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احلمــد هلل وحده، والصاة والســام عىل مــن ال نبى بعده، ســيدنا 

ونبينــا حممد بن عبد اهلل الرمحة املهداة والنعمة املســداة، صىل اهلل عليه وعىل 

آله وأصحابه وأتباعه، ومن ســار عىل منوال رشيعتــه واتبع منهاج دينه إىل 

يوم الدين.

وبعــد:

فإن التحوط حلفظ احلقوق من مطلوبات الشــارع، ألنه حيفظ النفوس 

وحيمى األموال، وقــد أمرنا اهلل تعاىل باملحافظة عليهــا وعىل كل مصلحة 

مرشوعة، عمًا بقوله تعاىل: ﴿  ﴾)))، وقوله تعاىل: 

﴿ پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ﴾)))، حيث هنانا اهلل - تعاىل - 

يف اآلية األوىل عن إلقاء أنفسنا يف املهالك وذلك يستوجب التحوط للنفوس 

وعمل كل ما يؤدى إىل املحافظة عليها، كا هنانا يف اآلية الثانية عن اإلرساف 

البقرة - من اآلية 95).  (((
األعراف - من اآلية )3.  (((
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يف إنفاق املال حتى ولو كان عــىل رضورات احلياة كالطعام والرشاب حتى 

ال يضيع املال من غــر مصلحة تعود عىل صاحبه، وحفظ املال يقتىض اختاذ 

أسباب التحوط حلفظه، وعمل كل ما يلزم لدفع اخلطر عنه.

وقــد أمرنا اهلل بأخذ احلذر ممــا قد يدمهنا من املخاطر، فقال ســبحانه: 

﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ﴾)))، وأخــذ احلذر يقتيض التحوط 

واالستعداد ملواجهة املخاطر با يقلل أو يمنع من آثارها، فهو كالوقاية التي 

هي خر من العاج.

والتحوط من االحتياط، وهو لغة: 

األخذ بأوثق الوجــوه يف األمور)))، وهو يف موضوعنا درء املخاطر عن 

النفوس واألموال، والتحوط، حفظ احلق وتعهده بجلب ما ينفعه، ودفع ما 

يرضه)3)، ومنه االستحاطة يف األمر، املبالغة يف االحتياط له))).

النساء - من اآلية )7.  (((
املعجم الوجيز - ص 79).  (((

املعجم الوسيط - ج ) - ص5)).  (3(
املرجع نفسه.  (((
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وهو يف االصطالح: 

ال خيــرج عن هذا املعنى، حيث يتمثل يف اختــاذ صاحب احلق ما حيمى 

حقه من الضياع أو التلف.

ومن مقاصد التحوط، أو غايتــه أن يتاح لرؤوس األموال ما تطلبه من 

أمان احلركة وسامة التداول حتى ال ختتبئ أو تكنز فتتآكل قيمتها، أو تضيع 

عىل مالكها، وتتعطل عن حتقيق الرخاء يف حياة الناس، ومن املعلوم أن تأمني 

رؤوس األموال، واحلقوق - بوجه عام - يســاعد تلك األموال عىل احلركة 

اآلمنة فتؤتى أكلها يف حياة األفراد واملجتمع ثراء ورخاء وعلا وإبداعًا.

والتحوط حلاية احلقوق ودرء املخاطر عنها يتحقق بكل وســيلة حتقق 

ذلك طاملــا أهنا متثل بديًا للال إذا هلك، أو تعويضــًا جاهزًا ملالكه يارس 

عليه سلطات املالك، إذا ما أصبحت يده خاوية بسبب ضياع املال املضمون 

بذلك العوض، لكن يبقى التحوط بالتأمينات املالية الطليقة ذا أمهية فائقة يف 

هذا املجال ألمرين.

أوهلام: أنه يمثل عوضا ماليا لصاحب احلق إذا ما تعرض للمخاطر وذلك 

بالتلف أو اهلاك أو الضياع، حيث يســتطيع تلقائيا ودون صدور حكم أن 
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يارس ســلطات املالك عليه ألنه مرصود لتلك املهمة، كا أنه - غالبا - ما 

يكافئ القيمة املالية للحق الذي تعرض للخطر ومن شــأن هذا التعادل أن 

حيدث اســتقرارا يف املركز املايل لصاحب احلق، فا يتعرض هلزات مالية يف 

حميط نشاطه وال يتعرض املتعاملون معه لتبعه تلك اهلزات عندما يعجز عن 

سداد ما عليه، إن التوقف عن سداد احلقوق يؤدى إىل سلسلة من التوقفات 

املتوالية، فيؤدى ذلك إىل اتساع دائرة الرضر يف جمال حركة رأس املال.

ثانيهام: أن التأمني التطليق حيقق فائدة مزدوجة للمدين، وللدائن الذي 

رصدت تلك األموال لتأمني حقوقه، حيث يضمن تلك احلقوق، وهو حتت 

يــد مالكه )املدين( فا يتعرض الهتزاز مركزه املايل، وهذه الفائدة املزدوجة 

هــي التي تضفي عليه تلك األمهية وجتعله ذا طابــع متميز يف جمال التحوط 

للمحافظة عىل احلقوق.

معنى التأمني املايل الطليق:

والتأمــني املايل يعنى رصد مبلغ من املال، أو ما يعادله من األشــياء   

املالية لتكون جاهزة حتت طلب الدائن )املســتأمن( إذا ما تعرض حقه قبل 

املديــن )املؤمن( للجحــود أو الضياع أو العجز عن الوفاء، الســيا عندما 
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تتزاحم احلقوق يف استيفاء ما لدى املدين من األموال، فيكون للمستأمن حق 

عىل تلك األموال يقدر به عىل اســتيفاء حقه باألولوية عىل غره من الدائنني 

والتقدم عليهم يف االستيفاء، كا يكون للمســتأمن )الدائن( حق تتبع تلك 

األموال إذا ما ترصف فيها املؤمن )املدين( للغر، فيكون هذا الغر مســئوالً 

عن حق املستأمن وهي حتت يده.

ووصــف التأمــني بالطليق يعنــى أن املال حمــل التأمــني مطلق من 

حيــازة الدائن )املســتأمن( له، وإن كان لــه أن يتتبعــه إذا خرج من حتت 

يــد املؤمن، وليس بــرشط أن حيوزه كــا يف حيازة املنقــول، حيث جرت 

العادة أن يتــم التأمني باملنقول بقبضــه من قبل الدائن، وهو ما يشــر إليه 

قولــه اهلل تعــاىل: ﴿ پ    ڀ ﴾)))، إال أن التطــور الترشيعــي قــد 

احلق املنقول بالعقــار يف إمكان رهنها من غر حيازة مــن الدائن، فيحقق 

املنقول مــا حيققه العقار من التأمــني الذي يســاعد يف التحوط حلاية حق 

 الدائن قبــل املؤمن )املدين(، وهو ما ســيظهر بيانــه يف املبحث األول من 

هذا البحث.

البقرة - من اآلية 83).  (((



التحوط للحقوق بالتأمينات املالية الطليقة8

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

والتأمني املايل الطليق قد يكون بأعيان األموال، أي العقار املنقول، وقد 

يكون بالنقد، وبيان كل من هذين النوعني من التأمينات املالية الطليقة حيتاج 

إىل مبحث مستقل كا ييل:

املبحث األول: التحوط بالتأمني العيني.

املبحث الثانى: التحوط بالتأمني النقدي.

أســأل اهلل التوفيق، وأدعوه - ســبحانه - أن هيدينا سواء السبيل، وأن 

يوفقنا ملا حيب ويرىض، إنه - سبحانه - هو املوفق واملعني.

•     •     •
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املبحث األول 

التحوط بالتأمني العيين 

يطلق التأمــني العيني ويراد به ختصيص عني من أمــوال املدين لتكون 

ضامنة لســداد ديون املدين فإذا ما تعرضت ذمته املالية لإلعســار وضاقت 

أمواله عن ســداد ما عليه من الديون، يكون للدائن صاحب احلق يف التأمني 

العيني عىل أعيان املال املخصصة لضان حقه أن يستويف حقه من حصيلة بيع 

هذه األموال، ويكون بذلك التأمني العيني مقدما عىل غره من دائني املدين 

كــا يكون له أن يتتبع تلــك األموال حتت أي يد تكــون إذا ما ترصف فيها 

مالكها، فتنتقل إىل املالك اجلديد وهو مثقلة بحق الدائن )املستأمن( ويكون 

صاحب اليد اجلديد عليها ملزما بأن يمكن الدائن )املســتأمن( من استيفاء 

حقه من حصيلة بيعها.

وقد ارتبط التأمني العيني الطليق بالعقار حيث يكفي يف ختصيصه لوفاء 

حقوق الدائــن صاحب احلق العيني عليه، أن يتم رهنه رســميا وذلك عن 

طريق تسجيل الرهن بورقة رسمية حيررها موظف خمصص لشهر العقارات.

وقد اقرتن التأمني العينــي الطليق بالعقارات منذ زمن بعيد، حيث كان 

العقار هو املال ذو القيمة العالية يف التأمني وضان الديون التي عىل صاحبه، 
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ألنه ثابت بحيزه، وليس كاملنقول الذي يمكن أن يرسق، أو أن يستويل عليه 

شــخص آخر، فا يملك صاحبه أن يســرتده ليرس خفائه وسهولة السيطرة 

عليــه، وذلك بخاف العقار فإنه قائم يف مكان ال يمكن إخفاؤه، وإذا حازه 

إنسان بدون حق، أو حاول اغتصابه، فإن بمقدور صاحبه أن يراه وأن يتخذ 

مــن اإلجراءات املادية والقانونية ما يمنع التعدي عىل عقاره، أو اســرتداده 

من يد غاصبه.

وقد جارت النظــم القانونية هذا االعتبار يف العقار واملنقول، وتعاملت 

معها بحسب ثقل كل منها يف صاحيته للتأمني، وكان للعقار احلظ األوفر 

من االهتام، فتحوط القانــون له، وقرر أن امللكية فيه ال تنتقل بمجرد كتابة 

العقد االبتدائي بني الطرفني، وإنا بالتسجيل الذي يضبط حركة الترصفات 

فيه بحيث يعلم يقينا من الذي له حق ملكية هذا العقار ومقدار الديون التي 

يضمنها، وأصحاب احلقوق التي تثقل كاهل هذا العقار، أما املنقول فقد كان 

أدنى من ذلك بكثر، فلم يدخل يف جمال التســجيل، ويكفي يف تقرير ملكيته 

جمرد احليازة فيه، وأصبحت قاعدة: »احليازة يف املنقول سند احلائز«، هي التي 

حتكم صاحب احلق يف الســيطرة عليه والترصف فيه دون أن يصلح لضان 

الديــون، فإذا ما ترصف فيه احلائز انتقــل إىل من يليه من احلائزين أصحاب 
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اليــد عليه دون أن يكون ملالكه األصيل حق تتبعــه أو التنفيذ بحقه عىل هذا 

املنقول حتت يد احلائز اجلديد))).

أثر التفرقة بني العقار واملنقول عىل تأمني احلقوق:

لقــد أدى اختاف النظر يف جمال التأمــني والتوثيق بني العقار واملنقول 

إىل شــموخ امللكية العقاريــة وثقل املركز املايل لصاحبهــا وثبات وضعه يف 

جمال التعامل ورســوخ مركزه االجتاعي، فإذا ما حتــدث عنه الناس قالوا: 

إنه يملك عقارات وعارات وأطيان، وبألفاظ فيها ما يشر إىل تفخيم النطق 

هبا، وإذا ما ورد اســم املنقول عىل أمواله، فإنه ال يذكر إال عىل سبيل الرتف 

االجتاعي، فتذكر ماركة ســاعته كيشء تريف أو مسميات املجوهرات التي 

متتلكها أرسته، وما إىل ذلك مما يدخل يف باب املســتهلكات الرتفيهية، التي 

تستهلك باالســتعال أو تتفلت من يد صاحبها بالترصف أو السطو، وكان 

رســالتنا للدكتوراه - أولوية اســتيفاء الديون - دراســة تطبيقية مقارنة يف الفقه   (((
اإلســامي والقانون، ص)5) ومــا بعدها، جامعة األزهــر )98)م؛ د. كامل 
مريس، قاعدة احليازة يف املنقول ســند احلائز، جملة القانــون واالقتصاد، س 7 - 
)6 - ص )9 - ف 33؛ د. ســمر الســيد تناغو، مقال يف التأمينات العينية عىل 
الطائرات حســب اتفاقية جنيف، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، س 7 - )) 
- ص5))- يوليو 956). والدكتور. حممد عيل البارود، املنقوالت ذات الطبيعة 

اخلاصة، جملة احلقوق، س 0) - ع 3، )) ص )3 - 36) - ف )) - 3).
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احلظ األوفر يف جمال التأمني العيني للعقار من هذا املدخل، فكانت السطوة 

التأمينية له وحده وقل تأثر املنقوالت يف هذا املجال.

وقد ظلت التفرقة بني العقار واملنقول يف جمال التأمني قائمة حتى بدايات 

القرن املايض، حيث بدأ النظر يتغــر إىل املنقول بعد ظهور أنواع منه حتظى 

بقيمة مالية تفوق قيمة العقارات، وذلك كالطائرات والبواخر والغواصات، 

واألجهزة احلربية والقتالية، والســيارات، وأدوات االتصال والتجســس 

ومجع املعلومات، ومــا إىل ذلك من اآلالت واألدوات واألشــياء التي قد 

تفوق قيمتها ثمن شــارع ميلء بالعارات والعقارات يف مدينة شهرة، وهلذا 

رشع الفكر الترشيعــي الوضعي يف التغر، وراح يتجــه نحو تدعيم املركز 

التأمينــي لتلك القيم املالية اجلديدة واالســتفادة هبا يف جمال التأمني العيني، 

وبدأ ذلك التأمني يشــهد إدخال بعض تلك املنقوالت إىل ميدانه لتكون ندا 

للعقارات فيه.

امللكية يف املنقوالت حتولت إىل التسجيل:

وقد أدى اختاف النظر إىل تلك املنقوالت ذات القيم االقتصادية العالية 

وإدخاهلا إىل جمال التأمني العيني لتكون ندا للعقار فيه، ويمكن أن ترهن مثله 

رهنا رسميا طليقا، إىل أن بدأت الترشيعات تتغر من اعتبار احليازة يف املنقول 
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ســند احلائز إىل قاعدة: امللكية يف املنقول ال تنتقل إال بالتســجيل، وأخذت 

تلك القاعدة طريقها للتطبيق يف الترصفات العينية لنقل امللكية أو التأمينات 

العينية)))، حيث أصبح التســجيل هو األساس فيها، وبدونه ال يتقرر عليها 

احلق العيني، ومن تلك املنقوالت البواخر والطائرات والسيارات واألدوات 

احلربيــة، وأجهزة االتصال، بل واملجوهرات التي يمتلكها املشــاهر حيث 

حتمل رقا تســجيليا يعلم من خاله ســر تلك املجوهرات من بلد إىل بلد، 

ومن قارة إىل أخرى. وبا يســهل اسرتجاعها إىل مالكها األصيل أو صاحب 

احلق املعارص عليها.

التطور الذايت للفقه اإلسالمي يف جمال التأمني العيني:

وهذا الذي تطور إليه الترشيع يف الفكــر الغريب والترشيعات الوضعية 

بعد جهد جهيد، وتطورات عملية فرضها الواقع، وأملتها رضورات التطور 

يف جمال التأمينات العينية هو ما استقر عليه الفقه اإلسامي منذ بداياته، حيث 

جرى تقسيم احلقوق املالية فيه إىل نوعني من األموال مها: العني والدين.

الوسيط، للســنهوري، ج 0) - ص 65)، طبعة )95)، دار النرش للجامعات،   (((
د. أمحد ســامة، الرهن الطليــق للمنقول، ص 0)، مطبعة جامعة عني شــمس 
968)م، مجال زكى، التأمينات الشخصية والعينية، ص 9)، دار الشعب 979).
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تقسيم األموال إىل عني ودين يف الفقه اإلسالمي:

إن التفرقــة املعروفة يف الفقه اإلســامي بني العــني والدين، هي التي 

انتهت إليها الترشيعات الوضعية بعد ألي مرهق وجهد جهيد، وذلك لسد 

فراغ حدث وحتقيق تقدم منشــود وتدعيم الضانات املالية با حيقق التأمني 

والتحوط ألصحاب احلقوق.

ومن املعلوم أن األعيان يف الفقه اإلســامي، تشــمل العقار واملنقول، 

وأن الديــون هي احلقوق التي تثبت يف الذمة اجيابا أو ســلبا ألن الذمة التي 

أثبتها اهلل للمكلف هي: وصف يصر به اإلنسان أها ملاله وملا عليه)))، ومن 

ثم كان الضان املنوط هبا شــخصيا وليس عينيا والضــان العيني أوثق من 

الضان الشخيص.

الفقه اإلسالمي ال يرفض تسجيل الترصفات:

وإذا كانت فكرة التســجيل تســتهدف التوثق للحقوق وضبط حركة 

األموال حتى ال يســتفيد منها غر أصحاب احلق فيها، فإن ذلك اهلدف يعد 

التوضيح لصدر الرشيعة، ج) ص )6)؛ د. ســليم بــاز، جملة األحكام العدلية،   (((
املجلد األول، ص 0)3، الطبعة الثانية، وقواعد األحكام للعز بن عبد الســام، 
ج) ص 96، مطبعــة االســتقامة، واالقنــاع، ج) ص)، وكشــاف القناع، ج) 

ص7))، طبعة 359)هـ، ورسالتنا للدكتوراه، السابق، ص 70) وما بعدها.
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أمرًا مرشوعًا يف الفقه اإلسامي، وال تأباه األحكام الفقهية، ويمكن أن جيد 

سنده الترشيعي من قول اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ    پ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ﴾)))، ثم يقول سبحانه: ﴿ ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  

پ     پ  ڀ﴾))).

فقد دلــت اآلية األوىل عــىل مرشوعية كتابة الدين أمــام كاتب يكتب 

بالعدل وفق إجــراءات معينة منها أن يميل الــذي عليه احلق دون نقص أو 

تغير)3)، ولتكون تقوى اهلل هي األســاس يف ذلــك العمل حفظا للحقوق 

وأداء لألمانة، وقد جاء ذلك يف احلقوق مجيعها ومنها الديون العينية املقررة 

البقرة، من اآلية )8).  (((

البقرة، من اآلية 83).  (((
القرطبي، اجلامع ألحــكام القرآن، ج3 ص)38 وما بعدهــا، حيث يقول: »إن   (3(
األمر بالكتابة فيه إشــارة ظاهرة إىل أنه يكتبه بجميــع صفاته املبينة له لاختاف 
املتوهم بني املتعاملني، املعرفــة للحاكم ما حيكم به عند ارتفاعها إليه«. ويقول يف 
ص383: »رشع اهلل كاتبــا غرمها يكتب بالعدل حتى ال يكــون يف قلبه أو قلمه 
مــوادة ألحدمها«، ثم يقول القرطبي: »الذي يميل هــو املديون ليعلم ما عليه من 

احلق حني يقر به بلسانه«.
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عىل أعيان األموال با فيها العقار واملنقول دون تفرقه، والديون الشــخصية 

الثابتــة يف الذمة والتي يفهم ورودها حتت مطلوب هــذا القول الكريم من 

قوله اهلل تعاىل: ﴿ ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ﴾)))، ومن ثم كان التســجيل يف 

الترشيع اإلسامي شاما لكل أنواع احلقوق التي أوجب اهلل أداءها. 

وجممل ما قرره الترشيع اإلســامي يف توثيق احلقوق وكتابة ســنداهتا 

وأذكار ديوهنا يعد أساســًا لــكل ما تطورت إليه الترشيعــات الوضعية يف 

الرشق والغرب فيا يتعلق بتسجيل احلقوق عىل العقارات واملنقوالت وهي 

التــي جيمعها وصف العــني املقابل للدين يف الفقه اإلســامي، وإذا كانت 

النظم الوضعية قــد تطورت إىل هذا الوضع يقصد توثيق احلقوق والتحوط 

لعــدم ضياعها وذلك بإدخــال القيم املالية املنقولة إىل حيــز التأمني العيني 

الطليق، وبقصد توســيع دائرة التأمينات العينية، يكون الترشيع اإلسامي 

أســبق منها يف حتقيق تلك الغاية اإلنســانية املطلوبة واملرشوعة، فتبارك اهلل 

أحكم املرشعني.

•     •     •

البقرة، من اآلية )8).  (((
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املبحث الثاني

التحوط بالتأمني النقدي

يعترب التأمني بأنواعــه الثاثة: التعاوين واالجتاعــي والتجاري نوعا 

مــن التحوط الذي يدفــع املخاطر عن احلقوق، ويضفــي طمأنينة يف جمال 

ة  التعامل با يســمح لرأس املال أن يتحرك يف املجتمع وأن يؤتى ثاره املرجوَّ

 يف املجــاالت االقتصاديــة والتجارية واإلنســانية، وبا يعــود عىل الناس 

مجيعا بالنفع.

والتأمني لغة:

ن عىل اليشء، أي دفع  مــن األمان وهو الطمأنينة من اخلوف)))، ومنه أمَّ

ماالً مقســطًا لينال هــو أو ورثته قدرا من املال متفقا عليــه، أو تعويضا عا 

 فقــد، يقال: أّمن عىل حياته، أو عىل داره أو ســيارته)))، وأّمن عىل فان أي 

جعله يف أمن)3).

املعجم الوجيز، ص 5)، طبعة وزارة الرتبية والتعليم.  (((
املرجع نفسه، ص 6).  (((

املرجع نفسه.  (3(
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ويف اصطالح الفقهاء:

يعترب التأمني من املصطلحات املعارصة، التي مل تعرف إال يف عهد الفقيه 

ابــن عابدين يف القرن الثالث عرش اهلجري حيث جاء يف حاشــيته عىل الدر 

املختار))): مطلب مهم فيا يفعله التجار من دفع ما يسمى )سوكرة(، وتضمني 

احلريب مــا هلك يف املركب، وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا اســتأجروا 

مركبا من حريب يدفعون لــه أجرته ويدفعون أيضًا ماال معلوما لرجل حريب 

مقيم يف باده يسمى ذلك املال )سوكرة( عىل أنه مها هلك من املال الذي يف 

رد املختــار عىل الدر املختار، ج) - )8) ومــا بعدها، طبعة احللبى )98)م، مع   (((
ماحظــة أن اليهود هم الذين ابتكروه عندما وقع حريــق لندن 666)م، وذلك 
إلعادة بناء املدينة بعد هذا احلريق، ثم انترشت رشكاته يف أوروبا وحاولوا إدخاله 
للعامل اإلسامي يف عهد ابن عابدين لكنهم فشلوا أمام صخرة التكافل اإلسامي 
والرتابط اإلنساين الذي كان موجودًا يف هذا الوقت عىل مستوى األرسة واجلران 
والبــاد واألوطان فلا ضعفت تلــك العاقات وأمهل النــاس جانب التكافل 
اإلســامي، وعاش كل فرد بنفســه وانعزل عن غره، وجد هذا التأمني الفرصة 
ســانحة لغزو العامل اإلســامي ابتداء من أوائل القرن املايض )العرشين( وحتى 
وقتنا هذا. وقد اعتربه النــاس بديًا عن تكافل األرسة ألنه يضمن مبلغا من املال 
يغني املستأمن عن ســؤال غره، وقد انترش وكثر حتى أصبح كالسلعة التي يعلن 
عنها يف قنوات اإلعام، وال يســتغني عنها كثر مــن الناس، كتابنا: عقد التأمني، 
ومدى مرشوعيته يف الفقه اإلسامي - دراسة مقارنة مع التعمق، ص ))، الطبعة 

السادسة، دار النهضة العربية.
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املركب بحرق أو غــرق أو هنب أو غره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما 

أخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن يف دارنا يقيم يف باد السواحل اإلسامية 

بإذن الســلطان يقبض من التجار مال )الســوكرة(، وإذا هلك من ماهلم يف 

البحر يشء يؤدي ذلك املستأمن للتجار بدله متاما))). ويقول يف حكمه: الذي 

يظهــر يل أنه ال حيل للتاجر أخذ بدل اهلالك من مالــه، ألن هذا التزام ما ال 

يلــزم وما ال يلزم رشعا ال يصح التزامه وال االلزام به فا حيل ملســلم أخذه 

وال جيوز التعاقد عليه، فإن العقد حينئذ يكون فاسدا ويرسي لك عىل العقد 

بني املسلم واملستأمن أو الذمي أو بني مسلم ومسلم«))).

وملــا كان مصطلح التأمني غر معروف بمفهومــه املعارص لدى قدامى 

الفقهاء، فإنه مل حيظ بتعريف اصطاحي مأثور فيه عىل غرار العقود املعروفة 

عندهم كالبيع واإلجارة وغرمهــا من العقود التي تناوهلا الفقهاء بالتعريف 

والــرشح، وكا ياحظ فإنه بعد ظهوره يف القرن الثالث عرش اهلجري وعىل 

املرجع نفسه.  (((
املرجع نفسه. وراجع بحث الشــيخ عبد الرمحن تاج، رشكات التأمني من وجهة   (((
نظر الرشيعة اإلســامية، ضمن بحوث املؤمتر الثانى ملجمع البحوث اإلسامية، 

املجلد الثانى ص 05).
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نحو ما أظهرته فتوى الفقيه ابن عابدين فيه، فإنه مل يضع تعريفا لعقد التأمني، 

وقد ظل أمر هذا التعريف عىل تلك احلال إىل أن تداركه الفقهاء املعارصون 

يف منتصف القرن امليادي املايض.

تعرف التأمني اصطالحا:

عــرف الفقهاء املعــارصون التأمني اصطاحا بأنــه: عاقة بني طرفني 

أحدمها املســتأمن، والثاين املؤمن، بمقتىض تلــك العاقة يلتزم األخر بأن 

يدفع للمستأمن مبلغا ماليا حمددا إذ حتقق خطر معني نظر دفع أقساط معينة 

لصالح املؤمن)))، وبعض الفقهاء يؤكد يف تعريفه للتأمني عىل آليات التأمني 

من جهة جتميع املخاطر وإجراء املقاصة بينها وفقا لقوانني االحصاء))).

وقد عرفته املادة )7)7( من التقنني املدين املرصي بقوهلا: »التأمني عقد يلزم 

املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله 

 مبلغا من املال أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث، 

أو حتقق اخلطر املبني بالعقد، وذلك نظر قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدهيا 

املؤمن له للمؤمن«.

كتابنا: السابق عقد التأمني، املكان نفسه.  (((
الفقيه الفرنيس هيا، عقد التأمني، املجلد األول ص 73، باريس 5)9).  (((
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وكــا يبدو من تعريف التأمني فإنه هيــدف إىل غايات معينة كلها تصب 

يف جانب  التحــوط حلفظ األموال ودفع املخاطر عنهــا، وذلك من خال 

إجياد البدائل املاليــة املعادلة لقيمتها، والتي يمكن أن حتل حمل تلك األموال 

 كعــوض عنها إذا ما تعرضت للهــاك أو للفقد أو التلف بأي ســبب من 

أسباب اهلاك.

مرشوعية التحوط بالتأمني:

من املعلوم أن التأمني يمثل أداة حتوط حلفظ املال ألنه يعد وسيلة لذلك، 

وأخذ االحتياط مطلوب رشعا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة ومن ذلك، 

 قولــه اهلل تعــاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾)))، وقوله تعاىل: 

تعاىل:  وقوله   ،(((﴾  ﴿

﴿ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ﴾)3)، 

وقوله تعاىل: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾)))، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الكيِّس 

النساء، من اآلية )7.  (((
البقرة، من اآلية 95).  (((

القصص، من اآلية 77.  (3(
البقرة، من اآلية 97).  (((
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من دان نفســه وعمل ملا بعد موته«)))، وقوله عليه الســام والسام: »كفي 

باملــرء إثا أن يضّيع من يقــوت«)))، فقد أفادت هذه األدلــة أن التحوط ملا 

خيشى منه عىل النفس واملال من مطلوبات الشارع احلكيم التي يتوقف عليها 

صاح اإلنسان يف معاشه ومعاده.

ومما يدل عىل ذلك من آثار الصحابة ما نقله القرطبي يف تفســر قوله اهلل 

تعاىل: ﴿ وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾، من قول ابن عمر: اعمل لدنياك 

كانــت تعيش أبدا، وقــال ابن العريب: ال تنس نصيبــك احلال فهو حظك 

من الدنيا)3).

التأمني بجميع أنواعه وسيلة للتحوط:

والتأمني - عىل نحو ما سلف بيانه - يمثل بجميع أنواعه وسيلة للتحوط 

وأخذ احلذر مما قد يداهم املصالح املرشوعة للناس، وذلك ما يظهر جليا من 

أنواع التأمني.

رواه الرتمذي، وقال: حديث حســن، رياض الصاحلني للنووي، رقم 67، حتقيق   (((
األلباين، طبعة املكتب اإلسامي.

رواه أبــو داود وغره، ورواه مســلم يف صحيحه بمعناه، النووي، الســابق، رقم   (((
.(00

القرطبــي، اجلامع ألحكام القرآن، ج 3) ص ))3، طبعــة اهليئة املرصية العامة   (3(
للكتاب.
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ومــن املعلــوم أن أنــواع التأمني كثرة، ألهنــا تتعدد بتعــدد املصالح 

املقصــودة باحلاية والتحوط، وهي قد تتعلق بالبــدن، أو باملال، أو بغرمها 

مــن املصالح التي خيشــى صاحبها عليهــا من اخلطر، لكــن تلك األنواع 

 الكثرة يمكن إرجاعها - بحســب أصوهلا العامة وقواسمها املشرتكة - إىل 

ثاثة أنواع:

هي التأمني االجتاعي، والتأمني التعاوين، والتأمني التجاري.

ومع أن تلك األنواع الثاثة للتأمني غايتها التحوط، فإهنا تكون مرشوعة 

باعتبار تلك الغاية وهلذا مل خيتلف أحد من الفقهاء يف أن غاية التأمني مرشوعة، 

وألن وسيلة املرشوع تكون عىل وفقه يف احلكم، بيد أن بعض وسائل التأمني 

- وحتديدًا النــوع الثالث منه وهو التأمني التجاري - قد اختلف فيها الرأي 

واشتد اخلاف حوهلا واحتد، وظل ترجيح القول بمرشوعيتها متعثرا حتى 

ظهر من مستجدات احلياة ما جعل هذا القول يميل إىل جانب الرحجان)))، 

وذلك ما حيتاج إىل بيان.

كتابنــا: عقد التأمني ومدى مرشوعيته يف الفقه اإلســامي - دراســة مقارنة مع   (((
التعمق، السابق، ص )) وما بعدها.
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أوالً: التأمني التعاوين:

هــو نوع مــن التأمني يتفق فيه جمموعــة من األفراد يف بلــد أو هيئة أو 

مؤسسة عىل أن يتعاونوا فيا بينهم عىل درء املخاطر التي قد تعرتض حياهتم 

يف الصحة أو املــال، وذلك بأن يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا عىل فرتات 

حمددة أو أقساط معينة، ليواجهوا بتلك األقساط املجتمعة ما قد يقع ألحدهم 

من حادث حيتاج إىل املواساة املالية.

وهذا النوع من التأمني غايته التعاون عىل درء املخاطر والتحوط ملواجهة 

آثارها إذا ما حدثت للنفس أو للــال، ومن ثم فإن العاقة فيه بني املكونني 

له، إنا هي عاقة تكافل وتعاطف، وليســت عاقة تضاد وتعاند عىل نحو 

ما يبتغي من العقود التبادلية التي تســتهدف الربح، وتدفع كا من طرفيها 

للحصول عىل أقىص ما يبتغياه من الربح.

وملــا كانت غاية التأمني التعاوين هي املواســاة والتعاون حلاية مصلحة 

مرشوعة، والوسيلة فيه لتحقيق تلك الغاية هي التفضل واالحسان، وليس 

قصد الربح أو املعاوضة املرشوطة بالعقد، كان كل حمرم فيه مغتفرا، ومن ثم 

ال يؤثر فيه ما يؤثر يف غره من عقود التأمني املبنية عىل املعاوضة املتقابلة، مثل 

الغرر والقار واملراهنة والربــا، فإن وجود تلك األمور فيه حترمه باعتبار أن 
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املآالت فيه مبينة عىل املخاطرة واالحتال، وإذا وقع اخلطر الذي يســتوجب 

املواساة فإن املاثلة املتوازنة فيه بني ما قد يدفعه أحد املتعاقدين ويأخذه اآلخر 

لن تكون عادلة، فيكون الفــرق بني االلتزامني املتقابلني واملتاثلني نوعا من 

الربا املحرم رشعا بالكتاب والسنة وإمجاع علاء األمة، ومع ذلك يكون ذلك 

التأمني مرشوعا.

وسند مرشوعية التأمني التعاوين تقوم عىل الكتاب والسنة كام ييل:

1- أما الكتاب:

ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ﴿ تعــاىل:  اهلل  فبقــول 

ھ   ﴾)))، فقــد هذا القول الكريــم عىل أن من يفعل اإلحســان تفضا 

ال تثريب عليه، حتى ولو قارن فعله عمــل فيه غرر أو قار أو مراهنة وألن 

املتفضــل عليه مل يبذل مقابا ملا أخذه، فلــو ظهر معيبا أو كان حصوله عليه 

حمتما، أو كان ثمة فرق بني املبذول واملأخوذ فيه، فإن ذلك الفرق بني اجلنسني 

 املتقابلني بالزيادة لن يكون ربا، وملا كان التأمني التعاوين مبنيا عىل ذلك، فإنه 

يكون مرشوعا))).

التوبة، من اآلية )9.  (((
كتابنا: السابق، ص 55) وما بعدها.  (((
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ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ    ﴿ تعــاىل:  اهلل  وقولــه 

ېئېئ   ﴾)))، حيــث أمر اهلل تعاىل بالتعاون عــىل الرب والتقوى، وهنى عن 
التعــاون عىل اإلثم والعدوان، ومن الرب أن يتعاون الناس عىل دفع األخطار 

التي يمكن أن هتدد حياهتم، والتأمني التعاوين وإن كان فيه غرر إال أنه معفو 

عنه لقيامه عىل التعاون واختاذه معنى التربع.

2- ومن السنة الرشيفة:

أحاديث كثرة تــدل عىل أن التعاون من أجــل درء املخاطر والتحوط 

لعدم وقوعها، وختفيف آثارها، ومن تلك األحاديث ما روي عن أيب هريرة 

- ريض اهلل عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب 

ــس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامــة، واهلل يف عون العبد ما دام  الدنيا نفَّ

العبد يف عون أخيه«))).

فقــد دلَّ هذا احلديث عــىل أن التعاون من أجل دفــع ما يعرتي الناس 

من كرب، عمل مطلوب رشعا، بدليل مــا وعد اهلل عليه من الثواب الكبر 

الذي يقابله يوم القيامة، والعون مــن اهلل يف الدنيا مقابل ما قام به العبد من 

املائدة، من اآلية ).  (((
الصنعاين، ســبل الســام ج)ص 68) - طبعة جامعة اإلمام حممد بن ســعود   (((

اإلسامية.
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معونة ألخيه، وهذا يفيد مرشوعية مد األيدي للمكروبني، ودفع ما يعرتهيم 

من خطر، والتأمــني التعاوين من هذا القبيل، فيكــون مرشوعا بداللة هذا 

احلديث الرشيف.

ومن تلك األحاديث ما روي عن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن األشعريني، 

حيث كانــوا إذا أرملوا أو قلَّ طعام عياهلم باملدينــة مجعوا ما عندهم يف إناء 

واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، قال: »فهم مني وأنا منهم«))).

ويعــرف ذلك باَلنْهد، أو التناهد، وهو إخــراج القوم نفقاهتم عىل قدر 

عدد الرفقة))).

قــال النووي: واحلديث يفيد أن االشــرتاك يف األكل يقتيض التســوية 

الختــاف حال اآلكلــني، وألن الذي يوضــع لألكل وســيلة للمكارمة 

والتســامح، فقد يضع واحد قدرا ويأكل أكثر منه، فا يكون الفضل الزائد 

عــا قدمه ربا، وقد دلَّ حديث التناهد عىل أنــه مرشوع بمدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص له، 

وقوله: إنه منهم، وهم منــه، فإهنم لن يكونوا منه، أو يكون هو منهم إال إذا 

كانوا صاحلني وبأحكام اهلل تعاىل متمسكني.

صحيح البخاري مع فتح الباري، ج5 ص8)) وما بعدها، وصحيح مسلم برشح   (((
النووي، ج 6) ص 8))، وما بعدها، املطبعة املرصية ومكتبتها.

املعجم الوسيط، ج) ص995، الطبعة الثالثة.  (((
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ويف ذلك يقول العينــي: اغتفر الربا يف اَلنْهد لثبوت الدليل عىل جوازه، 

ذلك أن اإلنســان قد يأكل أكثر أو أقــل مما أخذ منه. لكنــه اغتفر بالدليل 

عىل جوازه، وألنه يتم عىل ســبيل املواســاة واإلحســان واملكارمة يف وقت 

الشدة واحلاجة))).

ويقــول النووي: املراد هنا املواســاة باملوجود، وإباحــة بعضهم بعضا 

 با هــو موجود من الزاد والطعــام)))، واملال يف التأمــني التعاون يمكن أن 

يقاس عىل هذا.

ثانيًا: التأمني االجتامعي:

وهذا النوع مــن التأمني هو ما تقوم به الدولــة عونا لذوى احلاجة من 

مواطنيها، أو مكافأة ملن خدموها يف أعاهلا ومرافقها، فهو أشبه باملكافأة التي 

تستهدف تأمني املستقبل لشخص أسدى إليها خدمة، أو قدم هلا معروفا، يف 

شــخصه عند احالته للتقاعد، أو إصابته بمرض أو عجز يقعده عن الكسب 

أو يف أشخاص من حيبهم وحيرص عىل ســرتهم وإعفافهم بالعيش الكريم 

العينــي، عمدة القارئ برشح صحيح البخــاري، ج 3) ص 5) وما بعدها، دار   (((
الفكر.

النووي، عىل صحيح مسلم، السابق، ص )6.  (((
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بعــد موته، وهذا النوع من التأمني ليس معاوضة، وإنا هو مكافأة ومعاونة، 

ورد جلميل من أســدى املعروف إىل املجتمع، فــإن أداء الوظيفة يعد خدمة 

للناس، من أخلص فيها وأداها عىل نحو ما جيب، كان حريا بأن يكافأ بتأمني 

مســتقبله عند عجزه أو مرضه، أو تأمني من يعوهلم أو حيبهم أو حيرص عىل 

كرامتهم وأعراضهم بعد موته.

وملا كان مبنى التأمني االجتاعي عىل املواساة واملكافأة والتضامن، فإنه 

ال يفسد باجلهالة الفاحشــة أو الغرر، وال يعترب ما زاد عىل مبلغ التأمني فيها 

عن االشرتاك املدفوع فيه من قبل الربا املحرم))). ومل أقرأ رأيا لفقيه أو باحث 

يف فقه الرشيعة يقيض بتحريم التأمينات االجتاعية، ســوى ما قرره أستاذنا 

الدكتور رمضان حافظ من أنه حمرم رشعا ملا فيه من غرر وربا ينتج من إيداع 

أمواله يف البنوك نظر فائدة تســاعد يف تكوين أوعية االنفاق عىل هذا النوع 

من التأمني))).

حممد أبو زهرة، أســبوع الفقه اإلســامي ومهرجان ابن تيميــة، تعليق عىل عقد   (((
التأمني، ص 5)5، دمشق، شوال 380)هـ.

د. رمضان حافظ عبد الرمحن، موقف الرشيعة اإلســامية من امليرس واملسابقات   (((
الرياضية، ص 76)، طبعة دار اهلدى.
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ونحن ال نوافق أستاذنا اجلليل يف هذا الرأي، ألن عاقة الدولة بمواطنيها 

ليســت عاقة معاوضة، وإنا هي عاقة كفالة ورعاية، وهلذا كان مبنى تلك 

العاقة عىل التفضل واالحسان، ومع التفضل ال يكون ثمة تأثر عىل وجود 

الغــرر والربا يف املعاملة، وتبقــى عىل أصل مرشوعيتهــا باألدلة التي تفيد 

مرشوعية التعاون ومواساة الضعفاء وذوي احلاجة، وما يدفعه املستأمن من 

قسط التأمني الذي خيصم من راتبه، ال يصح أن يكون يف مقابل ما يأخذه من 

معاش أو مكافأة بعد هناية خدمته، ألنه التزام تداويل، حيث يدفعه املشــرتك 

وال يأخذ يف مقابله شيئا يف حينه، وهو ال جيني ثمرته إال بعد عجزه عن دفعه 

برتك اخلدمــة، أو مفارقة احلياة، ويكون الدفع لــه أو ملن يعوهلم من املؤمن 

عليهم بمثابة نوع من املكافأة له، ورد عىل ســابق إحسانه باإلحسان إعاال 

لقوله اهلل تعاىل: ﴿ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾)))، أي أن اإلحســان 

ال جيوز أن جيازى إال بمثله، وقد أحســن العامل أو املواطن إىل دولته فيكون 

م، وألن السلطان ويل من ال ويل له. له أن حيازى بمثل ما قدَّ

سند مرشوعية التأمني االجتامعي:

وتقوم مرشوعية التأمني االجتاعي عىل ســند من الكتاب والسنة وآثار 

الصحابة كا ييل:

الرمحن، من اآلية 60.  (((
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1- أما الكتاب الكريم:

فبقول اهلل تعاىل: ﴿ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حب﴾))).

ووجه الداللة يف هذا القول الكريم عىل املطلوب: 

أن اهلل تعــاىل قد طلب من عباده أن يردوا عىل اخلر با ياثله أو أحســن 

منه، والعامل الذي قدم جهــده أو عمره ألمته جيب أن يقابل عمله يمثل ما 

قدم من اخلر أو أحســن منه، والتأمني االجتاعي نوع من رد التحية للناس 

موا لبادهم، وبخاصة إذا كانــوا يف وضع يقتيض تأمني حياهتم  بمثــل ما قدَّ

من خماطر العجز أو املرض الذي يقعدهم عن الكسب أو يعرضهم للسؤال 

وإراقة ماء الوجه أو ابتذال الكرامة.

2- من السنة الرشيفة:

ما روي عن ابن عمر - ريض اهلل عنه - أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كلكم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته، فاألمر الذي عىل الناس راٍع وهو مسؤول عن رعيته«))).

النساء، من اآلية 86.  (((
الفتــح الكبر ىف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغر للســيوطي، ج) ص330، طبعة   (((

احللبى،350)هـ.
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ووجه الداللة يف هذا القول الكريم عىل املطلوب: 

أن مواجهــة ما يعرتض حياة الناس من املخاطــر التي هتدد حياهتم، أو 

تستهدف كرامتهم من واجبات احلاكم، والتأمني االجتاعي من هذا القبيل، 

فيكون مطلوبا هبذا احلديث.

وما روي أنه ملسو هيلع هللا ىلص: كان يسأل عن دين امليت قبل الصاة عليه، فإن وجد 

عليه دينا طلب من أحد احلارضيــن أن يكفله، ومل يصل عليه، وقال: صلوا 

عىل صاحبكم فلا فتح اهلل عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص قال: أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه، 

فمن ترك دينــا فعيل، ومن ترك ماال فلورثته)))، ويف رواية عن أيب هريرة زاد 

فيها: وعىل الوالة من بعدي من بيت مال املسلمني))).

ووجه الداللة يف هذا احلديث الرشيف عىل املطلوب: 

أنه ملسو هيلع هللا ىلص قد جعل تأمني غرم املدينني عىل الدولة ومن بيت املال أو اخلزانة 

العامة بلغة العرص، والتأمني االجتاعي ال خيتلف عن هذا، فيكون مرشوعا 

هبذا احلديث.

رواه أمحد وأبو داود والنسائي، نيل األوطار للشوكاين، ج 5 ص68).  (((
املرجع نفسه.  (((



33

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. عـبــد اهلل مـربوك الـنـجـــار

وبــا رواه أبو داود يف ســننه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مــن ويل لنا عما، وليس له 

منــزل فليتخذ منــزال، أو ليس له زوجــة فليتخذ زوجة، أو ليــس له دابة 

فليتخذ دابة«))).

ووجه الداللة يف هذا احلديث الرشيف عىل املطلوب: 

أنــه قد دلَّ عىل أن من حق املواطن العامل أو املوظف أن جيد من الدولة 

ما يكفل له أســباب احلياة الكريمة كاملنزل والزوجة وما ينتقل به من وسائل 

املواصات، كالسيارات وأمثاهلا من الوسائل التي حلَّت حمل الدواب يف أداء 

مهمتها، ويف التأمــني االجتاعي تطبيق لذلك فيكون مرشوعا هبذا احلديث 

الرشيف.

3- وأما االمجاع:

فقد أمجع املسلمون عىل أن من يتوىل أمر املسلمني مكلف بأن يدفع دين 

املدينــني يف كل من مات وعليه دين، فإن مل يفعــل فاإلثم عليه، وقد حكى 

احلازمي اإلمجاع عىل هذا، كا ذكره الشوكاين يف نيل األوطار))).

رواه أبو داود يف سننه، راجع: سنن أيب داود، ج ) ص33)، طبعة احللبى.  (((
نيل األوطار للشوكاين، ج5 ص69).  (((



التحوط للحقوق بالتأمينات املالية الطليقة34

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

4- من آثار الصحابة:

ما روي أن عمر بن اخلطاب - ريض اهلل عنه - مرَّ يوما بباب قوم وعليه 

سائل يسأل شــيخ كبر رضير البرص، فربت عىل كتفه مداعبا، وقال له: من 

أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: هيودي، قال: فا أجلأك إىل ما أرى؟ قال: أسأل 

اجلزية واحلاجة والســن، فأخــذ عمر بيده وذهب بــه إىل منزله، وأعطاه ما 

حيتاجه من املال، ثم أرســل إىل خازن بيت املال وقال له: انظر هذا ورضباءه 

فواهلل ما أنصفناه أن أكلنا شــبيبته، ثم خذلناه يف شيبته، ووضع عنه األعباء 

املالية املقررة للدولة هو وأمثاله))).

فقد دل هذا األثر عىل أن من واجب الدولة كفالة العاجزين عن تلمس 

أســباب احلياة الكريمة بأن متد هلم يد العون التي حتفظ حياهتم وكرامتهم، 

والتأمني االجتاعي حيقق هذا املعنى فيكون مرشوعا.

ومن ثم يبدو أن هذا النوع من التأمني مرشوع بالكتاب والسنة واالمجاع 

وآثار الصحابة.

))) أبو يوسف، اخلراج، ص 6))، املكتبة السلفية، )36)هـ.
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ثالثًا: التأمني التجاري:

التأمني التجاري هو الذي متارســه رشكات التأمني، وتقوم العاقة بني 

أطراف العقد فيه عىل املعاوضة املتبادلة بني األقساط املدفوعة من املستأمن، 

ومبلغ التأمني الذي يدفعــه املؤمن له عند وقوع اخلطر، وهو ملزم للجانبني 

بناء عىل التزام كل منها فيه، وما من شــك يف أن استحقاق االلتزام فيه مبني 

عــىل اخلطر، وهو البد أن يكون حمتمل الوقوع عند إبرام العقد، وليس حمقق 

الوقــوع، فإن كان حمقــق الوقوع عند التعاقد كان العقــد باطا، ألن معنى 

ذلك أن يأخذ املســتأمن مبلغ التأمني حتا بناء عــىل وقوع اخلطر، وإذا كان 

عدم وقوعه هو املحقق، كان باطا كذلك ألن املؤمن ســيأخذ األقساط من 

املستأمن وهو متأكد من أنه لن يدفع مبلغ التأمني، ألنه مرتبط بوقوع اخلطر، 

واخلطر لن يقع بناء عىل علم املستأمن أو تدبره، كان يكون املال املؤمن عليه 

يف البحر قد وصل إىل بر األمان ســاملا، واملســتأمن ال يعلم به، بينا املؤمن 

يعلم ذلك))).

وملا كان من رشوط اخلطر: االحتــال، وهو مما يتوقف عليه االلتزام يف 

عقد التأمني، كان مبناه عىل الغرر املنهي عنه رشعا بحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أنه هني 

كتابنا: عقد التأمني، السابق، ص 39 وما بعدها.  (((
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عن الغرر)))، ومن قبل ذلك ما هنى عنــه القرآن الكريم من األمور املحرمة 

كاخلمر وما يقارهنا يف التحريم، وذلك يف قوله اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ    ٻ  

ٺ﴾)))، حيث حرم اهلل اخلمر وما يقارهنا يف اآلية الكريمة، ومنه امليرس 

املبني عىل الغــرر واملقامرة اللذين ال يمكن ألحــد املتعاملني فيها أن يعلم 

نتيجة ترصفه حتى يرتاىض عليه عن برص وبصرة كا أوجب اهلل الرتايض يف 

املعامات، وكذلك حــرم األزالم، وهي القداح التي حتوي أمرين يريد من 

يستقســم هبا أن حيصل أحدمها بناء عىل ما يسفر عنه القدح بعد كشفه، وقد 

يوافق غايته أو ال يوافقها)3)، فهو مبني عىل احلظ واملقامرة وهلذا كان حمرما، 

وفقا ملا انتهى إليه القائلون بالتحريم.

وقــد دلت ســنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أكثر مــن حديث عىل النهــي عن الغرر 

واملقامرة، ومن تلك األحاديث:

صحيح مسلم برشح النووي، ج) ص56)، وما بعدها، نيل األوطار للشوكاين،   (((
ج5 ص6))، والغرر هو املجهول العاقبة.

املائدة، من اآلية 90.  (((
يف هذا املعنى: املعجم الوجيز، السابق، ص )9).  (3(
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)-  ما رواه مســلم عن أيب هريرة أنــه ملسو هيلع هللا ىلص: »هنى عن بيع احلصاة وعن 

بيع الغرر«))).

)-  وما رواه سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أنه  ملسو هيلع هللا ىلص: »هنى عن املحاقلة 

واملخاطرة واملامسة واملنابذة«))).

3-  وما روي عن أنس - ريض اهلل عنه - أنه ملسو هيلع هللا ىلص: »هنى عن بيع املضامني، 

وهي ما يف أصاب الفحول، واملاقيح وهي ما يف أرحام اإلناث أو ما بطون 

احلوامل«)3).

فقــد دلَّت هذه األحاديــث وغرها عىل أن بيع ما جتهــل عاقبته منهي 

عنــه، ومن ثم يكون حمرما، وألنــه ينايف الرضا الواجــب لصحة التعامل، 

بل ووجوده.

والغرر مرتبــط باملقامرة والرهان، ألنه مبنامهــا عىل احلظ وهو جمهول 

العاقبة، فكان معنى الغرر موجود فيهــا وعىل نحو يمكن القول معه: إهنا 

نيل األوطار للشوكاين، السابق.  (((
سبل السام للصنعاين، السابق، ج 3 ص9) وما بعدها.  (((

املرجع نفسه، ونيل األوطار للشوكاين، ج5 ص69).  (3(
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تطبيق عميل ملعنى الغرر املحرم ضمن ما ورد النص عىل حتريمه يف آية اجتناب 

اخلمر والتي احتوت معظم أدوات اخلطاب القرآين يف تنفر الناس وختويفهم 

وإبعادهم عن أمور يرى احلق ســبحانه أهنا متثــل خطرا ما حقا عليهم، مثل 

أسلوب االستنفار لإلجابة واألمر والنهي وبيان العاقبة الوخيمة ملن ال يكف 

عن املخالفة، وغر ذلك من األدوات التي جاوزت أكثر من ســبعة وسائل 

الستنهاض مهة املســتمعني حتى يكفوا عن تلك األمور)))، وهذا دليل عىل 

حرمة الغرر والقار واملراهنة.

كــا أن يف التأمني فارقــًا بني البدلني املدفوعــني يف العقد، ومها: جممل 

األقســاط حتى يقع اخلطر ومبلغ التأمني، ومن املعلوم أن املعاوضة هنا بني 

جنسني متاثلني )نقد بنقد( والزيادة يف أحدمها عن اآلخر تكون فضا خاليا 

عن عوض وهو حمظــور رشًعا بأدلة حتريم الربا وهي من الكتاب والســنة 

وإمجــاع علاء األمة، ويف شــهرة تلك األدلة وعلم الكافــة هبا ما يغنى عن 

تكرارها، ألهنا ال حتتاج إىل تذكر هبا))).

كتابنا: عقد التأمني، ص 95) وما بعدها.  (((
املرجع نفسه.  (((



39

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. عـبــد اهلل مـربوك الـنـجـــار

حكم التأمني التجاري ليس حمل اتفاق:

ومع وضوح األسانيد التي متسك هبا القائلون بتحريم التأمني التجاري، 

إال أن كثــرا من الفقهــاء املعارصين - وحتديدا من بدايــة القرن العرشين 

امليادي، أي منذ أكثر من مائة ســنة - قد اجتهوا نحــو القول بمرشوعيته، 

واعتربوه نوعا من التعاون عىل الرب والتقوى من أجل دفع املخاطر والتحوط 

للمحافظة عىل األموال واألبدان، بل جعلوه متســاويا مع التأمني التعاوين 

والتأمني االجتاعي يف املرشوعية، إضافة إىل أدلة كثرة اســتندوا إليها ومنها 

عموم أدلة الرتايض يف املعامات، وقياســه عــىل أنواع كثرة من املعامات 

املرشوعة التي تشــبهه، بل اعتربوه واحدا منها، ومنهــا املضاربة والضان 

واجلعالــة والوعد امللــزم، وضان خطــر الطريق والوديعــة بأجر، وعقد 

املواالة، ونظام العواقل)))، كا اســتدلوا عــىل مرشوعيته بالعرف واملصالح 

املرسلة، ومنهم من ذهب إىل مرشوعيته بالرضورة املقتضية لوجوده يف نظام 

املعامات املعارصة))).

كتابنا: عقد التأمني، السابق، ص ))3 وما بعدها.  (((
املرجع نفسه، ص 359 وما بعدها.  (((
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أدلة التحريم يف التأمني التجاري ليست قاطعة الداللة:

وما أورده القائلون بتحريم التأمني التجاري من األدلة ال يمكن أن تدل 

عىل التحريم بأســلوب قطعي الداللة، وأقىص ما تفيده أهنا ظنية الداللة وال 

تقوى بظنيتهــا عىل منع أدلة القائلني باإلباحة مــن أن تدل عىل ما يقولون، 

بل ولتشــكل رأيا خمتلفا عن رأي القائلني باحلظــر، وأقل ما تفيده أهنا متنعه 

من التفرد با ينتهــي إليه من التحريم، ويأخذ هذا الرأي إىل القاعدة الفقهية 

التي تقيض بأنه: ال ينكر املختلف فيه، وإنا ينكر املتفق عليه، ويكون الرأيان 

الواردان يف التأمني التجاري عىل درجة ســواء يف جــواز العمل بأي منها، 

حيث ال ينكر ذلك.

مناقشة أسانيد احلظر يف التأمني التجاري:

وأدلة احلظر يف التأمني التجاري ليست يف منأًى عن املناقشة التي تقدح 

يف داللتها عىل املطلــوب، وربا كان أقوى ما يردها أن مواطن العمل هبا قد 

طرأ عليها من املســتجدات ما جيعل الفهم التقليدي لتلك األدلة بعيدا عنه، 

ومنفصا عن الواقع الذي يعاجله، ومن املعلوم أن الدليل البد أن يطبق عىل 

الواقعــة وفقا للفهم الصحيح هلا يف احلياة أو بناًء عىل فهم مســتقيم للواقع، 
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ويبدو ذلك واضحا يف األمور الثاثة التي بنــي عليها القول بحظر التأمني 

التجاري التي سلفت اإلشارة إليها، وهي كا ييل:

1- الغـرر:

من املعلوم أن الغرر يشــكل أساســا قويا عند القائلني بتحريم التأمني 

التجــاري، ملا ورد بشــأنه من النهي عنــه يف الكتاب والســنة، وأدلة حظر 

الغــرر - يف حد ذاهتا - صحيحة، إذا كان احلظر فيها هو الغرر املقصود هبا، 

والغرر هو املجهول العاقبــة عىل نحو يعمى إرادة املتعاقدين، وجيعل إدراك 

كل منها ملآالت ما سيقدم عليه منعدما، ومن شأن انعدام الرضا يف التعامل 

أنه جير إىل العداوة والبغضاء، ويؤدي إىل التشــاحن والتقاتل، وقد رشع اهلل 

الرضا لتحصيل ما يريد النــاس أن حيصلوه باحلب واملودة، وليس بالعداوة 

والبغضاء، فإذا ما أدت املعاملة إىل عكس ما أراده اهلل من مرشوعيتها، تكون 

حمرمة عىل وفق غايتها.

ومن املعلوم أن من أهم رشوط الغرر املحرم للتعامل أن يكون فاحشا، أي 

 كثرا ال يستقيم التعامل معه ويؤدي إىل النزاع والتقاتل، فإذا كان الغرر يسرا 

ال يســتغني عنه، وال خيل باملقصود األســايس من املعاملــة، فإنه ال يؤثر يف 
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صحتهــا، وذلك كبيع حلــاف دون رؤية ما بداخلــه ورشاء جبة دون رؤية 

حشــوها، أو آلة دون معرفة أجهزهتا وكيفية عملها وما إذا كان هبا عيب أم 

ال، وهو كثر ويصدق عىل ما يشرتيه الناس من األجهزة احلديثة كالسيارات 

والغســاالت واهلواتف، وأجهزة االتصال وأمثاهلا، حيث ال يعلم الكثرون 

ممن يشــرتوهنا مدى سامة أجهزهتا، وال يســوغ القول بتحريم التعامل يف 

تلــك األجهزة للغرر، وألن ضان من يعلــم بعيوب األجهزة يعوض ذلك 

القصور، بل إن الغرر يقع يف كل ما يتعامل به الناس يف الدنيا كرشاء الطعام 

املباح والــزواج وغرمها، فالرجل قد يتزوج امرأة حيبها ويظن أن ســعادته 

يف االقرتان هبا، ثم ال جيد منها غر الشــقاء والتعاسة، وقد يشرتي نوعا من 

الفاكهة عىل أنه حلو الطعم لذيذ املــذاق بقدر ما يظهر من مجال مظهره، ثم 

يفاجأ بأنه ال طعم له، ومن ذلك أنواع كثرة من الفواكه التي دخلها التهجني 

فكرب حجمها، ومجَّل شكلها، فإذا ما أقبل عليها الطاعم وجدها كرهية املذاق 

كخرضاء الدمن التي تظهر بديعة اجلــال فإذا ما اقرتب منها املعجب هبا أو 

املخدوع يف مظهرها لدغته بســوء خلقها كاحلية الرقطاء، ومع ذلك فإنه ال 

يسوغ القول بحظر التعامل يف تلك األشياء، أو حتريم الزواج.
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وجهالة املآل يف املعامات مل تعد كا كانت عليه سابقا ألن تلك اجلهالة 

- ذاهتا - قد أتيح هلا من وســائل الظهور ملن يريد رؤيتها ما جيعل اإلحاطة 

بكنههــا ممكنا، إن اجلهالة يف الغرر يقوم مبناها عىل ســرت احلقائق يف األمور 

بحجــب الغيب أو الواقــع، وقد أتاح اهلل لعباده من وســائل اســترشاف 

املستقبل ما جيعل تقدير اخلسارة أو الكســب فيه ممكنا، أو مقاربا للواقع إن 

مل يكــن مطابقا له، وذلك عن طريق الدراســات )االكتوارية(، أو ما يعرف 

بدراسة اجلدوى، أو بواســطة وسائل التنبؤ بمجريات األحداث عن طريق 

متابعة القوى املحركة هلا أو املؤثرة فيها، حيث يســتطيع الناس أن يسترشفوا 

املســتقبل، وأن يتدبروا املآالت عن طريق املقدمــات التي توصل غالبا إىل 

النتائــج، وعن طريق ذلك التنبؤ يدبرون معاملتهــم قبل وقوعها وهم عىل 

غلبة ظن بأن ما هيدفون إليه ســوف يكون متحققا، ألنــه يمثل نتائج مبنية 

عىل مقدمات صحيحة، كا حتقق املذاكرة النجاح، وكا حيقق الصدق النجاة، 

وكا حيقق اإليان قوة الشخصية.

وال يمكــن اعتبار ذلك من باب الرجم بالغيــب، ألن الغيب ال يكون 

غيبا إال إذا قطع اهلل كل أســباب الوصول إىل كشــف الغيــب فيه، فإذا ما 

أتاح اهلل لعباده من الوسائل ما يستطيعون به أن يكشفوا حجب هذا الغيب، 
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فإنه ال يكون غيبا، وقد أمرنا اهلل بالتاس األســباب التي توصل إىل ما نريده 

كإعداد القــوة للمواجهة مع األعداء، والســعى يف األرض للرزق، وأخذ 

احلذر من الوقوع يف املهالك وأمثال ذلك كثر ال حيىص.

وحيث ُكشف املجهول يف الغيب، فإنه يمكن البناء عليه، ويكون االنفاق 

بشأنه يف حكم املحقق.

ومما يدل عىل مرشوعية التعامل يف األمور املتلبسة بالغرر اليسر ما ورد 

من أدلة مرشوعية اإلجــارة وحملها وهو املنفعة غــر موجود وقت العقد، 

وكذلك السلم، فهو عقد عىل مبيع حمدد غر موجود، وإنا سيوجد مستقبا، 

ومن ذلك عقود الرشكات، وبخاصة املضاربة واملزارعة واملساقاة فهي كلها 

عقــود ترد عىل ناتج غر موجود وقت العقد، وقد أبيحت بالنص الدال عىل 

مرشوعيتها، فيكون الغرر فيها غر عائق من املرشوعية، ويمكن ختريج الغرر 

يف التأمني عىل تلك األصول.

2- القامر واملراهنة:

والقار واملراهنة: بمعنى واحد يف التعاقد، مضمونه: أنه أي عقد الرهان 

واملقامرة اتفاق بــني طرفني عىل أن يدفع أحدمها لآلخــر التزاما حمددا، إذا 
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حتقق حدث معني، وهو غلبــة أحدمها لآلخر، أو انتصاره عليه يف منازلة أو 

مصارعة، أو سبق الفرس الذي تراهنا عليه))).

وإذا كان القــار واملراهنة بمعنى واحد كا ســبق، إال أن بني كل منها 

اختافا شــكليا ال يؤثــر يف املضمون، وهو أن القار يارســه الطرفان، أما 

املراهنة فإن الطرفني فيها ال يارســان العمل حمــل االتفاق، ال لفعل الذي 

تراهنا عليه، وهو سبق الفرس، وال غلبة أحد املتصارعني لآلخر))).

وحيث كان يف كل من القار واملراهنة معنــى الغرر باعتبار أن االلتزام 

فيها معلق عىل حدث غر حمدد أو موجود وقت التعاقد، إال أن الغرر املحرم 

للتعامل جيب أن يكون فاحشــا، وهو ما يــؤدي إىل التنازع واملقاتلة، وذلك 

غر حاصل يف األغلب األعم من تلك املارسات، ومع ذلك فإن عدم وقوع 

التنــازع فيها ليس هو مناط اجلواز، وإنا العربة فيــه با يتلبس كل منها من 

ايقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر اهلل وعن الصاة، كا قال سبحانه: 

﴿ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  

كتابنا، السابق، ص )6).  (((
املرجع نفسه.  (((
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ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ﴾)))، حيــث جــاء األمر بالكف عنها 

ملــا يؤدى إليه امليرس وهو القار )))، من تلــك املوبقات املحرمة وباعتبار أنه 

وسيلة إليها، وعىل أســاس أن ما يوصل إىل املحرم يكون حمرما، فإن لليشء 

حكم غايته، كا هو معلوم من قواعد الفقه اإلسامي.

ومن ثم يبــدو أن احلظر ليــس واردًا عىل ذات القــار واملراهنة، وإنا 

هــو وارد عىل مــا يؤديان إليه مما ذكــره اهلل تعاىل يف اآليــة الكريمة، وعليه 

إذا كانــت الغايــة خمالفــة وأدى إىل مصلحــة مرشوعة مثــل التعاون عىل 

درء املخاطــر، والتحــوط للمحافظة عىل املصالح املرشوعــة، فإنه - وبناًء 

 عــىل األصل الــذي حيكم حلَّه أو حتريمــه - يكون مباحًا والشــية فيه من 

الناحية الرشعية.

والقار إذا توخى غاية طيبة يكون مرشوعا، وذلك كالقرعة التي جترى 

الختيار أحد املباحني، فغايتها مرشوعة، وقد ورد يف السنة ما يفيد مرشوعية 

القرعة أو االستهام لرتجيح أحد املباحني، وذلك ملا روت عائشة - ريض اهلل 

املائدة، من آية )9.  (((
امليــرس هو قار العرب باألزالم أو اللعب بالقداح يف كل يشء، كا أن الشــطرنج   (((

ميرس العجم. املعجم الوسيط ج) ص 08)).
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عنها -: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أراد سفرا أقرع بني أزواجه فأيتهن خرج سهمها 

خرج هبا معه«))). 

فقــد دل ذلك احلديث عــىل مرشوعية القرعة مع أهنا نــوع من القار، 

لكنها أبيحت بالنص هنا يف موطن اخليار بني مباحني، وهو الســفر بإحدى 

زوجاته، فدل ذلك عىل جواز القار فيا فيه مصلحة مرشوعة، ومل يكن ملهيا 

عن ذكر اهلل وعن الصاة، أو مؤديا إىل العداوة والبغضاء، وقد ذهب احلنفية 

إىل إجازهتا))).

وحيث كان التأمني عىل هــذا النحو الذي حيقق مصلحة مرشوعة، فإن 

القــار فيه يكون مرشوعا، وال جيوز احلكم عليه جمردا عن غايته، وذلك عىل 

نحو ما يفهم من األدلة الرشعية الواردة فيه. 

ومن نظائر ذلك احلكم، ما قرره الفقهاء يف حكم الكذب إذا توخى اخلر، 

كا يف الكذب عند احلرب أو للصلح بني املتخاصمني أو جماملة للزوجة التاسا 

لتوددها، وقد جاء يف السنة ما يدل عىل ذلك، ومنه ما روي عن أم كلثوم بنت 

رواه أمحد ومسلم وأبو داود، نيل األوطار للشوكاين ج7  ص90).  (((
املرجع نفسه، ص )9).  (((
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عقبة، قالت: »مل أسمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يرخص يف يشء من الكذب مما تقول الناس 

إال يف احلرب واإلصاح بني الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة 

زوجها«، وبمقتىض هذا احلديث جرى تعريف الكذب بأنه: إخبار با خيالف 

الواقع قصدا لإلرضار)))، فإن قصد به اإلصاح فإنه ال يكون كذبا حتى ولو 

كان إخبارا با خيالف الواقع.

3- الربا يف التأمني التجاري:

وما يقال عن أن يف التأمني التجاري ربا نابعا من الزيادة احلاصلة يف أحد 

البدلني املتجانســني دون عوض، وهو حمرم بالكتاب والســنة وإمجاع علاء 

األمــة، ومن ثم يكــون التأمني املتلبس هبذا الربا حمرمــا، إىل آخر ما ورد يف 

هذا التأصيل.

فإنه مــردود بأن القصد يف الربا أمر ذو بال للتفرقة بني املرشوعية وعدم 

املرشوعية، ذلك أن الزيــادة احلاصلة يف عقد الربا جيب أن تكون مرشوطة، 

بمعنــى أن املرايب ال يقبل العقــد إال إذا رّد املتعاقد له ما أخذه بجنســه مع 

زيادة سواء أكانت مقابل األجل أم بدون مقابل كاختاف املقدار باختاف 

شيخ اإلسام حممد التمرتاشى: تنوير األبصار، ج) ص 96) وما بعدها.  (((
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اجلــودة مع التقابض يف املجلس، وهلذا كان من ضوابط التعريف يف الربا أنه 

الزيادة املرشوطة يف أحد البدلني املتجانسني دون عوض، فإذا حصلت تلك 

الزيادة دون اشــرتاط فإهنا ال تكون ربا، وقــد ّعرفه صاحب تنوير األبصار 

بأنــه: الفضل اخلايل عن عــوض بمعيار رشعي رشط ألحــد املتعاقدين يف 

املعاوضة)))، ولفظ رشوط الــوارد يف التعريف: يفيد أن حتقق الربا متوقف 

 عىل كون الفضــل مرشوطًا)))، كــا عرفه املوصيل بأنــه: الزيادة املرشوطة 

يف العقد.

وإذا مل تكن الزيادة مرشوطة فإهنا ال تكــون ربا وتكون مرشوعة، يدل 

عــىل ذلك ما روى عــن أيب هريرة قال: كان لرجل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ســّن من 

اإلبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فطلبوا ســنَّه، فلم جيدوا إال سنّا فوقها، 

فقــال: أعطوه، فقال أوفيتنــي أو فاك اهلل، فقال له النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن خركم 

أحسنكم قضاء«)3).

الفكر الســامي للحجــوي، ج)  ص 9)، الطبعة الثالثــة، ص )98)م، د. عىل   (((
مرعي، دراسات ىف الفقه املقارن مع آخرين، ج ) ص 9، الطبعة األوىل 983)م.

االختيار لتعليل املختار، ج ) ص 33، طبعة دار املعرفة، بروت.  (((
نيل األوطار للشوكاين، ج5 ص )6).  (3(
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وعن جابر - ريض اهلل عنه - قــال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكان يل عليه دين، 

فقضاين وزادين«)))، فقــد دل هذان احلديثان وغرمها عــىل أن الزيادة غر 

املرشوطة يف العقد ال تكون ربا، وال تكون حمظورة، وإنا تكون من حســن 

القضاء وهو مطلوب رشعا.

والرشط هو توجه القصد إىل املرشوط أصًا، وهذا ال يتحقق إال بمبارشة 

التوجه إىل الزيادة، فمن يشــرتط الزيادة يف الربا يقصد تلك الزيادة مبارشة، 

بل ورتــب انعقاد العقد عليها فهي بمثابة حمله الذي يرد عليه التعاقد، وهذا 

املعنى غر حاصل يف التأمني، ألن القصد ليس متوجها إىل الزيادة، فهي غر 

حمققة، بل حمتملة، وال يمكن ألي من الطرفني أن يشــرتطها لنفسه، ومن ثم 

فإهنــا ال تصلح - بذاهتا - ألن تكون حما لاشــرتاط حيث يصعب الوفاء 

به قطعا بالنســبة للمتعاقد الذي يكون الربح من حظــه، ألنه مل يكن يقطع 

بحصولــه عند االشــرتاط، وإنا القصد يف التأمني متوجــه إىل تأمني اخلطر 

ومواجهة الكوارث با خيفف من وقعهــا عىل نفس املؤمن أو ماله، ومن ثم 

ال يكون التوجه إىل حتريم التأمني بالربا قائا عىل نظر فقهي صحيح.

املرجع نفسه.  (((



51

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. عـبــد اهلل مـربوك الـنـجـــار

حيثيات املرشوعية يف التأمني التجاري:

وليس مما يســوغ يف القول بعدم مرشوعية التأمني التجاري التعويل عىل 

قوة األدلة وتعاضدها ألهنا مع ذلك مل تسلم من املناقشة، ومل تنفرد بقوة القطع 

يف داللتها، ولو كان احلكم قد بنى عىل قوة األدلة، وفقا ملا تعارف عليه أهل، 

النظر واالســتنباط لكان الرجحان من حظ الــرأي القائل بالتحريم، لكن 

ذلك الرتجيح لن يقدم لنا ســوى حكم جيايف الواقع، وينايف الفهم الصحيح 

لفقه النوازل يف أمر مستجد، ومل يكن معروفًا لدى الفقهاء القدامى من قبل، 

فضًا عن تغر ظروف القول بالتحريم، عن ظروف عرصنا، لقد كان عرص 

القــول بالتحريم ال يرى يف التأمني أال ترصفا قــد ولد والدة غربية خالصة 

وجاء من بيئة تغاير البيئة اإلســامية حينا كانــت تفوح فيها رائحة اإليان 

التي جتعل املؤمنني باهلل يف غنى عن االستعانة با سواه، كا كانت تعج بألوان 

خمتلفة من التكافل والتعاضد التي يوجبها الدين تارة، ومتليها الثقافة العربية 

والعادات الرشقية تارة أخرى، فقــد كان يف كل تلك األنواع املتعاضدة من 

التكافل نوع فعال من التأمني يغنى البيئة اإلســامية عن االستعانة بأنظمة 

مســتوردة منه. وهلذا فإن نظام التأمني مع تنشــيط تلك املعاين اإلسامية مل 



التحوط للحقوق بالتأمينات املالية الطليقة52

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

جيد منفذا ينفذ منه للتطبيق إىل العامل اإلســامي ملدة تقارب ثاثة قرون من 

الزمان، وظلت فكرته كالنغمة النشــاز كلا ترددت عىل مسامح أهل العلم 

والفكر والنظر، ومل يزد تعليقهم عليها ســوى أهنا نوع من القار الوارد من 

بيئة ترى يف التعامل به عما ســائغا ونشــاطا مرشوعا، وهو ال يائم البيئة 

اإلســامية وال يصلح للتوزيع فيها، وهلــذا كان القول بالتحريم هو احلكم 

املعهود له كلا رصح باسمه، أو طلب معرفة حكمه.

والذين ابتكروا فكرة التأمــني منذ بداية عهدها مل يتوانوا يوما يف حماولة 

تصديرها إىل كل مكان بالعامل، ومنه املنطقة اإلســامية، لكنها مل جتد الطريق 

معبدًة فيها، ومل تســتطيع التســلل إليها إال من خال تغليف فكرة التأمني 

بفكرة املضاربة أو الضان، وإلباســها ثوهبــا الفقهي، وقد بدا ذلك واضحا 

من خال ما ورد بشأهنا يف حاشية العامة ابن عابدين عن مسألة )السوكرة( 

يف القرن الثاين عرش اهلجري. ويف فتوى اإلمام حممد عبده عن ســؤال املسيو 

)هورسيل( سنة 903)م الذي اختذ صورة املضاربة.

وهلــذا انتهي رأيه فيها باجلواز بناء عىل أهنــا كذلك، مع ما بني املضاربة 

والتأمني من بون كبر.
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بيــد أن الظروف قد تغــرت وعوامل التكافل اإلســامي التي كانت 

ســائدة إبان الفرتة التي وجد التأمني فيها صــدا وردا قد تفككت وضعفت 

رويدًا رويدًا حتى تاشت من حياة املسلمني بصفة تكاد تكون تامة، وأصبح 

كل فرد أشبه باجلزيرة املغلقة عىل نفسها، كا ضعفت الروابط األرسية حتى 

غدت نسيا منســيا، ومل تعد تتمتع بالدفء األرسى الذي كان موجودا، وال 

بحرارة التواصــل الذي غدا مفقودا، وانتاب األفراد قلق شــديد من جراء 

ذلك عىل مستقبلهم، ومستقبل من يعنيهم أمرهم، ال سيا وأن روح اإليان 

التي كانت غالبة مــن قبل قد كبلتها رياح املادة وحارصهتا مغريات العرص، 

فأمخدت جذوهتا يف القلوب وحطمــت قوهتا يف النفوس، وغدا اخلوف من 

املســتقبل هو اللغة الســائدة لدى الكثرين، مما ولد واقعــًا جديدًا يفرض 

نفســه عىل املجتهدين وجيعل من الرضوري - حتى يائــم احلكم الواقع، 

وينسجم االجتهاد يف املوضوع مع الفقه املعارص - أن يكون القول بالتحريم 

الذي كان مســلا به من قبــل حمل نظر وإعادة تقويــم، وقد اجتمع بجانب 

 تلك الظــروف التي غرت بيئــة االجتهاد يف موضوع التأمني عن ســابق 

عهدها أمران:
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أوهلام: أن ما يتعلق بحكم التأمني مــن الوجهة الرشعية مل ينفرد به قول 

واحد. ومل يستقل بتقريره رأي بعينه يتفق حوله اجلميع، ولكنه - وكا بدا من 

بني ثنايا األدلة الواردة فيه - قد اعرتاه رأيان خمتلفان. 

أحدمهـا: يرى التحريم.

وثانيهام: يرى اجلواز. 

وإذا كان رأي الذين قالوا بالتحريم هو األقوى دليًا واألوضح حجة، 

فــإن قوة الدليل ووضوح احلجة يف املوضــوع مل يعودا مها الفيصل يف تفريد 

احلكــم والقول به، فقــد يكون الرأي املرجوح أقدر مــن القول الراجح يف 

حتقيق مطلوب األمة، من االجتهاد يف املسألة املعروضة، وألن ضعف الرأي 

ال يلزم منه أن يكون ضعيفا يف ذاته، فربا كان أقوى دليا، ولكن اهلل مل يوفق 

القائلني به يف العثور عىل هذا الدليل من مظانه يف بطون أمهات الكتب، وقد 

هييــئ اهلل له حاكا يفصل يف اخلاف، ويرى العمل بــه فرفع النزاع حوله، 

ويرجح القول به، وقد يكون فيه مع ضعفه احلال حتقيق مصلحة تبحث عنها 

األمة عــىل غرار ما فعلته حني تركت مذاهب أهل الســنة والفقهاء األربعة 

يف عدد من مسائل األحوال الشــخصية، وأخذت فيها بالرأي املرجوح بل 
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الضعيف، كا يف مسألة الطاق املوصوف بالعدد، فإنه يقع واحدة يف القانون 

وال يعتــد بالعدد، وهذا رأي الزيدية وابن القيــم، وهو خمالف لرأي األئمة 

األربعة الذين يقولون: إن الطاق الثاث يقع ثاثا، وكا يف مســألة تعليق 

الطــاق عند احللف به، أو ما يعرف بالتعليق القســمي، حيث يرى مجهور 

أهــل العلم وفقهاء املذاهب األربعة: أن املعلق عىل رشط كاملنجز عند وقوع 

الرشط، بينا يرى ابن القيم: أن التعليق الذي يقصد به احلث عىل فعل اليشء 

أو تركه، مثله كمثل اليمني التــي تقوى عزم احلالف عىل أن يفعل اليشء أو 

ال يفعل، فهــو وإن كان تعليقا لفظا إال أنه يمني معنــى، والعربة يف احلكم 

عىل الترصفات بمضموهنا ومعناها وليــس بألفاظها ومبناها، وعليه يكون 

ذلــك التعليق يمينا وكفارته كفــارة يمني، وال يقع به الطــاق إال إذا نواه 

 احلالف، وقد أخذ قانون األحوال الشــخصية به وصار هو احلكم املعمول 

به قضاء))).

وعليــه، فإن ضعف الرأي ال يلزم منه اســتبعاده مطلقــا، بل قد يكون 

العمــل به متعينا لتلــك االعتبارات الفقهية الواضحــة، وال يرد هنا القول 

بتحريم ذلك، طاملــا أن األمر ال يتعلق بنص يعطى وجــه داللة قطعي، أو 

كتابنا: عقد التأمني، السابق، ص 6)).  (((
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ما يعرف بالنص القطعي الداللــة أو الذي يفيد الداللة عىل املطلوب بوجه 

قاطع ال يســمح باالختاف، ومثل هذا النص ليس حما لاختاف أصا، 

وهلذا فإن ورود االختاف فيه سيكون متعلقا بأمر متفق عليه، وهو ما ينكر 

عىل اخلارج عنه ملخالفته للمتفق عليه والتباعه غر سبيل املؤمنني يف التعامل 

مع أدلة الرشع الذي يؤمنون به، أما إذا كان احلكم حمل اختاف، وال يوجد 

بشــأنه دليل يعطي حكا قاطعا واختلف فيه الفقهاء لذلك، فإن العمل بأي 

من الرأيني يكون عمًا جائزًا، وال تثريب عىل أي مقلد إن يأخذ بأحد هذين 

الرأيني إعاالً للقاعدة الفقهية التي تقــيض بأنه: ال ينكر املختلف فيه. وإنا 

ينكر املتفق عليه. والتأمني مما اختلف يف حكمه فيجوز األخذ بأي من الرأيني 

فيه، وال تكون الداللة عىل التحريم فيه قاطعة.

ثانيهام: أن ثمة ظروفًا قد استجدت يف حياة املسلمني مل تكن موجودة من 

قبل، وأصبحت تلك الظروف املستجدة متثل واقعا ال جيوز جتاهله وال يصح 

إنكاره، وهو تغر النشاط االقتصادي يف العامل كله ومنه العامل اإلسامي من 

إطار النشــاط الفردي املحدود، إىل جمال النشاط اجلاعي غر املحدود، ويف 

إطار النشاط الفردي الذي كان سائدا من قبل كان نطاق اخلطر الذي خييف 
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الناس ويســتحرض فكرة التأمني لدهيم حمدودًا بفــرد واحد أو عدد حمصور 

من األفراد، فإذا أصاب نشــاطهم االقتصــادي أو التجاري هاك أو ضياع 

كان من املمكن تعويضــه وإعادة احلياة إليه، ألن النشــاط حمدود، وبالتايل 

فإن اخلطر الذي يمكن أن يقع عليه ســيكون حمدودًا، ومل يكن هلذا النشــاط 

املحدود آثار متتد إىل آفاق تتجاوزه، وهتدد مصالح كثرين ممن يرتبطون به يف 

عاقة عمل أو معاملة، أما اليوم فقد تغر وجه النشاط وهذا االنتاج من شأن 

مؤسسات صناعية كربى فرضت املنافسة العاملية اجلديدة وجودها، وجعلت 

وجود املنشــآت الصغرة فيه شيئًا ال يذكر، وال يؤبه له، ومثل تلك املنشآت 

الكبرة تبتلع يف داخلها مليارات املبالغ من األموال، كا أن املنشآت التجارية 

أصبحت هي األخرى واسعة النشــاط متعددة السلع، وجتمع بني حوائطها 

وحتت ســقفها مجلة من األنشــطة التجارية التي كانت تقــوم هبا عرشات 

املؤسسات التجارية املختلفة من قبل وأصبحنا نرى ما يسمى )املول( الذي 

يعد سوقًا متكامًا لكافة السلع التي حيتاجها األفراد عىل مدار األيام والعام 

والعمر، كا أن تلك املنشآت التجارية والصناعية الكربى.
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 أصبحت ترتبط بعاقات أوسع مع األفراد الذين يعملون هبا ويقتاتون 

عىل دخلهم منها، هم وأرسهم، إضافة إىل العاقات التي يفرضها النشــاط 

عليها بالدخول يف تعاقدات مع اجلهات التــي تضطلع بإمدادها باملنتجات 

والســلع التي تقوم بتوزيعها، هذه الكيانــات االقتصادية الكربى مل يكن هلا 

وجــود من قبل، وإذا حدث فيها تلف أو هاك لن يكون بمقدور النشــاط 

الفردي أن يعيد إليها نشــاطها أو أن يعوضها عن اخلســارة التي تلحق هبا، 

وما مل يوجد نظام يقدر عىل مواجهة مثل تلك الكوارث، فإهنا لن تقوى عىل 

أن تعود إىل ســابق عهدها، ويمكن لنظام التأمني أن يؤدي هذا الدور الذي 

فرضه الواقع اجلديد. 

وهلذه االعتبارات أرى أن التأمــني التجاري مرشوع وجائز، كا يمكن 

تايف ما يأخذه القائلون بتحريم التأمــني التجاري، بأنواع من البدائل التي 

تعتمد يف تأسيسها عىل نوعي التأمني التعاوين والتأمني االجتاعي.

•     •     •
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اخلــالصـة

بعد ذلك البيان يبدو - جليًا - أن اســتجاء أسانيد احلكم بمرشوعية 

التأمــني التجاري ليضــاف إىل بقية أنواع التأمني األخــرى، يمثل نوعا من 

التحــوط الذي حيفظ األبــدان والنفوس واألموال، ويكــون مثله يف ذلك 

كمثل التحوط بالتأمينات املالية العينية الطليقة عن يد الدائن، ومن ثم تعطيه 

أمانــا يتمثل يف ضان الوفــاء، مع بقائها يف يد املدين فــا يعوقه الدين عن 

احلركة االقتصادية وممارسة نشــاطه يف احلياة، فيكون ذلك التحوط قد مجع 

بــني امليزتني، وحقق مصلحة الطرفني، واحلمــد هلل يف األوىل واآلخرة، وله 

الشــكر اجلزيل عىل عظيم فضله وجليل إحسانه ومجيل كرمه، وآخر دعوانا 

أن احلمد هلل رب العاملني.

•     •     •


