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  الملخص :

العص�ر الح�الي ث�ورة إلكترونی�ة ف�ي كاف�ة المج�االت، وم�ن ھ�ذه المج�االت  یشھد

نشاء مواقع للتجارة اإللكترونیة، وتبعھا إنشاء عدد من ، فتم إالتجارة اإللكترونیة

ش��ركات الوس��اطة للمس��اعدة ف��ي إتم��ام الص��فقات التجاری��ة عب��ر اإلنترن��ت، ول��م 

یقتص��ر األم��ر عل��ى الش��ركات ب��ل تع��دى ذل��ك إل��ى ابتك��ار ال��بعض وخصوص��ا 

 الفقھی�ة األحك�ام بی�ان وألھمی�ة، الشباب مش�روع الوس�یط التج�اري بش�كل ف�ردي

   واشتمل على: البحث ھذا بإعداد قمت الموضوع بھذا المتعلقة

  تمھید: تناول بیان مفھوم الوسیط الفردي في التجارة اإللكترونیة.

اإللكترونی��ة ص��ور إب��رام الف��رد عق��د الوس��اطة ف��ي التج��ارة ف��ي  الفص��ل األول:

السمس���رة اإللكترونی���ة، التس���ویق الش���بكي) والف���رق بینھم���ا، وخص���ائص عق���د (

  رة اإللكترونیة.الوساطة في التجا

عقد الوساطة ف�ي  الفرد الفصل الثاني: في حكم التجارة اإللكترونیة، وحكم إبرام

، )الش���بكي التس���ویق اإللكترونی���ة، السمس���رة(التج���ارة اإللكترونی���ة ف���ي ص���ورة 

  .والضوابط الشرعیة إلبرام الفرد عقد الوساطة في التجارة اإللكترونیة

� �

 الوسیط إبرام صور -التجارة اإللكترونیة  - الوسیط الفردي �����������������

 – اإللكترونی���ة التج���ارة ف���ي الوس���اطة عق���د - الف���ردي

  . التسویق الشبكي -السمسرة اإللكترونیة 
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Abstract 
The current era is witnessing an electronic revolution 
in all areas, and among these areas is e-commerce, 
so e-commerce sites have been created, and a 
number of brokerage firms have been established to 
help complete commercial deals via the Internet, 
and not only companies have gone beyond that to 
innovate some, especially young people, the 
mediator project Commercial individually, and for 
the importance of clarifying jurisprudence provisions 
related to this topic I have prepared this research 
and included: 
Introduction: Address the concept of an individual 
broker in e-commerce. 
The first chapter: In the forms of an individual 
entering into a mediation contract in electronic 
commerce (electronic brokerage, network 
marketing) and the difference between them, and 
the characteristics of a mediation contract in 
electronic commerce. 
Chapter Two: In the ruling on electronic commerce, 
the ruling for an individual to enter into a mediation 
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contract in electronic commerce in the form of 
(electronic brokerage, network marketing), and legal 
controls for an individual entering into a mediation 
contract in electronic commerce. 
 
Keywords:  individual broker - e-commerce - pictures 

of individual brokerage - brokerage 
contract in e-commerce - e-brokerage - 
network marketing. 
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 املقدمة

  ������ ��� �������������������� �������� ��������� ��� ������ ��� ����������� ������������� �

������ �

یعتبر العصر الحدیث ھو عصر الثورة المعرفیة والتطور التكنول�وجي بش�تى    
أنواعھ، وتعد التجارة اإللكترونیة إح�دى ثم�رات التط�ور التقن�ي ال�ذي ش�ھده ھ�ذا 

وتقنی��ة  ال ش��بكات االتص��الام، وف��ي مج��العص��ر ف��ي جمی��ع المج��االت بش��كل ع��
المعلوم��ات بش��كل خ��اص، والت��ي تتك��ون م��ن أس��واق إلكترونی��ة تت��ألف م��ن ع��دد 

تحق��ق ف��ي ظ��ل تض��خم م��ن المت��اجر االفتراض��یة حی��ث المنافس��ة الكامل��ة، والت��ي 
حریة التجارة ك�أثر م�ن آث�ار التج�ارة اإللكترونی�ة حی�ث ال�ثمن الع�ادل ف�ي س�وق 

افیة، والتج��انس الس��لعي، وحری��ة ال��دخول إل��ى الس��وق یتمی��ز بالتعددی��ة، والش��ف
والخ��روج من��ھ، وانع��دام تك��الیف النق��ل، وخاص��ة ف��ي قط��اع التج��ارة اإللكترونی��ة 
المباش��رة الت��ي ت��تم بالتس��لیم اإللكترون��ي ع��ن طری��ق التحمی��ل الرقم��ي للمنتج��ات 

  الفكریة.

الحی��اة، وم��ن المعل��وم أن اإلنترن��ت اآلن ی��تم التعام��ل ب��ھ ف��ي جمی��ع مج��االت    
والبیع والشراء أولى اتجاھات مستخدمي اإلنترن�ت ف�ي أیامن�ا ھ�ذه، إال أن�ھ عل�ى 
شبكة اإلنترن�ت یوج�د ش�ركات وس�اطة تجاری�ة تحت�ل مراك�ز ریادی�ة عل�ى وج�ھ 

الدعای���ة واإلع��الن، والعق���ود، والس���لع  الخص��وص ف���ي مج��االت متع���ددة منھ��ا:
  والخدمات وغیر ذلك.

وسیط تجاري یعمل بصفھ مستقلة ویسمى رنت على شبكات اإلنت ویوجد أیضا    
ب��الترویج لس��لع متج��ر  عل��ى س��بیل المث��ال وس��یط ف��ردي، حی��ث یق��وم الوس��یط

المتجر بدفع عمولة معلومة عن كل عملیة بیع ت�تم  لكتروني معین، مقابل التزامإ
  بواسطة ذلك الوسیط.

 خصوص�اھذا النوع من الوساطة انتشاًرا واسًعا ف�ي ھ�ذا العص�ر ووقد انتشر    
المتزای�د للھوات�ف الذكی�ة،  باب نتیجة النتش�ار اإلنترن�ت، واالس�تخدامبین فئة الش

ودع���م ال���دول للمش���روعات الص���غیرة والمتوس���طة، وتعزی���ز االبتك���ار وری���ادة 
  األعمال.
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وألھمیة بیان األحكام الفقھیة المتعلقة بھذا الموضوع قمت بإعداد ھ�ذا البح�ث    
متعلق�ة بالوس�یط الف�ردي ف�ي التج�ارة اإللكترونی�ة موضحة فیھ األحك�ام الفقھی�ة ال

  بشكل بسیط ومختصر.

����������������������� �

فئ��ة  وخاص��ة فئ��ات المجتم��ع ف��ي عص��رنا الح��الي جمی��ع ب��ینه انتش��ار أوالً:
المنزلی�ة الت�ي یقوم�ون بھ�ا، ول�ذلك ت�م  عیعتبر من ض�من المش�اریو ،الشباب

  المتعلقة بھ. اختیار ھذا الموضوع لبیان األحكام الفقھیة
أھمیة الوساطة في حیاة الناس، ألنھا ت�دخل ف�ي ش�تى مع�امالتھم عل�ى  :ثانًیا

  اختالف بلدانھم.
كثرة ما یقع فیھ الوسطاء من األخطاء ومخالفة األحكام الشریعة سواء  :ثالًثا

  كان الوسیط على وعي ودرایة بالحكم الشرعي أو عدمھ.

�����������������  

  ایة ما وجدت:لم أجد دراسة علمیة خاصة بموضوع البحث، وغ
خاص��ة بالمس��ائل المعاص��رة المتعلق��ة  ع��دة فت��اوى م��ن ھیئ��ات علمی��ة أوالً:

  بموضوع البحث.
  :منھا ساطة بصفة عامة، والتسویق الشبكيھناك دراسات في حكم الو ثانًیا:

الوساطة التجاریة في المع�امالت المالی�ة ت�ألیف عب�د ال�رحمن ب�ن ص�الح  -١
  األطرم.

  دراسة شرعیة د. ریاض فرج مبروك عبدات. -التسویق الشبكي -٢
إال أن تلك المؤلفات لم تتناول الوسیط الفردي في التجارة اإللكترونیة بصفة 

  خاصة؛ لذلك جاء اختیاري لھذا الموضوع.

������������ �

 س��تقرائي التحلیل��ي النق��دي وذل��ك بتتب��ع المس��ائل الفقھی��ةاخت��رت الم��نھج اال �����

  وأدلتھا ثم تحلیلھا ونقدھا. المرتبطة بالوسیط الفردي في التجارة اإللكترونیة

ذكرت أقوال الفقھاء موثقة قول كل مذھب من مراجعھ األصلیة المعتم�دة  �������

ن وافق��ھ ث��م أذك��ر ف��ي الم��ذھب وإذا اتف��ق م��ذھب م��ع غی��ره أذك��ره م��ع م��

ث�م أق�وم ، ثم أذكر س�بب الخ�الف ب�ین الفقھ�اء ف�ي المس�ألة المخالفین تباًعا

بذكر أدلة كل فریق مع بیان وجھ الداللة ثم أقوم بمناقش�ة أدل�ة الفقھ�اء إن 
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وجد والرد علیھ�ا ث�م أق�وم ب�ذكر ال�رأي المخت�ار بن�اء عل�ى ق�وة األدل�ة أو 

  .تحقیق المصلحة العامة أو دفع المفسدة

  ر اآلیات القرآنیة وإلحاق كل آیة بسورتھا.قمت بذك �������

عل�ى  ال�واردة ف�ي البح�ث اعتم�اًداألحادی�ث النبوی�ة الش�ریفة قمت بتخریج ا��������

�السنن والصحاح والمسانید والمصنفات والمعاجم.كتب  �

  قمت بترجمة األعالم الوارد ذكرھا في البحث. �������

فقھی��ة الت��ي احتاج��ت إل��ى قم��ت ببی��ان بع��ض المص��طلحات اللغوی��ة وال ���������

  إیضاح.

الص�ادرة م�ن دور اإلفت�اء فت�اوى الالرجوع إلى المؤلف�ات الحدیث�ة، وتتب�ع ��������

في جمیع البلدان العربیة باعتبار أن موضوع البحث م�ن ض�من القض�ایا الفقھی�ة 

  المعاصرة.

تش�مل أھ�م النت�ائج المترتب�ة عل�ى البح�ث  خاتم�ة ذك�رت ف�ي نھای�ة البح�ث �������

  توصیات.وال

����������  

  )مقدمة، وتمھید، وفصلین، وخاتمة: (یشتمل البحث على

وتحتوي على أھمیة الموضوع وسبب اختیاري لھ ومنھج�ي فی�ھ وخط�ة  �������

�ھذا البحث. �

��������������������������������������������������������� �

  مباحث:  ةويشتمل على ثالث

  .واالصطالحط في اللغة تعریف الوسی المبحث األول:

  .واالصطالحتعریف التجارة االلكترونیة في اللغة  المبحث الثاني:

  مفھوم الوسیط الفردي في التجارة اإللكترونیة. المبحث الثالث:

��������������������������������������������������������������� �

  ويشتمل على مبحثين:
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  عقد الوساطة في التجارة اإللكترونیة.رد صور إبرام الفالمبحث األول: 

  مطالب:  ةويشتمل على ثالث

  .عقد الوساطة في صورة (السمسرة اإللكترونیة)الفرد إبرام المطلب األول: 

  .عقد الوساطة في صورة (التسویق الشبكي)الفرد إبرام  المطلب الثاني:

  كي.مقارنة بین السمسرة اإللكترونیة والتسویق الشبالمطلب الثالث: 

  خصائص عقد الوساطة في التجارة اإللكترونیة.المبحث الثاني: 

������������������������������������������������������������������������� �

  :مباحث  ةثالثويشتمل على  

  حكم التجارة اإللكترونیة.المبحث األول: 

   حكم الوساطة في التجارة اإللكترونیة.: الثانيالمبحث  

  يشتمل على مطلبين:و 

  عقد الوساطة في صورة (السمسرة اإللكترونیة).الفرد حكم إبرام المطلب األول: 

  عقد الوساطة في صورة (التسویق الشبكي).الفرد حكم إبرام المطلب الثاني: 

الض���وابط الش���رعیة إلب���رام الف���رد عق���د الوس���اطة ف���ي التج���ارة : لـــثالمبحـــث الثا

  اإللكترونیة.

  النتائج المترتبة على البحث والتوصیات. وتشمل أھم �����

��������������������� �

� �

���� ��������������� ��������������� ������� �

����� �� ���� � ���� ��������������� � ����� ���������� �
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  مباحث:  ةويشتمل على ثالث

  تعریف الوسیط في اللغة واالصطالح. المبحث األول:

  تعریف التجارة االلكترونیة في اللغة واالصطالح. المبحث الثاني:

  مفھوم الوسیط الفردي في التجارة اإللكترونیة. المبحث الثالث:

  

  

  

�������� �
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  المبحث األول

  تعريف الوسيط في اللغة واالصطالح 

  

  األول: تعريف الوسيط في اللغة:  المطلب

والمعتدل من كل شيء یقال شيء وسط ب�ین الجی�د  ط الشيء: ما بین طرفیھ،وس
  .)١(والرديء

}وََكذِلَك َجَعْلناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً { والوسط: العدل وفي التنزیل العزیز:
  أي عدوالً.  )٢( 

  .)٣(ن أو المتعاملینو(الوسیط) المتوسط بین المتخاصمین والمتوسط بین المتبایعی

  

  المطلب الثاني: تعريف الوسيط في االصطالح:

وسیط تجاري: شخص یقیم عالقة تجاری�ة ب�ین المش�تري والب�ائع ب�دون أن یق�وم 
  .)٤(ھذان الشخصان بالتعاون المباشر فیما بینھما

  ) بین التجار:Pillowوالوساطة(

  .)٥(نھما بأجردخول طرف ثالث بین مرید البیع ومرید الشراء للتوفیق بی

                                                           

لسان العرب، تألیف أحمد ب�ن مك�رم ب�ن عل�ى أب�و الفض�ل جم�ال ال�دین اب�ن  )١(
  بیروت.-ھـ، دار صادر١٤١٤ ، الطبعة الثالثة٧/٤٢٦منظور األنصاري، 

 ).١٤٣سورة البقرة آیة رقم ( )٢(
(إب�راھیم مص�طفى /  : مجمع اللغة العربیة بالقاھرةالمؤلف، المعجم الوسیط )٣(

 ، دار الدعوة.٢/١٠٣١، أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار)
معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة، ت��ألیف د/أحم��د مخت��ار عب��د الحمی��د عم��ر،  )٤(

 م، علم الكتب.٢٠٠٨ھـ/١٤٢٩، الطبعة األولى ٣/٢٤٣٨
، حام���د ص���ادق قنیب���ي -محم���د رواس قلعج���يمعج���م لغ���ة الفقھ���اء، ت���ألیف  )٥(

 م، دار النفائس.١٩٨٨ھـ/١٤٠٨ة، الطبعة الثانی٥٠١/٥٠٢
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  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

  . )٢(أو الدالل )١(ویرادف ذكر الوسیط التجاري في كتب الفقھاء السمسار

السمس��ار، كم��ا ع��رف بعض��ھم  :بأن��ھوق��د ع��رف بع��ض الفقھ��اء لف��ظ ال��دالل    
  السمسار بأنھ: الدالل دون تفریق بینھما.

  ومن ھذه التعریفات:

  .)٣(وشراءً  اسم لمن یعمل للغیر باألجر بیًعا قال بعض الحنفیة: بأنھ

  .)٤(ھو المتوسط بین البائع والمشتريوقال بعض المالكیة: 

  .)٥(الحنابلة: ھو السفیر بین البائع والمشتري وقال

  ومن التعریفات الحدیثة:

  .)٦(ھو الوسیط بین البائع والمشتري لتسھیل الصفقة

                                                           

سار في اللغة: كلمة فارسیة معربة، وھو في البیع اسم للذي ی�دخل ب�ین السمْ  )١(
 الب��ائع والمش��تري متوس��طاً إلمض��اء البی��ع. وقی��ل: السمس��رة البی��ع والش��راء

  ).٤/٣٨٠(لسان العرب، 
والجم��ع سماس��رة: وس��یط ب��ین الب��ائع والمش��تري لتس��ھیل  (سمس��ار) مف��رد

 ).٢/١١٠٧صفقة مقابل أجر (معجم اللغة العربیة المعاصرة، 
(لس��ان  الل��ةن البیع��ین، واالس��م الَدالل��ة والدِ ال��َدالَل ف��ي اللغ��ة: ال��ذي یجم��ع ب��ی )٢(

  ).١١/٢٤٩العرب، 

 ، طبع��ة١٥/١١٥ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل السرخس��ي،  المبس��وط، لمحم��د )٣(
 بیروت. -م، دار المعرفة١٩٩٣ھـ/١٤١٤

محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عب�د ل، منح الجلیل شرح مختصر خلیل) ٤(
  بیروت.   -م، دار الفكر١٩٨٩ھـ/١٤٠٩، طبعة ٥/١٨٧،هللا المالكي

وج��اء فی��ھ:(ورد سمس��ار جع��الً): (أي دالل، توس��ط ب��ین الب��ائع والمش��تري) 
 ر والدالل من حیث المعنى.وھذا یعني أنھ ال فرق بین السمسا

) كشاف القناع عن متن األقناع، تألیف منص�ور ب�ن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین ٥(
، دار الكت��ب العلمی��ة. اإلنص��اف ف��ي ٤/١٤٥ب��ن إدری��س البھ��وتي الحنبل��ي، 

معرفة الراجح من الخالف، تألیف عالء الدین أبو الحسن عل�ي ب�ن س�لیمان 
ع��ة الثانی��ة، دار إحی��اء الت��راث ، الطب٦/٢٧١الم��رداوي الدمش��قي الحنبل��ي، 

 العربي.
، ١٨٣الق��اموس الفقھ���ي لغ���ة واص���طالحاً، ت��ألیف ال���دكتور س���عدي حبی���ب، )٦(

 دمشق. -م، دار الفكر١٩٨٨ھـ/١٤٠٨الطبعة الثانیة



       
 
 

 ٦٦٧

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

  ومن العلماء من فرق بین الدالل والسمسار:

  قال بعض الحنفیة:

  ال على مكان السلعة، وصاحبھا.: ھو الدالدالل

  .)١(: ھو المصاحب للسلعةوالسمسار

  لیس السمسرة كالداللة، ومن الفروق بینھما:وقال بعض المالكیة: 

أن السمسار ھو الذي یدور بالسلعة، ویطوف بھا على التجار وغیرھم، والدالل: 

لس�لع الذي یعرف القادمین من التجار بموضع الس�لع ف�ي البل�د، ویع�رف أرب�اب ا

  بالتجار، فیسمى الدالل، ألنھ یدل المشتري على البائع، والبائع على المشتري.

  .)٢(وقیل: السمسرة: اإلشعار بقدوم السلع وأشباھھا، والداللة: اإلجارة على بیعھا

  وقال بعض الشافعیة:

  .)٣(توسط بین البائع والمشتريالمالسمسار ھو: 

  .)٤(زیدوالدالل: ھو من ینادي على المتاع فیمن ی

  .)٥(وھذا یعني تخصیص الدالل بمن ینادي على السلع في بیع المزایدة

                                                           

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أم�ین ب�ن عم�ر ب�ن عب�د   )١(
م، ١٩٩٢ھـ/١٤١٢عة الثانیة، الطب٥/١٣٦العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، 

 .١٨٣بیروت. القاموس الفقھي،-دار الفكر
كشف القناع عن تض�مین الص�ناع، ألب�ي عل�ي الحس�ن ب�ن رح�ال المع�دني،  )٢(

 ، الدار التونسیة للنشر.١٠٠دراسة وتحقیق محمد أبو األجفان، ص

النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المھ�ذب، تص�نیف اإلم�ام بط�ال ب�ن  )٣(
، دراس�ة وتحقی�ق د. ٤٨١بن سلیمان بن بطال الركب�ي، القس�م الث�اني، أحمد

 م. ١٩٩١ھـ/١٤١١مصطفى عبد الحفیظ سالم، طبعة
) البیان في مذھب اإلمام الشافعي، تألیف أبو الحسن یحیى بن أب�ي الخی�ر ب�ن ٤(

، ٦/١٥٤س��الم العمران��ي الیمن��ي الش��افعي، تحقی��ق قاس��م محم��د الن��وري، 
 جدة. -م، دار المناھج٢٠٠٠ھـ/١٤٢١الطبعة األولى

طرح السلعة للبیع على أن یك�ون البی�ع لم�ن ی�دفع الس�عر  بیع المزایدة ھو:) ٥(

  ).١١٤األعلى (معجم لغة الفقھاء، ص

ق�ال: جاء في كتاب تحریر ألفاظ التنبی�ھ م�ا ی�دل عل�ى أنھم�ا بمعن�ى واح�د، 
بیھ، تحریر ألفاظ التن (وإن دل في البیع): (أي: صار دالالً سمساراً).

، تحقی�ق ٢١٣، صأبو زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي تألیف
 دمشق. -ھـ، دار القلم١٤٠٨، الطبعة األولىعبد الغني الدقر



       
 
 

 ٦٦٨

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

  وقال بعض الحنابلة:

ی��دخل ب�ین الب��ائع والمش��تري السمس�ار ھ��و مت�ولي البی��ع والش��راء لغی�ره، ب��أن    

بطلب  األسواقو غیر الدالل الذي ینادي في إلمضاء البیع باألجرة، وھ امتوسطً 

  .)١(المزید في بیع المزایدة

  

م��ن جمی��ع تعریف��ات الفقھ��اء الس��ابقة س��واء م��ن ق��ال بع��دم الف��رق  ویتض��ح   

  أن: قال بالفرق بینھمامن بینھما، أو 

ك��ل منھم��ا یعتب��ر ف ال ف��رق بینھم��ا م��ن حی��ث ن��وع العم��ل، السمس��ار أو ال��دالل  

والف��رق ف�ي كیفی��ة أو  ،للتوفی��ق بینھم�ا إلتم��ام العق�د وس�یط ب�ین الب��ائع والمش�تري

 ، فتخص�یصغی�ر ذل�كالع�رف وة من حیث المكان أو الزم�ان أو صورة الوساط

ال ین�افي  م�ن یت�ولى العق�د السمسار بمن یطوف بالسلعة على التجار وغی�رھم أو

الدالل بمن ینادي على الس�لع ف�ي كونھ وسیط بین البائع والمشتري، وتخصیص 

  ین البائع والمشتري.كونھ وسیطا ب أیضاً  ال ینافي بیع المزایدة

                                                           

لترتی��ب مس��ند اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل الش��یباني م��ع مختص��ر  الف��تح الرب��اني) ١(

شرحھ بلوغ األم�اني م�ن أس�رار الف�تح الرب�اني، ت�ألیف أحم�د عب�د ال�رحمن 
 ، الطبعة األولى، دار احیاء التراث العربي.١٥/٥١، البنا



       
 
 

 ٦٦٩

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

  ث الثانيالمبح

  لكترونية في اللغة واالصطالحاإل  تعريف التجارة 

  في اللغة:اإللكترونية    التجارةالمطلب األول: تعريف  

من یمارس األعمال التجاریة  وھو، )١(تجار التاجر: الذي یبیع ویشتري، الجمع:
  .)٢(وشراًء على وجھ االحتراف بیًعا

  .)٣(الربح لغرضالماِل  تقلیبوالتَِّجاَرةُ: 

   كمبیوتر. :لكترونيّ إحاسب ، إلكترونیَّات: الجمع ،لِكُترونّي: (اسم)إِ 

 وھ�و، وتناولھ�ا واس�تخدامھا كترونی�اتاإلِل تركی�بب ھ�تمی علم: ِعْلُم اإللِْكتروِنیَّاتِ 
  .)٤(فیزیاءال فروع من فرع

  

  :االصطالحالمطلب الثاني: تعريف التجارة اإللكترونية في  

    ��������������������������� �

  .)٥(اسم واقع على عقود المعاوضات، المقصود بھا طلب األرباح

التجارة اإللكترونیة مصطلح حدیث یطلق على التجارة من خ�الل الحاس�وب و   
  .وشبكة اإلنترنت

                                                           

القاموس المحیط، تألیف مج�د ال�دین أب�و ط�اھر محم�د ب�ن یعق�وب الفی�روز   )١(
، الطبع������ة الثامن������ة ٧٩٣، تحقی������ق محم������د نع������یم العرقسوس������ي، يآب������اد

 -م، مؤسس��ة الرس��الة للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع، بی��روت٢٠٠٥ھ��ـ/١٤٢٦
 لبنان. 

 .١/٢٨٤عربیة المعاصرة، ) معجم اللغة ال٢(
تاج العروس من جواھر القاموس، تألیف محمد ب�ن محم�د ب�ن عب�د ال�رازق  )٣(

 ، دار الھدایة.١٠/٢٧٩الحسیني، الملقب بمرتضى الزبیدي، 
 .١/١١١معجم اللغة العربیة المعاصرة،  )٤(
أحكام القرآن للجصاص، تألیف أحمد بن عل�ي أب�و بك�ر ال�رازي الجص�اص  )٥(

ھ�ـ، ١٤٠٥، طبع�ة ١٢٩-٣/١٢٨حقیق محم�د ص�ادق القمح�اوي، الحنفي، ت
 بیروت. –دار إحیاء التراث العربي 



       
 
 

 ٦٧٠

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

لع��ام ب��المعنى ا ترونی��ة تعریًف��ا موس��ًعاالتج��ارة اإللكق��د ع��رف بع��ض العلم��اء و   
ة(اإلنترنت)، أو التب����ادل الش����بكة العالمی����وھ����ي الت����ي ت����تم بع����دة ط����رق مث����ل: 

  (التلكس)، أو الناسخ البرقي وغیر ذلك من الطرق اإللكترونیة الحدیثة.البرقي

  

  من تلك التعاریف:

  ).١(ھي المعامالت التجاریة التي تتم عبر المبادالت اإللكترونیة

ومنھم من قصر تعریف التجارة اإللكترونیة على المبرمة من خالل اإلنترنت    
إلكتروني ت�تم التج�ارة اإللكترونی�ة م�ن كوسیط ة العالمیة للمعلومات) فقط (الشبك

  خاللھ.

  من تلك التعاریف:

العملی�ة الت�ي ت�تم ب�ین ط�رفین أو أكث�ر ع�ن طری�ق اس�تخدام الكمبی�وتر عب�ر ھي 
  .)٢(شبكة اإلنترنت

                                                           

، ٤٢النظام الق�انوني لحمای�ة التج�ارة اإللكترونی�ة، د. عب�د الفت�اح حج�ازي،  )١(
 مصر. –م، دار الفكر الجامعي ٢٠٠٢طبعة 

، ٥ ) الحمای���ة الجنائی���ة اإللكترونی���ة عب���ر اإلنترن���ت، د. ھ���دى حام���د قش���قو،٢(
 م، دار النھضة العربیة.٢٠٠٠طبعة



       
 
 

 ٦٧١

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

  

  المبحث الثالث

  مفهوم الوسيط الفردي في التجارة اإللكترونية

   �����������������������������������������������������������������������

���������������������������� �

ھو فرد یقوم بترتیب المعامالت الخاصة بالصفقات التجاریة اإللكترونی�ة ب�ین    
مقاب�ل ع�وض معل�وم ت�م االتف�اق  ،ع�ن طری�ق اس�تخدام ش�بكة اإلنترن�ت ،طرفین

  علیھ مسبقاً.

������������� �

غیر ذلك، بحیث یقوم یخرج بھ شركات الوساطة التجاریة والمؤسسات و ������

لجھ�ة  الشخص بالتسویق لمنتج أو سلعة معینة منفردا، وبصفة مستقلة غی�ر ت�ابع
  أخرى.

  من بیع أو إجارة ونحوھما. ����������������

  لكترونیة.یخرج الوساطة في التجارة الغیر إ �����������������������������

�   مثل البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر وغیرھما. ������

  في صورة عمولة أو نسبة مالیة. العوض قد یكونیخرج المتبرع، و ������

  یخرج بھ المجھول. ��������

  

  

 



       
 
 

 ٦٧٢

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

������������������������������������������������ � �

  

  ويشتمل على مبحثين:

  عقد الوساطة في التجارة اإللكترونیة.إبرام الفرد صور المبحث األول: 

  خصائص عقد الوساطة في التجارة اإللكترونیة.المبحث الثاني: 

  

  

  

  

  

����������� �



       
 
 

 ٦٧٣

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

  

  المبحث األول

  عقد الوساطة في التجارة اإللكترونيةصور إبرام الفرد  

������ �

ف��ي مج��ال التكنولوجی��ا عام��ة،  اا ومتالحًق��ا كبی��رً یش��ھد الع��الم المعاص��ر تط��ورً    
التكنولوجیا الرقمیة خاصة فقد صارت عص�ب بیئ�ة أعم�ال الش�ركات واألف�راد و

  .لتجارة اإللكترونیةشار افي العالم الیوم ومنھا انت

وتع���ود البدای���ة الرس���میة لنش���أة التج���ارة اإللكترونی���ة إل���ى تس���عینات الق���رن    
المنص��رم، حی��ث س��عت بع��ض الش��ركات إل��ى االس��تفادة م��ن البیئ��ة االفتراض��یة 

غیر أن  التي یوفرھا اإلنترنت، وحاولوا استغاللھا في نشاطھم التجاري، الجدیدة
م، وتزامًن���ا م���ع م���یالد عم���الق التج���ارة ١٩٩٤البدای���ة الحقیق���ة تع���ود إل���ى ع���ام 

یة الت�ي ، وكان نجاح أمازون ھو نجاح للتجارة اإللكترون»أمازون«اإللكترونیة 
   . شقت طریقھا نحو الجمھور

ھذا النوع من التجارة الغیر تقلیدیة، إال أنھا استطاعت وعلى الرغم من حداثة     
بشكل الفت للنظر أن ُتحدث طف�رة كبی�رة ف�ي ع�الم التج�ارة جعل�ت كاف�ة التج�ار 

أي التج��ارة -ح��ول الع��الم یعتم��دون بش��كل أساس��ي عل��ى ھ��ذا الن��وع م��ن التج��ارة 
ن ف��ي ت�رویج وبی��ع منتج�اتھم وتحقی��ق أرب�اح ھائل��ة بك�ل س��ھولة دو -اإللكترونی�ة

تحمل نفقات زائدة في الترویج لتلك المنتجات. كما س�اعدت التج�ارة اإللكترونی�ة 
عل��ى الوص��ول ألع��داد كبی��رة ج��ًدا م��ن المس��تھلكین ل��یس فق��ط ف��ي منطق��ة منش��أ 
المنتج، بل في كل أرجاء العالم؛ حیث یمكن ألي فرد بفضل التجارة اإللكترونیة 

ما أثار إعجابھ بضغطة واحدة والتطور التكنولوجي الھائل أن یحصل على منتج 
تخدام ویص��ل ل��ھ ھ��ذا المن��تج م��ن ق��ارة أخ��رى، حی��ث مك��ان ص��ناعتھ وذل��ك باس��

  جدتھا التجارة اإللكترونیة حول العالم.وأ وسائل شحن كثیرة ومختلفة

لحداثة ھذا المجال وعدم درایة الكثیرون بھ ف�ي أنح�اء ال�وطن العرب�ي  اونظرً    
 التجاری�ة الص�فقاتس�اطة للمس�اعدة ف�ي إتم�ام فقد تم إنشاء ع�دد م�ن ش�ركات الو

 ، ولم یقتصر األمر على الشركات فقط، بل تع�دى ذل�ك إل�ىعبر اإلنترنت بنجاح

مش��روع الوس��یط التج��اري بش��كل  م��ن فئ��ات الش��باب ابتك��ار ال��بعض وخصوًص��ا
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ف�ي مش�روع الوس�یط  بحی�ث یب�دأمبسط دون الحاج�ة إلنش�اء ش�ركة أو مؤسس�ة، 
  .التجاري بشكل فردي

أن��واع متع��ددة منھ��ا: الوس��اطة ب��البیع والش��راء، لھ��ا لوس��اطة اإللكترونی��ة وا   
وبالتمویل العق�اري وغی�ر ذل�ك م�ن أب�واب الوس�اطة،  ارة األمالك،وبالتأجیر وإد

وف�ي ھ�ذ المبح�ث س�وف نوض�ح ط�رق ، ن أشھرھا الوساطة بالبیع والش�راءإال أ
  اإلنترنت.عقد الوساطة في التجارة اإللكترونیة عبر الفرد إبرام 

  

  المطلب األول

  )السمسرة اإللكترونيةعقد الوساطة في صورة (الفرد  إبرام  

   ��������������������������������������������������������������� �����������������������������

������������������������������������������������������������������������������:� �

  بين األفراد.  لترويج والسمسرة اإللكترونيةاكيفية   أوال:

لب��دء ف��ي مش��روع الوس��یط التج��اري بش��كل ف��ردي یحت��اج إل��ى ع��دة خط��وات ا   
  رئیسیة بسیطة وھي:

، أو غی�ره ثف ع�ن أش�خاص یعرض�ون أش�یاء للبی�ع: یقوم الفرد بالبحث المكأوالً 
ن أیًضا وقد تكون تلك األشیاء عقارات أو سیارات أو أجھزة إلكترونیة، كما یمك

ویق��وم الوس��یط التج��اري بھ��ذا البح��ث ع��ن طری��ق  یرھ��ا،أن تك��ون مالب��س أو غ
  باإلنترنت. المخصصة لذلكمواقع ال

أن یض�ع  عن أشخاص یرغبون ف�ي الش�راء،یمكن للوسیط بدالً من البحث  :ثانًیا
سیحص�ل عل�ى المش�تري دون  وبھ�ذه الطری�ق ،إعالنات یعرض بھا نف�س الس�لع

  الحاجة للبحث عنھ.

: یقوم الوسیط التجاري بعمل وساطة تجاری�ة ب�ین الط�رفین، ویحص�ل عل�ى لًثاثا
  فرق السعر أو عمولة مقابل إتمام الصفقة بإتمام عملیة البیع.
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  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

الت���رویج وتع��د ھ���ذا الخط���وات أبس��ط أن���واع إب���رام عق���د الوس��اطة ف���ي ص���ورة 
  .لألفراد السمسرة اإللكترونیةو

ـــا بـــين المتجـــر اإللكترونـــي  نيـــة  كيفيـــة التـــرويج والسمســـرة اإللكترو  :ثانيـً

  واألفراد.

���������� �

أن یقوم الوسیط بالترویج لسلع متجر الكتروني معین، مقابل التزام المتجر ب�دفع 
  تتم بواسطة ذلك الوسیط.تجاریة عمولة عن كل عملیة 

��������������������������� �

اری��ة ف��ي الص��فقات التجیق��وم ب��دور الوس��یط  ف��ي ھ��ذه الص��ورة الوس��یط الف��ردي
وھ��ذه الص��ورة ، أي ش��رط م��ن طرف��ي الص��فقة االلكترونی��ة مقاب��ل ع��وض ب��دون

    .)السمسرة اإللكترونیة(عقد الوساطة فیھا باسم  یمكن تسمیة

  

  المطلب الثاني

  عقد الوساطة في صورة (التسويق الشبكي)الفرد  إبرام   

  
 أو ما یطل�ق علی�ھ بالتس�ویق )Marketing Network( )١(الشبكيالتسویق    

  ھو: )Marketing Multi Level( متعدد المستویات
  

نظام تسویقي مباش�ر ی�روج لمنتجات�ھ ع�ن طری�ق المش�ترین بإعط�ائھم عم�والت 
  .)٢(مالیة مقابل كل من یشتري عن طریقھم، وفق شروط معینة

� �

                                                           

السوق في اللغة: موضع البیاعات، والجمع أسواق. وتسوق الق�وم إذا ب�اعوا  )١(
فصل السین المھملة)،  –، حرف القاف ١٠/١٦٧واشتروا. (لسان العرب، 

، ح��رف ١٠/٤٤٦والش��بك ف��ي اللغ��ة: الخل��ط والت��داخل.   (لس��ان الع��رب، 
 فصل الشین المھملة). –الكاف 

 .٢٨٨معجم لغة الفقھاء، ص )٢(
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برن��امج تس��ویقي، یحص��ل فی��ھ المس��وق عل��ى عم��والت أو ح��وافز مالی��ھ، نتیج��ة  
الخدم��ة، إض��افة لحص��ولھ عل��ى عم��والت ع��ن ك��ل ش��خص ی��تم لبیع��ھ المن��تج أو 

  .)١(اعتماده مساعداً أو تابعاً للمسوق، وفق أنظمة وبرامج عموالت خاص

� �
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 نظ�ًرا بح�ثوالخ�دمات، وھ�و المقص�ود ف�ي ھ�ذا الالتسویق الشبكي للمنتجات  -١
  .الوساطة في البیع والشراءب یختص وھو النتشار ھذا النوع بین الوسطاء
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مقاب�ل  بمبلغ مح�ددكانت  أًیاأو الخدمات  أن یشتري الشخص منتجات الشركة   
 منتجات الشركة ثل ما قام بھ (أن یشتروا ھم أیًضاالفرصة في أن یقنع آخرین بم

ویأخ�ذ ھ�و مكاف�أة أو )، ویكون لھم الفرصة بعد الشراء أن یكون�وا مس�وقین ج�دد
ونتیجة لتوظیف من یق�وم  ،نتیجة لبیع ھذه المنتجات والخدمات أوالً  مالیة عمولة
ث�م ك�ل واح�د م�ن ھ�ؤالء ال�ذین انض�موا  ،ة التوزیع والتسویق كمساعد ثانًیابمھم

ویك��ون لھ��م الح��ق ف��ي ج��ذب مس��وقین  ،برن��امج س��یقنع آخ��رین لیش��تروا أیًض��الل
 ، وھك���ذاأیًض���ا ول عل���ى عمول���ة إض���افیةویحص���ل األ آخ���رین مقاب���ل عم���والت

  .)٢(فستتكون من ھذه اآللیة شجرة من األتباع الذین انضموا للبرنامج

  

  التسویق الشبكي في غیر وجود منتج أو خدمة. -٢

، بمعنى: لیس ھناك (برسم اشتراك) تقوم على تسویق وھمي وفكرة ھذا النوع    
خص ی�أتي ب�ھ مبلغ�اً م�ن الم�ال سلع حقیقیة، تستغل اإلنسان وتعطیھ مقابل كل ش

وتعطي الثاني مثل ذلك وتعطي الثالث مث�ل ذل�ك وھك�ذا...، وف�ق ترتی�ب مع�ین، 
وفي ھذا الن�وع م�ن التعام�ل ال ی�تم بی�ع أي من�تج أو خدم�ة، وإنم�ا یق�وم المس�وق 

                                                           

، ٣التسویق الش�بكي م�ن المنظ�ور الفقھ�ي، ت�ألیف أس�امة عم�ر األش�قر، ص )١(
 م، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات.٢٠٠٦العدد األول

 .٦المرجع السابق، ص )٢(
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  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

فھ�ذا یجع�ل  ،مالی�ة م�ع وع�ود بأرب�اح طائل�ة تاألقدم في الشبكة بتجمیع اشتراكا
، ھ�ي ل�ن ت�دفع ش�یئاً  ویقنعھم ویسوق عندھم والشركاتن كل واحد یحشد اآلخری

  .)١(تأخذ من ھذا وتعطي ھذا، فالمسألة فیھا كثیر من اللبس والوھم

ومكمن الخلل في ھذا النظ�ام ھ�و أن�ھ غی�ر قاب�ل لالس�تمرار، فالب�د ل�ھ م�ن نھای�ة 
یصطدم بھا ویتوق�ف عن�دھا، وإذا توق�ف كان�ت الطبق�ات األخی�رة م�ن األعض�اء 

رة، والطبقات العلیا ھ�ي الرابح�ة، والطبق�ات األخی�رة تف�وق ف�ي الع�دد ھي الخاس
 أض��عاف الطبق���ات العلی��ا، وھ���ذا یعن���ي أن األكثری��ة تخس���ر لك��ي ت���ربح األقلی���ة

  .(أصحاب الشركات)

قب�ل اس�تنفاذ األع�داد المطلوب�ة  ومن الناحیة العملیة سیتوقف التس�ویق الش�بكي   
، وم��ن ا الع��دد الھائ��ل م��ن المبیع��اتبكثی��ر، إذ ال یمك��ن للس��وق أن یس��توعب ھ��ذ

المعروف في علم التسویق أن لكل منتج درجة معین�ة م�ن المبیع�ات تبل�غ الس�وق 
بعدھا درجة التشبع، فیتعذر بعدھا تحقیق أي مبیعات إضافیة، واألغلبیة الساحقة 

  من المشاركین في ھذا البرنامج یخسرون لمصلحة القلة القلیلة.

ى كس�ب ش�ریحة كبی�رة م�ن الن�اس، وجعلھ�م عم�الء والتسویق الش�بكي یھ�دف إل�
سویق على الكثیر م�ن االھتم�ام دائمین أو مستمرین، وقد حظي ھذا النوع من الت

  في وقتنا المعاصر. واالنتشار

����������������� �

الوسیط الفردي في ھ�ذه الص�ورة یق�وم ب�دور الوس�یط ف�ي التس�ویق للمنتج�ات أو 
منتج��ات الش��ركة المعنی��ة أو مقاب��ل ري بش��رط أن یش��ت ،الخ��دمات مقاب��ل ع��وض

    .بالترویج لمسوقین جدد بعد ذلك ، ویبدأ العملاشتراك معین تقدره الشركة

  

                                                           

 .٥ -٤التسویق الشبكي من المنظور الفقھي، ص  )١(
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  المطلب الثالث

  مقـارنة بين السمسرة اإللكترونية والتسويق الشبكي
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السمس��رة اإللكترونی��ة عق��د یحص��ل بموجب��ھ السمس��ار عل��ى أج��ر، مقاب��ل بی��ع  -١
�.سلعة. أما التسویق الشبكي، فالمسوق ھو نفسھ یدفع أجراً لكي یكون مسوقاً  �

عق�د وس�اطة وتقری�ب ب�ین العمی�ل والمتعاق�د مع�ھ، اإللكترونیة عقد السمسرة  -٢
لسمس��ار عل��ى حم��ل إرادة الط��رفین عل��ى التعاق��د، ویك��ون ھدف��ھ األساس��ي یق��وم ا

تسھیل عملیة التعاقد على البضاعة أو المنتج مح�ل التعاق�د بص�ورة حقیقی�ة، أي: 
الھ��دف من��ھ  التس��ویق الش��بكي أن البض�اعة أو المن��تج مقص��ود ف��ي ذات��ھ، بخ�الف

  ھكذا.وقین لیجذبوا بدورھم مسوقین آخرین....جذب مسو

سرة اإللكترونیة ال یشترط فیھا شراء السمس�ار س�لعة مم�ن یسمس�ر ل�ھ، السم -٣
  فھو مجرد وسیط بین صاحب السلعة والمشتري.

أما نظام شركات التسویق الشبكي فشراء الشخص لمنتج الشركة شرط في قبولھ 
  مسوقاً.

السمس��ار یحص��ل عل��ى عمولت��ھ مقاب��ل تس��ویق الس��لعة وبیعھ��ا لش��خص وال  -٤
   لھ المشترون بالسلعة، فالعالقة تنتھي بمجرد انتھاء الصفقة.عالقة لھ بما یفع

أم��ا ف��ي التس��ویق الش��بكي ف���إن المس��وق ال یحص��ل عل��ى عمول��ھ إال إذا س���وق 
لمسوقین آخرین، وھؤالء بدورھم یسوقون لمس�وقین...وھكذا، وال یحص�ل عل�ى 

من عمولة إال بھذه الطریقة، فلیس من مصلحة أحد في التسویق الشبكي أن یبیع ل
  یشتري السلعة لینتفع بھا أو لیستخدمھا لنفسھ دون أن یسوقھا لغیره.

العق�د ال�ذي یبرم�ھ السمس�ار م�ع ف أي عالق�ة تبعی�ة بعمیل�ھ ال تربطھ السمسار -٥
ف�ي ح�ین ت�ربط عمیلھ ینتھي متى أبرم الطرفان العق�د ویس�تحق السمس�ار أج�رة، 

حت��ى یص��ل التس��ویق بعمیل��ھ  عالق��ة تبعی��ة المش��ارك ف��ي نظ��ام التس��ویق الش��بكي
قد یستمر التسویق إلى وق�ت ال ی�دري المش�ترك فی�ھ م�ا إذا و ،الشبكي إلى نھایتھ

  كان غانماً أو غارماً.
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  المبحث الثاني 

  خصائص عقد الوساطة في التجارة اإللكترونية  
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ھو ما یكفي في انعقاده تراضي الطرفین أي اقتران اإلیجاب العقد الرضائي    
عقد الوساطة التجاریة ھو عقد ، ون تكون رضائیةأواألصل في العقود ، بالقبول

حد المتعاقدین أر تالقي اإلیجاب الصادر من ده غیلم یستلزم النعقا  ألنھرضائي 
لتجاري لى الوسیط اإالذي لجأ  أو صاحب السلعة عمیلا ما یكون اللذي غالبً وا

و بیع بضاعة معینة یرید شراءھا أتعاقد معھ لشراء یجاد شخص یقبل الإجل أمن 
ین فھنا ینعقد العقد ب ،سیط التجاري بالقیام بھذه المھمةوقبول من الو ،و بیعھاأ

ھو مطلوب  لى شكلیة معینة فكل ماإدون الحاجة  عمیلالالوسیط التجاري و
لى إبول من الوسیط التجاري دون حاجة وق أو صاحب السلعة عمیلیجاب من الإ

 .و شھود على ھذا العقدأكتابة 

باتھ فالعقد قد ویجب التفرقة فیما یتعلق بالعقود الرضائیة بین انعقاد العقد واث   
 القانون لكنوالقبول باإلیجاب  اتحادو أنھ ینعقد بمجرد تالقي أأي  یكون رضائیاً 

ال یخل بمبدأ الرضائیة  فھذا الشرط المتعلق باإلثبات یشترط إلثباتھ دلیال كتابیا
  .)١(ا في إثبات ھذا العقدلكنھ یضع قیدً 

�������������������������������.  

 أعطاه،من المتعاقدین مقابال لما عقد المعاوضة ھو العقد الذي یأخذ فیھ كل    
، مقابل عوض معین  د التجاریة عقود معاوضة حیث تقعن جمیع العقوأصل واأل

فین ن كالً من الطرتجاریة یعتبر من عقود المعاوضة ألعقد الوساطة الو
ابل ) مقجرة (العمولةأالوسیط التجاري یأخذ ف، عطىاالمتعاقدین یأخذ مقابال لما 

یكون متفقا علیھا من قبل و أو صاحب السلعة لعمیللا الخدمة التي یقدمھ
جر الذي یدفعھ یضا مقابل األأال یأخذ مقاب أو صاحب السلعة عمیلوال، الطرفین

                                                           

، ٣٤كتور عل�ي الب�ارودي، صمبادئ القانون التجاري والبحري، تألیف ال�د )١(
 اإلسكندریة. –دار المطبوعات الجامعیة 
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و شراء أرادھا من بیع ألى عقد الصفقة التي إلوسیط التجاري وھو التوصل ل
لھ الشخص الذي قبل عن طریق الوسیط التجاري الذي قدم لھ خدمة ووجد 

عطاه للطرف أخذ مقابال لما أام الصفقة فكل من طرفي العقد قد برأاقد معھ والتع
  .)١(راالخ
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العقد الملزم للجانبین ھو العقد الذي ینشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من 
ب التزامات یرت ألنھعقد الوساطة التجاریة ھو عقد ملزم للجانبین و�المتعاقدین

لوسیط التجاري بالبحث عن متقابلة في ذمة كل من الطرفین فیلتزم بموجبھ ا
أو صاحب  العمیلویلتزم  ھما،برام العقد بینإلى إیجاده والتوصل إو خرآطرف 
بالمقابل بموجب ھذا العقد بدفع العمولة المتفق علیھا وكذلك دفع  السلعة

�وغیر ذلك.برام العقد إسبیل الوسیط التجاري في  أنفقھاالمصاریف التي  �

���������������������.  

برام عقد إجل أمن الوسیط التجاري تنحصر مھمتھ في التقریب بین الطرفین    
 أو صاحب السلعة لعمیلل ن یكون تابعاً أبمھمتھ دون  وھو یقوم جرأمعین لقاء 

  . ھتباعأمن  یعتبر نما یعمل مستقال عنھ والإو نھ ال یرتبط معھ بعقد عملأبمعنى 

ن یستطیع الوسیط مباشرة أ عدة أمور من أھمھا: االستقالل ةیترتب على صفو
شخاص سواء كانوا أة عدة ن یمارس عملھ لمصلحأخر وآخرى مع أوساطة 

ذن من كلفة بالبحث عن متعاقد إلى حصول على إشركات دون الحاجة  أو افرادً أ
  .للتعاقد معھ
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ن أمتعاقدین نھ العقد الذي ال یستطیع فیھ كل من الأ االحتماليیعرف العقد    
 وعقد، وقت حصولھل وال یتحدد ذلك إال في المستقبل تبعاً  یحدد وقت تمام العقد

جرة األبدفع  أو صاحب السلعة ن التزام العمیلالوساطة التجاریة عقد احتمالي أل
  .الوساطة فیھمعلق على إبرام العقد المطلوب 

                                                           

عقد الوس�اطة التجاری�ة (دراس�ة مقارن�ة)، ت�ألیف ال�دكتور رائ�د أحم�د خلی�ل  )١(
 م.٢٠١٤، الطبعة األولى ١٠، ص يالقرغول
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م بالوساطة ن محل العقد ھو القیاالوساطة التجاریة ھو عقد تجاري ألعقد    
  .)١(عمال التجاریةوالوساطة تعتبر من األ

  

  

  

  

  

  

                                                           

، الطبع�ة األول�ى ٣٥مصادر االلتزام، تألیف الدكتور عب�د الق�ادر الف�ار، ص )١(
ار العلمیة الدولیة، ومكتبة دار الثقاف�ة للنش�ر والتوزی�ع. م، الناشر الد٢٠٠١

 .١٩ – ١٠عقد الوساطة التجاریة (دراسة مقارنة)، ص
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  مباحث:  ةثالثويشتمل على  

  حكم التجارة اإللكترونیة.المبحث األول: 

  الوساطة في التجارة اإللكترونیة. حكمالمبحث الثاني: 

الض���وابط الش���رعیة إلب���رام عق���د الوس���اطة ف���ي المبحـــث الثالـــث: 

  التجارة اإللكترونیة.

  

������������ 
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  المبحث األول

  حكم التجارة اإللكترونية  

ی���ة بمعناھ���ا الع���ام ھ���ي المع���امالت س���بق اإلش���ارة إل���ى أن التج���ارة اإللكترون   
التجاریة التي تتم عبر الوسائل اإللكترونیة من خالل اإلنترنت، أو غیر ذلك من 
الوس���ائل اإللكترونی����ة األخ����رى، س����واء أبرم���ت ونف����ذت م����ن خ����الل الوس����یلة 

  اإللكترونیة، أو تم استخدامھا في مرحلة ما من مراحل إبرام العقد.

بعقود تسمى العقود التجاریة اإللكترونیة وھذه العقود والتجارة اإللكترونیة تتم    
تختلف عن العقود العادیة في كونھا تتم عن بعد، بین طرفین وبوسیلة إلكترونی�ة 

بكتابة الكترونیة أو بالمحادثة الصوتیة،  یتم فیھا اإلیجاب والقبول بین المتعاقدین
  أو بھما.

بھ�ا ف�ي جمی�ع  وتنامى حجم التب�ادل ا،ا واسعً ھذه التجارة انتشارً  انتشرتوقد     
وأص�بح الكثی�ر م�ن دول  ا،وف�ي ال�بالد اإلس�المیة خصوًص�، أنحاء العالم عموًم�ا

بش��كل ت��دریجي ع��ن األس��لوب التج��اري  الس��یما المتقدم��ة منھ��ا تتخل��ى الع��الم،
 ك�ل رب�ط إمكانیة أتاحت التي التقلیدي وذلك بالتوجھ نحو "التجارة اإللكترونیة"،

  بعیدة. اتمساف على الناس

لجمی�ع ش�امل  أعم من البی�ع والش�راء، فھ�و عند بعض الفقھاء التجارةمفھوم و   
فی��دخل فیھ��ا عق��ود البی��ع واإلج��ارة وغی��ر ذل��ك م��ن العق��ود  أن��واع المعاوض��ات،

المشروط فیھا العوض، ألن المبتغى ف�ي جمی�ع ذل�ك ف�ي ع�ادات الن�اس تحص�یل 
  العوض ال غیر.

، ولعل ھذا من باب التغلی�ب قود البیع والشراءومن الفقھاء من خص التجارة بع 
  لكونھما أبرز أنواعھا.

وف��ي ھ��ذا المبح��ث س��وف  والتج��ارة اإللكترونی��ة ھ��ي ن��وع م��ن أن��واع التج��ارة،
  لتجارة اإللكترونیة.الشرعي لحكم ال نوضح

  على أن األصل في التجارة اإلباحة مالم یرد دلیل التحریم. )١(اتفق الفقھاء

                                                           

تحف��ة الفقھ��اء، ت��ألیف محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي أحم��د أب��و بك��ر ع��الء ال��دین  )١(
= م، دار الكت�ب العلمی�ة ١٩٩٤ھـ/١٤١٤، الطبعة الثانیة ٤٣٢السمرقندي، 
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َ أَ اَِ آَُا َ ا أَْاَِ ََْ ِط إ أن ََن    قولھ تع�الى:

ًَِر ِْ َن َا نإ  َْما أَُ َو  ْ اضََ َ َرةَِ )١(.  

�������������������� �

اآلیة في العموم على النھي عن أكل األموال بغیر حق، إال أن تكون تج�ارة  دلت
 ع�ن الواقع�ة التج�ارات س�ائر باح�ةإ قتض�ىاعن تراض�ي وھ�ذا اس�تثناء منقط�ع، 

، وی��دخل فیھ��ا التج��ارة )٢(اس��م واق��ع عل��ى عق��ود المعاوض��اتوالتج��ارة  ت��راض
  اإللكترونیة.
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طعاماً قط، خـرياً مـن أن يأكـل مـن عمـل يـده وإن نـيب  ما أكل أحد{ :لھ قو: أوالً 

  .)٣( }، كان يأكل من عمل يدهاهللا داود 

                                                                                                                                           

. أحكام القرآن البن العربي، تألیف القاضي ١٢/١٠٨بیروت. المبسوط،  =
، الطبع�ة ١/٥٢١محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري اإلش�بیلي، 

بی�روت. روض�ة الط�البین،  -م، دار الكت�ب العلمی�ة ٢٠٠٢ھ�ـ/١٤٢٤الثالثة 
، الطبع�ة ٣/٣٣٨تألیف أبو زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي، 

بی��روت. كش��اف القن��اع،  –م، المكت��ب اإلس��المي ١٩٩١ھ��ـ/١٤١٢الثالث��ة 
. المحل��ى، ت��ألیف أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم ٣/١٤٥

 بیروت. –، دار الفكر ٧/٢٢٠األندلسي القرطبي الظاھري، 
 ).٢٩سورة النساء آیة رقم ( )١(
) تفسیر القرطبي، تألیف أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ف�رح ٢(

م، ١٩٦٤ھـ/١٣٨٤، الطبعة الثانیة ٥/١٥٠ي الخزرجي القرطبي، األنصار
 دار الكتب المصریة.

، ٣/٥٧صحیح البخاري، تألیف محمد ب�ن إس�ماعیل أب�و عب�د هللا البخ�اري،  )٣(
))، ٢٠٧٢ح��دیث رق��م ( –ب��اب كس��ب الرج��ل عمل��ھ بی��ده  –(كت��اب البی��وع 
 ھـ، دار طوق النجاة.١٤٢٢الطبعة األولى 
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إن أطيـــب مـــا أكـــل الرجـــل مـــن كســـبه، وإن ولـــده مـــن   {: وف���ي روای���ة أخ���رى

  .)١(}كسبه

��������������������� �

ج��د عل��ى ح��ث الح��دیث عل��ى الس��عي ف��ي تحص��یل ال��رزق وغی��ره بالطل��ب وال   
والتجارة اإللكترونیة وعقودھا من الكسب المشروع، فتدخل  ،)٢(الوجھ المشروع

ف��ي الكس��ب المنص��وص علی��ھ ف��ي الح��دیث، إذا ال ن��ص وال أص��ول وال قواع��د 
  شرعیة تجعلھا من الكسب المنھي عنھ.

كت الحالل ما أحل اهللا في كتابه، والحرام ما حرم اهللا في كتابه، ومـا سـ { :لھ قو: ثانًیا

  .)٣(}عنه فهو مما عفا عنه

� �
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دل الحدیث على أن األصل في األعیان واألشیاء اإلباحة إل�ى أن ی�رد من�ع أو    
وی��دخل ف��ي ھ��ذا العم��وم التج��ارة اإللكترونی��ة لع��دم وج��ود التح��ریم لھ��ا  ،)٤(إل��زام

  بنص أو قیاس أو مقاصد شرعیة.

                                                           

، ٢/٧٢٣ت��ألیف أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ي،  س��نن اب��ن ماج��ھ، )١(
))، دار ٢١٣٧حدیث رقم ( –باب الحث على المكاسب  –(كتاب التجارات 

  إحیاء الكتب العربیة، وإسناده صحیح 
(ص��حیح وض��عیف س��نن اب��ن ماج��ة، ت��ألیف محم��د ناص��ر ال��دین األلب��اني، 

 ة).، مركز اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندری٥/١٣٧
ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري، ت��ألیف أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و  )٢(

 –ھ���ـ، دار المعرف���ة ١٣٧٩، طبع���ة ٤/٣٠٤الفض���ل العس���قالني الش���افعي، 
 بیروت.

 –ب�اب أك�ل الج�بن والس�من  –، (كت�اب األطعم�ة ٢/١١١٧سنن ابن ماجھ،  )٣(
))، وقال األلباني: حدیث حسن (صحیح وض�عیف س�نن ٣٣٦٧حدیث رقم (

 ).٧/٣٦٧بن ماجھ لأللباني، ا
، الطبع�ة ٨/١٢٠) نیل األوطار، تألیف محمد ب�ن عب�د هللا الش�وكاني الیمن�ي، ٤(

 مصر. –م، دار الحدیث ١٩٩٣ھـ/١٤١٢األولى 
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  .)١(في الجملة التجارة جواز ىعل الفقھاء أجمع
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األصل في المعامالت الحل واإلباحة ما لم یرد دلیل على التحریم، والتج�ارة  -١
  مالم تشمل شيء مخالف للشرع.  ةت المباحاإللكترونیة من باب المعامال

 يھ��و الدنیوی�ة مقص�د تحقی�ق مص��الح العب�اد ف�يت�دخل التج�ارة بص�فة عام��ة  -٢
كسب المال الحالل الطیب لیعین االنسان على عبادة هللا وحفظ النفس والعق�ل 

 ف��يس��المیة اس��تخدام أس��الیب التقنی��ة الحدیث��ة ول��م تح��رم الش��ریعة اإل، والم��ال

الحكمـة ضـالة المسـلم، {:  ،ل ال لتجارة بل حثت علیھاتحقیق مقاصد ا

 ، و ا ام  ، والحكمة الفقھ في ال�دین)٢(}أينما وجدها فهو أحق الناس بهـا

ا ٣(وا(.  

  عقود التجارة اإللكترونیة عقود تحقق مصالح طرفي العقد. -٣

بل�دان الع�الم وس�ھلت لإلنس�ان اإللكترونی�ة اختص�رت المس�افات ب�ین التجارة  -٤
   والعقود شرعت لحاجة الناس. ا،موغیرھوالخدمات الحصول على السلع 

                                                           

 .٤٣٢تحفة الفقھاء، ص  )١(
، ٥/٥١سنن الترمذي، تألیف محمد بن عیسى بن سورة الضحاك الترمذي،  )٢(

ح��دیث رق��م  –فض��ل الفق��ھ عل��ى العب��ادة ب��اب م��ا ج��اء ف��ي  –(أب��واب العل��م 
ذا ح��دیث غری��ب ال نعرف��ھ إال م��ن ھ��ذا ھ��))، وق��ال أب��و عیس��ى: (٢٦٨٧(

 –م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٧٥ھـ/١٣٩٥الطبعة الثانیة  الوجھ)،
 مصر.   

ل�رحمن أب�و الع�ال محم�د عب�د ا، ت�ألیف تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي )٣(
 .بیروت –دار الكتب العلمیة ، ٧/٣٨١، رىبن عبد الرحیم المباركفو
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  المبحث الثاني  

  حكم الوساطة في التجارة اإللكترونية

  

  ن من الوساطة اإللكترونیة:أن ھناك نوعی في الفصل األول وأن أشرتسبق    

  السمسرة اإللكترونیة.الوساطة في صورة  األول:

   التسویق الشبكي.الوساطة في صورة الثاني: و

  

وم�ن المعل�وم أن الفق�ھ منھما یعتبر من باب القض�ایا الفقھی�ة المعاص�رة،  وكل   
اإلس��المي فق��ھ حی��وي یجم��ع ب��ین األص��الة والمعاص��رة، وھ��و ق��ادر عل��ى تق��دیم 

 ة، وھذه الحلول تقوم على األصول الفقھیة المقررالحلول لكل القضایا المعاصرة
وضح حكم إبرام عقد الوس�اطة ف�ي وفي ھذا المبحث سوف أأئمتنا وفقھائنا،  عند

  .صورة كل منھما
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  المطلب األول

  عقد الوساطة في صورة السمسرة اإللكترونية  الفرد  حكم إبرام

توصل إل�ى الحك�م الش�رعي ف�ي ھ�ذه المس�ألة ال ب�د أوالً م�ن بی�ان حتى یمكن ال  
عق�د الوس�اطة  الف�رد نستنتج منھ حك�م إب�رامعند الفقھاء ثم  عموًما حكم السمسرة

في صورة السمسرة اإللكترونیة باعتبارھا ن�وع م�ن أن�واع السمس�رة المس�تحدثة 
  في العصر الحالي.
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جمھ�ور  وھ�و ق�ول و بالعم�ل،ن أ، س�واء ق�درت ب�الزمجائزة مطلًقا السمسرةأن  
 وبع���ض الش���افعیة والحنابل���ةالمش���ھور عن���د المالكی���ة بع���ض الحنفی���ة و الفقھ���اء

  .)١(مامیةواإلوالزیدیة والظاھریة 

��������������  

أن السمسرة تجوز مق�درة ب�الزمن ال بالعم�ل، ف�إذا ق�درت بالعم�ل ل�م تج�ز، وھ�و 
  ).٢(قول بعض الحنفیة

� �

                                                           

. المدونة، تألیف اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر ١٥/١١٥) المبسوط، ١(
م. المھذب ف�ي ١٩٩٤ھـ/١٤١٥، الطبعة األولى ٣/٤٦٦األصبحي المدني، 

فقھ اإلمام الشافعي، ألب�ي إس�حاق إب�راھیم ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف الش�یرازي، 
موع شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى ، دار الكتب. المج٢/٢٧١

. المحل��ى ٤/١١، دار الفك��ر. كش��اف القن��اع، ١٥/١١٣ب��ن ش��رف الن��ووي، 
. الس�یل الج�رار المت�دفق عل�ى ح�دائق األزھ�ار، ت�ألیف ٧/٥٠٠البن ح�زم، 

، الطبع�ة األول�ى، دار ١/٥٧٨محمد بن علي بن عبد هللا الشوكاني الیمن�ي، 
ش��رح ش��رائع اإلس��الم، ت��ألیف الش��یخ مفل��ح اب��ن ح��زم. غای��ة الم��رام ف��ي 

، الطبعة األولى، ٢/١٣٢البحراني، تحقیق الشیخ جعفر الكوثراني العاملي، 
 دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع. 

 .١٥/١١٥.المبسوط، ٥/٦٥٦رد المحتار على الدر المختار،  )٢(



       
 
 

 ٦٨٩

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 
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عمل الذي جائزة إذا قدرت بالزمن، وكذا إذا قدرت بالعمل إن كان الأن السمسرة 
فال تجوز إال بضرب الزمن، وھ�و  تجري فیھ السمسرة یسیًرا، أما إن كان كثیًرا

  .)١(قول بعض المالكیة

������������� �

كان�ت مھن�ة السمس�رة  إذأصل السمسرة مشروع، من أقوال الفقھاء یتضح أن    
عصر النبوة، وقد جرى على ذلك عمل المس�لمین من�ذ ذل�ك  رائجة وموجودة في

السمس��رة عل��ى  و ف��ي مش��روعیةھ��مح��ل الخ��الف الح��ین إل��ى عص��رنا الح��الي. و
ر عم�ل السمس�ار فیھ�ا ب�الزمن، سواء قد أي ھل تجوز مطلًقا اإلطالق أو التقیید،

ال تجوز في بعض الصور مثل: عدم جواز السمسرة التي لم ، أوالعمل أو بانتھاء
 ف�ي الیس�یر فق�ط، أو بالعم�ل: ھ�ل تج�وز السمسرة وإذا قدرت قدر بزمن معلوم،ت

  والكثیر؟في الیسیر  تجوز

����������������������������������� �

تحدیده بالزمن بحیث تضرب لھ مده مح�دودة كش�ھر م�ثالً، وینتھ�ي عمل�ھ  �����

  وسط فیھ أو ال.بانتھاء المدة دون النظر إلى النتیجة من حیث حصول العقد المت

تحدیده بانتھ�اء العم�ل المع�ین كالتعاق�د مع�ھ عل�ى السمس�رة ف�ي بی�ع ھ�ذه  ���������

الدار، ونحو ذلك، فیكون تمام عمل الوس�یط بحص�ول البی�ع، وال ینظ�ر ف�ي ذل�ك 
  إلى الزمن.

فالخالف لیس في أصل مشروعیة السمسرة، وإنما الخالف ف�ي كونھ�ا مش�روعة 
  ر.مطلقاً أو مقیدة ببعض الصو

                                                           

ب�ن أحم�د ب�ن ) البیان والتحص�یل والش�رح والتعلی�ل، ت�ألیف أب�و الولی�د محم�د ١(
، الطبع���������ة ٨/٤١٩رش���������د القرطب���������ي، تحقی���������ق د/محم���������د حج���������ى، 

لبنان. القوانین  –بیروت  –م، دار الغرب اإلسالمي ١٩٨٨ھـ/١٤٠٨الثانیة
الفقھی�ة، ت�ألیف أب��و القاس�م محم�د ب��ن عب�د هللا ب�ن ج��زي الكلب�ي الغرن��اطي، 

-٣/٤١٥، المدون��ة، ٨/٦٥، م��نح الجلی��ل ش��رح مختص��ر خلی��ل. ١٨٢ص
٤١٦. 



       
 
 

 ٦٩٠

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 
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كنــا نبتــاع األوســاق بالمدينــة، ونســمي أنفســنا السماســرة،   { قــال:) ١(قــيس بــن أبــي غــرزةعــن 

معشـر التجـار، ِإن  ايـ: مانا باسم هو أحسـن مـن اسـمنا فقـالفس فخرج علينا رسول اهللا

  .)٢(}قةبالصد مكعييحضران البيع، فشوبوا ب مالشيطان، واِإلث

  

 ��������������������� �

لعمل السماس�رة، وذل�ك   ، إلقرار النبيمطلًقا على جواز السمسرةدل الحدیث 
  .من غیر تقیید لھا بزمن محدد، أو عمل یسیر أو كثیر

إلمضاء البیع، وق�د  یدخل بین البائع والمشتري متوسًطاالسمسار ھو اسم للذي و
السماسرة بالتجار، وأفاد الحدیث أن البیع یحضره اللغ�و والحل�ف   سمى النبي

  .)٣(لتمحو أثر ذلكبخلط البیع بالصدقة   ولذلك أمر النبي

                                                           

یس ابن عمیر بن وھب بن حراق بن حارثة بن غف�ار الغف�اري، وقی�ل ق ھو )١(
الجھني، سكن الكوفة ومات بھا، ولھ حدیث واحد ھو المذكور، وذكر مسلم 
أنھ تفرد بالروایة عنھ وصححھ. (اإلصابة ف�ي تمیی�ز الص�حابة، ت�ألیف أب�و 

، رقم ٥/٣٧٤الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، 
 بیروت). –ھـ، دار الكتب العلمیة ١٤١٥)، الطبعة األولى ٧٢٣٢(

باب ما ج�اء ف�ي التج�ار وتس�میة  –، (أبواب البیوع ٣/٥٠٦سنن الترمذي،  )٢(
))، وق�ال أب�و عیس�ى: ح�دیث ق�یس ب�ن ١٢٠٨حدیث رقم( –إیاھم  النبي 

 غیر ھذا.  لقیس عن النبي وال نعِرفأبي غرزة حدیث حسن صحیح، 
 .٣٣٥-٤/٣٣٤بشرح جامع الترمذي،  يتحفة األحوذ )٣(



       
 
 

 ٦٩١

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 
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فھ�و محم�ول عل�ى م�ا إذا ، ب�األجرة غی�رهن السمسار ھو الذي یبی�ع أو یش�تري لأ
  .)١(كانت المدة معلومة

  ، فیبقى على عمومھ.االختصاص لیس في الحدیث ما یدل على �������������

���������������� �

فیھ��ا  العق��ود ك��البیع والش��راء والت��أجیر وغیرھ��ا تص��ح فیھ��ا النیاب��ة، فتص��حأن 
  .)٢(قیاساً على صحة النیابةالسمسرة 

���������������� �

الناس محتاجون إلى مھنة السمسرة لتسھیل التعامل وتیسیره بینھم، والعقود إنم�ا 
  .)٣(شرعت لحاجة الناس
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ق�ادر  سمس�ار، والإذا بین الم�دة ج�از ألن ق�در المنفع�ة ص�ار معلوم�اً ببی�ان الم�دة
��.)٤(عقود علیھمعلى انھاء ال �

                                                           

ب�و بك�ر ب�ن مس�عود ب�ن ع�الء ال�دین، أفي ترتیب الش�رائع،  بدائع الصنائع )١(
م، دار ١٩٨٦ھ���ـ/١٤٠٦، الطبع���ة الثانی���ة٤/١٨٤، الحنف���ي يأحم��د الكاس���ان
 الكتب العلمیة.

أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة  أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن، تألیف المغني )٢(
، م١٩٦٨ -ھ��ـ ١٣٨٨، ت��اریخ النش��ر٥/٣٤٥، الدمش��قي الحنبل��ي المقدس��ي

 مكتبة القاھرة.

محمد ب�ن یوس�ف ب�ن أب�ي القاس�م التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، تألیف  )٣(
 ،ب��ن یوس��ف العب��دري الغرن��اطي، أب��و عب��د هللا الم��واق الم��الكيا

 ، دار الكتب العلمیة.م١٩٩٤/ھـ١٤١٦الطبعة األولى ، ٧/٤٩٩
 .١٥/١١٥، المبسوط، ٤/١٨٤ئع، بدائع الصنا )٤(



       
 
 

 ٦٩٢

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 
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الشتمالھا على الغرر والجھالة، ومن أصول المعامالت النھي عن عقود الغ�رر، 
  درة بالعمل من وجھین:المق سمسرةوالغرر في ال

معل�ق عل�ى غی�ره، كرغب�ة المش�تري م�ثالً، ف�ال ی�دري  سمس�ارأن عمل ال األول:
وھ�ذا مم�ا تع�ذر معرفت�ھ ف�ي ص�لب عق�د ومتى یمك�ن إب�رام الص�فقة، متى یأتیھ، 

  .)١(، فحصل الغرر من ھذا الوجھالسمسرة
  ).٢(إذا لم یبین المدة لم یجز لجھالة قدر منفعة البیع والشراءالثاني: 

  
الت��ي  ق��در الح��دود ألن ؛علی��ھ مجھ��والً  دالوق��ت بق��ي المعق��و رإِذا ل��م ی��ذك :ل��ثالثا

الجھل في مقدار  وبالتالي یكون ،)٣(وكذا محل اإلقامة مجھول غیر معلوم سماھا
وھذا من باب الغ�رر المنھ�ى  د المبذول من الوسیط، والزمان الذي یستغرقھھالج
  .عنھ
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بتــاع األوســاق بالمدينــة، ونســمي أنفســنا السماســرة، كنــا ن  { قــال:) ٤(عــن قــيس بــن أبــي غــرزة

معشـر التجـار، ِإن  ايـ: فسمانا باسم هو أحسـن مـن اسـمنا فقـال فخرج علينا رسول اهللا

  .)٥(}يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة مالشيطان، واِإلث

                                                           

 .١٥/١١٥) المبسوط، ١(
 .٤/١٨٤) بدائع الصنائع، ٢(
 .٤/١٨٤) بدائع الصنائع، ٣(
 .٢٨سبق تعریفھ ص )٤(
 .٢٨) سبق تخریجھ ص٥(



       
 
 

 ٦٩٣

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 
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عم�ل السماس�رة، ل  عل�ى ج�واز السمس�رة ، إلق�رار النب�يعموم�اً دل الح�دیث 
  .)١(فیبقى العمل بالحدیث على عمومھ بصورة معینھوذلك من غیر تقیید لھا 
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، السلع الكثیرة تشغل بائعھا عن أن یشتري أو یبیع أو یعمل ف�ي غیرھ�ا أن أوالً:
م��ن األش��یاء الت��ي ال  الثوب��ان وم��ا أش��بھھما ك��الثوب أو قلیل��ةإم��ا إن كان��ت الس��لع 

   .)٢(تشغل صاحبھا عن أن یعمل في غیرھا فال بأس

یش��ترط : إن ذل��ك ی��ؤدي إل��ى االنتف��اع بعم��ل السمس��ار دون ع��وض إذ أن��ھ ثانًی��ا
ن العمل ولم یتم�ھ، ل�م م مام العمل، فلو عمل السمسار جزًءاالستحقاق العوض إت

وذھ��ب عن��اؤه ب��اطالً، وف��ي ھ��ذا انتف��ع الب��ائع بعم��ل السمس��ار دون  یس��تحق ش��یًئا
  .)٣(عوض
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أن الغ��رر أیض��ا موج��ود ف��ي السمس��رة المق��درة ب��الزمن، ألن السمس��ار ق��د ال  -١
 اھ معلق على غیره، فلو ك�ان سمس�ارً یتمم عملھ أثناء المدة التي حددت لھ، إذا أن

على البیع ول�م یحص�ل البی�ع لع�دم وج�ود م�ن یش�تري ف�إن الب�ائع ل�م ینتف�ع بعم�ل 
بانتھ��اء الم��دة المح��دد، ف��التفریق  اتاًم�� ةأن السمس��ار یس��تحق أج��ر، م��ع السمس��ار

  غیر صحیح الحتمال وجود الغرر في كل منھما.بینھما على أساس الغرر 

                                                           

 .٣٣٥-٤/٣٣٤بشرح جامع الترمذي،  تحفة األحوذي) ١(
 .٣/٤٦٧المدونة، ) ٢(
 .٨/٦٥شرح منح الجلیل على مختصر خلیل، ) ٣(



       
 
 

 ٦٩٤

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

أن القول بعد مشروعیة السمسرة المقدرة بالعمل یؤدي إلى س�د التعام�ل بھ�ا،  -٣
امالت شرعت والناس یحتاجون إلى ھذه المھنة لتسھیل التعامل فیما بینھم، والمع

  لحاجة الناس.

أن الغرر في السمسرة مغتفر لما ورد في الحدیث من إقرار عمل السماسرة  -٢ 
  .مطلقاً، سواء كانت مقدرة بالزمن أو بالعمل، لحاجة الناس إلیھا
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لما س�یقومون ب�ھ  ام لھذه المھنة أوجد لدیھم تقدیرً ة من مزاولتھإن خبرة السماسر
م�ن عم�ل، وم�ا س�یبذلون م�ن جھ�د، وم�ا یس�تغرقون م�ن وق�ت، فالتفرق�ة والق�ول 

  بجواز السمسرة إذا كانت مقدرة بالعمل في الیسیر دون الكثیر ال داعي لھ.

� �
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ا من اعتراضات ومناقشات یبدو بعد ذكر أراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھ     

 إن القائلون جمھور الفقھاء ول وھو رأيأصحاب الرأي األأن ما ذھب إلیھ  لي

الرأي المختار وذلك ھو ، ، سواء قدرت بالزمن أو بالعملاالسمسرة جائزة مطلقً 

  :لآلتي

  .قوة األدلة التي استدلوا بھا -١

یل على المنع، والسمسرة األصل في المعامالت الجواز والصحة مالم یقم دل -٢

  من المعامالت فتسري علیھا ھذه القاعدة.

من الناس ال یعرفون طرق المساومة في  فكثیًرا، السمسرة یحتاج الناس إلیھا -٣
البیع والشراء، وآخرون لیس عندھم قدرة على تمحیص ما یشترون ومعرفة 
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ومن ھنا كانت عیوبھ، وآخرون لیس عنھم وقت لمباشرة البیع والشراء بأنفسھم، 
  .السمسرة عمالً نافعاً، ینتفع بھ البائع والمشتري
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السمسرة اإللكترونیة ھي نوع من أنواع السمسرة المستحدثة في العصر الحالي، 
 ،المختلف�ة ویتبع السمسار فیھا طریقة حدیثة للترویج وع�رض المنتج�ات والس�لع

بھدف الوص�ول ال�ى أكب�ر ع�دد م�ن الزب�ائن م�ن  ،خالل شبكة االنترنت من یتمو
  كافة انحاء العالم بالمقارنة مع الوسائط التقلیدیة لعقد السمسرة.

  لكترونیة عن التقلیدیة بعدة أمور من أھمھا:وتمتاز السمسرة اإل

  سھولة وسرعة الوصول الى العمالء من كافة انحاء العالم. -١

  تساعد في انتشار وشھرة المنتج بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع. -٢

  ومن أجل ذلك أصبحت السمسرة اإللكترونیة من أھم متطلبات التجارة الحدیثة.

س�واء  مشروعة مطلًق�ا أنھا السمسرةحكم  الرأي المختار في تبین أنیومما سبق 
كان��ت ا س��واء ق�درت ب��الزمن أو بالعم�ل، وھ��ذا الحك��م ینطب�ق عل��ى س��ائر أنواعھ�

 كان���ت بالص���ورة التقلیدی���ة المتع���ارف علیھ���ا ب���ین الن���اس بالوس���ائل العادی���ة، أو
  الصورة المستحدثة والتي تسمى السمسرة اإللكترونیة.ب
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إب�رام عق�د الوس�اطة ف�ي ص�ورة السمس�رة اإللكترونی�ة، م�ع مراع�اة للفرد یجوز 
  .الضوابط الشرعیة
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  ثانيالمطلب ال

  عقد الوساطة في صورة التسويق الشبكي  الفرد  حكم إبرام

  

التس��ویق الش��بكي یعتب��ر ن��وع م��ن أن��واع الوس��اطة المس��تحدثة ف��ي التج��ارة    
اإللكترونیة في العصر الحالي، وھو ال یعتبر من ضمن أن�واع السمس�رة لوج�ود 

  األول.الفصل في عدة فروق بینھما وھو ما أشرنا الیھ سابقا 

لتسویق الشبكي لھا أنظمة وصور متعددة ولكنھ�ا تش�ترك م�ع بعض�ھا وشركات ا
 البعض في عدة خصائص من أھمھا: 

ش�رط للحص�ول عل�ى العم�والت، والمض�ي  -ول�و م�رة واح�دة -شراء المن�تج -١
  ».اشتر لتسوق، فقد تكسب«قُدًما في عملیة التسویق: 

  یة لھا.توظیف غیر محدود للمسوقین من المشاركین في سلسلة ال نھا -٢

��ا، وأعظ��م أج��ًرا، والعك��س  -٣ كلم��ا كن��ت أس��بق ف��ي االش��تراك كن��ت أكث��ر حّظً
سوف تخسر كثیًرا إذا ت�أخر «صحیح، جاء في إعالن إلحدى ھذه الشركات: 

انض��مامك إلین��ا یوًم��ا واح��ًدا، كلم��ا انتظ��رت أكث��ر.. كلم��ا خس��رت أكث��ر.. اب��دأ 
  ».اآلن

ت رؤس��اء الھ��رم، ا أحم��ر لك��بح تض��خم عم��والتض��ع جمی��ع الش��ركات خط�� -٤
  یختلف من شركة ألخرى، حتى ال تلتھم العموالت جمیع أموال الشركة.

ف�ي النظ�ام  واالش�تراكاھتمامھ�ا بتوظی�ف المس�وقین ر دال تھتم بالمنتجات بق� -٥
  الشبكي.

الغالبی��ة الس��احقة م��ن المنتج��ات تس��تھلك م��ن قب��ل المس��وقین ال المس��تھلكین،  -٦
تس�ویق التقلی�دي ال�ذي یمث�ل فی�ھ المس�تھلك فالمسوق ھو المس�تھلك، بخ�الف ال

إن ھذه الصناعة (الطرف األخیر في العملیة التسویقیة، یقول بعض الخبراء: 
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برمتھا قد تم بناؤھا بالكامل تقریًبا عل�ى االس�تھالك الشخص�ي للمنتج�ات ع�ن 
  .)١()طریق الموزعین

 من�ھ رةالمش�ھو الص�ورة تظھ�ر ف�ي ق الشبكيییتضح أن حقیقة التسو ومن ھنا   
  تكسب). فقد لتسوق، : (اشتروھي
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، وبھ�ذا ص�درت )٢(ذھب جمھور العلماء المعاصرین إلى حرمة التسویق الشبكي
اللجنة ، وفتوى )٣(حدیًثا یةدار اإلفتاء المصرفتوى عدة فتاوى من ھیئات علمیة: 

                                                           

 ،قانونیة، تألیف أحمد س�میر قرن�ي فقھیة دراسة ھرمیة بعمولة التسویق حكم) ١(
 بجمعی�ة والدراسات البحوث لجنة عن الحق، الصادرة )، مجلة١٣-١٢ص(

 األول ربی�ع ، عش�ر الس�ادس الع�دد دول�ة اإلم�ارات العربی�ة،الحق�وقیین، 
م، التس�ویق الش�بكي(الھرمي)من وجھ�ة نظ�ر ٢٠١١فبرای�ر المواف�ق ١٤٣٢
 ھـ.١٤٣٤)، طبعة ١٠ة، إعداد دكتور خالد محمود الجھني، ص(إسالمی

)، التكیی��ف ١٣) التس��ویق الش��بكي تح��ت المجھ��ر، لزاھ��ر س��الم بلفقی��ھ، ص (٢(
الفقھي لشركات التسویق الشبكي لل�دكتور إب�راھیم الض�ریر، ص، التس�ویق 

)، التس��ویق الش��بكي ١٤الش��بكي (الھرم��ي) م��ن وجھ��ة نظ��ر إس��المیة، ص(
)، مجل�ة ٢٥٦د/ریاض ف�رج ب�ن مب�روك ب�ن عب�دات، ص(دراسة شرعیة، 

 ھـ.٢٠١٤العدد الثالث -جامعة الناصر
) فت����وي دار اإلفت����اء المص����ریة، وق����د ص����در ع����ن دار اإلفت����اء المص����ریة ٣(

:(إن المس��ائل المتعلق��ة بالتس��ویق الش��بكي م��ن يم��ا یل�� ٥/١١/٢٠١٧بت��اریخ
بد من الوقوف المسائل المتطورة التي تختلف یوما عن یوم، ومن ثم فإنھ ال

على كل صورة على حده حتى یتبین الحكم الشرعي، وقد سبق لدار اإلفتاء 
المصریة أن أفتت بمنع ھذا التعامل في صورة معینة وردت إلیھا وذلك لما 
رأت أن الجھال��ة تكتن��ف ھ��ذا العق��د فض��الً ع��ن أن��ھ ال یوج��د نظ��ام ق��انوني 

المن�ع ف�ي ھ�ذا الوق�ت یضبط ھذه المسألة ولذلك رأت دار اإلفت�اء المص�ریة 
لكن نحتاج إلى الوقوف على كل صورة عل�ى ح�ده حت�ى نھ�دي فیھ�ا الحك�م 

  الشرعي).
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، ومجم��ع الفق��ھ )١(الدائم��ة للبح��وث العلمی��ة واإلفت��اء بالمملك��ة العربی��ة الس��عودیة
  .)٢(اإلسالمي بالسودان

كما كتب فیھ�ا جماع�ة م�ن المختص�ین ف�ي االقتص�اد اإلس�المي وفق�ھ المع�امالت 
  .)٤(ضریربراھیم الإ والدكتور )٣(اصرة، منھم الدكتور سامي السویلمالمالیة المع
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  وبھذا صدرت ، )٥(الشبكي التسویق بجواز المعاصرین العلم أھل ذھب بعض

                                                           

) ٢٢٩٣٥رق��م ( فت��وى اللجن��ة الدائم��ة للبح��وث العلمی��ة واإلفت��اء الس��عودیة) ١(
ونص���ھا: (... ولم���ا كان��ت ھ���ذه ھ���ي حقیق���ة ھ���ذه  ھ���ـ١٤/٣/١٤٢٥بت��اریخ 

  .املة، فھي محرمة شرعاً ألمور...)المع
(... ونص�ھا ھ�ـ٢٥/٤/١٤٢٤) فتوى مجمع الفقھ اإلس�المي بالس�ودان بت�اریخ ٢(

العل��ة الش��رعیة الت��ي ُبِنَی��ْت علیھ��ا فت��وى حظ��ر ش��ركات التس��ویق الش��بكي 
.. بناًء على ما ال خمس سنوات تتمثل في كونھ قمارً الصادرة من المجمع قب

 سبق فإن المجمع یرى أن عم�ل ش�ركة كویس�ت ن�ت بالس�ودان ف�ي خطتیھ�ا
م��ھ الش��رع، وبس��بب  القدیم��ة والجدی��دة ال یج��وز العم��ل ب��ھ لكون��ھ قم��اراً حرَّ

وأیض��ا فت��وى اخ��ري بت��اریخ  مخ��الفتھم الص��ریحة لفت��وى المجم��ع ف��ي ذل��ك
  ھـ.٢٨/١/١٤٢٩

حص��ل عل��ى البك��الوریوس م��ن كلی��ة  س��امي ب��ن إب��راھیم الس��ویلم ال��دكتور) ٣(
وحصل عل�ى  م.١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧العلوم بجامعة الملك سعود بالریاض في 
في االقتصاد  الدكتوراهم، ثم ١٩٩٠الماجستیر من جامعة جنوب إلینوي في 

م. التح�ق ١٩٩٥من جامعة واشنطن بسانت لویس، بالوالیات المتح�دة، ف�ي 
م أص�بح ١٩٩٨م كرئیَس مستشارین، ثم ف�ي ١٩٩٥بمصرف الراجحي في 

إل�ى انض�م ، مدیراً لمركز البحث والتطویر بالمجموعة الشرعیة بالمصرف
 م.٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٥مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة في أواخر 

كلی��ة  تخ��رج م��ن س��وداني بروفیس��ور ھ��و: ال��دكتور محم��د األم��ین الض��ریر) ٤(
، ث�م ن�ال م١٩٥٧ الموافق�ة لس�نة ھ�ـ١٣٧٦ س�نة جامع�ة الق�اھرة في الحقوق
. م١٩٦٧ الموافق�ة لس�نة ھ�ـ١٣٨٦ م�ن نف�س الجامع�ة س�نة ال�دكتوراه درجة

 س��نة ج��ائزة المل��ك فیص��ل العالمی��ة ف��ي الدراس��ات اإلس��المیة حص��ل عل��ى
ھو أحد أرك�ان فق�ھ االقتص�اد اإلس�المي و ،م١٩٩٠ وافقة لسنةالم ھـ١٤١٠

مین ف���ي الت���أ ةالمعاص���ر، ول���ھ العدی���د م���ن الكت���ب والدراس���ات التأص���یلی
 واالقتصاد اإلسالمي.

كیی��ف )، الت١٤) التس��ویق الش��بكي تح��ت المجھ��ر، لزاھ��ر س��الم بلفقی��ھ، ص (٥(
 =الفقھي لشركات التسویق الشبكي للدكتور إبراھیم الضریر، ص، التسویق
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ودار ،)١(فتوى ب�دار اإلفت�اء المص�ریة ق�دیًماأمانة ال: من ھیئات علمیة عدة فتاوى
فقھ المعامالت المالی�ة  ا كتب فیھا جماعة من المختصین فيكم، )٢(الیمنیةاإلفتاء 

  . )٤(، والشیخ أحمد الحداد)٣(الدكتور صالح السدالن :من ھؤالء المعاصر

                                                                                                                                           

)، التس�ویق الش�بكي ١٨الشبكي (الھرمي) من وجھة نظر إس�المیة، ص(= 
 ) .٢٦٠دراسة شرعیة، ص(

بإمضاء محمود  م، أمانة الفتوى١٩/١٢/٢٠١٠) دار اإلفتاء المصریة بتاریخ ١(
فت��وى ب��األزھر الش��ریف ب��رقم س��ام خض��ر و أحم��د محم��ود س��عد، لجن��ة ال

م ونص�����ھا:(....أما بخص�����وص حص�����ول ٢١/١٢/٢٠١٢) بت����اریخ ٥٤٨(
العضو على نقاط نتیجة شراءه سلًعا مم�ا تنتج�ھ الش�ركة ھ�و أو غی�ره مم�ن 
دخل النظام المتفق علیھ عن طریقھ، وبموج�ب ھ�ذه النق�اط یحص�ل العض�و 

ادت فھ�و م�ن على ربح معلوم ویتج�دد ھ�ذا ال�ربح كلم�ا تج�ددت النق�اط أو ز
صرح الدكتور عامر سعید رئیس لجن�ة  قبیل التبرع وال حرج فیھ......)، و

الفت��وى ب��األزھر الش��ریف أن الفت��وى ت��م ردھ��ا إل��ى دار اإلفت��اء الخ��تالف 
العرض، وإلعادة دراس�تھا، حی�ث ُعرض�ت بش�كلین مختلف�ین عل�ى اللجن�ة، 

بی�ع والش�راء فحازت في األولى على قبول اللجنة طالما ال تخالف شروط ال
ف�ي اإلس��الم، ث��م ت��م عرض��ھا م��رة أخ�رى بش��كل مخ��الف، ف��تم إحالتھ��ا ل��دار 

ع��ن إباح��ة اللجن��ة  ت��ردد، ونف��ى م��ا واالط��العاإلفت��اء لمزی��د م��ن الدراس��ة 
  .لشبكيللتسویق ا

 ١٩، بت��اریخ األح��د،  h�ps://goo.gl/78jn8Zانظ��ر: موق��ع جری��دة الوف��د ، 
 .٢٠١٣مایو 

م، بإمضاء مقدم الفتوى محم�د ١٨/٣/٢٠١٢نیة بتاریخ) فتوى دار اإلفتاء الیم٢(
 غیالن محمد الحاج.

أستاذ الدراس�ات العلی�ا بجامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود : صالح السدالن ھو) ٣(
اإلسالمیة سابقاً، ولد الشیخ السدالن في مدینة بریدة بمنطقة القصیم في عام 

إلم���ام ع���ام انتس���ب الش���یخ الس���دالن لكلی���ة الش���ریعة بجامع���ة ا، ھ���ـ١٣٥٩
ھ�ـ ١٣٩١ھـ لیحصل على درج�ة البك�الوریوس، ث�م حص�ل ف�ي ع�ام ١٣٨٦

المق��ارن، ث��م حص��ل عل��ى ال��دكتوراه م��ن المعھ��د  الفق��ھعل��ى الماجس��تیر ف��ي 
مشاركاتھ الدعویة واإلعالمیة ، عرف عنھ ھـ١٤٠٣العالي للقضاء في عام 

 عاماً. ٧٧وتوفي عن عمر ناھز وتصدیھ لألفكار والمناھج الضالة، 
اإلم�ارات  م�ن دول�ة المس�لمین أح�د علم�اء :حمد بن عبد العزیز الحداد ھ�وأ) ٤(

، كبی���ر المفت���ین م���دیر إدارة اإلفت���اء ف���ي دائ���رة الش���ؤون العربی���ة المتح���دة
 ، وھ��و أح��د أعض��اء الھیئ��ة التأسیس��یةدب��ي اإلس��المیة والعم��ل الخی��ري ف��ي

 لمجلس حكماء المسلمین
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��� ���� 

  :أن یظھر المسألة ھذه في العلماء في أراء والتأمل النظر عند

التس��ویق)  إل��ى مجم��وع عملیت��ي التس��ویق الش��بكي (الش��راء+ رنظ�� ال��رأي األول
ا الش�رع ف�ي بھ� متكاملة، مع مراعاة لألصول العامة الت�ي ج�اء كصناعة تجاریة

واب المع��امالت، ك��النظر إل��ى الحق��ائق، والمقاص��د والنی��ات، وس��د ب��اب الحی��ل أب��
 إلى الحرام. التي تؤديوالذرائع 

 التس�ویق)،+ركنیھا(الش�راء ب�ین رب�ط دون المعامل�ة ظاھر إلى الرأي الثاني نظر

 م�ع مس�تقلة، معامل�ة منھم�ا ك�ل واعتبار التسویق، عن الشراء عملیة بفصل وذلك
 ش�روط اس�توفى ق�د العق�دین ك�ال أن دام م�ا ،تھمونی�ا المش�ترین مقاص�د ألثر إلغاء

 .)١(الظاھرة الصحة

 :التالي السؤال في إجابة یكمن في حكم التسویق الشبكي للخالف سبب وأقوى

 (ح�افز العمول�ة أم المن�تج :الش�بكي التس�ویق نظ�ام ف�ي المش�ترین مقص�ود أیھم�ا

   التسویق)؟

������ �
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��������������������������������������������������������� �
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�����������������  ـــ َواْألَنَصـــاُب َواْألَْزَالُم ـــُر َواْملَيِْرسُ ـــَام اْخلَْم ـــوا إِنَّ ـــِذيَن آَمنُ ـــا الَّ َ ـــا َأهيُّ َي

يَْطاِن َفاْجَتنِ  ْن َعَمِل الشَّ ��)٢(ُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ ِرْجٌس مِّ �

� �

                                                           

 ).١٤حت المجھر، ص() التسویق الشبكي ت١(
 ).٩٠) سورة المائدة آیة رقم(٢(



       
 
 

 ٧٠١

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

�������������������� �

ب الم��ؤمنین، ونھ��اھم ع��ن الخم��ر والمیس��ر واألنص��ا خاط��ب هللا س��بحانھ وتع��الى
و أن ، والمیس�ر ھ�على مفاسد عظیمة في الدین واألزالم، لقبح واشتمال كل منھم

  .)١(ال یأخذ مال اإلنسان وال یدري ھل یحصل لھ عوضھ أو

 التس�ویق، عمول�ة المشترك قصد وإنما المعاملة، ھذه في مقصودة غیر السلعةو
 ًغ�امبل تدفع :التالیة الصورة عنھ فینتج دورھا، ویلغى السلعة، اعتبار بھذا فیسقط
 بعین�ھ، القم�ار ھو وھذا تأتي، ال وقد تأتي قد متوقعة مبالغ على الحصول مقابل

 طریق�ھ، ع�ن یش�تري بم�ن اإلتی�ان یض�من ال الم�ال دف�ع ال�ذي المس�وق إن إذ
  .)٢(الشبكة من األخیرة المستویات في وخاصة

� �

��������������������������  َـــا ِإن ُكنـــُتم ـــَن الرِّب ـــَي ِم ـــا بَِق ـــوا اللَّـــَه َوَذُروا َم ـــوا اتـَُّق َـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمُن ي

��)٣(مُّْؤِمِنينَ  �

�������������������� �

 فیھ��ا ی��دخلمعامل��ة ویق الش��بكي ، والتس��)٤(ادل��ت اآلی��ة عل��ى تح��ریم الرب��ا عموًم��
فالمش�ترك ی�دفع نق�ود لیحص�ل عل�ى أكث�ر من�ھ (ادف�ع عش�رة تحص�ل عل�ى  ،الربا

خمسة عشر) فصار المبلغ المكتسب من ربا النسیئة أیضاً، فھ�ي نق�ود بنق�ود م�ع 
  .)٥(التفاضل والتأخیر، وھذا ھو الربا المحرم بالنص واإلجماع

                                                           

) مف�اتیح الغی��ب، ت��ألیف أب��و عب��د هللا محم��د ب�ن عم��ر ب��ن الحس��ن ب��ن الحس��ین ١(
، الطبع���ة ٤٢٥-١٢/٤٢٤التمیم��ي ال���رازي الملق��ب بفخ���ر ال��دین ال���رازي، 

 بیروت. -ھـ، دار إحیاء التراث العربي١٤٢٠الثالثة
 ) .١٥) التسویق الشبكي تحت المجھر، ص(٢(
 ).٢٧٨) سورة البقرة آیة رقم(٣(
 أحم�د ب�ن عل�ي أب�و بك�ر ال�رازي الجص�اص الحنف��ي،حك�ام الق�رآن، ت�ألیف ) أ٤(

الطبع����ة: األول����ى، ، عب����د الس����الم محم����د عل����ي ش����اھین، تحقی����ق ١/٥٦٦
 .لبنان -دار الكتب العلمیة بیروت، م١٩٩٤ھـ/١٤١٥

 ) .١٥) التسویق الشبكي تحت المجھر، ص(٥(



       
 
 

 ٧٠٢

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

������������������ �

  .ل على ما یقابل نقوده من المنتجات، فأین القمار والربا؟!إن المشتري قد حص

���������������� �

   ویكمن ذلك في: دخول الغش في أصل المعاملة أو في منتجاتھا،

  اإلیھام أن المنتج ھو المقصود والحال خالف ذلك. -١

إغ��راء المش��ترین ب��العموالت الض��خمة الوھمی��ة الت��ي س��یجنونھا م��ن الش��راء  -٢
  ي نظام التسویق الشبكي.لالشتراك ف

 التس�ویقیة، ش�بكتھ توسیع طمعاً في لھا؛ المسوق المنتجات فوائد في المبالغة -٣
  .)١(والغش التدلیس في یوقعھ قد مما

��������������������������� �

��������������������������������������������������������������� �

�������������� �

����������� ...َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا... )٢(�� �

� �

�������������������� �

دلت اآلیة على إباحة سائر البیاعات ألن لفظ البیع موضوع لمعنى معقول في 
اللغة وھو تملیك المال بالمال بإیجاب وقبول عن تراضي منھما، وھذا ھو حقیقة 

  .)٣(البیع

                                                           

 ) .١٦، ص(لشبكي تحت المجھر التسویق ا )١(
 ) .٢٧٥) سورة البقرة آیة رقم (٢(
 .١/٥٦٨) أحكام القرآن للجصاص، ٣(



       
 
 

 ٧٠٣

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

من البیوع الجدیدة التي ل�م ی�أت ن�ص م�ن كت�اب  ًعاوال یعدو التسویق الشبكي نو
  .)١(وال سنة بالمنع منھا، فترد إلى أصلھا من اإلباحة

������������������ �

دخ�ل علیھ�ا جمل�ة م�ن األم�ور الت�ي یكف�ي بعض�ھا للنق�ل  التسویق الشبكي معاملة
، ومن ذل�ك: القم�ار والغ�رر وأك�ل الم�ال بالباط�ل، عن أصل اإلباحة إلى التحریم

  .)٢(فكیف بھا مجتمعة

���������������� �

ن التسویق الشبكي من باب عقد الوكال�ة الج�ائزة ب�أجرة، فبع�د إتم�ام عملی�ة بی�ع إ
 اا شفویً توزیع المنتجات أو تفویضً لة لاوشراء المنتج، تقوم الشركة بإبرام عقد وك

عل���ى عم���والت مقاب���ل جھ���ده ف���ي  أو الوس���یط ب���ذلك، یحص���ل بموجب���ھ الم���وزع
  التسویق.

������������������ �

الوكال�ة ال ی�دفع لیص�بح  ، أظھرھا: أن الوكیل ف�ي عق�دھناك فرق بین المعاملتین
 وكیالً، بل یأخذ األجرة المتفق علیھ�ا بش�رطھا، بینم�ا ف�ي التس�ویق الش�بكي ی�دفع

  .)٣(الوكیل أجرة لیدخل في شبكة التسویق

���������������� �

��������������������� �

ل السمس���رة المش���روعة، فالش���ركة تعط���ي ھ���ذه ی���ي م���ن قبالتس���ویق الش���بك -١
العموالت مقابل الداللة على منتجاتھا وشرائھا، شأنھا شأن أصحاب العقار الذین 

للوس��یط ال��ذي ق��ام بدالل��ة  الت��ي ت��م بیعھ��ایخصص��ون ج��زًءا م��ن مبل��غ األرض 
  المشتري علیھا.

                                                           

، تألیف بندر بن صقر الذیابي، ص  التسویق الشبكي تكییفھ وأحكامھ الفقھیة) ١(
)٣٠. ( 

 ) .١٦) التسویق الشبكي تحت المجھر، ص(٢(
 ). ١٨) المرجع السابق، ص(٣(



       
 
 

 ٧٠٤

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

���������������������� �

ویق الش��بكي، یمن��ع معھ��ا اإللح��اق ھن��اك ف��روق ب��ین السمس��رة وعم��والت التس��
  والقیاس.

ال��ثمن ال��ذي یدفع��ھ المش��تري ف��ي الظ��اھر ھ��و مقاب��ل الس��لعة، والعمول��ة الت��ي  -٢
یأخذھا في مقابل جھد المسوق وس�عیھ، فم�ا دام�ت الس�لعة ق�د توس�طت ف�ال قم�ار 

  وال ربا.

���������������������� �

المعاملة ھو العم�والت،  ن السلعة ھنا غیر مقصودة، والغرض الحقیقي من ھذهإ
والس��لعة ج��اءت غط��اء إلض��فاء المش��روعیة، وھ��ذا م��ن التحای��ل المح��رم ال��ذي 

  .)١(جاءت نصوص الشریعة بسد بابھ والتحذیر من أربابھ

������������� �

وأدلتھم وما ورد علیھا من اعتراضات ومناقشات یبدو ل�ي  العلماءبعد ذكر أراء 
إب�رام عق�د الوس�اطة ف�ي بتح�ریم الق�ائلون أن ما ذھب إلیھ أصحاب ال�رأي األول 

  ھو الرأي المختار وذلك لآلتي:التسویق الشبكي صورة 

  ھذا الرأي ھو الذي توجھت إلیھ أكثر الفتاوى العلمیة والمجامع الفقھیة. -١

التس��ویق الش��بكي ال یحق��ق التنمی��ة االقتص��ادیة م��ن المنظ��ور اإلس��المي، الن  -٢
  ویل المال بشكل سلیم بین أفراد المجتمع.االقتصاد اإلسالمي قائم على تد

 من كثير هنيعلم ال مشتبهات وبينهما الحرام بين،وإن  ،إن الحالل بين{:قال الرسول -٣

 .)٢(}الحرام في وقع الشبهات في وقع ومن وعرضه، استبرأ لدينه الشبهات اتقى فمن الناس،

 الحك�م ل�ھ، والمن�تج ف�يكان  مبنیة على الغالب، فما كان غالًباواألحكام الشرعیة 
  .، فیبنى الحكم على ذلكالتسویق الشبكي غیر مقصود غالًبا

                                                           

 ) .١٧تحت المجھر، ص() التسویق الشبكي ١(
 ،مس�لم ب�ن الحج�اج أب�و الحس�ن القش�یري النیس�ابوري) صحیح مس�لم، ت�ألیف ٢(

)، تحقی�ق ١٥٩٩، باب أخذ الح�الل وت�رك الش�بھات ح�دیث رق�م (٣/١٢١٩
 بیروت. –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 
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 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

  المبحث الثالث

  عقد الوساطة في التجارة اإللكترونية  الضوابط الشرعية إلبرام 

  

عن طری�ق  مكان أيالعالمیة ممكنا من واألســواق المحلیة  فيأصبح التعامل    

خ��الل ش��ركات ومؤسس��ات الوس��اطة ، وی��تم ذل��ك م��ن وس��ائل تقنی��ة المعلوم��ات

وقد تناولنا ف�ي المبح�ث الث�اني م�ن الفص�ل األول ص�ور إب�رام عق�د  ،والسماسرة

وھ�ذه الص�ور لیس�ت عل�ى س�بیل الحص�ر ب�ل  الوساطة في التج�ارة اإللكترونی�ة،

في ھذا المبحث سوف نلقي وتتغیر صور عقد الوساطة بتغیر األزمنة واألمكنة، 

عقد الوساطة في التج�ارة  الوسیط الفردي ة إلبرامالضوء على الضوابط الشرعی

 عق��دل م��ن ص��ور هعل��ى م��ا ذكرن��ا طبیقھ��ات وھ��ذه الض��وابط یمك��ن اإللكترونی��ة

وذل��ك ب��الرجوع إل��ى مب��ادئ الش��رعیة  م��ا س��وف یس��تجد مس��تقبالً. والوس��اطة أ

اإلسالمیة ومقاصد األحكام الشرعیة والضوابط التي تحكم المعامالت المالیة بین 

  .لمجتمع اإلسالميأبناء ا

� �

��������������������������������� �

���������������������������������� �

 ف�ي صال یتعارض مع ن� امشروعً  عقد الوساطة مجالویقصد بذلك أن یكون    

كما ، من األدلة الشرعیة المتفق علیھا و غیر ذلكأالقرآن الكریم أو السنة النبویة 

تتض��من الرب��ا  والت��يتحرمھ��ا الش��ریعة اإلس��المیة  ت��يالیج��ب تجن��ب المع��امالت 

والغرر والت�دلیس واالحتك�ار والمق�امرة (المیس�ر) والجھال�ة وك�ل م�ا ی�ؤدي إل�ى 

  أكل أموال الناس بالباطل. 



       
 
 

 ٧٠٦

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 
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 إب�رام عق�د عل�ىك�راه ال یج�وز اإلف�، العق�ودوھذا شرط عام ف�ي جمی�ع أن�واع    

  .الوساطة

������������������������������������������������������������������ �

یق��دمھا  الت��يالبیان��ات والمعلوم��ات  ف��ي اأن یك��ون ص��ادقً  لوس��یطیج��ب عل��ى ا    

لعمالئھ من البائعین والمشترین، وتجنب الكذب والغ�ش والت�دلیس والكتم�ان وم�ا 

   لشریعة اإلسالمیة.حرمتھا ا التيحكم ذلك من األمور  في

لألوامر ال�واردة  اكل معامالتھ طبق فيأن یتحرى األمانة  وسیطیجب على الو   

 الت�يالمشورة والنصیحة والتوص�یة  فيلھ من العمالء، كما یجب أن یكون أمینا 

یقدمھا لعمالئھ عند طلبھا، فالمستش�ار م�ؤتمن كم�ا یج�ب تجن�ب الغ�ش والت�دلیس 

  حكم ذلك.  فيوالتزویر والكتمان وما 

م�ن ویجب عل�ى الوس�یط أن یلت�زم بوع�وده وعھ�وده حت�ى یك�ون موض�ع ثق�ة    

  .)١(معھ، فالعقود ملزمة المتعاملین

������������������������ �

یمكن�ھ م�ن القی�ام بالمھ�ام المكل�ف  اا مناسبً مؤھالً تأھیالً علمیً  الوسیط أن یكون   

مج��ال  ف��يبالمس��تجدات بھ��ا عل��ى الوج��ھ ال��الزم، وأن یك��ون عل��ى عل��م مس��تمر 

تحك���م  الت���يالمعرف���ة التام���ة بالجوان���ب القانونی���ة ، واألسـ���ـواق ف���ي مع���امالتال

أن  األسـ��ـواق حت��ى یجن��ب عمالئ��ھ مخ��اطر مخالفتھ��ا، كم��ا یج��ب ف��يالمع��امالت 

                                                           

دكت��ور حس��ین ، التج��ارة االلكترونی��ة ف��ي ض��وء أحك��ام الش��ریعة اإلس��المیة) ١(
 ).١١-١٠، ص(حسین شحاتة
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 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

على عل�م ت�ام بالجوان�ب اإلجرائی�ة الالزم�ة لتنفی�ذ األوام�ر ال�واردة ل�ھ م�ن  یكون

  العمالء.

��������������������������� �

م��ن ب��ین مقاص��د الش��ریعة اإلس��المیة حف��ظ الم��ال، ول��ذلك یج��ب أن یتع��اون    

تقل�ل المخ�اطر  الت�ياختی�ار األشـ�ـیاء والخ�دمات والس�بل  فيمع عمالئھ  الوسیط

مع�امالت ذات مخ�اطر  ف�يوتنمي العوائ�د، فعل�ي س�بیل المث�ال ال یج�ب ال�دخول 

 الت�يجب تجن�ب ط�رق التعام�ل عالیة غیر مجدیة وتؤدي إلى ھالك المال، كما ی

  لم تجیزھا الشریعة اإلسالمیة. 

��������������������������������������������������������������� �

فی��ھ كاف��ة الش��روط  امبیًن�� الوس��یطب��ین العمی��ل و الوس��اطةیج��ب أن یب��رم عق��د    

التجارة  اطة فيتوثیق عقد الوس وسیط، ویجبواالتفاقیات والسیما مقدار أجرة ال

 حت��ى ال یح��دث جھال��ة وغ��ررلحق��وق جمی��ع أط��راف العق��د  اإللكترونی��ة حفًظ��ا

   .)١(ویؤدي ذلك إلى شك وریبة ونزاع بینھما

  

  

  

  

  

                                                           

 دكتــ��ـور/ حس��ین حس��ین ش��حاتة الض��وابط الش��رعیة للسمس��رة والسماس��رة،) ١(
، الش�رعیةالمع�امالت المالی�ة  ف�يخبی�ر استش�اري ـ األستاذ بجامع�ة األزھر�

 ).١٤ص(
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 خامتة

�������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������� �
لكترونی�ة عقد الوساطة في التجارة اإل إبرام الوسیط الفردي صور عرضبعد    

 انتھى البحث إلى، كل صورة منھا في عصرنا الحالي، وتبین الحكم الشرعي في

  عدة

  .وتوصیاتنتائج  

 �������������������������������������������������������� �

مفھوم الوسیط یرادف في كت�ب الفقھ�اء لف�ظ السمس�ار أو ال�دالل، فك�ل منھم�ا  -١

  یعتبر وسیط بین البائع والمشتري مع اختالف الفقھاء في مفھوم كل منھما.

التجارة اإللكترونیة مصطلح حدیث یطلق على التجارة م�ن خ�الل الحاس�وب  -٢

  وشبكة اإلنترنت.

ی��ة ھ��و ف��رد یق��وم بترتی��ب المع��امالت الوس��یط الف��ردي ف��ي التج��ارة اإللكترون -٣

الخاص��ة بالص��فقات التجاری���ة اإللكترونی��ة ب���ین المش��تري والب���ائع ع��ن طری���ق 

  .عوض معلوم تم االتفاق علیھ مسبًقااستخدام شبكة اإلنترنت مقابل 

الوس��اطة اإللكترونی��ة لھ��ا أن��واع متع��ددة منھ��ا: الوس��اطة ب��البیع والش��راء،  -٤

تمویل العق�اري وغی�ر ذل�ك م�ن أب�واب الوس�اطة، إال التأجیر، إدارة األمالك، وال

  أن أشھرھا الوساطة بالبیع والشراء.

لیس�ت محص�ورة،  عق�د الوس�اطة ف�ي التج�ارة اإللكترونی�ةالف�رد طرق إب�رام  -٥

حس�ب م�ا یش�ھده العص�ر م�ن بتغیر األزمنة واألمكنة، و متنوعة ومتغیرة ولكنھا

  تطورات في مجال التكنولوجیا.

السمس��رة ي التج��ارة اإللكترونی��ة (ام الف��رد عق��د الوس��اطة ف��م��ن ص��ور إب��ر -٦

، والوسیط الفردي في ھذه الصورة یقوم بدور الوسیط في الصفقات اإللكترونیة)

  التجاریة اإللكترونیة مقابل عوض بدون أي شرط من طرفي الصفقة.

م��ن ص��ور إب��رام الف��رد عق��د الوس��اطة ف��ي التج��ارة اإللكترونی��ة (التس��ویق  -٧

أو ما یطلق علیھ بالتسویق متعدد المستویات، والوسیط الفردي في ھ�ذه  الشبكي)

ج�ات أو الخ�دمات مقاب�ل ع�وض، الصورة یقوم بدور الوس�یط ف�ي التس�ویق للمنت
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و مقابل اشتراك معین تقدره الشركة، ن یشتري منتجات الشركة المعنیة أبشرط أ

  ویبدأ العمل بعد ذلك بالترویج لمسوقین جدد.

من أھمھ�ا: أن  ،فروق بین السمسرة اإللكترونیة والتسویق الشبكيھناك عدة  -٨

السمسرة اإللكترونیة ال یشترط فیھا شراء السمسار سلعة ممن یسمس�ر ل�ھ، فھ�و 

مجرد وسیط بین صاحب السلعة والمشتري، أما نظام شركات التس�ویق الش�بكي 

  .لمنتج الشركة شرط في قبولھ مسوًقافي الغالب شراء الشخص 

ی��ز عق��د الوس��اطة التجاری��ة بخص��ائص عدی��دة، م��ن أھمھ��ا: أن��ھ عق��د م��ن یتم -٩

  .العقود الرضائیة، وأنھ عقد معاوضة

تتض���من ش���يء مح���رم ف���ي الش���ریعة  لمالتج���ارة اإللكترونی���ة مباح���ة م���ا -١٠

اإلس��المیة، ألن األص��ل ف��ي المع��امالت الح��ل واإلباح��ة م��الم ی��رد دلی��ل عل��ى 

المع��امالت المباح��ة م��الم تش��مل ش��يء  التح��ریم، والتج��ارة اإللكترونی��ة م��ن ب��اب

  مخالف للشرع.

، سواء قدرت بالزمن أو في حكم السمسرة انھا جائزة مطلًقاالرأي المختار  -١١

، ینتف�ع ب�ھ الب�ائع البیع والش�راء، فھ�ي عم�الً نافًع�ا بالعمل، لحاجة الناس إلیھا في

  والمشتري.

إللكترونی��ة م��ع للف��رد إب��رام عق��د الوس��اطة ف��ي ص��ورة السمس��رة ا یج��وز -١٢

  مراعاة الضوابط الشرعیة.

حقیق��ة التس��ویق الش��بكي تظھ��ر ف��ي الص��ورة المش��ھورة من��ھ وھي:(اش��تر  -١٣

  لتسوق، فقد تكسب).

الس��لعة ف��ي التس��ویق الش��بكي غی��ر مقص��ودة، والغ��رض الحقیق��ي م��ن ھ��ذه  -١٤

المعاملة ھ�و العم�والت، والس�لعة ج�اءت غط�اء إلض�فاء المش�روعیة، وھ�ذا م�ن 

  المحرم الذي جاءت نصوص الشریعة بسد بابھ والتحذیر من أربابھ.التحایل 

الش�تمال الوس�اطة ف�ي ص�ورة التس�ویق الش�بكي،  إبرام عق�د ال یجوز للفرد -١٥

  العقد على المیسر والربا المنھي عنھ في الشریعة اإلسالمیة.

الضوابط الشرعیة إلبرام عقد الوساطة متعددة من أھمھا: المشروعیة ف�ي   -١٦

ال عق���د الوس���اطة، الرض���ا م���ن المتعاق���دین (العمی���ل والوس���یط)، االلت���زام مج���

بأخالقیات اإلسالم في العمل مثل الصدق واألمانة، التدوین والتوثیق بین الوسیط 

  وعمالئھ لحفظ الحقوق.

� �
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���������������������������������� �

ور ، ومنھ��ا ص��فقھی��ة المس��تحدثةف��ي جمی��ع المس��ائل ال الرج��وع للمختص��ین -١

ن لكل صورة حكمھا الشرعي الذي یختص حیث إ في العصر الحاليالمعامالت 

  بھا.

یظھر لك�ل ذي عق�ل رش�ید أن المع�امالت الت�ي یتعام�ل بھ�ا الن�اس م�ن حی�ث  -٢

  ثالثة أقسام: حكمھا شرعاً 

  القسم األول: حالل بین.

  القسم الثاني: حرام بین.

  .القسم الثالث: أمور مشتبھات

م لثاني یحرم التعامل بھ، أم�ا القس�رج في التعامل بھ، والقسم االقسم األول ال حو

   .الثالث فیتعین لمن أراد أال یقع في الحرام أن یبتعد عنھ

م��ن حی��ث  ف��ي التج��ارة االلكترونی��ة عق��د الوس��اطةإب��رام التمیی��ز ب��ین ص��ور  -٣

ت�وافر  قائم�ة ح�ال فالمش�روعیةحیث إن لك�ل ص�ورة حكمھ�ا،  اإلباحة والتحریم،

لھ�ذه  والضوابط الشرعیة في المعاملة مھما تبدلت أو تغیرت المس�میات الشروط

   .العقود

السعي لطلب ال�رزق كم�ا أمرن�ا هللا ع�ز وج�ل، واالبتع�اد ع�ن ط�رق الكس�ب  -٤

  المحرمة.
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 املصادر واملراجع

 الجص�اص ال�رازي بك�ر أب�و عل�ي بن أحمد تألیف للجصاص، القرآن أحكام )١(
 التراث إحیاء دار ھـ،١٤٠٥ طبعة القمحاوي، صادق محمد تحقیق الحنفي،
  .بیروت – العربي

 الحنف��ي، جص�اصال ال�رازي بك�ر أب�و عل�ي ب�ن أحم�د ت�ألیف الق�رآن، أحك�ام) ٢(
 م،١٩٩٤/ھ�ـ١٤١٥ األولى،: الطبعة شاھین، علي محمد السالم عبد تحقیق

  .لبنان -بیروت العلمیة الكتب دار

 ب�ن بك�ر أب�و هللا عب�د ب�ن محم�د القاض�ي ت�ألیف العرب�ي، البن القرآن أحكام) ٣(
 الكت��ب دار م،٢٠٠٢/ھ�ـ١٤٢٤ الثالث�ة الطبع��ة اإلش�بیلي، المع�افري العرب�ي
  .روتبی - العلمیة

 ب�ن محم�د ب�ن علي بن أحمد الفضل أبو تألیف الصحابة، تمییز في اإلصابة) ٤(
 – العلمی�ة الكت�ب دار ھ�ـ،١٤١٥ األول�ى الطبع�ة العسقالني، حجر بن أحمد

  .بیروت

 الحس�ن أب�و ال�دین ع�الء ت�ألیف الخ�الف، م�ن ال�راجح معرف�ة ف�ي اإلنصاف) ٥(
 إحی��اء دار الثانی��ة، ع��ةالطب الحنبل��ي، الدمش��قي الم��رداوي س��لیمان ب��ن عل��ي

  .العربي التراث

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ) ٦(
  م، دار الكتب العلمیة.١٩٨٦ھـ/١٤٠٦، الطبعة الثانیةالكاساني الحنفي

ب�ن البیان والتحص�یل والش�رح والتعلی�ل، ت�ألیف أب�و الولی�د محم�د ب�ن أحم�د ) ٧(
م، دار ١٩٨٨ھـ/١٤٠٨، الطبعة الثانیةتحقیق د/محمد حجي رشد القرطبي،

  لبنان. –بیروت  –الغرب اإلسالمي 

البیان في مذھب اإلمام الشافعي، تألیف أبو الحسن یحیى بن أب�ي الخی�ر ب�ن ) ٨(
ى سالم العمراني الیمني الشافعي، تحقیق قاسم محمد الن�وري، الطبع�ة األول�

  جدة. -م، دار المناھج٢٠٠٠ھـ/١٤٢١
محم�د ب�ن یوس�ف ب�ن أب�ي القاس�م ب�ن التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، تألیف ) ٩(

الطبع��ة األول��ى  ،یوس��ف العب��دري الغرن��اطي، أب��و عب��د هللا الم��واق الم��الكي
  ، دار الكتب العلمیة.م١٩٩٤/ھـ١٤١٦



       
 
 

 ٧١٢

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

 ال�رازق عبد بن محمد بن محمد تألیف القاموس، جواھر من العروس تاج) ١٠(
  .الھدایة دار الزبیدي، بمرتضى الملقب الحسیني،

دكت�ور حس�ین ، التجارة االلكترونی�ة ف�ي ض�وء أحك�ام الش�ریعة اإلس�المیة )١١(
  .حسین شحاتة

أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف  تحری��ر ألف��اظ التنبی��ھ، ت��ألیف )١٢(
 -ھ��ـ، دار القل��م١٤٠٨، الطبع��ة األول��ىعب��د الغن��ي ال��دقر، تحقی��ق الن��ووي
  دمشق.

رحمن رح جامع الترمذي، تألیف أبو العال محمد عب�د ال�تحفة األحوذي بش) ١٣(
  لبنان. –بیروت  –دار الكتب العلمیة  بن عبد الرحیم المباركفورى،ا

تحفة الفقھ�اء، ت�ألیف محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي أحم�د أب�و بك�ر ع�الء ال�دین  )١٤(
 –م، دار الكت����ب العلمی����ة ١٩٩٤ھ����ـ/١٤١٤الس����مرقندي، الطبع����ة الثانی����ة 

  .بیروت

  .سویق الشبكي تحت المجھر، لزاھر سالم بلفقیھالت) ١٥(

 مب�روك ب�ن عب�دات،التسویق الشبكي دراسة ش�رعیة، د/ری�اض ف�رج ب�ن ) ١٦(
  ھـ.٢٠١٤العدد الثالث -مجلة جامعة الناصر

التسویق الشبكي م�ن المنظ�ور الفقھ�ي، ت�ألیف أس�امة عم�ر األش�قر، الع�دد ) ١٧(
  م، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات.٢٠٠٦األول

 ب��ن خال��د إع��داد إس��المیة، نظ��ر وجھ��ة م��ن) الھرم��ي( الش��بكي التس��ویق) ١٨(
  .الجھني محمود

تفسیر القرطبي، تألیف أبو عبد هللا محمد بن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ف�رح ) ١٩(
م، دار ١٩٦٤ھ���ـ/١٣٨٤األنص���اري الخزرج���ي القرطب���ي، الطبع���ة الثانی���ة 

  الكتب المصریة.

  .إبراھیم الضریر، للدكتور ق الشبكيالتكییف الفقھي لشركات التسوی) ٢٠(

قانونی�ة، ت�ألیف أحم�د س�میر  فقھی�ة دراس�ة ھرمی�ة بعمول�ة التس�ویق حك�م) ٢١(
 بجمعی�ة والدراس�ات البح�وث لجن�ة ع��ن الح��ق، الص��ادرة قرن�ي، مجل��ة

 ١٤٣٢ األول ربیع ،عشر السادس الحقوقیین، دولة اإلمارات العربیة، العدد
  م.٢٠١١فبرایر الموافق
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مای���ة الجنائی���ة اإللكترونی���ة عب���ر اإلنترن���ت، د. ھ���دى حام���د قش���قو، الح )٢٢( 
  م، دار النھضة العربیة.٢٠٠٠طبعة

) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عم�ر ب�ن عب�د ٢٣(
م، دار ١٩٩٢ھ��ـ/١٤١٢العزی��ز عاب��دین الدمش��قي الحنف��ي، الطبع��ة الثانی��ة 

  بیروت.  -الفكر

تألیف أبو زكریا محیي الدین یحیى ب�ن ش�رف الن�ووي،  روضة الطالبین،) ٢٤(
  بیروت.  –م، المكتب اإلسالمي ١٩٩١ھـ/١٤١٢الطبعة الثالثة 

دار إحی�اء  سنن ابن ماجھ، تألیف أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي، )٢٥( 
  .الكتب العربیة

 السیل الجرار المتدفق على ح�دائق األزھ�ار، ت�ألیف محم�د ب�ن عل�ي ب�ن عب�د هللا
  .الشوكاني الیمني، الطبعة األولى، دار ابن حزم

 الطبع�ة البخ�اري، هللا عبد أبو إسماعیل بن محمد تألیف البخاري، صحیح) ٢٦(
  .النجاة طوق دار ھـ،١٤٢٢ األولى

ص��حیح وض��عیف س��نن اب��ن ماج��ة، ت��ألیف محم��د ناص��ر ال��دین األلب��اني، ) ٢٧(
  ة.مركز اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندری

 ،مسلم بن الحج�اج أب�و الحس�ن القش�یري النیس�ابوريصحیح مسلم، تألیف ) ٢٨(
 بیروت. –تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

 دكتــ�ـور/ حس�ین حس�ین ش�حاتة الضوابط الشرعیة للسمسرة والسماس�رة، )٢٩(
  .شرعیةالمعامالت المالیة ال فيخبیر استشاري ـ األستاذ بجامعة األزھر

عقد الوساطة التجاریة (دراسة مقارنة)، ت�ألیف ال�دكتور رائ�د أحم�د خلی�ل  )٣٠(
  م.٢٠١٤الطبعة األولى  ،يالقرغول

غایة المرام في شرح شرائع اإلسالم، تألیف الشیخ مفلح البحراني، تحقیق ) ٣١(
الھ���ادي للطباع���ة  الطبع���ة األول���ى، دار جعف���ر الك���وثراني الع���املي، الش���یخ

  .وزیعوالنشر والت

 أب�و حج�ر ب�ن عل�ي ب�ن أحم�د ت�ألیف البخ�اري، ص�حیح ش�رح الباري فتح) ٣٢(
  .بیروت – المعرفة دار ھـ،١٣٧٩ طبعة الشافعي، العسقالني الفضل



       
 
 

 ٧١٤
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الفتح الرباني لترتیب مس�ند اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل الش�یباني م�ع مختص�ر  )٣٣(
رحمن شرحھ بلوغ األم�اني م�ن أس�رار الف�تح الرب�اني، ت�ألیف أحم�د عب�د ال�

    البنا، الطبعة األولى، دار احیاء التراث العربي.
الطبع�ة  تور س�عدي حبی�ب،القاموس الفقھي لغ�ة واص�طالحاً، ت�ألیف ال�دك )٣٤( 

 دمشق. -م، دار الفكر١٩٨٨ھـ/١٤٠٨الثانیة
 ،ي)  القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفی�روز آب�اد٣٥(

م، مؤسس�ة ٢٠٠٥ھ�ـ/١٤٢٦الطبعة الثامنة  تحقیق محمد نعیم العرقسوسي،
  لبنان. -الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

الق��وانین الفقھی��ة، ت��ألیف أب��و القاس��م محم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن ج��زي الكلب��ي ) ٣٦(
  .الغرناطي

 المع�دني، رح�ال ب�ن الحس�ن علي ألبي الصناع، تضمین عن القناع كشف) ٣٧(
  .للنشر التونسیة الدار ان،األجف أبو محمد وتحقیق دراسة

كشاف القناع عن متن األقناع، تألیف منصور بن یونس بن ص�الح ال�دین ) ٣٨(
  دار الكتب العلمیة. بن إدریس البھوتي الحنبلي،

م�ال ال�دین اب�ن لسان العرب، تألیف أحمد بن مكرم بن على أب�و الفض�ل ج )٣٩(
   یروت.ب-ھـ، دار صادر١٤١٤الطبعة الثالثة  منظور األنصاري،

 دار الب��ارودي، عل��ي ال��دكتور ت��ألیف والبح��ري، التج��اري الق��انون مب��ادئ) ٤٠(
  .اإلسكندریة – الجامعیة المطبوعات

 طبع�����ة ،السرخس�����ي س�����ھل أب�����ي ب�����ن أحم�����د ب�����ن لمحم�����د المبس�����وط،) ٤١(
  .بیروت -المعرفة دار م،١٩٩٣/ھـ١٤١٤

 ووي،لدین یحیى بن شرف الن�المجموع شرح المھذب، أبو زكریا محیي ا) ٤٢(
  دار الفكر.

 األندلس��ي ح��زم ب��ن س��عید ب��ن أحم��د ب��ن عل��ي محم��د أب��و ت��ألیف ) المحل��ى،٤٣(
  .بیروت – الفكر دار ،الظاھري القرطبي

 الم�دني، األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك اإلمام تألیف ) المدونة،٤٤(
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥ األولى الطبعة

 م،٢٠٠١ األولى الطبعة الفار، قادرال عبد الدكتور تألیف االلتزام، مصادر) ٤٥(
  .والتوزیع للنشر الثقافة دار ومكتبة الدولیة، العلمیة الدار الناشر

 ،عم�ر الحمی�د عب�د مخت�ار أحم�د/د ت�ألیف المعاص�رة، العربی�ة اللغة معجم) ٤٦(
  الكتب علم م،٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩ األولى الطبعة



       
 
 

 ٧١٥

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  ومرة اا  ديا ة)(ا  درا 

 قنیب��ي، ص��ادق حام��د -قلعج��ي رواس محم��د ت��ألیف الفقھ��اء، لغ��ة معج��م) ٤٧(
  .النفائس دار م،١٩٨٨/ھـ١٤٠٨الثانیة الطبعة

(إب�راھیم مص�طفى  المؤلف: مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط )٤٨(
 دار الدعوة. ،/ أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار)

 
ة أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدام�المغني، تألیف ) ٤٩(

، مكتب���ة م١٩٦٨ -ھ���ـ ١٣٨٨ت���اریخ النش���ر ،المقدس���ي الدمش���قي الحنبل���ي
  القاھرة.

مفاتیح الغیب، تألیف أبو عب�د هللا محم�د ب�ن عم�ر ب�ن الحس�ن ب�ن الحس�ین ) ٥٠(
ھ�ـ، دار ١٤٢٠الطبع�ة الثالث�ة ب بفخ�ر ال�دین ال�رازي،التمیمي الرازي الملق
  بیروت. -إحیاء التراث العربي

 أب�و عل�یش، محم�د ب�ن أحم�د ب�ن لمحم�د خلی�ل، صرمخت شرح الجلیل منح) ٥١(
  .بیروت -الفكر دار م،١٩٨٩/ھـ١٤٠٩ طبعة المالكي، هللا عبد

 یوس�ف ب�ن عل�ي ب�ن إبراھیم إسحاق ألبي الشافعي، اإلمام فقھ في ) المھذب٥٢(
  .  الكتب دار الشیرازي،

طبعة  ي،ترونیة، د. عبد الفتاح حجازالنظام القانوني لحمایة التجارة اإللك )٥٣(  
  مصر. –م، دار الفكر الجامعي ٢٠٠٢

النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المھذب، تصنیف اإلمام بطال بن  )٥٤(
دراس���ة وتحقی���ق د.  ن بط���ال الركب���ي، القس���م الث���اني،أحم���د ب���ن س���لیمان ب���

  م.١٩٩١ھـ/١٤١١مصطفى عبد الحفیظ سالم، طبعة

الطبع�ة األول�ى  كاني الیمن�ي،عب�د هللا الش�ونیل األوطار، تألیف محم�د ب�ن  )٥٥(
  مصر. –م، دار الحدیث ١٩٩٣ھـ/١٤١٢

*********  


