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 ملخص البحث
ن فتوى جملس العلماء اإلندونيسي عحبث هذا البحث عن مقارنة فتوى دار اإلفتاء املصرية و 

نوع من  ارينلهه  املااهيمي و الهه  املقاب حبث التسويق الشبكي الذي له غرض ملعرفة املقارنة فيهما.
ساويني التعريف أعطا مت ماحصل هذا البحث أوال, أهن .الوصاي الهوعية البحثهه  مب حبث احلكم املعياري

المية و  ف يف املسئلة واحدة. تلتزم لدار اإلفتاء مبقررات اجملامع اإلسو كياية استهباطهما االّ اختالف خاي
هه  جة االجتهاد اجلامعي مبعلى نتيجمللس العلماء اإلندونيسي كذالك يهظر إىل أهل اإلختصاص. و 

عن  ة خاّصة لتقريرهاهلما كيايواثنيا يف مسئلة إستهباطهما,  و سد الذريعة. بياين و تعليلي و استصالحي
ة يف ذهن املايت، ميرُّ الاتوى أبربع مراحل أساسي دار اإلفتاء املصريةكان تقرير الاتوى ل  .التسويق الشبكي

لس العلماء جمهي: التصوير، والتكييف، وبيان احلكم، ومرحلة التهزيل وإصدار الاتوى؛ و كان تقرير فتوى 
قرار وزير  :وكذالك ابالهتمام إىل .اقهيةالقواعد ال, احلديث, القران الكرميهو ابلذكر إىل:  اإلندونيسي

 رة.الصهاعة والتجارة و نظام وزير التجا
 الكلمات الرئسية : التسويق الشبكي, فتوى دار اإلفتاء املصرية, جملس العلماء اإلندونيسي.

 
 املقدمة

إن العالقات االجتماعية ميكن إبهائه من خالل مصاحل خمتلاة، إما حسيا وناسيا. و جيب يف 
وتعاونوا  ”....املعاملة أن تكون لطياة ومساعدة بعضهم البعض من حيث اخلري كما قل هللا عز وجل:

 (.2تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب" )سورة املائدة:  على الرب والتقوى وال
تشغيل األعمال التجارية الذي هو سبب االخرتاقات الواعدة لتغيري منط  املعاملة و إحدي شكل

أن يهشأ  ىاحلياة.و يف عملية األعمال جيب إظهار اإليااء ابلوعود املتبادلة وفقا للوعد الذي مت االتااق عل
 (.1قال هللا: "اي أيها الذين آمهوا أوفوا ابلعقود ......." )سورة املائدة:  .من نثق بعضها البعض
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و عمل املعاملة املعروف جيدا ويعترب اجلمهور يستطيع أن يضمن شخص سيغري ترتيب احلياة هو 
فا هتجات مباشرة. وخالالتسويق الشبكي هو نوع واحد من نظام تسويق امل 1العمل من التسويق الشبكي.

للهظام التسويق املباشر اآلخرين، االمتيازات لديها الكثري من التارد من نظام املكافآت، وأشر غطاء، احلد 
األدىن من األعضاء والعديد من القواعد األخرى اليت جتعل الهظام أكثر تعقيدا لتقييم. أصبح التسويق 

اجملاالت،  سيا واخرتقت بهجاح يف مجيع مهاحي احلياة وخمتلفالشبكي ظاهرة "حمازات" لالقتصاد يف إندوني
 .سواء كان ذلك املسمى الشريعة أم ال

عهدما يهظر إليها يف حملة وقصرية األجل، يبدو أن ليس ههاك أي خطأ يف نظام التسويق الشبكي. 
تاج إىل مزيد حتومع ذلك، إذا نظران يف مزيد من التااصيل وعلى املدى الطويل، ظهرت املخالاات اليت 

 .من الدراسة وأنه من املهم أن يكون تقرير القانوين للشركة
كان التقرير القانوين لهظام التسويق الشبكي من الصعب بسبب عدم وجود املراجع واختالف 
الهظام والعقد املستخدمة من قبل كل التسويق الشبكي، لذلك يتطلب دراسة خاصة لتصهيف كل 

 .معيهة وربط ذلك مع رأي العلماء يف كل من هذه املعايرياالمتيازات إىل معايري 
الدراسات املرجعية القائمة استهتجت ماائده أن كل التسويق الشبكي لديها أنظمة خمتلاة مع 
بعضها البعض. ومع ذلك، على الرغم من خالفات كل أنظمة التسويق الشبكي لديها نوع من عقد 

ع من كل نوع من عقد التسويق الشبكي. من خالل معرفة هذا الهو يشاهبه تقريبا و حىت له فرصة ملهاقشة  
العقود، فتحديد القانوين ألي التسويق الشبكي اليت لديها ناس الهوع من العقود سيتم حتديدها بسهولة 

 أكرب.
ههاك زايدة يف الطلب على فتاوى عن أنواع خمتلاة من التسويق الشبكي هبذا يشري إىل أن الهاس 

وضوح قانون كل التسويق الشبكي. و عادة الدراسة تركز كثريا على نظام التسويق الشبكي حيتاجون إيل 
 2اخلاصة، مما جيعل من الصعب جدا لوضعه على نظام خمتلف.

نظرا لعدم وجود قانوين واضح يهاقش نظام هذه العملية, كثري من العلماء واجمللس الاتاوي يف 
مال. ومن بني هؤالء الاتوى من املصر و الرايض و اململكة خمتلف البلدان خيرج الاتوى عن هذه األع

 العربية السعودية و اليمن و إندونيسيا.
وانطالقا من نتائ  هذه الاتوى أن الدول اإلسالمية بشأن التسويق الشبكي كثري مهها يايت ايل 

بكي بسبب تقريره شحرام التسويق الشبكي. و سبق لاتوي دار اإلفتاء املصرية ياىت إىل مباح التسويق ال

                                                           

1 Nur Ajizah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada PT 

Duta Network Indonesia (Studi Kasus Team Ninja Bangkit Tulungagung), Skripsi, (Tulungagung: IAIN 

Tulungagung, 2015), h. 2. 
2 Slamet Supriadi, Takyif (Adaptasi) Fiqih Dan Mansya'ul Khilaf (Akar Perbedaan) Multi Level 

Marketing (MLM), Thesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 1-2. 
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عمل الدالل الذي أو  3أنه يساوي ابلسمسرة. والسمسرة هي الوساطة بني البائع واملشرتى إلجراء البيع,
و يف هناية املطاف حتويلها إىل حرام يف  4يتوسط بني الهاس إلمضاء صاقة جتارية كبيع وإجارة وحنو ذلك.

وأكده الباحث األخر أبن حكم ي. حول التسويق الشبك 12/9/2011بتاريخ  483عدد الاتوى 
 5التسويق الشبكي حرام.

بشأن  2009سهة  75والغريب مرة أخرى مع فتوى جملس العلماء اإلندونيسي يف إصدار رقم 
البيع املباشر املتدرجة الشريعة "التسويق الشبكي" اليت تهص على أن التسويق الشبكي ميكن أن يقال أنه 

 وى.ميكن القول أنه حالل إذا كان يتوافق مع القواعد اليت صيغت يف الات يطابق الشريعة، أو بعبارة أخرى
من هها ظهر السؤال من قبل الباحث, ملاذا احلكم أو نتيجة الاتوى يف تلك املشكلة خمتلف مع أهنما يف 

 مشكلة واحدة من نتائ  الاتوى اجململة.
وبهاء على الوصف أعاله اخللاية، ورأى املؤلف احلاجة حلار أعمق وحتليل املقارنة بني فتوى دار 
اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي. و ابلتايل تعترب هامة لدراسة هذه الدراسة حتت عهوان 

 ".دراسة مقارنة()ندونيسي " التسويق الشبكي عهد فتوى دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإل
 

 البحثمنهج 
نوع البحث املستخدم يف هذا البحث هو حبث احلكم املعياري، أي البحوث اليت تركز على قواعد 

حص عن طريقة دراسة التشريعات و األنظمة املتعلقة هبذه املسألة و فاحلكم اإلجيابية )القانون يف الكتاب( 
الهه   هذا البحث يستخدم و 6.اي املسألة، و تركز أيضا على القواعد اليت تكون اساس عملية اجملتمع

دهرة يف علم ت و طريقات املز املااهيمي و الهه  املقارين. والهه  املااهيمي هو هن  الذي يبدء من نظراي
ملذاهب إما مقارنة افيما يتعلق مقارن احلكم، اّما الهه  املقرين هو البحث  .احلكم. هذا الهه  مهم جدا

هو حبث احلكم املعاري فيستخدم مواد احلكم يف الاتوى وهو البياانت و  و إما مقارانت قوانني البالدية.
ثهوية هي املواد حيصل ابلبحث املكتيب و بورقة املوجودة يف كتب او ورقات مصادر البياانت ال 7األساسية.
  ملادة األساسية و الثانية و الثالثة.اباملصادر البياانت من  ه, و كل ما كان في8و حق الاقريأيف املكتبة 

 
                                                           

(, ص. 2003األئمة, اجلزء الرابع, )مصر: املكتبة التوفيقية، أبو مالك كمال بن السيد سامل, صحيح فقه السهة وأدلته وتوضيح مذاهب  3 
277. 

 .9جمموعة من املؤلاني, الاتاوى االقتصادية, )مكتبة شاملة(, ص.  4 
5 Erwandi Tarmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), h. 360. 
6 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131. 
7Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 30. 
8Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar 

Maju, 1995), h. 65. 
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 و احلاصل البحث
 و جملس العلماء اإلندونيسي تعريف التسويق الشبكي عند فتوى دار اإلفتاء املصرية

والتسويق الشبكي هو املعاملة املسؤول عهها تعتمد على فكرة ماادها قيام البائع الذي يرغب يف 
ملشرتين االتسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي تشجيًعا للمشرتي كلما جاء عدد معني من 

 9.اآلخرين نتيجة لتسويق ذلك املشرتي، وتزيد نسبة احلافز بهاء على زايدة عدد املشرتين
التسويق الشبكي هو طريقة لبيع سلع أو خدمات من خالل شبكة تسويقية من قبل فرد أو 

 10شركات أو وكالة األعمال  إىل عدد من األفراد أو شركات األخرى اي وكالة األعمال على التوايل.
 

 فتوى دار اإلفتاء املصريةطريقة استنباط أحكام 

لدار اإلفتاء املصرية مههجها كان   11(25/07/2011معتمد الاتوى يف دار اإلفتاء )التاريخ : 
العتماد الاتوى، ويتمثل هذا املهه  يف نقل املذاهب السهية األربعة املعروفة املشهورة )احلهاية واملالكية 

االعرتاف ابملذاهب األخرى، واالستئهاس هبا، بل وترجيحها أحيااًن حلاجة الهاس،  والشافعية واحلهابلة( مع
أو لتحقيق مقاصد الشرع، وهي تلك املذاهب اليت يتبعها بعض املسلمني يف العامل أصوال وفروًعا، وهي: 

 .)اجلعارية والزيدية واإلابضية( بل والظاهرية اليت يؤيدها جمموعة من العلماء هها وههاك

ا أهنا يف خترياهتا الديهية كثريًا ما تتسع دائرة احلجية عهدها إىل مذاهب اجملتهدين العظام  كم
كاألوزاعي والطربي والليث بن سعد، وغريهم يف أكثر من مثانني جمتهًدا يف التاريخ اإلسالمي، تستأنس 

شرع قيق مقاصد الآبرائهم وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة احلاجة إليها أو ملصلحة الهاس أو لتح
الشريف، وهو املهه  الذي ارتضته اجلماعة العلمية يف عصران هذا شرقًا وغراًب وعهد العقالء من مجيع 

 .مذاهب املسلمني واحلمد هلل رب العاملني

وتلتزم دار اإلفتاء مبقررات اجملامع اإلسالمية وعلى رأسها جممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر 
لاقه اإلسالمي التابع ملهظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، وجممع الاقه اإلسالمي التابع لرابطة الشريف، وجممع ا

العامل اإلسالمي مبكة؛ وخاصة يف القضااي العامة يف األمور املستحدثة وتشتد حاجة الهاس للاصل فيها 
 .12بشكل مجاعي

                                                           

 .12/09/2011تاريخ  483رقم  فتوى دار اإلفتاء المصرية 9
 عن التسويق الشبكي. 7/2009موي/-/دسن75رقم  جملس العلماء اإلندونسي فتوى 10 
 11 alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101-http://www.dar ,2018مارس  8ذ يف التاريخ و أخم. 
 12  alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101-http://www.dar ,2018مارس  8ذ يف التاريخ و أخم. 

http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
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إن والسهة مباشرة، فكما أهنا قد تلجأ إىل استهباط األحكام من الهصوص الشرعية ابلكتاب 
نصوص الشرع أوسع من كل ذلك، فهي أوسع من املذاهب الثمانية، ومن الثمانني جمتهًدا، وكذلك هي 
أوسع من مقررات اجملامع الاقهية، ولذا تلجأ دار اإلفتاء الستهباط احلكم الشرعي مباشرة من دليله يف 

وًدا ولكهه ال يتهاسب مع احلال، وشرط الكتاب والسهة خاصًة فيما مل يوجد يف كل ذلك، أو كان موج
 .ذلك أن تكون الهصوص حتتمل هذا االستهباط ابملعايري اليت وضعها األصوليون يف ذلك

ودار اإلفتاء املصرية ملتزمة مبا صدر عن الدار كمؤسسة وال تعارض ما صدر عهها إال لتغري 
 13األشخاص(.-األحوال-املكان-اجلهات األربع اليت تستلزم التغري يف الاتوى )الزمان

ُرُّ  يف، وبيان أبربع مراحل أساسية يف ذهن املايت، هي: التصوير، والتكي اء دار الاتوى املصريةفتإمتم
 احلكم، ومرحلة التهزيل وإصدار الاتوى، وأهم هذه املراحل هي مرحلة التصوير.

 
 فتوى جملس العلماء اإلندونيسيطريقة استنباط أحكام 

بتجميع املبادئ التوجيهية إلصدار فتوى جملس  العلماء اإلندونيسي جملس بشكل عام، قامت
تهص املبادئ التوجيهية على أن كل فتوى جيب . U596/MUI/X/1997العلماء اإلندونيسي الصادرة رقم: 

أن تكون رأاًي قانونًيا لديه أقوى األسس وجيلب املصلحة للشعب. األساس األساسي للاتوى هو القرآن 
يث الشريف، اإلمجاع، القياس وغريها من األدلة احلكمية. وكان جملس العلماء اإلندونيسيي الكرمي، احلد

يف تقرير على الاتوى يتأسس فيه ثالثة أحوال: أوال, اآلايت القرآنية, اثنيا, األحاديث الهبوية, اثلثا, 
 14إجتهاد العلماء الاقهية القدماء.

ى الذي قد ذكر هو إمجاع العلماء. يشري اإلمام يف إنتاج فتو  جملس العلماء اإلندونيسي أتسيس
الشافعي يف كتاب الرسالة إىل أنه "ال يهبغي ألحد أن يتحدث عن أي شيء متعلق ابحلالل واحلرام ، لكن 

وكذالك  15.جيب أن يكون له أساس علمي. األساس العلمي للمشكلة هو القرآن والسهة واإلمجاع والقياس
 16األدلة املعتربة.
يف فتواها ال يرفض احلج  القانونية غري تلك اليت اتاق عليها  العلماء اإلندونيسيجملس  إن
االستحسان، اإلستصحاب، شد الذريعة و غريها من احلج  اليت ال تزال موضع خالف  العلماء، مثل

يف مهاقشة القضااي األوىل أتخذ بعني  جملس العلماء اإلندونيسي بني العلماء. عالوة على ذلك، فإن

                                                           

 13  alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101-http://www.dar ,2018مارس  8ذ يف التاريخ و أخم. 
14 Aunur Rohim Faqih, dkk, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 59.  

 
(, ص. 1940الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس, الرسالة, المحقق: أحمد شاكر, )مصر: مكتبة الحلبي,  15

471. 
16 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 19. 

http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
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عتبار و تهظر يف آراء األئمة السابقة للمذهب الاقهي و الاقهاء. معرفة أساسيات وشكل استدالله، اال
 17والهظر يف أكثر فائدة و مصلحة للهاس.

 طريقة التقرير للاتوى:
مراجعة رأي أئمة املذاهب والعلماء املعتربة حول املشكلة اليت جيب تقدميها، ومتابعة احلج  أو  .1

 األدلة بعهاية.

 يهبغي تسليم املسألة القانونية الواضحة كما هي مكتوبة. .2

 :يف حالة اخلالفية بني املذاهب، فكان .3

ويستهد قرار الاتوى على نتيجة اكتشاف التقاطع بني آراء علماء املذاهب من طريقة اجلمع  (أ
 والتوفيق.

قواعد  مإذا مل يهجح، فإن قرار الاتوى مبين على نتيجة الرتجيح بطريقة املقارنة ابستخدا (ب
 أصول الاقه املقارنة.

يف األمر الذي ليس فيها رأي قانوين بني املذاهب, كان تقرير الاتوى على نتيجة االجتهاد اجلامعي  .4
 مبهه  بياين، تعليلي )قياسي، استحساين، إحلاقي( ، استصالحي، و سد الذريعة.

 18وجوب تهبه قرار الاتوى إىل املصاحل العامة و مقاصد الشريعة.
 

 كيالتسويق الشبعن  نة فتوى دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسيمقار 

طريقة استهباط أحكام دار اإلفتاء املصرية و جملس العلماء اإلندونيسيي اوال  واملقارنة الظاهرة بني
صرية مههجها لدار اإلفتاء املطريقة استهباط أحكامهما. و اثنيا من مههجها العتماد الاتوى أو  التعريفمن 

وفة ، ويتمثل هذا املهه  يف نقل املذاهب السهية األربعة املعر طريقة استهباط أحكامهالعتماد الاتوى أو 
املشهورة )احلهاية واملالكية والشافعية واحلهابلة( مع االعرتاف ابملذاهب األخرى، واالستئهاس هبا، بل 

تحقيق مقاصد الشرع. وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة احلاجة إليها وترجيحها أحيااًن حلاجة الهاس، أو ل
  .أو ملصلحة الهاس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف

وتلتزم دار اإلفتاء مبقررات اجملامع اإلسالمية وعلى رأسها جممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر 
ابع لرابطة سالمي جبدة، وجممع الاقه اإلسالمي التالشريف، وجممع الاقه اإلسالمي التابع ملهظمة املؤمتر اإل

ودار  .العامل اإلسالمي مبكة. قد تلجأ إىل استهباط األحكام من الهصوص الشرعية ابلكتاب والسهة مباشرة

                                                           

17 Al Fakhri Zakirman, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jurnal IAIN Pontianak, h. 166. 
18 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 20. 
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اإلفتاء املصرية ملتزمة مبا صدر عن الدار كمؤسسة وال تعارض ما صدر عهها إال لتغري اجلهات األربع اليت 
19األشخاص(.-األحوال-املكان- الاتوى )الزمانتستلزم التغري يف

 

راجعة رأي أئمة م وجمللس العلماء اإلندونيسية كانت طريقة االستهباطه أو التقرير للاتوى هي:
يهبغي تسليم  ,ومتابعة احلج  أو األدلة بعهاية املذاهب والعلماء املعتربة حول املشكلة اليت جيب تقدميها،

ويستهد قرار الاتوى  :كما هي مكتوبة. يف حالة اخلالفية بني املذاهب، فكاناملسألة القانونية الواضحة  
جح، فإن قرار إذا مل يه على نتيجة اكتشاف التقاطع بني آراء علماء املذاهب من طريقة اجلمع والتوفيق.

ر الذي يف األم و الاتوى مبين على نتيجة الرتجيح بطريقة املقارنة ابستخدام قواعد أصول الاقه املقارنة.
ليس فيها رأي قانوين بني املذاهب, كان تقرير الاتوى على نتيجة االجتهاد اجلامعي مبهه  بياين ، تعليلي 

إىل املصاحل  وب تهبه قرار الاتوىاألخري جب )قياسي، استحساين، إحلاقي( ، استصالحي، و سد الذريعة. و
 20العامة و مقاصد الشريعة.

  لتسويق الشبكياعن  فتاء املصرية و جملس العلماء اإلندونيسيويف مسئلة تقرير الاتوى لدار اإل
 كياية خاّص لتقريره.

كان تقرير الاتوى لدار اإلفتاء املصرية ميرُّ الاتوى أبربع مراحل أساسية يف ذهن املايت، هي: 
لتصوير؛ االتصوير، والتكييف، وبيان احلكم، ومرحلة التهزيل وإصدار الاتوى، وأهم هذه املراحل هي مرحلة 

إذ يهبين عليها ما بعدها: من تكييف وبيان حكم وتهزيل، فالتصوير الدقيق املطابق لواقع الهازلة املسؤول 
 21عهها شرط أساسي لصدور الاتوى بشكل صحيح.

وبعد هذه االجتماعات تكشف عن أهم مالمح سياق هذا الهوع من املعامالت، ومن أهم هذه 
اء االقتصاديني عدم التارقة بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي. و من أن الراجح من آراء اخلرب  :األمور

أهم مالمح واقع هذه املعاملة عدم توفر األطر القانونية اخلاصة املهظّ مة لعمل الشركات يف هذا اجملال؛ فال 
لبيًّا هبذه ستوجد قوانني مسهونة لتهظيم التعامل هبا و ههاك مؤشرات توضح أتثر مهظومة العمل التقليدية 

املعاملة؛ حيث تغري ماهوم العمل من العمل املهظم إدارايًّ إىل العمل املطلق من قيدي السلطة واملسؤولية 
اللَّذمين هبما ميكن القيام ابملتابعة والتعديل لألداء، وكذلك احملاسبة على مدى مشروعية األدوات املستخدمة 

 22يف العمل.
 :هلذه املعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سليب، أمههاو أن مؤشرات التحليل االقتصادي 

                                                           

 19  alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101-http://www.dar , 2018مارس  8مأخوذ يف التاريخ. 
20 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 20. 

 21 alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0-http://www.dar , مأخوذ يف التاريخ
 .2017ديسامبري  13

 22 alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0-http://www.dar,  مأخوذ يف التاريخ
 .2017ديسامبري  13

http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
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 .غياب الرقابة املالية .1

التأثري السليب هلذه املعاملة على االقتصادايت احمللية، وذلك يتضح يف جانيب اإلنتاج  .2
 .وحجم االدخار من العملة األجهبية

ك غري واألثر اخلطري على مهظومة القيم يف اجملتمعات من خالل التشجيع على االستهال .3
23الرشيد، وعلى االجتاه حنو الكسب السريع الذي ال يهت  عن حتسن يف حجم اإلنتاج.

 

وخبصوص هذه املعاملة حمل السؤال فإهنا تشتمل على شرط التوازن يف حق املشرتي املسوّ ق 
حيث يشرتط يف حقه أن يقوم ابلتسويق لعدد من املشرتين ميتدون يف شكل ذراعني، يف كل ذراع عدد 

 24د من املشرتين.حمد

واملعاملة املسؤول عهها واليت ميكن تسميتها ابلشراء التسويقي قد اشتملت على معاٍن ال تظهر 
إال من خالل تتبع املآالت ومراجعة خرباء السوق، وهذا جيعلها حراًما شرًعا على كال املسلكني، وأهم 

25هذه املعاين
: 

 :الت املستحدثة، ومهاخمالاة هذه املعاملة لشرطني من شروط صحة املعام .1

اشرتاط حااظ املعاملة على اتزان السوق، وهو الشرط الذي من أجله حرَّم الشرع الشريف  (أ
 .االحتكارم وت ملمقّ ي الرُّْكبمان مما جيعل هذه املعاملة ذات أتثري سليب على السوق

يها فحتقيق مصلحة املتعاقدين؛ حيث إن مصلحة املشرتي املسوّ ق تزيد نسبة املخاطرة  (ب
 .بشكل واضح نتيجة صعوبة حتقق شرط العائد املادي للتسويق

فقدان احلماية ملن ميارس هذه املعاملة من الهاحيتني االقتصادية والقانونية، وهذا جيعل املشرتي  .2
ُسموّ ق يتعرض خلطر كبري متولد من عدم وجود تشريع يهظم العالقات بني الشركة البائعة 

امل
ما يضمن حقَّه ابلرجوع على الشركة ومقاضاهتا إذا احتاج إىل ذلك واملشرتي؛ فليس لألخري 

ُسموّ ق قد يبذل جهًدا ويتكبد يف سبيل التسويق هلذه السل
عة يف استيااء حقوقه؛ فاملشرتي امل

                                                           

 23 alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0-http://www.dar , مأخوذ يف التاريخ
 .2017ديسامبري  13

 24 LangID=1&MuftiType=0alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&-http://www.dar , مأخوذ يف التاريخ
 .2017ديسامبري  13

 25 alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0-http://www.dar , مأخوذ يف التاريخ
 .2017ديسامبري  13

http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
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وقًتا وجهًدا كثريًا، وهو قد بذل ذلك حتت وعد من الشركة أبداء مقابل هلذا اجلهد ابلشرط 
26احلقيقة ما يضمن ذلك من الهاحية القانونية املتاق عليه، وال يوجد يف

. 

ابإلضافة إىل ما سبق فإن الطريقة اليت جتري هبا هذه املعاملة تعترب جمرد وسيلة لكسب املال السريع 
ال أكثر، سواء ابلهسبة لصاحب الشركة أو للعمالء، فإنه مع توسط السلعة يف كسب املال هها، إال أن 

يف عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غري مؤثر، فاملقصد السلعة مل تعد هي املقصودة 
احلقيقي الظاهر من هذه املعاملة جمرد التوصل إىل الربح، ولقد قال مجع من الاقهاء إبعمال املعاين واألخذ 

 27هبا يف العقود اليت يقوى فيها جانب املعىن.

ا املسؤول عهها حراًما شرًعا؛ الشتماهل وبهاء على ذلك كله: فإن هذه املعاملة تكون هبذه احلال
على املعاين السابقة. أن هذا التسويق خيُ لُّ مبهظومة العمل التقليدية اليت تعتمد على الوسائط املتعددة، وهو 
د أن هذا  ُئ مهظومة أخرى بديلة مهضبطة ومستقرة، وُيضيّ ق فرص العمل، وُوج  يف ذات الوقت ال يُهش 

يدفع األفراد إىل ممارسات غري أخالقية من كذب املوزع أو استخدامه أللوان من  الضَّرب من التسويق قد
اجلذب ميكن أن متثل عيًبا يف إرادة املشرتي؛ كالرتكيز على قضية العمولة وإهدار الكالم عن العقد األساس 

ا الصورية يف هوهو شراء السلعة وال توجد احلماية القانونية واالقتصادية للمشرتي املسوّ ق، و حتققت في
السلعة حمل التسويق اليت صارت جمرد وسيلة لالشرتاك يف الهظام وليست مقصودة لذاهتا وال حمتاًجا إليها 
 .ابلاعل، وأصبح إخالهلا مبهظومة العمل التقليدية واقًعا صعًبا ملموًسا حيتاج إىل عالج حقيقي وحاسم

.وهللا سبحانه وتعاىل أعلم
28 

القران  29ر إىل:هو ابلذكو كان تقرير فتوى جملس العلماء اإلندونيسي ملسئلة التسويق الشبكي 
وكذالك ابالهتمام إىل: قرار وزير الصهاعة والتجارة و نظام وزير  30.القواعد الاقهية, احلديث, الكرمي

31.الىت قد ذكرت قبل هذا البحثالتجارة 
 

 

                                                           

 26 alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0-http://www.dar,  مأخوذ يف التاريخ
 .2017ديسامبري  13

 27 alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0-http://www.dar , مأخوذ يف التاريخ
 .2017ديسامبري  13

 28 alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0-http://www.dar , مأخوذ يف التاريخ
 .2017ديسامبري  13

 عن التسويق الشبكي. 7/2009موي/-/دسن75رقم  جملس العلماء اإلندونسي فتوى 29 
30 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah , h. 810. 
31 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 810-811. 

http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
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جيب لىت الشروط العامة اوابلطريقة اليت وجدت لتقرير فتوى عن التسويق الشبكي, ظهرت 
 :للتسويق الشبكي أن تايها

ههاك أشياء من املعامالت احلقيقية اليت جيري تداوهلا يف شكل سلع أو مهتجات  .1
 خدمات؛

 السلع أو اخلدمات املتداولة يف اخلدمات غري حمظورة أو تستخدم يف أي بضائع غري .2
 .مشروعة

املعامالت يف هذه الصاقات ال حتتوي على عهاصر من الغرار و ميسر و الراب و ضرر و  .3
 ظلم و غري أخالقية؛

ال يوجد سعر مارط أو تكلاة مارطة، مما يضر ابملستهلك ألنه ال يتهاسب مع الهوعية  .4
 أو الاوائد اليت حيصل عليها؛

قي احلجم والشكل إىل أداء عمل حقيتستهد اللجهة اليت تعطىها الشركة ألعضاء كل من  .5
يتصل مباشرة حبجم أو قيمة بيع السلع أو مهتجات اخلدمات، ويكون الدخل الرئيسي 

 للشركاء التجاريني يف مكتب املدعي العام؛

املكافأة اليت تقدمها الشركة لألعضاء )الشركاء التجاريني( جيب أن تكون واضحة يف  .6
املبيعات من السلع أو مهتجات اخلدمة اليت وضعتها العدد إذا كان العقد وفقا للهدف 

 الشركة.

ال جيوز احلصول على عموالت أو مكافآت على أساس مهتظم دون تروي  أو بيع السلع  .7
32أو اخلدمات؛

 

إعطاء عمولة أو مكافأة من قبل الشركة ألعضاء )شركاء األعمال( ال يسبب إغرا ء.  .8
اهلون التزاماهتم للقيام ابألشياء أو اإلغراء "هو جذب استثهائي جيعل الهاس يتج

 املعامالت من أجل احلصول على املكافأة املوعودة أو العمولة.

 ال يوجد استغالل وظلم يف توزيع العالوات بني العضو األول والعضو التايل. .9

إن نظام جتهيد األعضاء وشكل اجلوائز واألحداث االحتاالية ال يتضمن عهاصر تتعارض  .10
 ريعة والشخصية الهبيلة، مثل الشرك والطوائف واألخالق وغريها؛مع العقيدة والش

 يلتزم كل شريك جتاري يضطلع بتعيني األعضاء إبرشاد وتوجيه عضو التعيني؛ .11

عدم القيام أبنشطة لعبة املال. لعبة املال هي نشاط مجع األموال العامة أو ضرب من  .12
جيل   التوظيف اجلديد أو تساملال عن طريق ممارسة توفري اللجان واملكافآت من نتائ

                                                           
32 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 813-814. 
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شركاء األعمال أو االنضمام يف وقت الحق وليس من بيع املهت  ولكن يباع املهت  فقط  
33كتمويه أو ليس لديها اجلودة أو اجلودة اليت ميكن أن تكون خاضعة للمساءلة.

 

لبيع بعقد ا :هي وظهرت أيضا شروط العقد اليت ميكن استخدامها يف التسويق الشبكي اإلسالمية
أو املراحبة أو عقد الوكالة ابألجرة أو عقد اجلعالة أو عقد اإلجارة أو العقود األخرى تتاق ابملبادئ الشريعة 

و من هها قرر جملس العلماء  34بعد الاتوى الصادرة عن جملس الشريعة الوطين جمللس العلماء اإلندونيسي.
ية الذي كورة خيالف تقرير دار اإلفتاء املصر اإلندونيسي أبن التسويق الشبكي حالل ولكن ابلشروط املذ 

 يقرر على حترميه.
كما وجد الباحث أن هذه املعاملة عهد دار اإلفتاء املصرية من خالل العقود غري املسماة اليت مل 
يهص عليها يف الاقه املوروث، وهي ال تساوى ابلشراء أو السمسرة أو اجلعالة ولو كان يف إصدار الاتوى 

ا الدار ابلسمسرة. كانت هذه املعاملة ذات مهه  خاصة للمعاملة. وحتتوي على عهاصر األول قرر هذ
الشريعة اإلسالمية املمهوعة ألن يف هذا التسويق مضرات كثرية حىت أصدر دار اإلفتاء على حكم حترميه 

ازه و "درء املااسد مقدم على جلب املصاحل". ولكن قرر جملس العلماء اإلندونيسي لذلك العقد على ج
 أو حترميه بتوفر الشروط املذكورة و جواز استخدام العقود املذكورة اليت مت ذكره مسبقا.

من هذه االختالفات يارتض الباحث أن دار اإلفتاء املصرية تركز على تقرير حكم مهه  أو صورة 
احث أبن بالتسويق الشبكي و ليس من العقد له. وخالفا لاتوى جملس العلماء اإلندونيسي الذي راء ال

 تركز يف تقريره على عقد البيع يف نظام التسويق الشبكي. فكان هبذا االختالف الارق يف نتائ  الاتوى.
من هها كباحث، اتاق مع حكم جوازه أو حالله بشرط أن يستعمل مهه  التسويق الشبكي فقط 

و األرابح بسرعة أو  أ لتوسيع الشبكة لبيع وشراء و هبذه ظهرت املصلحة فيها، وليس وسيلة لكسب املال
كانت السلعة مل تعد هي املقصودة يف عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غري مؤثر. وهذه 

 ال جييزها الشارع.
 

 اخلالصة
 ق الشبكيالتسويأبن التعريف عن  لخص فيما يلي؛يميكن أن البححث و احلاصل وبهاء على 

 نتمثالي متساويني اليت قد ذكرت قبلها و كذلكجملس العلماء اندونيسي هو و  عهد دار اإلفتاء املصرية
يف نقل املذاهب السهية األربعة املعروفة املشهورة )احلهاية واملالكية والشافعية واحلهابلة( مع االعرتاف 

قد و بل وترجيحها أحيااًن حلاجة الهاس، أو لتحقيق مقاصد الشرع.  ابملذاهب األخرى، واالستئهاس هبا
 .ترجحها لقوة الدليل أو لشدة احلاجة إليها أو ملصلحة الهاس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف

                                                           
33 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 813-814. 
34 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 814. 



12 

 

 

تلتزم دار اإلفتاء مبقررات اجملامع اإلسالمية وعلى رأسها جممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر 
مي التابع لرابطة قه اإلسالالشريف، وجممع الاقه اإلسالمي التابع ملهظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، وجممع الا

ودار  .العامل اإلسالمي مبكة. قد تلجأ إىل استهباط األحكام من الهصوص الشرعية ابلكتاب والسهة مباشرة
اإلفتاء املصرية ملتزمة مبا صدر عن الدار كمؤسسة وال تعارض ما صدر عهها إال لتغري اجلهات األربع اليت 

 األشخاص(.-األحوال-اناملك-تستلزم التغري يف الاتوى )الزمان
وجمللس العلماء إندونيسية كانت طريقة االستهباطه أو التقرير للاتوى هي: مراجعة رأي أئمة 
املذاهب والعلماء املعتربة حول املشكلة اليت جيب تقدميها، ومتابعة احلج  أو األدلة بعهاية, يهبغي تسليم 

)ويستهد قرار الاتوى  :اخلالفية بني املذاهب، فكاناملسألة القانونية الواضحة كما هي مكتوبة, يف حالة 
على نتيجة اكتشاف التقاطع بني آراء علماء املذاهب من طريقة اجلمع والتوفيق, إذا مل يهجح، فإن قرار 

يف األمر الذي ليس  ;الاتوى مبين على نتيجة الرتجيح بطريقة املقارنة ابستخدام قواعد أصول الاقه املقارنة(
اسي، وين بني املذاهب, كان تقرير الاتوى على نتيجة االجتهاد اجلامعي مبهه  بياين، تعليلي )قيفيها رأي قان

استحساين، إحلاقي(، استصالحي، و سد الذريعة. وجوب تهبه قرار الاتوى إىل املصاحل العامة و مقاصد 
 الشريعة.

 
 املراجع

 .1940د شاكر. مصر: مكتبة احلليب. إدريس, الشافعي أبو عبد هللا حممد بن. الرسالة. احملقق: أمح
سامل, أبو مالك كمال بن السيد. صحيح فقه السهة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة. اجلزء الرابع. مصر: 

 .2003املكتبة التوفيقية. 
 .12/09/2011اتريخ  483رقم  فتوي دار اإلفتاء املصرية

 التسويق الشبكي.عن  7/2009موي/-/دسن75فتوي جملس العلماء اإلندونسي رقم 
 جمموعة من املؤلاني. الاتاوى االقتصادية. مكتبة شاملة.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Raja 

Grafindo Persada. 2005. 

Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga. 

2014. 

Faqih, Aunur Rohim. dkk. HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

2010. 

Hadikusuma, Hilman. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. 

Bandung: Mandar Maju. 1995. 

Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 

2005. 

Soekanto, Soerjono.  Pengantar Peneltian Hukum. Jakarta. Universitas Indonesia (UI) 

Press. 2001. 



13 

 

 

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 1995. 

Tarmidzi, Erwandi. Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: Berkat Mulia 

Insani. 2017. 

Zakirman, Al Fakhri. Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jurnal IAIN 

Pontianak. 

http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0 

http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101 

 

http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101

