوج ويدػق لمدمع والخجمات يػجج لمتدػيق عجة شخق يقػم 

التي يجب ان يتع معخفتيا جيجا حتى  ةوكل شخيقة ليا مسيداتيا وخرائريا الفخيج
 .(5)ىع شخق واساليب التدػيقأ ليظ إالدمع السدػق ليا و  أوتتشاسب السشتج 

 :اإلعالنولى الهسيلة األ 
ىػ اال اعالن يقػم  لمتدػيق فالتدػيق ما األولالتعخيف  اإلعالنيعتبخ 

مغ اقجم شخائق التدػيق ولكغ  اإلعالنالعسالء يعتبخ  إلىبتعخيف السشتجات والدمع 
اليائل يسكغ االستغشاء عشو حيث يعج التصػر  مازال لو قيستو التدػيكية التي ال

في  اإلعالنيدتخجم  أصبحوني والحجيث الحي حجث في مجال التدػيق االلكتخ 
ستخجام وسيمة شخيق التدػيق عشج قيام السدػق باية التي تتع عغ اإلعالنالحسالت 

عغ شخيقيغ في التدػيق والتخويج يقػم بتحجيج ميدانية والية كبيخة لكي يتع  اإلعالن
في  اإلعالنعغ شخيقيغ اما ترسيع  اإلعالنحيث يتع  اإلعالناستخجاميا في 

ات عمى العسالء حيث انيا تقدع اإلعالنلكي يتع تػزيع  اإلعالنمكاتب الجعايات و 
مغ خالل  اإلعالنيتع  أوبحات ولػح اعالنية تقػم بتعخيف السشتج والخجمة  إلى

                                                           
 .511 – 536كي: التدػيق الذب (1)
 .511تاريخ التدػيق الذبكي مقالة عمى االنتخنيت، التدػيق الذبكي:  (5)
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والتمفديػن والخاديػ والرحف والسجالت واليج العسيمة عشج  كاإلذاعةالػسائل التقميجية 
الذخكات  باخترارلتدػيق مشتجاتو عميو ان يقػم في ا اإلعالناختيار وسيمة 

ية حيث ان ىحه الذخكات اإلعالنالتدػيكية السخررة في التدػيق وادارة الحسالت 
يكػن لجييا عمع ودراسة وخبخة كافية تجعميا تدتصيع ان تػضف الصخق الحجيثة في 

 .(1)التدػيق مع السشتجات والدمع والخجمات
 :العامةالهسيلة الثانية العالقات 

عسل ميسا اختمف  أوشخكة  أليتعتبخ العالقات العامة ىي ججار القػة 
 أوتخررو حيث يسكغ لمعسيل ان يقجم مشتج عمى اعمى مدتػى ويقػم بالتخويج 

فقج ميارة كيفية ادارة العالقات العامة  إذاالصخق التدػيكية ولكغ  بأحجثالتدػيق لو 
ان العالقات العامة ىي فغ التعامل مع  العسالء السدتخجميغ حيث إلىفقج الػصػل 

الجسيػر السحجد اي  إلىالجساىيخ فيي تعتسج عمى عجة شخق ووسائل لكي ترل 
عغ عسل رسائل  مدؤولعسل يكػن فييا مكان مخرز لعالقات العامة  أوشخكة 

العسالء ويتع الترخيف  إلىومشطسة يكػن اليجف مشيا الػصػل عالمية دقيقة إ 
بسشتجات وسمع الذخكة وتػضيح البيانات والسعمػمات الستعمقة بيا وتعديد مغ مكانة 
العالمة التجارية لمذخكة وغيخىا مغ الخسائل االعالمية التي ال يجان ترجو باستقخار 

 أساليبمع كل فتخة يتع فييا التدػيق والتخويج لمتتبع فعالقات العامة تعتبخ مغ اىع 
التدػيق  أساليبالتدػيق فال يسكغ االستغشاء عشيا وعشج سعي اي شخز في معخفة 

 .(5)عميو ان يكػن عمى دراية بفشػن العالقات العامة
 :الهسيلة الثالثة المبيعات

ن تكػن عشج السدػق والسخوج لمدمع أج ب يقة البيع تعتبخ ميارة وفغ الشخ 
والخجمات حيث يحجد االستخاتيجيات واالساليب التي يدتصيع ان يقػم باستخجاميا مع 

                                                           
 .31-54سالمي:حكامو في الفقو اإلأالتدػيق التجاري و  (1)
تاريخ التدػيق الذبكي فعالة عمى  ،31 ،التدػيق التجاري واحكامو في الفقو االسالمي (5)

 االنتخنيت.
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ان يكػن لجا السدػق معخفة جيجة بصخيقة عخض  جب العسيل لكي يقػم ببيع السشتج فال
 .(1)السشتج وتعخيفو لمعسيل حتى يجحبو لمذخاء السشتج

 :الهسائل التكنهلهجية الحديثة :الهسيلة الرابعة
سياح ماىخ يتعمع فشػنو فال تعج  إلىالتدػيق بحخ كبيخ يحتاج  أصبح

التدػيق الحجيث فيعج  أساليبالقجيسة في التدػيق لجييا اىسية كبيخة مثل  األساليب
االتراالت ودخػل االنتخنيت عالسشا فمع يعج يػجج و  ػرة اليائمة في عالع التكشػلػجياالث

نتخنيت ويعج العػلسة التي جعمت العالع قخية كػنية ال ولجيو معخفو باألإشخز 
وحمػل محميا الػسائل  ةتغيخ كل وسائل التدػيق القجيس إلىصغيخة ادى ذلظ 

تالف االلكتخونية ومحخكات البحث والحسالت التخويجية والسػاقع االجتساعية باخ
 أساس أصبحتشل ميجيا التي ( وغيخىا في مػاقع الدػ تػيتخ –أنػاعيا )الفيذ بػك 

كتخوني الحجيث وبجأ عجد كبيخ مغ الذخكات تقػم باالعتساد االساسي التدػيق األ
عمى الػسائل الكتخونية الحجيثة في عالع التدػيق لسا ليا مغ اىسية بالغة في نجاح 

  .(5)مشتج أوي سمة التدػيق أل
 ؟ىل يهجد عهامل تهثر على التدهيق

بالصبع نعع تػجج عجة مؤثخات عمى التدػيق حيث ان التدػيق يجرس 
يخغبػن كسا ان التدػيق لو  إذاواحتياجاتيع ويعخف ما الجساىيخ ويعخف خرائريع 

جسيع  إلىاال وىػ ان يختار الصخق واالساليب في التدػيق ليرل  إليوىجف يدعى 
الدمعة ثع يحقق االرباح والعائج  أوالعسالء السدتيجفيغ حتى يقػم بذخاء السشتج 

السالي مغ السشتجات والدمع لحا فيشاك عجة عػامل تؤاثخ عمى التدػيق وسشػضح لظ 
 .(3)كل مشيسا

 
 
 

                                                           
 .31 ،في الفقو االسالميالتدػيق التجاري واحكامو  (1)
 .251التدػيق الذبكي واحكامو لحديغ الذيخاني ص  (5)
 .السرجر نفدو (3)
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 :تحديد ميهل الناس واحتياجاتيم .3
 ءي شيأميػل االندان لذيء معيغ وحاجاتو الحي يخغب فييا عشج نقران 

لو حيث يبجأ التدػيق في معخفة تمظ السيػل ودراسة احتياجات الشاس لكي يقػم 
 .(1)سشتج ليذعخ بأن حاجاتو تتػفخ في ىحا السشتجبتػضيفيا مع ال

 :تحديد الرغبات .4
ا بالخغبة تجاه اي شيء حيث يتع تحػيل ىحا الخغبة بعج ئسً اكل فخد يذعخ د

اخحىا وتختمف الخغبات باختالف السجتسع  إلىحاجة اندانية يدعى  إلىذلظ 
 .(5)والثقافات والعػامل االجتساعية

 :تحديد المطالب .5
يعج مغ العػامل السؤثخة في عالع التدػيق ىي تحجيج السصالب التي يخغب 
فييا الشاس حيث تذسل السصالب عمى الخغبات واالحتياجات التي يذعخ بيا االندان 

التي  الدمعة أوفيقػم التدػيق بتحجيج ىحا السصالب ومعخفتيا لكي يحققيا في السشتج 
  .سيحققو ذلظ السشتج و مصاليبونَّ أيدػق ليا ثع يذعخ العسيل ب

 :الدلع والمنتجات .6
تػفيخ السشتج والدمع وتػفيخ كافة البيانات والسعمػمات عشو تعتبخ مغ اىع 

الدمعة السدػق ليا تحقق رغبات  أوالسشتج  نَّ إلعػامل السؤثخة عمى التدػيق حيث ا
واحتياجات ومصالب العسيل فال بج ان يقػم السدػق بتػضيف السشتجات والدمع مع 

 .ءاحتياجات ورغبات العسال
 دهق والعميل:العملية التبادلية التي تتم بين الم .7

لعل مغ اكبخ العػامل السؤثخة في التدػيق ىي التبادلية بيغ السدػق والعسيل 
والحرػل عمى عسيل دائع وزيادة حيث يحقق اليجف مغ التدػيق وىػ شخاء السشتج 

 .رباحاأل
  

                                                           
 .215عسخ ص  لتدػيق الذبكي في مشطػر الفقيي ألسامةا (1)
 .212 – 213ص  سرجر نفدو،ال (5)
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 مميزات التدهيق 
لمتدػيق عجة مسيدات وخرائز وال يج ان يكػن اي مدػق عمى معخفة جيجة 

  .بيا ومغ اىع خرائرو
جدء مغ حياتشا فالتدػيق  أصبحتاالندانية التي  ةنذصالتدػيق يغيخ مغ األ

يعسل عمى تحجيج رغبات واحتياجات العسالء ويقػم بتػفيخىا عغ شخيق الدمع 
والخجمات التي يدػق ليا يتسيد التدػيق بانو ىػ االدارة الفعمية الي والسشتجات 

قامت  أساسيو والتي عمى مشتج حيث يحقق ليا استشتاج الحي تخغب ف أوشخكة 
الذخكة واسذ العسل حيث يكػن ىجف التدػيق ىػ جحب جسيع العسالء السدتيجفيغ 

عمسي  أساسلكافو الصخق والػسائل الستػفخة لو كسا يتسيد التدػيق بانو يقػم عمى 
الجقيقة السشطسة ويقػم بعسل خصط ومشطع حيث يدتخجم االستخاتيجات واالجخاءات 

جف مشيا الحرػل عمى اكبخ قجر مغ العسالء وتحقيق اعمى ريح تدػيكية يكػن الي
مالي كسا انو يعدز ويقػي مغ العالقات بيغ الذخكة السشتجة وبيغ العسيل فيػ يديج 

   .(1)التفاعل بيشيسا إمكاِنيَّةمغ 
 :ماىي عناصر التدهيق

 :ن  تتػفخ وىيأج ب لمتدػيق عجة عشاصخ ال
  :المنتجات والدلع

ن تحجد ويتع تحجيج أج ب ال يػجج تدػيق الدمع والسشتجات التػجج سمعة  ال
 .(5)األخخى خرائريا ومسيداتيا عغ غيخىا حتى يتع السشافدة بيا بيغ الذخكات 

 :األسعارتحديد 
تشطيسات  إلىوتحتاج  ةفيو شخس ةل ميسا اختمف نذاشو يكػن السشافدي عسأ

 أسعارقػية حتى يدتصيع ان يجخل مجال السشافدة ويقػه لحا فال يج ان يتع تحجيج 
 .(3)األخخى  باألسعارالسشتجات ومقارنتيا 

 
                                                           

  .213 – 215التدػيق التجاري لحديغ الذيخاني ص (1)
 .14قخني ص  الحكع تدػيق بعسػلو ىخمية الحسج (5)
 .السرجر نفدو (3)



 

  
 
 

 املبحث الثاني
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 المبحث الثاني
 حكم التدهيق الذبكي

 األولالمطلب 
 الحكم الذرعي لعقد التدهيق الذبكي

مدألة التدػيق الذبكي احجى الشػازل الفقيية السعاصخة التي اختمفت تعج 
حيث  ،تبعا لالختالف في ترػرىا وفيع حكيقتيا ،حػليا أراء الفقياء السعاصخيغ

 إلىتجػيد التدػيق الذبكي واباحتو في حيغ ذىب الجسيػر  إلىذىب فخيق مشيع 
 تحخيسو ومشعو
الف بيغ الفقياء السعاصخيغ في الخ أسبابلعل مغ اىع  :ذلظ الخالف أسباب

 حكع ىحه السدالة 
 ججة السدالة وحجاثتيا.  .3
عجم اشالع بعزيع عمى التفاصيل الجقيقة التي تقػم عمييا ىحه السعاممة اختالف  .4

  .الكيفية التي تعخض بيا اسئمة السدتفتيغ حػل مثل ىحا السػضػع
كال الصخفيغ  نَّ أء الفخيقيغ أدلتيع يشبغي مالحطة راآوقبل الذخوع في عخض 

  :يمي اتفقػا عمى ما
كبيع لحع الخشديخ  ،ال يجػز تدػيق مشتج محطػر اتفق الفقياء عمى حخمتو :ولا أ

 .ىػ مسشػع شخعا وكل ما ،والخسػر والسدكخات والتراويخ الفاضحة السخمة بالحياء
ن يذسل السشتج السدػق لو عمى ما يخالف أحكام السعامالت في أال يجػز  ا:ثانيا 

 .صشاف الخبػي كانعجام شخط التقابس بيغ األ اإلسالِميَّةالذخيعة 
جل الحرػل عمى أل ،ال يجػز بأي حال مجح البزاعة ووصفيا بسا ليذ فييا ثالثا:

 .أجخ كبيخ
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 المطلب الثاني
 الذبكيقياء المعاصرين في حكم التدهيق فراء الآ

 :القائلهن بالجهاز :األولالرأي 
 اإلفتاءيق الذبكي أمانة  الفتػى بجار القػل بجػاز معاممة التدػ  إلىذىب 

ومفتي  ،والذيخ عبج هللا الجبخيغ .(5)زىخ الذخيفولجشة الفتػى باأل .(1)السرخية
 سمصشة عسان والجكتػر صالح الدجالن.

  :القائلهن بالمنع والتحريم :الرأي الثاني
 ،القػل بتحخيع التدػيق الذبكي ومشعو إلىذىب اكثخ الفقياء السعاصخيغ 

فتاء في السسمكة العخبية الدعػدية بعج تخاجعيا عغ مسغ أفتى بيحا المجشة الجائسة لإلو 
كسا افتى  ،االردنية اإلفتاءالفتػى االولى ومجسع الفقو االسالمي الدػدان ودار 

قخه داغي والجكتػر احسج الحجي الكخدي والجكتػر بالتحخيع الجكتػر عمي محي الجيغ ال
والجكتػر وصفي عاشػر ابػ زيج  ،سامي الدػيمع والجكتػر دمحم بغ صالح السشجج

 .خخون آوالجكتػر سعج الخثالن و 
  

                                                           
راجع فتػى صادرة عغ أمانة الفتػى بجار السرخية بتػقيع احسج مسجوح سعج، ودمحم وسام  (1)

والسقيج بخقع  5111-15-15خزخ ردا عمى الصمب السقجم مغ حدام فػزي الديج عمي بتاريخ 
واصجرت فتػى الحقو عمسا بان دار االفتاء السرخية تخاجعت عغ ىحه الفتػى  5111لدشة  311

 .بالتحخيع
بشاء عمى ان ىحه السعاممة مغ باب الدسدخة، والدسدخة جائدة ما لع تقع عمى غر أو تجليذ  (5)

أو ضمع، فتكػن حالال ال شبيو فيو، والفتػى نذخت مرػرة في كتاب تعخيف العقالء الشاس بحكع 
ػيق التجاري واحكامو التد :أيًزاويخاجع . 32معاممة بدناس، جسع عمي حدغ عبج الحسيج، ص 

دػيق الذبكي مغ السشطػر الفقيي ألسامة ، والت251االسالمي لحديغ الذيخاني ص  وفي الفق
 .11حسج سسيخ قخني ص وحكع التدػيق بعسػلة ىخمية أل ،5شقخ ص األ
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 دلة والمناقذة:األ
 :أدلة المجيزيناول: 

ىحه السعاممة ىي مغ  إلى أنَّ السعاممة التدػيق الذبكي ذىب القائمػن بالجػاز 
وفيسا يمي بيان  ،ةاليب أوومشيع مغ ادخميا في باب االجارة  ،الجعالة أوباب الدسدخة 

  .بو اما استجلػ 
في السعامالت السالية الحل كسا ىػ مقخر في القػاعج الذخيعة كسا في  األصل :ولا أ

ػعا وال يعجو التدػيق الذبكي أن يكػن ن ،(1) َّٰذ يي ىي مي خي ُّٱ :قػلة تعالى
 أصلالدشة بسشعيا فتبقى عمى  أوت نز مغ الكتاب أمغ البيػع الججيجة التي لع ي

 .االباحة
كل دليل يسكغ ان يعارضو دليل فيػ دليل بذخط الدالمة  ونػقر ىحا: بأنَّ 

بعج  الإصل يجػز االستسداك باأل لحا ال ،(5)البج مغ معخفة الذخط ،عغ السعارضة
والػاقع يثبت نقل  ،إليوويقيغ بعجد الشفذ عغ الػصػل  ،ضغ بانتفاء السعارض

ومغ ذلظ  ،دلة يفيج بعزيا حخمة ىحه السعاممةأالحخمة ب إلىعغ االباحة  األصل
فكيف بيا وقج  ،كل السال بالباشل كسا سيأتي في أدلة الخاي الثانيأو  ،والغخر ،القسار

 .(3)اجتسعت جسيعيا في ىحه السعاممة
أجيخا عسل شخكات التدػيق الذبكي ىػ مغ قبيل االجارة فالسذتخك يعسل  نَّ إ ا:ثانيا 

 .يع مشتجاتيا مقابل مبمغ مغ الساللجى الذخكة لب
ونػقر ىحا بانو ال يرمح قياس عسل ىحا الذخكات عمى االجارة الن مغ 

 ةالسشفعن تكػن أاالجخة معمػمة جشدا وقجرا وصفة و الذخوط االجارة ان تكػن 
اجل بيشسا االمخ  إلىلمسعامالت السالية الحل كسا ىػ مقخر في قػاعج الذخيعة ومؤقتة 

 ،فاحذةجل فيو مجيػالن جيالة األجخة و التدػيق الذبكي فاألعمى خالف ذلظ في 
                                                           

 .542سػرة البقخة: مغ اآلية  (1)
تحقيق دمحم الذافعي، الشاشخ دار السدترفى في عمع االصػل البي حامج دمحم بغ دمحم الغدالي،  (5)

 . 523ىجخية، ص 1113الكتب العمسية بيخوت الصبعة االولى 
، والتدػيق الذبكي مغ وجيو نطخ 14التدػيق الذبكي تحت مجيخ لداىخ بمفكيو ص  (3)

 .16اسالمية لخالج الجيشي ص 
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و يعدخ عميو تحجيج زمغ نَّ أكسا  ،يحرل عميو مغ عسػالت السدػق يجيل ما نَّ أل
عقج التدػيق الذبكي الزم مغ جية الذخكة  إلى أنَّ  إضافةقشاعة لمعسالء الججد إ

 .بيشسا عقج االجارة الزم مغ الصخفيغ ،جائد مغ جية السدػق 
فبعج اتسام عسمية  ،جخةأكي مغ باب عقج الػكالة الجائدة بمعاممة التدػيق الذب ثالثا:

تفػيزيا شفػيا  أوجات تبخام عقج وكالة لتػزيع السشإتقػم الذخكة ب ،بيع وشخاء السشتج
يحرل بسػجبو السػزع عمى عسػالت مقابل جيجه في التدػيق ولمػكيل في  ،بحلظ

 الػقت ذاتو الحق في تػكيل غيخه 
خح االجخة أبل ي ،نػقر ىاذ بان الػكيل في عقج الػكالة ال يجفع ليربح وكيال

ك ممدم التدػيق الذبكي فالسذتخ  اما في ،قج تكػن الػكالة بال اجخ أوالستفق عمييا 
كسا ان الػكالة عقج  ،أيًزاذخاء البزاعة التي يدػقيا وبثسغ يديج عغ ثسغ السثل ب

ا التدػيق الذبكي مَّ أ ،اآلخخولػ بغيخ رضا الصخف  ،دخوجائد لكل مغ الصخفيغ ف
 .فيػ عقج الزم مغ جية الذخكة جائد مغ جية السذتخك 

: عقج التدػيق الذبكي مغ قبيل الدسدخة السذخوعة فالذخكة تعصي ىحه عسػالت ارابعا 
صحاب العقار الحيغ يخررػن أعمى مشتجاتيا وشخائيا شأنيا شأن مقابل الجاللة 

 .(1)ا مغ مبمغ العقار السبيع لمػسيط الحي قام بجاللة السذتخي جدءً 
ونػقر ىاذ الجليل بػجػد فخوق جػىخية بيغ الدسدخة وعسػالت التدػيق 
الذبكي يستشع معيا االلحاق والكياس فالدسدخة في البيع والذخاء عقج يحرل بسػجبو 

 ةشخائو وال يذتخط في الدسدخ  أوالدسدار عمى اجخ مقابل تػسيط في اتسام بيع مشتج 
ي التدػيق الذبكي نججه ممتدما بجفع شخاء الدسدار سمعة مغ بيع يتػسط لو بيشسا ف

 .مبمغ مالي
خخ يتسثل في ان آمخ أكذخط التػازن العجدي والسدتػيات الثالثة وىشاك  أو

السشتج غيخ مقرػد لحاتو وانسا مجخد ستار لجعل السعاممة تبجو صحيحو شخعا فاذا 

                                                           
باحة التدػيق الذبكي فاعتبختو مغ باب إزىخ في القػل بلى ىحا استشجت لجشة الفتػى باألإو  (1)

الدسدخة السباحة يخاجع نز الفتػى في كتاب تعخيف عقالء الشاس بحكع معاممة بدناس، لعمي 
 .32الشاشخ دار الجشان الدرقاء  د ت ص ’حدغ عبج الحسيج 
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سقط السشتج مغ قرج التدػيق اختل ركغ مغ عقج الدسدخة الحكيقي وىػ العيغ 
 .(1)مخيغ ضاىخضع الدسدخة ومغ ثع فالفخق بيغ األػ م

 ،سالمكي مغ باب الجعالة الجائدة في اإلالعسػالت في التدػيق الذب نَّ إ ا:خامدا 
 .تيانو بذخكاء ججدإوالتي يدتحقيا السذتخك عشج 

لحاق التدػيق الذبكي غيخ سجيج لػجػد اختالف إ ونػقر ىحا الجليل بأنَّ 
 .(5)حكيقي بشيسا مغ وجػه

 .يذتخط فييا الذخاء بخالف التدػيق الذبكي الجعالة ال نَّ إ :األول .3
ا العسػلة في مَّ أة مقصػع بو عشج تحقق شخط الجاعل الجعل في الجعال :الثاني .4

 اآلخخيغقشاع إعمى نجاح السذتخك في التدػيق الذبكي فيي محتسمة متػقفة 
ال عمى إفال يجػز  ،الجعل في الجعالة محجد نَّ أكسا  ،شبكتو إلىباالنزسام 

  .ا في التدػيق الذبكي فالعسػلة غيخ محجدةمَّ أعػض معمػم 
و لع يخدخ ماال نَّ أل ،ايعج مقامخً  ال ،السجعػل لو لػ لع يحرل عمى الجعل الثالث: .5

يكػن بحلظ قج خدخ مالو  ،العسػلة ن لع يحرل عمىإا السدػق مَّ أبتجاء اا لو عائجً 
 .(3)دون مقابل

الثسغ الحي يجفعو السذتخي في الطاىخ ىػ مقابل الدمعة والعسػلة  نَّ إقالػا  ا:سادسا 
 .لدمعة قج تػسصت فال قسار وال رباومادامت ا ،مقابل جيجه في التدػيق

اما مغ جانب الذخكات  ،ونػقر ىحا الجليل بان الدمعة غيخ مقرػدة لحاتيا
وابخاز العسػالت بذكل  ،فيطيخ ىحا مغ خالل تخكيد جيػدىا عمى عسمية التدػيق

ووجػده انسا ىػ ستار وىسي ووسيمة لمتحايل وىخوبا مغ  ،صارخ دون االلتفات لمسشتج
 إلىفمع تمجا كثيخ مغ الذخكات التدػيق الذبكي  .(1)الػقػع تحت شائمة القانػن 

                                                           
التجارة  255و 254االسالمي لحديغ الذيخاني ص  والتدػيق التجاري واحكامو في الفق (1)

 ..555ي لعمي ابػ العد ص متخونية واحكاميا في الفقو االسالااللك
، وحكع التدػيق الذبكي 51التدػيق الذبكي مغ وجيو نطخ اسالمية لخالج الجيشي ص  (5)

 .15لػصفي عاشػر ص 
 .14حكع التدػيق بعسػلة ىخمية الحسج قخني ص  (3)
 .15التدػيق الذبكي تحت السجيخ لداىخ بالفكيو ص  (1)
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االستثسار في السشتجات اال بعج ان صخحت القػانيغ الغخبية ببصالن االنطسة اليخمية 
تقػم عمى السشتج كسا ان الكثيخ مغ لػائح شخكات التدػيق الذبكي تتعمق  التي ال

وصخف العسػالت واحكاميا بيشسا ال تخرز لسدالة الذخاء اال بذخوط االنزسام 
اما مغ جانب السذتخكيغ فالسقرػد العسػالت ال السشتج ويتزح ىحا  .بديصةفقخات 

لحي ال تتعجى قيستو في شخكة مغ السقارنة بيغ عسػالت التدػيق ومشافع السشتج ا
الف دوالر  52 إلىدوالر في حيغ قج ترل العسػالت  111بدناس عمى سبيل السثال 

 ،يذتخون السشتج بكسيات كبيخة ،كسا ان كثيخا مغ الستعامميغ مع ىحه الذخكات ،شيخيا
شسعا في العسػالت الباىطة فيجفعػن ماال شسعا في الحرػل  إليورغع عجم حاجتو 

 عمى مال اكثخ وىحا ىػ عيغ الخبا والقسار 
 .ارباح مغ قبيل اليبة الجائدة شخعً العسػالت واأل نَّ إ: اسابعا 

ونػقر ىحا الجليل بأن ىحا االستجالل غيخ سجيج الن اليبة مغ عقػد التبخعات 
ت فالذخكة تذتخط شخاء مشتجاتيا لمحرػل عمى ا التدػيق فسغ عقػد السعاوضامَّ أ

ما اشمقت عميو بعس الذخكات لفع اليبة فتكػن بحلظ جدءا مغ  أوالعسػلة 
وال مزسػنة فتجخل في السقامخة ولػ سمع  ،السعاوضة كسا ان العسػلة غيخ متيقشة

كع حخح أعمى القخض واليبة تاليجية  أوفميذ كل ما يدسى لبو يرح شخعا كاليبة 
جل االشتخاك في التدػيق سا وججت ألنَّ إجمو وىحه العسػالت الدبب الحي وججت أل

فال يغيخ  ،غبخ ذالك أولبة  أوفسشيا اعصيت مغ االسساء سػاء ىجية  ،الذبكي
 شيئا  احكيقتيا وحكسي

 :المانعين لمعاملة التدهيق الذبكيدلة أ
بعجد مغ االدلة  إليوذىبػا  استجل الفقياء القائمػن بالتحخيع والسشع عمى ما

 :وىي
فالسذتخك يجفع  ،السعاممة تتزسغ الخبا بشػعيو ربا الفزل وربا الشديئة هىح نَّ إ: واًل أ

فيي نقػد بشقػد مع التفاضل  ،مبمغا قميال مغ السال ليحرل عمى مبمغ اكبخ مشو
لذخكة والسشتج الحي تبيعو ا .(1)الخبا السحخم بالشز واالجساع وىحا ىػ ،خيخأوالت

                                                           
 .6-11وي ػ صحيح مدمع لمششخح  (1)
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ال يعجو ان يكػم ستارا لمسبادلة ووسيمة لاللتفاف  ىػ اسنَّ إلمعسيل ليذ مقرػدا لحاتو و 
ولسا كانت االحكام تبشى عمى السقاصج والسعاني ال  .(1)عمى احكام الذخيعة الغخاء

االلفاظ والسباني فان السشتج يدقط عشج التكيف الفقيي لذخكات التدػيق الذبكي وال 
 .(5)تأثيخ لو في الحكع

 ،غبغ السدػق  إلىدي احتػاء معاممة التدػيق الذبكي عمى الغخر السحخم السؤ  :اثانيا 
م ألعجد السصمػب مغ السذتخكيغ السذتخك ال يجري ىل يشجح في الحرػل عمى ا نَّ أل
نياية يتػقف عشجىا وال يجري  إلى؟ وميسا استسخ التدػيق الذبكي فال بج ان يرل ال

 أوا ميا مشو فيكػن رابحً اليخم ىل سيكػن في الصبقات الع إلىالسذتخك حيغ انزسامو 
 ةعزاء اليخم خاسخون ال القمأ معطع  نَّ أا؟ والػاقع في الصبقات الجنيا فيكػن خاسخً 

حكيقة الغخر اي التخدد بيغ  أصلوىاذا ىػ  ةىػ الخدار  إذافالغالب  ،عالهأ القميمة في 
فعغ ابي  ،وقج نيى االسالم عغ الغخر ةػل العاقبيالسج أوخػفيسا أغمبيسا أ مخيغ أ

رسػل هللا صمى هللا عميو والو وصحبو وسمع عغ بيع الحراة  )نيى:قال ىخيخة 
والتدػيق الذبكي ال يخمػ مغ السخاشخة وجيالة االرباح وغالبا ال  .(3)وعغ بيع الغخر
 .(1)ءيتحقق مشيا شي

الشتساليا عمى الغبغ  ،الشاس بالباشل أمػال أكلتذتسل ىاذ السعاممة عمى  :ثالثا
 ،الفاحر فان السدتػيات االخيخة مغ اليخم الحي ال بج لو مغ التػقف في مخحمة ما

                                                           
 .215قو االسالمي لحديغ الذيخاني صالتدػيق التجاري واحكامو في الف (1)
والتجارة االلكتخونية واحكاميا  – 12االشقخ ص  ألسامةالتدػيق الذبكي مغ السشطػر الفقيي  (5)

االعمسية ػث وفتػى المجشة الجائسة لمبح 541 -545في الفقو االسالمي لعمي ابػ العد ص 
 .55632واالفتاء بخقع 

وسشغ  (والبيع الحي فيو غخر باب بصالن بيع الحراة، )كتاب البيػع، 3/1123صحيح مدمع (3)
 باب الشيي عغ بيع الحراة وعغ بيع الغخور(  )كتاب التجارات، 5/436ابغ ماجة 

، 216االسالمي لحديغ الذيخاني ص  والتدػيق التجاري واحكامو في الفقيخاجع: كتاب (1)
وحكع التدػيق الذبكي  544االسالمي لعمي ابػ العد ص  وارة االلكتخونية واحكامو في الفقوالتج

 . 14في ضػء مقاصج البيػع لػصفي عاشػر ص 
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بيشسا ال يدتفيج في ىحا العقج  ،(1)وليو التي تتعخض لمخدارة ،تذكل الغالبية الداحقة
وىحا الحي  ،(5)اآلخخيغعصاءه مغ السذتخكيغ بقرج خجاع إ ومغ تخغب  ،اال الذخكة

  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ   يي  ىي ُّٱ:جاء الشز بتحخيسو في قػلو تعالى
 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
فيجخل  (.ى ال يأكل بعزكع مال بعس بغيخ حقيقػل القخشبي )السعش .(3)  َّزت

 أوفي ىاذ القسار والخجاع والغرػب وجحج الحقػق وما ال تصيب بو نفذ مالكو 
واثسان  كسيخ البغي وحمػان الكاىغ ،وان شابت بو نفذ مالكو ةعيحخمتو الذخ 

 .(1)لظالخسػر والخشازيخ وغيخ ذ
 األمػالفي  األصل إلى أنَّ رشاد إية فييا آلا هىح نَّ أمام الشػوي وقج صخح اإل

ان تكػن معرػمة وعميو فقج اجسعت االمة عمى ان الترخف في السال بالباشل 
الباشل اسع جامع لكل ما ال يحل في الذخع كاربا والغرب والدخقة والخيانة  ،حخام

 .(2)وكل محخوم ورد الذخع بو
ليو في حكيقتيا قسار مجاره  ،: تذتسل معاممة التدػيق الذبكي عمى مخاشخةارابعا 

فييا مزسغ الدمعة ومجسػس فييا ثسشيا  ةسالية الغشع والغخم فسال السقامخ عمى احت
 .وحمبات السقامخة في التدػيق الذبكي متجاخمة

                                                           
حراءات التي عمى دراسة ندبة الخابحيغ والخاسخيغ في انطسة دراسة بعس اإلوقج ذكخت  (1)

%مغ السدػقيغ اصبحػا غيخ فاعميغ في الشطام الذبكي 62ما يديج عمى  التدػيق الذبكي ان
خالل فتخة زمشية مجتيا عذخة اعػام بيشسا اضيخت ىحه الجراسات ان افطل ندبة رابحيغ التي 

 – 54%وفي حيغ وصمت ندبة الخاسخيغ لمذخكة نفديا )13شسمتيا العيشة البحثية كانت 
 .11ػر الفقيي السامة االشقخ ص شطيخاجع التدػيق الذبكي مغ الس %(66

،وحكع التعامل مع شخكة بدناس 12التدػيق الذبكي تحت السجيخ لداىخ بمفكيو ص  يخاجع: (5)
 كػم، مقالة لدامي الدػيمع مشذػرة عمى مػقع صيج الفػائج.

 .(56ية )اآل سػرة الشداء:(3)
 .335/  5تفديخ القخشبي  (1)
 .112/  6يخاجع: السجسػع شخح السيحب  (2)
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الخابح فييا ىػ الدابق في الذبكة الحي تتجفق  ،في حمقات قسار غيخ مشتيية
ولسا كان  ،بيشسا السخاشخ ىػ الالحق في الذبكة الستعمق بأمل نسػىا ،عميو العسػالت

السشتج في ىحه الذخكات ليذ مقرػدا لمسدػقيغ انسا السقرػد الحافد الحي يجعل 
ولسا كان تال احكام تبشى عمى السقاصج والسعاني ال عمى االلفاظ  ،عمى التدػيق

 ،الذبكيفان السشتج يدقط عشج التػصيف الفقيي لذخكات التدػيق  ،(1)والسباني
يعج وكػنو تجسيع اشتخاكات مغ افخاد تجيخىع  الالفقيية  ةويربح االمخ مغ الػجي

ويجفع فيو االشخاص الحيغ ىع في اسفل الذبكة حػافد مغ سبق ىع في  ،الذخكة
فالتدػيق الذبكي في حكيقتو يتكػن مغ حمقات  ،لعسػلة الذخكة باإلضافةاعالىا 
 .(5)مقامخة
مغ جية  ،اشتسال ىحا السعاممة عمى الغر والتجليذ والتمبيذ عمى الشاس :اخامدا 

السبالغة والتيػيل في فػائج  أو ،وكانو ىػ السقرػد في السعاممة ،اضيار السشتج
اغخائيع  أو ،شسعا في تػسيع الذبكة التدػيكية والحال عمى خالف ذلظ ،السشتجات

وقج قال  ،في الحكيقة مغ الغر السحخم وىحا ،بالعسػالت الكبيخة التي ال تتحقق غالبا
 .(3)الشبي )صمى هللا عميو والو وصحبو وسمع ( مغ غر فميذ مشي

بأن الذخكات العاممة في مجال التدػيق الذبكي تقجم مشتجات  :ونػقر ذلظ
اذ  ،الشاس بالباشل أمػالواكل  ،والقسار ،فيشتفي بحلظ الغخر ،ةائج كثيخ ػ نافعة ذات ف

واجيب عغ ذلظ بأن دعػى تسيد السشتج  .ان وجػد الدمعة يشفي وجػد ىاذ السحخمات
يشرب  ىي دعػى  ،لحاتيا ةفي معاممة التدػيق الذبكي واشتسالو عمى مشافع مقرػد

شخاء السشتج  إلىحتى لػ ادى ذلظ  ،عمى العسػالت وكيفية تحريميا األولاىتساميع 
 .ال حاجو ليا بيا ةبكسيات ىائم

                                                           
السشثػر في القػاعج لمدركذي، تحقيق، الجكتػر تيديخ فائق، الشاشخ، وزارة االوقاف  يخاجع: (1)

 .341/  5ىجخية،  1112الصبعة الثانية، ، الكػيت، اإلسالِميَّة
، التدػيق التجاري 16االشقخ ص  يخاجع: التدػيق الذبكي مغ السشطػر الفقيي السامة (5)

 .، وفتػى المجشة الجائسة وقج سبقت اإلشارة الييا216واحكامو لحديغ الذيخاني ص 
كتاب االيسان باب قػل الشبي صمى هللا  66_  1الحجيث اخخجو االمام مدمع في صحيحو  (3)

 .عميو وسمع )مغ غذشا فميذ مشا ( مغ حجيث ابي ىخيخة رضي هللا عشو.
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 ،ومغ الرفقتيغ في صفقة ،: معاممة التدػيق الذبكي مغ البيعتيغ في بيعةاسادسا 
قال:  -ي هللا عشو)رض ومغ الذػشيغ في البيع جاء الشيي عشيا في حجيث ابي ىخيخه

 .(1))نيى رسػل هللا صمى هللا عميو والو وصحبو وسمع عغ بيعتيغ في بيعو(
)نيى رسػل هللا صمى هللا  :وفي حجيث عبج بغ مدعػد رضي هللا عشو قال
  .(5)عميو والو وصحبو وسمع عغ صفقتيغ في صفقة واحجة(

وفي حجيث عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشو _ ان رسػل هللا صمى هللا عميو 
وال ربح مالع  ،وال شخشان في بيع ،بيع ،) ال يحل سمف :وال وصحبة وسمع _ قال

ومسا فدخت بو الرفقتان والبيعتان والذخشان ان  .(3)وال بيع ما ليذ عشجك ( ،يزسغ
مل في صػر معاممة أوبالت .(1)محخم إلىيذخط عقج في عقج عمى وجو يؤدي 

التدػيق الذبكي يتبيغ انيا اشتسمت عمى بيعتيغ في بيعة عشج الذخكات التي تذتخط 
ػيق حيث تزسغ العقج بيعا لمسشتج واجارة لمتد ،وعقجيغ في عقج واحج ،شخاء السشتج

 .وىحا مشيي عشو شخعا ،في الػقت ذاتو
 ،بأن التدػيق أمخ ال تذتخشو الذخكة عمى احج مغ السذتخكيغ :ونػقر ذلظ
وذلظ اجتشابا لمبيع  ،رغبتيع الذخرية بعج شخاء السشتج ال قبمو إلىبل ىػ أمخ عائج 

 السشيي عشو شخعا وىػ بيعتيغ في بيعة.
                                                           

جاء في الشيي عغ أبػاب البيػع، باب ما  251/  5يث اخخجو التخمحي في سششو جالح (1)
عمى ىحا عغ ( وقال، )حجيث أبي ىخيخة رضي هللا عشو حدغ صحيح، والعسل )بيعتيغ في بيعة

 115/  5والبغػي في شخح الدشة  ،352/  12(، االمام أحسج بغ حشبل في مدشجه أىل العمع
 .( قال ىحا حجيث حدغ صحيحغ بيعتيغ في بيعة وعغ بيع وسمفباب الشيي ع )كتاب البيػع،

واخخجو مػقفا عمى ابغ مدعػد رضي  351/  3خخجو احسج بيحا المفع مخفػعا في السدشج أ (5)
وقال محقق  536/  3بجال الراد سيشا والسدتشج إفطة ال ترمح )سفقتان في سفقة ( بهللا عشو بم

 .السدشج شعيب االرنؤوط: صحيح لغيخه
)كتاب االجارة باب في الخجل يبيع ما ليذ عشجه(  213/ 5الحجيث اخخجو ابػ داود في سششو  (3)

)ابػاب البيػع، باب ما جاء في كخالية بيع ما ليذ عشجك ( وقال:  253/  3والتخمحي في سششو 
)كتاب البيػع ( وقال: ىحا حجيث عمى شخط جسمة  5/15حدغ صحيح والحاكع في السدتجرك 

 السدمسيغ صحيح ووافقة الحىبي في التخميز. مغ ائسة 
 .61يخاجع: العقػد السالية السخكبة لعبج هللا العسخاني ص  (1)
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بان االشكال في عقج التدػيق الذبكي الحي لع يشتبو لو  :جيب عميوأو 
واعصاء  ،السجيدون وىػ انو عقج مخكب اثسخ التخكيب فيو القسار والغخر والجيالة

 ،د العقج السخكب فيحا عقج وىحا اخخلخيار ليذتخي دون ان يدػق ال يجيالسذتخي ا
لفاظ ال وتالعب باأل ،مػرخمط وقمب لأل ،واجازه العقج السخكب استجالال بعقج اخخ

 .معشى لو وال فائجة في الحكع
جلػا بيا والسشاقذات والخدود التي استراء وادلتيع بعج ىحا العخض آل :التخجيح

صحاب الخاي الثاني القائمػن أ إليويتزح ان ما ذىب  ،جابات الػاردة عميياواإل
وسالمتيا مغ السشاقذة وذلظ لقػة ادلتيع  ،بالسشع والتحخيع ىػ الخاجح واالولى بالقبػل

  .ادلة القائميغ بالجػاز لع تدمع مغ السعارضة نَّ أفي حيغ  ،والسعارضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصياثالونتائج ال
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 نتائج البحث
 ،سمػب تدػيقي يعتسج عمى شبكة مغ العسالءأ :معشى التدػيق الذبكي ىػ .3

تجشيج شبكة مغ االعزاء الججد لمتخويح لسشتجات  أساسويقػم الشطام عمى 
ويعتسج الشطام عمى شبكات في شكل شجخة  ،مقابل عسػالت مالية ،شخكة ما

 ،شكل ىخم ذي مدتػيات أو ،ذات أفخع عجيجة يتفخع بعزيا عغ بعس
ذلظ اليخم عمى العسػالت عغ كل  أو ،في تمظ الذجخة األولويحرل العزػ 

بخنامج تدػيقي يسشح السذاركيغ فيو شخاء حق  :وقيل .عزػ ججيج يجخل فييا
والتعػيس عغ  ،الخجمات أووبيع السشتجات  ،التػضيف لسديج مغ السذاركيغ

فزال عغ السبيعات  ،السبيعات عغ شخيق االشخاص الحيغ قامػا بتجشيجىع
 .الخاصة بيع

ل ضيخ مبجأ التدػيق الذبكي )اليخمي ( في الػاليات الستحجة االمخيكية قب .4
الجول  إلىومغ ثسة انتقل  ،ثع شخق اسيا ،اوربا إلىومشيا انتقل  ،خسديغ سشة

 إلىبل قج يرمػن  ،بخنامجيا مئات االالف إلىسيغ صبح السشزأو  ،العخبية
 .السالييغ

التدػيق  إلىعجميا  أو –سمعة  –يشقدع التدػيق الذبكي باعتبار وجػد مشتج  .5
الذبكي القائع عمى الجفع الشقجي السجخد لالشتخاك في شبكات وشبقات 

تى بيل أ وأ ،وذلظ لمحرػل عمى عسػالت عغ كل عسيل اتيت بو ،التدػيق
 .فخاد شبكتظأحج أ

وضيفة مدػق  إلىلمذخكة ولمسذتخي لمداعة ىػ االنزسام  األولالسقرج  نَّ إ .6
لمحرػل عمى العسػالت فيجف لمذخكة حدب الصبقة التي سيجخل فييا  

ىػ جحب اكبخ عجد مغ السذتخيغ السدػقيغ لمحرػل عمى اكبخ ندبة  الذخكة
وىجف السذتخي ىػ العسػالت التي سيجشييا بشاء عمى دعاية  ،مغ الخبح

  .شخكات التدػيق الذبكي
  .انبخى لمخد عمييا بعس العمساء ،ذكخ بعس السجيديغ لمتدػيق الذبكي شبيا .7
وما اتزح مغ اشتسال  ،سبق بيانو في تكييف التدػيق الذبكي بشاء عمى ما .8

الشاس  أمػالالغبغ واكل  و  الغخرو  السدخو  عقج التدػيق الذبكي عمى القسار
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وىحا ما ىب  ،االعانة عميوو  بالباشل فيػ عقج محخم فاسج ال يجػز التعامل بو
لة الجالة وقج استجلػا باالد .جساىيخ العمساء والباحثيغ في عحا العرخ إليو

الشاس بالباشل  أمػاليدخ والقسار والغبغ والطمع والغر واكل سعمى تحخيع ال
  .ادى الييا  أووتحخيع كل ما تزسشيا 
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 التهصيات 
لحالل والبعج عغ الحخام وتحخي ا ،بتقػى هللاأوصي نفدي وجسيع السدمسيغ  .3

 و.والسذتب
ييع التاكج وسػال اىل لسجخد الجعايات بل عم وصي السدمسيغ بعجم االغتخارأو  .4

 ميزي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ: شكل قال تعالىأالعمع عسا 

 .(1)َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني
 :وصييع بالشدول عشج حكع هللا تعمى وعجم تقجيع ىػى الشفذ قال تعالىأو  .5

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخُّٱ
 .(5) َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

العمع ببيان حكع ما يجج مغ الشػازل وتشبيو الشاس عمى  ةالعمساء وشمب يوصأو  .6
 .الت السحخمةالسعام

 جئ يي ىي ني ُّٱ :قال تعالى ةمَّ وصييع بالتعاون في نفع األأكحلظ  .7

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ

 حص مس  خسحس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت

 جف مغ جغ معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص

 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف

 .(3) َّ هل

                                                           
 .4اية  سػرة االنبياء: (1)
 .32اية  سػرة الشداء: (5)
 .5سػرة السائجة: اية  (3)
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 يه  ىه مه جه ُّٱ: باجتشاب التشازع قال تعالىوصييع ألظ كح .8
 َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي

ُّ ِّ َّ (1). 
قدام والكميات الذخعية والسخاكد البحثية ببحل الجيج في بحث األ يوصأ .9

 .الشػازل السعزمة
يػم الجيغ وسمع  إلىهللا عمى نبيشا دمحم وعمى الو وصحبو ومغ اتبعيع باحدان  ىوصم

  .اتدميسا كثيخً 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .13سػرة االنفال اية  (1)



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 املزاجع واملصادر 
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 السخاجع والسرادر 
 القخان الكخيع: 

مشذػرة عمى شبكة  ،رنا احسج ،تاريخ التدػيق الذبكي مقالة لسحسػد حامج .3
 )االنتخنيت (

الشاشخ  ،التدػيق التجاري واحكامو في الفقو االسالمي لحديغ الذيخاني .4
 م 5111التجميخية الخياض شبعة 

بحث مشذػر في  ،عسخ االشقخ التدػيق الذبكي مغ السشطػر الفقيي السامة .5
 .5113 األولالعجد  ،مجمة الدرقاء لمبحػث والجراسات

ديػان السصبػعات  ،التدػيق مجخل السعمػمات واالستخاتيجيات لسشيخنػري  .6
 .ت-ثانية دالجامعية الجدائخ الصبعة ال

لتػزيع دار الذخوق لمشذخ وا ،التدػيق مجخل استخاتيجي الحسج شاكخ العدكخي  .7
 .م5111الصبعة االولى عسان 

بحث  ،تكييف التدػيق الذبكي واليخمي وحكسو لسحسج بغ عبج العديد اليسشي .8
 .م16/2/5115اء االلكتخوني بتاريخ مشذػر عمى مػقع مشتجى الفقي

ىجخية تحقيق دمحم  341تيحيب المغة ابػ مشرػر دمحم بغ احسج االزىخي ت  .9
بيخوت الصبعة االولى  –عػض مخعب شبعة دار احياء التخاث العخبي 

 م.5111
مقالة  ،حكع التدػيق الذبكي في ضػء مقاصج البيػع لػصفي عاشػر ابػ زيج .:

 ،ىجخية 1131رمزان  223العجد  ،مشذػرة بسجمة الػعي االسالمي الكػيتية
 .م5111اغدصذ 

 ،بحث مشذػر في مجمة الحق ،حسج سسيخ قخنيحكع التدػيق بعسػلة ىخمية أل .;
العجد الدادس  ،بحػث والجراسات بجسعية الحقػقييغالرادرة عغ لجشة ال

 .م5111ىجخية السػافق فبخايخ  1135 األولربيع  ،عذخ
خاث الشاشخ دار احياء الت ،سج فؤاد عبج الباقيـمحتحقيق  ،صحيح االمام مدمع .32

  .ت-د ،العخبي بيخوت


