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ناُكْم ِِبْلبااِطِل ِإالَّ أاْن تاُكونا ِِتااراًة عا  أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا الا َتاُْكُلوا أاْمواالاُكْم ب اي ْ ْن ت اراا ٍ  َيا
 ِمْنُكْم واالا ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفساُكْم ِإنَّ اَّللَّا كاانا ِبُكْم راِحيًما

 (29)النساء: 

أاي ُّهاا ا لا َيا ِيماُة اْْلانْ عااِم ِإالَّ ماا يُ ت ْ ى عالاْيُكْم غاْْيا لَِّذينا آماُنوا أاْوُفوا ِِبْلُعُقوِد ُأِحلَّْت لاُكْم َبا
 حمُِلِ ي الصَّْيِد واأانْ ُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اَّللَّا َياُْكُم ماا يُرِيدُ 

 (1)املائدة : 
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 شكر وتقدير

يد با مباركا فيه. صالة و سالما علي هذا النيب هللا اجملاحلمد هلل رب العاملني محدا كثريا طي

وأمري املؤمنني قاعد عجيد وهو نبينا حممد صلى هللا عليه و سلم الذي قد غري حالة البشرية من املريج 

 إىل السعيد وجاهد بقيام اإلسالم من غري الوعيد و على آله و صحبه أمجعني, أما بعد: 

ن إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج ابحلمد والثناء، فلك وقد من هللا علي ابإلنتهاء م

أن  - تعاىل بعد محد هللا -احلمد اي ريب حتىى ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين

أقدم ابلشكر والتقدير والعرفان إىل من كان هلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل 

 حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص. ومنهم:أحدهم بشيء طلبت، ومل يكن 

م ، مدير جامعة موالان مالك إبراهيالدكتور احلاج عبد احلارس املاجستْي اْلستاذمساحة 

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

ان مالك ، عميد كلية الشريعة جبامعة موالاملاجستْي الدكتور احلاج سيف هللامساحة األستاذ 

 مية مباالنج.إبراهيم اإلسالمية احلوكو 

 ، رئيس شعبة احلكم اإلقتصادياملاجستْيالدكتور احلاج فخر الدين مساحة األستاذ 

 اإلسالمي كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
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صادي ، ويل الدراسة شعبة احلكم اإلقتاملاجستْيالدكتور احلاج عباس عرفان مساحة أستاذ 

 ية الشريعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.اإلسالمي كل

 ، املشرف الذي أفاد الباحث علميا وعمليا ووجهاحلاج خْي اْلانم املاجستْيمساحة األستاذ 

خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه، فلهم من هللا خري 

 مين عظيم الشكر والتقدير. اجلزاء والربكة و 

كما أقدم بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة و املعلمني يف شعبة احلكم اإلقتصادي اإلسالمي  

كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. فلهم من الباحث كل الشكر 

 هم هللا خري اجلزاء.والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزا

مساحة الدكتور كياهي احلاج أمحد مزكي املاجستري مدير املعهد سوانن أمفيل العايل واألساتيذ 

 املعلمني يف املعهد سوانن أمفيل العايل كمايطيب يل أن أتوجه بكل احلب والشكر.

 شربون وار بمساحة ارواحنا واجسادان ابواي كياهي احلاج خمتوم حنان مدير املعهد مشارق األن

 كياهي احلاج مسروري عبد املغين مدير املعهد احلكمة الثاين بربيس.  و

مساحة األسرة األحباء وعلى رأسها والدي الكرمي )مكراين عثماين حسن( الذي كان مشجعا 

إلمتام البحث مبا غرسه يف نفس الباحث من حب للعلم واملعرفة واإلخالص يف العمل. وخاصة لوالديت 
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)سييت رملة( اليت يطوق فضلهما عنقي وكان دعائهما اخلري املستمر يف حيايت. وهم املعّلمون احملبوبة 

  يف حيايت منذ والديت حىت يصل إىل عمري اآلن.

ويف شعبة احلكم اإلقتصادي  2014وألصدقائي وزمالئي األعزاء يف فصل الدوىل يف مرحلة 

كمة الثاين و معهد سوانن أمبيل العايل و  ويف معهد مشارق األنوار و معهد احل 2014اإلسالمي 

كل من سهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل حيز الوجود ولو بكلمة التشجيع، هلم مجيعا خالص 

 الشكر وعظيم التقدير واالمتنان. وهللا املوفق إىل أقوم الطريق.
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ة دار اإلفتاء املصري ىالتسويق الشبكي عند فتو , 14220089, 2018 ،حممد عبد التواب هلين

 تصاديي، شعبة احلكم اإلقحبث جامع .)دراسة مقارنة(اإلندونيسي  جملس العلماء ىو فتو 
امعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم، ماالنج. املشرف اجلكلية الشريعة.   اإلسالمي.

 املاجستري. خري األانم: الدكتور احلاج 
 .إلندونيسيا جملس العلماء, دار اإلفتاء املصرية ىفتو  ,الكلمات الرئسية : التسويق الشبكي

قة لبيع سلع من خالل شبكة تسويقية من قبل فرد أو شركات أو التسويق الشبكي هو طري
رت وقد تطو  ي وكالة األعمال على التوايل.اعدد من األفراد أو شركات األخرى وكالة األعمال  إىل 

هذه مع االبتكارات واألمناط املتنوعة. كان يف الواقع، مرور هذه األمور مل توفق مببادئ الشريعة. حبيث 
جملتمع وحتتوي على أشياء نمنوعة. ولذلك من الضروري نأن يقرر الفتوى عن التسويق ميكن أن تضر اب

الشبكي من أجل احلصول على إرشادات واضحة، لذالك أصدر دار اإلفتاء املصرية وجملس العلماء 
اإلندونيسي الفتوى العام عن التسويق الشبكي. ولكن، هناك نتائج الفتوى املختلفة من قبلهما. أفيت 

اإلفتاء املصرية على حترميه, و أفيت جملس العلماء االندونيسي على جواز التسويق الشبكي ابلشروط  ردا
 .احملددة واملعينة

بتلك اخللفية, حبث هذا البحث يف مقارنة فتوى دار اإلفتاء املصرية و جملس العلماء 
لنهج املفاهيمي شكلة اباإلندونيسي عن التسويق الشبكي و مقارنة استنباط أحكامهما. حبثت هذه امل

 ادر البياانتمص من الوصفي النوعية البحثنهج مب نوع حبث احلكم املعياريمن  و النهج املقارين
 .ألساسية و البياانت الثنويةا

ساويني متأعطا  دار اإلفتاء املصرية و جملس العلماء اإلندونيسيأوال, أن البحث حصل هذا 
قررات اختالف خفيف يف املسئلة واحدة. تلتزم لدار اإلفتاء مب كيفية استنباطهما االّ   التعريف و يف

تيجة على نجمللس العلماء اإلندونيسي  كذالك ينظر إىل أهل اإلختصاص. و  اجملامع اإلسالمية و
 هما,ة إستنباطواثنيا يف مسئل االجتهاد اجلامعي مبنهج بياين، تعليلي، استصالحي، و سد الذريعة.

ربع مراحل أساسية يف ميرُّ الفتوى نأ دار اإلفتاء املصريةكان تقرير الفتوى ل.هاير لتقر  ةكيفية خاصّ   هلما
ذهن املفيت، هي: التصوير، والتكييف، وبيان احلكم، ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى؛ و كان تقرير 

 ,احلديث, رميالقران الكهو ابلذكر إىل: ملسئلة التسويق الشبكي  جملس العلماء اإلندونيسيفتوى 
 قرار وزير الصناعة والتجارة و نظام وزير التجارة. :وكذالك ابالهتمام إىل .القواعد الفقهية
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Kata Kunci: Multy Level Marketing, Fatwa Dar-Ifta Mesir, Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia 

Penjualan Langsung Berjenjang atau Multi Level Marketing (MLM) adalah 

cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya 

secara berturut-turut. Hal ini telah berkembang dengan inovasi dan pola yang 

beragam. Dalam kenyataannya berjalannya hal ini belum dapat dipastikan 

kesesuaiannya dengan prinsip syariah; sehingga dapat berpotensi merugikan 

masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu diperlukan 

penetapan Fatwa tentang Pedoman penjualan langsung berjenjang agar memiliki 

pedoman yang jelas, sehingga Dar-Ifta Mesir dan Majelis Ulama Indonesia 

mengeluarkan fatwa umum tentang penjualan langsung berjenjang tersebut. Akan 

tetapi terdapat hasil fatwa yang berbeda dari keduanya, Dar-Ifta Mesir 

memfatwakan keharamannya sedangkan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan 

diperbolehkannya penjualan langsung berjenjang ini dengan beberapa syarat yang 

telah ditentukan. 

Dengan di latarbelakangi hal tersebut penelitian ini membahas mengenai 

bagaimana perbandingan Fatwa Dar-Ifta Mesir dan Majelis Ulama Indonesia 

mengenai penjualan langsung berjenjang dan juga perbandingan cara menggali 

hukum kedua lembaga fatwa tersebut. Permasalahan ini akan diteliti dengan 

menggunakan pendekatan konseptual dan komparasi yang termasuk dari jenis 

penilaian normatif serta menggunakan metodologi analisis penelitian deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. 

Penelitian ini menghasilkan, Pertama, bahwasanya Fatwa Dar-Ifta Mesir 

dan Majelis Ulama Indonesia memberikan pengertian yang sama mengenai 

penjualan langsung berjenjang, dan juga adanya kesamaan dalam metode 

penggalian hukumnya. Akan tetapi Dar-Ifta Mesir menggunakan ketetapan 

lembaga-lembaga Islam lainnya dan menggunakan pendapat para ahli. Berbeda 

dengan Majelis ulama Indonesia yang menggunakan ijtihad jama’i dengan metode 

bayani, ta’lili (qiyasi, Istihsani, dan ilhaqi), Istishlahi dan Syadz Dzari’ah. Kedua, 

dalam metode istinbath-nya kedua lembaga memiliki cara khusus dalam 

menetapkan fatwa tersebut. Cara penggalian hukum Dar-Ifta Mesir menggunakan 

empat langkah yaitu: At Tashwir, At Takyiif, penjelasan hukum, dan penetapan 

fatwa. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menimbang kepada Al qur’an, Hadits, 

Kaidah Fiqh dengan memperhatikan ketetapan Menteri perindustrian dan 

perdagangan dan peraturan Menteri perdagangan. 
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Direct selling or Multi Level Marketing (MLM) is a way of selling goods or 

services through a network of marketing by individuals or business entities to a 

number of individuals or other business entities respectively. This has evolved with 

innovations and diverse patterns. In reality, the passage of this matter has not been 

ascertained in accordance with sharia; so it can potentially harm society and contain 

things that are forbidden. It is necessary to stipulate a fatwa on direct-level sales 

guidelines in order to have clear guidelines, so that the Egyptian Dar-Ifta and the 

Majelis Ulama Indonesia issued a general fatwa on direct selling of the tiered. 

However, there are different fatwa results from them, Dar-Ifta Mesir determined 

the haram for it. while the Majelis Ulama Indonesia issued permissible direct sales 

of this tiered with some predetermined conditions. 

Within the background of this study discusses how the comparison of Fatwa 

Dar-Ifta Egypt and Majelis Ulama Indonesia regarding direct sales tiered and also 

the comparison of ways to digging the law of both institutions of fatwa. This 

problem will be investigated by using conceptual and comparative approach which 

is including from normative assessment type and using methodology of descriptive 

qualitative research analysis by using primary and secondary data resource. 

This study result, Firstly, that the Egyptian Fatwa Dar-Ifta and the Majelis 

Ulama Indonesia gave the same understanding of tiered direct sales, as well as 

similarities in the method of legal excavation. However Dar-Ifta Egypt uses the 

provisions of other Islamic institutions and uses the opinions of experts. In contrast 

to the Majelis Ulama Indonesia that uses ijtihad jama'i with bayani method, ta'lili 

(qiyasi, Istihsani, and ilhaqi), Istishlahi and Syadz Dzari'ah. Secondly, in the 

method of inferring both the laws have a special way of establishing the fatwa. The 

method of extracting Egyptian Dar-Ifta law uses four steps: At Tashwir, At Takyiif, 

legal explanation, and fatwa determination. While the Majelis ulama indonesia 

weighs the Al qur'an, Hadith, Fiqh Rule with regard to the stipulations of the 

Minister of Industry and Trade and the Regulation of the Minister of Trade. 
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 ولباب اْلال

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

إن العالقات االجتماعية ميكن إبنائه من خالل مصاحل خمتلفة، إما حسيا ونفسيا. و جيب 

 ”....أن تكون لطيفة ومساعدة بعضهم البعض من حيث اخلري كما قل هللا عز وجل:يف املعاملة 

وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب" )سورة 

 (.2املائدة: 

غيري تتشغيل األعمال التجارية الذي هو سبب االخرتاقات الواعدة ل املعاملة و إحدي شكل

منط احلياة.و يف عملية األعمال جيب إظهار اإليفاء ابلوعود املتبادلة وفقا للوعد الذي مت االتفاق على 
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قال هللا: "اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود ......." )سورة املائدة:  .أن ينشأ من نثق بعضنا البعض

1.) 

تيب احلياة يضمن شخص سيغري تر  و عمل املعاملة املعروف جيدا ويعترب اجلمهور يستطيع أن

التسويق الشبكي هو نوع واحد من نظام تسويق املنتجات مباشرة.  1هو العمل من التسويق الشبكي.

وخالفا للنظام التسويق املباشر اآلخرين، االمتيازات لديها الكثري من التفرد من نظام املكافآت، وأشر 

 اعد األخرى اليت جتعل النظام أكثر تعقيدا لتقييم.غطاء، احلد األدىن من األعضاء والعديد من القو 

أصبح التسويق الشبكي ظاهرة "حمفزات" لالقتصاد يف إندونيسيا واخرتقت بنجاح يف مجيع مناحي 

 .احلياة وخمتلف اجملاالت، سواء كان ذلك املسمى الشريعة أم ال

تسويق  نظام العندما ينظر إليها يف حملة وقصرية األجل، يبدو أن ليس هناك أي خطأ يف

الشبكي. ومع ذلك، إذا نظران يف مزيد من التفاصيل وعلى املدى الطويل، ظهرت املخالفات اليت 

 .حتتاج إىل مزيد من الدراسة وأنه من املهم أن يكون تقرير القانوين للشركة

                                                 
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. 
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كان التقرير القانوين لنظام التسويق الشبكي من الصعب بسبب عدم وجود املراجع واختالف 

ظام والعقد املستخدمة من قبل كل التسويق الشبكي، لذلك يتطلب دراسة خاصة لتصنيف كل الن

 .االمتيازات إىل معايري معينة وربط ذلك مع رأي العلماء يف كل من هذه املعايري

الدراسات املرجعية القائمة استنتجت مفائده أن كل التسويق الشبكي لديها أنظمة خمتلفة 

لك، على الرغم من خالفات كل أنظمة التسويق الشبكي لديها نوع من مع بعضها البعض. ومع ذ

عقد يشاهبه تقريبا و حىت له فرصة ملناقشة كل نوع من عقد التسويق الشبكي. من خالل معرفة هذا 

النوع من العقود، فتحديد القانوين ألي التسويق الشبكي اليت لديها نفس النوع من العقود سيتم 

 .حتديدها بسهولة أكرب

هناك زايدة يف الطلب على فتاوى عن أنواع خمتلفة من التسويق الشبكي هبذا يشري إىل أن 

الناس حيتاجون إيل وضوح قانون كل التسويق الشبكي. و عادة الدراسة تركز كثريا على نظام التسويق 

 2الشبكي اخلاصة، نما جيعل من الصعب جدا لوضعه على نظام خمتلف.

                                                 
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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واضح يناقش نظام هذه العملية, كثري من العلماء واجمللس الفتاوي نظرا لعدم وجود قانوين 

عن هذه األعمال. ومن بني هؤالء الفتوى من املصر و الرايض و  يف خمتلف البلدان خيرج الفتوى

 اململكة العربية السعودية و اليمن و إندونيسيا.

 منها يفيت شبكي كثريوانطالقا من نتائج هذه الفتوى أن الدول اإلسالمية بشأن التسويق ال

بسبب  سويق الشبكيمباح الت ىلإايل حرام التسويق الشبكي. و سبق لفتوي دار اإلفتاء املصرية يفىت 

عمل أو  3,الوساطة بني البائع واملشرتى إلجراء البيع تقريره أنه يساوي ابلسمسرة. والسمسرة هي

و يف هناية املطاف  4رة وحنو ذلك.الدالل الذي يتوسط بني الناس إلمضاء صفقة جتارية كبيع وإجا

وأكده الباحث  حول التسويق الشبكي. 12/9/2011بتاريخ  483حتويلها إىل حرام يف عدد الفتوى 

 5األخر نأن حكم التسويق الشبكي حرام.

 2009سنة  75والغريب مرة أخرى مع فتوى جملس العلماء اإلندونيسي يف إصدار رقم 

كن أن لشريعة "التسويق الشبكي" اليت تنص على أن التسويق الشبكي ميبشأن البيع املباشر املتدرجة ا

                                                 

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

 .9جمموعة من املؤلفني, الفتاوى االقتصادية, )مكتبة شاملة(, ص.  4 

5 Erwandi Tarmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), h. 

360. 
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 صيغت نه حالل إذا كان يتوافق مع القواعد اليتأيقال أنه يطابق الشريعة، أو بعبارة أخرى ميكن القول 

من هنا ظهر السؤال من قبل الباحث, ملاذا احلكم أو نتيجة الفتوى يف تلك املشكلة  يف الفتوى.

 ما يف مشكلة واحدة من نتائج الفتوى اجململة.خمتلف مع أهن

وبناء على الوصف أعاله اخللفية، ورأى املؤلف احلاجة حلفر أعمق وحتليل املقارنة بني فتوى 

دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي. و ابلتايل تعترب هامة لدراسة هذه الدراسة حتت 

دراسة )دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي  التسويق الشبكي عند فتوى عنوان "

 ".مقارنة(

 مشكلة البحث .ب

 .الوارد أعاله، مث نشأ هذا البحث من بعض املشاكل التالية الوصفبناء على 

كيف مقارنة التسويق الشبكي عند فتوى دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء  .1

 ؟اإلندونيسي

 ؟دار اإلفتاء املصرية و جملس العلماء اإلندونيسياألحكام كيف طريقة استنباط  .2
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 أهداف البحث .ج

 هذا البحث لديه هدفني:

ملعرفة مقارنة التسويق الشبكي عند فتوى دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء  .1

 اإلندونيسي.

 دار اإلفتاء املصرية و جملس العلماء اإلندونيسي.طريقة استنباط األحكام ملعرفة  .2

 فوائد البحث .د

 الفوائد النظرية .1

من الناحية النظرية، نتائج هذا البحث وهي ان تكون هذه البحث مقدرة على توفري أو زايدة 

س على املعرفة كّل األمور اليت تتعلق بعملية التسويق الشبكي عند فتوى دار اإلفتاء املصرية و فتوى جمل

 العلماء اإلندونيسي و حكمهما.

 

 

 



7 

 

 

 

 فوائد التطبيقية .2

توفري الفهم و املعرفة للعاملني و القراء، حول نظرة الشريعة اإلسالمية على مقارنة التسويق 

الشبكي عند فتوى دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي. حبيث هذا البحث أن 

 يكون أحد املرجع من مراجع ذات القضية. 

 التعرفات للمصطالحات الرئسية .ه

 التسويق الشبكي .1

تسويق الشبكي هو طريقة لبيع سلع أو خدمات من خالل شبكة تسويقية من قبل فرد أو ال

 6شركات أو وكالة األعمال  إىل عدد من األفراد أو شركات األخرى اي وكالة األعمال على التوايل.

والتسويق الشبكي هو أحد األفكار احلديثة يف عامل التسويق، والواقع يرشدان إىل أنه ليس 

واحدًة يف تفاصيلها وصورها، وإن احتدت يف معاملها الرئيسة؛ واملعاملة املسؤول عنها تعتمد معاملًة 

على فكرة مفادها قيام البائع الذي يرغب يف التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي 

                                                 

 عن التسويق الشبكي. 7/2009موي/-/دسن75رقم  جملس العلماء اإلندونسي فتوى 6 
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 تشجيًعا للمشرتي كلما جاء عدد معني من املشرتين اآلخرين نتيجة لتسويق ذلك املشرتي، وتزيد

 7.نسبة احلافز بناء على زايدة عدد املشرتين

 الفتوى .2

الفتوى هو احلكم على الشيء مبا كان اثبًتا له ما دام مل يقم دليل يغريه، وهذا طريق يف 

 8.االستدالل قد فطر عليه الناس، وساروا عليه ف مجيع تصرفاهتم، وأحكامهم

ْرِعّي يَ ْعيِن َما أفىت ِبهِ  َوى ُهَو احلكم الشَّ  9.َعامل ِإذا َبني احلكماْلَعامل َوِهي اْسم من أفىت الْ  اْلَفت ْ

 دار اإلفتاء املصرية .3

ه ، تعد يف طليعة املؤسسات اإلسالمية 1313م/ 1895دار اإلفتاء املصرية أنشئت يف عام 

اليت تتحدث بلسان الدين اإلسالمي يف مجهورية مصر العربية وتدعم البحث الفقهي بني املشتغلني به 

دان العامل اإلسالمي، حيث تقو بدورها التارخيي واحلضاري من خالل وصل املسلمني يف كل بل

                                                 
 .12/09/2011اتريخ  483رقم  وى دار اإلفتاء املصريةفت 7
 . 87عبد الوهاب خالف, علم أصول الفقه وخالصة اتريخ التشريع, )مصر: املؤسسة السعودية, مكتبة شاملة(, ص.  8 
 .407(, ص. الصدف ببلشرز, كراتشي, )حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت, قواعد الفقه 9 
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املعاصرين نأصول دينهم وتوضيح معامل اإلسالم وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفًة عن 

 10أحكام اإلسالم يف كل ما استجد على احلياة املعاصرة.

 جملس العلماء اإلندونيسي .4

منظمة غري حكومية تعتنق العلماء والزعماء وعلماء  وه إلندونيسيجملس العلماء ا

 7يقف يف  هوو املسلمني يف إندونيسيا لتوجيه وتعزيز ورعاية املسلمني يف مجيع أحناء إندونيسيا.

 11.يف جاكرات أندونيسيا 1975يوليو  21 املوافق بهجرية  1395رجب 

 منهج البحث .و

ج حنتاج إىل مناهج البحوث العلمية. فسيأت منهنريد أن نشرح حبثا بشرح واضح فلذالك 

 البحث يف هذا البحث:

 أنواع البحث .1

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

قواعد احلكم اإلجيابية )القانون يف الكتاب( عن طريقة دراسة التشريعات و األنظمة املتعلقة هبذه 

                                                 

 10 alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar-http://www.dar , 2018مارس  8اخذ يف التاريخ. 
 11 , mui/-i/sejarahorganisas-http://mui.or.id/id/category/profile2018مارس  8خذ يف التاريخ أ. 

http://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar
http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/
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و ابإلضافة  12.حص اي املسألة، و تركز أيضا على القواعد اليت تكون اساس عملية اجملتمعاملسألة و ف

أن أساليب البحوث القانونية املعيارية أو أساليب مكتبة  Soejono Soekantoإىل ذلك أوضح 

األحباث القانونية هو األسلوب أو الطريقة املستخدمة يف البحوث القانونية اليت ُأجر يَتعن طريق 

املرحلة األوىل من البحوث القانونية املعياري هتدف يف احلصول  13. لبحث يف مواد املكتبة املوجودةا

القانون املوضوعي )القواعد القانونية(، اليت إجراء البحوث بشأن املسائل األحكام. واملرحلة الثانية 

 14 هتدف البحث يف احلصول على القوانني املوضوعية )حقوق و واجبات(.

 بحثهنج ال .2

هذا البحث يستخدم النهج املفاهيمي و النهج املقارين. والنهج املفاهيمي هو هنج الذي 

يبدء من نظرايت و طريقات املزدهرة يف علم احلكم. هذا النهج مهم جدا. تفهم على النظرية املزدهرة 

وجودة امليف العلم األحكام يكون اساس لبناء على منظر األحكام عند االستكمال املسائل األحكام 

ن احلكم، إما مقارنة فيما يتعلق مقار املتعّلقة ابملفاهيم بتكوين و شكله. اّما النهج املقرين هو البحث 

                                                 
12 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 

131. 
13Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14. 
14Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3 Tahun 2006,  h. 50. 
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املذاهب و إما مقارانت قوانني البالدية. ولذالك نستخدمه لتحليل مقارنة التسويق الشبكي عند فتوى 

 دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي.

 البياانت  مصادر .3

هذا البحث هو حبث احلكم املعاري فيستخدم مواد احلكم يف الفتوى وهو البياانت 

مصادر البياانت الثنوية هي املواد حيصل ابلبحث املكتيب و بورقة املوجودة يف كتب او  15األساسية.

 16ورقات يف املكتبة او حق الفقري.

 ساسية و الثانية و الثالثة. و املواداملقصود ابملصادر البياانت هذا البحث هو املادة األ

 املستخدمة يف هذا البحث هي املذكر ما يلي:

 17املادة األساسية وهو املصادر األحكام املالزمية يف الفتوى، (أ

 فتوي دار اإلفتاء املصرية  (1

 فتوي جملس العلماء اإلندونيسي (2

                                                 
15Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 30. 
16Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: 

Mandar Maju, 1995), h. 65. 
17Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum,(Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 

2001), h. 52. 
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 18فهيم االساسي.حليل و التاملادة الثانوية هي املواد املتعلقة مبواد االساسي و املستعدة يف الت (ب

مثال كتب الفقة علي مذاهب األربعة و كتب فقه املعاملة و كتب األخرى املتعلقة و نظرايت 

 املتعلقة ابلتحليل فتوى دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي و املواقع الرمسية

 و املواقع األخرى املتعلقة.

 بينات ملادة احلكم االساسي و الثاين، كقاموس و غري ذالك. املادة الثالثة هي املواد فيها (ج

 منهج مجع البياانت  .4

حلصول بيان البحث الباحث يستخدم البحث املكتيب وهو الباحث يبحث عن البياانت 

لباحث ااملتعلقة ابملسائل البحث املبحث. الباحث يستخدم طريق التوثيق عند مجع البياانت وهي 

ادر البياانت يف شكل إما الواثئق الثانوية أو األساسية، مث مجعها ومعاجلتها يفعل املالحظات على مص

  19حيت إنتاج البياانت الالزمة.

                                                 
18 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1995), h. 12. 
19Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 35. 
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 منهج حتليل البحث .5

لتحقيق وحتليل املسائل البحوث املوجودة، يستخدم ابحث منهج الوصفي النوعية، ومبعىن 

عند  ظاهرة متغرية اليت حتدثأّن الباحث سوف تكشف احلقائق والظروف مع املقارنة بينهما و 

تشغيل البحث وتزويدها. وسوف يقوم الباحث تفسري ويكتب البياانت ابلوضع، واملواقف احلالية 

وآراء اخلرباء، والعالقة بني املتغريات، والفرق بني احلقائق والتأثري على احلالة. وتشمل أنشطة البحوث؛ 

 حتليل البياانت. ، وينتهي إىل نتيجة اليت تشري إىلمجع البياانت، وحتليل البياانت، تفسري البياانت

 الدراسات السابقة .6

بقدر ما يعرف الباحث, مل يكن هذا البحث تفصيليا و دقيقا و رائعا اال مبعرفة البحوث 

 السابقة املختلفة اليت هلا العالقة مبا سيبحثها الباحث يف هذا البحث, وهي كما يلي:

 ، اجلامعة اإلسالمية احلكوميةِ شريف هداية هللا يفالبحث الذي كتبته إيدا هانداايين (أ

حتت عنوان نظام البيع املباشر للشريعة املتدرجة "التسويق  2015جاكرات يف عام 

مع فتوى الشيخ صاحل  6/2012موي/-/دسن83الشبكي" )دراسة مقارنة الفتوى رقم 

انوين لبحث القيف فتوى الكتاب اإلسالمي السوال واجلواب، هو ا 170594املنجد رقم 
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املعياري والتحليل املستخدم هو حتليل البياانت املقارنة من خالل مقارنة الفتاوى املتعلقة 

يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي النوعي واستخدام تقنية دراسة  .هبذه املشكلة

مكتبية )املكتبة(. وحصل من البحث على بعض النتائج مثل معرفة نظام التسويق 

اآلراء. أول "دسن موي" يتضمن التسويق الشبكي مع اتفاق تيجاران  2الشبكي ابنه 

 20ولكن الشيخ املنجد يتضمن مع عقد الوكالة وبعض األحكام الواردة فيه.

البحث كتبه نورمان جنيب من اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن أمبل سورااباي يف عام  (ب

لعمرة / احلج التسويق الشبكي" لعن تنفيذ املبيعات املباشرة املتدرجة الشريعة " 2012

-/دسن75يف شركة "أرميناريكا بريداان" فرع سورااباي  اموافق بفتوى "دسن موي" رقم 

على البيع املباشر للشريعة اإلسالمية "التسويق الشبكي". دراسة  7/2009موي/

ميدانية مع تقنيات مجع البياانت املستخدمة هي املقابالت واملالحظات والواثئق 

خدام تقنيات التحقق الوصفي، ابستخدام عقلية االستقرائي. وخلصت نتائج هذه ابست

الدراسة إىل أن تنفيذ البيع املباشر للشريعة اإلسالمية )التسويق الشبكي( يف شركة 

                                                 
20 Ida Handayani, Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Komparatif Fatwa No. 

83/DSN-MUI/VI/2012 Dengan Fatwa Syaikh Sholih Al Munajjad No. 170594 Dalam Kitab Fatwa 

Al Islam As-Sual Wa Al-Jawab), Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

2015). 
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"أرميناريكا بريداان" فرع سورااباي هو بيع خدمات السفر من العمرة أو احلج ابإلضافة 

بسبب  7/2009موي/-/دسن75موي رقم: -إىل ذلك وفقا ألحكام فتوى دسن

العقد الذي يستخدم: البيوع واإلجارة، والوكالة ابألجرة، واملنتجات املباعة حقيقية يف 

شكل خدمات العمرة أو احلج ابإلضافة إىل توزيع العالوات املعطاة على أساس عمل 

سيع و األعضاء، وعدم االستغالل من جانب واحد، وتعيني أعضاء جدد يهدفون إىل ت

الشبكة، واألعضاء الذين جندوا أعضاء مث ينبغي أن توفر التدريب املتعلقة بنظام العمل 

 21يف شركة "أرميناريكا بريداان" فرع سورااباي.

البحث الذي كتبته سييت مديو نينغسيه من اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن أمبل يف  (ج

و  7/2009موي/-سن/د75حول دراسة مقارنة بني "دسن موي" رقم:  2016عام 

بشأن األنشطة التجارية مع  8/2008داغ/بري/-/م32رئي وزير التجارة الالئحة رقم 

نظام البيع املباشر "التسويق الشبكي" يف شركة "دوات نيتورق اندونيسيا"، هو البحث 

الذي يستخدم املنهج الوصفي النوعي واملقارن مع نوع من دراسة حالة دراسة على 

                                                 
21 Nurman Najib, Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Umrah/Haji Plus PT. 

Arminareka Perdana Cabang Surabaya (Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 

Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah), Skripsi, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri 

Sunan Ampel, 2012). 
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مجع البياانت من خالل مقابلة مع املخرب يف هذا البحث و هو الكائن. وقد مت 

املستهلك، وكالة التسويق، ونمثل من حزب العمال "دوات نيتورق اندونيسيا". نتائج 

-/دسن75موي رقم: -البحث اليت مت احلصول عليها يف الفتوى مراجعة دسن

ي" يف ويق الشبكعلى جتارة األعمال مع نظام املبيعات املباشرة "التس 7/2009موي/

شركة "دوات نيتورق اندونيسيا" تدير وفقا للفتوى "دسن موي". املنتجات أن اخلدمات 

املتداولة واضحة حقيقية. يف توزيع املكافآت القيام به إىل حد ما، وفقا لإلجنازات و 

نتائج العمل و وفقا لنسبة كل عضو. إذا رأينا يف حتقيق شروط متناغمة واملعامالت،  

كة "دوات نيتورق اندونيسيا" قد نفذت شروط وأحكام املعامالت كما هو كانت شر 

منصوص عليه يف الشريعة اإلسالمية، مثل عاقدين، معاملة املعامالت احلالل، أي ال 

حتتوي على الراب ولعبة املال حىت ال تضر األعضاء واملستهلكني. يف حني أن استعراض 

ذهب وفقا للقواعد. مثل وجود مكتب ي 8/2008داغ/بري/-/م32"بريمنداغري" رقم 
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واضح اهلوية، وجود قانونية واضحة، إما الرتخيص أو شكل من أشكال النشاط 

 22التجاري.

لزايدة علي الوضوح و الفهم عن مساومات هذه البحوث واإلختالفاهتا, فنستطيع أن ننظر 

 ايل اجلدوال األيت:

 مالرق اسم الباحث و سنة البحث املساومات اإلختالفات

اإل ختالف يف جمال املقارنة 

نأنه )دراسة مقارنة الفتوى 

/ 6/دسن/موي/ 83رقم 

مع فتوى الشيخ  2012

صاحل املنجد رقم 

يف فتوى  170594

هو البحث القانوين املعياري 

والتحليل املستخدم هو 

حتليل البياانت املقارنة من 

خالل مقارنة الفتاوى 

 لقة ابملشكلةاملتع

البحث الذي كتبته إيدا 

هانداايين، اجلامعة اإلسالمية 

احلكوميةِ شريف هداية هللا يف 

حتت  2015جاكرات يف عام 

عنوان نظام البيع املباشر 

للشريعة املتدرجة "التسويق 

1 

                                                 
22 Siti Muddiyo Ningsih, Studi Komparasi Antara Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 dan 

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M-DAG/PER/8/2008 Terhadap Kegiatan Usaha 

Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung Di PT. Duta Network Indonesia, Skripsi, 

(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016). 
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الكتاب اإلسالمي السوال 

 واجلواب

الشبكي" )دراسة مقارنة 

 83الفتوى رقم 

مع  2012/ 6/دسن/موي/

فتوى الشيخ صاحل املنجد رقم 

يف فتوى الكتاب  170594

 اإلسالمي السوال واجلواب

استعمل هذا البحث دراسة 

ميدانية مع تقنيات مجع 

البياانت املستخدمة هي 

املقابالت واملالحظات 

والواثئق ابستخدام تقنيات 

التحقق الوصفي، 

يساوي يف جمال االستعمال 

 75بفتوى "دسن موي" رقم 

 2009/ 7موي /-/ دسن

على البيع املباشر للشريعة 

اإلسالمية "التسويق 

 الشبكي" للبحث

البحث كتبه نورمان جنيب من 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

سنن أمبل سورااباي يف عام 

عن تنفيذ املبيعات  2012

املباشرة املتدرجة الشريعة 

"التسويق الشبكي" للعمرة / 

احلج يف شركة "أرميناريكا 

2 
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ابستخدام عقلية 

 االستقرائي

فق سورااباي  املوا بريداان" فرع

 75بفتوى "دسن موي" رقم 

 2009/ 7موي /-/ دسن

على البيع املباشر للشريعة 

 اإلسالمية "التسويق الشبكي"

اإل ختالف يف جمال املقارنة 

نأنه مقارنة بني "دسن 

-/ دسن 75موي" رقم: 

و رئي  2009/  7موي / 

وزير التجارة الالئحة رقم 

/  8داغ / بري / -/م 32

بشأن األنشطة  2008

التجارية مع نظام البيع 

هو البحث الذي يستخدم 

املنهج الوصفي النوعي 

واملقارنة مع مساومة يف 

استعمال بفتوى "دسن 

-/ دسن 75موي" رقم 

 على البيع 2009/ 7موي /

باشر للشريعة اإلسالمية امل

 "التسويق الشبكي" للبحث

البحث الذي كتبته سييت 

مديو نينغسيه من اجلامعة 

اإلسالمية احلكومية سنن أمبل 

حول دراسة  2016يف عام 

مقارنة بني "دسن موي" رقم: 

/  7موي / -/ دسن 75

و رئي وزير التجارة  2009

داغ / بري -/م 32الالئحة رقم 

3 
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املباشر "التسويق الشبكي" 

يف شركة "دوات نيتورق 

اندونيسيا" و انه دراسة 

 حالة دراسة على الكائن

ألنشطة بشأن ا 2008/  8/ 

 التجارية مع نظام البيع املباشر

"التسويق الشبكي" يف شركة 

 "دوات نيتورق اندونيسيا"

 

 طريقة عرض البحث .7

ويتكون هذا  توفر من البحث صورة للموضوع الذي سيتم جتميعها يف تقرير حبثي منهجي.

 البحث علي أربعة فصول وحيتوي كل فصل عدة، و هي:

وصف اخللفية الذي هو سبب اختيار الباحث علي املقدمة تكون  األول: الفصل

نقل و أهداف البحوث والدراسات اليت ت صياغة املشكلة، اليت هي جوهر لتنفيذ البحث. موضوع.

طرق يتم إجراء البحوث يكون نوعا من البحوث، واملواد  فوائد أتثري هذا البحث نظراي وعمليا.

 بقة، هي وصف خالفات املضمون و الدراسات و حبوثالدراسة السا القانونية، وطريقة مجع البياانت.

 نظام كتابة هذا التقرير مع وصف ترتيب هذا البحث. اآلخرين. و
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تتضمن مراجعة األدبيات الدراسات ذات النظرية للموضوع  النظرايت. الفصل الثاين:

ل العديد من و املناقشة الفرعية هي حتي وموضوع الدراسة يتكون من مناقشة تفصيلية عن فرعية واحدة.

ليل أية وابلتايل، فإن مناقشة الفرعية ميكن أن يكون مرجعا لتح .ابلتسويق الشبكي القضااي املتعلقة

 بياانت موجودة.

دار اإلفتاء  التسويق الشبكي عند فتوى الفصل الثالث: التحليل. البحث عن حتليل مقارنة

 و بيان دقيقهما.و حتليل حكمهما  املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي

الفصل الرابع: اإلختتام أو اخلالصة. حيتوي على استنتاجات هذا البحث مع 

االستنتاجات اليت قدمها الباحث هو احلل إىل جوهر صياغة املشكلة اليت يصفها الباحث،  اقرتاحاته.

 ة.لوحيتوي على اقرتاحات حول األشياء هذه الدراسة، إبمكانية إجراء البحوث املتعلقة املقب
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 

 تعريف التسويق الشبكي .أ

التسويق الشبكي هو طريقة لبيع سلع أو خدمات من خالل شبكة تسويقية من قبل فرد أو 

 23شركات أو وكالة األعمال  إىل عدد من األفراد أو شركات األخرى اي وكالة األعمال على التوايل.

س احلديثة يف عامل التسويق، والواقع يرشدان إىل أنه ليوالتسويق الشبكي هو أحد األفكار 

معاملًة واحدًة يف تفاصيلها وصورها، وإن احتدت يف معاملها الرئيسة؛ واملعاملة املسؤول عنها تعتمد 

                                                 

 عن التسويق الشبكي. 7/2009موي/-/دسن75رقم  جملس العلماء اإلندونسي فتوى 23 
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على فكرة مفادها قيام البائع الذي يرغب يف التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي 

عدد معني من املشرتين اآلخرين نتيجة لتسويق ذلك املشرتي، وتزيد تشجيًعا للمشرتي كلما جاء 

 24نسبة احلافز بناء على زايدة عدد املشرتين.

 

 عن التسويق الشبكي 7/2009موي/-/دسن75فتوي جملس العلماء اإلندونيسي رقم  .ب

 :جيب للتسويق الشبكي أن تفي األحكام التالية

ري تداوهلا يف شكل سلع أو منتجات هناك أشياء من املعامالت احلقيقية اليت جي .1

 خدمات؛

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

 .مشروعة

املعامالت يف هذه الصفقات ال حتتوي على عناصر من الغرار و ميسر و الراب و ضرر  .3

 و ظلم و غري أخالقية؛

                                                 

 .12/09/2011اتريخ  483رقم  فتوى دار اإلفتاء املصرية 24 
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ية ضر ابملستهلك ألنه ال يتناسب مع النوعال يوجد سعر مفرط أو تكلفة مفرطة، نما ي .4

 أو الفوائد اليت حيصل عليها؛

تستند اللجنة اليت تعطىها الشركة ألعضاء كل من احلجم والشكل إىل أداء عمل حقيقي  .5

يتصل مباشرة حبجم أو قيمة بيع السلع أو منتجات اخلدمات، ويكون الدخل الرئيسي 

 ؛للشركاء التجاريني يف مكتب املدعي العام

املكافأة اليت تقدمها الشركة لألعضاء )الشركاء التجاريني( جيب أن تكون واضحة يف  .6

العدد إذا كان العقد وفقا للهدف املبيعات من السلع أو منتجات اخلدمة اليت وضعتها 

 الشركة.

ال جيوز احلصول على عموالت أو مكافآت على أساس منتظم دون ترويج أو بيع السلع  .7

 25أو اخلدمات؛

                                                 

 عن التسويق الشبكي. 7/2009موي/-/دسن75رقم  جملس العلماء اإلندونسي فتوى 25 
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ء عمولة أو مكافأة من قبل الشركة ألعضاء )شركاء األعمال( ال يسبب إغرا ء. إعطا .8

اإلغراء "هو جذب استثنائي جيعل الناس يتجاهلون التزاماهتم للقيام ابألشياء أو 

 املعامالت من أجل احلصول على املكافأة املوعودة أو العمولة.

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

إن نظام جتنيد األعضاء وشكل اجلوائز واألحداث االحتفالية ال يتضمن عناصر تتعارض  .10

 مع العقيدة والشريعة والشخصية النبيلة، مثل الشرك والطوائف واألخالق وغريها؛

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

عبة املال. لعبة املال هي نشاط مجع األموال العامة أو ضرب من عدم القيام نأنشطة ل .12

املال عن طريق نمارسة توفري اللجان واملكافآت من نتائج التوظيف اجلديد أو تسجيل 

شركاء األعمال أو االنضمام يف وقت الحق وليس من بيع املنتج ولكن يباع املنتج فقط  

 26ميكن أن تكون خاضعة للمساءلة.كتمويه أو ليس لديها اجلودة أو اجلودة اليت 

 

                                                 

 عن التسويق الشبكي. 2009/   7موي / -/ دسن 75رقم  لماء اإلندونسيجملس الع فتوى 26 
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 27عن التسويق الشبكي 12/09/2011اتريخ  483رقم  فتوي دار اإلفتاء املصرية .ج

علًما نأن دار اإلفتاء املصرية قد أصدرت من حنو ستة أشهر فتوى جبواز هذا النوع من 

 .املعامالت، مث امتنعت عن إصدار حكم بشأهنا بعد ذلك حلني االنتهاء من دراستها

 اجلواب : فضيلة األستاذ الدكتور علي مجعة حممد

مَتُرُّ الفتوى نأربع مراحل أساسية يف ذهن املفيت، هي: التصوير، والتكييف، وبيان احلكم، 

ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى، وأهم هذه املراحل هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبين عليها ما بعدها: من 

لصدور  الدقيق املطابق لواقع النازلة املسؤول عنها شرط أساسيتكييف وبيان حكم وتنزيل، فالتصوير 

الية على وأجريت املراحل الت-الفتوى بشكل صحيح، وكلما كان التصوير صحيًحا مطابًقا للواقع 

كانت الفتوى أبعد عن اخلطأ وأقرب إىل حتقيق مقاصد الشرع الكلية ومصاحل اخللق   -الوجه املرضي

                                                 

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

http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
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رط يؤدي إىل أن تكون الفتوى الصادرة غري معربة عن حقيقة األمر، وعن املرعية، وانعدام هذا الش

  ذلك عرب العلماء بقوهلم: احلكم على الشيء فرٌع عن َتَصوُّره.

وعبء التصوير أساًسا يقع على السائل، لكن املفيت ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال 

َبِل السائل ريًا ما يتم اخللط واالختالط من قِ عن اجلهات األربع اليت ختتلف األحكام ابختالفها، وكث

بشأهنا، وهي الزمان واملكان واألشخاص واألحوال، كما ينبغي على املفيت أيًضا أن يتأكد من تعلق 

 28.السؤال ابلفرد وابجلماعة؛ ألن الفتوى ختتلف ابختالف هذين األمرين

التسويق  ة؛ كما هو احلال يفوتزداد أمهية تصوير الفتاوى إذا تعلقت ابملعامالت املستحدث

الشبكي والتسويق اهلرمي، وقد تبني أن هلذا النوع من املعامالت أتثريات اقتصادية واجتماعية واسعة 

املدى بعد ازدايد الشكوى منها ومن آاثرها؛ ولذلك أحجمت أمانة الفتوى بدار اإلفتاء املصرية عن 

لِّها حىت تستجمع املعلومات  واآلاثر  املتاحة حول هذه املعامالت وتدرس مآالهتااستمرار الفتوى حِبِ

اليت ميكن أن تسببها على االقتصاد احمللي، واجتمعت األمانة يف هذا الصدد ابألطراف ذات الصلة 
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هبذه املعاملة؛ حرًصا على االطالع املباشر على تفاصيلها، ملتزمًة ابلنظر يف واقع املعاملة يف مصر، 

 :سياقفقابلت األمانة يف هذا ال

مسؤواًل عن تسويق إحدى معامالت التسويق الشبكي إبحدى الشركات املمارِسة هلا يف  .1

الشرق األوسط؛ لبيان اإلجراءات اليت تتم من خالهلا املعاملة، وتوضيح بعض مواطن الغموض 

 .يف نمارستها

بعض األطراف املعارضة ملمارسة هذا النوع من املعامالت؛ للوقوف على مدارك رفضهم  .2

 .مارستهامل

  29.بعض خرباء االقتصاد واالجتماع؛ لبيان هذه اجلوانب اليت تتعلق هبا سلًبا وإجياابً  .3

وبعد هذه االجتماعات تبني لألمانة أنه ال بد من التقرير والتأكيد ألصوٍل وأسٍس مهمة 

 :تكشف عن أهم مالمح سياق هذا النوع من املعامالت، ومن أهم هذه األمور

 اخلرباء االقتصاديني عدم التفرقة بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرميأن الراجح من آراء  .1

؛ ملا تشتمل عليه املعاملتان من االشرتاك يف االعتماد على (Q.net) الذي إحدى صوره 
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ع، مفهوم التسويق املباشر، إضافة إىل تبين مفهوم التسويق التشعيب املبين على التشجري واألذر 

 .لشبكي واهلرمي مها من قبيل األشباهوهذا يعين أن التسويق ا

 :أن هذا النوع من التسويق له خصائص ميكن رجوعها إىل أمرين .2

 .األول: ختفيض تكلفة التسويق والرتويج عن طريق تقليل الوسائط والبيع املباشر

 .والثاين: التحكم يف التوزيع من خالل املعرفة الدقيقة حبركة املنتجات والعميل

ع من التسويق يف السوَقني املصرية والعاملية يكشف عن أن أهم املنتجات أن واقع هذا النو  .3

اليت يتم تسويقها من خالل هذا النظام تتمثل يف بعض السلع واخلدمات مثل الساعات، 

 .والتملك بنظام اقتسام الوقت املعروف ابسم اتمي شري

 جتمع سة: اجلادة؛ اليتأن واقع املمارسة يف عامل التسويق املباشر يشتمل على نوعي املمار  .4

غالًبا بني شراء املنتج والتسويق له، واحملتالة غري اجلادة؛ مثل ما وقع من بعض الشركات اليت 

ابعت أسطواانت مدجمة لبعض برامج احلاسوب نأضعاف مثنها على أهنا أصلية وحممية، 

 30.لُيْكَتَشَف بعد ذلك أهنا متاحة جمااًن على شبكة املعلومات العاملية
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رى اخلرباء االقتصاديون أن التفرقة بني هاتني املمارستني صعبة على الشخص العادي؛ وهذا وي

يؤدي إىل عدم توفر احلماية الكافية للمشرتي املسوِّق كما يشري إليه واقع هذه املعامالت، بل يذهب 

 .ن عندهابعضهم إىل انعدامها ابلكلية، نما يسهل وقوع التحايل، ويؤدي إىل عدم احلصول على الضم

من أهم مالمح واقع هذه املعاملة عدم توفر األطر القانونية اخلاصة املنظِّمة لعمل الشركات  .5

 .يف هذا اجملال؛ فال توجد قوانني مسنونة لتنظيم التعامل هبا

 :أن مؤشرات التحليل االقتصادي هلذه املعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سليب، أمهها .6

 .غياب الرقابة املالية (أ

ثري السليب هلذه املعاملة على االقتصادايت احمللية، وذلك يتضح يف جانيب اإلنتاج التأ (ب

 .وحجم االدخار من العملة األجنبية

واألثر اخلطري على منظومة القيم يف اجملتمعات من خالل التشجيع على االستهالك غري  (ج

 31نتاج.الرشيد، وعلى االجتاه حنو الكسب السريع الذي ال ينتج عن حتسن يف حجم اإل
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هناك مؤشرات توضح أتثر منظومة العمل التقليدية سلبيًّا هبذه املعاملة؛ حيث تغري مفهوم  .7

العمل من العمل املنظم إدارايًّ إىل العمل املطلق من قيدي السلطة واملسؤولية اللََّذين هبما 

 تميكن القيام ابملتابعة والتعديل لألداء، وكذلك احملاسبة على مدى مشروعية األدوا

 .املستخدمة يف العمل

وهناك مؤشرات أخرى ملموسة توضح عموَم البلوى هبا وحَتَوَُّل كثرٍي ِمن املمارسني هلذه املعاملة  .8

، مبا يْؤِذن ابنسداد (Full time)  إىل العمل كلَّ الوقت (Part time) ِمن العمل بعَض الوقت

الهتا َدْته دار اإلفتاء املصرية يفاملهن أو أتثرها سلًبا على األقل، وخري شاهد لذلك: ما رصَ   معدَّ

اإلحصائية اليومية للفتاوي اليومية إليها عرب منافذها املختلفة؛ شفوية وهاتفية وإلكرتونية 

 32.ومكتوبة من أسئلة كثرية عن هذا النوع من املعامالت

يس ل والتسويق الشبكي هو أحد األفكار احلديثة يف عامل التسويق، والواقع يرشدان إىل أنه

معاملًة واحدًة يف تفاصيلها وصورها، وإن احتدت يف معاملها الرئيسة؛ فاحلكم الشرعي فيها ال بد أن 

يُ نَ زَّل على واقع وتفاصيل حمددة بعينها، واملعاملة املسؤول عنها تعتمد على فكرة مفادها قيام البائع 
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رتي كلما جاء ًعا للمشالذي يرغب يف التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي تشجي

عدد معني من املشرتين اآلخرين نتيجة لتسويق ذلك املشرتي، وتزيد نسبة احلافز بناء على زايدة عدد 

 .املشرتين

وخبصوص هذه املعاملة حمل السؤال فإهنا تشتمل على شرط التوازن يف حق املشرتي املسوِّق 

 كل ذراع ميتدون يف شكل ذراعني، يفحيث يشرتط يف حقه أن يقوم ابلتسويق لعدد من املشرتين 

 33 .عدد حمدد من املشرتين

وعليه فإذا كانت صورة املسألة على ما ذكران، ويف السياق املشار إليه سلًفا، فإن الفقهاء 

 :والعلماء املعاصرين سلكوا مسلكني يف تكييفها، مها

سواء  فقه املوروثاملسلك األول: وهو تكييف هذه املعاملة من خالل العقود املسماة يف ال

جبعلها عبارة عن عقدين منفصلني، أم عن طريق جعلها عقدين مركبني. وقد اختلفوا يف تعيني العقدين؛ 

 .فقال فريق: مها الشراء واجلعالة، وقال اآلخر: الشراء والسمسرة
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نص عليها اليت مل ي-املسلك الثاين: هو تكييف هذه املعاملة من خالل العقود غري املسماة 

، وهذا مقتضى ما تشتمل عليه هذه املعاملة من عناصر ومكوانت اقتصادية جديدة -الفقه املوروثيف 

متتاز هبا عن العقود املسماة يف الفقه املوروث. ويتضح من اختالف املسلكني أن املعىن املؤثر يف 

لعقد األْلَيق اتكييف هذه املعاملة يتمثل يف عملية التسويق؛ فاملسلك األول خيتلف أصحابه يف تعيني 

ومها عقدين منفصلني، أم تبنَّوا اتصاهلَ  ا بعملية التسويق سواء تبنَّوا انفصاهلا عن عقد الشراء األول وصريَّ

ومها عقًدا مركًبا منهما. واملعاملة املسؤول عنها  قد  -تسويقيواليت ميكن تسميتها ابلشراء ال-به، وصريَّ

بع املآالت ومراجعة خرباء السوق، وهذا جيعلها حراًما اشتملت على معاٍن ال تظهر إال من خالل تت

 34:شرًعا على كال املسلكني، وأهم هذه املعاين

 :خمالفة هذه املعاملة لشرطني من شروط صحة املعامالت املستحدثة، ومها

اشرتاط حفاظ املعاملة على اتزان السوق، وهو الشرط الذي من أجله حرَّم الشرع الشريف  .1

  .ي الرُّْكَبان نما جيعل هذه املعاملة ذات أتثري سليب على السوقاالحتكاَر وتَ َلقِّ 
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ق تزيد نسبة املخاطرة فيها بشكل  .2 حتقيق مصلحة املتعاقدين؛ حيث إن مصلحة املشرتي املسوِّ

 35.واضح نتيجة صعوبة حتقق شرط العائد املادي للتسويق

عل املشرتي ية والقانونية، وهذا جيفقدان احلماية ملن ميارس هذه املعاملة من الناحيتني االقتصاد

َسوِّق يتعرض خلطر كبري متولد من عدم وجود تشريع ينظم العالقات بني الشركة البائعة واملشرتي؛ 
ُ

امل

ه ابلرجوع على الشركة ومقاضاهتا إذا احتاج إىل ذلك يف استيفاء حقوقه؛  فليس لألخري ما يضمن حقَّ

َسوِّق قد يبذل جهًدا ويتك
ُ

ريًا، وهو قد بد يف سبيل التسويق هلذه السلعة وقًتا وجهًدا كثفاملشرتي امل

بذل ذلك حتت وعد من الشركة نأداء مقابل هلذا اجلهد ابلشرط املتفق عليه، وال يوجد يف احلقيقة ما 

 .يضمن ذلك من الناحية القانونية

لكسب املال  ةابإلضافة إىل ما سبق فإن الطريقة اليت جتري هبا هذه املعاملة تعترب جمرد وسيل

السريع ال أكثر، سواء ابلنسبة لصاحب الشركة أو للعمالء، فإنه مع توسط السلعة يف كسب املال 

هنا، إال أن السلعة مل تعد هي املقصودة يف عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غري 

من الفقهاء  قد قال مجعمؤثر، فاملقصد احلقيقي الظاهر من هذه املعاملة جمرد التوصل إىل الربح، ول
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إبعمال املعاين واألخذ هبا يف العقود اليت يقوى فيها جانب املعىن؛ قال العالمة ابن حجر اهليتمي يف 

، ط. دار إحياء الرتاث العريب(: ]وزعم أن الصحيح مراعاة 402/ 4"حتفة احملتاج يف شرح املنهاج" )

[ اه . قال ون هذا واترة يراعون هذا حبسب املدركاللفظ يف املبيع ال املعىن غري صحيح؛ بل اترة يراع

ليهم مراعاة : ]والغالب ع-السابق-العالمة ابن قاسم العبادي يف "احلاشية" معلًقا على كالم ابن حجر

 36.اللفظ ما مل يَ ْقَو جانُب املعىن[ اه 

شتماهلا ال وبناء على ذلك كله: فإن هذه املعاملة تكون هبذه احلال املسؤول عنها حراًما شرًعا؛

على املعاين السابقة، خاصة بعد أن ثبت لدى أهل االختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق 

لُّ مبنظومة العمل التقليدية اليت تعتمد على الوسائط املتعددة، وهو يف ذات الوقت ال يُنِشُئ منظومة  خيُِ

د يدفع ذا الضَّرب من التسويق قأخرى بديلة منضبطة ومستقرة، وُيضيِّق فرص العمل، وُوِجد أن ه

األفراد إىل نمارسات غري أخالقية من كذب املوزع أو استخدامه أللوان من اجلذب ميكن أن متثل عيًبا 

يف إرادة املشرتي؛ كالرتكيز على قضية العمولة وإهدار الكالم عن العقد األساس وهو شراء السلعة، 
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ذه احملاذير السابقة بشأن هذه املعاملة إىل أن ُخُلوَّها من هوقد سبق ألمانة الفتوى أن نبَّهت يف الفتوى 

 شرط يف ِحلِّها؛

فحصل اللبس بعدم االلتفات إىل هذه القيود، وقد تبني ألمانة الفتوى بعد دراسة واقع هذه 

 املعاملة أهنا مشتملة على هذه احملاذير اليت متنع حلها؛ وهذا ما دعاها إىل اجلزم بتحرميها صراحًة؛ فال

حيل التعامل هبا حينئٍذ لعدم سالمتها من هذه احملاذير املذكورة؛ حيث ال توجد احلماية القانونية 

واالقتصادية للمشرتي املسوِّق، وحيث حتققت فيها الصورية يف السلعة حمل التسويق اليت صارت جمرد 

إخالهلا مبنظومة  أصبحوسيلة لالشرتاك يف النظام وليست مقصودة لذاهتا وال حمتاًجا إليها ابلفعل، و 

 37وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. .العمل التقليدية واقًعا صعًبا ملموًسا حيتاج إىل عالج حقيقي وحاسم

 دار اإلفتاء املصريةالبحث عن  .د

ه ، تعد يف طليعة املؤسسات اإلسالمية 1313م/ 1895دار اإلفتاء املصرية أنشئت يف عام 

تغلني به مجهورية مصر العربية وتدعم البحث الفقهي بني املش اليت تتحدث بلسان الدين اإلسالمي يف

يف كل بلدان العامل اإلسالمي، حيث تقو بدورها التارخيي واحلضاري من خالل وصل املسلمني 
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املعاصرين نأصول دينهم وتوضيح معامل اإلسالم وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفًة عن 

 38ستجد على احلياة املعاصرة.أحكام اإلسالم يف كل ما ا

نشأة الدار ومكانتها وتطورها وظيفة اإلفتاء كانت وظيفة اثبتة األركان قبل االحتالل الربيطاين 

ومل يؤثر وجود االحتالل عليها نأي حال من األحوال، ال من حيث التنظيم وال املرتبات والتبعية للنظام 

و الذي استمر ه -الشيخ املهدي العباسي –حتالل القضائي. بل إن املفيت الذي كان معينا قبل اال

/ 11/ 1مفتيا بعد االحتالل. ودار اإلفتاء قد اسَتقلت ابلفعل ماليًّا وإدارايًّ عن وزارة العدل بتاريخ 

م، وأصبح هلا الئحة داخلية ومالية مت اعتمادمها ونشرمها يف جريدة الوقائع املصرية، وهذا 2007

ن دار اإلفتاء تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون اإلجناز العظيم ال ينفي أ

لوزارة العدل أي سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية هو ما بني املؤسستني من جانب مشرتك يتمثل 

وزارة  فيما تقوم به دار اإلفتاء من نظٍر يف قضااي اإلعدام، وشأن دار اإلفتاء يف هذا االستقالل عن

 كثري من اهليئات القضائية األخرى اليت استقلت عن وزارة العدل مع بقاء تبعيتها كشأن العدل
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http://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar
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للدار نوعان  39.هيئة قضااي الدولةو  احملكمة الدستورية العلياو  مجلس الدولةكالسياسية لوزارة العدل؛  

 من املهام:

 :أواًل: املهام الدينية

 . إجابة األسئلة والفتاوى ابللغات املختلفة .1

 .إصدار البياانت الدينية .2

 . لمية املتخصصةإعداد األحباث الع .3

 .الرّد على الشبهات الواردة على اإلسالم .4

 .استطالع أوائل الشهور العربية .5

 .تدريب الطلبة املبعوثني على اإلفتاء .6

 .إعداد املفتني عن بعد .7

 :اثنياً: املهام القانونية

                                                 

 39 alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101-http://www.dar 2018مارس  8, مأخوذ يف التاريخ . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
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 40.تقدمي املشورة الشرعية للمحاكم املختصة يف قضااي اإلعدام 

 جملس العلماء اإلندونيسيالبحث عن  .ه

هو منظمة غري حكومية تعتنق العلماء والزعماء وعلماء  نيسيجملس العلماء اإلندو 

رجب  7املسلمني يف إندونيسيا لتوجيه وتعزيز ورعاية املسلمني يف مجيع أحناء إندونيسيا.وهو يقف يف 

 41يف جاكرات أندونيسيا. 1975يوليو  21هجرية املوافق ب  1395

ء اوالت العلماء واملثقفني والزعمانتيجة من اجتماعات أو مد جملس العلماء اإلندونيسيقام 

مقاطعة يف  26الذين أيتون من خمتلف أحناء البالد، يف ذلك ستة وعشرون من العلماء ميثلون 

هنضة العلماء اإلسالمية،  :علماء هم عناصر من منظمات مجاهريية 10إندونيسيا يف ذلك الوقت، 

، و  DMI، و PTDI، و GUPPIنور، وواحملمدية، وسرييكات اإلسالم، وبرييت، الوصلية، مطلع األ

علماء من اخلدمة الروحية اإلسالمية، واجليش، والقوة اجلوية، والقوة البحر ومجهورية  4اإلحتادية، و 

شخصيات أو املثقفينة. انطالقا من املداوالت ، كانت النتيجة هي  13الشرطة اندونيسيا وكذلك 

                                                 

 40 alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101-http://www.dar , 2018مارس  8مأخوذ يف التاريخ. 
41 mui/-organisasi/sejarah-http://mui.or.id/id/category/profile  , 2018مارس  8مأخوذ يف التاريخ. 

http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/


40 

 

 

وص واملثقفني واملثقفني املسلمني ، كما هو منص التوصل إىل اتفاق لتشكيل مكان مشاورة العلماء

عليه يف ميثاق إنشاء جملس العلماء اإلندونيسي، الذي وقعه مجيع املشاركني يف املداوالت اليت دعت 

 42.فيما بعد إىل املؤمتر الوطين للعالمة األوىل

النهوض،  ةعندما تكون دولة إندونيسيا يف مرحل جملس العلماء اإلندونيسييتزامن زخم أتسيس 

عاًما من االستقالل، حيث استوعبت طاقة األمة على نطاق واسع يف النضال السياسي  30بعد 

للمجموعة وأقل قلقا بشأن قضااي الرفاهية االجتماعية لألمة. على مدى مخسة وعشرين عاماً، حاول 

 :جملس العلماء اإلندونيسي كمكان مداوالت العلماء والزعماء والعلماء املسلمني

 وفري التوجيه واإلرشاد للمسلمني اإلندونيسيني يف حتقيق احلياة الدينية واالجتماعية اليتت .1

 يوافق عليها هللا؛

الدعوة والفتوى يف القضااي الدينية واالجتماعية للحكومة واجملتمع، وتعزيز األنشطة من  .2

 ة؛ألمأجل إقامة العالقات اإلسالمية والوائم بني األداين يف تعزيز وحدة و وحدة ا

                                                 

 42 mui/-organisasi/sejarah-gory/profilehttp://mui.or.id/id/cate , 2018مارس  8مأخوذ يف التاريخ. 

http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/
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أن يكون الوصل بني العلماء واحلكومة واملرتمجني املتبادلني بني الشعوب واحلكومات  .3

 من أجل حتقيق التنمية الوطنية؛

تعزيز العالقات والتعاون بني املنظمات واملؤسسات اإلسالمية واملثقفني املسلمني يف  .4

ومات على املعلتوفري التوجيه واإلرشاد للمجتمع خاصة املسلمني إبقامة املشاورات و 

 43.أساس املعاملة ابملثل

 

 التسويق الشبكي من منظور اقتصادي فين .و

 مفهوم التسويق الشبكي: .1

يعترب التسويق الشبكي حديث النشأة، وأول من قام مبمارسة هذا النوع من التسويق الشبكي 

كة نشأت م وهي شر 1954وكان ذلك عام  (California vitamins)تسمى كاليفورنيا فايتمينز   شركة

يف الوالايت املتحدة األمريكية حيث كانت متخصصة يف مواد التجميل والتنظيف واملكمالت 

  44الغذائية.

                                                 

 43 ,mui/-organisasi/sejarah-http://mui.or.id/id/category/profile  2018مارس  8مأخوذ يف التاريخ. 
 44 https://ar.wikipedia.org,  2017ديسامبري  13مأخوذ يف التاريخ. 

http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/
https://ar.wikipedia.org/
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 أنواع التسويق الشبكي: .2

 للتسويق الشبكي عدة أنواع نذكر منها :

حبيث يشرتط فيها حتقيق التوازن من اجلانبني لكل  (Binary System )أوال: النظام الثنائي 

لى اليمني ومشرتك على اليسار، فمثال إذا كان املطلوب أن تسوق إىل ستة أشخاص، عميل مشرتك ع

 45فيجب أن يكون هنالك ثالثة إىل جهة اليمني، وثالثة إىل جهة اليسار، كما يف الشكل اآليت:

 

ويف هذه احلالة إذا أحضر املوزع شخصا من جهة اليمني وستة أشخاص من جهة اليسار 

 يئا؛ ألنه مل حيقق التوازن املطلوب. فإن املسوق ال يربح ش

                                                 

 45 01-http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl ,ديسامبري  13ريخ مأخوذ يف التا
2017.  

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl-01
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(: ويعتمد هذا النظام على تسويق منتجات أو Matrex Systemاثنيا: نظام املصفوفة )

مستوى عمودي( فيصبح  2مستوى أفقي يف  2) 2*2خدمات الشركة لستة أشخاص أو يعرب عنه ب  

 :الشكل اآليت ساعتها اجملموع اخلاص ابملاتريكس "املصفوفة" ستة أشخاص، ويوضح ذلك

 

ويف هذا النوع من املمكن أن يسوق املوزع لستة أشخاص مباشرة، ومن املمكن أن يسوق 

الثنني، ويسوق كل منهم لشخصني آخرين، ويف كل األحوال سيكتمل املاتريكس ويربح املسوق، ومن 

( 2*1ومنها ) (2*2مث يعيد الدورة مرة أخرى لريبح مرة اثنية. ونظام املاتركس له عدة صور منها )

 (، وغري ذلك.2*3ومنها )

: هذه الطريقة يقوم املوزع ابلسري (Stair-step break-away system)اثلثا: نظام االنفصال 

على نفس هنج التسويق الشبكى فيبيع املنتج ألكرب عدد من األشخاص، ويقوم إبقناعهم ببيع املنتج، 

ق األخرى ل ىف الشبكة، مثله مثل ابقي الطر و سُيدفع له عمولة على كل منتج يباع وكل شخص يدخ
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ىف التسويق الشبكى، ولكن عندما تصل شبكة املوزع حلجم مبيعات معني، وعدد أفراد معني، ينفصل  

كل فرد عن جمموعته، وال تدفع له عمولة عن بيع أي وحدات جديدة للمنتج، أو أشخاص جدد ىف 

أة هناية رية نتيجة لالنفصال فيما يشبه مكافالشبكة، ويعوض عن ذلك حبوافز أو عمولة هنائية كب

 46اخلدمة.

 التسويق الشبكي من منظور شرعي .ز

بعد العرض السابق ملفهوم التسويق الشبكي وآاثره االقتصادية تقتضي األمانة العلمية أن 

يعرض الباحثان األقوال املعاصرة يف حكم التسويق الشبكي، وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم 

 يق الشبكي إىل فريقني كما أييت:التسو 

تاء إىل جواز التسويق الشبكي، منهم دار اإلف ذهب بعض الفقهاء املعاصرين :الفريق األول

بن جربين والشيخ  وجلنة الفتوى ابجلامعة األردنية والشيخ عبد هللا الليبية والتونسية وجلنة الفتوى ابألزهر

 سلمان العودة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:

                                                 

 46 01-http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl,  ديسامبري  13مأخوذ يف التاريخ
2017.  

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl-01
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، وأل التعريف تقتضي العموم، 275قوله تعاىل: }َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الّراَِب{ البقرة / 

فيكون األصل يف البيوع اإلابحة ما مل يرد نص بتحرميه، والتسويق الشبكي معاملة مستحدثة مل يرد فيه 

 نص.

 الفريقني متفق على أن األصل يفوميكن أن يناقش هذا الدليل نأنه خارج حمل النزاع؛ ألن كال 

 املعامالت اإلابحة، واالختالف قد وقع بسبب وجود حمظورات يف املعاملة.

التسويق الشبكي نوع من السمسرة، والعموالت اليت أيخذها املسوق مقابل الداللة  .1

 والرتويج ملنتجات الشركة.

ة مع املسوق م عقد وكالأن التسويق الشبكي نوع من الوكالة ابألجرة، فتقوم الشركة إببرا .2

 لرتويج املنتجات مقابل عموالت على ذلك اجلهد.

أن عمولة التسويق الشبكي تدخل يف ابب اجلعالة؛ وقد عرفها الفقهاء: "التزام عوض  .3

[، 353/ 2معلوم على عمل معني معلوم أو جمهول" ]اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع 

 47وإال فال. فإذا أتى املسوق بعمالء جدد استحق العمولة

                                                 

 47 01-http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl,  ديسامبري  13مأخوذ يف التاريخ
2017. 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl-01


46 

 

 

الفريق الثاين: ذهب مجهور الفقهاء املعاصرين إىل حترمي التسويق الشبكي، ومنهم جممع الفقه 

اإلسالمي ابلسودان، ودائرة اإلفتاء األردنية، ودار اإلفتاء املصرية، واللجنة الدائمة لإلفتاء ابلسعودية، 

ور حرر الكالم يف املسألة، والدكت ودار اإلفتاء الفلسطينية، والدكتور سامي السويلم وهو أول من

يوسف الشبيلي والدكتور أمحد احلجي الكردي والدكتور حسني شحاته والدكتور حسام الدين عفانة 

 48وغريهم، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة وهي:

وجود القمار وامليسر الذي ورد الشرع بتحرميه ملا فيه من املخاطرة والغرر؛ قال هللا تعاىل:  .1

َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ }اَي أَ  ْيطَاِن ي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

 .90فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن{ املائدة / 

 وجود الراب بنوعيه )راب الفضل وراب النسيئة( يف املعاملة؛ .2

أموال الناس ابلباطل، ووجه ذلك أن أصحاب الشركة يتضمن التسويق الشبكي أكل  .3

واملرتبعني على رأس اهلرم هم من جينون األرابح الطائلة على حساب الطبقة الدنيا اليت 

                                                 

 48 01-earch.aspx?ResearchId=102#.WjADbkplhttp://www.aliftaa.jo/Res,  ديسامبري  13مأخوذ يف التاريخ
2017. 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl-01
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ال تتمكن من احلصول على األرابح املرغوبة لتشبع السوق أو استنفاد قوائم املشرتين من 

 معارفه أو غري ذلك.

 ة، من خالل املبالغة والتهويل بفوائد السلعة املروجة،دخول الغش والتدليس يف املعامل .4

 49أو إغراء املشرتكني اجلدد ابلعموالت الضخمة اليت سيجنوهنا من اشرتاكهم.

 

 الفرق بني التسويق الشبكي و السمسرة .ح

 التسويق الشبكي .1

 .شراء املنتجب هصبح عضوا فييأن قبل طلوب امل (أ

يعون شخصني مث اثنني من الناس يبل إذا ابع ل على مكافأة يف بيع السلعو صاحل (ب

 السلع مرة أخرى إىل شخصني وهلم جرا.

فيه  ذا يشملهبغري واضحة و  األجور اليت سيتم قبوهلا من قبل البائعني يف املنتجات (ج

 الغرر.

                                                 

 49 10-http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl , ديسامبري 13مأخوذ يف التاريخ 
2017. 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl-01
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 السمسرة .2

 .وسيطا قبل أن يكون غري مطلوبة شراء املنتج (أ

 األجرة حصلها الوسيط نما ابع من املنتجة. (ب

نسبة من سعر السلع أو عن طريق الإما عن طريق للوسيط  وضوح مجلة األجرة (ج

50.حتديدها

                                                 

 50 01-http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl , ديسامبري  13مأخوذ يف التاريخ
2017. 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#.WjADbkpl-01
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 الباب الثالث

التسويق الشبكي عند فتوى دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي 
 طريقة استنباط أحكامهماو 

 

 التسويق الشبكي عند فتوى دار اإلفتاء املصريةتعريف  .أ

ب ة املسؤول عنها تعتمد على فكرة مفادها قيام البائع الذي يرغوالتسويق الشبكي هو املعامل

يف التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي تشجيًعا للمشرتي كلما جاء عدد معني 

.من املشرتين اآلخرين نتيجة لتسويق ذلك املشرتي، وتزيد نسبة احلافز بناء على زايدة عدد املشرتين
51 

                                                 
 .12/09/2011اتريخ  483رقم  فتوى دار اإلفتاء املصرية 51
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 ند فتوى جملس العلماء اإلندونيسيالتسويق الشبكي عتعريف  .ب

التسويق الشبكي هو طريقة لبيع سلع أو خدمات من خالل شبكة تسويقية من قبل فرد أو 

 52شركات أو وكالة األعمال  إىل عدد من األفراد أو شركات األخرى اي وكالة األعمال على التوايل.

 فتوى دار اإلفتاء املصريةطريقة استنباط أحكام  .ج

 53(25/07/2011يف دار اإلفتاء )التاريخ :  معتمد الفتوى

لدار اإلفتاء املصرية منهجها العتماد الفتوى، ويتمثل هذا املنهج يف نقل املذاهب السنية  .1

األربعة املعروفة املشهورة )احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة( مع االعرتاف ابملذاهب 

 اجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع،األخرى، واالستئناس هبا، بل وترجيحها أحيااًن حل

وهي تلك املذاهب اليت يتبعها بعض املسلمني يف العامل أصوال وفروًعا، وهي: )اجلعفرية 

 .والزيدية واإلابضية( بل والظاهرية اليت يؤيدها جمموعة من العلماء هنا وهناك

                                                 

 عن التسويق الشبكي. 7/2009موي/-/دسن75رقم  جملس العلماء اإلندونسي فتوى 52 
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جملتهدين العظام  مذاهب ا كما أهنا يف خترياهتا الدينية كثريًا ما تتسع دائرة احلجية عندها إىل .2

كاألوزاعي والطربي والليث بن سعد، وغريهم يف أكثر من مثانني جمتهًدا يف التاريخ اإلسالمي، 

تستأنس آبرائهم وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة احلاجة إليها أو ملصلحة الناس أو لتحقيق 

رقًا وغراًب  عصران هذا شمقاصد الشرع الشريف، وهو املنهج الذي ارتضته اجلماعة العلمية يف

 .وعند العقالء من مجيع مذاهب املسلمني واحلمد هلل رب العاملني

وتلتزم دار اإلفتاء مبقررات اجملامع اإلسالمية وعلى رأسها جممع البحوث اإلسالمية التابع  .3

لألزهر الشريف، وجممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، وجممع الفقه 

إلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة؛ وخاصة يف القضااي العامة يف األمور املستحدثة ا

 .54وتشتد حاجة الناس للفصل فيها بشكل مجاعي

كما أهنا قد تلجأ إىل استنباط األحكام من النصوص الشرعية ابلكتاب والسنة مباشرة، فإن  .4

ب الثمانية، ومن الثمانني جمتهًدا، نصوص الشرع أوسع من كل ذلك، فهي أوسع من املذاه

وكذلك هي أوسع من مقررات اجملامع الفقهية، ولذا تلجأ دار اإلفتاء الستنباط احلكم الشرعي 
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مباشرة من دليله يف الكتاب والسنة خاصًة فيما مل يوجد يف كل ذلك، أو كان موجوًدا ولكنه 

 اليت االستنباط ابملعايري ال يتناسب مع احلال، وشرط ذلك أن تكون النصوص حتتمل هذا

 .وضعها األصوليون يف ذلك

ودار اإلفتاء املصرية ملتزمة مبا صدر عن الدار كمؤسسة وال تعارض ما صدر عنها إال لتغري  .5

 55خاص(.األش-األحوال-املكان-اجلهات األربع اليت تستلزم التغري يف الفتوى )الزمان

يان احلكم، يت، هي: التصوير، والتكييف، وبمَتُرُّ الفتوى نأربع مراحل أساسية يف ذهن املف

ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى، وأهم هذه املراحل هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبين عليها ما بعدها: من 

تكييف وبيان حكم وتنزيل، فالتصوير الدقيق املطابق لواقع النازلة املسؤول عنها شرط أساسي لصدور 

الية على وأجريت املراحل الت-وير صحيًحا مطابًقا للواقع الفتوى بشكل صحيح، وكلما كان التص

كانت الفتوى أبعد عن اخلطأ وأقرب إىل حتقيق مقاصد الشرع الكلية ومصاحل اخللق   -الوجه املرضي

املرعية، وانعدام هذا الشرط يؤدي إىل أن تكون الفتوى الصادرة غري معربة عن حقيقة األمر، وعن 

  .حلكم على الشيء فرٌع عن َتَصوُّرهذلك عرب العلماء بقوهلم: ا
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وعبء التصوير أساًسا يقع على السائل، لكن املفيت ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال 

عن اجلهات األربع اليت ختتلف األحكام ابختالفها، وكثريًا ما يتم اخللط واالختالط من ِقَبِل السائل 

 كما ينبغي على املفيت أيًضا أن يتأكد من تعلق  بشأهنا، وهي الزمان واملكان واألشخاص واألحوال،

56السؤال ابلفرد وابجلماعة؛ ألن الفتوى ختتلف ابختالف هذين األمرين
. 

وتزداد أمهية تصوير الفتاوى إذا تعلقت ابملعامالت املستحدثة؛ كما هو احلال يف التسويق 

تماعية واسعة ريات اقتصادية واجالشبكي والتسويق اهلرمي، وقد تبني أن هلذا النوع من املعامالت أتث

املدى بعد ازدايد الشكوى منها ومن آاثرها؛ ولذلك أحجمت أمانة الفتوى بدار اإلفتاء املصرية عن 

لِّها حىت تستجمع املعلومات املتاحة حول هذه املعامالت وتدرس مآالهتا واآلاثر  استمرار الفتوى حِبِ

لة اجتمعت األمانة يف هذا الصدد ابألطراف ذات الصاليت ميكن أن تسببها على االقتصاد احمللي، و 

 57هبذه املعاملة؛ حرًصا على االطالع املباشر على تفاصيلها، ملتزمًة ابلنظر يف واقع املعاملة يف مصر.
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وبعد هذه االجتماعات تبني لألمانة أنه ال بد من التقرير والتأكيد ألصوٍل وأسٍس مهمة 

 :من املعامالت، ومن أهم هذه األمور تكشف عن أهم مالمح سياق هذا النوع

 أن الراجح من آراء اخلرباء االقتصاديني عدم التفرقة بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي .1

. ملا تشتمل عليه املعاملتان من االشرتاك يف االعتماد على (Q.net)الذي إحدى صوره 

ين على التشجري  املبمفهوم التسويق املباشر، إضافة إىل تبين مفهوم التسويق التشعيب

 .واألذرع، وهذا يعين أن التسويق الشبكي واهلرمي مها من قبيل األشباه

 :أن هذا النوع من التسويق له خصائص ميكن رجوعها إىل أمرين .2

 .األول: ختفيض تكلفة التسويق والرتويج عن طريق تقليل الوسائط والبيع املباشر

 .رفة الدقيقة حبركة املنتجات والعميلوالثاين: التحكم يف التوزيع من خالل املع

أن واقع هذا النوع من التسويق يف السوَقني املصرية والعاملية يكشف عن أن أهم املنتجات  .3

اليت يتم تسويقها من خالل هذا النظام تتمثل يف بعض السلع واخلدمات مثل الساعات، 

 .والتملك بنظام اقتسام الوقت املعروف ابسم اتمي شري
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مارسة يف عامل التسويق املباشر يشتمل على نوعي املمارسة: اجلادة؛ اليت جتمع أن واقع امل .4

 .غالًبا بني شراء املنتج والتسويق له، واحملتالة غري اجلادة

من أهم مالمح واقع هذه املعاملة عدم توفر األطر القانونية اخلاصة املنظِّمة لعمل الشركات  .5

 .58لتنظيم التعامل هبايف هذا اجملال؛ فال توجد قوانني مسنونة 

 :أن مؤشرات التحليل االقتصادي هلذه املعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سليب، أمهها .6

 .(. غياب الرقابة املاليةأ

(. التأثري السليب هلذه املعاملة على االقتصادايت احمللية، وذلك يتضح يف جانيب اإلنتاج ب

 .وحجم االدخار من العملة األجنبية

طري على منظومة القيم يف اجملتمعات من خالل التشجيع على االستهالك (. واألثر اخلج

 .59غري الرشيد، وعلى االجتاه حنو الكسب السريع الذي ال ينتج عن حتسن يف حجم اإلنتاج
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هناك مؤشرات توضح أتثر منظومة العمل التقليدية سلبيًّا هبذه املعاملة؛ حيث تغري مفهوم  .7

 إىل العمل املطلق من قيدي السلطة واملسؤولية اللََّذين هبما العمل من العمل املنظم إدارايًّ 

ميكن القيام ابملتابعة والتعديل لألداء، وكذلك احملاسبة على مدى مشروعية األدوات 

 املستخدمة يف العمل.

وهناك مؤشرات أخرى ملموسة توضح عموَم البلوى هبا وحَتَوَُّل كثرٍي ِمن املمارسني هلذه   .8

، مبا يْؤِذن  (Full time) إىل العمل كلَّ الوقت (Part time) املعاملة ِمن العمل بعَض الوقت

ية ر ابنسداد املهن أو أتثرها سلًبا على األقل، وخري شاهد لذلك: ما رَصَدْته دار اإلفتاء املص

الهتا اإلحصائية اليومية للفتاوي اليومية إليها عرب منافذها املختلفة؛ شفوية وهاتفي ة يف معدَّ

 60وإلكرتونية ومكتوبة من أسئلة كثرية عن هذا النوع من املعامالت.

وخبصوص هذه املعاملة حمل السؤال فإهنا تشتمل على شرط التوازن يف حق املشرتي املسوِّق 

ن يقوم ابلتسويق لعدد من املشرتين ميتدون يف شكل ذراعني، يف كل ذراع حيث يشرتط يف حقه أ

  .عدد حمدد من املشرتين
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وعليه فإذا كانت صورة املسألة على ما ذكران، ويف السياق املشار إليه سلًفا، فإن الفقهاء 

 :والعلماء املعاصرين سلكوا مسلكني يف تكييفها، مها

ملة من خالل العقود املسماة يف الفقه املوروث سواء املسلك األول: وهو تكييف هذه املعا

جبعلها عبارة عن عقدين منفصلني، أم عن طريق جعلها عقدين مركبني. وقد اختلفوا يف تعيني العقدين؛ 

 .فقال فريق: مها الشراء واجلعالة، وقال اآلخر: الشراء والسمسرة

نص عليها اليت مل ي- املسماة املسلك الثاين: هو تكييف هذه املعاملة من خالل العقود غري

، وهذا مقتضى ما تشتمل عليه هذه املعاملة من عناصر ومكوانت اقتصادية جديدة -يف الفقه املوروث

متتاز هبا عن العقود املسماة يف الفقه املوروث. ويتضح من اختالف املسلكني أن املعىن املؤثر يف 

يني العقد األْلَيق سلك األول خيتلف أصحابه يف تعتكييف هذه املعاملة يتمثل يف عملية التسويق؛ فامل

ومها عقدين منفصلني، أم تبنَّوا اتصاهلَ  ا بعملية التسويق سواء تبنَّوا انفصاهلا عن عقد الشراء األول وصريَّ

ومها عقًدا مركًبا منهما. واملعاملة املسؤول عنها سويقي قد واليت ميكن تسميتها ابلشراء الت به، وصريَّ



57 

 

 
 

ى معاٍن ال تظهر إال من خالل تتبع املآالت ومراجعة خرباء السوق، وهذا جيعلها حراًما اشتملت عل

 :61شرًعا على كال املسلكني، وأهم هذه املعاين

 :. خمالفة هذه املعاملة لشرطني من شروط صحة املعامالت املستحدثة، ومها1

 ن أجله حرَّم الشرعأ(. اشرتاط حفاظ املعاملة على اتزان السوق، وهو الشرط الذي م     

ي الرُّْكَبان نما جيعل هذه املعاملة ذات أتثري سليب على السوق  .الشريف االحتكاَر وتَ َلقِّ

ب(. حتقيق مصلحة املتعاقدين؛ حيث إن مصلحة املشرتي املسوِّق تزيد نسبة املخاطرة      

 .فيها بشكل واضح نتيجة صعوبة حتقق شرط العائد املادي للتسويق

احلماية ملن ميارس هذه املعاملة من الناحيتني االقتصادية والقانونية، وهذا جيعل . فقدان 2

َسوِّق يتعرض خلطر كبري متولد من عدم وجود تشريع ينظم العالقات بني الشركة البائعة 
ُ

املشرتي امل

ه ابلرجوع على الشركة ومقاضاهتا إذا احتاج إىل ذلك يف ا تيفاء سواملشرتي؛ فليس لألخري ما يضمن حقَّ

َسوِّق قد يبذل جهًدا ويتكبد يف سبيل التسويق هلذه السلعة وقًتا وجهًدا كثريًا،
ُ

 حقوقه؛ فاملشرتي امل
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وهو قد بذل ذلك حتت وعد من الشركة نأداء مقابل هلذا اجلهد ابلشرط املتفق عليه، وال يوجد يف 

 .62احلقيقة ما يضمن ذلك من الناحية القانونية

ملال إن الطريقة اليت جتري هبا هذه املعاملة تعترب جمرد وسيلة لكسب اابإلضافة إىل ما سبق ف

السريع ال أكثر، سواء ابلنسبة لصاحب الشركة أو للعمالء، فإنه مع توسط السلعة يف كسب املال 

هنا، إال أن السلعة مل تعد هي املقصودة يف عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غري 

قيقي الظاهر من هذه املعاملة جمرد التوصل إىل الربح، ولقد قال مجع من الفقهاء مؤثر، فاملقصد احل

إبعمال املعاين واألخذ هبا يف العقود اليت يقوى فيها جانب املعىن؛ قال العالمة ابن حجر اهليتمي يف 

اعاة ، ط. دار إحياء الرتاث العريب(: ]وزعم أن الصحيح مر 402/ 4"حتفة احملتاج يف شرح املنهاج" )

اللفظ يف املبيع ال املعىن غري صحيح؛ بل اترة يراعون هذا واترة يراعون هذا حبسب املدرك[ اه . قال 

ليهم مراعاة : ]والغالب ع-السابق-العالمة ابن قاسم العبادي يف "احلاشية" معلًقا على كالم ابن حجر

 .63اللفظ ما مل يَ ْقَو جانُب املعىن[ اه 
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ه املعاملة تكون هبذه احلال املسؤول عنها حراًما شرًعا؛ الشتماهلا وبناء على ذلك كله: فإن هذ

على املعاين السابقة، خاصة بعد أن ثبت لدى أهل االختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق 

لُّ مبنظومة العمل التقليدية اليت تعتمد على الوسائط املتعددة، وهو يف ذات الوقت ال يُنِشُئ منظومة  خيُِ

بديلة منضبطة ومستقرة، وُيضيِّق فرص العمل، وُوِجد أن هذا الضَّرب من التسويق قد يدفع أخرى 

األفراد إىل نمارسات غري أخالقية من كذب املوزع أو استخدامه أللوان من اجلذب ميكن أن متثل عيًبا 

-راء السلعةوهو ش-يف إرادة املشرتي؛ كالرتكيز على قضية العمولة وإهدار الكالم عن العقد األساس 

، وقد سبق ألمانة الفتوى أن نبَّهت يف الفتوى السابقة بشأن هذه املعاملة إىل أن ُخُلوَّها من هذه 

احملاذير شرط يف ِحلِّها؛ فحصل اللبس بعدم االلتفات إىل هذه القيود، وقد تبني ألمانة الفتوى بعد 

م متنع حلها؛ وهذا ما دعاها إىل اجلز دراسة واقع هذه املعاملة أهنا مشتملة على هذه احملاذير اليت 

بتحرميها صراحًة؛ فال حيل التعامل هبا حينئٍذ لعدم سالمتها من هذه احملاذير املذكورة؛ حيث ال توجد 

احلماية القانونية واالقتصادية للمشرتي املسوِّق، وحيث حتققت فيها الصورية يف السلعة حمل التسويق 

بح النظام وليست مقصودة لذاهتا وال حمتاًجا إليها ابلفعل، وأص اليت صارت جمرد وسيلة لالشرتاك يف
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وهللا سبحانه  .إخالهلا مبنظومة العمل التقليدية واقًعا صعًبا ملموًسا حيتاج إىل عالج حقيقي وحاسم

.وتعاىل أعلم
64 

 فتوى جملس العلماء اإلندونيسيطريقة استنباط أحكام  .د

بتجميع املبادئ التوجيهية إلصدار فتوى جملس  جملس العلماء اإلندونيسي بشكل عام، قامت

تنص املبادئ التوجيهية على أن كل فتوى . U596/MUI/X/1997العلماء اإلندونيسي الصادرة رقم: 

جيب أن تكون رأاًي قانونًيا لديه أقوى األسس وجيلب املصلحة للشعب. األساس األساسي للفتوى 

القياس وغريها من األدلة احلكمية. وكان جملس العلماء هو القرآن الكرمي، احلديث الشريف، اإلمجاع، 

اإلندونيسيي يف تقرير على الفتوى يتأسس فيه ثالثة أحوال: أوال, اآلايت القرآنية, اثنيا, األحاديث 

 65النبوية, اثلثا, إجتهاد العلماء الفقهية القدماء.

اع العلماء. يشري يف إنتاج فتوى الذي قد ذكر هو إمج جملس العلماء اإلندونيسي أتسيس

اإلمام الشافعي يف كتاب الرسالة إىل أنه "ال ينبغي ألحد أن يتحدث عن أي شيء متعلق ابحلالل 

                                                 

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

65 Aunur Rohim Faqih, dkk, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 

59.  

http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
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واحلرام ، لكن جيب أن يكون له أساس علمي. األساس العلمي للمشكلة هو القرآن والسنة واإلمجاع 

.والقياس
 67وكذالك األدلة املعتربة. 66

فتواها ال يرفض احلجج القانونية غري تلك اليت اتفق عليها  يف جملس العلماء اإلندونيسي إن

االستحسان، اإلستصحاب، شد الذريعة و غريها من احلجج اليت ال تزال موضع خالف  العلماء، مثل

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

األئمة السابقة للمذهب الفقهي و الفقهاء. معرفة أساسيات وشكل استدالله،  االعتبار و تنظر يف آراء

 68والنظر يف أكثر فائدة و مصلحة للناس.

 طريقة التقرير للفتوى:

مراجعة رأي أئمة املذاهب والعلماء املعتربة حول املشكلة اليت جيب تقدميها، ومتابعة احلجج  .1

 أو األدلة بعناية.

 انونية الواضحة كما هي مكتوبة.ينبغي تسليم املسألة الق .2

                                                 

 .471(, ص. 1940الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس, الرسالة, احملقق: أمحد شاكر, )مصر: مكتبة احلليب,  66 
67 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 

h. 19. 
68 Al Fakhri Zakirman, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jurnal IAIN Pontianak, h. 166. 
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 :يف حالة اخلالفية بني املذاهب، فكان .3

ويستند قرار الفتوى على نتيجة اكتشاف التقاطع بني آراء علماء املذاهب من طريقة  (أ

 اجلمع والتوفيق.

إذا مل ينجح، فإن قرار الفتوى مبين على نتيجة الرتجيح بطريقة املقارنة ابستخدام قواعد  (ب

 ارنة.أصول الفقه املق

يف األمر الذي ليس فيها رأي قانوين بني املذاهب, كان تقرير الفتوى على نتيجة االجتهاد  .4

 اجلامعي مبنهج بياين، تعليلي )قياسي، استحساين، إحلاقي( ، استصالحي، و سد الذريعة.

 69وجوب تنبه قرار الفتوى إىل املصاحل العامة و مقاصد الشريعة. .5

كانت القضية هلا رأي واحد فقط، ميكن جمللس العلماء   والشرح أبلغ من ذالك يعين إذا

)وهي جلنة الفتوى أو الفريق اخلاص يف هذه احلالة( أن تتخذ قرار الفتوى. يصبح القانون  اإلندونيسي

خيتار الرأي  جملس العلماء اإلندونيسي و إذا اتضح أكثر من رأي، فإن70الذي مت االتفاق عليه إلزامًيا.

                                                 
69 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 

h. 20. 
70 Al Fakhri Zakirman, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 166. 



63 

 

 
 

أو إبداء زايدة قوة الّدليل على  71كيد رأي واحد( مبعين العمل ابلدليل الراجح,من خالل الرتجيح )أت

وسيتم اختيار اآلراء اليت هلا أقوى قاعدة وأعظم فائدة  73أو تقوية أحد الدليلني. 72الّدليل املعارض له.

 فائدة لألمة كقرارات الفتوى. ألن ليس كل الشريعة أو األحكام اإلسالمية قائمة ابألدلة القطعية.

والرّتجيح عند األصولّيني له قواعده وأصوله. وإمّنا يطلب الرّتجيح عند تعارض دليلني ظنّ ّيني ألن 

القطعيات ال تعارض وال ترجيح بينهما فريّجح أحد الّدليلني بزايدة قّوة على الّدليل اآلخر املعارض 

 74له، وجيب العمل ابلرّاجح.

إمجاع الصحابة. رأوا نأن أصحاب النيب و من األسباب اليت استخدمها الرأي األول هو 

صلى هللا عليه وسلم وافقوا على التعامل األدلة القوية. إذا مل تكن الرتجيح نأقوى حجة مطلوبة، فمن 

و جيادل آخرون نأنه إذا كانت هناك مقرتحني  .اليقني أن الصحابة ال يشريون أو ال يعملون ابلرتجيح

                                                 

(, 2006حممد مصطفى الزحيلي, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي, اجلزء الثاين, )دمشق, دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع,  71 
 .426ص. 

مؤسسة الرسالة،  زء اثنا عشر, )لبنان:حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي, ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهيَّة, اجل 72 
 . 303(, ص. 2003

د بْن حَسنْي بن َحسْن اجليزاين, معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة, )مكتبة شاملة: دار ابن اجلوزي,  73  (, ص. 2004حممَّ
274. 

 .303الِفْقِهيَّة, ص. حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي, ُمْوُسوَعة الَقواِعُد  74 
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مراجعة أي منهما. االختيار هو اثنان فقط. أواًل: اخرت واحدة  متناقضني، فإن اجملتهد ال حيتاج إىل

 75دون أن ترى أيهما األقوى. اثنًيا: ال تستمر يف عملية االجتهاد.

جملس العلماء اإلندونيسي ينظر إىل مصاليح  إذا نظران أبعد من ذلك، فإن قرار فتاوى

قرر فيه القرار حول املعايري   2005ام يف ع املسلمني. يف املعتمر الوطين جمللس العلماء اإلندونيسي

وفقاً لإلمام الغزايل، فإن املعىن يف األصل هو أخذ املنفعة أو رفض الضرر )أشياء ضارة(. و  املصلحة.

 77أو املصلحة مبعىن احملافظة على مقصد الشارع.  76أو يف مرجع اخر اْلمصلَحة مبَْعىن الّصالح,

ض الشريعة )الشريعة اإلسالمية(. إن املقاصد املصاحل اليت نقصدها هو احلفاظ على غر 

أو مقاصُد  78الشرعية هي مجلة ما أراده الشارع احلكيم من مصاحل ترتتب على األحكام الشرعية.

رائَع. ريعِة هي األغراُض الَّيت ألجِلَها شرَع هللاُ الشَّ املقاصد اليت رغب فيها الإلنسان هي مخسة:  79الشَّ

                                                 
75 Al Fakhri Zakirman, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 166. 

(, ص. 2002حممد طاهر حكيم, رعاية املصلحة واحلكمة يف تشريع نيب الرمحة, )املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة,  76 
200. 

الطاهر بن عاشور التونسي, مقاصد الشريعة اإلسالمية, اجلزء الثاين, )قطر, وزارة األوقاف والشؤون حممد الطاهر بن حممد بن حممد  77 
 .488(, ص. 2004اإلسالمية، 

 .15(, ص. 2001نور الدين بن خمتار اخلادمي, علم املقاصد الشرعية, )مكتبة شاملة, مكتبة العبيكان,  78 
اعة والنشر وب اجلديع العنزي, تيسرُي علم أصول الفقه, )لبنان, مؤسسة الراين للطبعبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعق 79 

 .328(, ص. 1997والتوزيع، 
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وعقلهم, وأحفادهم, وأمواهلم. و القانون اليت حتتوي على الغرض من  احلفاظ على دينهم, وروحهم,

 80احلفاظ على هذه األشياء اخلمسة يسمى ابملصلحة و رفض املفسدة هو املصلحة.

ارِع احلَِْكيم لِِعبَ  َفَعة الَّيِت َقصدَها الشَّ رِيَعة اإلسالمية ِهَي: "اْلَمن ْ اِدِه، واملصلحة ِعْند ُعَلَماء الشَّ

 81دينهم ونفوسهم وعقوهلم ونسلهم َوأَْمَواهلْم طبق تَ ْرتِيب مِعني ِفيَما بَينَها".من حفظ 

حصر العلماء مصاحل الناس وقسموها حبسب أمهيتها وخطورهتا وأثرها يف احلياة وحاجة الناس 

 إليها إىل ثالثة أقسام، وأن مقاصد الشريعة جاءت لتحقيق هذه املصاحل نأقسامها الثالثة وهي:

 الضرورية: وهي اليت تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، وإذا فقدت هذه املصاحل .1

املصاحل الضرورية اختل نظام احلياة، وفسدت مصاحل الناس. وهي: الدين والنفس والعقل 

 82والعرض أو النسب واملال.

                                                 
80  Al Fakhri Zakirman, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 168-169.  

 .200حممد طاهر حكيم, رعاية املصلحة واحلكمة يف تشريع نيب الرمحة, ص.  81 
(, 2006د مصطفى الزحيلي, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي, اجلزء األول, )دمشق, دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع، حمم 82 

 .112ص. 
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، ةاملصاحل احلاجية: وهي األمور اليت حيتاجها الناس لتأمني شؤون احلياة بيسر وسهول .2

وتدفع عنهم املشقة وإذا فقدت هذه األمور ال خيتل نظام حياهتم ولكن يلحقهم احلرج 

 83والضيق واملشقة.

املصاحل التحسينية: وهي األمور اليت تطلبها املروءة واآلداب، وإذا فقدت هذه األمور  .3

 84حيسون ابخلجل، وتتقزز نفوسهم، وتستنكر عقوهلم، وأتنف فطرهتم من فقدها.

اخر يذكر نأن ضوابط املصلحة. وهي مخسة أمور:كون النفع والضر حمققني، و يف مرجع 

غالبني، واضحني ال ميكن االجتزاء عنهما بغريمها، وكون أحدمها يف حال املساواة بضده يعضده مرجح 

 85من جنسه، وكون أحدمها منضبطاً حمققاً واآلخر مضطرابً.

, 2005ابع جمللس العلماء اإلندونيسي سنة رقم السادس للمعتمر الوطين الس رسالة التقرير يف

 نقاط حول معايري املصلحة: جملس العلماء اإلندونيسي ثالث عني

                                                 

 .113حممد مصطفى الزحيلي, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي, ص.  83 
 .114حممد مصطفى الزحيلي, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي, ص.  84 
 .562بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, مقاصد الشريعة اإلسالمية, اجلزء الثاين, ص.  حممد الطاهر 85 
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املصلحة عند األحكام الشرعية هي حتقيق أهداف الشريعة )املقاصد الشريعة( تتحقق  .1

يف شكل احلفاظ على االحتياجات األساسية اخلمسة الضرورية. وهي الدين و العقل 

 النفس و النسب.و الروح أو 

الشريعة اليت تربرها الشريعة هي املساواة اليت ال تتعارض مع النصوص. لذلك، ال ينبغي  .2

 أن تتعارض املصاحل مع النصوص.

احلق يف حتديد هل هو مصلحة أم ال عند الشارع, هو مؤسسة ذات االختصاص يف  .3

 86جمال الشريعة ونفذت من االجتهاد اجلماعي.

 87ت للتسويق الشبكي اإلسالميالتوجيهات أو اإلرشادا

 :النظر إىل

أن طريقة بيع السلع واملنتجات اخلدمية ابستخدام التسويق الشبكي أو منط املبيعات املتدرج 

ة قد مت نمارسته وتطبيقه من قبل اجملتمع. قد تطور التسويق الشبكي بطريق مبا يف ذلك التسويق الشبكي

                                                 
86 Al Fakhri Zakirman, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 169. 

 عن التسويق الشبكي. 7/2009موي/-/دسن75رقم  جملس العلماء اإلندونسي فتوى 87 
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ن أن التأكيد على موافقته ابملبادئ الشريعة ؛ حبيث ميكمع ابتكارات وأمناط متنوعة، ولكن مل يتم 

تضر ابجملتمع وحتتوي على أشياء نمنوعة وحرام ؛ لذلك من الضروري إبصدار الفتوى عن نظام التسويق 

 88الشبكي من أجل احلصول على توجيهات أو إرشادات واضحة للشريعة.

 الذكر إىل: 

 89القران الكرمي .1

َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن جِتَ اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ  (أ ارًَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم وا اَل أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 (29َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما )النساء: 

 (1اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا اِبْلُعُقوِد )املائدة:  (ب

ْقَوى..... )املائدة: َوت َ  (ج  (1َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّ

ِفنَي ) (د ( َوِإَذا َكاُلوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم 2( الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفوَن )1َوْيٌل لِْلُمطَفِّ

 (3-1)املطففني:  (3خُيِْسُروَن )

                                                 
88 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 

h. 805-806. 
89 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 806-807. 
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تَ ُغوا فَ  (ه  (198)البقرة:  ْضاًل ِمْن َربُِّكمْ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ب ْ

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الّرابَ  (و  (275)البقرة:  َوَأَحلَّ اَّللَّ

 (279)البقرة:   اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُمونَ  (ز

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ  (ح ْيطَاِن ا اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ لشَّ

 90(.90فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )املائدة: 

 91احلديث .2

ْسِلُمْوَن َعلَى ُشُرْوِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َحرََّم َحاَل اًل َأْو َأَحلَّ َحرَاًما )رواه الرتمذي عن عمرو  (1
ُ

امل

 بن عوف

 ن أيب سعيد اخلدري(الَ َضَرَر َوالَ ِضرَاَر )رواه ابن ماجه والدارقطين وغريمها ع (2

رِْيَكنْيِ َماملَْ خَيُْن َأَحُدمُهَا َصاِحَبُه فَِإَذا َخانَ  (3  َأَحُدمُهَا إنَّ هللَا تَ َعاىَل يَ ُقْوُل : أاََن اَثِلُث الشَّ

 َصاِحَبُه َخَرْجُت ِمْن بَ ْيِنِهَما )رواه ابو داود عن أيب هريرة( احلديث القدسي

                                                 
90 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 806-807. 
91 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 807-810. 
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َغَرِر )رواَه اخلمسة َعْن َلْيِه َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع احلََْصاِة، َوَعْن بَ ْيِع الْ هَنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  (4

 َأيب ُهَريْ رََة(

َنا فَ َلْيَس ِمنَّا )رواَه مسلم َعْن َأيب ُهَريْ رََة( (5  َمْن َغشَّ

ْلَواِن اْلَكا ِهِن )متفق حُ هَنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن مَثَِن اْلَكْلِب َوَمْهِر اْلبَ ْغِي وَ  (6

 عليه(

َتِة َواخْلِْنزِْيِر َواأْلَْصَناِم؛ َفِقْيَل: اَيَرسُ  (7 وَل هللاِ أَرَأَْيَت ُشُحوَم ِإنَّ هللاَ َوَرُسوَلهُ َحرََّم بَ ْيَع اخْلَْمِر َواْلَمي ْ

ُفُن َويُْدَهُن هِبَا اجْلَُلوُد َوَيسْ  َا يُْطَلى هِبَا السُّ َتِة فَِإهنَّ ْصِبُح هِبَا النَّاُس؟ فَ َقاَل اَل، ُهَو َحرَاٌم. تَ اْلَمي ْ

ا َحرََّم مُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َذاِلَك: قَاَتَل هللُا اليَ ُهوَد، ِإنَّ هللاَ   لَ مَّ

 ُشُحوَمَها مَجَُلوُه مُثَّ اَبُعوُه فََأَكُلوا مَثََنُه )متفق عليه(

 92 الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي )رواه أمحد والرتمذى(.َلَعَن هللاُ  (8

 القواعد الفقهية .3

                                                 
92 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 807-810. 
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 .اأَلْصُل يف اْلُمَعاَماَلِت ْاإِلاَبَحُة ِإالَّ َأْن َيُدلَّ َدلِْيٌل َعَلى حَتْرميَِْها (1

ةِ  (2 . األْجُر َعلَى َقدِر اْلَمَشقَّ
93 

 

 :االهتمام إىل

 2000مارس  20بتاريخ  ((MPP/Kep/3/2000/73قرار وزير الصناعة والتجارة رقم  .أ

 فيما يتعلق ابألحكام املتعلقة ابلنشاط التجاري للمبيعات املتدرج ؛

 22الباب الثامن الفصل  (MPP/Kep/10/2001/289)قرار وزير الصناعة والتجارة رقم   .ب

 بشأن اإلذن التجارية للمبيعات املتدرجة ؛

إصدار إذن األعمال بشأن  (M-DAG/PER/9/2007/36)نظام وزير التجارة رقم  .ج

 التجارية ؛

                                                 
93 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah , h. 810. 
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 2008أغسطس  21بتاريخ  (M-DAG/PER/8/2008/32)نظام وزير التجارة رقم  .د

 94بشأن تنفيذ نشاط األعمال التجارية مع نظام البيع املباشر.

 القرر: الفتوى عن توجيه التسويق الشبكي اإلسالمية

 :التالية الشروطجيب للتسويق الشبكي أن تفي الشروط العامة: 

هناك أشياء من املعامالت احلقيقية اليت جيري تداوهلا يف شكل سلع أو منتجات  .13

 خدمات؛

السلع أو اخلدمات املتداولة يف اخلدمات غري حمظورة أو تستخدم يف أي بضائع غري  .14

 .مشروعة

املعامالت يف هذه الصفقات ال حتتوي على عناصر من الغرار و ميسر و الراب و ضرر  .15

 ؛و ظلم و غري أخالقية

ال يوجد سعر مفرط أو تكلفة مفرطة، نما يضر ابملستهلك ألنه ال يتناسب مع النوعية  .16

 95أو الفوائد اليت حيصل عليها؛

                                                 
94 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 810-811. 
95 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 813. 
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تستند اللجنة اليت تعطىها الشركة ألعضاء كل من احلجم والشكل إىل أداء عمل حقيقي  .17

ي سيتصل مباشرة حبجم أو قيمة بيع السلع أو منتجات اخلدمات، ويكون الدخل الرئي

 للشركاء التجاريني يف مكتب املدعي العام؛

املكافأة اليت تقدمها الشركة لألعضاء )الشركاء التجاريني( جيب أن تكون واضحة يف  .18

العدد إذا كان العقد وفقا للهدف املبيعات من السلع أو منتجات اخلدمة اليت وضعتها 

 الشركة.

سلع دون ترويج أو بيع ال ال جيوز احلصول على عموالت أو مكافآت على أساس منتظم .19

 أو اخلدمات؛

إعطاء عمولة أو مكافأة من قبل الشركة ألعضاء )شركاء األعمال( ال يسبب إغرا ء.  .20

اإلغراء "هو جذب استثنائي جيعل الناس يتجاهلون التزاماهتم للقيام ابألشياء أو 

 96املعامالت من أجل احلصول على املكافأة املوعودة أو العمولة.

 غالل وظلم يف توزيع العالوات بني العضو األول والعضو التايل.ال يوجد است .21

                                                 
96 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 813-814. 
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إن نظام جتنيد األعضاء وشكل اجلوائز واألحداث االحتفالية ال يتضمن عناصر تتعارض  .22

 مع العقيدة والشريعة والشخصية النبيلة، مثل الشرك والطوائف واألخالق وغريها؛

 يني؛د وتوجيه عضو التعيلتزم كل شريك جتاري يضطلع بتعيني األعضاء إبرشا .23

عدم القيام نأنشطة لعبة املال. لعبة املال هي نشاط مجع األموال العامة أو ضرب من  .24

املال عن طريق نمارسة توفري اللجان واملكافآت من نتائج التوظيف اجلديد أو تسجيل 

شركاء األعمال أو االنضمام يف وقت الحق وليس من بيع املنتج ولكن يباع املنتج فقط  

 97تمويه أو ليس لديها اجلودة أو اجلودة اليت ميكن أن تكون خاضعة للمساءلة.ك

 :هي شروط العقد: العقود اليت ميكن استخدامها يف التسويق الشبكي اإلسالمية

عن  (DSN-MUI/III/2006/52)يشري عقد البيع أو املراحبة إىل مضمون الفتوى رقم  .أ

 ن اخلصومات يف املراحبة ؛ع (DSN-MUI/IX/2000/16)املراحبة؛ فتوى رقم 

عن  (DSN-MUI/III/2006/52) يشري عقد الوكالة ابألجرة إىل مضمون الفتوى رقم .ب

 الوكالة ابألجرة  يف التأمني وإعادة التأمني ؛

                                                 
97 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 814. 
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عن عقد  (DSN-MUI/XII/2007/62)يشري عقد اجلعالة إىل مضمون الفتوى رقم  .ت

 ,اجلعالة

عن متويل  (DSN-MUI/IV/2000/9)يشري عقد اإلجارة إىل مضمون الفتوى رقم  .ث

 اإلجارة, 

العقود األخرى تتفق ابملبادئ الشريعة بعد الفتوى الصادرة عن جملس الشريعة الوطين,  .ج

98جملس العلماء اإلندونيسي.
  

سويق التعن  مقارنة فتوى دار اإلفتاء املصرية و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي .ه

 الشبكي

ي نباط أحكام دار اإلفتاء املصرية و جملس العلماء اإلندونيسيطريقة است واملقارنة الظاهرة بني

مد على فكرة هو املعاملة املسؤول عنها تعت عند دار اإلفتاء املصرية التسويق الشبكياوال من التعريف. 

مفادها قيام البائع الذي يرغب يف التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي تشجيًعا 

دد معني من املشرتين اآلخرين نتيجة لتسويق ذلك املشرتي، وتزيد نسبة احلافز للمشرتي كلما جاء ع

                                                 
98 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 814. 
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.بناء على زايدة عدد املشرتين
ة لبيع هو طريقجملس العلماء اإلندونيسي التسويق الشبكي عند  وإما 99

سلع أو خدمات من خالل شبكة تسويقية من قبل فرد أو شركات أو وكالة األعمال  إىل عدد من 

ومن هنا يستنبط نأن التسويق الشبكي  100و شركات األخرى اي وكالة األعمال على التوايل.األفراد أ

 .طريقة لبيع سلع إىل عدد معني من املشرتين شبكة تسويقية

ية لدار اإلفتاء املصر طريقة استنباط أحكامهما. و اثنيا من منهجها العتماد الفتوى أو 

ة ، ويتمثل هذا املنهج يف نقل املذاهب السنيكامهطريقة استنباط أحمنهجها العتماد الفتوى أو 

األربعة املعروفة املشهورة )احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة( مع االعرتاف ابملذاهب األخرى، 

واالستئناس هبا، بل وترجيحها أحيااًن حلاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع. وقد ترجحها لقوة 

وتلتزم دار اإلفتاء  .أو ملصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف الدليل أو لشدة احلاجة إليها

مبقررات اجملامع اإلسالمية وعلى رأسها جممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر الشريف، وجممع الفقه 

اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، وجممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي 

ودار اإلفتاء  .مبكة. قد تلجأ إىل استنباط األحكام من النصوص الشرعية ابلكتاب والسنة مباشرة

                                                 
 .12/09/2011اتريخ  483رقم  فتوى دار اإلفتاء املصرية 99
 عن التسويق الشبكي. 7/2009موي/-/دسن75رقم  جملس العلماء اإلندونسي فتوى 100 
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املصرية ملتزمة مبا صدر عن الدار كمؤسسة وال تعارض ما صدر عنها إال لتغري اجلهات األربع اليت 

 101األشخاص(.-األحوال-املكان-تستلزم التغري يف الفتوى )الزمان

 ونيسية كانت طريقة االستنباطه أو التقرير للفتوى هي:وجمللس العلماء اإلند

مراجعة رأي أئمة املذاهب والعلماء املعتربة حول املشكلة اليت جيب تقدميها، ومتابعة  .1

 احلجج أو األدلة بعناية.

 ينبغي تسليم املسألة القانونية الواضحة كما هي مكتوبة.  .2

 :يف حالة اخلالفية بني املذاهب، فكان .3

الفتوى على نتيجة اكتشاف التقاطع بني آراء علماء املذاهب من  ويستند قرار (أ

 طريقة اجلمع والتوفيق.

إذا مل ينجح، فإن قرار الفتوى مبين على نتيجة الرتجيح بطريقة املقارنة ابستخدام  (ب

 قواعد أصول الفقه املقارنة.

                                                 

 101  lifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101a-http://www.dar , 2018مارس  8مأخوذ يف التاريخ. 

http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
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ة جيف األمر الذي ليس فيها رأي قانوين بني املذاهب, كان تقرير الفتوى على نتي .4

االجتهاد اجلامعي مبنهج بياين ، تعليلي )قياسي، استحساين، إحلاقي( ، 

 استصالحي، و سد الذريعة. 

 102وجوب تنبه قرار الفتوى إىل املصاحل العامة و مقاصد الشريعة. .5

ومن هنا نستطيع أن نستنبط نأهنما متساويني يف هذا احلال ولكن ابختالف خفيف يف 

فتاء مبقررات اجملامع اإلسالمية وعلى رأسها جممع البحوث اإلسالمية املسئلة واحدة. تلتزم لدار اإل

التابع لألزهر الشريف، وجممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، وجممع الفقه 

اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة و كان دار اإلفتاء املصرية ملتزمة مبا صدر عن الدار  

-ة وال تعارض ما صدر عنها إال لتغري اجلهات األربع اليت تستلزم التغري يف الفتوى )الزمانكمؤسس

 الطريقة جمللس العلماء اإلندونيسيي. كاناألشخاص(. و هذه األشياء ال يطبق يف -األحوال-املكان

لفتوى على ايف األمر الذي ليس فيها رأي قانوين بني املذاهب, كان تقرير جملس العلماء اإلندونيسيي 

                                                 
102 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 

h. 20. 
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نتيجة االجتهاد اجلامعي مبنهج بياين، تعليلي )قياسي، استحساين، إحلاقي( ، استصالحي، و سد 

 الذريعة.

التسويق ن ع دار اإلفتاء املصرية و جملس العلماء اإلندونيسيويف مسئلة تقرير الفتوى ل

 كيفية خاّص لتقريره.  الشبكي

فيت، هي: الفتوى نأربع مراحل أساسية يف ذهن امل ميرُّ  دار اإلفتاء املصريةكان تقرير الفتوى ل

التصوير، والتكييف، وبيان احلكم، ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى، وأهم هذه املراحل هي مرحلة 

التصوير؛ إذ ينبين عليها ما بعدها: من تكييف وبيان حكم وتنزيل، فالتصوير الدقيق املطابق لواقع 

 103لصدور الفتوى بشكل صحيح. النازلة املسؤول عنها شرط أساسي

وبعد هذه االجتماعات تكشف عن أهم مالمح سياق هذا النوع من املعامالت، ومن أهم 

أن الراجح من آراء اخلرباء االقتصاديني عدم التفرقة بني التسويق الشبكي والتسويق  :هذه األمور

ركات اخلاصة املنظِّمة لعمل الش اهلرمي. و من أهم مالمح واقع هذه املعاملة عدم توفر األطر القانونية

يف هذا اجملال؛ فال توجد قوانني مسنونة لتنظيم التعامل هبا و هناك مؤشرات توضح أتثر منظومة العمل 

                                                 

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

http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
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التقليدية سلبيًّا هبذه املعاملة؛ حيث تغري مفهوم العمل من العمل املنظم إدارايًّ إىل العمل املطلق من 

لى مدى هبما ميكن القيام ابملتابعة والتعديل لألداء، وكذلك احملاسبة ع قيدي السلطة واملسؤولية اللََّذين

 104مشروعية األدوات املستخدمة يف العمل.

 

 :و أن مؤشرات التحليل االقتصادي هلذه املعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سليب، أمهها

 .غياب الرقابة املالية .1

 جانيب اإلنتاج لية، وذلك يتضح يفالتأثري السليب هلذه املعاملة على االقتصادايت احمل .2

 .وحجم االدخار من العملة األجنبية

واألثر اخلطري على منظومة القيم يف اجملتمعات من خالل التشجيع على االستهالك  .3

غري الرشيد، وعلى االجتاه حنو الكسب السريع الذي ال ينتج عن حتسن يف حجم 

 105اإلنتاج.

                                                 

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

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

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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ق تشتمل على شرط التوازن يف حق املشرتي املوخبصوص هذه املعاملة حمل السؤال فإهنا  سوِّ

حيث يشرتط يف حقه أن يقوم ابلتسويق لعدد من املشرتين ميتدون يف شكل ذراعني، يف كل ذراع 

 106عدد حمدد من املشرتين.

وعليه فإذا كانت صورة املسألة على ما ذكران، ويف السياق املشار إليه سلًفا، فإن الفقهاء 

 :سلكوا مسلكني يف تكييفها، مهاوالعلماء املعاصرين 

املسلك األول: وهو تكييف هذه املعاملة من خالل العقود املسماة يف الفقه املوروث سواء 

جبعلها عبارة عن عقدين منفصلني، أم عن طريق جعلها عقدين مركبني. وقد اختلفوا يف تعيني 

 .السمسرةالعقدين؛ فقال فريق: مها الشراء واجلعالة، وقال اآلخر: الشراء و 

املسلك الثاين: هو تكييف هذه املعاملة من خالل العقود غري املسماة اليت مل ينص عليها 

يف الفقه املوروث، وهذا مقتضى ما تشتمل عليه هذه املعاملة من عناصر ومكوانت اقتصادية جديدة 

ىن املؤثر يف عمتتاز هبا عن العقود املسماة يف الفقه املوروث. ويتضح من اختالف املسلكني أن امل
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َيق تكييف هذه املعاملة يتمثل يف عملية التسويق؛ فاملسلك األول خيتلف أصحابه يف تعيني العقد األلْ 

ومها عقدين منفصلني، أم تبنَّوا  بعملية التسويق سواء تبنَّوا انفصاهلا عن عقد الشراء األول وصريَّ

ومها عقًدا مركًبا منهما. واملعاملة  لشراء التسويقي املسؤول عنها واليت ميكن تسميتها اباتصاهَلا به، وصريَّ

قد اشتملت على معاٍن ال تظهر إال من خالل تتبع املآالت ومراجعة خرباء السوق، وهذا جيعلها 

 :107حراًما شرًعا على كال املسلكني، وأهم هذه املعاين

 :خمالفة هذه املعاملة لشرطني من شروط صحة املعامالت املستحدثة، ومها .1

ط حفاظ املعاملة على اتزان السوق، وهو الشرط الذي من أجله حرَّم الشرع اشرتا (أ

ي الرُّْكَبان نما جيعل هذه املعاملة ذات أتثري سليب على السوق  .الشريف االحتكاَر وتَ َلقِّ

ق تزيد نسبة املخاطرة  (ب حتقيق مصلحة املتعاقدين؛ حيث إن مصلحة املشرتي املسوِّ

 .قق شرط العائد املادي للتسويقفيها بشكل واضح نتيجة صعوبة حت
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فقدان احلماية ملن ميارس هذه املعاملة من الناحيتني االقتصادية والقانونية، وهذا جيعل  .2

َسوِّق يتعرض خلطر كبري متولد من عدم وجود تشريع ينظم العالقات بني 
ُ

املشرتي امل

ه ابلرجوع على ال ركة ومقاضاهتا شالشركة البائعة واملشرتي؛ فليس لألخري ما يضمن حقَّ

َسوِّق قد يبذل جهًدا ويتكبد يف 
ُ

إذا احتاج إىل ذلك يف استيفاء حقوقه؛ فاملشرتي امل

سبيل التسويق هلذه السلعة وقًتا وجهًدا كثريًا، وهو قد بذل ذلك حتت وعد من الشركة 

نأداء مقابل هلذا اجلهد ابلشرط املتفق عليه، وال يوجد يف احلقيقة ما يضمن ذلك من 

 .108حية القانونيةالنا

ابإلضافة إىل ما سبق فإن الطريقة اليت جتري هبا هذه املعاملة تعترب جمرد وسيلة لكسب املال 

السريع ال أكثر، سواء ابلنسبة لصاحب الشركة أو للعمالء، فإنه مع توسط السلعة يف كسب املال 

ها غري عة صورية وجودهنا، إال أن السلعة مل تعد هي املقصودة يف عملية الشراء، بل أصبحت سل
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مؤثر، فاملقصد احلقيقي الظاهر من هذه املعاملة جمرد التوصل إىل الربح، ولقد قال مجع من الفقهاء 

 109إبعمال املعاين واألخذ هبا يف العقود اليت يقوى فيها جانب املعىن.

شتماهلا الوبناء على ذلك كله: فإن هذه املعاملة تكون هبذه احلال املسؤول عنها حراًما شرًعا؛ 

لُّ مبنظومة العمل التقليدية اليت تعتمد على الوسائط املتعددة،  على املعاين السابقة. أن هذا التسويق خيُِ

وهو يف ذات الوقت ال يُنِشُئ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، وُيضيِّق فرص العمل، وُوِجد أن 

ه  أخالقية من كذب املوزع أو استخدامهذا الضَّرب من التسويق قد يدفع األفراد إىل نمارسات غري

أللوان من اجلذب ميكن أن متثل عيًبا يف إرادة املشرتي؛ كالرتكيز على قضية العمولة وإهدار الكالم 

عن العقد األساس وهو شراء السلعة وال توجد احلماية القانونية واالقتصادية للمشرتي املسوِّق، و 

ليست سويق اليت صارت جمرد وسيلة لالشرتاك يف النظام و حتققت فيها الصورية يف السلعة حمل الت

مقصودة لذاهتا وال حمتاًجا إليها ابلفعل، وأصبح إخالهلا مبنظومة العمل التقليدية واقًعا صعًبا ملموًسا 

.وهللا سبحانه وتعاىل أعلم .حيتاج إىل عالج حقيقي وحاسم
110 
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 111لذكر إىل:هو ابسويق الشبكي ملسئلة الت جملس العلماء اإلندونيسيو كان تقرير فتوى 

قرار وزير الصناعة والتجارة و  :وكذالك ابالهتمام إىل 112.القواعد الفقهية, احلديث, القران الكرمي

 113.الىت قد ذكرت قبل هذا البحثنظام وزير التجارة 

 

لشروط العامة اوابلطريقة اليت وجدت لتقرير فتوى عن التسويق الشبكي, ظهرت 

 :لشبكي أن تفيهاجيب للتسويق االىت 

هناك أشياء من املعامالت احلقيقية اليت جيري تداوهلا يف شكل سلع أو منتجات  .1

 خدمات؛

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

 .مشروعة

                                                 

 عن التسويق الشبكي. 7/2009موي/-/دسن75رقم  جملس العلماء اإلندونسي وىفت 111 
112 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah , h. 810. 
113 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 810-811. 
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املعامالت يف هذه الصفقات ال حتتوي على عناصر من الغرار و ميسر و الراب و  .3

 لم و غري أخالقية؛ضرر و ظ

ال يوجد سعر مفرط أو تكلفة مفرطة، نما يضر ابملستهلك ألنه ال يتناسب مع  .4

 النوعية أو الفوائد اليت حيصل عليها؛

تستند اللجنة اليت تعطىها الشركة ألعضاء كل من احلجم والشكل إىل أداء عمل  .5

ون كحقيقي يتصل مباشرة حبجم أو قيمة بيع السلع أو منتجات اخلدمات، وي

 الدخل الرئيسي للشركاء التجاريني يف مكتب املدعي العام؛

املكافأة اليت تقدمها الشركة لألعضاء )الشركاء التجاريني( جيب أن تكون واضحة  .6

يف العدد إذا كان العقد وفقا للهدف املبيعات من السلع أو منتجات اخلدمة اليت 

 وضعتها الشركة.

على أساس منتظم دون ترويج أو بيع  ال جيوز احلصول على عموالت أو مكافآت .7

 114السلع أو اخلدمات؛

                                                 
114 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 813-814. 
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إعطاء عمولة أو مكافأة من قبل الشركة ألعضاء )شركاء األعمال( ال يسبب إغرا  .8

ء. اإلغراء "هو جذب استثنائي جيعل الناس يتجاهلون التزاماهتم للقيام ابألشياء أو 

 لة.املعامالت من أجل احلصول على املكافأة املوعودة أو العمو 

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

إن نظام جتنيد األعضاء وشكل اجلوائز واألحداث االحتفالية ال يتضمن عناصر  .10

تتعارض مع العقيدة والشريعة والشخصية النبيلة، مثل الشرك والطوائف واألخالق 

 وغريها؛

 ني؛ األعضاء إبرشاد وتوجيه عضو التعييلتزم كل شريك جتاري يضطلع بتعيني .11

عدم القيام نأنشطة لعبة املال. لعبة املال هي نشاط مجع األموال العامة أو ضرب  .12

من املال عن طريق نمارسة توفري اللجان واملكافآت من نتائج التوظيف اجلديد أو 

تسجيل شركاء األعمال أو االنضمام يف وقت الحق وليس من بيع املنتج ولكن 
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اع املنتج فقط كتمويه أو ليس لديها اجلودة أو اجلودة اليت ميكن أن تكون خاضعة يب

 115للمساءلة.

بعقد  :هي يضا شروط العقد اليت ميكن استخدامها يف التسويق الشبكي اإلسالميةأوظهرت 

ابملبادئ  قالبيع أو املراحبة أو عقد الوكالة ابألجرة أو عقد اجلعالة أو عقد اإلجارة أو العقود األخرى تتف

و من هنا قرر  116الشريعة بعد الفتوى الصادرة عن جملس الشريعة الوطين جمللس العلماء اإلندونيسي.

جملس العلماء اإلندونيسي نأن التسويق الشبكي حالل ولكن ابلشروط املذكورة خيالف تقرير دار 

 اإلفتاء املصرية الذي يقرر على حترميه.

عند دار اإلفتاء املصرية من خالل العقود غري املسماة كما وجد الباحث أن هذه املعاملة 

اليت مل ينص عليها يف الفقه املوروث، وهي ال تساوى ابلشراء أو السمسرة أو اجلعالة ولو كان يف 

إصدار الفتوى األول قرر هذا الدار ابلسمسرة. كانت هذه املعاملة ذات منهج خاصة للمعاملة. 

ر دار ألن يف هذا التسويق مضرات كثرية حىت أصد مية املمنوعةوحتتوي على عناصر الشريعة اإلسال

ندونيسي ولكن قرر جملس العلماء اإل اإلفتاء على حكم حترميه "درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل".

                                                 
115 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 813-814. 
116 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 814. 
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ره ه بتوفر الشروط املذكورة و جواز استخدام العقود املذكورة اليت مت ذكحترميلذلك العقد على جوازه أو 

 مسبقا.

هذه االختالفات يفرتض الباحث أن دار اإلفتاء املصرية تركز على تقرير حكم منهج أو  من

صورة التسويق الشبكي و ليس من العقد له. وخالفا لفتوى جملس العلماء اإلندونيسي الذي راء 

الباحث نأن تركز يف تقريره على عقد البيع يف نظام التسويق الشبكي. فكان هبذا االختالف الفرق 

 نتائج الفتوى.يف 

من هنا كباحث، اتفق مع حكم جوازه أو حالله بشرط أن يستعمل منهج التسويق الشبكي 

ال أو األرابح ، وليس وسيلة لكسب املو هبذه ظهرت املصلحة فيها فقط لتوسيع الشبكة لبيع وشراء

ودها غري جبسرعة أو كانت السلعة مل تعد هي املقصودة يف عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية و 

 مؤثر. وهذه ال جييزها الشارع.
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 باب الرابعال

 االختتام
 

 اخلالصة .أ

 ؛فيما يليوبناء على املناقشة يف االبواب السابقة، الباحث ميكن أن تلخص 

فادها هو املعاملة املسؤول عنها تعتمد على فكرة م عند دار اإلفتاء املصرية التسويق الشبكي .1

ا لتسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي تشجيعً قيام البائع الذي يرغب يف ا

للمشرتي كلما جاء عدد معني من املشرتين اآلخرين نتيجة لتسويق ذلك املشرتي، وتزيد 

 جملس العلماء اندونيسي التسويق الشبكي عند وإما .نسبة احلافز بناء على زايدة عدد املشرتين

تسويقية من قبل فرد أو شركات أو وكالة هو طريقة لبيع سلع أو خدمات من خالل شبكة 
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ومن هنا  األعمال  إىل عدد من األفراد أو شركات األخرى اي وكالة األعمال على التوايل.

 .ويقيةطريقة لبيع سلع إىل عدد معني من املشرتين شبكة تسيستنبط نأن التسويق الشبكي 

اختالف االّ  طهمااكيفية استنبنستطيع أن نستنبط نأهنما متساويني يف   البحثومن 

خفيف يف املسئلة واحدة. تلتزم لدار اإلفتاء مبقررات اجملامع اإلسالمية وعلى رأسها جممع 

البحوث اإلسالمية التابع لألزهر الشريف، وجممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر 

ان دار اإلفتاء ك  اإلسالمي جبدة، وجممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة و

املصرية ملتزمة مبا صدر عن الدار كمؤسسة وال تعارض ما صدر عنها إال لتغري اجلهات 

كذلك نظرا إىل و  األشخاص(.-األحوال-املكان-األربع اليت تستلزم التغري يف الفتوى )الزمان

غري  ةأهل اإلختصاص نأن التسويق الشبكي خيّل مبنظومة العمل وقد يدفع األفراد إىل نمارس

يف  و هذه األشياء ال يطبقو غريه يف املعاملة أو بكثرة أضرار فيها.  أخالقية من الكذب

يس فيها يف األمر الذي لالطريقة جمللس العلماء إندونيسيي. كان جملس العلماء إندونيسيي 

ي لرأي قانوين بني املذاهب, كان تقرير الفتوى على نتيجة االجتهاد اجلامعي مبنهج بياين، تعلي

 )قياسي، استحساين، إحلاقي(، استصالحي، و سد الذريعة.
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ن ع دار اإلفتاء املصرية و جملس العلماء اإلندونيسيويف مسئلة تقرير الفتوى ل

ميرُّ الفتوى  ريةدار اإلفتاء املصكان تقرير الفتوى لكيفية خاّص لتقريره.  التسويق الشبكي

حلة التنزيل ر، والتكييف، وبيان احلكم، ومر نأربع مراحل أساسية يف ذهن املفيت، هي: التصوي

س العلماء جملو كان تقرير فتوى  وإصدار الفتوى، وأهم هذه املراحل هي مرحلة التصوير؛

القواعد  ,احلديث, القران الكرميملسئلة التسويق الشبكي هو ابلذكر إىل:  اإلندونيسي

لىت قد اة و نظام وزير التجارة قرار وزير الصناعة والتجار  :وكذالك ابالهتمام إىل. الفقهية

 ىتح وابلطريقة اليت وجدت لتقرير فتوى عن التسويق الشبكي .ذكرت قبل هذا البحث

 .جيب للتسويق الشبكي أن تفيهاظهرت الشروط العامة الىت 

اء املصرية لدار اإلفت و دار اإلفتاء املصرية طريقة استنباط أحكامعتماد الفتوى أو االمنهج  .2

ب ، ويتمثل هذا املنهج يف نقل املذاهطريقة استنباط أحكامهاد الفتوى أو منهجها العتم

السنية األربعة املعروفة املشهورة )احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة( مع االعرتاف ابملذاهب 

األخرى، واالستئناس هبا، بل وترجيحها أحيااًن حلاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع. وقد 

ة الدليل أو لشدة احلاجة إليها أو ملصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع ترجحها لقو 
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وتلتزم دار اإلفتاء مبقررات اجملامع اإلسالمية وعلى رأسها جممع البحوث اإلسالمية  .الشريف

التابع لألزهر الشريف، وجممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، وجممع 

لتابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة. قد تلجأ إىل استنباط األحكام من الفقه اإلسالمي ا

ودار اإلفتاء املصرية ملتزمة مبا صدر عن الدار   .النصوص الشرعية ابلكتاب والسنة مباشرة

كمؤسسة وال تعارض ما صدر عنها إال لتغري اجلهات األربع اليت تستلزم التغري يف الفتوى 

 شخاص(.األ-األحوال-املكان-)الزمان

راجعة م وجمللس العلماء إندونيسية كانت طريقة االستنباطه أو التقرير للفتوى هي:

رأي أئمة املذاهب والعلماء املعتربة حول املشكلة اليت جيب تقدميها، ومتابعة احلجج أو األدلة 

الفية بني يف حالة اخل, ينبغي تسليم املسألة القانونية الواضحة كما هي مكتوبة, بعناية

ويستند قرار الفتوى على نتيجة اكتشاف التقاطع بني آراء علماء املذاهب ) :ملذاهب، فكانا

يقة إذا مل ينجح، فإن قرار الفتوى مبين على نتيجة الرتجيح بطر , من طريقة اجلمع والتوفيق

يف األمر الذي ليس فيها رأي قانوين بني  ;(املقارنة ابستخدام قواعد أصول الفقه املقارنة

ب, كان تقرير الفتوى على نتيجة االجتهاد اجلامعي مبنهج بياين، تعليلي )قياسي، املذاه
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استحساين، إحلاقي(، استصالحي، و سد الذريعة. وجوب تنبه قرار الفتوى إىل املصاحل العامة 

 و مقاصد الشريعة.

 التوصيات .ب

ء املصرية و االتسويق الشبكي عند فتوى دار اإلفت"عن طروح امل ا البحثمع انتهاء كتابة هذ

 :تايلعلى النحو الأعطي الباحث التوصيات ، ")دراسة مقارنة(فتوى جملس العلماء اإلندونيسي 

دار اإلفتاء املصرية  فتوىحتتاج الدراسة العميقة يف فهم عن التسويق الشبكي خاصة يف مقارنة  .1

فهمهما. ل عن هذا البحث. ألن البد بقرائة و فهم دقيق و فتوى جملس العلماء اإلندونيسي

رم عملية ح فتوى دار اإلفتاء املصريةوكذالك حبث املراجع اليت تشرح عنها. حبيث كان 

جاز أو حل أ جملس العلماء اإلندونيسيالتسويق الشبكي بسبب منهجه نفسه والكن كان 

 هذه العملية ابلشروط املذكورة. وهذه لن يوجد سببهما اال ابلدراسة العميقة.

و  ر الفتوى أو اإلختالف ال مينعنا لفهم حقيقة حكم التسويق الشبكيوينبغي أن يكون تقري .2

حبثه ولو كانت اختالفات كثرية يف تقرير حكمه بل كونه رمحة يف زايدة العلوم للمسلمني 

  خاصة.
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وينبغي للمجتمع أن يبحث و يعرف حقيقة العرفان على قرار اإلفتاء قبل أن يعمله أو يعتربه  .3

هناك اإلختالف بني قرر أمر جممل و أمر مفصل.  حكما ألمر. ألن أحياان
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