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 :معامالت مالية معاصرة تشتمل على الغش والتدليس
ِّتطبيقات على منع الغش يف املعامالت املالية املعاصرة: َّاملطلب الثالث" ٌ: 

ِّغش ما فيها من ال سبب حترميها كانمن املعامالت املعاصرة، عديدةٌ ٌهناك صور  :؛ ومن أمثلة ذلكِ
ُّالتسويق اهلرمي، والشبكي، فقد أفتت اللجن ُّ ة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بتحرميه، وجاء يف َُّ

ما يف هذه املعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من : "فتواها يف بيان أسباب التحرمي
لعموالت الكبرية اليت ال تتحقق غالبا، وهذا ًجهة إغرائهم  ًمن الغش احملرم شرعا، وقد قال  َّ َّ عليه -ِّ

ِّمن غش فـليس مين« :-والسالم الصالة ِ َ َْ َ َّ َ ْ  :ً وقال أيضا]) ١٠٢(  يف صحيحهٌرواه مسلم[ »َ
خليار ما مل يـتـفرقا، فإن صدقا وبيـنا بورك هلما يف بـيعهما، وإن كذ وكتما حمقت بـركة « ُاْلبـيعان  َ َ َ ََ َ َ ُ َ َْ ِ ُِ ْ َْ ََ َ َ ِ َِ َ َ َِ ِ ْ ِ َُ َ ِ َِ َّ َ َ َ ََ َّ َ ْ َّ َ َْ ِ ِ ِ

َبـيعهما ِ ِ ْ ٌمتفق »َ  ."]) ١٥٣٢(، ومسلم )٢٠٧٩(البخاري [  عليهَّ
د فيه املشرتكون يف هذه َوعُهذه الصورة من املعامالت وهي التسويق اهلرمي، أو التسويق الشبكي، ي

م سيجنون من ذلك ماال  ح طائلة، ومكاسب كبرية، ويصور هلم األمر على أ ر ًاألنواع من املعامالت  َّ َ ُ
ُوفريا يغنيهم عن ًّ وظائفهم، وحيقق هلم دخال إضافيً ًا كبريا، وإذا جاءت احلقائق، واشرتك الناس يف هذه ً
ُطوا غريهم، وجدوا أن األمر على خالف الواقع، فهذا مما حيرم؛ بسبب ما َّطوا فيها، وورَّاملعامالت، وتور

 .تضمنه من الغش والتدليس، وإظهار األمر على خالف احلقيقة
التحرمي فيه متعددة، لكن هذا من األسباب كما تقدم أنه عندما   والشبكي أسبابًطبعا التسويق اهلرمي

 . يف صورة أو تطبيق ال يعين احنصار أسباب التحرمي يف هذا السبب فقطاًنذكر سبب
 


