
 
 

                                      

 

 

 : إعداد
 

 

 يشؼم ػٍادِ ػظكز انؼُشيد |
 السدرس بؾزارة  األوقاف والذؤون اإلسبلمية بدولة الكؾيت 



 

 التشويق الشبكي دراسة فقوية تطبيقية

704 



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

705 

 ادلمديح
إن الحسددد ن محسدددس ومدددونيشغ ومدددووبرس وموددؾو إليددغ ومنددؾ   ددان مددؽ 

ؽ سيئات أعسالشا مدؽ هدددس ف  دبل مزد  لدغ ومدؽ  زدم  شرور أمبدشا وم
 ددبل ددداد  لددغ وأشدددد أن ال الددغ إال ف و دددس ال شددريػ لددغ واشدددد أن  ا 
 عبدس ورسؾلغ صمى ف عميغ وعمى الغ وصحبغ إلى هؾم الدهؽ أما  ند....

كدان  مدا ،مؽ أدؼ السؾاضيع الوي هشبوي الوركيز عميدا  حثا ودراسة إن 
 قدغ وعنامد  الشداس ويونمق قي  ،يسا إ ا كان مناصرا س الشاساقع  بلمس و 

ومدؽ دشدا  ،الوددؾيق الذدب يومؽ دذس السؾاضديع :  ،بينا وشراء يسا بيشدؼ 
جدددغ الشددداس اليدددؾم  دددي كدددان  حوا مددداوددددؾ  ،البحددد مؾضدددؾ  عبدددرز أدسيدددة 
الوددي هشدددر  يدددا الددؾ رة  السؾاضدديع وأ زددا دددؾ مددؽ ،دؼ عاوعجددار عنددامبلعدؼ 
 وداو  عنظدي   سدا عامدا عبارة عؽ وأن أكثر ما كوب  يدا  ،لكا يةالنمسية ا

وببدروز مثد   ،ظدي عردؾرات عامدات  دؾل ددذا السؾضدؾ عن والبواو   قيقدة ال ،
ال عكداد عددر   ودى  ،ددذس الذدركات الوددؾيقية الودي اموذدرت اموذدارا عغيسدا 

ومدشدؼ مدؽ عدؾرد ودود  ليحرد  عمدى  ،أ دات إال دست مبدغ  الددوؾل  يدغ 
وأبدديؽ الح ددؼ  ،أكوددب  ددي دددذا السؾضددؾ  الذددا ػأن  تومددؽ دشددا ودد ،الالسدد

وف السؾ ددق ودددؾ الددداد  إلددى سددؾاء  ،الذددرعي  يددغ مددؽ أقددؾال أددد  النمددؼ 
 الدبي .

 أطثاب اخرٍار ادلٕضٕع ٔأًٍْرّ:
ودشدا  ،وقد  كرت شيئا مدؽ أدسيدة السؾضدؾ  إشدارة  دديرة  دي السقدمدة 

 :وا ة  ي دذا السؾضؾ أ كر أدؼ االسباو الوي د نوشي لمك

ليس عمى مدوؾ  البمدان  دا بلت  اموذارااموذار السؾضؾ  : ـــ  1
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 ب   وى  ي دول الورو وإن كامت مذأعغ مؽ عشددؼ. ،اإلسبلمية  حدب

وإن وجدت  نمى سبي  البواو   ، ؾلغ الدراسات والبحؾثقمة : ـــ  2
 ولذلػ أ ببت أن أعشاولغ  ذئ هشال الورض وإن لؼ اسوؾ غ.

رغبوي  ي الكوا ة عؽ مؾضؾ  مناصر  خدم أد  اإلسبلم ويأعي : ـــــــ  3
  الجدهد والسبيد لمبذرية قاطبة.

اموسدداس كثيددر مددؽ الشدداس واال ووددان بدددذا الشددؾ  مددؽ السنددامبلت : ـــــــــ  4
لكثدرة  ؛واألثريداء ،ةمد وى  غؽ مؽ دومغ أمغ سيربح مؽ أد  األمؾال الظا 

لذا أ ببت أن أبديؽ الح دؼ  وغيردا؛ ،)عدؾق لوربح( ،لمشغر الذنارات البل وة
 مؽ الشا ية الذرعية.

 اندراطاخ انظاتمح:
 ،وبنزدددا  ددي مجددبلت عمسيددة ،مشذددؾرة عبددر اإلمورمددت  اوجدددت  حؾثدد

 ومؽ أبرزدا:،وبنزدا رسا   جامنية

 (1)ت " "اإلمورمدد وؾر سددامي سددؾيمؼ السشذددؾر عبددر شددبػالدددك  حدد . 1
 السدألة  بوؾ ،  خبل مؽ  كر الخبلف واإل اطةوال وقد جاء عمى سبي  الرد

 ي. ا وقار البح  لموؾثيق النمس جؾامبدا، إضا ة إلى مؽ جسيع

 .(2)الوي عنس  هذكر طريقة وأسس  الذركاتإبراديؼ الزرير، ودؾ  .2

                           
 (  مؾقع اإلسبلم اليؾم ، مادة  واو  الودؾيق الذب ي .1)
( مددددادة الودددددؾيق www.saaid.net/fatwa/f41.htm)  ،(  مؾقددددع صدددديد البؾا ددددد 2)

  الذب ي .
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أ سدد -  ؼ الوددؾيق  نسؾلدة درميدة دراسدة  قديدة قامؾميدة مقارمدة . 3
ذدؾر  دي مجمدة الحدق ، الردادرة ودؾ البحد   حد  مح دؼ مش ، سسير قرمي

 -عؽ لجشة البحؾث والدراسات  جسنية الحقؾقييؽ ، بدولة اإلمارات النربيدة 
السؾا دددق  براهدددر  1432النددددد الددددادس عذدددر ، ربيدددع األول  -الذدددارقة 
2١11  (1). 

 شركات الودؾيق الذب ي دراسة  قدية مقارمة لنسار الزبلعيؽ. . 4

عكييبدددغ وأ  امدددغ البقديدددة بشددددر بدددؽ صدددقر الودؾيددددددددق الذب ددددددددي .  5
الذ ابي، رسالة ماجددوير  دي جامندة   بدؽ سدنؾد اإلسدبلمية. وغيدر  لدػ 

 مؽ البواو  والدراسات.
 حدددد  مقدددددم لشيدددد  درجددددة  ،لمذدددددراميالودددددؾيق الوجددددار   ددددديؽ .  6

 اإلسبلمية.  جامنة اإلمام   بؽ سنؾدالدكوؾراس  ي 

الح ددؼ الذددرعي لمسدددألة  عمددى بيددانالبودداو : وقددد جدداءت قاصددرة . 7  
اإلسددبلمي  وبذدد   مخورددر،ومؽ دددذس البودداو   ودداو  كدد لف مددؽ مجسددع البقددغ

لمبودددؾ ،   ددداألزدر الذدددريك، ومركدددز األلبدددامي ، ولجشدددة البودددؾ  (2)ن الددددؾدا
 .(3)السناصريؽ  واو  الندهد مؽ النمساء إلى إضا ةت  ،و وؾ  مبوي عسان

ز  دؾل بيدان الح دؼ الذدرعي مدع وقد وجددت ددذس البحدؾث والبوداو  عركل د

                           
 .http://iefpedia.com/arab/?p=26704(  مشذؾر عمى مؾقع: 1)
  م . 2١١4(   وؾ  مجسع البقغ اإلسبلمي  الدؾدان ، دار الجشان، الزرقاء، 2)
 (  هشغر:  وؾ  الذيخ   صالح السشجد، والدكوؾر عمي محي الدهؽ القرة داغي.3)
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 الدلي ، وقد امبردت  نض البحؾث  إضا ة ما همي:

مددداقش مجسدددع البقدددغ اإلسدددبلمي الددددؾدامي هراء السجيدددزيؽ لددددذس  – 1
 النسمية.

جددداء  دددي  حددد  الذددديخ/   السشجدددد  كدددر أسدددباو اموذدددار ددددذس  – 2
 النسمية.

 .جاء  ي  ح  الدكوؾر/ أ سد الددمي عدة عكييبات  قدية – 3

جاء  ي  ح  الدكوؾر/سامي الدؾيمؼ بيان لبكرة الودؾيق الذب ي  – 4
 .ومؾقك القامؾن مؽ البرامج الدرمية
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 يثاحووقرح ٔطووذركووٌٕ خ ووح انثنووق يووٍ يمديووح  ٔ ٍٓوود  

 ٔخا ح.

 ادلمديح: ٔذرضًٍ اَذً 

 أدسية السؾضؾ .  -1

 أسباو اوويار السؾضؾ . -2

 وظة البح . -3

 مشدج البح . -4

 : ٔفٍّ ي هثاٌ. انرظٌٕك انشثكًتانرًٍٓد: يف انرؼزٌف 

 نغح ٔاص الحًا.  انرظٌٕكادل هة األٔل: ذؼزٌف 

  انرظٌٕك انشثكً تاػرثارِ نمثا ٔػهًا.ذؼزٌف ادل هة انثاًَ:

 :انةي أرتؼح  ٔصٕرِ . ٔفٍّ انرظٌٕك اذلزيً: ادلثنق األٔل

 ادل هة األٔل: َظاو انرظٌٕك اذلزيً.

 صٕر انرظٌٕك اذلزيً. ادل هة انثاًَ:

 ادل هة انثانق: انفكزج اجلْٕزٌح نهرظٌٕك اذلزيً .
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 انفزق تني انرظٌٕك اذلزيً ٔانرظٌٕك انشثكً.: انزاتغ ادل هة
 .انُشأج انرأرخيٍح نهرظٌٕك انشثكًًَ:  ادلثنق انثا

 اخلصائص ادلشرتكح نشزكاخ انرظٌٕك انشثكً ادلثنق انثانق:

 .كاخ. ٔفٍّ ي هثاٌادلثنق انزاتغ:صٕر نثؼض انشز

 ادلثنق اخلايض: انركٍٍف انفمًٓ نهرظٌٕك انشثكً.

 ادلثنق انظادص: حكى انرظٌٕك انشثكً.
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 يُٓج انثنق:
 اعبنت  ي كوا ة دذا البح  وظؾات السشدج اآلعي: 

ا قب  بيان   سدا ليوزدح  -1 عرؾير السدألة السراد  حثدا عرؾيرتا دقيقت
 السقرؾد مؽ دراسودا.

السدددألة مددؽ مؾاضددع االعبدداق أ كددر   سدددا بدددليمدا مددع إ ا كامددت  -2
 عؾثيق االعباق مؽ مغامغ السنوبرة.

 إ ا كامت السدألة مؽ مدا   االووبلف،  أعبع ما همي:  -3

أ ددرر محدد  الخددبلف إ ا كامددت  نددض صددؾر السدددألة محدد  وددبلف  - أ
 وبنزدا مح  اعباق.

  النمدؼ، وي دؾن أ كر األقؾال  ي السدألة وأبيؽ مؽ قال بدا مدؽ أدد - و
عرض األقؾال  دب االعجادات البقدية، وأ كر األقدؾال  دي السددألة مبودد تا 

  الورعيب الواريخي لمسذادب.

أقورر عمى السذادب البقدية السنوبدرة، مدع بيدان وجدغ الداللدة مدؽ  -ج
 ك  دلي ، و كر ما هرد عمى األدلة مؽ مشاقذات وما  جاو  غ عشدا.

 أد  السذدب مبدغ.أوثق األقؾال مؽ كوب  -د

أ كر القؾل الراجح  ي كد  مددألة،مع بيدان سدبب الودرجيح، و كدر  -دد 
 ثسرة الخبلف،إن وجدت.

أعوسد عمى أمدات السرادر والسراجع األصمية  ي الوحرير والوؾثيق -4
 والوخريج والجسع.
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 أرقؼ اآل ات  مع بيان سؾردا. -4

مددا  كددرس أددد  أوددرج األ ادهدد  مددؽ مغامدددا مددؽ كوددب الدددشة، وأبدديؽ -6
الذأن  ي درجودا، إن لؼ عكؽ  ي الرحيحيؽ أو أ دددسا،  دإن كامدت كدذلػ 

  أكوبي  يشئذ بوخريجدا مشدسا.

عشدددد عخدددريج الحدددده  أقدددؾم بدددذكر الكوددداو والبددداو ثدددؼ  كدددر الجدددزء -7
 والربحة ورقؼ الحده . 

 غير السذدؾريؽ .أعرجؼ لؤلعبلم  -8

 ي عؾصمت إليدا  ي البح .أعقد واعسة، أ كر  يدا أدؼ الشوا ج الو -9

 أعبع الرسالة  البدارس البشية السونارف عميدا، ودي: -1١
  درس اآل ات القرهمية.

  درس األ اده  واآلثار.

 . درس األعبلم

  درس السرادر والسراجع.
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ٔفٍوّ  :ٔاصو الحا نغوح انشوثكً ذؼزٌف انرظوٌٕك انرًٍٓد: ٔفٍّ
 ي هثاٌ:

 ادل هة االٔل: ٔفٍّ فزػاٌ:
 . نغح ذؼزٌف انرظٌٕك  ألٔل:انفزع ا

ق، ، ومشددددا الددددؾق وددددؾ مؾضدددع  لودددة الوددددؾيق  دددؾ، : أصدددمدا مدددؽ س،
 {.إال إمدددؼ ليددأكمؾن الظنددام ويسذددؾن  ددي األسددؾاق }البياعددات ، قددال عنددالى

 البرقان
والددددؾقة لودددة  يدددغ. وعددددؾق القدددؾم إ ا  ددداعؾا واشدددوروا. و دددي  دددده  

 .الجسنة:إ ا جاءت سؾيقة
ق ،  بوح الؾاو  دؾ: القيادة والوقدم ، ومشدغ سداق اإلبد  وغيرددا ، والدؾ،

ؾاقا ، لكؽ قمبت الؾاو  اء لكدرة الديؽ .   دؾقدا سؾقا وسياقا ، وأصمدا س 
الددددؾق، سدددسيت بددددا ألن  الجسدددع أسدددؾاق. ؛ أ  عجدددارة، وددددي عردددوير

 .(1) الوجارة عجمب إليدا وعداق السبينات محؾدا
ي عيددددر وصدددؾل جسيدددع أوجدددغ الشذددداد الوددد ؾدددد  :الددددؾيق اصدددظبل ا

لومبيددة  السشوجددات ) الدددمع ، األ كددار ، الخدددمات ( إلددى السدددودمكيؽ ، و لددػ
 (2)رغباعدؼ ، أو بوحبيزدؼ عمى اقوشاء دذس الدمع

                           
  (.167/ 1١(  لدان النرو )1)
،  حد  د الؾدداو ريحداو  يقدات السردر ية عبدهشغر: الوددؾيق والدسددرة  دي الوظب(  2)

، ومردظبى  ددشيؽ  2١ص:   غير مشذؾر مؽ مقوشيات م وبدة بشدػ دبدي اإلسدبلمي ،
اقورداد ة ، سدسير  -19، الوددؾيق ، مغدرة 16زدير ، الودؾيق مباد دغ وطرقدغ ، ص: 

   هؾسف.
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 انفزع انثاًَ:   ذؼزٌف انشثكً نغح .
والذددديؽ والبددداء والكددداف أصددد  هددددل عمدددى عدددداو  الذددديء  :)الذدددب يو 

عذددددباكت األمددددؾر وعذددددا  ت  قال: ،، ومشددددغ عذددددبيػ األصددددا ع(1)واووبلطددددغ
 وسسي دذا الشؾ  مؽ الونام  بدذا االسؼ، ألن ،واشوب ت: الوبدت واوومظت

 ذددب ة الرددا د الددذ   رددظاد ة الونامدد   ددغ هؾجددد شددب ة مددؽ النبلقددات شددبي
 الدسػ.

وأما شب ات الودؾيق  دي:  كرة عدؾيقية مذأت لددعؼ عددؾيق مشوجدات 
السددودمكيؽ السددودد يؽ،  شركة منيشة عدؽ طريدق عحدهدد  اجدات ورغبدات

ثؼ عرسيؼ السزيج الودؾيقي الذ  هوبق مع دذس الحاجات والرغبات الوي عدؼ 
 .(2)ثعقدهردا اسوشادات إلى دراسات وبحؾ 

                           
 (.1١/447( مادة )شبػ(،. ولدان النرو )3/242( هشغر: منجؼ مقاهيس الموة )1)
 (.22ء  ي أسس الودؾيق، د.   أميؽ الديد عمي، )ص (  هشغر: جا2)
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 ادلزاد تانرظٌٕك انشثكً تاػرثارِ نمثًا ٔػهًًا:: ًَانثا ادل هة
أسمؾو عدؾيقي  نوسد عمى شب ة مؽ النسبلء، ويقؾم الشغام عمى  دؾ  
س عجشيد شب ات مؽ األعزاء الجدد لمورويج لسشوجات شركة مدا مقابد  أسا

عسؾالت مالية، وينوسد الشغام عمى شب ات  ي ش   شجرة  ات أ ر  عدهدة 
هوبدر   نزددا عدؽ  نددض أو  دي شد   دددرم    مددوؾيات ويحرد  النزددؾ 
األول  ددي عمددػ الذددجرة أو  لددػ الدددرم عمددى عسددؾالت عددؽ كدد  عزددؾ جدهددد 

 .(1)اهدو   يد

وبددديؽ مسدددا سدددبق أن عددددسيوغ  الوددددؾيق الذدددب ي عرجدددع إلدددى شدددب ات ه
والشغددام  ،اإلمورمددت الوددي عدددوخدم  ددي الوددرويجالنسددبلء، ولدديس إلددى شددب ة 

 نوسد عمى شب ات  ي ش   شجرة  ات أ ر  عدهددة، أو  دي شد   ددرم    
درجات ومدوؾيات مودرجة، ويحر  النزؾ األول  ي دذس الذجرة أو الدرم 

 ك  عزؾ جدهد هدو   يدا. عمى عسؾالت عؽ

مبدأ الوددؾيق الذدب ي ومؽ وبلل الشغر  ي الودؾيق الذب ي هوبيؽ أن 
عمدى إقامدة عبلقدات بديؽ السردشع والسددودمػ، واالسدووشاء عدؽ كا دة   نوسد

الددؾكبلء والؾسددظاء وشددركات الدعا ددة واإلعددبلن، واسددوخدام مبدددأ الودددؾيق 
، ويدددوؼ إلوددداء جسيدددع الذدددب ي  جنددد  السشدددوج  رددد  إلدددى السددددودمػ مباشدددرة

الوحؾيبلت الوي  حر  عميدا الؾكبلء والؾسظاء ومردرو اعدؼ مدؽ إ جدارات 
ومرعبات ودعا ة وعددؾيق، ويدوؼ عؾزيدع مجسدؾ  ددذس الشبقدات بديؽ السردشع 

                           
هشغددر: الودددؾيق الذددب ي مددؽ السشغددؾر البقدددي أسددامة  ،(  مددأوؾ  مددؽ عدددة عنريبددات1)

الوددؾيق الذدب ي عحدت السجددر  ،عسر األشقر.، وعنريدك الذديخ/ سدامي الددؾيمؼ
 لزادر سالؼ بمبقيغ.
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وبديؽ مجسدؾ  الزبدا ؽ  دي شد   عسددؾالت،  يدوؼ عؾزيدع مشوجدات الذدركة  ددي 
 قددؾم السذددور   مبدددأ الودددؾيق الذددب ي بؾاسددظة النسددبلء السذددوريؽ،  يدد 

 نسدد  الدعا ددة الذددبدية لمذددركة ومشوجاعدددا، ويحردد  عمددى عسؾلددة مغيددر 
 .(1)عدؾيقغ لسشوجات الذركة و ق شرود منيشة عخومف مؽ شركة إلى أور  

كثيدددرات مدددؽ عمددػ الذدددركات عنوسدددد عمددى وسدددا   االعرددداالت  ويبل ددأ أن 
، جداء الحدهثة لورويج سدمندا ومشوجاعددا واسدوقظاو أكثدر عددد مدؽ النسدبلء

:  ؾن الوددؾيق غمرد  ي البقرة الدادسة مؽ شرود شركة دبدة الجزيدرة مدا
  رريًّا  الد ع الشقد  لد  شركة دبة الجزيرة أو  الذي ات 

السنوسددددة أو  الوددددؾق عبدددر السؾقدددع اإللكورومدددي الخددداص  الذدددركة أو 
 .(2) اإلهدا  البشكي أو  الحؾالة البشكية عمى  دا ات دبة الجزيرة

ا سددبق هوبددديؽ أمدددغ إمسددا سدددسي ددددذا الشددؾ  مدددؽ الوددددؾيق مددؽ ودددبلل مددد
 الذدددب ي مددددبة إلدددى شدددب ات النسدددبلء والزبدددا ؽ الدددذهؽ  قؾمدددؾن  الدعا دددة 
واإلعدددبلن لذدددركة أو مؤسددددة مدددا، وليددددت الوددددسية راجندددة إلدددى شدددب ة 
السنمؾمددات النالسيددة اإلمورمددت، كسددا قددد هوبددادر إلددى أ دددان مددؽ قددد  دددسنؾن 

 .(3)ودؾيقية ألول ودمةبدذا الشؾ  مؽ األساليب ال

                           
حد  لشيد   درجدة الساجددوير   (15- 14(  هشغر: الودؾيق الذدب ي لمدذ ابي ص:  )1)

 . ي جامنة اإلمام
 (  هشغر: عقد دبة الجزيرة.2)
 (.15- 14(  هشغر: الودؾيق الذب ي لمذ ابي ص:  )3)
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 :ي انة أرتؼحٔفٍّ : انرظٌٕك اذلزيً ٔصٕرذّ.ادلثنق االٔل
 : انرظٌٕك اذلزيً.األٔلادل هة 

ارعباد النا د لمسذورك عمى دوؾلغ  ي مددوؾ  مدرعب   :الشغام الدرمي" 
 سدددوؾيات أوددر  عذدد    سجسؾعدددا طبقددات، ويددزداد النا ددد كمسددا كددان مؾقددع 

 أمددغ مغددام  ،(1)س الدددرم ( ، ود ددذا أرك األول)ر السذددورك أقددرو إلددى السذددو
السذدورك مبمودا لكدي هدربح مدؽ اشدوراك مدؽ  دأعي  نددس،  مؽ السال هد ع  يغ

والشغام بدذا الذ   موسحض لمشقد  ،ود ذا ودذا  ذورك لكي هربح مسؽ  ندس
مقابد  سدمنة، هؾصدف  يشددا   إ ا أدومت  يغ سدمنة،  حيد   ردبح  ، الشقد

  الودؾيق الذب ي
 محؾدا مؽ األسساء. الشوراك ثسشا ، أ و "الودؾيق موندد الظبقات" أوا
الوددؾيق  سسي  الدرمي ألن الونام  بدذا الشؾ  مدؽالودؾيق الدرمي:  

رأس وا دد  دي قسودغ، وقاعددة واسدنة، و  كبشاء الدرم،  الدرم لدغ هؾجد بشاء
ثددؼ عأوددذ القاعدددة  الودددؾيق الذددب ي هبدددأ  ددي قسوددغ  ذددخص وا ددد، كددذلػ
 .(2)مالحال  ي الدر  العدا  شيئات  ذيئات كسا دؾ ا

عكدؾن   أمدغ : مغدام اسدوحدثوغ  ندض الذدركات لوحقيدق األربداح ،وقي : 
الس ا أة  يغ عمى اسوقظاو النسبلء الجدد ، وعقددر  ظريقدة  ددابية درميدة 

 .(3)كسة موذا  ة راامو

                           
، شؾيش السحاميد ،  ح  مقدم لسؤعسر قزا ا مالية مناصرة مؽ (  الدسدرة الدرمية1)

 .4،ص:م2١١4قاء األدمية، األردن، مشغؾر إسبلمي، كمية الذرينة جامنة الزر 
 (  الودؾيق الذب ي مؽ السشغؾر البقدي أسامة عسر األشقر.2)
 ،أ سددد سددسير قرمددي-(    ددؼ الودددؾيق  نسؾلددة درميددة دراسددة  قديددة قامؾميددة مقارمددة 3)

== 
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 :  ح انرظٌٕك اذلزيًصٕرذانثاًَ: ادل هة 
اشدوراك لكدي ، مؽ السال  د ع الذخص مبموا ي أن ه صؾرعغ  وعومخص

 قشدع هودريؽ  سثد  مدا قدام  دغ أن  ذدوركؾا ددؼ  ويأوذ ددؾ م ا دأة أو عسؾلدة
ثؼ ك  وا د مؽ ددؤالء الدذهؽ امزدسؾا لمبرمدامج  ،مقاب   لػ ويحر  ، أ زا

 سيقشع هوريؽ ليذوركؾا أ زا

  أمت عد ع لزيدد عمدى أن عأودذ مدؽ  ،األول عمى عسؾلة إضا ية، ود ذا
دددذس اآلليددة شددجرة مددؽ األعبددا  الددذهؽ امزددسؾا  عسددرو وعبيددد. سددووكؾن مددؽ
 .(1)لمبرمامج عمى ش   درمي

أمدددغ ارعبددداد النا دددد لمسذدددورك عمدددى دوؾلدددغ  دددي مددددوؾ  مدددرعب   وقيددد :
 سدددوؾيات أوددر  عذدد    سجسؾعدددا طبقددات،ويزداد النا ددد كمسددا كددان مؾقددع 

 .ا ، ود ذس الدرم (أالسذورك أقرو إلى السذورك األول)ر 

اك بشغددام عدددؾيقي) درمددي شددب ي (  جمددب  يددغ كدد  مذددارك ر االشددوأو 
يؽ ، وكدد  مددؽ دددذهؽ ي ؽ هوددر،  جمددب اثشدديؽ... ، ود ددذا ، وي ددؾن  لددػ  مذددارك،

لدغ  مقاب  مبمغ مؽ السال هد نغ السذدورك مقابد  مشدوج صدؾر   ودى هوددشى

                                                                                                           
== 

لجشددة البحددؾث  ودددؾ البحدد   حدد  مح ددؼ مشذددؾر  ددي مجمددة الحددق ، الرددادرة عددؽ
الندددددد  -ارقة الذددد -والدراسدددات  جسنيدددة الحقدددؾقييؽ ، بدولدددة اإلمدددارات النربيدددة 

 .2١11السؾا ق  براهر 1432ع األول الدادس عذر ،ربي
د. سددامي بددؽ إبددراديؼ الدددؾيمؼ، مدددهر مركددز البحدد  والوظددؾير  السجسؾعددة  :(   حدد 1)

 الذرعية  ذركة الراجحي السرر ية لبلسوثسار.
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 .(1)الدوؾل  ي مجال الودؾيق

 :زيًانفكزج اجلْٕزٌح نهرظٌٕك اذل: انقانث  هةادل
عددومخص  ددي قيددام الذددخص  ذددراء مشوجددات شددركة مددا ثددؼ  قددؾم  لددػ  

السذور   الدعا ة لسشوجات الذدركة وإقشدا  اآلودريؽ  الذدراء مشددا ، ويأودذ 
دددؾ م ا ددأة أو عسؾلددة مقابدد   لددػ، ثددؼ كدد  وا ددد مددؽ دددؤالء الددذهؽ امزددسؾا 
لمبرمامج سيقشع هوريؽ ليذوروا أ زات، ويحرد  األول عمدى عسؾلدة إضدا ية 

وإن كدان دشداك ثسدة  ،ود ذا  أمت عد ع لزيد عمى أن عأوذ مؽ عسرو وعبيدد
 .(2) البكرة وا دة ، روق بيؽ شركة وأور  إال أن دذس البروق غير مؤثرة 

 : يثال
ريدداالت( أرادت  2١لشبددرض أن شددركة عرددشع الرددابؾن وعبينددغ  دددنر ) 

الي لزيدد اعبا  دذا األسمؾو مؽ الودؾيق، عقدؾم الذدركة بوقدد ؼ عرضددا الود
مدددؽ الشددداس: إ ا اشدددوريت الردددابؾن سدددشسشحػ  رصدددة الوددددؾيق الذخردددي 

ريداالت( عدؽ كد  مذدورف عدأعي  دغ أمدت أو  3لسشوجاعشا لكدب  دا ز مقددارس )
 أعي  غ مؽ أعيت  غ، كد  مدا عميدػ ددؾ أن عقشدع اثشديؽ مدؽ منار دػ  ذدراء 

ثدسدا دذا الرابؾن والودؾيق لغ،  قؾم زيد  إقشدا  والدد وعسدرو  الذدراء و 
عمددى عددددؾيقغ  ودددى  غبدددرا  دددالحؾا ز،  ذدددور  والدددد وعسدددرو، وي ددددب زيدددد 

                           
(  عنريددك عقددبلء الشدداس  ح ددؼ مناممددة بزمدداس ، عمددي  دددؽ عبددد الحسيددد الحمبددي ، 1)

 .4الزرقاء ، دار الجشان ، ص: األردن ، 
(  هشغر:  ح  د. سامي بؽ إبراديؼ الدؾيمؼ، مدهر مركز البح  والوظؾير  السجسؾعة 2)

الذرعية  ذركة الراجحي السرر ية لبلسوثسار، وبح  الذيخ إبدراديؼ أ سدد الذديخ 
 الزرير.



 

 التشويق الشبكي دراسة فقوية تطبيقية

720 

رياالت(، د  هشودي الودؾيق الذب ي د دذا  6=2×3الحا زيؽ السؾعؾدهؽ )
ال؛ إ   قددؾم والددد  إقشددا  ثبلثددة مددؽ زمبل ددغ  ذددراء السشددوج والودددؾيق لددغ، 

ريددداالت(، وعمدددى مبدددس السبمدددغ  9=3×3 يحرددد  ددددؾ عمدددى ثبلثدددة  دددؾا ز)
 ت(  حر  زيد، ودؾ السذور  والسدؾق األول.رياال9)

 مؾ  رضشا أن دؤالء الثبلثة أقشع كد  وا دد مدشدؼ ثبلثدة هودريؽ  الذدراء 
ريددداالت(،  9=3×3سيحرددد  كددد  وا دددد مدددؽ الثبلثدددة عمدددى ثبلثدددة  دددؾا ز )

رياالت(، وسيشال زيد 27=9×3وبالوالي سي ؾن مريب والد عدنة  ؾا ز )
ريداالت(، ود دذا دواليدػ، عوزدخؼ  27 اعدغ )السوربع عمى رأس الذب ة السبمدغ 

الذب ة عمى ديئدة شدجرة موبرعدة األغردان، أو ددرم هوددع كمسدا اعجدغ إلدى 
قاعدعددددغ،  ددددي سبلسدددد  ال موشاديددددة مددددؽ السذددددوريؽ السدددددؾقيؽ. والرسددددؼ 

 .(1)الوؾضيحي أعبلس  لبيان طبينة دذا الودؾيق أكثر

ف ومقردؾد ومؽ النجيب أن  ربح الودؾيق  ي دذا األسمؾو إلى ددد 
لمسشوجدديؽ والنسددبلء، بدددل أن   ددؾن وسدديمة لبيددع السشوجددات، وبدددذا أصددبح 

 الودؾيق مخدومتا  ند أن كان وادمتا.

وددددذا الشدددؾ  مدددؽ الوددددؾيق لدددغ أسدددساء ومراد دددات كثيدددرة،  قدددد  ددددسى: 
الودددددؾيق موندددددد السدددددوؾيات، أو الودددددؾيق لقدددداء عسددددؾالت ا وساليددددة، أو 

مددي، أو مغددام الودمددد  الدرمددي، وغيددر الودددؾيق الظبقددي، أو الودددؾيق الدر 
ا،   ، لػ ولغ شركات مونددة لكؽ مزدسؾن عسمددا موقدارو إن لدؼ   دؽ وا ددت

                           
شذؾر ( لزادر سالؼ بمبقيغ ؛  ح  م5(  امغر: الودؾيق الذب ي عحت السجدر ص ) 1)

 عمى شب ة صيد البؾا د.
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 .(1)مشدا: "بزماس" و"جؾلد كؾيدت"، و"برا ؼ بشػ"، وغيردا

: انفووزق تووني انرظووٌٕك اذلزيووً ٔانرظووٌٕك زاتووغانادل هووة 
 انشثكً.

مدي والوددؾيق و ي الحقيقة  أن دشداك مدؽ لدؼ  بدرق بديؽ الوددؾيق الدر 
 جؾدر الشغاميؽ وا د  ي واقدع األمدر  ،إ  دسا  نسبلن بشغام وا د ،الذب ي

عبددددأ  ذدددخص وا دددد وددددؾ رأس الددددرم ثدددؼ عوددددع مدددزوال عمدددى  ددددب عددددد 
األشددخاص الددذهؽ هزيدددون  ددي السدددوؾيات الدددميا وأمددا مددا  قددال  ددؾل وجددؾد 

يق إ  إن الوددؾ  ،مشوج  ي الذدب ي وعددم وجدؾدس  دي الدرمدي  ويدر صدحيح
 الدرمي لغ صؾرعان:

هدوؼ  يدغ بشداء الددرم عمدى  درمدي بددون مشدوج:: تسويق انصٕرج األٔىل
ودذس الرؾرة عدرت  ي الورو ثؼ جداءت القدؾاميؽ  ،االشوراك الشقد  السجرد

  حغردا إلى أن عبلشت وق  عدؾردا اليؾم.

 ،عدؾيق درمي قا ؼ عمى مشوج: ودؾ مرادف لمذب ي :انصٕرج انثاٍَح
والمذددددا ة  ددددي  ،أن النبددددرة  الحقددددا ق وليدددددت السدددددسيات ويددددر  دددددؤالء

وجددؾدر الشغددام)  ،االصددظبلح مددادام أن  ردددق مبددس الؾصددف عمددى الجسيددع

                           
وصبي عاشؾر أبؾ زيد مؾقع عمدى شدب ة (   ؼ الودؾيق الذب ي  ي ضؾء السقاصد 1)

 :االمورمت

http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/130678-
2011-05-16-08-41-08.html. 
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اشور لودؾق  قد عكدب(  وى لؾ كامت دشاك   روق بيؽ شركات مؽ جدة 
 .(1)د الحرؾل عمى النسؾالتو أو شر  ،مؾعية السشوجات 

 ،ق الدرمددي والذددب يوبنددض البددا ثيؽ هددر  أن ثسددة  ددرق بدديؽ الودددؾي
بددددلي  أن األمغسدددة  دددي أوربدددا عددددسح  الونامددد  ،واصدددة مدددؽ هدددر   جؾازس

مؼ إضا ة  إلى كؾن الذب ي مؾثقات لد  األ ، الودؾيق الذب ي دون الدرمي
 ومؽ أبرز البروق: ،وليات بيشسا الدرمي محرم د ،السوحدة

 . عسمية الكبويؽ )  سيؽ ويدار(  ذورد  ي الودؾيق الذدب ي عدداو  1
 خددبلف الودددؾيق  ،الكبودديؽ عمددى األقدد  ثبلثددة مشوجددات عشددد  نددض الذددركات

 الدرمي  بل  ذورد عداو  الكبويؽ.
بيشسدا  دي  ،.  ذورد لبلشوراك  ي الودؾيق الذدب ي شدراء لسدرة وا ددة2

 .وبنزدا ال  ذورد شراء مشوجالدرمي  بي ك  مر مة اشوراك لموأدي  

أو  ،وددددؾيق لمسشوجدددات . أن الوددددؾيق الذدددب ي قدددا ؼ عمدددى أسددداس ال3
بيشسددا  ددي الدرمددي ال  ذددورد  لددػ بدد    بددي السذدداركة  ،الخدددمات لمذددركة

 .(2)السالية

 ،دددؾ وجددؾد السشددوج ،ويغدددر أن البددرق بدديؽ الودددؾيق الذددب ي والدرمددي
 يدد  إن الذددركات  ددي الودددؾيق الدرمددي لسددا عمسددؾا أمدددؼ محدداربؾن أدومددؾا 

                           
شدؾال  ،266ان عدد لزادر سالؼ بمبقيغ مجمة البي ،(  الودؾيق الذب ي عحت السجدر1)

 ه.143١
لنبددالر سؽ الخسديس رسدالة دكودؾراس  ،(  هشغر: السخداطرة   دي السندامبلت السناصدرة 2)

  ي جامنة اإلمام   بؽ سنؾد.
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وغالددب دددذس السشوجددات  ، مشوجددا كوظدداء مددؽ أجدد  أن  قؾمددؾا  خدددا  الشدداس
 وإمسا مؽ أج  الحرؾل عمى مجرد النسؾلة  ق . ،غير مرادة لذاعدا
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 .انُشأج انرأرخيٍح نهرظٌٕك انشثكً:  ًَادلثنق انثا
طريقددة الودددؾيق الذددب ي الحدهثددة عنوبددر مددؽ مؾاليددد النرددؾر السوددأورة، 

ن  نض ويند ما    برومر دؾ السبوكر لدا، وبدأت دذس البكرة عشدما ال أ أ
الذركات عؾز  كؾبؾمات الخرؼ السجامية عمى النسبلء لر دع وال ددؼ،  كامدت 
كؾبؾمددات الخرددؼ عددؾز  مجامددات لكددؽ الذددركات الوددي عؾزعدددا عنددامي مددؽ عدددم 
وجدؾد و دددات عؾزيددع موخرردة، ولددذلػ  دددي عسدشح الجدددة الخارجيددة الوددي 

هريددون عؾزعدا مدبة عمى مبينات دذس الكؾبؾمات، أدرك برومر أن النسبلء 
الحرؾل عمى الكؾبؾمات، وأن الذركات عريدد عؾزينددا،  بددأ هؾزعددا بشبددغ 
عمددى الوجسنددات الكبيددرة لمنسددبلء،  سددثبلت  دددب   ؾبؾمددات الخرددؾمات عمددى 
الكوب إلى الجامنة الوي عكوأ  آالف النسبلء، كسا أن الجامنة عحرص عمى 

ي أن عر ب أن  حر  طبلبدا عمى الكوب  أسنار رويرة،  كان مؽ الظبين
 ددؼ و  رومدر،  زادت النسؾلة الوي  حرد  عميددا بالجامنة بوؾزيع الكؾبؾمات

الدددمؾك السحوسدد  لنسددبلء كؾبؾمددات الخرددؼ وأصددحابدا، ووضددع مبدددغ  ددي 
 .مؾقع موسيز مؽ سمدمة عؾليد القيسة، دون أن هوحس  عكاليف عذكر

و كدددر  ندددض الكوددداو أن عمدددؼ شدددب ات الوددددؾيق كامدددت بدددؾادرس  دددي  
وال هزال  (1) كارل ريدشبرج:سيبلد ة مؽ القرن السشررم عمى هدشيات الاألربني

مغام الودؾيق الذب ي عبر اإلمورمت عنس   غ مجسؾعة كبيدرة مدؽ الذدركات 
 ي الددول الوربيدة مشدذ الخسدديشيات، وقدد كدان ددذا السبددأ سدببات  دي عددؾر 
ذا عدددد كبيددر مددؽ األشددخاص  ددؾل النددالؼ ممكددؾا السبلهدديؽ مويجددة عسمدددؼ بددد

لير   ند  زنة  ،الشغام، ويدرس دذا السبدأ  اليات  ي منغؼ جامنات النالؼ

                           
 (  هشغر: )مؾقع مداء اإل سان(  ؾل أدرامات الؾدؼ.1)
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عقددؾد ويحدد  ر الددغ  ددي السؾاقددع النربيددة، ليجددد لددغ رواجددات كبيددرات  ددي الدددول 
النربية السيسا  ند اموذار السؾاقدع األولكوروميدة وشدب ات السنمؾمدات وعقددم 

 .(1)وسا   االعراالت الحدهثة

                           
والوددددؾيق  ،لبشددددر الدددذ ابي ،(  هشغدددر: الوددددؾيق الذدددب ي عكييبدددغ وأ  امدددغ البقديدددة1)

و  دؼ الوددؾيق  نسؾلدة درميدة دراسدة  ،لذب ي مؽ مشغؾر  قددي ألسدامة األشدقرا
وددؾ البحد   حد  مح دؼ مشذدؾر  ددي  ،أ سدد سدسير قرمدي- قديدة قامؾميدة مقارمدة 

مجمدة الحدق ، الردادرة عدؽ لجشدة البحدؾث والدراسدات  جسنيدة الحقدؾقييؽ ، بدولددة 
السؾا دق  1432األول الندد الدادس عذدر ، ربيدع  -الذارقة  -اإلمارات النربية 

  . 2١11 براهر 
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صوووائص ادلشووورتكح نشوووزكاخ انرظوووٌٕك اخلادلثنوووق انثانوووق: 
 :(1)انشثكً

النسددؾالت،  ولددؾ مددرة وا دددة د شددرد لمحرددؾل عمددى شددراء السشددوج دـــ 1
 والسزي ُقدمتا  ي عسمية الودؾيق: "اشور لودؾق،  قد عكدب".

عؾعيف غير محدود لمسدؾقيؽ مؽ السذاركيؽ،  دي سمددمة ال مدا دة  د2
 لدا.

 غًّدا، وأعغدؼ أجدرتا، والن دس  كمسا كشت أسبق  ي االشوراك كشت أكثر د3
صددحيح؛ جدداء  ددي إعددبلن إل ددد  دددذس الذددركات: "سددؾف عخدددر الكثيددر إ ا 
عأور امزسامػ إليشا بيؾم وا دد.. كمسدا اموغدرت أكثدر.. كمسدا وددرت أكثدر.. 

 ابدأ اآلن".

عزع جسيع الذركات وظًّا أ سر لكبح عزخؼ عسؾالت رؤساء الدرم،  د4
 مودؼ النسؾالت جسيع أمؾال الذركة.ألور ،  وى ال ع  خومف مؽ شركة

ال  س ؽ الدوؾل  ي عسمية الودؾيق الذدب ي إال عدؽ طريدق مددؾق  د5
ددا  ددي االشددوراك سدديظمب مشددػ السؾعددف رقددؼ السدددؾق  قبمددػ،  مددؾ  دبددت راغبت
الذ  أعى  ػ،  وى عدو  عحت شب وغ، وإال سيوبر  د مدرورتا د  إدوالػ  ي 

 شباك مؽ  حب.

 قدر ادوسامدا بوؾعيدف السددؾقيؽ واالشدوراك  دي ال عدوؼ  السشوجات  د6
 .الشغام الذب ي

                           
( لزادر سالؼ بمبقيغ ؛  ح  مشذؾر 5(  هشغر: الودؾيق الذب ي عحت السجدر ص ) 1)

 عمى شب ة صيد البؾا د.
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الوالبيدددة الددددا قة مدددؽ السشوجدددات عددددودمػ مدددؽ قبددد  السددددؾقيؽ ال  -7
السدددودمكيؽ،  السدددؾق دددؾ السدددودمػ،  خددبلف الودددؾيق الوقميددد  الددذ  
 سثدد   يددغ السدددودمػ الظددرف األويددر  ددي النسميددة الودددؾيقية،  قددؾل  نددض 

دددا عمدددى الخبدددراء: "إن ددددذس  الردددشاعة برموددددا قدددد عدددؼ بشاؤددددا  الكامددد  عقريبت
 .(1)االسودبلك الذخري لمسشوجات عؽ طريق السؾزعيؽ

                           
وصبي عاشؾر أبدؾ زيدد مؾقدع عمدى شدب ة (  ؼ الودؾيق الذب ي  ي ضؾء السقاصد 1)

 ،االمورمت
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/130678-

2011-05-16-08-41-08.html.  
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 :ي هثاٌ  صٕر نثؼض انشزكاخ ٔفٍٓاادلثنق انزاتغ: 
 :(1) انشزكاخ انمدميحادل هة األٔل: 

 شزكح تشَاصأٔال: 
سب عقدم الذركة مشوجات عبارة عؽ مجسؾعة مؽ السبينات السونمقة  الحا

 والوي عوكؾن مؽ:

 وسدة مؾاقع عمى اإلمورمت. – 1

 مشادج عنميسية لمكسبيؾعر واإلمورمت. – 2

 بريد إلكورومي. – 3

  ظاقة الخرؾمات والسزا ا. – 4

دوالرات أمري يدات، كسدا  99 دوبيد السذورك مؽ كد  السزا دا الددا قة مقابد  
ثددة م ا ددآت  حددق لمسذددورك الدددوؾل  ددي برمددامج البؾا ددد ودددؾ عبددارة عددؽ ثبل 

 ودي:

أوالت: الخظدددة الثشا يدددة: وددددي الخظدددة األساسدددية، ولمددددوؾل  دددي شدددب ة 
 الذركة والحرؾل عمى البا دة ال بد مؽ عؾف رعدة شرود ودي:

                           
(  الودؾيدددددددق الذب ددددددددي عكييبددغ وأ  امدددغ البقديدددة بشدددر بدددؽ صددقر الدددذ ابي، رسدددالة 1)

والسخدددداطرة   ددددي السنددددامبلت  ،ماجددددوير  ددددي جامنددددة   بددددؽ سدددنؾد اإلسددددبلمية
 ، سنؾدلنبدالر سؽ الخسيس رسالة دكوؾراس  ي جامنة اإلمام   بؽ  ،السناصرة 

الوكييف البقدي لذركة بزمداس إبدراديؼ أ سدد الذديخ الزدرير مركدز الكمديؼ الظيدب و 
 لمبحؾث والدراسات.
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 اموبلك مركز عس . – 1

الودؾيق الثشيؽ مؽ النسبلء الجدد أ ددسا عؽ اليسيؽ واآلور عؽ  – 2
 اليدار.

مبيندات(  9الذركة عؽ ك  )مبينات، وعنظي  9ال بد مؽ عدؾيق  – 3
دوالرات، ويذددورد أن   ددؾن عمددى األقدد  ثددبلث مبينددات مددؽ إ ددد   55مبمددغ 

 الجدويؽ، و لػ لوزسؽ الذركة أن   ؾن الشسؾ موؾازمات لئبل هوؾقك.

ثاميات: وظة الحؾا ز ودي: إعظداء  دا ز مقددارس وسددة دوالرات عدؽ كد  
 مذورك جدهد هدو  الذب ة عؽ طريق النسي  مباشرة.

ثالثدددات: وظدددة الددددو  مدددؽ )هؾميمبددد (: ويددددج   دددي ددددذس الخظدددة كا دددة 
السذددوركيؽ الددذهؽ اشددوروا مشددوج الذددركة عمقا يددات، واألشددخاص الددذهؽ قامددت 
الذركة  إشراكدؼ  ظريقة مباشرة  نوبدرون مددوؾ  أول، واألشدخاص الدذهؽ 
 ذدددورون مدددؽ السددددوؾ  األول  نوبدددرون مددددوؾ  ثدددامي ود دددذا إلدددى عذدددرة 

ا دات عؽ كد  زبدؾن  دي ددذس قرى، وينظى السذورك دوالرات و مدوؾيات  حد أ
 .الخظة

 شزكح ْثح اجلشٌزجثاٍَا: 
النسدد   ددي شددركة دبددة الجزيددرة الدوليددة عمددى مددؾعيؽ مددؽ  هرعكز 
 الشغام:

( ريدداالت سددنؾد ات 75الشددؾ  األول: مغددام الدددنا ة: ودددؾ مبمددغ وقدددرس ) 
ق عدؽ كد  عسيد   ذدور  مشدوج الددمنة، وال  ق أن عنظى لمسدؾل  ُهمدزم السددؾل 

 ذور  السشوج ليحر  عمى النسؾلة، ودذا الشغام األص   يغ السذروعية إ  
أمددغ عقددد سسدددرة ولكددؽ  سشددع مشددغ مددؽ  دداو سددد الذرينددة، وقددد سددبق  ددد  



 

 التشويق الشبكي دراسة فقوية تطبيقية

730 

 الكبلم عؽ دذس السدألة مرارات.

الشؾ  الثامي: مغام الودؾيق الذب ي: ودؾ الشغام األساسدي لمذدركة  
أن  حقق السذورك الحؾا ز الكبيرة والودي عرد  إلدى والذ   س ؽ عؽ طريقغ 

( ريال سنؾد  مغير شراء أسظؾامة  اسؾبية مذوسمة عمدى مدؾاد 425١١)
( ريال سنؾد ، ثؼ لؼ عمب  إال عامات  وى قمردت 5١١عمسية  سبمغ وقدرس )
( ريدال!! و لدػ دون أ  مددؾو أو رضدا أ دد مدؽ 15١١١دذا السبمدغ إلدى )

لظمددب عمددى السشوجددات، مسددا أ قددددا السرددداقية، النسددبلء إال  حجددة ضدد ف ا
وأد  إلددى مبددرة النسددبلء، ودددذا ال إشدد ال  يددغ أمددغ مغددام شددب ي قددا ؼ عمددى 
القسددار والربددا وأكدد  أمددؾال الشدداس  الباطدد ، وبل ددات لسددا أو ددت  ددغ الذددركة أو 
ادعوددغ مددؽ أمددغ مغددام  ددؾا ز ودبددات ولدديس وعدددات وال إلزامددات ودددذا وظددأ، إ  

سؾن أن الوؾقيع  ي النقد عمى عددم السظالبدة  دأ   دق أصحاو الذركة  نم
أمر ال  قع عؽ رضات  قيقي، إ  الظسع مؾجؾد  دي مبدس السذدور  السؾقل دع، 
وعشدس مدبة مؽ الثقة  ي عنددات الذركة والوي عموزم أن   ؾن النس  عمى 

ا  نوبرس السذدور  عؾزيع الحؾا ز والدبات عمى مبدأ األول ثؼ الذ  هميغ، ودذ
. وجاء  ي الذرد الرا ع مؽ شرود الذدركة: الددمنة السباعدة ال مؤكدات  وعدات 

عددرد إطبلقددات وعدددوبدل  قدد   ددي  الددة الخمدد  السرددشني. ويبل ددأ عمددى دددذا 
الذرد أمغ مشع السذور  مؽ  دق الدرد ولدؾ مدع وجدؾد الخمد  السردشني  دي 
الدمنة، ودؾ شرد  اط  ألمغ  سشدع مدؽ رد الددمنة مدؽ وجدؾد الخمد ،  نمدى 

ال  جددؾز أن همددزم السذددور   ذدديء هوددر مقابدد  الددرد؛ ألن ردس  ددي دددذس  دددذا
  ددؾ  اطد  الحال  دق ثابدت، والشبدي  قدؾل: =كد  شدرد لديس  دي كوداو ف

 .وإن كان ما ة شرد

وبدددذا أ وددت المجشددة الدا سددة والذدديخ   بددؽ صددالح النثيسيؽ) ددي  
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 جؾاو الدؤال محؾ دذس السدألة.

 شزكح جٕندكٌٕظدثانثا: 
 –ت الذددركة عبددارة عددؽ عسددبلت  دبيددة وقبل ددد عذكاريددة، ولكشدددا مشوجددا

 عوسيز  سا همي: – دبسا عذكر الذركة 

 %(.99ر9( بشدبة مقاء )24مرشؾعة مؽ الذدب عيار ) – 1

 ( جرام.31ر1١وزن القظنة  نادل ) – 2

محدددودة الندددد عمددى مدددوؾ  النددالؼ، أ  أمدددا  سجددرد مبا دددا مددؽ  – 3
 ة  وكودب قيسة عأريخية  سرور الزمؽ.األسؾاق عربح قظنة مادر 

منوسدددة مددؽ بشددػ مركددز  إل ددد  الدددول ودددؾ الددذ   زددسؽ مقدداء  – 4
 الذدب ووزمغ ومحدود ة الندد.

عدددأعي مدددع أ  مشدددوج شددددادة مدددؽ السردددشع الدددذ  قدددام  ردددػ عمدددػ  – 5
النسمة، عزسؽ  يغ ما همي: وزن النسمة ومدبة مقاء الذدب والبشػ السركز  

 قظنة ورقؼ عدمد  القظنة.الذ  اعوسد عمػ ال

ولوحقيق األرباح مؽ وبلل شركة جؾلدكؾيدت  إمدا عذورد شروطات  
  جب عحقيقدا ودي:

سدشة، و لدػ لموأكدد مدؽ أن السذدورك  18أن   ؾن عسدر السذدورك  – 1
كامددد  األدميدددة ومددددؤول عدددؽ عردددر اعغ، ولكدددي   دددؾن قدددادرات عمدددى النسددد  

 لرالحدا.

 ؽ مشوجات الذركة.شراء مشوج وا د عمى األق  م – 2

 االشوراك عؽ طريق منرف  اسوخدام رقسغ، و لػ لدببيؽ دسا: – 3
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ضددددسان لحقددددؾق السذددددوركيؽ،  يدددد  ال  دددددوظيع أ  شددددخص  –أ  
االشددددوراك  الذددددركة إال عددددؽ طريددددق شددددخص هوددددر   ددددؾن مذددددوركات  ددددي 

 وي ؾن دؾ مؽ عر غ عمى الذركة. جؾلدكؾيدت،
أ الودددؾيق الذددب ي، السبدددأ الددذ  عقددؾم عميددغ الذددركة دددؾ مبددد –و  

 مؾ سدسح أل  شدخص هريدد االشدوراك  دي الذدركة دون وجدؾد رقدؼ السندرف 
  إن  لػ سي ؾن ددمات لمسبدأ الذ  عقؾم عميغ الذركة.

عنبئة اسوسارة االشدوراك مدع  ؾالدة بريد دة  قيسدة السشدوج الدذ  عدؼ  – 4
 شراؤس.
ويوزددح مددؽ الدددرد الدددابق لذددرود الذددركة أن الذددركة عجسددع  ددي  

 دا أمؾاعات مؽ السحرمات والسخالبات الذرعية عوسث   يسا همي:عقد
جؾدر دذا النقد عدؾيق شب ي، وددؾ مدا عردرح  دغ الذدركة  اعددا  – 1

  ي النقد،  دؾ عبارة عؽ  مقات مؽ السقامرة والربا.
 ددي  نددض صددؾر دددذس السناممددة هددوؼ بيددع السشددوج الددذدبي وال هددوؼ  – 2

لسناممددة  ددي ربددا الشددديئة السحددرم، الوقددا ض  ددي مجمددس النقددد مسددا هدددو  ا
 وأ يامات هوبق عمى عقدي  الثسؽ ودذا أ زات داو   ي ربا الشديئة.

 دي  ندض صدؾردا  جدؾز االشدوراك والوناقدد مدع الذدركة دون د ددع  – 3
ثسددؽ السشددوج و يشئددذ ال  دددمؼ السشددوج  وكددؾن السناممددة مددؽ  دداو بيددع الدددهؽ 

  الدهؽ.
أشددر عمدى أن ال  6لبددخ ودبلل عجن  الذركة لمسذوركيؽ ويدار ا – 4

 عرد لدؼ الثسؽ إال  ند عام ودذا ال  جؾز  ي األمؾال الربؾية.
عذورد الذركة لمدوؾل  ي شب ة الودؾيق شدراء مشدوج وا دد عمدى  – 5

األق  ودذس دي صؾرة بينويؽ  ي بينة عشد  نض النمسداء، وقدد سدبق بيدان 
 اووبلف البقداء  ي السراد ببينويؽ  ي بينة.
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 انثاًَ: شزكاخ حدٌثح. هة ادل
عدرت شركات  د ة  ي الودؾيق الذب ي  ي كثير مدؽ البمددان النربيدة 

 ومؽ دذس الذركات: ،واإلسبلمية ،

 (: globa network worldٔرد لهٕتم َد ٔرن )   . 1
ومقرددددا الر يددددي  دددي الؾال دددات السوحددددة  ، 2١11عأسددددت  دددي سدددشة 

 ولدهدا سوة أ ر   ؾل النالؼ. ،األمري ية

  كرة عس  دذس الذركة:

 د الدعا ة واإلعبلن.1

 د االعراالت. 2

 د صشاعة األجدزة الحدهثة. 3

 د الظاقة. 4

مبددأ الذدركة  دي عؾزيدع األربداح مبشدي عمدى أسداس البيدع السباشدر مددؽ 
 يددد  عنسدددد الذدددركة عمدددى مذددداد السذدددوركيؽ  دددي  ،األعزددداء السذدددوركيؽ

إلددى الؾسددظاء الوقميدددهيؽ والودددؾيق لسشوجاعدددا عؾضددا عددؽ المجددؾء  اإلعددبلن
ومجددؾدك  دي  ،األرباح الودي عحرد  عميددا ددي مويجدة عسمدػوبذلػ عكؾن 

 والودؾيق لمذركة. ،اإلعبلن 

 قددال أشددوريت مددشدؼ  ،وقددد قسددت بشبدددي وسددألت أ ددد الددذهؽ دومددؾا  يدددا
دوالر  ي  13أجرودا لي  ي دول أور  بشحؾ   ،ولؼ أردا ،الظاقة الذسدية

 الذدر.
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 :ً نٕ شٍشزكح رٌفوو  2
  كرة عس  دذس الذركة:

 عبددر روجددداي عالودد السشوجددات عدددؾيقى عمدد «لؾشددؽ ريبددي»عنوسددد -1
 الدؾاعددف مؾقندددا عبددر وعنددرض األعزدداء مددؽ شددب ودا وددبلل مددؽ مؾقندددا

 الوجاريدددة النبلمدددات مدددؽ لنددددد و لدددػ والدددداعات، ، ودددؾوبوالبل  ،السحسؾلدددة
 –عؾشديبا  – دؾ ليشؾ  –مؾكيدا  –أبد   –سدؾمي  –سامددؾمج :  مثد  الذديرة
بديؽ  عودراوح أربداح مددبة عمى الذركة ،وعحر «جاجؾار – امد   –أعذبي 

 السبا . السشوج قيسة مؽ 3و% 2

 5١ سبمددغ  عبدددأ«شددؽ لددؾ ريبددي» ذددب ة  لبلشددوراك وظدد  4دشدداك  -2
 دوالر 6١١عمددى  الحرددؾل مددؽ النزددؾ  س ددؽ مددا ودددؾ اشدددر 6كدد   دوالرا

 األسددددبؾ  وددددبلل لذددددب ة ا لمنسدددد  شخردددديؽ اجوددددذاو  ددددال  ددددى أسددددبؾعيا
 دوالرات  15١إلدددى  قيسوددددا  ورددد  االشدددوراكات مدددؽ الثاميدددة األول،اماالسر مدددة

 6اجوددددددذاو  مغيدددددر أسدددددبؾعيا دوالر ألدددددف 1.5عمدددددى  النزدددددؾ ويحرددددد 
 3عمدى  النزدؾ  حرد  دوالرا 35١الثالد   السدوؾ   اشوراك أعزاء،وقيسة

 دودبل األكثر السدوؾ    الذب ة،أما جدهدات  عزؾات  12ضؼ  مقاب  دوالر هالف
 هالف 5عمددى  وبللددغ مددؽ النزددؾ دوالر، حردد  6١١اشددوراكغ  قيسددة  وردد 
 شخرا.  24إلى  شب وغ أعزاء عدد وصؾل مقاب  دوالر

 6١١بدديؽ  ىيوددراوح أسددبؾ  راعددب عمددى  الحرددؾل ألعزددا دا عدددسح -3
 االشوراك دوالر،مقاب  هالف 5دوالرو

 دوالر 6١١و 5١بيؽ  هوراوح الدشؾ  ا اشوراكد -4

 أعزا دا. أ د لورريحات و قات  شخص ألف 5١عزؼ  شب ة سومػع -5
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 عسمدددغ مغيدددر أشددددر 6كددد   لنزدددؾ سددددددا الدددذ  االشدددوراك قيسدددة -6
 جشيدا 375 الذب ة 

 أمدددا الدددوالر،إال  دددنر السشوجددات مددؽ الندهددد الذددركة مؾقددع  نددرض -7
 الدؾق. مؽ قميبلت  أغمى

 لوبنيد  وراكاالشد  ندد هؾمدا 14الجدهدد  النزدؾ لذدركة مؾقندا  سد  -8
 شدددراء ألن و لدددػ جدهدددد عزدددؾ اجودددذاو أو شدددراء عسميدددة إلجدددراء الحدددداو
 االشوراك  ي شرد الذركة مشوجات

 عقدددا  دي عجسدع الذركة أن الذركة لذرود لدابق الدردا مؽ ويوزح
 همي: ما  ي عوسث  الذرعية والسخالبات السحرمات مؽ أمؾاعات 
 كدد  دور    ذدد   عدددامشوجا مددؽ الذددراء عمددى لسذددوركا  الذددركة عجبددر1
 وددذا اسدوسراريوغ، ليزدسؽ أكثدر، أو  لدػ مؽ أق  أو ، سشة أو ،أشدر سوة
 جيالوددرو   ددي هددشجح لددؼ ،ولددؾ مشددغ الددربح وضددسان لمسذددورك،ال اسددووبل  يددغ

 .وغرر عمؼ لآلوريؽ،ودؾ

 لبلسدددوسرار دور   اشدددوراك مبمدددغ د دددع منددددا السذدددورك عمدددى عذدددورد -2
 .وعورير عمؼ  يغ أ زات  مؾقنغ،ودذا ألوت وإالل  مندا،
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 .نهرظٌٕك انشثكً اخلايض: انركٍٍف انفمًٓثنق ادل
أقؾال: سشدؼ مؽ  ةالوكييف البقدي لمودؾيق الذب ي عمى عداوومف  ي 

 ،جنالدة عقدد ومدشدؼ مدؽ قدال  أمددا  ،كيبدا عمى أمدا عقدد سسددرة مبا دة 
يؽ  دي بيندة نودومشدؼ مؽ قدال ددي عقدد بي ،ومشدؼ مؽ قال دي وكالة  اجر

دؼ مدؽ قدال امدغ هبيدع مقدؾد بشقدؾد وبيدع قسدار ولديس ددذا السجدال مجدال ومش
 . د  ومشاقذة لؤلقؾال وعرجيحدا 

و ددي الحقيقددة أن مدددألة الوكييددف البقدددي لمودددؾيق الذددب ي دددؾ سددبب 
 كيبغ عميغ.  ك  هبشي الح ؼ عمى  دب ما ،الخبلف الحاص  بيؽ البا ثيؽ

ؾم  دددغ مدددؽ  يددد  عقددد ومدددا ،ومدددؽ ودددبلل الشغدددر إلدددى أعسدددال الذدددركات 
عكداد عقظدع  ،إال إن جؾدر الشغام وا دد ،وإن لؼ عكؽ مؽ ك  وجغ ،السذابدة

ولكدؽ مدؽ الردنؾبة  ، ي مدألة الودؾيق الذدب ي أو الدرمدي  أمددا محرمدة
وإمسدا مدؽ الدددؾلة أن  ،عامدا  لكد  الذدركات  ا س ان أن عنظي   سا وا دد

عقدؾم  دغ مدؽ  إلى ما عح ؼ عمى مؾ  دذس السناممة  الوحريؼ مؽ وبلل الشغر
ومددؽ أ وددى  ددالجؾاز مغددر إلددى صددؾرة  ،الخد نددة وأكدد  أمددؾال الشدداس  الباطدد 

منيشة لبنض الذركات بشداء عمدى األصد   ددؾ  ح دؼ مدؽ ودبلل اسوردحاو 
ولدذلػ عدر  أن مدؽ  ،األص  والنسؾميات  دأن األصد   دي السندامبلت اإل ا دة

ضدع شددرود منيشددة أو مدؽ وددبلل و  ،أجدازس بشدداء عمدى  ودداو  سدئمؾا  أجددابؾا 
ف بدؽ جبدريؽ  كسدا  نمدغ الذديخ عبدد ، وى عكؾن السناممة  ي دا رة الحد  

 ر سغ ف عنالى.

مدؽ  يد  طبيندة عسد   ،الذدب ي والدرمدي  وأن السذابدة بيؽ الودؾيق
  .مؽ عدمغ السشوجوجؾد  شبدة الذركات  ي 
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ؽ ي،  ي غياو أ  مشوج أو  زاعة، وعبلسا برزت  كرة الودمد  الدرمي
  داد دذا الشغام،

 ا ودالؾا لدذلػ  إدودال سدمع أو  ،  ست السحاكؼ الوربيدة ببظبلمدغ ومشندغ
مقابدد  االشددوراك، ال لذدديء إال لوجشددب السبل قددة ء مشوجددات  سومكدددا األعزددا

 القامؾمية. 

كثيددريؽ، جنمدددؼ  رددححؾن دددذا عشددد  وقددد سددبب وجددؾد السشددوج إشدد اال
 الونام  عمى أساسغ.

 دبل هؾجدد  ،ضدح مدؽ أن عدروج عميدغ ددذس الذدبدةواألمر  ي الحقيقدة أو 
الظبيني إال ولدا مدودمػ مدوددف دؾ الذ  هشوبدع بددا،  سمنة  ي الؾضع
عدداجر جسمددة وعدداجر عجز ددة )وسددظاء  ومدسددا وجددد عجددار ،ودددذس  قيقددة البيددع

  .،  بل بد  ي الشدا ة مؽ مدودمػ أو مدوبيد مدوددف(إلخ

 ،ددددمنة وعدمدددغ سددديانمنة  ردددبح وجدددؾد الغيددداو مدددؽ هشوبدددع  الدددد  دددي
اموبدت  قيقدة البيدع،  ي دؾن مبادلدة لشقدد  ومقرؾد البيع ددؾ االموبدا ،  دإ ا

 بشقد.

والودددؾيق الذددب ي ال هددددف لمبحدد  عددؽ مدددوبيد مدددا ي عوؾقددك عشدددس 
 ،إلدددخ  الشغدددام ددددؾ االسدددوسرار وعددددم الوؾقدددك مظمقدددا الددددمنة، بددد  مقردددؾد

الددمنة ليددت  ات ،إ إلدخ  النزؾ هبح  عسؽ  دؾق لكي هبح  عسؽ  ددؾق 
 دددي السقرددؾد، وإمسددا السقرددؾد دددؾ النسددؾالت والنؾا ددد الوددي هؾلددددا الشغددام

 .(1)الدرمي

                           
   ؼ الودؾيق الذب ي د. سامي الدؾيمؼ.(  1)
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 :  احلكى انشزػً نهرظٌٕك انشثكً. انظادصادلثنق 
 حتزٌز حمم انرتاع:

ال وبلف بيؽ أد  النمؼ السناصريؽ  دي جدؾاز الوددؾيق الذدب ي  جسيدع 
 :(1)أمريؽ مؽ ات يوظظغ إ ا كان وال

هونمددق  أصدد  السناممددة: ودددؾ شددرد الذددراء مقابدد  الحرددؾل مددا  األول: 
ذا  حددق لكدد  مدددؾقف أوددذ عسؾلددة عمددى عدددؾيقغ بدددعمددى  ددا ز الودددؾيق، و 

 الشاجح، ودذا مؽ الدسدرة السذروعة  ي اإلسبلم.

هونمق  السشوج: ودؾ أن ال  ذدوس  السشدوج السددؾق لدغ عمدى ما الثامي: 
الوقدا ض بديؽ األصدشاف الربؾيدة، ما  خالف الذدر  اإلسدبلمي،كامندام شدرد 

 .ػأو الودؾيق لسا  يغ صمبان أو عراوير محرمة، ومحؾ  ل

 طثة اخلالف:
وكددذلػ  نددض األسددباو  ،كسددا أشددرت  ددي الكددبلم عمددى الوكييددف البقدددي

 مشدا:

وك  هدؾم عوظدؾر  ،أن دذس السدألة مؽ السدوجدات  ي السنامبلت أوالت: 
 وعغدر  ذ   جدهد.

الودي عقدؾم عميددا مثد   الدقيقة ات: عدم اطبل   نزدؼ عمى الوباصي ثامي
 دذس ا لذركا ت.

 ددؾل دددذا السؾضددؾ   السدددوبويؽ ات: الكيبيددة الوددي عنددرض بدددا أسددئمةثالثدد

                           
 ( لزادر سالؼ بمبقيغ بوررف. 13(  الودؾيق الذب ي عحت السجدر ص ) 1)
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 .مسؽ  رؾدا  رؾرة أشبغ  أمدا  بلل

أ دب أن أبديؽ أن ال  س دؽ إعظداء  ،والخبلف  يدا ،وقب  أن أ كر الح ؼ
بد  البدد مدؽ الشغدر  دي عسد  كد   ،ر الذدركات  سا وا ددا عمدى جسيدع صدؾ 

وإن كدان غالدب عسد  الذدركات  ،عميدا الح ؼ الذدرعي هبشىومؽ ثؼ ،شركة 
 وإن اوومبت مشوجاعدؼ وطريقة عدؾيقدؼ. ،  ي الودؾيق الذب ي وا دات 

 : ثالثحاخرهف أْم انؼهى يف حكى انرظٌٕك انشثكً ػهى 
 انمٕل األٔل:  انرنزٌى

ديئدات عمسيدة ومجدامع  قديدة، مثد : المجشدة ل قد  ددب إلدى ددذا القدؾو 
، ومجسددع (1)الدا سددة لمبحددؾث النمسيددة واإل ودداء  السسمكددة النربيددة الدددنؾد ة

، ولجشددددة البوددددؾ   جساعددددة أمرددددار الدددددشة (2)البقددددغ اإلسددددبلمي  الدددددؾدان
كسدددا كودددب  يددددا جساعدددة مدددؽ  ،(3) السحسد دددة  سردددر، ودار اإل وددداء  حمدددب

ي و قدددغ السندددامبلت الساليدددة السناصدددرة، السخورددديؽ  دددي االقورددداد اإلسدددبلم
د ودؾ أول مؽ  رر  يدا القؾل د والددكوؾر  (4)مشدؼ: الدكوؾر سامي الدؾيمؼ

                           
لسسمكدة النربيدة الددنؾد ة: رقدؼ (   وؾ  المجشة الدا سة لمبحؾث النمسيدة واإل وداء  دي ا1)

 .14/3/1435بواريخ ،(8874)،(22935)
(  ودؾ  مشذدؾرة  دي كودداو:عنريك عقدبلء الشداس  ح دؼ مناممددة بزمداس ، عمدي  دددؽ 2)

 .4عبد الحسيد الحمبي ، األردن ،الزرقاء ،دار الجشان ،ص: 
مندة مظبؾعدة ، مقدمدة لجا -( هشغر: ، أ سد سدسير القرمدي ، رسدالة ماجددوير غيدر 3)

 (.4١82م .  واو  اإلسبلم سؤال وجؾاو )ص:  2١١8الذارقة 
االقوردداد  ،(  مقالددة الدددكوؾر سددامي الدددؾيمؼ  نشددؾان   ددؼ الونامدد  مددع شددركة بزمدداس4)

 اإلسبلمي والقزا ا البقدية السناصرة
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، عمددي محددي الدددهؽ القددرس (2)، والدددكوؾر عمددي الدددالؾس(1)إبددراديؼ الزددرير
 .(3داغي

                           
(  الوكييدف البقدددي لذددركة بزمداس إبددراديؼ أ سددد الذدديخ الزدرير مركددز الكمدديؼ الظيددب 1)

 سات.لمبحؾث والدرا
(   وددؾ  مركددز األلبددامي مشذددؾرة  ددي رسددالة عمددي الحمبددي، السؾسددؾمة  ددإعبلم الشدداس 2)

 وددؾ  مركددز األلبددامي مشذددؾرة  ددي رسددالة عمددي ، ح ددؼ الونامدد  مددع شددركة بزمدداس .
 الحمبي، السؾسؾمة  إعبلم الشاس  ح ؼ الونام  مع شركة بزماس .

شذدؾرة عمدى شدب ة السنمؾمدات (   وؾ  الدكوؾر  ديؽ شحاعة والدكوؾر القرس داغدي م3)
 النالسية  ي مؾقع إسبلم أون الهؽ :

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-
Ask_Scholar/FatwaA/FatwaAAskTheScholar&cid=1122528620150 
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 : اطردنٕا

مدا اشدوسمت عميدغ دددذس السناممدة مدؽ أكدد  الذدركات ألمدؾال الشدداس : أٔالً 
 ؛  ي  ال  دوبيد مؽ دذا النقد إال الذركة ومدؽ عرغدب إعظداءس مدؽ  الباط

السذوركيؽ  قرد ودا  اآلوريؽ، ودذا الذ  جاء الدشص بوحريسدغ  دي قؾلدغ 
عنددددددالى: " ددددددا أهدددددددا الددددددذهؽ همشددددددؾا ال عددددددأكمؾا أمددددددؾالكؼ بيددددددشكؼ  الباطدددددد ". 

 .(1)[29الشداء:]

ا
ً
م شدرعتا؛ ألن السذدورك ال هدثاٍَ در  دد  هدشجح : أمدا مدؽ الودرر السحدرا

 ددي عحرددي  الندددد السظمددؾو مددؽ السذددوركيؽ أم ال  والودددؾيق الذددب ي أو 
الدرمي مدسا اسوسر  إمغ البد أن  ر  إلى مدا ة هوؾقك عشدددا، وال هددر  
السذددورك  دديؽ امزددسامغ إلددى الدددرم ددد  سددي ؾن  ددي الظبقددات النميددا مشددغ 

دددا، أو  دددي الظبقدددات الددددميا  ي دددؾن واسدددرتا  والؾا قدددع أن منغدددؼ  ي دددؾن را حت
أعزددداء الددددرم واسدددرون إال القمدددة القميمدددة  دددي أعدددبلس،  الوالدددب إ ن ددددؾ 

، (2)الخدارة، ودذس  قيقة الورر، وددي الودردد بديؽ أمدريؽ أغمبدسدا أوؾ دسدا
عدؽ  مددي الشبدي د   د أنرضدي ف عشدغ د كسا جداء مدؽ  دده  أبدي دريدرة 

 .(3)الورر 

                           
نربيدة الددنؾد ة:  وؾ  المجشة الدا سة لمبحؾث النمسية واإل واء  ي السسمكة ال هشغر:( 1)

 14/3/1435بواريخ ،(8874)،(22935رقؼ )

( وعددداريخ 22935المجشدددة الدا سدددة لمبحدددؾث النمسيدددة واإل وددداء  ودددؾ  رقدددؼ )هشغدددر: (  2)
   ؼ الونام  مع شركة بزماس لممدكوؾر سامي الدؾيمؼ. ،.دد14/3/1425

 لددػ  ال  جددؾز» دداو الددشجش، ومددؽ قددال:  ،كودداو البيددؾ  (7١/ 3البخددار  ) أورجددغ (3)
 (.2142رقؼ ) «البيع

== 
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ا
ً
بشؾعيدغ: ربدا البزد  وربدا الشدديئة،  السذدورك  أمدا عزسشت الربا :ثانث

هد ع مبموتا قميبلت مؽ السال ليحر  عمدى مبمدغ كبيدر مشدغ،  ددي مقدؾد بشقدؾد 
م  ددالشص واإلجسددا ، والسشددوج  مددع الوباضدد  والوددأوير، ودددذا دددؾ الربددا السحددرا
الددذ  عبينددغ الذددركة لمنسيدد  مددا دددؾ إال سددوار لمسبادلددة،  دددؾ غيددر مقرددؾد 

 . (1)أثير لغ  ي الح ؼلمسذورك،  بل ع

ا
ً
: ما  ي دذس السناممة مؽ الوش والودليس والومبيس عمى الشداس، راتؼ

مؽ جدة إغرا دؼ  دالنسؾالت الكبيدرة الودي ال عوحقدق غالبتدا، وددذا مدؽ الودش 
م شرعتا رسدؾل ف صدمى دد :قدالقدال:  لحده  أبي دريرة رضي ف عشغ السحرا
 .(2): "مؽ غش  ميس مشي"ف عميغ وسمؼ

: "البيندان  الخيدار مدا لدؼ هوبرقدا، و ده    ديؼ بدؽ  دزام رضدي ف عشدغ
 ددإن صددددقا وبياشددا بدددؾرك لدسدددا  ددي بيندسدددا، وإن كدددذ ا وكوسددا محقدددت بركدددة 

 .(3)بيندسا"

ا: أن االشوراك  ي  الودؾيق الذب ي ال  جؾز شرعتا لكؾمدغ شركات وامدت

                                                                                                           
== 

رقددؼ)   دداو  ظددبلن بيددع الحردداة، والبيددع الددذ   يددغ غددرر ،كودداو البيددؾ  ،مدددمؼوأورجددغ  
1513.) 

( وعددددداريخ 22935المجشدددددة الدا سدددددة لمبحدددددؾث النمسيدددددة واإل وددددداء  ودددددؾ  رقدددددؼ )(  1)
 .دد14/3/1425

مددؽ غذددشا  مدديس »: قددؾل الشبددي   دداو  ،كودداو اإل سددان  ،(99/ 1مدددمؼ )أورجددغ ( 2)
  (1١2.رقؼ )«مشا

 او مدا  سحدق الكدذو والكوسدان  دي البيدع د ،كواو البيدؾ  (59/ 3البخار  ) أورجغ(  3)
 (.2١82رقؼ )
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ا لمسددؾقيؽ؛ قسارتا،  إنل السشوج  دي شدركات الوددؾيق الذدب ي لديس م قردؾدت
إمسا السقرؾد األول والدا ع السباشر دؾ الدو  الذ   حر  عميغ السذدورك 
مؽ وبلل دذا الشغدام، ولسدا كامدت األ  دام ُعبشدى عمدى السقاصدد والسندامي ال 
عمددى األلبددال والسبددامي،  ددإنل السشددوج  دددق  عشددد الوكييددف البقدددي لذددركات 

لبقديدة ال  نددو كؾمدغ عجسيدع الودؾيق الذب ي، ويربح األمر مؽ الؾجددة ا
اشددوراكات مددؽ أ ددراد عدددهردؼ الذددركة، ويددد ع  يددغ األشددخاص الددذهؽ دددؼ  ددي 
أسددب  الذددب ة  ددؾا ز مددؽ سددبقدؼ  ددي أعبلدددا،  اإلضددا ة لنسؾلددة الذددركة؛ 

 .(1) الودؾيق الذب ي  ي  قيقوغ هوكؾن مؽ  مقات مقامرة

سدمؼ  : القؾل  دأن النسدؾالت مدؽ  داو الدبدة لديس  ردحيح، ولدؾطادطا
 ميس ك  دبة جا زة شرعتا،  الدبة عمى القرض ربا؛ ولذلػ قال عبد ف بدؽ 
،  دإ ا كدان  سبلم ألبي بردة، رضي ف عشغ: "إمػ  ي أرضف الربدا  يددا  داشف

و  سد  شدنير أو  سد  قدت  إمدغ لػ عمى رج ف  قٌّ  أدد  إليػ  سد ، عدبؽ أ
 .(2)ربا"

ولدذلػ قدال عميدغ الردبلة والدبة عأوذ   ؼ الدبب الذ  وجددت ألجمدغ؛  
 . (3)والدبلم: "أ بل جمدت  ي بيت أبيػ وأمػ  وشغر أهدد  إليػ أم ال " 

ودذس النسؾالت إمسا وجدت ألج  االشوراك  ي الوددؾيق الذدب ي،  سدسدا 

                           
( وعددداريخ 22935المجشدددة الدا سدددة لمبحدددؾث النمسيدددة واإل وددداء  ودددؾ  رقدددؼ )(  هشغدددر: 1)

 شقر.الودؾيق الذب ي مؽ السشغؾر البقدي أسامة عسر األو  ،دد.14/3/1425
 داو مشاقدب عبدد ف بدؽ سدبلم  ،كوداو مشاقدب األمردار ،(38/ 5( أورجغ  البخار  )2)

  ( .3814رقؼ) ،رضي ف عشغ
   (.7174رقؼ)  او ددا ا النسال ،كواو األ  ام  ،(13١/ 8( أورجغ البخار  )3)
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أعظيت مؽ األسدساء سدؾاء دد دة أو دبدة أو غيدر  لدػ،  دبل  ويل در  لدػ مدؽ 
 .(1) قيقودا و  سدا شيئتا

 .اجلٕاس انمٕل انثاًَ: 
والدكوؾر  ددام الددهؽ  ،(2) الذيخ إبراديؼ الكمثؼومسؽ  دب إلى الجؾاز 

 .(4)الدكوؾر ودبة الز يمي ،(3)عبامة

 :  ٔاطردنٕا 
أوال: األصدد   ددي السنددامبلت الساليددة الحدد ، كسددا دددؾ مقددرر  ددي قؾاعددد  

ال  نددو ، و [ 275البقرة: ]الذرينة، قال عنالى: "و،أ  ا َّللاا ال بيع و رم الربا" 
الودؾيق الذب ي أن   ؾن مؾعتا مؽ البيؾ  الجدهددة الودي لدؼ  دأت  مدصٌّ مدؽ 

                           
(    ددؼ الودددؾيق الذددب ي  ددي ضددؾء السقاصددد وصددبي عاشددؾر أبددؾ زيددد مؾقددع عمددى 1)

 ،رمتشب ة االمو
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/130678-

2011-05-16-08-41-08.html. 
الدسددرة   ،:9: الوكييف البقدي لسناممة الودؾيق الذب ي ، أسامة األشدقر ، ص: (2)

لبلسوزادة مؽ دذا السؾضؾ  : ومدشا مقالدة  ،8الدرمية ، شؾيش السحاميد ، ص: 
م عمددى شددب ة السنمؾمددات النالسيددة الكمددثؼ  ددي مؾقددع اإلسددبلم اليددؾ  لؤلسددوا  إبددراديؼ

 2( الوجارة االلكورومية ، أبؾ النز ، ص:  29و.
(  مزي  اإللباس عؽ   ؼ الونام  مع شركة بزمداس ومثيبلعددا مدؽ شدركات الوددؾيق 3)

 54مرهك عبد الجبار سقا ص: ،الذب ي
 ه.16/3/1431 ،(www.zuhali.com(  مؾقع الذيخ ودبة الز يمي)4)
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 .(1)اإل ا ة كواو وال سشة  السشع مشدا،  ُورد إلى أصمدا مؽ

اإل ا ة إلى الوحريؼ، ومدؽ  ماهشقمغ مؽ ص : أن طرأ عمى دذا األمؾقش 
 .(2)السال  الباط   لػ: القسار والورر وأك 

ي  الدسدرة السذروعة،  الذدركة عنظدي ددذس النسدؾالت ثاميتا: أمغ مؽ قب
مقابدد  الداللددة عمددى مشوجاعدددا وشددرا دا، شددأمدا شددأن أصددحاو النقددار الددذهؽ 
ا مدددؽ مبمدددغ األرض السبيندددة لمؾسدددي  الدددذ  قدددام بداللدددة   خرردددؾن جدددزءت

 .(3)السذور  عميدا

بؾجؾد  روق مؤثرة بديؽ الدسددرة وعسدؾالت الوددؾيق الذدب ي، : مؾقش
ا اإللحدداق والقيدداس؛  الدسدددرة ال  ذددورد  يدددا شددراء الدسدددار  سوشددع منددد

أل  شدديء، وعسددبلت الودددؾيق الذددب ي  ذددورد  يدددا شددراء السدددؾق لسشددوج 
الذركة، والدسدرة  دوحق الدسدار مرديبغ عمدى كد  مناممدة أمدا الددؾيق 
الذب ي  بل  دوحق السدؾق النسؾلة إال  ذدرود، والدسددرة عكدؾن الددمنة 

                           
(  هشغددر:  وددؾ  إلبددراديؼ الكمددثؼ عمددى مؾقددع اإلسددبلم اليددؾم، مددادة الودددؾيق الذددب ي، 1)

 عؾدات عمى    بدء :
www.nastv.com/islam.htm،www.nastv.com/mlm.htm. 

لنبدالر سؽ الخسيس رسالة دكوؾراس  ي  ،(  هشغر: السخاطرة  ي السنامبلت السناصرة 2)
 نؾد.جامنة اإلمام   بؽ س

 ه.16/3/1431 ،(www.zuhali.com(  هشغر: مؾقع الذيخ ودبة الز يمي)3)
ودي مشذؾرة  ي كواو عنريك عقدبلء  ،1١/1/2١١1(   وؾ  لجشة األزدر ، بواريخ 3)

. يددد  35جسع عمدددي  ددددؽ عبدددد الحسيدددد ، ص: ،الشددداس  ح دددؼ مناممدددة بزمددداس
 ألحقودا  الدسدرة.

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4744&parent 
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ور  لددذاعدا أمددا الودددؾيق الذددب ي  النسؾلددة  يددغ مقرددؾد  يدددا مقرددؾد السذدد
 .(1)السذور  

ثالثتددا: أن الددثسؽ الددذ  هد نددغ السذددور   ددي الغددادر دددؾ مقابدد  الدددمنة، 
والنسؾلة الوي  أوذدا  ي مقابد  جددد السددؾق وسدنيغ،  سدا دامدت الددمنة 

 .(2)قد عؾسظت  بل قسار وال ربا

قرددؾدة،  ؾجؾددددا غيددر دددذا الدددلي   ددأن الدددمنة دشددا غيددر م: مددؾقش 
مؤثر، والودرض الحقيقدي مدؽ ددذس السناممدة ددؾ النسدؾالت، والددمنة جداءت 
غظدداء إلضددباء السذددروعية، ودددذا ضددرو مددؽ الوحاهدد  السحددرم الددذ  جدداءت 

 .(3)مرؾص الذرينة  دد  ا غ والوحذهر مؽ أربا غ
را نتا: أن النسدؾالت  دي الوددؾيق الذدب ي مدؽ  داو الجنالدة الجدا زة  دي 

 .(4)م، والوي  دوحقدا السذورك عشد إعيامغ  نسبلء جدد لمذركةاإلسبل

دذا الدلي  بؾجؾد اووبلف  قيقي بيشدسا مؽ وجديؽ: أ ددسا: : مؾقش 
                           

هشغددر: الودددؾيق الذددب ي مددؽ السشغددؾر البقدددي أسددامة عسددر األشددقر.، وعنريددك (  1)
  الودؾيق الذب ي عحت السجدر لزادر سالؼ بمبقيغ. ،الذيخ/ سامي الدؾيمؼ

ودي مشذؾرة  ي كوداو عنريدك  ،1١/1/2١١1هشغر:  وؾ  لجشة األزدر ، بواريخ (  2)
. يد  35جسع عمي  دؽ عبد الحسيدد ، ص: ،ممة بزماسعقبلء الشاس  ح ؼ منا

 .ألحقودا  الدسدرة الودؾيق الذب ي مؽ السشغؾر البقدي أسامة عسر األشقر
( وعددداريخ 22935المجشدددة الدا سدددة لمبحدددؾث النمسيدددة واإل وددداء  ودددؾ  رقدددؼ )هشغدددر: (  3)

  الودؾيق الذب ي مؽ السشغؾر البقدي أسامة عسر األشقر.و  ،.دد14/3/1425
 ،الوددؾيق الذدب ي مدؽ السشغدؾر البقددي أسدامة عسدر األشدقرهشغر: مسؽ  كر دذا ( 4)

السخددداطرة  دددي السندددامبلت السناصدددرة  وعبددددالر سؽ الخسددديس رسدددالة دكودددؾراس  دددي 
  جامنة اإلمام   بؽ سنؾد.
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أن الجنالددة ال  ذددورد  يدددا الذددراء،  خددبلف الودددؾيق الذددب ي. واآلوددر: أن 
دددا لمنامددد   دددي الجنالدددة إن اموبدددع  جدددزء عسمدددغ  جسددددؾر البقدددداء أوجبدددؾا  قًّ

الجنالددة،  إمددغ  ذددورد  ددي الجنالددة عدددم اسددوبادة الجاعدد  مددؽ جددزء صددا ب 
عس  النام ، وقد عقدم إم امية  رمان السذورك مؽ عسؾالت مؽ سؾق لددؼ 

 .(1)إ ا لؼ  حقق الذرد السظمؾو

ا: أمدا مؽ  او عقد الؾكالة الجا زة  أجرة،  بند إعسام عسميدة بيدع  وامدت
وكالة لوؾزيع السشوجات أو عبؾيزدا وشراء السشوج، عقؾم الذركة  إبرام عقد 

شدددبؾيًّا بدددذلػ،  حرددد   سؾجبدددغ السدددؾز  عمدددى عسدددؾالت مقابددد  جدددددس  دددي 
 .(2)الودؾيق

ومدؾقش دددذا الددلي   اموشددا  الوخدريج عمددى الؾكالدة لسددا بديؽ السندداممويؽ 
مؽ  روق، أعدردا: أن الؾكي   ي عقدد الؾكالدة ال هدد ع ليردبح وكديبلت، بد  

دا  ذرطدا، بيشسا  ي الودؾيق الذب ي هد ع الؾكي   أوذ األجرة السوبق عمي
خددريج عمددى الؾكالددة غيددر أجددرة ليدددو   ددي شددب ة الودددؾيق، ودددذا  جندد  الو

 . (3)مدوقيؼ

و دي كد  عقدد عمدى أمدغ  ،مغدروا إلدى عسدؾم األدلدة ، دؤالء  دي الحقيقدة
ومقرددؾدس لمسشددوج مددؽ  ، وددض الشغددر عددؽ ميددة النسيدد  ،مشبردد  عددؽ اآلوددر

 عدمغ.

                           
لنبدالر سؽ الخسيس رسالة دكوؾراس  ي  ،هشغر: السخاطرة  ي السنامبلت السناصرة (  1)

 م   بؽ سنؾد.جامنة اإلما
 السرجع الدابق.(  2)

 السرجع الدابق.(  3)
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 انق: اجلٕاس تشزٔط.انمٕل انث
ولمذدديخ عبددد ف  ،(1)ومسددؽ مددال إلددى دددذا القددؾل لجشددة البوددؾ   دداألزدر 

 .(3)عبد الكريؼ الكحمؾت  ،(2)الجبريؽ 

 :ومؽ دذس الذرود  سؽ قال  الجؾاز لكؽ  ذرودوم

أو عودرر  دغ مدؽ أجد   ،وأال عودش أ ددات  ،الذرد األول: أن عكدؾن صدادقا
 الحرؾل عمى الربح.

 أن عكؾن دذس السشوجات والية مؽ األمؾر السحرمة.: الذرد الثامي

أن  ،أدميددة الوناقددد ،الذددرد الثالدد :  جددب مراعدداة موظمبددات النقددد النددام
 أو الؾصف الوام لمبزا ع. ،عكؾن الدمنة منمؾمة

                           
ودي مشذؾرة  ي كواو عنريك عقدبلء  ،1١/1/2١١1(   وؾ  لجشة األزدر ، بواريخ 1)

. يددد  35جسع عمدددي  ددددؽ عبدددد الحسيدددد ، ص: ،الشددداس  ح دددؼ مناممدددة بزمددداس
 ألحقودا  الدسدرة.

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid= 4744& 
parent= 

(   وؾ  الذيخ عبد ف الجبريؽ ، ودي مشذؾرة عمى مؾقع الذيخ مبدغ عمدى شدب ة 2)
 السنمؾمات

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4744&parent 
م وقددد  كددرت 12/3/2١١4ه السؾا ددق 23/5/1425(   وددؾ  الذدديخ الكحمددؾت رقددؼ 3)

يف ،  نشدؾان الوجدارة االلكوروميدة ، السقددم إلدى  ي  ح  الدكوؾر  هب مؾسى ماص
 مؤعسر كمية الذرينة الدادس جامنة الزرقاء.
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 : اطردنٕا
أن الذدددراء لمسشدددوج لددديس مذدددروطا  إ زدددار زبدددا ؽ هودددريؽ وددددذا  أوال:

 .(1)ا دي صؾرة الجنالة الجا زةودذس مبدد ،أو سسدرة ، دسى عسؾلة

غرر أو ربا أو رشؾة أو مؾ  قسار أو  عكؾن منمؾمة ليس  يداأن ثاميا: 
 .(2)مامع إ ات   بل ،مخادعة

، مشوج ال هميق  األوبلق اإلسبلميةالذركة ال عدؾق أ  إ ا كامت ثالثا: 
هؾجدد مدامع شدرعي   دبل ،مؽ ك  ما  جرح  الددهؽ أو الخمدق  رامجداوعخمؾ ب

 .(3مجدا )اشع دذس الذركة مؽ عدؾيق بر  س

 ٔممٍ أجاس انرؼايم تُاء ػهى انمٕاػد انؼايح :
 َص انظؤال:ْٔذا 
دشاك شركة عقؾم ببيدع بدرامج كسبيدؾعر عنميسيدة الكوروميدة، عوزدسؽ  

بددرامج عنمدديؼ الحاسددب اآللددي واإلمورمددت ولوددة الكسبيددؾعر وغيردددا مددؽ بددرامج 

                           
هشغددر:  ودددؾ  الذددديخ الكحمددؾت  دددالرد عمدددى  ودددؾ  د. الدددؾيمؼ  سدددا هونمدددق  ذدددركة (  1)

 بزماس.

 وؾ  الذيخ عبد ف الجبريؽ ، ودي مشذؾرة عمى مؾقع الذيخ مبدغ عمدى  هشغر: ( 2)
 شب ة السنمؾمات

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4744&parent 

م وقددد  كددرت 12/3/2١١4ه السؾا ددق 23/5/1425 وددؾ  الذدديخ الكحمددؾت رقددؼ (  3)
 ي  ح  الدكوؾر  هب مؾسى ماصيف ،  نشدؾان الوجدارة االلكوروميدة ، السقددم إلدى 

 مؤعسر كمية الذرينة الدادس جامنة الزرقاء.
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حودؾ  عمدى مؾاضديع أو مذدادد محرمدة عنميسية، عمسات أن ددذس البدرامج ال ع
 شرعات،  اإلضا ة إلى مدا ة عمى اإلمورمت لؾضع مؾقع.

إن دددذس الذددركة عنظددي لزبا شدددا  رصددة لودددؾيق دددذا السشددوج إلددى  
أشخاص هوريؽ مقاب  عسؾلة  حر  عميدا الزبؾن عشد اكوسال عددد محددد 

ذدراء ددذا مؽ السبينات، عمسات أن الذخص هبذل مجدؾدات  ي إقشا  الشداس  
السشدددوج، ويردددرف مدددؽ مالدددغ الخددداص  دددي الوحركدددات واالعرددداالت، كسدددا أن 
الذددركة عنظددي دددذس البرصددة لمزبددا ؽ الجدددد  نددد أن هددوؼ عدددريبدؼ وموددا نودؼ 
بؾاسظة الزبؾن الذ   دا  لددؼ  يد  أمدغ  ددوبيد أ زدات مدؽ مبينداعدؼ مغيدر 

 واملساعدة هلم. مجدؾدس مندؼ وعقد ؼ السذؾرة
لمذخص أوذ ددذس األمدؾال عمدى أسداس أمددا عسؾلدة  الدؤال: د   جؾز

 مقاب  الجدد الذ  هبذلغ  ي عسمية الودؾيق وموا نة الزبا ؽ الجدد 

عمددى الدددؤال  – بغددغ ف  –أجدداو الذدديخ عبدالسحدددؽ النبي ددان  
 الساضي  قؾلغ: مادام أمغ أعى بزبؾن  دذس عنوبر داللة.

: إ ا ومددت  -ف  بغددغ  –ويقددؾل الذدديخ عبدددالر سؽ   الدر ددي  
 دذس البرامج مؽ األمؾر السحرمة  بل  أس، وعكؾن النسؾلة سسدرة.

 بغدغ ف  –وجاء  ي  وؾ  الذيخ عبدالسحدؽ بدؽ عبددف الزامد   
عمى عقد شركة دبة الجزيرة: الدذ  عددر لدي  ندد الوأمد  والشغدر أن ددذا  –

ة والدبدة، النقد عمى الربة ال  أس  غ، ودؾ مذدوس  عمدى أمدريؽ: الدسددر 
أما الدسدرة  بل إش ال  يدا ألمددا أجدرة عمدى عسد ، وأمدا الدبدة  ددي الودي 
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 ....(1)كثر الدؤال عشدا ودي كذلػ ال  أس بدا ألمؾر

وما  قؾمدؾن  يدغ مدؽ  ،وبند الشغر والبح   ي طريقة عدؾيق الذركات 
وإغددراء أكثددر شددريحة مددؽ الشدداس لمدددوؾل  ددي  ،والدددمع ،عددرويج لمسشوجددات 

عبدديؽ لددي أن أغمددب أددد  النمددؼ هوبقددؾن  ،لودددؾيق الذددب ي أو الدرمدديدا ددرة ا
وأن مؽ وضع ضؾا   إل ا دة عسد  شدركة  ،عمى عحريؼ مث  دذس السنامبلت

 ولؼ عحقق عمػ الزؾا   ودؾ الوالب  دؾ مع القؾل  الوحريؼ. ،ما

مناهير أن عؾجد شركات عنس  و ق ،و وى مقؾل  جؾاز الودؾيق الذب ي
وعدم إجبدار الشداس عمدى  ،كخمؾ السشوج مؽ الحرام ،عيةوضؾا   شر  ،منيشة

أو إجبددددددارس  ددددددأن  قددددددؾم عمددددددى عددددددرويج البزددددددا ع  ،د ددددددع رسددددددؾم ماليددددددة
 وعددف إلى الربح الحبلل  دشا  س ؽ أن مقؾل  الجؾاز.،)الدسدرة(

 انمٕل انزاجح: 
ومدؽ ودبلل  ،وجدد عشداء ،ومؽ وبلل الشغر  ي األقؾال  ند طؾل  ح  

أن القدؾل األول القا د  لدي عدبؽ  ،بقدي  رؾرس السخومبةالشغر إلى عكييبغ ال
 و لػ ألسباو: ، الوحريؼ دؾ القؾل الراجح وف أعمؼ

مؽ وبلل الشغدر إلدى مدا عقدؾم  دغ الذدركات أن دسددا جسدع  .1
وأكد   ،السال  أ  وسديمة كامدت دون الشغدر إلدى الذدرينة اإلسدبلمية

 أمؾال الشاس  الباط .

مى القسار والسيدر والودرر عاشوسال عقد الودؾيق الذب ي  .2
والوددبؽ  الباطدد ،  دددؾ عقددد محددرم  اسددد ال  جددؾز الونامدد   ددغ وال 

                           
 الذب ي عكييبغ و  سغ لبشدر الذ ابي. الودؾيق(  1)
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 .اإلعامة عميغ

مددا  ظدددرأ عمددي عقدددد الودددؾيق الذدددب ي مسددا  خددد   دددالنقؾد  .3
 والغمؼ. والربا. ،الذرعية كالورر

أن الذهؽ  دبؾا إلى جؾازس بشؾا عمدى  وداو  عامدة مدؽ غيدر  .4
إمسا اكوبؾا  سا وصف لددؼ  ،حقيقيالشغر إلى واقع عس  الذركات ال

 ،ولددددذا عراجدددع كثيدددر مدددؽ النمسددداء  ندددد الشغدددر ،مدددؽ طبيندددة النسددد 
 والودقيق.

 ،وعمددى هلددغ وصددحبغ أجسندديؽ  ،وصددمى ف عمددى مبيشددا   ،وف أعمددؼ 
 وهور دعؾاما أن الحسد ن رو النالسيؽ.
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 خا ح:
 أدؼ الشوا ج الوي عؾصمت إليدا:

أسدمؾو عددؾيقي  نوسدد عمدى يق الذدب ي:  ددؾ د : أن عنريك الودؾ  1 
شب ة مؽ النسبلء، ويقؾم الشغدام عمدى أسداس عجشيدد شدب ات مدؽ األعزداء 
الجدد لمورويج لسشوجات شركة ما مقاب  عسؾالت مالية، وينوسد الشغام عمدى 
شب ات  دي شد   شدجرة  ات أ در  عدهددة هوبدر   نزددا عدؽ  ندض أو  دي 

األول  ددي عمددػ الذددجرة أو  لددػ  شدد   دددرم    مدددوؾيات ويحردد  النزددؾ
 ا.الدرم عمى عسؾالت عؽ ك  عزؾ جدهد هدو   يد

ارعبدداد النا ددد لمسذددورك عمددى دوؾلددغ  ددي  :الشغددام الدرمددي" د : أن  2 
مدوؾ  مرعب   سدوؾيات أور  عذ    سجسؾعدا طبقات، ويزداد النا د كمسا 

 .ذاس الدرم ( ، ود أكان مؾقع السذورك أقرو إلى السذورك األول)ر 

عومخص  ي قيام الذخص  ذدراء مشوجدات شدركة مدا ثدؼ  قدؾم  لدػ د  3 
السذور   الدعا ة لسشوجات الذدركة وإقشدا  اآلودريؽ  الذدراء مشددا ، ويأودذ 
دددؾ م ا ددأة أو عسؾلددة مقابدد   لددػ، ثددؼ كدد  وا ددد مددؽ دددؤالء الددذهؽ امزددسؾا 
ة لمبرمامج سيقشع هوريؽ ليذوروا أ زات، ويحرد  األول عمدى عسؾلدة إضدا ي

 ا.ود ذ
ددؾ وجدؾد  ، غدر أن البرق بيؽ الودؾيق الذدب ي والدرمديد الذ   4  
 ي  إن الذدركات  دي الوددؾيق الدرمدي لسدا عمسدؾا أمددؼ محداربؾن  ،السشوج

وغالدددب ددددذس  ،أدومدددؾا مشوجدددا كوظددداء مدددؽ أجددد  أن  قؾمدددؾا  خددددا  الشددداس 
ة وإمسدا مدؽ أجد  الحردؾل عمدى مجدرد النسؾلد ،السشوجدات غيدر مدرادة لدذاعدا

  ق .
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عنوبدر مدؽ مؾاليدد النردؾر السودأورة، ويندد ما  د  برومدر  د أن مذدأعغ 5
و كددر  نددض الكودداو أن عمددؼ شددب ات  ،دددؾ السبوكددر لدددا، وبدددأت دددذس البكددرة

الودددؾيق كامددت بددؾادرس  ددي األربنيشيددات السيبلد ددة مددؽ القددرن السشرددرم عمددى 
 .كارل ريدشبرج:هد

 لذب ي:د أن مؽ أبرز ورا ص الذركات  ي الودؾيق ا6

شددراء السشددوج د ولددؾ مددرة وا دددة د شددرد لمحرددؾل عمددى النسددؾالت، أ.  
 والسزي ُقدمتا  ي عسمية الودؾيق: "اشور لودؾق،  قد عكدب".

عؾعيف غير محدود لمسدؾقيؽ مؽ السذاركيؽ،  ي سمدمة ال مدا ة و. 
 لدا.

كمسا كشت أسبق  ي االشوراك كشت أكثر  غًّا، وأعغؼ أجدرتا، والن دس ج. 
؛ جدداء  ددي إعددبلن إل ددد  دددذس الذددركات: "سددؾف عخدددر الكثيددر إ ا صددحيح

عأور امزسامػ إليشا بيؾم وا دد.. كمسدا اموغدرت أكثدر.. كمسدا وددرت أكثدر.. 
 ابدأ اآلن".

و ي الحقيقة أن مدألة الوكييف البقدي لمودؾيق الذب ي دؾ سبب  د 7
 يغ. ك  هبشي الح ؼ عمى  دب ماكيبغ عم ،الخبلف الحاص  بيؽ البا ثيؽ

ومدداعقؾم  ددغ مددؽ  يدد   ،د ومددؽ وددبلل الشغددر إلددى أعسددال الذددركات  8
عكداد عقظدع  ،إال إن جؾدر الشغام وا دد ،وإن لؼ عكؽ مؽ ك  وجغ ،السذابدة

ولكدؽ مدؽ الردنؾبة  ، ي مدألة الودؾيق الذدب ي أو الدرمدي  أمددا محرمدة
وإمسدا مدؽ الدددؾلة أن  ، س ان أن عنظدي   سدا وا دد  عامدا  لكد  الذدركات

ح ؼ عمى مؾ  دذس السناممة  الوحريؼ مؽ ودبلل الشغدر إلدى مداعقؾم  دغ مدؽ ع
 الخد نة وأك  أمؾال الشاس  الباط .
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أن عؾجدد شدركات عنسد  و دق ،و ودى مقدؾل  جدؾاز الوددؾيق الذدب يد  9
وعدددم إجبددار  ،كخمددؾ السشددوج مددؽ الحددرام ،وضددؾا   شددرعية ،مندداهير منيشددة

أن  قددؾم عمددى عددرويج البزددا ع أو إجبددارس  دد ،الشدداس عمددى د ددع رسددؾم ماليددة
 وعددف إلى الربح الحبلل  دشا  س ؽ أن مقؾل  الجؾاز.،)الدسدرة(

عددبؽ لددي أن القددؾل األول القا دد   ددالوحريؼ دددؾ  د أن القددؾل الددراجح: 1١
و لددػ ألسددباو: الشدوسالغ عمددى أكد  أمددؾال الشدداس  ،القدؾل الددراجح وف أعمدؼ

بؽ  الباطدد ،  دددؾ عقددد محددرم عمددى القسددار والسيدددر والوددرر والوددو  ، الباطدد 
 . اسد ال  جؾز الونام   غ وال اإلعامة عميغ

الذددرعية  عقددد الودددؾيق الذددب ي مسددا  خدد   ددالنقؾد ىومددا  ظددرأ عمدد
 ا.والرب،والغمؼ ،كالورر
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 انفٓارص
 

 .فهرس اآليات القرآنية 

 .فهرس األحاديث النبوية 

 .فهرس األعالم 

 .فهرس المراجع 
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 فٓزص اٌَاخ انمزآٍَح

 رلى اٌَح ٌحاَ

 انثمزجطٕرج 

َوأحلَّ اَّللَّ اْلبيع وحرم لقوله تعاىل 
 الراب"

 
 

2٧5 

 النساءسورة 
اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم 

 بينكم ابلباطل".

22 
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 فٓزص األحادٌق انُثٌٕح ٔاَثار

 َص احلدٌق/ األثز

 قال رسؾل ف  :

 البينان  الخيار......

 قال رسؾل ف  :

 مؽ غش  ميس مشي...

 أن الشبي د  

 ......د مدي عؽ الورر

 هثار:

 إمػ  ي أرضف الربا  يدا  اشف 
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 فٓزص ادلزاجغ
ابؽ مشغؾر،   بؽ م درم بدؽ عمدي )د.ت(. لددان الندرو. بيدروت: دار 

 صادر.

ولددة. االعوبددار. عحقيددق:  يميددب ابددؽ مشقددذ، أسددامة بددؽ مرشددد مؤيددد الد
  وي. القادرة: م وبة الثقا ة الدهشية.

م(. األدو السبدددددرد. 1999-ددددددد142١البخدددددار ،   بدددددؽ إسدددددساعي  )
 عخريج: والد عبدالر سؽ النػ. )الظبنة الثامية(. بيروت: دار السنر ة.

 البخار ،   بؽ إسساعي  )د.ت(. الواريخ الكبير. بيروت: دار البكر.

 -ددددددد 14١7ار ،   بدددددؽ إسدددددساعي  أبدددددؾ عبددددددف الجنبدددددي، )البخددددد
(، عحقيددق: الدددكوؾر مرددظبى دهددب البوددا، 3م(. الجددامع الرددحيح )د1987

 اليسامة: دار ابؽ كثير.

األشددقر ، أسددامة ، الوكييددف البقدددي لسناممددة الودددؾيق الذددب ي ،  حدد  
، ماليدة مناصددرة مددؽ مشغددؾر إسددبلمي  مقددم لسددؤعسر كميددة الذددرينة ،قزددا ا
 م 2١١4جامنة الزرقاء األدمية ، األردن ، 

 امد ،  ديؽ ، الدسدرة وعظبيقاعدا السردر ية ،  حد  غيدر مظدب و  
 اإلسبلمي . مؽ مقوشيات م وبة بشػ دبي

الحمبدي ،عمددي  ددؽ عبددد الحسيددد، عنريدك عقددبلء الشداس  ح ددؼ مناممددة 
 الجشان. بزماس ، األردن ، الزرقاء ، دار

 الودؾيق والدسدرة  ي الوظبيقات السردر ية ،ريحاو  ، عبد الؾداو ، 
 .م وبة بشػ دبي اإلسبلمي  ح  غير مشذؾر مؽ مقوشيات
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 زدير، مرظبى  دشيؽ ، الودؾيق مباد غ وطرقغ . 

القوراد اإلسبلمي والقزا ا البقدية السناصرة ، االدالؾس ، عمي أ سد 
ه ،  1418 دار الثقا دددة ، الدو دددة ، مؤسددددة الريدددان ، بيدددروت ، لبشدددان

 م ، 1998

 قددغ البيددع واالسددويثاق ، د: م وبددة دار الددق ا رن ، مرددر ، ومؤسدددة 
 م . 1998-ه 1418الريان ، بيروت ، لبشان ، 

دارة السبينات . الظبندة الثاميدة ، ٕ  عبد البواح ،   سنيد ، الودؾيق وا
 م . 1966

، ت وعؾصيات مجسع البقغ اإلسدبلمي ، الظبندة الثاميدة ، دار القمدؼ ار قرا
 م . 1998ه ،  1418الظبنة الثامية ، دمذق ،

سددة ار اإل عددان  ددي البقددغ اإلسددبلمي ، دالقرمددي ، أ سددد سددسير ، عقددؾد 
ماجدوير غير مظبؾعة ، مقدمة لجامندة  مقارمة  القامؾن الؾضني ، رسالة

 م . 2١١8الذارقة 

السحاميددد ، شددؾيش ، الدسدددرة الدرميددة ،  حدد  مقدددم لسددؤعسر قزددا ا 
مؽ مشغؾر إسبلمي،كمية الذرينة ، جامنة الزرقاء األدمية ، مالية مناصرة 

 م . 2١١4األردن ، 

( سة واصة عؽ بزماسار ب مؾسى، الوجارة االلكورومية ) دماصيف ،  ه
الذدرينة الددادس قزدا ا ماليدة مناصدرة مدؽ مشغدؾر  مقدم إلى مؤعسر كمية

 م . 2١١4إسبلمي ، جامنة الزرقاء األدمية ، األردن ، 

 ودؾيق الذب ي دراسة  قدية مقارمة لنسار الزبلعيؽ.شركات ال
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 (.22جاء  ي أسس الودؾيق، د.   أميؽ الديد عمي، )ص 

صددددحيح مدددددمؼ ، دار الدددددبلم ، دددددابؾر  ، مدددددمؼ بددددؽ الحجدددداج ، الشي
 م .  1998ددددددد  ه 1419، الظبنة األولى ، الرياض

باو هؾسدددف ، سدددسير   ، الوددددؾيق ، مغدددرة اقورددداد ة ، مؤسددددة شددد
 الجامنة ، اإلس شدرية .

  الموة االمجميزية

 وؾ   ي   ؼ الونام  مدع شدركة بزمداس كدؾم لمددكوؾر سدامي الددؾيمؼ  
 مشذؾر عمى االمورمت مؾقع:

 .http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-14706.htm 

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

 42579اليؾم  وؾ  المجشة الدا سة  ي مؾقع اإلسبلم 

/ 25بودداريخ  ودددي مددؽ شددؾرة  ددي كودداو عنريددك عقددبلء الشدداس  ح ددؼ  
 م 2١١2/ 1١

 مناممة بزماس ، جسع عمي  دؽ عبد الحسيد . وؾ  لجشة األزدر ،  

 وؾ  الذيخ عبد ف الجبريؽ ، ودي مشذدؾرة عمدى مؾقدع الذديخ مبددغ 
 4153عمى شب ة السنمؾمات النالسية: 

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4744&parent = 

 ،12/5/2١4السؾا دق  ،ه23/3/1425 وؾ  الذيخ الكحمؾت رقدؼ  -
وقدددد  كدددرت  دددي  حددد  الددددكوؾر  هدددب مؾسدددى ماصددديف ،  نشدددؾان الوجدددارة 
االلكوروميددة ، السقدددم إلددى مددؤعسر كميددة الذددرينة الدددادس جامنددة الزرقدداء 
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 األدمية  األردن .

 42579سة لئل واء  ي الدنؾد ة:  وؾ  المجشة الدا  -

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

 وددؾ  الدددكوؾر  ددديؽ شددحاعة والدددكوؾر القددرس داغددي مشذددؾرة عمددى  - 
 شب ة السنمؾمات النالسية  ي مؾقع إسبلم أون الهؽ :

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=I
slamOnline-Arabic- 

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaAAskTheScholar&cid=1122
528620150 

رمي مشذدددؾرة عمدددى شدددب ة  ودددؾ   زددديمة الذددديخ  حيدددى مؾسدددى الزددددا
 السنمؾمات النالسية ) االمورمت( :

 .http://www.saaid.net/Doat/yahia/11.htm 

 ودددؾ   زددديمة الددددكوؾر عبدددد الحدددي هؾسدددف مشذدددؾرة عمدددى شدددب ة  -
 السنمؾمات النالسية )االمورمت( 

http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#6 

 ودددؾ   زددديمة الذددديخ محسدددؾد ع دددام ، وددددي مشذدددؾرة عمدددى شدددب ة  -
 السنمؾمات النالسية ) االمورمت ( :

http://www.eftaaaleppo.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=
1707 

http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm # 
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 3:   وؾ  الدكوؾر أ سد بؽ مؾسى الددمي -
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-1680.htm: 

 وؾ  مجسع البقغ اإلسبلمي الدؾدامي)   ؼ شركة بزماس ومدا شدابددا 
 مؽ قسار ( ، مشذؾرة  ي مؾقع

 .http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm صددددديد البؾا دددددد عمدددددى #
 شب ة السنؾمات النالسية االمورمت: 

مشذدؾرة  دي رسدالة عمدي الحمبدي، السؾسددؾمة  ودؾ  مركدز األلبدامي ،  -
 بزماس .  إعبلم الشاس  ح ؼ الونام  مع شركة

رددديؼ ا سددد الذدديخ الزددرير ، ودددؾ مشذددؾر عمددى ا  وددؾ  الذدديخ إو  -
 شب ة االمورمت  ي مؾقع صيد البؾا د:

 .http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#4 

  -د مقالة الدكوؾر سامي الدؾيمؼ

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow -  

 .4473. htm 

مقالة لؤلسوا  إبراديؼ الكمثؼ  دي مؾقدع اإلسدبلم اليدؾم ، وددؾ مشذدؾر  -
 عمى شب ة االمورمت:

.http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-35-
1680.htm 
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مؾقددددددع شددددددركة كؾيدددددددت ) مشوددددددد  شددددددركة كؾيدددددددت (عمددددددى شددددددب ة 
 http://quest.darkbb.comاالمورمت

 

مؾقدددع ديئدددة الوجدددارة الباكددددوامية عمدددى شدددب ة السنمؾمدددات النالسيدددة  -
 االمورمت:

 .www.secp.gov.pk/otherlinks/bizna.com.htm 
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 احملرٌٕاخفٓزص 

 مقدمة

 أدسية السؾضؾ 

 أسباو اوويار السؾضؾ 

 الدراسات الدا قة

 وظة البح 

 مشدج البح 

  الودؾيق الذب ي ونريكالوسديد:  ي ال
ا لوة الودؾيق: عنريك ولالسظمب اال   واصظبل ت

 .الونريك  الودؾيق الذب ي لقباالسظمب الثامي:

 السبح  األول:  الودؾيق الدرمي وصؾرس

 السظمب األول: مغام الودؾيق الدرمي

 السظمب الثامي: صؾر الودؾيق الدرمي

 السظمب الثال : البكرة الجؾدرية لمودؾيق الدرمي
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 يق الدرمي والودؾيق الذب يالسظمب الرا ع: البرق بيؽ الودؾ 

 الشذأة الوأريخية لمودؾيق الذب يمي: السبح  الثا

 الخرا ص السذوركة لذركات الودؾيق الذب ي السبح  الثال :

 السبح  الرا ع:صؾر لبنض الذركات. و يغ مظمبان

 السظمب األول:

 السظمب الثامي:.

 السبح  الخامس: الوكييف البقدي لمودؾيق الذب ي

 ادس:   ؼ الودؾيق الذب يالسبح  الد
 الخاعسة

 البدارس

  درس اآل ات

  درس األ اده 

  درس السراجع

  درس السحوؾيات
 


