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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 القرارات الجماعية بشأن التأمين

م )  (66اإلاهُاس الششعي ْس

 الخإمحن ؤلاظالمي  

 هؿاّ اإلاهُاس  -1

 ٛ ُه، وجُُُ٘ه، وخطاثطه، ومبادثه،  ًدىاو َزا اإلاهُاس الخإمحن ؤلاظالمي، مً حُث حهٍش

ٗاهه، وؤهىانه، وجمُحٍز نً الخإمحن الخٓلُذي، ووغو الػىابـ التي ًجب مشاناتها في  وؤس

 اإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت.

 وال ًدىاٛو الػمان الاحخماعي اإلاىكم مً الذولت.

ِ الخإمحن ؤلاظالمي وجمُ  -2  حٍز نً الخإمحن الخٓلُذيحهٍش

نلى جالفي ألاغشاس الىاشئت  الخإمحن ؤلاظالمي َى اجُاّ ؤشخاص ًخهشغىن ألخؿاس مهُىت

ٗاث خٙىن مً رلٚ  (1) نً َزٍ ألاخؿاس، ورلٚ بذَو اشترا نلى ؤظاط الالتزام بالخبرم، ٍو

( ًخم مىه  ت، وله رمت مالُت معخٓلت، )ضىذّو ضىذّو جإمحن له ح٘م الصخطُت الانخباٍس

حن ؼ نً ألاغشاس التي جلحٔ ؤحذ اإلاشتٖر ىم ألاخؿاس اإلاامً مجها (6) الخهٍى ، (3)مً حشاء ْو

خىلى بداسة َزا الطىذّو َ ُئت مخخاسة مً حملت الىزاثٔ، ؤو ورلٚ ؾبٓا للىاثح والىزاثٔ. ٍو

. ت معاَمت بإحش جٓىم بةداسة ؤنماٛ الخإمحن واظدثماس مىحىداث الطىذّو  جذًٍش شٖش

وؤما الخإمحن الخٓلُذي َهى نٓذ مهاوغت مالُت ٌعتهذٍ الشبح مً الخإمحن هُعه، وجؿبٔ 

ٓلُذي ؤهه محشم ، وح٘م الخإمحن الخ(4)نلُه ؤحٙام اإلاهاوغاث اإلاالُت التي ًازش َحها الًشس 

 .(5)ششنا 

                                                           

 ىو قيمة االشًتاك الذي تربع ادلشًتك بو وأبرابحو لصاحل التأمني. : االشرتاك أو القسط (1)
ىو الذي يقبل بنظام التأمني التعاوين ويوقع على وثيقة التأمني ويلتزم آباثرىا، ويسمى: ادلستأمن، وادلؤمن لو،  ادلشرتك: (2)

 وحامل الوثيقة، )ومجعو محلة الواثئق(. 
 : ىي احلادثة احملتملة ادلشروعة. األخطار ادلؤمن منها (3)
عبارة أخرى : ما كان على خطر الوجود والعدم أو احلصول ىو ما كان مستور العاقبة، أي رلهول العاقبة، وب الغرر: (4)

 وعدمو. 
مستند حرمة التأمني التجاري أنو يتضمن الغرر ادلنهي عنو، حيث روى مسلم وأصحاب السنن وغريىم بسندىم عن أيب  (5)

يحو. والغرر فسره الفقهاء بعدة تعريفات ( أخرجو مسلم يف صح هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الغررىريرة هنع هللا يضر قال: ) 
تتلخص يف أنو: اجملهول العاقبة أي ما خفيت عاقبتو، وطويت مغبتو، وانطوى أمره. وكذلك شبو ابلرىان أو ادلقامرة عند 
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 (1)الخُُِ٘ الُٓهي للخإمحن ؤلاظالمي -3

                                                                                                                                                                      

ي بعض الفقهاء ادلعاصرين. وقد صدرت حبرمتو قرارات من اجملامع الفقهية، منها القرار الصادر من اجملمع الفقهي اإلسالم
ىـ ، ادلؤكد بقرار رللس ىيئة كبار العلماء يف ادلملكة العربية السعودية يف دورتو العاشرة 1398يف دورتو األوىل عام 

 (. 9/2)9ىـ، وقرار رلمع الفقو اإلسالمي الدويل رقم 4/4/1397ابلرايض يف 
والتربع، وليس على أساس ادلعاوضة، ومن  مستند مشروعية التأمني التعاوين التباديل واالجتماعي أنو قائم على التعاون (1)

ادلعلوم لدى الفقهاء أن الغرر غري مؤثر يف عقود التربعات عند ادلالكية، وتدل على ىذه ادلشروعية اآلايت الكثرية 
واألحاديث الدالة على أن األمر ابلتعاون. وقد صدر مبشروعيتو قرارات من رلمع البحوث اإلسالمية التابع لألزىر 

وقرار رلمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ادلشار إليو آنفا، وقرار رلمع الفقو اإلسالمي الدويل  الشريف،
( حيث نص على: ) أن العقد الذي حيًتم أصول التعامل اإلسالمي ىو عقد التأمني التعاوين القائم على أساس 9/2)9

ازه أحد من فقهاء العصر. انظر: فتوى اذليئة الشرعية لشركة الراجحي التربع والتعاون ... ( كما أنو مل خيتلف يف جو 
 . 44ادلصرفية لالستثمار، والفتوى رقم 

 إىل الفروق اجلوىرية اآلتية: -إضافة إىل ما سبق–ترجع أسباب حل التأمني التكافلي، وحرمة التأمني التجاري  
التأمني نفسو، وتطبق عليو أحكام ادلعاوضات ادلالية أن التأمني التقليدي عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من  -أ

اليت يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمني التقليدي أنو زلرم شرعا. وأما التأمني التكافلي فهو التزام تربع وال يؤثر فيو 
 الغرر.

 التجاري، الشركة يف التأمني اإلسالمي وكيلة يف التعاقد عن حساب التأمني يف حني أهنا طرف أصلي يف التأمني -ب
 وتتعاقد ابمسها.

الشركة يف التأمني التجاري دتلك األقساط يف مقابل التزامها مببلغ التأمني، أما الشركة يف التأمني اإلسالمي فال  -ج
 دتلك قيمة االشًتاك، ألن األقساط تصبح شللوكة حلساب التأمني.

لكا حلساب محلة الواثئق، وىو الفائض يبقى م -بعد ادلصروفات والتعويضات –ما يتبقى من األقساط وعوائدىا  -د
الذي يوزع عليهم، وال يتصور ىذا يف التأمني التجاري، ألن األقساط تصبح ملكا للشركة ابلعقد والقبض، بل 

 يعترب إيرادا ورحبا يف التأمني التجاري.
ئق يف التأمني عوائد استثمار أصول األقساط بعد حسم نسبة ادلضاربة للشركة تعود إىل حساب محلة الواث ىـ 

 اإلسالمي، وىي تعود للشركة يف التأمني التجاري.

يستهدف التأمني اإلسالمي حتقيق التعاون بني أفراد اجملتمع، وال يستهدف الربح من عملية التأمني، يف حني أن   -و
 التأمني التجاري يستهدف الربح من التأمني نفسو.

الشركة يف التأمني اإلسالمي تعود إىل استثماراهتا ألمواذلا، وحصتها من ربح ادلضاربة ، حيث ىي مضارب،  أرابح  -ز
 وحساب التأمني رب ادلال.

ادلشًتك وادلؤمن يف التأمني اإلسالمي يف حقيقتهما واحد، وإن كان سلتلفني يف االعتبار، ومها يف التأمني التجاري  -ح
 سلتلفان دتاما.

الشركة يف التأمني اإلسالمي ملتزمة أبحكام الشريعة، وفتاوى ىيئتها الشرعية، وأما التأمني التجاري فليس فيو  -ط
 التزام أبحكام الشريعة.
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حن إلاطلحتهم، وحماًت  الخإمحن ؤلاظالمي ًٓىم نلى ؤظاط الالتزام بالخبرم مً اإلاشتٖر

ٗاث ًخٙىن مجها ضىذّو الخإمحن الزي جذًٍش َُئت مخخاسة مً حملت  مجمىنهم بذَو اشترا

ت اإلاعاَمت اإلاشخظ لها بمماسظت خذماث الخإمحن، نلى ؤظاط  الىزاثٔ، ؤو جذًٍش الشٖش

ت باظدثماس مىحىداث  ٗالت بإحش، وجٓىم الهُئت املخخاسة مً حملت الىزاثٔ ؤو الشٖش الى

ٗالت باالظدثماس.  الخإمحن نلى ؤظاط  اإلاػاسبت ؤو الى

ت اإلاعاَمت اإلاذًشة للخإمحن بشؤط مالها ونىاثذٍ، وألاحش الزي جإخزٍ  3/1 جخخظ الشٖش

ٗالت، ووعبتها املحذدة مً الشبح املحٓٔ نً اظدثماس مىحىداث الخإمحن نلى  نً الى

ت  ٗالت باالظدثماس، وجخحمل الشٖش ؤظاط اإلاػاسبت، ؤو ألاحش املحذد نلى ؤظاط الى

حمُو مطشوَاتها الخاضت بإنمالها، ومً جلٚ اإلاطشوَاث مطشوَاث اظدثماس 

 .(1)مىحىداث الخإمحن 

ىه مً مخططاث ًخخظ ضىذّو حملت الىزاثٔ باال  3/6 ٗاث ونىاثذَا وما ًخم جٍٙى شترا

خحملىن حمُو اإلاطشوَاث  واحخُاؾاث مخهلٓت بالخإمحن وبالُاثؼ الخإمُني، ٍو

 اإلاباششة اإلاخهلٓت بةداسة نملُاث الخإمحن.

 الهالْاث الخهاْذًت في الخإمحن ؤلاظالمي   -4

 في الخإمحن ؤلاظالمي زالر نالْاث حهاْذًت:

ت مً خالٛ الىكام ألاظاس ي وما  نالْت (أ) ت بحن اإلاعاَمحن التي جخٙىن بها الشٖش اإلاشاٖس

م ) ىكش اإلاهُاس الششعي ْس ت. ٍو ٗاهذ جذًٍش شٖش ت برا  ( 16ًخطل به، هي نٓذ اإلاشاٖس

ٗاث الحذًثت. ت( الشش ت )اإلاشاٖس  بشإن الشٖش

ٗالت مً حُث  (ب) ت وبحن ضىذّو حملت الىزاثٔ هي نالْت الى ؤلاداسة، الهالْت بحن الشٖش

ٗالت باالظدثماس   .(6)ؤما مً حُث الاظدثماس َهي نالْت مػاسبت، ؤو و

                                                                                                                                                                      

ادلخصصات اليت أخذت من الصندوق وبقيت إىل تصفية الشركة تصرف يف وجوه اخلري، وال تعطى للمسامهني،   -ي 
  التجاري.يف حني أهنا تعود إليهم يف التأمني

مستند تنظيم العالقة بني الشركة وحساب التأمني على أساس األجر أو بدونو عقد الوكالة الذي جيوز ابإلمجاع أبجر  (1)
(، وقرار اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة 12/11وبدونو، وندوة الربكة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتوى رقم )

 ( ذليئة كبار العلماء ابلسعودية. 51( ، وفتوى رقم )961الفتوى رقم ) العامل اإلسالمي مبكة ادلكرمة
مستند األحكام اخلاصة بتنظيم العالقات بني الشركة ومحلة الواثئق ىو النظام األساسي الذي حدد عقد الوكالة سواء  (2)

 أكانت أبجر أم بدونو، وعقد ادلضاربة ابلنسبة ألمواذلم. 
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الهالْت بحن حملت الىزاثٔ وبحن الطىذّو نىذ الاشترإ هي نالْت التزام بالخبرم،  )ج(

ؼ هي نالْت التزام الطىذّو  والهالْت بحن اإلاعخُُذ وبحن الطىذّو نىذ الخهٍى

 ح.بخًؿُت الػشس حعب الىزاثٔ واللىاث

 (1)مبادت الخإمحن ؤلاظالمي وؤظعه الششنُت   -5 

ًٓىم الخإمحن ؤلاظالمي نلى اإلابادت وألاظغ الششنُت آلاجُت التي ًجب ؤن ًىظ نلحها 

ت، ؤو في اللىاثح، ؤو في الىزاثٔ:  الىكام ألاظاس ي للشٖش

الالتزام بالخبرم: حُث ًىظ نلى ؤن اإلاشتٕر ًخبرم باالشترإ ونىاثذٍ لحعاب  5/1

ذ ًلتزم بخحمل ما ْذ ًٓو مً عجض حعب اللىاثح  (6)لخإمحن ا ػاث، ْو لذَو الخهٍى

 .(3)اإلاهخمذة 

ت  5/6 ت اإلاىكمت للخإمحن بةوشاء حعابحن مىُطلحن ؤحذَما خاص بالشٖش ُْام الشٖش

هم  ها والتزاماتها، وآلاخش خاص بطىذّو )حملت الىزاثٔ( حْٓى هُعها: حْٓى

 والتزاماتهم.

ُلت  5/3 ت ٖو ُلت في اظدثماس مىحىداث الشٖش في بداسة حعاب الخإمحن، ومػاسبت ؤو ٖو

 الخإمحن.

                                                           

( يف النظام األساسي ىو لتحقيق التربع يف العقود، وأتصيل ىذا 5ئ التسعة )ادلبينة يف البند مستند ضرورة ذكر ادلباد (1)
اجلانب األساسي يف الشركة حىت يكون التأمني فيها تعاونيا مشروعا، إذ بدوهنا يكون أتمينا قائما على ادلعاوضة اليت يؤثر 

وىرية بني التأمني اإلسالمي والتأمني التجاري، وقد حيث إن ىذه ادلبادئ تبني الفروق اجل -كما سبق–فيها الغرر 
( ، 12/11صدرت ببيان ىذه الفروق فتاوى صادرة من ندوة الربكة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتوى رقم )

(، وفتاوى اذليئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي، ولشركة 42/3وفتاوى اذليئة الشرعية لشركة الراجحي الفتوى رقم )
 تأمني اإلسالمية ابألردن. ال

ىو احلساب الذي أنشأتو الشركة حسب نظامها األساسي ليودع فيو أقساط ادلشًتكني وعوائدىا،  حساب التأمني: (2)
. وىذا احلساب يسمى الشركة يف كل ما خيصوواحتياطياهتا، حيث تتكون لو ذمة مالية ذلا غنمها وعليها غرمها، ودتثلو 

 ب محلة الواثئق، أو صندوق محلة الواثئق، أو زلفظة ىيئة ادلشًتكني. صندوق التأمني، أو حسا
مستند عقد التأمني عقدا تربعيا الزما للعاقدين، ىو أنو يكيف على أساس النهد، أو االلتزام ابلتربع. وقد وردت آاثر  (3)

. كما 2/468انظر: ادلوطأ  ( اذلبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو مل تقبضعلن علي وابن مسعود أهنما قاال: ) 
ورد عن أيب بكر وعمر ما يدل على أن اذلبة ال تلزم إال ابلقبض، فجمع مالك بني ىذه اآلاثر أبن محل آاثر علي وابن 
مسعود وغريمها يف لزوم العقد على أن العقد من حيث ىو عقد الزم، ومحل آاثر أيب بكر وعمر على أن القبض شرط 

. ويدل على ذلك أيضا قول 2/534ن لسد الذريعة اليت ذكرىا عمر هنع هللا يضر. انظر: بداية اجملتهد لتمام العقد، وأن ذلك كا
 رواه البخاري.  ) الذي يعود يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه(رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
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ًخخظ حعاب الخإمحن بمىحىداث الخإمحن ونىاثذ اظدثماساتها، ٖما ؤهه ًخحمل  5/4

 التزاماتها.

ًجىص ؤن حشخمل اللىاثح اإلاهخمذة نلى الخطٍش في الُاثؼ بما َُه اإلاطلحت  5/5

 ً ٗاث، ؤو الخبرم حعب اللىاثح اإلاهخمذة مثل جٍٙى الاحخُاؾاث، ؤو جخُُؼ الاشترا

ت  حن نلى ؤن ال حعخحٔ الشٖش ت، ؤو جىصَهه ؤو حضء مىه نلى اإلاشتٖر به لجهاث خحًر

 اإلاذًشة شِئا مً رلٚ الُاثؼ.

ضٍش حمُو املخططاث اإلاخهلٓت بالخإمحن، والُىاثؼ اإلاتراٖمت في وحٍى الخحر  5/6

ت.  نىذ جطُُت الشٖش

ت ح 5/7 ملت الىزاثٔ في بداسة نملُاث الخإمحن مً خالٛ بًجاد ضًُت ؤَػلُت مشاٖس

ابت، وحماًت مطالحهم، مثل جمثُلهم في  ْاهىهُت مىاظبت إلاماسظت حٓهم في الْش

 مجلغ ؤلاداسة.

هت ؤلاظالمُت في ٗل ؤوشؿتها واظدثماساتها،  5/8 ت بإحٙام ومبادت الشَش التزام الشٖش

 ى ؤيشاع محشمت ششنا.وبخاضت نذم الخإمحن نلى املحشماث، ؤو نل

ابت وجذُْٔ  5/9 ت، ووحىد بداسة ْس ابت ششنُت جٙىن َخاواَا ملضمت للشٖش حهُحن َُئت ْس

 ششعي داخلي.

 (1)ؤهىام الخإمحن ؤلاظالمي   -6 

عخىنب الخإمحن مً  6/1 ؼ الػشس الُهلي، َو ى ًٓىم نلى حهٍى الخإمحن نلى ألاشُاء َو

ىكش  ا. ٍو ٔ، والعُاساث، والؿاثشاث، واإلاعاولُت، وخُاهت ألاماهت، ويحَر الحٍش

م )  .7/4( بشإن الػماهاث البىذ 5اإلاهُاس الششعي ْس

، (6)ؤو الىَاة اإلاعمى ؤحُاها بالخٙاَل  الخإمحن نلى ألاشخاص في حالتي العجض 6/6

ٓابله )الخإمحن الخٓلُذي نلى الحُاة(.  ٍو

ٔ ما ًإحي: 6/6/1 اة نً ؾٍش  ًخم الخإمحن في حالتي العجض ؤو الَى

                                                           

درة عن ندوة الربكة الثانية الفتوى رقم مستند جواز نوعي التأمني عموم األدلة ادلذكورة يف جواز التأمني، الفتاوى الصا (1)
(، وفتاوى بنك ديب اإلسالمي، وفيصل اإلسالمي، وبيت التمويل 14/3/5( وندوهتا العاشرة الفتوى رقم )2/9)

 الكوييت، ومصرف قطر اإلسالمي، وشركة التأمني اإلسالمية. 
ىو التأمني يف حالة الوفاة، أو العجز أو اإلصابة أو ادلرض: فردا أو  التأمني التكافلي البديل عن التأمني على احلياة: (2)

 مجاعة، وذلك بصرف مبلغ التأمني لصاحل ادلشًتك نفسو، أو ادلستفيد حسب االتفاق ادلربم بني الطرفني. 
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ؾلب اشترإ ًبحن حمُو ؤحىاٛ الصخظ وضُاجه اإلاؿلىبت  6/6/1/1

 للخإمحن نلُه، والخُاضُل الخاضت بما للمشتٕر وما نلُه.

 جحذًذ مٓذاس الاشترإ )اشترإ الخإمحن(. 6/6/1/6

 جحذًذ مٓذاس اإلاضاًا التي جذَو للمعخُُذ حعب الاجُاّ. 6/6/1/3

اة جىصم اإلاعخحٓاث اإلاخهلٓت بالخٙاَل ؾبٓا إلاا ًحذد في الىزاثٔ  6/6/6 في حالت الَى

، حعب ما َى مىكم في  مً ؤشخاص ؤو حهاث ؤو ؤيشاع بهذ مىث اإلاشتٕر

ابت الششنُت، ؤما بن وحذث ؤسضذة اظدثماس اللىاثح اإلاهخمذة  مً َُئت الْش

 َخىصم نلى الىسزت ؾبٓا ألحٙام اإلاحرار الششنُت.

اة ؤن ًىظ في وزُٓت الخإمحن نلى ؤن  6/6/3 ٌشترؽ في الخإمحن لحالت الَى

ٗاهذ  املخطظ له مبلٌ الخإمحن )اإلاعخُُذ(، ؤو الىاسر ٌعٓـ حٓه برا 

اة بعبب الٓخل برا زبذ ؤن   له ًذا َُه.الَى

 الاشترإ في الخإمحن -7

 ًجىص اشترإ يحر اإلاعلمحن مو اإلاعلمحن في الخإمحن بإهىانه. 7/1

ت اإلابيُت نلى ألاظغ الُىُت  7/6 ًمً٘ جحذًذ الاشترإ حعب اإلابادت الاٖخىاٍس

لإلحطاء، مو مشاناة ٗىن الخؿش زابخا ؤو مخًحرا، ومبذؤ جىاظب الاشترإ مو الخؿش 

 ومذجه، ومبلٌ الخإمحن. هُعه، وهىنه،

ىم، ال مخهلٓا بمحؼ بسادة  7/3 ٌشترؽ في الخؿش اإلاامً مىه ؤن ًٙىن محخمل الْى

، وؤن ال ًٙىن مخهلٓا بمحشم.  اإلاشتٕر

 (1)التزاماث اإلاشتٕر  في الخإمحن ؤلاظالمي  -8

 ًجب نلى اإلاشتٕر )اإلاعخإمً( ما ًإحي: 

ت بما ٌعخجذ مً  8/1 جٓذًم البُاهاث الالصمت اإلاخهلٓت بالخؿش اإلاامً مىه، وببالى الشٖش

ادة الخؿش بهذ ببشام الهٓذ  ، وبرا زبذ حهمذ اإلاشتٕر (6)قشوٍ جادي بلى ٍص
                                                           

ني عقدا ملزما، ووجوب مستند ضرورة التزام ادلؤمن وادلستأمن ابلتزاماهتما ىو مقتضى كون العقد الزما، واعتبار عقد التأم (1)
االلتزام ابلشروط اليت اتفق عليها العاقدان مامل تكن سلالفة لنصوص الكتاب والسنة، ويدل على ذلك اآلايت واألحاديث 

ا الَِّذينا آماُنوا أاْوُفوا ِِبْلُعُقودِ  چالواردة الدالة على وجوب االلتزام ابلعقود والشروط، ومنها قولو تعاىل :  اآلية  چ  َيا أاي ُّها
 . ) ادلسلمون على شروطهم (( من سورة ادلائدة. وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 1)

مستند أن عبء اإلثبات يقع على ادلشًتك ىو تطبيق القواعد العامة لإلثبات أبن البينة على ادلدعي، وىو الذي تدل عليو  (2)
درت بذلك فتاوى من اذليئة الشرعية ادلوحدة للربكة فتوى رقم األدلة ادلعتربة من الكتاب والسنة، وأقوال أىل العلم، وقد ص

(14/6.)  
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ؼ ٗلُا ؤو حضثُا،  ش ؤو جٓذًم البُاهاث الٙاربت َُحشم مً الخهٍى الخذلِغ ؤو الخًٍش

خالُت للىاْو جم نلى ظبُل الخؿإ َةهه ٌعخحٔ ؤما برا زبذ ؤن جٓذًم البُاهاث امل

ؼ باإلآذاس اإلاؿابٔ للبُاهاث التي جثبذ صحتها.  الخهٍى

اتها املحذدة اإلاخُٔ نلحها، وفي حالت امخىام اإلاشتٕر ؤو جإخٍش نً  8/6 ٗاث في ؤْو دَو الاشترا

ت الحٔ في بجهاء الىزُٓت، ؤو بح اتها املحذدة ًٙىن للشٖش ٗاث في ؤْو باٍس نلى دَو الاشترا

ٔ الٓػاء.  الذَو نً ؾٍش

ُلت نً ضىذّو حملت الىزاثٔ بخحٓٔ الخؿش اإلاامً  8/3 ا ٖو ت بانخباَس بخؿاس الشٖش

مىه خالٛ الُترة اإلاخُٔ نلحها في وزُٓت الخإمحن، وبرا لم ًخم َحها جحذًذ اإلاذة َُجب 

ت نلُه ؤلاخؿاس خالٛ مذة مىاظبت، وبرا لم ًٓم اإلاشتٕر بهزا ؤلاخؿاس ًٙىن لل شٖش

ؼ بٓذس ما ؤضاب حعاب الخإمحن مً غشس َهلي  الحٔ في مؿالبت اإلاشتٕر بالخهٍى

 بعبب بخالله بهزا الالتزام.

 (1)الششوؽ في وزاثٔ الخإمحن ؤلاظالمي   -9 

ال ماوو ششنا مً اشتراؽ ششوؽ خاضت باإلاذد، ؤو نذم الخحمل في حاالث مهُىت،  9/1

ًخحمل اإلاشتٕر مبلًا مهُىا مً  مثل حالت نذم ؤلابالى نً الحادر، ؤو ؤن

ؼ، وجطبح َزٍ الششوؽ اإلاىطىص نلحها في وزاثٔ الخإمحن واحبت الىَاء بها  الخهٍى

هت ؤلاظالمُت ومٓخض ى الاجُاّ.  ما دامذ ال جخهاسع مو ؤحٙام ومبادت الشَش

ؼ بششؽ مشاناة  9/6 ًجىص الىظ في وزُٓت الخإمحن نلى حاالث الاظخثىاء مً الخهٍى

، واظدبهاد الششوؽ الخهعُُت. الهذالت في  الاظخثىاءاث، وحُل الحّٓى

                                                           

مستند االلتزام ابلشروط بصورة عامة، ومنها التزام الشركة ابلقرض احلسن حلساب التأمني ىو االلتزام ابلوعد ادللزم ألحد  (1)
أاْوُفوا چنة واآلاثر منها قولو تعاىل : اجلانبني، وىو رأي بعض الفقهاء ادلعتربين، وىو رأي لو مستنده من الكتاب والس

حيث محل كل التزام مشروع يلتزم بو الشخص، واألحاديث الكثرية الدالة على وجوب الوفاء ابلعقود چ  ِِبْلُعُقودِ 
-44والوعود، وصدرت بذلك قرارات اجملامع الفقهية واذليئات الشرعية، منها قرار رلمع الفقو اإلسالمي الدويل قرار رقم 

 ، وفتوى اذليئة الشرعية لشركة التأمني اإلسالمية ابألردن.  (2-3/5) 41
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ت اإلاعاَمت  -11   (6)وضالحُتها   (1)التزاماث الشٖش

ت الُٓام بةداسة نملُاث الخإمحن مً بنذاد وزاثٔ الخإمحن، وحمو  11/1 نلى الشٖش

ا مً ألانماٛ الُىُت مٓابل ؤحشة مهلىمت  ػاث، ويحَر ٗاث، ودَو الخهٍى الاشترا

ُو نلُه. ًىظ نلحها  في الهٓذ حتى ٌهخبر اإلاشتٕر ْابال بها بمجشد الخْى

ت بخحُٓٔ اإلاطلحت، وال جػمً بال بالخهذي، ؤو  11/6 ًىاؽ جطٍش بداسة الشٖش

 .(3)الخٓطحر، ؤو مخالُت الششوؽ 

ت، وحمُو اإلاطشوَاث التي  11/3 ت اإلاطشوَاث الخاضت بخإظِغ الشٖش جخحمل الشٖش

 ها.جخطها، ؤو جخظ اظدثماس ؤمىال

ٙىن مً  11/4 ت اإلاعاَمت مً ؤمىاٛ اإلاعاَمحن ٍو ًٓخؿو الاحخُاؾي الٓاهىوي للشٖش

زلٚ ٗل ما ًجب اْخؿانه مما ًخهلٔ بشؤط اإلااٛ، وال ًجىص اْخؿام  هم، ٖو حْٓى

 حضء مً ؤمىاٛ حملت الىزاثٔ ؤو ؤسباحها لطالح اإلاعاَمحن.

مىالهم، ؤو ؤسباحها ًجىص جحُٓٓا إلاطلحت حملت الىزاثٔ ؤن ًٓخؿو حضء مً ؤ 11/5

احخُاؾاث، ؤو مخططاث مخهلٓت بطىذّو الخإمحن نلى ؤن ال جاوٛ بلى 

 اإلاعاَمحن، وما ًتراٖم في حعاب الخإمحن ًطٍش في وحٍى الخحر نىذ الخطُُت.

ٗان جحٓٔ الخؿش اإلاامً مىه بُهل  11/6 ت نلى اإلاعاوٛ نً الحادر برا  جشحو الشٖش

ت ؤو بُهل مً في ح٘مه، وبزلٚ شخظ زبدذ معاولُخه الخهاْذًت ؤو ا لخٓطحًر

ت محل اإلاشتٕر في حمُو الذناوي والحّٓى الخاضت باإلاىغىم، وما  جحل الشٖش

.  جم جحطُله ًٙىن للطىذّو

ت  11/7 ت ؤمىاٛ حملت الىزاثٔ نلى ؤظاط اإلاػاسبت َةن الشٖش برا اظدثمشث الشٖش

م )(1)جخحمل ما ًخحمل اإلاػاسب  ىكش اإلاهُاس الششعي ْس بشإن اإلاػاسبت،  (13، ٍو

                                                           

مستند ضرورة التزام ادلؤمن وادلستأمن ابلتزاماهتما ىو مقتضى كون العقد الزما، واعتبار عقد التأمني عقدا ملزما، ووجوب  (1)
سنة، ويدل على ذلك اآلايت واألحاديث االلتزام ابلشروط اليت اتفق عليها العاقدان مامل تكن سلالفة لنصوص الكتاب وال

ا الَِّذينا آماُنوا أاْوُفوا ِِبْلُعُقودِ  چالواردة الدالة على وجوب االلتزام ابلعقود والشروط، ومنها قولو تعاىل :  اآلية چ  َيا أاي ُّها
 . ) ادلسلمون على شروطهم (( من سورة ادلائدة. وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 1)

صالحيات الشركة ىي: النظام األساسي والواثئق اليت تنظم العقد، وادلبادئ العامة للعقود والشروط، واألعراف  مستند (2)
 التأمينية وبعض الفتاوى الصادرة من اذليئات الشرعية. 

قصري، أو مستند أن الشركة غري ضامنة أهنا وكيلة، والوكيل إبمجاع الفقهاء غري مسؤول إال يف حاالت التعدي، أو الت (3)
 سلالفة الشروط. 
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ٗالت بإحش،  ٗالت باالظدثماس َةهه ًؿبٔ ح٘م الى وبرا اظدثمشتها نلى ؤظاط الى

م ) ىكش اإلاهُاس الششعي ْس ٗالت.63ٍو  ( بشإن الى

ػاث اإلاؿلىبت، ونذم ُٖاًت  11/8 في حالت عجض مىحىداث الخإمحن نً ظذاد الخهٍى

ت ؤن حعذ ا ٗاث بنادة الخإمحن َةهه ًجىص للشٖش ػاث شش ل حهٍى لعجض مً جمٍى

مششوم ؤو ْشع حعً، نلى حعاب ضىذّو الخإمحن، وحًؿى الالتزاماث 

الىاشئت نً العجض الحادر في ظىت ما مً َاثؼ العىىاث الخالُت، ٖما ًجىص 

ت مؿالبت حملت الىزاثٔ بما ٌعذ العجض برا التزمىا رلٚ في وزُٓت الخإمحن.  للشٖش

 الهمىالث الخاضت بإوشؿت الخإمحن.ًخحمل حعاب الخإمحن حمُو اإلاطشوَاث و  11/9

ت وبحن اإلادعببحن في الػشس بما  11/11 ال ماوو ششنا مً بحشاء اإلاطالحت بحن الشٖش

ٓا ألحٙام الطلح اإلآشسة ششنا. حن، َو  ًحٓٔ اإلاطلحت للمشتٖر

ؼ   -11  (6)الخهٍى

ٌهؿى للمشتٕر ألاْل مً ُْمت الػشس ومبلٌ الخإمحن حعبما ًىظ نلُه في  11/1

 ثح.اللىا

ؼ، وما اظخحٔ للمشتٕر في رمت الًحر بعبب الػشس. 11/6  نذم الجمو بحن الخهٍى

ٗاث الخإمحن نً الػشس هُعه. 11/3 ػحن ؤو ؤٖثر مً شش  نذم الجمو بحن حهٍى

ؼ نلى الخعاثش التي جطِب اإلاشتٕر في الخإمحن نلى ألاشُاء حعبما  11/4 ًٓخطش الخهٍى

شمل  ؼ الخعاثش الخبهُت التي ًمً٘ َى مىطىص نلُه في اللىاثح، َو الخهٍى

ا جٓذًشا ظلُما بحعب الػشس الُهلي.  جٓذًَش

                                                                                                                                                                      

مستند أن الشركة تستثمر أموال صندوق التأمني ىو عقد ادلضاربة اجملمع على جوازه بني الفقهاء ، ويًتتب على ذلك  (1)
ضرورة حتديد نسبة الربح بني الطرفني، واستحقاق الصندوق حصتو من الربح، كما صدرت بذلك فتاوى من اذليئة 

(، وادلعيار رقم 12/11مي، وندوة الربكة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتوى رقم )الشرعية لبنك فيصل اإلسال
 ( بشأن ادلضاربة. 13)

وادلبادئ العامة والقواعد العامة يف الفقو اإلسالمي  مستند التعويض ىو : النصوص العامة مثل : ) ال ضرر وال ضرار ( (2)
عدم اإلثراء على أساس التعويض، وطبيعة العقد التعاوين القائم على التربع، اليت تقضي ابلتعويض عن األضرار الفعلية، وب

(، وفتوى اذليئات الشرعية للبنوك 3والفتاوى الصادرة عن ندوة الربكة العاشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتوى رقم )
 اإلسالمية، وشركات التأمني اإلسالمي. 
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 (6)الخإمُني   (1)الُاثؼ  -16

خم الخطٍش َُه حعبما  16/1 الُاثؼ الخإمُني حضء مً مىحىداث حعاب الخإمحن، ٍو

 (.5/5وسد في البىذ )

ي الؿّش آلاجُت، في حاٛ جىصَو الُاثؼ ؤو حضء مىه نلى حملت الىزاثٔ ًخم بةحذ 16/6

ٓت املخخاسة مجها في اللىاثح، وهي:  نلى ؤن ًىظ نلى الؿٍش

ت بحن مً حطل نلى  (أ) الخىصَو نلى حملت الىزاثٔ بيعبت اشتراٖهم دون جُْش

ػاث ومً لم ًحطل خالٛ الُترة اإلاالُت.  حهٍى

ػاث ؤضال خالٛ  (ب) الخىصَو نلى حملت الىزاثٔ الزًً لم ًحطلىا نلى حهٍى

ػاث.الُترة اإلاالُت، د  ون مً حطلىا نلى حهٍى

ػاث اإلاذَىنت لهم خالٛ  )ج( الخىصَو نلى حملت الىزاثٔ بهذ حعم الخهٍى

 الُترة اإلاالُت.

ابت الششنُت للماظعت. )د( ا َُئت الْش ٓت ؤخشي جَٓش  الخىصَو بإي ؾٍش

 (3)اهتهاء وزُٓت الخإمحن    -13

 جيخهي وزُٓت الخإمحن بةحذي الحاالث آلاجُت:

جىص في الخإمحن نلى ألاشُاء الىظ نلى اهتهاء اإلا 13/1 ذة اإلاخُٔ نلحها في وزُٓت الخإمحن،ٍو

ججذد الهٓذ مً جلٓاء هُعه برا لم ًٓم اإلاشتٕر ْبل اهتهاء اإلاذة بضمً محذد 

ت بشيبخه في نذم ججذًذ الهٓذ.  بةبالى الشٖش

ت ؤو اإلاشتٕر في حاٛ الىظ نلى حٔ ؤي مجهما  13/6 في بجهاء الىزُٓت مً ْبل الشٖش

 ؤلاجهاء بةسادة مىُشدة.

                                                           

دلستأمنني( واالحتياطيات وعوائدمها بعد خصم مجيع ادلصروفات ىو ما يتبقى من أقساط ادلشًتكني )ا الفائض: (1)
 والتعويضات ادلدفوعة، أو اليت ستدفع خالل السنة. فهذا الناتج ليس رحبا، وإمنا يسمى الفائض. 

 [ مستند الفائض التأميين ىو : طبيعة العقد القائم على التعاون، وما جرى عليو الصحابة من النهد كما ذكره البخاري. (2)
: ابب الشركة يف الطعام والنهد والعروض ، قال: ... دلا مل ير  5/128 -مع الفتح–قد ترجم البخاري يف صحيحو 

ادلسلمون يف النهد أبسا أن أيكل ىذا بعضا ، وىذا بعضا ، مث أورد أحاديث تدل على ذلك قال ابن احلجر يف فتح 
نفقتهم على قدر الرفقة حيث يدفع كل واحد منهم ما دفعو  : النهد: بكسر النون وفتحها إخراج القوم5/129الباري 

صاحبو ، ولكنو قد ينفق عليو أكثر، ومع ذلك فما يتبقى يف األخري يوزع عليهم إن مل يدخروه لسفرة أخرى، وىذا ىو 
 .]عني الفائض، أو مثلو دتاما 

نتهاء ادلدة ادلتفق عليها يف العقد، كما ىو احلال مستند انتهاء العقد ىو : أن عقد التأمني عقد زمين، وابلتايل ينتهي اب (3)
 يف اإلجارة، وكذلك احلال عندما يتلف زلل العقد فال يبقى زلل االلتزام. 
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ٗا ٗلُا في الخإمحن نلى ألاشُاء دون ؤلاخالٛ بحٔ  13/3 َالٕ الص يء اإلاامً نلُه َال

ؼ بششوؾه.  اإلاشتٕر في الخهٍى

اة اإلاامً نلُه في الخإمحن نلى ألاشخاص )نلى الحُاة( دون ؤلاخالٛ بحٔ  13/4 َو

 اإلاعخُُذ في مضاًا الخإمحن بششوؾه.

خ -14  بضذاس اإلاهُاس جاٍس

خ  شان )ًىهُى(  5َـ =  1467حمادي ألاولى  16ضذس َزا اإلاهُاس بخاٍس  م.6116حٍض
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م )  (41اإلاهُاس الششعي ْس

 بنادة الخإمحن ؤلاظالمي

 هؿاّ اإلاهُاس .1

ٗاث الخإمحن ؤو بنادة  ًدىاٛو َزا اإلاهُاس بنادة الخإمحن ؤلاظالمي، والاشترإ مو شش

 الخإمحن الخٓلُذًت، وال ًدىاٛو الخإمحن ؤلاظالمي لىحىد مهُاس خاص به.

ِ بنادة الخإمحن .2  حهٍش

 إعادة التأمين إلاسالمي: 2/1

ا ْذ جخهشع ألخؿاس  ٗاث جإمحن هُابت نً ضىادًٔ الخإمحن التي جذًَش اجُاّ شش

 مهُىت نلى جالفي حضء مً ألاغشاس الىاشئت نً َزٍ ألاخؿاس ورلٚ بذَو حطت مً

خٙىن مً  ٗاث الخإمحن اإلاذَىنت مً اإلاعخإمىحن نلى ؤظاط الالتزام بالخبرم ٍو اشترا

ت وله رمت مالُت معخٓلت  رلٚ ضىذّو بنادة جإمحن له ح٘م الصخطُت الانخباٍس

ت  ( ًخم مىه الخًؿُت نً الجضء اإلاامً نلُه مً ألاغشاس التي جلحٔ شٖش )ضىذّو

ىم ألاخؿاس اإلاامً مجه  .(1)االخإمحن مً حشاء ْو

                                                           

مستند كون عقد إعادة التأمني اإلسالمي تربعا الزما للعاقدين ، ىو أن يكيف على أساس ادلناىدة، أو االلتزام ابلتربع،  (1)
مي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف قراره السابق، ورلمع الفقو اإلسالمي الدويل يف قراره ونص اجملمع الفقهي اإلسال

 السابق على أنو قائم على أساس التربع ...
ومستند كونو الزما أن االلتزام ابلًتبع ملزم عند اإلمام مالك ، وأن ادللك يثبت يف ادلوىوب قبل قبضو عند اإلمام مالك  

، وانظر: بدائع الصنائع 5/649، ادلغين 2/534نابلة يف غري ادلكيل وادلوزون. انظر: بداية اجملتهد مطلقا ، وعند احل
. وىذا مروي عن علي وابن مسعود ، قال ابن الرشد احلفيد :" اختلف العلماء يف 2/655، الغاية القصوى 8/3649

 .2/534اء ..." بداية اجملتهد القبض .... وقال مالك: ينعقد ابلقبول ، وجيرب على القبض كالبيع سو 
وقد وردت آاثر علي وابن مسعود أهنما قاال: ) اذلبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو مل تقبض ( كما ورد عن أيب بكر  

. فجمع مالك بني ىذه 4/122، ونصب الراية 2/468وعمر ما يدل على أن اذلبة ال تلزم إال ابلقبض . انظر: ادلوطأ 
آاثر علي وابن مسعود وغريمها يف لزوم العقد على أن العقد من حيث ىو عقد الزم ، ومحل آاثر أيب بكر اآلاثر أبن محل 

وعمر على أن القبض شروط لتمام العقد، وأن ذلك كان لسد الذريعو اليت ذكرىا عمر هنع هللا يضر. انظر: بداية اجملتهد 
2/534. 
 رواه البخاري يف صحيحو. د يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه ( ) الذي يعو : ويدل على ذلك أيضا قول رسول هللا  
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ٗاث بنادة   6/6 بنادة الخإمحن اإلازٗىسة ؤنالٍ هي البذًل ؤلاظالمي نً ؤلانادة لذي شش

الخإمحن الخٓلُذًت التي جٓىم َحها ؤلانادة نلى ؤظاط اإلاهاوغت بحن ألاْعاؽ 

ػاث، ولِغ نلى ؤظاط الالتزام بالخبرم   .(1)والخهٍى

 ح٘م بنادة الخإمحن .3

 ح٘م بنادة الخإمحن ؤلاظالمي 3/1

ٗاث بنادة الخإمحن ؤلاظالمُت 3/1/1  .(6)ًجىص بنادة الخإمحن لذي شش

                                                           

مستند حرمة إعادة التأمني التجاري أن شركات إعادة التأمني التجاري تقوم على فكرة التأمني التجاري ، وتتضمن الغرر  (1)
. هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الغرر( ) هنى رسولادلنهي عنو، حيث روى مسلم وأصحاب السنن بسندىم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال : 

والغرر فسره الفقهاء بعد التعريفات تتلخص يف أنو : اجملهول العاقبة أي خفيت عاقبتو ، وطويت مغبتو ، وانطوى أمره= 
من =وكذلك شبهو ابلرىان أو ادلقامرة ، أو دخولو فيهما عند بعض الفقهاء ادلعاصرين. وقد صدرت ابلتأكيد حرمتو قرارات 

ىـ ادلؤكد لقرار رللس ىيئة كبار  1398اجملامع الفقهية ، منها القرار الصادر عن اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورتو عام 
ىـ وقرار رلمع الفقو اإلسالمي الدويل رقم 4/4/1397العلماء يف ادلملكة العربية السعودية يف دورتو العاشر ابلرايض يف 

9(9/2.) 
ة التأمني التعاوين أن شركات إعادة التأمني التعاوين تقوم على التعاون والتربع ، وليس على أساس مستند مشروعية إعاد (2)

ادلعاوضة، ومن ادلعلوم بني الفقهاء أن الغرر غري مؤثر يف عقود التربعات، وتدل على ىذه ادلشروعية اآلايت الكثرية 
 واألحادي الدالة على األمر ابلتعاون.

رارات من رلمع البحوث اإلسالمية التابع لألزىر الشريف، وقرار اجملمع الفقهي اإلسالمي ، وقرار وقد صدر مبشروعيتو ق 
( حيث نص على : " أن العقد الذي حيًتم أصول التعامل اإلسالمي ىو أن عقد 9/2)9رلمع الفقو اإلسالمي الدويل 

 تلف يف جوازه أحد من فقهاء العصر.التأمني التعاوين القائم على أساس التربع والتعاون ... كما أنو مل خي
 إىل الفروق اجلوىرية اآلتية: –إضافة إىل ما سبق –ترجع أسباب حل إعادة التأمني التكافلي ، وحرمة التأمني التجاري  
أن شركة إعادة التأمني التجاري عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمني نفسو وتطبق عليو أحكام  -أ

 ليت يؤثر فيها الغرر إن وجد.ادلعاوضات ادلالية ا
الشركة يف إعادة التأمني اإلسالمي وكيلة يف التعاقد عن حساب التأمني يف حني أهنا طرف أصلي يف التأمني  -ب

 التجاري وتتعاقد ابمسها .
 الشركة يف إعادة التأمني التجاري دتلك اإلسقاط يف مقابلة التزامها مببلغ التأمني، أم الشركة يف إعادة التأمني -ت

 اإلسالمي فال دتلك قيمة االشًتاك، ألن االشًتاكات تصبح شللوكة حلساب التأمني .
يبقى يف التأمني اإلسالمي ملكا حلملة  –بعد ادلصروفات والتعويضات –ما يتبقى من االشًتاكات وعوائدىا  -ث

اكات تصبح ملكا الواثئق، وىو الفائض الذي يوزع عليهم ، وال يتصور ىذا يف التأمني التجاري ، ألن االشًت 
 للشركة ابلعقد والقبض بل يعترب إيرادا ورحبا يف التأمني التجاري . 

عوائد استثمار أصول االشًتاكات بعد حسم نسبة ادلضاربة للشركة تعود إىل حساب محلة الواثئق يف التأمني  -ج
 اإلسالمي، وىي تعود للشركة يف شركة إعادة التأمني التجاري .
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ٗاث ؤلانادة الخٓلُذًت 3/6  ح٘م بنادة الخإمحن ؤلاظالمي لذي شش

ٗاث بنادة الخإمحن  ت الخإمحن ؤلاظالمُت بةنادة الخإمحن لذي شش ًحشم ُْام شٖش

ٗةحشاء مشحلي نلى ؤظاط الحاحت الهامت  مجزلت التي ججٛز  (1)الخٓلُذًت بال 

 .(6)الػشوسة

 (3)ؤَم ؾّش بنادة الخإمحن  .4

ٓحن:  ٌهاد الخإمحن مً حُث بلضامُخه باليعبت إلاهُذ الخإمحن بإحذ ؾٍش

ت الخإمحن بهشع الخؿش اإلاشاد بنادة  بنادة 4/1 الخإمحن الاهخٓاثُت: وبمىحبها جٓىم شٖش

 بخلخُظ لجمُو اإلاهلىماث اإلاخهلٓت 
ً
ٓا جإمُىه نلى مهُذ الخإمحن بطىسة مىُشدة مَش

 به لخم٘حن اإلاهُذ مً الح٘م نلُه بالٓبٛى ؤو نذمه، وجطبح ملضمت بما ْبلخه.

ت بنادة الخإمحن بنادة الخإمحن الشاملت )اجُاُْت بن 4/6 ادة الخإمحن(: وبمىحبها جلتزم شٖش

ت الخإمحن.  بٓبٛى حمُو ألاخؿاس التي جٓو في هؿاّ الاجُاُْت اإلابرمت بُجها وبحن شٖش

                                                                                                                                                                      

اإلسالمي حتقيق التعاون بني الشركات ادلشاركة يف إعادة التأمني، وال يستهدف من تستهدف إعادة التأمني  -ح
 عملية التأمني الربح، يف حني أن التأمني التجاري يستهدف من التأمني نفسو الربح.

أرابح الشركة يف إعادة التأمني اإلسالمي تعود إىل استثماراهتا ألمواذلا، وحصتها من ربح ادلضاربة ، حيث ىي  -خ
 ضارب، وحساب التأمني رب ادلال.م

ادلشًتك وادلؤمن يف حقيقتهما واحد، وإن كان سلتلفني يف االعتبار ، ومها يف شركة إعادة التأمني التجاري سلتلفان  -د
 دتاما.

الشركة يف إعادة التأمني اإلسالمي ملتزمة أبحكام الشريعة، وفتاوى ىيئتها الشرعية، وأما يف إعادة التأمني  -ذ
 س فيها التزام أبحكام الشريعة.التجاري فلي

ادلخصصات اليت أخذت من صندوق التأمني التكافلي وبقيت إىل تصفية الشركة تصرف يف وجوه اخلري ، وال  -ر
 تعطى للمسامهني  يف حني أهنا تعود إليهم يف شركة إعادة التأمني التجاري . 

 : اليت ال ختص انسا دون انس ، وال قطرا دون قطر بل تعمهم مجيعا كاحلاجة إىل االستصناع.احلاجة العامة (1)
  . اليت ختص انسا دون انس ، وفئة دون فئة كحاجة العاملني يف قطاعي التجارة والصناعة إىل التأمني: احلاجة اخلاصة 

، الضرورات العملية إلمكانية قيام شركات التأمني مستند جواز إعادة التأمني اإلسالمي مع شركات التأمني التقليدي (2)
اإلسالمي ، أو احلاجات ادللحة العامة اليت تنزل منزلة الضرورة ، والدالة على اعتبار الضرورات، واحلاجات العامة كثرية 

 (. 3، 5من الكتاب والسنة إضافة إىل الفتاوى الصادرة من بنك فيصل اإلسالمي ابلسودان فتوى رقم )
ستند جواز نوعي التأمني عموم األدلة ادلذكورة يف جواز التأمني، والفتاوى الصادرة عن ندوة الربكة الثانية الفتوى رقم م (3)

(، وفتوى بنك ديب اإلسالمي ، وفيصل اإلسالمي، وبيت التمويل الكوييت 14/3/5( وندوهتا العاشرة الفتوى رقم )2/9)
 سالمية. ، ومصرف قطر اإلسالمي ، وشركة التأمني اإل
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 ؤَم ضىس ؾلب بنادة الخإمحن .5

ت الخإمحن بةنادة الخإمحن نلى وعبت (1)بنادة الخإمحن باملحاضت  5/1 : حُث جٓىم شٖش

ت مً حمُو الىزاثٔ الت ٗاهذ في حذود مئٍى ، ظىاء ؤ
ً
ٗالىطِ ؤو الشبو مثال ا  ي جطذَس

 ؾاْتها الخإمُيُت ؤم ؤنلى مً رلٚ.

ت الخإمحن بخإمحن حمُو الىزاثٔ  5/6 بنادة الخإمحن َُما ًجاوص الٓذسة: حُث جحخُل شٖش

ا دون مشٓت وحهُذ جإمحن الىزاثٔ التي ال حعخؿُو  التي حعخؿُو جحمل مخاؾَش

ا.  جحمل مخاؾَش

ت ؤلانادة بناد  5/3  مً الخعاسة: وبمىحبها جخحمل شٖش
ً
 مهُىا

ً
ة الخإمحن َُما ًجاوص حذا

٘ثر اظخهماٛ َزٍ الطىسة   مً الخعاثش، ٍو
ً
 مهُىا

ً
ت الخإمحن ما ًخجاوص حذا نً شٖش

ً ؤلِ مً حًؿُت  ت ؤٛو نشٍش في الخإمُىاث راث اإلابالٌ الهالُت، حُث جخحمل الشٖش

ت ؤلا   وجخحمل شٖش
ً
 نادة البايي.الحادر الىاحذ مثال

ٗاث بنادة الخإمحن  .6 ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت لذي شش غىابـ بنادة الخإمحن مً ْبل شش

 الخٓلُذًت

ٗاث بنادة الخإمحن الخٓلُذًت  ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت لذي شش بن بنادة الخإمحن مً شش

 ًجب ؤن ًخُٓذ بالػىابـ آلاجُت:

ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت بةنادة الخإمح 6/1 ٗاث بنادة الخإمحن ؤن جبذؤ شش ن لذي شش

 ؤلاظالمُت بإٖبر ْذس ممً٘.

ت  6/6 ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت بإًت احخُاؾُاث هٓذًت نً ألاخؿاس العاٍس ؤن ال جحخُل شش

ٗان ًترجب نلى رلٚ دَو َىاثذ  ٗاث بنادة الخإمحن الخٓلُذًت برا  حهىد ملُ٘تها لشش

ٗاث الخإمحن ؤلاظال  ت. ولً٘ ًجىص الاجُاّ بحن شش ٗاث بنادة الخإمحن سبٍى مُت وشش

ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت بيعبت مهُىت مً ألاْعاؽ  الخٓلُذًت نلى ؤن جحخُل شش

ٗاث بنادة الخإمحن الخٓلُذًت واظدثماس جلٚ اإلابالٌ نلى ؤظاط نٓذ  اإلاعخحٓت لشش

 ؤو 
ً
ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت مػاسبا ٗالت باالظدثماس بحُث جٙىن شش اإلاػاسبت ؤو الى

 باال 
ً
ُال ٗاث بنادة الخإمحن الخٓلُذًت ضاحب اإلااٛ، والشبح بُجهما ٖو ظدثماس مو شش

حعب الاجُاّ، بحُث جػاٍ حطت مهُذ الخإمحن مً ألاسباح بلى حعابه في 

                                                           

اقتسام اخلطر ادلؤمن عليو بني شركة التأمني اإلسالمية وغريىا من شركات التأمني إما بعدم توافر الطاقة  أتمني احملاصة : (1)
االستيعابية الالزمة ذلذا اخلطر، أو بسبب إلزامية القانون بتوزيع أعمال التأمني اليت تزيد قيمتها عن مبلغ معني على عدد 

 مني. من شركات التأ
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ت الخإمحن ؤلاظالمُت  ٗاث ؤلاظالمُت، وجػاٍ بلى حعاب اإلاعاَمحن حطت شٖش الشش

 نً حعاب الخإمحن.مً ألاسباح هكحر ُْامها باالظدثماس بطُتها شخطُت معخٓلت 

ٗاث بنادة الخإمحن  6/3 ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت وشش ؤن جٙىن مذة الاجُاُْاث بحن شش

 الخٓلُذًت بالٓذس الزي جخؿلبه الحاحت.

ابت الششنُت  6/4 ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت نلى مىآَت وانخماد َُئاث الْش ؤن جحطل شش

 الجُاُْاث بنادة الخإمحن ْبل ببشامها.

ٗاث بنادة الخإمحن الخٓلُذًت،  الاْخطاس 6/5 نلى ؤْل ْذس مً بنادة الخإمحن لذي شش

ابت الششنُت مشاناة رلٚ.  ونلى َُئاث الْش

ٗاث بنادة الخإمحن الخٓلُذًت .7 ػاث والهمىالث اإلآذمت مً شش  الح٘م الششعي للخهٍى

ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت  لشش

ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت مبالٌ الخًؿُت اإلاذَىنت مً ْبل  ال 7/1  مً ؤخز شش
ً
ماوو ششنا

ٗاث الخإمحن الخٓلُذًت.  شش

ت الخإمحن ؤلاظالمُت ؤخز نمىلت بنادة الخإمحن  7/6 ولً٘ لها الحٔ في  (1)ال ًجىص لشٖش

ت بنادة الخإمحن الخٓلُذًت.  ؾلب جخُُؼ الاشترإ اإلاذَىم مجها بلى شٖش

ٗاث بنادة  ال ًجىص  7/3 ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت ْبٛى ؤي جىصَهاث نلحها مً َاثؼ شش لشش

ت  الخإمحن الخٓلُذًت ولً٘ لها الحٔ في ؾلب جخُُؼ الاشترإ اإلاذَىم مجها بلى شٖش

 بنادة الخإمحن الخٓلُذًت.

ٗاث ؤلانادة ؤلاظالمُت  .8  (6)الػىابـ الششنُت إلاماسظت بنادة الخإمحن مً ْبل شش

ىؿبٔ نلحها ما ًىؿبٔ نلى  الالتزام 8/1 هت ؤلاظالمُت في حمُو مهامالتها ٍو بإحٙام الشَش

م ) ٔ اإلاهُاس الششعي ْس ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت َو ( بشإن الخإمحن ؤلاظالمي مو 66شش

ٗاث الخإمحن. حن َىا َم شش  مشاناة ؤن اإلاشتٖر

                                                           

نسبة مئوية من االشًتاكات ادلستحقة لشركة إعادة التأمني تدفع لشركة التأمني اإلسالمية مقابل  عمولة إعادة التأمني: (1)
 اجلهد الذي تبذلو يف سبيل احلصول على عقود التأمني اليت تعيدىا لديها. 

لعقود، وأتصيل ىذا اجلانب األساسي يف الشركة مستند ضرورة ذكر الضوابط يف النظام األساسي ىو لتحقيق التربع يف ا (2)
كما –حىت يكون التأمني فيها أتمينا تعاونيا مشروعا ، إذ بدوهنا يكون أتمينا قائما على ادلعاوضة اليت يؤثر فيها الغرر 

ذه حيث إن ىذه ادلبادئ تبني الفروق اجلوىرية بني التأمني اإلسالمي ، والتأمني التجاري وقد صدر ببيان ى -سبق
( ، وفتوى اذليئة الشرعية 12/11الفروق فتاوى صادرة من ندوة الربكة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتوى رقم )

( ، وفتاوى اذليئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي، ولشركة التأمني اإلسالمية ابألردن 42/3لشركة الراجحي الفتوى رقم )
 والشركة اإلسالمية القطرية للتأمني. 



17 
 

ابت ششنُت لها حشٍش نلى جإظِعها وجإضُل نٓىدَا ووزاث 8/6 ً َُئت ْس ٓها جٍٙى

ش ششعي نً ؤنمالها.  ومشاْبت مماسظاتها وجٓذًم جٍٓش

ت  8/3 ت بنادة الخإمحن ؤلاظالمُت بٓبٛى بنادة الخإمحن لشٖش  مً ُْام شٖش
ً
ال ماوو ششنا

 جإمحن جٓلُذًت بالششوؽ آلاجُت:

ت بنادة الخإمحن ؤلاظالمُت. -1  ؤن ًٙىن الهٓذ نٓذ شٖش

 نذم وحىد ؤي سبـ. -2

 حل جإمحن محشم.ؤال ًٙىن في الخإمحن اإلاهاد م -3

ٗاث بنادة الخإمحن ؤلاظالمُت  (1)اإلاٙاظب اإلاالُت  .9  (6)اإلاخحٓٓت مً شش

ٗاث بنادة  ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت مً شش بن حمُو اإلاٙاظب اإلاالُت التي جحطل نلحها شش

ٗاث   وجذخل في حعاب حملت الىزاثٔ )الشش
ً
 مششونا

ً
الخإمحن ؤلاظالمُت حهخبر ٖعبا

ت في بنادة الخإ  محن( غمً ؤلاًشاداث.اإلاشتٖر

خ بضذاس اإلاهُاس .11  جاٍس

ً ألاٛو )ؤٖخىبش(  66َـ اإلاىأَ 1431ري الٓهذة  6  م.6119حشٍش

   

 

 

  

                                                           

يًتتب على اتفاقيات إعادة  :ادلكاسب ادلالية ادلتحققة لشركات التأمني اإلسالمية من شركات إعادة التأمني التقليدية (1)
التأمني ادلوقعة بني شركات إعادة التأمني التقليدية وشركات التأمني اإلسالمية ادلكاسب ادلالية التالية ابلنسبة لشركات 

 التأمني اإلسالمية. 
الفائض التأميين ىو : طبيعة العقد القائم على التعاون ، وما جرى عليو الصحابة من ادلناىدة كما ذكره البخاري مستند  (2)

: ابب الشركة يف الطعام والنهد والعروض ، قال: ... دلا مل ير  5/128 -مع الفتح–. قد ترجم البخاري يف صحيحو 
ضا ، مث أورد أحاديث تدل على ذلك قال ابن احلجر يف فتح ادلسلمون يف النهد أبسا أن أيكل ىذا بعضا ، وىذا بع

: النهد: بكسر النون وفتحها إخراج القوم نفقتهم على قدر الرفقة حيث يدفع كل واحد منهم ما دفعو 5/129الباري 
ا ىو صاحبو ، ولكنو قد ينفق عليو أكثر، ومع ذلك فما يتبقى يف األخري يوزع عليهم إن مل يدخروه لسفرة أخرى، وىذ

 عني الفائض، أو مثلو دتاما. 
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 اإلاهاوغت نلى الخإمحن م٘ح ساش ْ

 قرار هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعىدية  بشأن التأمين

م ) خ 5/11ْشاس ْس  1397/  4/ 4( وجاٍس

هلل، والطالة والعالم نلى مً ال هبي بهذٍ، ونلى آله وصحبه ومً ظاس نلى ههجه بلى ًىم  الحمذ

 الذًً. ؤما بهذ:

م  ض آٛ ظهىد سحمه هللا بخؿابه ْس َبىاء نلى ما وسد مً حاللت اإلالٚ َُطل بً نبذ الهٍض

خ 66311) بإن ًىكش  َـ اإلاىحه بلى ظماحت سثِغ بداساث البحىر الهلمُت وؤلاَخاء91/ 4/11( وجاٍس

مجلغ َُئت ٖباس الهلماء في مىغىم الخإمحن، وبىاء نلى رلٚ جٓشس بدساحه في حذٛو ؤنماٛ الذوسة 

 الشابهت.

:ً  وؤنذث اللجىت الذاثمت للبحىر الهلمُت وؤلاَخاء بحثا في رلٚ ًخػمً ؤمٍش

ٗاهه وخطاثظ نٓذٍ وؤهىام وزاثٓه وما بلى رلٚ  ُه وبُان ؤظعه وؤهىانه وؤس : حهٍش مما ألاٛو

خه الح٘م نلُه باإلباحت ؤو اإلاىو. ِ نلى مهَش  ًخْى

ٔ مجهم مو اإلاىاْشت، وفي الذوسة العادظت  الثاوي: رٖش خالٍ الباحثحن في ح٘مه وؤدلت ٗل ٍَش

اع ابخذاء مً   َـ اظخمو املجلغ بلى ما ًإحي: 95/ 6/ 4ملجلغ َُئت ٖباس الهلماء اإلاىهٓذة في الٍش

لشُخ دمحم بً ببشاَُم آٛ الشُخ مُتي الذًاس العهىدًت وسثِغ ضىسة ْشاس ضادس مً ظماحت ا - 1

م ) َـ بشإن ح٘م ضادس مً مح٘مت حذة في  18/8/1388( في 6/ 571الٓػاة سحمه هللا بْش

ٙان الًِ وبحن بذوي حعحن ظالم ومزٖشة انتراغُت للشُخ نلي  ت ؤمٍش مىغىم الخإمحن بحن شٖش

 الخُُِ نػى مجمو البحىر ؤلاظالمُت بمطش

 نلى الح٘م اإلاشاس بلُه.

 البحث الزي ؤنذجه اللجىت الذاثمت للبحىر الهلمُت وؤلاَخاء. - 6

اعي، وببشاَُم العهُذ  - 3 ً بمجلغ الىصساء َما: الذٖخىس قاَش الَش ْشاس ضادس مً اإلاعدشاٍس

م ) خ 449بْش  َـ. 1391/ 11/ 66( وجاٍس

َـ مً بنذاد  1396البحث املخخطش الطادس نً مجمو البحىر ؤلاظالمُت بالٓاَشة ظىت  - 4

َػُلت الشُخ دمحم ؤحمذ َشج العجهىسي نػى مجمو البحىر ؤلاظالمُت بمطش، ٌشخمل َزا 

البحث نلى بُان مشاحل بحث الخإمحن بجمُو ؤهىانه، وبُان آساء حمانت ٖثحرة مً َٓهاء الهالم 

 ء والاْخطادًحن والاحخمانُحن.ؤلاظالمي والخبرا

ذ  - 5 ما لذي ٗل مً الذٖخىسًٍ: مطؿُى ؤحمذ الضسْاء ونِس ى نبذٍ نً َزا اإلاىغىم، ْو

اظخذناَما املجلغ بىاء نلى اإلاادة الهاششة مً الثحت ظحر الهمل في َُئت ٖباس الهلماء واللجىت 

م ) خ ( و 137/ 1الذاثمت اإلاخُشنت نجها الطادسة باإلاشظىم اإلالٙي ْس َـ )وبهذ  7/1391/ 8جاٍس

اظخمام املجلغ بلى ما ظبٔ اظخمشث اإلاىاْشت ألدلت الٓاثلحن بالجىاص مؿلٓا، وؤدلت الٓاثلحن باإلاىو 
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مؿلٓا، ومعدىذ اإلاُطلحن الزًً ًشون حىاص بهؼ ؤهىام الخإمحن الخجاسي ومىو ؤهىام ؤخشي، وبهذ 

ت: ؤن الخإ  محن الخجاسي محشم ؛ لألدلت آلاجُت:اإلاىاْشت وجبادٛ الشؤي ْشس املجلغ باألٖثًر

ألاولى: نٓذ الخإمحن الخجاسي مً نٓىد اإلاهاوغاث اإلاالُت الاحخمالُت اإلاشخملت نلى الًشس الُاحش 

ذ الهٓذ مٓذاس ما ٌهؿي ؤو ًإخز َٓذ ًذَو ْعؿا ؤو  ؛ ألن اإلاعخإمً ال ٌعخؿُو ؤن ٌهٍش ْو

ْذ ال جٓو الٙاسزت ؤضال َُذَو حمُو ْعؿحن زم جٓو الٙاسزت َِعخحٔ ما التزم به اإلاامً، و 

إخز باليعبت لٙل نٓذ  زلٚ اإلاامً ال ٌعخؿُو ؤن ًحذد ما ٌهؿي ٍو ألاْعاؽ وال ًإخز شِئا، ٖو

ذ وسد في الحذًث الصحُح نً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الىهي نً بُو الًشس.  بمُشدٍ، ْو

ه مً املخاؾشة في مهاوغاث مالُت الثاوي: نٓذ الخإمحن الخجاسي غشب مً غشوب اإلآامشة ؛ إلاا َُ

ومً الًشم بال حىاًت ؤو حعبب َحها ومً الًىم بال مٓابل ؤو مٓابل يحر مٙافئ َةن اإلاعخإمً ْذ 

ذ ال ًٓو الخؿش ومو  ًذَو ْعؿا مً الخإمحن زم ًٓو الحادر ًَُشم اإلاامً ٗل مبلٌ الخإمحن، ْو

ٗان ْماسا ودخل في رلٚ ًٌىم اإلاامً ؤْعاؽ الخإمحن بال مٓابل، وبرا اظخح٘ مذ َُه الجهالت 

نمىم الىهي نً اإلاِعش في ْىله حهالى: } ًا ؤحها الزًً آمىىا بهما الخمش واإلاِعش وألاهطاب وألاصالم 

 ( وآلاًت بهذَا.91سحغ مً نمل الشُؿان َاحخيبٍى لهل٘م جُلحىن { )ظىسة اإلااثذة آلاًت 

ت برا دَهذ للمعخإمً ؤو  الثالث: نٓذ الخإمحن الخجاسي ٌشخمل نلى سبا الُػل واليعإ َةن الشٖش

لىسزخه ؤو للمعخُُذ ؤٖثر مما دَهه مً الىٓىد لها َهى سبا َػل، واإلاامً ًذَو رلٚ للمعخإمً 

ت للمعخإمً مثل ما دَهه لها ًٙىن سبا وعإ  بهذ مذة مً الهٓذ َُٙىن سبا وعإ، وبرا دَهذ الشٖش

الَما محشم بالىظ وؤلاحمام.  َٓـ، ٖو

ان املحشم ؛ ألن ٖال مجهما َُه حهالت ويشس ومٓامشة ولم ًبح الشابو: ن ٓذ الخإمحن الخجاسي مً الَش

ذ حطش الىبي ضلى  ان بال ما َُه هطشة لإلظالم وقهىس ألنالمه بالحجت والعىان ْو الششم مً الَش

ان بهىع في زالزت بٓىله ملسو هيلع هللا ىلص:  « ؤو حاَش ؤو هطل ال ظبٔ بال في خِ » هللا نلُه وظلم سخطت الَش

((، ولِغ الخإمحن مً رلٚ وال شبحها 6574(،ظجن ؤبى داود الجهاد )1711)ظجن الترمزي الجهاد )

 به َٙان محشما.

الخامغ: نٓذ الخإمحن الخجاسي َُه ؤخز ماٛ الًحر بال مٓابل، وؤخز بال مٓابل في نٓىد 

ت محشم ؛ لذخىله في نمىم الىهي في ْىله حها لى: } ًا ؤحها الزًً آمىىا ال جإٗلىا اإلاهاوغاث الخجاٍس

( العادط: في 69ؤمىال٘م بِى٘م بالباؾل بال ؤن جٙىن ججاسة نً جشاع مى٘م { )ظىسة اليعاء آلاًت 

نٓذ الخإمحن الخجاسي ؤلالضام بما ال ًلضم ششنا، َةن اإلاامً لم ًحذر الخؿش مىه ولم ًدعبب في 

ٗان مىه مجشد الخهاْذ مو اإلاعخإم ىنه مٓابل حذوزه وبهما  ً نلى غمان الخؿش نلى جٓذًش ْو

 مبلٌ ًذَهه اإلاعخإمً له، واإلاامً لم ًبزٛ نمال للمعخإمً َٙان حشاما.

 وؤما ما اظخذٛ به اإلابُحىن للخإمحن الخجاسي مؿلٓا ؤو في بهؼ ؤهىانه: َالجىاب نىه ما ًلي:

هت ؤلاظالمُ -ؤ ت زالزت ؤْعام: ْعم الاظخذالٛ باالظخطالح يحر صحُح، َةن اإلاطالح في الشَش

عم ظ٘ذ نىه الششم َلم ٌشهذ له بةلًاء وال انخباس َهى  شهذ الششم بانخباٍس َهى حجت، ْو
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زا محل احتهاد املجتهذًً. والٓعم الثالث ما شهذ الششم بةلًاثه، ونٓىد  مطلحت مشظلت، َو

هت بةلًاثه  ماس وسبا َٙاهذ مما شهذث الشَش ؛ لًلبت حاهب الخإمحن الخجاسي َحها حهالت ويشس ْو

 اإلاُعذة َُه نلى حاهب اإلاطلحت.

ؤلاباحت ألاضلُت ال جطلح دلُال َىا ؛ ألن نٓىد الخإمحن الخجاسي ْامذ ألادلت نلى مىاْػتها  -ب

ذ وحذ َبؿل  ألدلت ال٘خاب والعىت، والهمل باإلباحت ألاضلُت مششوؽ بهذم الىاْل نجها، ْو

 الاظخذالٛ بها.

ال ًصح الاظخذالٛ به َىا، َةن ما ؤباحه هللا مً ؾّش ٖعب الػشوساث جبُح املحكىساث  -ج

الؿُباث ؤٖثر ؤغهاَا مػانُت مما حشمه نلحهم َلِغ َىإ غشوسة مهخبرة ششنا جلجئ بلى ما 

هت مً الخإمحن.  حشمخه الشَش

و ألاحٙام وبهما ًبنى نلُه في جؿبُٔ  -د ال ًصح الاظخذالٛ بالهٍش َةن الهٍش لِغ مً ؤدلت حشَش

م وظاثش ألاحٙا هم اإلاشاد مً ؤلُاف الىطىص ومً نباساث الىاط في ؤًماجهم وجذانحهم وؤخباَس م َو

ما ًحخاج بلى جحذًذ اإلآطىد مىه مً ألاَهاٛ وألاْىاٛ َال جإزحر له َُما جبحن ؤمٍش وحهحن اإلآطىد 

ذ دلذ ألادلت داللت واضحت نلى مىو الخإمحن َال انخباس به مهها.  مىه، ْو

بإن نٓىد الخإمحن الخجاسي مً نٓىد اإلاػاسبت ؤو في مهىاَا يحر صحُح َةن سؤط  الاظخذالٛ -َـ

اإلااٛ في اإلاػاسبت لم ًخشج نً ملٚ ضاحبه، وما ًذَهه اإلاعخإمً ًخشج بهٓذ الخإمحن مً مل٘ه بلى 

ت حعبما ًٓض ي به هكام الخإمحن، وؤن سؤط ماٛ اإلاػاسبت ٌعخحٓه وسزت مال٘ه نىذ  ملٚ الشٖش

 خإمحن ْذ ٌعخحٔ الىسزت هكامامىجه، وفي ال

ذ ال ٌعخحٓىن شِئا برا حهل اإلاعخُُذ  مبلٌ الخإمحن ولى لم ًذَو مىسثهم، بال ْعؿا واحذا، ْو

ت مثال بخالٍ  ٘حن وعبا مئٍى ظىي اإلاعخإمً ووسزخه، وؤن الشبح في اإلاػاسبت ًٙىن بحن الشٍش

ت، ولِغ للمعخإمً بال مب  لٌ الخإمحن ؤو مبلٌ يحر محذود.الخإمحن َشبح سؤط اإلااٛ وخعاسجه للشٖش

،  -ُْاط نٓىد الخإمحن نلى والء اإلاىالاة نىذ مً ًٓٛى به -و يحر صحُح، َةهه ُْاط مو الُاّس

احش الجهالت  ومً الُشوّ بُجهما: ؤن نٓىد الخإمحن َذَها الشبح اإلاادي اإلاشىب بالًشس والٓماس َو

ؤلاظالم والخىاضش والخهاون في الشذة  بخالٍ نٓذ والء اإلاىالاة َالٓطذ ألاٛو َُه الخأخي في

 والشخاء وظاثش ألاحىاٛ وما ًٙىن مً ٖعب مادي َالٓطذ بلُه بالخبو.

ال ًصح ؛ ألهه ُْاط مو  -ُْاط نٓذ الخإمحن الخجاسي نلى الىنذ اإلالضم نىذ مً ًٓٛى به -ص

، ومً الُشوّ: ؤن الىنذ بٓشع ؤو بناسة ؤو جحمل خعاسة مثال مً باب اإلاهش  وٍ املحؼ الُاّس

ت بانثها  َٙان الىَاء به واحبا ؤو مً مٙاسم ألاخالّ بخالٍ نٓىد الخإمحن َةجها مهاوغت ججاٍس

 الشبح اإلاادي َال ًٌخُش َحها ما ًٌخُش في الخبرناث مً الجهالت والًشس.

ُْاط يحر صحُح ؛  -ُْاط نٓىد الخإمحن الخجاسي نلى غمان املجهٛى وغمان ما لم ًجب  -ح

الُاّس ؤًػا، ومً الُشوّ: ؤن الػمان هىم مً الخبرم ًٓطذ به ؤلاحعان املحؼ  ألهه ُْاط مو
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ت ًٓطذ مجها ؤوال ال٘عب اإلاادي َةن جشجب نلُه مهشوٍ  بخالٍ الخإمحن َةهه نٓذ مهاوغت ججاٍس

 َهى جابو يحر مٓطىد بلُه وألاحٙام ًشاعى َحها ألاضل ال

 الخابو ما دام جابها يحر مٓطىد بلُه.

ُْٔاط نٓ -ؽ ال ًصح، َةهه ُْاط مو الُاّس ٖما  -ىد الخإمحن الخجاسي نلى غمان خؿش الؿٍش

 ظبٔ في الذلُل ْبله.

يحر صحُح َةهه ُْاط مو الُاّس ؤًػا ؛  -ُْاط نٓىد الخإمحن الخجاسي نلى هكام الخٓانذ  -ي

ه ما ْام ألن ما ٌهؿى مً الخٓانذ حٔ التزم به ولي ألامش بانخباٍس معئىال نً سنُخه وساعى في ض َش

به اإلاىقِ مً خذمت ألامت، ووغو له هكاما ساعى َُه مطلحت ؤْشب الىاط بلى اإلاىقِ، وهكشا بلى 

مكىت الحاحت َحهم َلِغ هكام الخٓانذ مً باب اإلاهاوغاث اإلاالُت بحن الذولت ومىقُحها، ونلى 

ت  التي ًٓطذ بها َزا ال شبه بِىه وبحن الخإمحن الزي َى مً نٓىد اإلاهاوغاث اإلاالُت الخجاٍس

ٗاث للمعخإمىحن وال٘عب مً وسائهم بؿّش يحر مششونت ؛ ألن ما ٌهؿى في حالت  اظخًالٛ الشش

ها إلاً ْام بخذمت ألامت ؛ ُٖاء  الخٓانذ ٌهخبر حٓا التزم به مً حٙىماث معئىلت نً سنُتها وجطَش

ؿو ال٘ثحر مً َشايه ف ٍ٘ش ْو ي ظبُل الجهىع إلاهشوَه وحهاوها مهه حضاء حهاوهه مهها ببذهه َو

 مهها باألمت.

،  -ُْاط هكام الخإمحن الخجاسي ونٓىدٍ نلى هكام الهاْلت  -ٕ ال ًصح، َةهه ُْاط مو الُاّس

خؿإ ؤو  -ومً الُشوّ: ؤن ألاضل في جحمل الهاْلت لذًت الخؿإ وشبه الهمذ ما بُجهما وبحن الٓاجل

ضل والخهاون وبظذاء اإلاهشوٍ ولى مً الشحم والٓشابت التي جذنى بلى الىطشة والخىا -شبه الهمذ

ت اظخًاللُت جٓىم نلى مهاوغاث مالُت محػت ال جمذ بلى  دون مٓابل، ونٓىد الخإمحن ججاٍس

 ناؾُت ؤلاحعان وبىانث اإلاهشوٍ بطلت.

يحر صحُح ؛ ألهه ُْاط مو الُاّس ؤًػا،  -ُْاط نٓىد الخإمحن الخجاسي نلى نٓىد الحشاظت  -ٛ

غ محال للهٓذ في اإلاعإلخحن وبهما محله في الخإمحن ألاْعاؽ ومبلٌ ومً الُشوّ: ؤن ألامان لِ

الخإمحن، وفي الحشاظت ألاحشة ونمل الحاسط، ؤما ألامان ًَاًت وهدُجت وبال إلاا اظخحٔ الحاسط 

 ألاحشة نىذ غُام املحشوط.

م نىع ُْاط الخإمحن نلى ؤلاًذام ال ًصح ؛ ألهه ُْاط مو الُاّس ؤًػا َةن ألاحشة في ؤلاًذا -م

نً ُْام ألامحن بحُل ش يء في حىصجه ًحىؾه بخالٍ الخإمحن َةن ما ًذَهه اإلاعخإمً ال ًٓابله 

نمل مً اإلاامً ٌهىد بلى اإلاعخإمً بمىُهت بهما َى غمان ألامً والؿمإهِىت وششؽ الهىع نً 

ٗان مهاوغت  الػمان ال ًصح، بل َى مُعذ للهٓذ وبن حهل مبلٌ الخإمحن في مٓابلت ألاْعاؽ 

ت حهل َحها مبلٌ الخإمحن ؤو صمىه َاخخلِ نً نٓذ ؤلاًذام بإحش.  ججاٍس

ال ًصح، والُّش بُجهما: ؤن اإلآِغ  -ُْاط الخإمحن نلى ما نٍش بٓػُت ججاس البز مو الحاٖت  -ن

ت، َال  ى مهاوغاث ججاٍس ى حهاون محؼ، واإلآِغ جإمحن ججاسي َو نلُه مً الخإمحن الخهاووي َو

 ًصح الُٓاط.
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ت ألاضىاث حتى ًبحث البذًل نً الخإمحن الخجاسي، وفي الذوسة  لً٘ ؤحل بضذاس الٓشاس بإٖثًر

الهاششة ملجلغ َُئت ٖباس الهلماء اؾلو املجلغ نلى ما ؤنذٍ بهؼ الخبراء في البذًل نً الخإمحن 

م الخإمحن الخجاسي بضذاس الٓشاس، ٖما ْشس املجلغ شس اإلاخُٓىن نلى جحٍش ذا ما ن -الخجاسي، ْو

بضذاس ْشاس خاص ًخهلٔ بجىاص الخإمحن الخهاووي بذًال نً  -َػُلت الشُخ نبذ هللا بً مىُو 

 الخإمحن الخجاسي.

ُٔ، وضلى هللا وظلم نلى هبِىا دمحم، وآله وصحبه.  وباهلل الخَى

 َُئت ٖباس الهلماء

 سثِغ الذوسة الهاششة

 نبذ الشصاّ نُُُي

ض بً باص.  نبذ هللا خُاؽ ..دمحم بً حمُذ. نبذ هللا بً ..نبذ الهٍض

ٗان. ض بً ضالح ..نبذ املجُذ حعً. ..دمحم الحش  نبذ الهٍض

 ظلُمان بً نبُذ ..ببشاَُم بً دمحم آٛ الشُخ. ..ضالح بً يطىن.

 ساشذ بً خىحن ..نبذ هللا بً يذًان. ..دمحم بً حبحر.

 نبذ هللا بً مىُو ..ضالح بً لحُذان. ..نبذ هللا بً ْهىد.
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 ( بشأن: التأمين وإعادة التأمين9/2)9قرار مجمع الفقه إلاسالمي رقم: 

 1/545، ج 2ع  –مجلة املجمع 

بن مجلغ مجمو الُٓه ؤلاظالمي اإلاىبثٔ نً مىكمت اإلااجمش ؤلاظالمي في دوسة اوهٓاد ماجمٍش 

ؤن جابو بهذ  م1985ٗاهىن ألاٛو )دٌعمبر(  68 – 66َـ /1416سبُو آلاخش  16-11 الثاوي بجذة مً

حن في الذوسة حٛى مىغىم الخإمحن وبنادة الخإمحن، وبهذ ؤن  الهشوع اإلآذمت مً الهلماء اإلاشاٖس

وبهذ حهمٔ البحث في ظاثش ضىسٍ وؤهىانه، واإلابادت التي ًٓىم نلحها  هاْش الذساظاث اإلآذمت،

الهلمُت بهزا وبهذ الىكش َُما ضذس نً املجامو الُٓهُت والهُئاث  والًاًاث التي حهذٍ بلحها،

ٗاث  ْشس ما ًلي: الشإن، : ؤن نٓذ الخإمحن الخجاسي ري الٓعـ الثابذ الزي جخهامل به شش
ً
ؤوال

.
ً
: ؤن الهٓذ البذًل  الخإمحن الخجاسي نٓذ َُه يشس ٖبحر مُعذ للهٓذ. ولزا َهى حشام ششنا

ً
زاهُا

ؤظاط الخبرم  الزي ًحترم ؤضٛى الخهامل ؤلاظالمي َى نٓذ الخإمحن الخهاووي الٓاثم نلى

زلٚ الحاٛ باليعبت إلنادة الخإمحن الٓاثم نلى ؤظاط الخإمحن الخهاووي. : دنىة  والخهاون، ٖو
ً
زالثا

زلٚ ماظعاث حهاوهُت إلنادة  الذٛو ؤلاظالمُت للهمل نلى بْامت ماظعاث الخإمحن الخهاووي ٖو

الزي ًشغاٍ هللا لهزٍ  الخإمحن، حتى ًخحشس الاْخطاد ؤلاظالمي مً الاظخًالٛ ومً مخالُت الىكام

 ألامت. وهللا ؤنلم
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( بشأن مىضىع: التأمين الصحي واستخدام 6/13) 124قرار مجمع الفقه إلاسالمي رقم: 

 البطاقات الصحية

مجلغ مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي )اإلاىبثٔ نً مىكمت اإلااجمش ؤلاظالمي( اإلاىهٓذ في دوسجه  بن

ذ في الُترة مً ) ( دٌعمبر 67-66َـ اإلاىأَ ) 1466( شىاٛ 16بلى 7الثالثت نششة بذولت الٍٙى

م. بهذ اؾالنه نلى ألابحار اإلآذمت بلى املجمو بخطىص مىغىم )الخإمحن الطحي  6111

ت  واظخخذام البؿاْاث الصحُت( وبهذ اظخمانه بلى اإلاىاْشاث التي داسث حٛى اإلاىغىم بمشاٖس

 ؤنػاء املجمو وخبراثه ونذد مً الُٓهاء

 ْشس ما ًإحي:

جإحُل الىكش في مىغىم )الخإمحن الطحي واظخخذام البؿاْاث الصحُت( إلضذاس الٓشاس الخاص 

ذ مً الذساظت والبحث،   وبخاضت غبـ الطٌُ والششوؽبه بلى دوسة ْادمت مً ؤحل مٍض

.ٔ  وهللا اإلاَى

 

 ( بشأن التأمين الصحي7/16) 149قرار مجمع الفقه إلاسالمي رقم: 

مجلغ مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي اإلاىبثٔ نً مىكمت اإلااجمش ؤلاظالمي اإلاىهٓذ في دوسجه  بن

 9َـ، اإلاىأَ 1466سبُو ألاٛو  5 -ضُش  31العادظت نششة بذبي )دولت ؤلاماساث الهشبُت اإلاخحذة( 

ل(  14 -  م.6115هِعان )ببٍش

إمحن الطحي، وبهذ اظخمانه بهذ اؾالنه نلى البحىر الىاسدة بلى املجمو بخطىص مىغىم الخ

 بلى اإلاىاْشاث التي داسث حىله،

 ْشس ما ًلي:

ِ الخإمحن الطحي:1  . حهٍش

نٓذ الخإمحن الطحي: اجُاّ ًلتزم بمىحبه شخظ ؤو ماظعت جخههذ بشناًخه بذَو مبلٌ محذد ؤو 

ٛ نذد مً ألاْعاؽ لجهت مهُىت نلى ؤن جلتزم جلٚ الجهت بخًؿُت الهالج ؤو حًؿُت جٙالُُه خال

 مذة مهُىت.

 . ؤظالُب الخإمحن الطحي:6

ت جإمحن جٓىم بذوس  ٔ شٖش ٔ ماظعت نالحُت، ؤو نً ؾٍش الخإمحن الطحي بما ؤن ًخم نً ؾٍش

 الىظُـ بحن اإلاعخإمً وبحن اإلااظعت الهالحُت.

 . ح٘م الخإمحن الطحي:3

 بال -ؤ 
ً
 مو اإلااظعت الهالحُت َةهه حاثض ششنا

ً
ٗان الخإمحن الطحي مباششا ػىابـ التي ججهل برا 

جٛز مجزلت الػشوسة لخهلٔ رلٚ بحُل الىُغ والهٓل 
ُ
 مو جىاَش الحاحت التي ج

ً
 مًخُشا

ً
الًشس ٌعحرا

هت بطُاهتها. ومً الػىابـ اإلاشاس بلحها: اث التي حاءث الشَش  واليعل وهي مً الػشوٍس

حن.·   وغو مىاضُاث دُْٓت جحذد التزاماث ٗل مً الؿَش
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 لمعخإمً والاحخماالث التي ًمً٘ الخهشع لها.دساظت الحالت الصحُت ل· 

ؤن جٙىن اإلاؿالباث اإلاالُت مً اإلااظعت الهالحُت بلى الجهت مشجبؿت باألنماٛ التي جم جٓذًمها · 

ت. ٗاث الخإمحن الخجاٍس  ولِغ بمبالٌ اَتراغُت ٖما ًٓو في شش

ت جإمحن بظالمي )حهاووي ؤو جٙاَل -ب  ٔ شٖش ٗان الخإمحن الطحي نً ؾٍش ٔ برا  ي( جضاٛو وشاؾها َو

م  ا املجمو في ْشاٍس ْس ( بشإن الخإمحن وبنادة الخإمحن، َهى 9/6)9الػىابـ الششنُت التي ؤَْش

 حاثض.

ت جإمحن ججاسي َهى يحر حاثض، ٖما هظ نلى رلٚ ْشاس  -ج ٔ شٖش ٗان الخإمحن الطحي نً ؾٍش برا 

 املجمو اإلاشاس بلُه ؤنالٍ.

ابت:4  . ؤلاششاٍ والْش

ابت نلى نملُاث الخإمحن الطحي بما ًحٓٔ الهذالت نلى الجهاث ا ملخخطت الُٓام باإلششاٍ والْش

و الًبن والاظخًالٛ وحماًت اإلاعخإمىحن. َش  ٍو

 الخىضُاث:

 ًىص ي مجلغ املجمو بما ًلي:

حر الخإمحن الطحي 1 اٍ بلى جَى ت وماظعاث ألاْو . دنىة الحٙىماث ؤلاظالمُت والجمهُاث الخحًر

 ؤو بمٓابل مى
ً
ً نلى الحطٛى نلى الخإمحن مً الٓؿام الخاص.مجاها  اظب لًحر الٓادٍس

. نذم اظخخذام البؿاْاث الصحُت بال مً ؤصحابها إلاا في رلٚ مً مخالُت إلآخػُاث الهٓىد، 6

 وما جخػمىه مً يش وجذلِغ.

ٗادناء اإلاشع ؤو ٖخماهه ؤو جٓذًم بُاهاث 3 . الخحزًش مً بظاءة اظخخذام الخإمحن الطحي 

 لىاْو.مخالُت ل

. بدساج مىغىم الخإمحن الخهاووي )ؤلاظالمي ؤو الخٙاَلي( في دوساث املجمو الٓادمت في غىء ما 4

جىضلذ بلُه اإلااجمشاث والىذواث ألاخحرة والخؿبُٓاث اإلاخىىنت التي قهشث بهذ بضذاس املجمو 

 ْشاٍس العابٔ.

 وهللا ؤنلم.
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لتأمين التعاوني: ألاحكام والضىابط ( بشأن ا2/22) 187قرار مجمع الفقه إلاسالمي رقم 

 الشرعية

بن مجلغ مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي اإلاىبثٔ نً مىكمت الخهاون ؤلاظالمي اإلاىهٓذ في دوسة 

ت الذًمٓشاؾُت الشهبُت( خالٛ الُترة مً  شان )الجمهىسٍت الجضاثٍش ً بَى  66ماجمٍش الهشٍش

( ظ 18-13َـ، اإلاىأَ 1433مً ري الٓهذة  6شىاٛ بلى   م،6116بخمبر )ؤًلٛى

بهذ اؾالنه نلى البحىر الىاسدة بلى ؤماهت املجمو في مىغىم: الخإمحن الخهاووي: ألاحٙام 

 والػىابـ الششنُت، في َزٍ الذوسة والذوساث العابٓت،

 نلى الخىضُاث الطادسة نً ماجمش 
ً
ِ » وبهذ اؾالنه ؤًػا الخإمحن الخهاووي: ؤبهادٍ وآَاْه ومْى

هت ؤلاظال  مُت مجها، الزي نٓذٍ مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي بهمان )اإلامل٘ت ألاسدهُت الشَش

الهاشمُت( بالخهاون مو الجامهت ألاسدهُت، واإلاىكمت ؤلاظالمُت للتربُت والهلىم والثٓاَت 

ب )نػى مجمىنت البىٚ ؤلاظالمي للخىمُت(، في  )ؤلاٌعِعٙى(، واإلاههذ ؤلاظالمي للبحىر والخذٍس

ل  13-11َـ، اإلاىأَ 1431ُو الثاوي سب 68-66الُترة  م، واظخمانه بلى اإلاىاْشاث التي 6111ببٍش

 داسث حىله،

 ْشس ما ًإحي:

م  : الخإُٖذ نلى ما وسد في ْشاٍس ري الْش
ً
( بشإن الخإمحن وبنادة الخإمحن مً ؤن نٓذ 9/6) 9ؤوال

ٗاث الخإمحن الخجاسي  نٓذ مهاوغت الخإمحن الخجاسي ري الٓعـ الثابذ الزي جخهامل به شش

. وؤن البذًل الزي ًخُٔ مو ؤضٛى 
ً
 للهٓذ، ولزا َهى محشم ششنا

ً
 مُعذا

ً
 ٖبحرا

ً
ًخػمً يشسا

 الخهامل ؤلاظالمي َى نٓذ الخإمحن الخهاووي الٓاثم نلى ؤظاط الخبرم والخهاون.

ٗاث الخإمحن ؤلاظالم : هكشا بلى ؤلاشٙاالث التي قهشث مً خالٛ الخؿبُٓاث اإلاخهذدة في شش
ً
ُت، زاهُا

ابُت التي واحهتها َةن رلٚ ًخؿلب الخشوج بخطىس مخٙامل نً  والهٓباث الٓاهىهُت الىكامُت والْش

 الخإمحن الخهاووي.

 ومً زم َهى ًىص ي بما ًإحي:

ً لجىت مً الُٓهاء والخبراء بالخهاون مو مشاٖض البحىر راث  ؤوال: جٙلُِ ؤماهت املجمو بخٍٙى

م ألاحٙام والػىابـ الششنُت اإلابِىت ألظغ الخإمحن الطلت للىضٛى بلى مششوم مخٙامل ًيخك

، مما ًمىح مشوهت في الخؿبُٔ الهملي، ومً 
ً
الخهاووي، نلى ؤن ًخػمً رلٚ الطٌُ اإلآبىلت ششنا

 َزٍ ألاحٙام والػىابـ:

هت ؤلاظالمُت.1)  ( مُهىم الخإمحن الخهاووي وحُٓٓخه مً مىكىس الشَش

 لخإمحن الخجاسي:( اإلآاسهت بحن الخإمحن الخهاووي وا6)

 وبحن اإلابادت الذولُت للخهاون.
ً
 )ؤ( اإلآاسهت بحن الخإمحن الخهاووي اإلآبٛى ششنا

 وبحن مبادت الخإمحن الخجاسي.
ً
 )ب( اإلآاسهت بحن الخإمحن الخهاووي اإلآبٛى ششنا
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( الهالْاث بحن ؤؾشاٍ الخإمحن الخهاووي وجىضُُها، ونلى وحه الخطىص جىضُِ الهالْت بحن 3)

حن في الىناء، والهالْت بحن الىناء ومً جىاؽ به بداسجه.اإلا  شتٖر

(4.  ( ؤحٙام الهىع اإلاعخحٔ إلاذًش الىناء ومهاًحر جٓذًٍش

 ( ؤحٙام الُاثؼ الخإمُني والعجض حاٛ وحىدَما.5)

 ( الاشترإ والاوسحاب مً وناء الخإمحن الخهاووي وغىابؿهما الششنُت.6)

 لخطُُت وناء الخإمحن الخهاووي. ( ألاحٙام الششنُت7)

 ( ؤحٙام بنادة الخإمحن وغىابؿه الششنُت.8)

ت في الشبح والخعاسة.9)  ( مبذؤ اإلاشاٖس

 ( مبذؤ الحلٛى وما ًخهلٔ به.11)

 ( مبذؤ الخحمل وما ًخهلٔ به.11)

ٓذم مٓترح اإلاششوم الزي جخىضل بلُه اللجىت بلى دوسة املجمو الٓادمت، لطُايت  ًُ  :
ً
مششوم زاهُا

 ؤنالٍ.
ً
 ْشاس في غىء ما رٖش في الُٓشة زاهُا

 وهللا ؤنلم
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سس 6/21) 222قرار مجمع الفقه إلاسالمي رقم: 
ُ
( بشأن ألاحكام والضىابط الشرعية أل

 التأمين التعاوني

بن مجلغ مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي اإلاىبثٔ نً مىكمت الخهاون ؤلاظالمي اإلاىهٓذ في دوسجه 

اع )اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت( مً: الحادًت والهش ً بمذًىت الٍش َـ، 1435محشم  19بلى  15ٍش

مبر(  66-18اإلاىأَ  ً الثاوي )هَى  م،6113حشٍش

ظغ الخإمحن الخهاووي 
ُ
بهذ اؾالنه نلى جىضُاث الىذوة الهلمُت لألحٙام والػىابـ الششنُت أل

ل 31َـ، اإلاىأَ 1434حمادي الثاهُت  61بلى  61التي نٓذَا املجمو في الُترة مً:  ماًى  1-ؤبٍش

م: 6113  لٓشاس مجلغ املجمو ْس
ً
( الطادس 6/61) 187م، بمذًىت حذة، والتي حاء اوهٓادَا جىُُزا

ت الذًمٓشاؾُت الشهبُت(  شان )الجمهىسٍت الجضاثٍش ً التي اوهٓذث بمذًىت َو نً الذوسة الهشٍش

 م،6116ظبخمبر  18-13ٔ َـ، اإلاىا1433َري الٓهذة  6شىاٛ بلى  66في الُترة مً: 

 وبهذ اظخمانه للمىاْشاث واإلاذاوالث التي داسث حىلها،

 ْشس ما ًلي:

الخإمحن الخهاووي نٓذ حذًذ ؤظاظه مبذؤ الخهاون اإلاىػبـ بػىابؿه الششنُت اإلاعخمذة مً 

م والعىت الىبىٍت.  الٓشآن الٍ٘ش

ىٓعم الخإمحن مً حُث بوشاٍئ بلى ْعمحن:  ٍو

: جإمحن ججاسي ح هذٍ بلى جحُٓٔ الشبح في ضًُخه الخإمُيُت مً خالٛ اإلاهاوغت نلى املخاؾش، ألاٛو

ت حعتهذٍ الشبح. ت َةن الشٖش  ؤما مً حُث بداسجه مً شٖش

حن  الثاوي: جإمحن )يحر ججاسي( ال حهذٍ بلى جحُٓٔ الشبح؛ وبهما حهذٍ بلى جحُٓٔ مطلحت اإلاشتٖر

 َُه باشتراٖهم في جحمل وحبر الػشس نجهم.

ؿلٔ نلى الىىم الثاوي مً الخإمحن مطؿلحاث مخهذدة مجها: الخإمحن الخهاووي، والخإمحن الخٙاَلي،  ٍو

 والخإمحن الخبادلي، والخإمحن ؤلاظالمي.

ت بحن الخإمحن الخهاووي والخإمحن الخجاسي مً ؤَمها: ٍش ىإ َشوّ حَى  َو

َشاد املجخمو مً ( ؤن الخإمحن الخهاووي ؤلاظالمي حهاون بحن مجمىنت ؤو نذة مجمىناث مً ؤ1)

خالٛ الاشترإ في جحمل املخاؾش وال حهذٍ بلى الشبح، لزلٚ َال ٌهذ مً نٓىد اإلاهاوغت، والًشس 

َُه مًخُش. ؤما الخإمحن الخجاسي َهى نٓذ مهاوغت ٌعتهذٍ الشبح مً اإلاهاوغت نلى هٓل املخاؾش 

ت الخإمحن، وجىؿبٔ نلُه ؤحٙام اإلاهاوغاث اإلاالُت ا  لتي ًازش َحها الًشس.مً اإلاامً بلى شٖش

حن في ضىذّو الخإمحن الخهاووي، 6) ( ؤؾشاٍ الهالْت في الخإمحن الخهاووي َم: مجمىم اإلاشتٖر

ت وحملت الىزاثٔ. ت، ؤما في الخإمحن الخجاسي َهم الشٖش  والجهت ؤلاداٍس

ٗاث حملت الىزاثٔ وؤسباح اظدثماساتها 3) ، وجخٙىن مىحىداجه مً مجمىم اشترا ( الطىذّو

.والاح  خُاؾاث اإلاهخمذة. وؤما في الخإمحن الخجاسي َال ًىحذ مثل َزا الطىذّو
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ت اإلاذًشة، وهي التي جذًش الخإمحن، مً حُث بداسة الخًؿُت وؤنماٛ الخإمحن واظدثماس 4) ( الشٖش

ت هي اإلاامىت، وجملٚ ؤْعاؽ الخإمحن ولها ؤسباحه  . ؤما في الخإمحن الخجاسي َالشٖش ؤمىاٛ الطىذّو

اثػه.  َو

ما  (5) ً مخخلُحن، َو حامل الىزُٓت واإلاامً في الخإمحن الخهاووي في حُٓٓتهما واحذ، لً٘ بانخباٍس

ت الخإمحن. ، َاإلاشتٕر َى اإلاامً له واإلاامً َى شٖش
ً
 في الخإمحن الخجاسي مخخلُان جماما

ت مخخططت 6) حن ؤو شٖش ٗاهذ َُئت مىخخبت مً بحن اإلاشتٖر ؤو ( ؤلاداسة في الخإمحن الخهاووي ظىاء 

حن )حملت الىزاثٔ(، ولها الحٔ في الحطٛى  ُلت في الخهاْذ نً ضىذّو اإلاشتٖر ماظعت نامت ٖو

 نلى ؤحش مٓابل رلٚ في ححن ؤجها ؾٍش ؤضلي في الخإمحن الخجاسي وجخهاْذ باظمها.

ت  ( ؤلاداسة7) ٗاث(؛ ألن ألاْعاؽ مملٖى في الخإمحن الخهاووي ال جملٚ ؤْعاؽ الخإمحن )الاشترا

ت في الخإمحن الخجاسي َةجها جملٚ ألاْعاؽ في  حن )حملت الىزاثٔ(، ؤما الشٖش لطىذّو اإلاشتٖر

ؼ.  مٓابل التزامها بمبلٌ الخهٍى

ػاث-مً ألاْعاؽ ونىاثذَا  ( البايي8)  لحعاب  -بهذ حعم اإلاطشوَاث والخهٍى
ً
ًبٓى ملٙا

ى الُاثؼ الزي جٓشس لىاثح الطىذّو ُُُٖت الخطٍش َُه، وال ًخطىس َزا في  ، َو الطىذّو

 في 
ً
 وسبحا

ً
ت بالهٓذ والٓبؼ، َهى ٌهخبر بًشادا  للشٖش

ً
الخإمحن الخجاسي؛ ألن ألاْعاؽ جطبح ملٙا

 الخإمحن الخجاسي.

ت اإلاذًشة حهىد لطىذّو حملت 9) ( نىاثذ اظدثماس ؤضٛى ألاْعاؽ بهذ حعم جٙلُت ؤلاداسة للشٖش

ت في الخإمحن الخجاسي.  الىزاثٔ في الخإمحن الخهاووي، وحهىد للشٖش

( مىحىداث الطىذّو نىذ جطُُه ضىذّو الخإمحن الخهاووي جطٍش في وحٍى الخحر ؤو حهؿى 11)

حن في حُىه )ٖما َى مُط (، في ححن ؤجها حهىد للمعاَمحن في الخإمحن 13ل في اإلاادة للمشتٖر

 الخجاسي.

خاوي َُئاتها الششنُت، ؤما 11) هت ؤلاظالمُت َو ت في الخإمحن الخهاووي ملتزمت بإحٙام الشَش ( الشٖش

 الخإمحن الخجاسي َهى نلى خالٍ رلٚ.

 ظاظُت للخإمحن، وهي:( ٌشتٕر الخإمحن الخهاووي مو الخإمحن الخجاسي في انخباس اإلابادت ألا 16)

ؤ( مبذؤ اإلاطلحت الخإمُيُت: َى الحٔ الٓاهىوي في الخإمحن والزي ًيشإ مً نالْت مالُت مهخبرة  )

 بحن اإلاامً له والص يِء مىغىِم الخإمحن.
ً
 ْاهىهُا

ب( مبذؤ حعً الىُت: َى الىاحب الؿىعي الاًجابي في ال٘شِ الذُْٔ والٙامل لٙل الحٓاثٔ  )

ت اإلاخه ٍش  لِٓت بالخؿش اإلاؿلىب الخإمحن نلُه، ؾلبذ ؤم لم جؿلب.الجَى

ب اإلاباشش: َى رلٚ العبب الُهاٛ الٙافي إلحذار ظلعلت مً الحىادر  ) ج( مبذؤ العبب الٍٓش

جٙىن العبب في الىدُجت الحاضلت نجها بذون جذخل ؤي نامل آخش هاش ئ نً مطذس حذًذ 

 معخٓل ًٓؿو جشابـ جلٚ العلعلت.

ؼ )  .د( مبذؤ الخهٍى
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ت. )  ٌ( مبذؤ اإلاشاٖس

( .  و( مبذؤ الحلٛى والحّٓى

ىُشد الخإمحن الخهاووي بمبادت خاضت مجها:  ٍو

ٗاَت اإلاهامالث والهٓىد. ) هت ؤلاظالمُت في   ؤ( الالتزام بإحٙام الشَش

 ب( نذم الخإمحن نلى املحشماث. )

ت ؤخزا وبنؿاء. )  ج( نذم الذخٛى في ؤي مهامالث سبٍى

ُما ًإحي نشع ألبشص  ظغ واإلابادت للخإمحن الخهاووي ؤلاظالمي: َو
ُ
 ألا

ِ  اإلاادة ألاولى: الخهٍش

الخإمحن الخهاووي: َى اشترإ مجمىنت ؤشخاص ًخهشغىن لخؿش ؤو ؤخؿاس مهُىت نلى ؤن ًذَو 

ؼ ألاغشاس التي ْذ  ىا نلى ظبُل الخهاون لطىذّو يحر َادٍ للشبح ؛ لخهٍى ُّ ٗل مجهم مبلًا مه

ا مجهم برا جحٓ ًًّ مت.جطِب ؤ
ّ
هاث اإلاىك ا للهٓىد اإلابرمت والدشَش ًٓ  ٔ الخؿش اإلاهحن، َو

 اإلاادة الثاهُت: ؤشٙاٛ بداسة ضىذّو الخإمحن الخهاووي:

مً٘  هت ؤلاظالمُت، ٍو ٔ ؤحٙام الشَش همل َو ظ له، َو
ّ
ًذًش الخإمحن الخهاووي ُٖاٌن معخٓل مشخ

 لهزا الُ٘ان ؤن ًإخز ؤشٙاال، مً ؤبشصَا:

 لت وزاثٔ الخإمحن.ؤ( َُئت مخخاسة مً حم )

ت مخخططت في بداسة الخإمحن. )  ب( شٖش

 ج( ماظعت نامت جيشئها الذولت ؤو مجمىنت مً الذٛو وجٙىن جابهت لها. )

 اإلاادة الثالثت: الهالْت بحن الطىذّو وؤلاداسة:

 جٙىن الهالْت بحن ضىذّو الخإمحن والجهت اإلاذًشة ٖما ًإحي:

ٗالت بإحش، ؤو بًحر ؤحش. )ؤ( في حاٛ بداسة ؤنماٛ الخإمحن؛ َةن ٔ نٓذ الى  الهالْت جٙىن َو

ٗالت ؤو اإلاػاسبت. َُي ٔ نٓذي الى ٗالت بما  )ب( في حاٛ الاظدثماس؛ َةن الهالْت جٙىن َو حاٛ الى

ؤن جٙىن بإحش ؤو بذون ؤحش، وفي حاٛ اإلاػاسبت َةن الجهت اإلاذًشة حعخحٔ وعبت مً الشبح حعب 

الاجُاّ، ؤما الخعاسة َخٙىن نلى سب اإلااٛ، ما لم ًً٘ َىإ حهذ ؤو جٓطحر ؤو مخالُت للششوؽ 

 ؤو ألاهكمت.

 اإلاادة الشابهت: ألاحش نلى ؤلاداسة:

 ن نلى حالحن:ألاحش نلى ؤلاداسة ًٙى 

ٗالت َةهه ًجىص ؤن ًٙىن اإلآابل ؤو  ٓا ألحٙام نٓذ الى )ؤ( في حاٛ بداسة ؤنماٛ الخإمحن الخهاووي َو

ٗاث. ت مهلىمت مً الاشترا  ألاحش الزي جإخزٍ الجهت اإلاذًشة مبلًا مٓؿىنا، ؤو وعبت مئٍى

ٓا لهٓذ اإلاػاسبت ج حن َو إخز الجهت اإلاذًشة )ب( في حاٛ بداسة اظدثماس مىحىداث ضىذّو اإلاشتٖر

ٗالت َُمً٘ ؤن ًٙىن  ٓا ألحٙام نٓذ الى ٗان الاظدثماس َو ت مً ألاسباح، وبرا  )اإلاػاسب( وعبت مئٍى

 ألاحش ؤو الهىع مبلًا مٓؿىنا ؤو وعبت مً ألامىاٛ اإلاعدثمشة.
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ٗاث ونىاثذ اظدثماساتها:  اإلاادة الخامعت: ملُ٘ت الاشترا

ٗاث وضافي نىاثذ اظدثماسات ا لطىذّو الخإمحن الخهاووي. وجحّذد حّٓى حملت حهّذ الاشترا ها حْٓى

ؼ، ؤو الُاثؼ الخإمُني.  الىزاثٔ َُه بحعب هكام الخإمحن، وششوؽ الاظخحٓاّ في الخهٍى

 اإلاادة العادظت: اإلاشحهُت في جٓذًش ؤحش الجهت اإلاذًشة ألنماٛ الخإمحن:

ٓا إلاه  اًحر نادلت جػهها حهت معخٓلت نً جٓذًش الهىع ؤو ألاحش إلاً ًذًش نملُت الخإمحن ًٙىن َو

ابت نلى الخإمحن. ؤو مً خالٛ الخُاوع بحن ممثلي الطىذّو ؤو ؤًت  بداسة الخإمحن، مثل: َُئت الْش

 َُئت ًخخاسوجها للىكش في مطالحهم، وبحن الجهت اإلاذًشة.

:  اإلاادة العابهت: معاولُت الطىذّو

ظدثماس ؤم في ألاوشؿت الخإمُيُت بال برا ًخحمل الطىذّو الخهاووي ؤي خعاثش مالُت ظىاء في الا 

ٗاهذ جلٚ الخعاثش هاشئت نً حهذ ؤو جٓطحر ؤو مخالُت للششوؽ ؤو ألاهكمت مً الجهت اإلاذًشة 

 َةجها جخحملها.

:  اإلاادة الثامىت: الُاثؼ الخإمُني للطىذّو

ٗاث املحطلت، ونىاثذ  اظدثماساتها، الُاثؼ الخإمُني َى الشضُذ اإلاالي اإلاخبٓى مً مجمىم الاشترا

ػاث، واْخؿام سضُذ املخططاث والاحخُاؾُاث الالصمت،  وؤي بًشاداث ؤخشي بهذ ظذاد الخهٍى

.  وحعم حمُو اإلاطشوَاث والالتزاماث اإلاعخحٓت نلى الطىذّو

، ؤو جىصَهه ٗله ؤو بهػه نلى حملت الىزاثٔ  مً٘ الاحخُاف بالُاثؼ الخإمُني ٗله للطىذّو ٍو

.نلى هحى ًحٓٔ الهذالت، وح  عب لىاثح الطىذّو

 اإلاادة الخاظهت: العجض في ضىذّو الخإمحن الخهاووي، وحاالجه:

ت اإلاذًشة مً  في حاٛ عجض ضىذّو الخإمحن الخهاووي نً ظذاد الالتزاماث اإلاعخحٓت ًجىص للشٖش

 يحر التزام ؤن جلجإ بلى الهمل بىاحذ ؤو ؤٖثر مما ًإحي:

 ؤ. الاظخذاهت مً ؾٍش زالث.

.  مً الجهت اإلاذًشة بلى الطىذّو
ً
 حعىا

ً
 ب. ؤلاْشاع ْشغا

ىن. ٗاث، برا سض ى اإلاشاٗس و مبلٌ الاشترا  ج. َس

ػاث ؤو جٓعُؿها. ؼ نلى جخُُؼ مبالٌ الخهٍى  د. الاجُاّ مو معخحٓي الخهٍى

ابت الششنُت.  ٖما ًمً٘ اللجىء بلى خُاساث ؤخشي جشاَا مىاظبت بهذ مىآَت َُئت الْش

 بنادة الخإمحن: اإلاادة الهاششة:

ت الخإمحن الخهاووي ؤن جبرم نٓىد بنادة الخإمحن، وجلتزم بإن جٙىن ؤنماٛ بنادة 1) ( ًجىص لشٖش

هت ؤلاظالمُت، ومو اإلابادت  الخإمحن الخهاووي الطادسة نجها ؤو الىاسدة بلحها مخُٓت مو ؤحٙام الشَش

ابت الششنُت ٔ ما جٓشسٍ َُئت الْش  .ألاظاظُت للخإمحن الخهاووي َو

ٗاث بنادة جإمحن بظالمُت، وفي حاٛ 6) ٗاث الخإمحن بإن جٙىن بنادتها للخإمحن مو شش ( جلتزم شش

ٗاث بنادة الخإمحن الخٓلُذًت بٓذس  حهزس رلٚ وألظباب مبرسة، َةن لها ؤن حهُذ الخإمحن لذي شش
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ابت الششنُت. وؤي غىابـ ؤخشي جشاَا مىاظ بت، الحاحت، ووَٓا للػىابـ التي جػهها َُئت الْش

 ومجها:

ٗاث بنادة الخإمحن الخٓلُذي بلى ؤدوى حذ ممً٘.  )ؤ( ؤن جٓلل اليعبت التي حعىذ لشش

)ب( ؤال جىحه الجهت اإلاذًشة للخإمحن الخهاووي اظدثماس ؤْعاؽ بنادة الخإمحن اإلاذَىنت بلحها بال 

هت ؤلاظالمُت، ٖما ال ًجىص لها اإلاؿالبت بىطِب مً ناث ذ اظدثماس َُما ًخىأَ مو ؤحٙام الشَش

هت ؤلاظالمُت، ٖما ال جٙىن معاولت نً الخعاسة التي  ٗاهذ مخالُت للشَش ٗاث برا  جلٚ الشش

ٗاث.  جخهشع لها اظدثماساث جلٚ الشش

ٗاث بنادة  ت نً اإلابالٌ املحخُل بها لذي شش ت الخإمحن الخهاووي ؤًت َىاثذ سبٍى )ج( ؤال جذَو شٖش

ت نً اإلابالٌ التي جحخُل بها لذحها، نلى ؤن ًٙىن الاحخُاف  الخإمحن الخٓلُذي، وال جإخز َىاثذ سبٍى

ٗاث ؤلانادة. ٗاث الخإمحن الخهاووي ولِغ شش  لذي شش

ٗاث بنادة الخإمحن الخٓلُذي ألْطش مذة مم٘ىت.  )د( ؤن ًٙىن الاجُاّ مو شش

هت ؤلاظالمُت:  اإلاادة الحادًت نششة: الالتزام بإحٙام الشَش

هت ؤلاظالمُت في حمُو ؤنماٛ الخإمحن ووشاؾاجه  ًجب نلى بداسة الخإمحن ؤن جلتزم بإحٙام الشَش

 واظدثماساجه.

ابت الششنُت:  اإلاادة الثاهُت نششة: الْش

ٓا إلاا وسد في  ابت ششنُت، وحهاص جذُْٔ ششعي َو ًجب نلى ميشإة الخإمحن الخهاووي حهُحن َُئت ْس

م: ْشاس مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذول ابت الششنُت في غبـ “( بشإن 3/19) 177ي ري الْش دوس الْش

ٓت نملها ، وجخػو َزٍ الهُئت في حهُُجها ”ؤنماٛ البىٕى ؤلاظالمُت ؤَمُتها، ششوؾها، ؾٍش

ت بن وحذث. ٍض ابت الششنُت اإلاٖش ابُت إلاىآَت الْش  وؤنمالها الْش

:  اإلاادة الثالثت نششة: جطُُت الطىذّو

ٔ في حاٛ جطُُت ضىذّو الخ حن َو إمحن الخهاووي جىصم مىحىداجه نلى حهاث الخحر ؤو اإلاشتٖر

ظغ نادلت بهذ ؤلاًُاء بالتزاماجه الُىُت والٓاهىهُت حعب لىاثح الطىذّو وبةششاٍ الهُئت 
ُ
ؤ

. ابت الششنُت، و ال ًجىص ؤن ٌهىد ؤي ش يء مجها بلى الجهت اإلاذًشة للطىذّو  الهامت للْش

 ناث:اإلاادة الشابهت نششة: َؼ اإلاىاص 

ٔ الىكم والٓىاهحن  ت الخإمحن الخهاووي وحملت الىزاثٔ َو جحعم الخالَاث الىاشئت بحن شٖش

ت، وفي حاٛ حذور هضام ًلجإ بلى الطلح زم الخحُ٘م َةن حهزس رلٚ ًحاٛ الجزام بلى الجهاث  العاٍس

 الٓػاثُت املخخطت.

حن في ضىذّو الخإمحن ال  خهاووي:اإلاادة الخامعت نششة: الهالْت بحن اإلاشتٖر

حن في الطىذّو هي نالْت حهاون مجمىنت مً ألاشخاص َُما بُجهم بذَو  الهالْت بحن اإلاشتٖر

ى حهاون مبني نلى  مبالٌ محذدة لجبر الػشس ؤو حلب الىُو الزي ْذ ًطِب ؤحذا مجهم، َو
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طذ  اإلاعامحت واإلاىاظاة وبباحت حّٓى بهػهم بهػا، ولِغ مبيُا نلى اإلاهاوغت واإلاشاحت ْو

 ، وفي مثل رلٚ ًٌخُش الًشس ال٘ثحر وال ًجشي الشبا. ولهزا شىاَذ في الششم مجها:التربح

 ؤوال: ألامش بالخهاون نلى البر والخٓىي، وفي َزا ًٓٛى هللا حهالى: )وحهاوهىا نلى البر والخٓىي(.

حن: َهً ؤبي مىس ى ألاشهشي هنع هللا يضر، ْاٛ: ْاٛ سظٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص : حذًث ألاشهٍش
ً
حن برا زاهُا : )بن ألاشهٍش

ٗان نىذَم في زىب واحذ زم اْدعمىٍ  ؤسملىا في الًضو ؤو ْل ؾهام نُالهم باإلاذًىت حمهىا ما 

ت َهم مني وؤها مجهم()مخُٔ نلُه(. ْاٛ الىىوي سحمه هللا، حهلُٓا نلى  بُجهم في بهاء واحذ بالعٍى

ػُلت“َزا الحذًث:  حن، َو ػُلت خلـ  وفي َزا الحذًث َػُلت ألاشهٍش ؤلاًثاس واإلاىاظاة، َو

ػُلت حمهها في ش يء نىذ ْلتها في الحػش، زم جٓعم. ولِغ اإلاشاد بهزٍ  ألاصواد في العُش، َو

ا، وبهما  اث، واشتراؽ اإلاىاظاة ويحَر الٓعمت اإلاهشوَت في ٖخب الُٓه بششوؾها، ومىهها في الشبٍى

 (.16/66الىىوي نلى صحُح معلم: ششح ”)اإلاشاد َىا بباحت بهػهم بهػا ومىاظاتهم باإلاىحىد

ت، ِفي  ت، باب: الشٖش َخاب الشٖش ِٖ : الجهذ ؤو اإلاىاَذة: نىىن البخاسي سحمه هللا لزلٚ بٓىله: )
ً
زالثا

 ًَ ْم 
َ
ا ل
َّ َ
 إلا
ً
ْبَػت

َ
ْ 

ً
ْبَػت

َ
ْو ْ

َ
 ؤ
ً
ت
َ
ىَصُن ُمَجاَصَ ٍُ ُٛ َو ا

َ
ٙ ًُ  َما 

ُ
ْعَمت ِْ  

َ
ِ ُْ ُهُشوِع َوَٖ

ْ
ْهِذ َوال َهاِم َوالجَّ

َّ
 الؿ

ُ ْ
ْعِلُمىَن َش اإلا

َشاُن  ِٓ
ْ
ِت َوال ػَّ ُِ

ْ
ِب َوال ََ  الزَّ

ُ
ت
َ
َٚ ُمَجاَصَ ِل

َ
ز
َ
ا َبْهًػا َوٖ

َ
ز ََ ا َبْهًػا َو

َ
ز ََ َل 

ُ
ٗ
ْ
إ ًَ ْن 

َ
ًظا ؤ

ْ
ْهِذ َبإ ْمش(، ِفي الجَّ ِفي الخَّ

ً في حمُو هُٓاث العُش زم جٓعُمها نلى الجمُو.  واإلآطىد مجها: اشترإ مجمىنت مً اإلاعاٍَش

وي ما ملخطه: الجهذ ب٘عش الىىن وبُخحها بخشاج الٓىم هُٓاتهم نلى ْذس ْاٛ ابً حجش الهعٓال

ت بالهشوع والؿهام   ما جٙىن اإلاشاٖس
ً
ٓت، ًٓاٛ جىاَذوا وهاَذ بهػهم بهػا. ويالبا نذد الَش

.)َخح الباسي:  اث، ول٘ىه ايخُش في الجهذ لثبىث الذلُل نلى حىاٍص ذخل َُه الشبٍى  (.5/168ٍو

:اإلاادة العادظت نششة:   اظخٓاللُت الطىذّو

م، مً خالٛ مىحه  حن ؤو يحَر  مً جبرناث اإلاشتٖر
ً
 مٙىها

ً
ًٙىن ضىذّو الخإمحن الخهاووي معخٓال

ت ًٓشسَا الٓاهىن، ؤو مً خالٛ َطل حعابه نً حعاباث الجهت اإلاذًشة جماما،  شخطُت انخباٍس

ِ الىٓىد. ِ هٓذي خحري نلى ؤظاط ْو ً ْو  ٖما ًمً٘ جٍٙى

:اإلاادة العابهت نشش   ة: الاوسحاب مً الطىذّو

ٓا للىكام والششوؽ والػىابـ املجاصة مً  جىكم وزُٓت الخإمحن الخهاووي حاالث الاوسحاب َو

.ً  الهُئت الششنُت، وبما ال ًترجب نلُه بغشاس باآلخٍش

 اإلاادة الثامىت نششة: الاشترإ في الخإمحن:

ت اإلابيُت ن1) لى ألاظغ الُىُت لإلحطاء، مو ( ًمً٘ جحذًذ الاشترإ حعب اإلابادت الاٖخىاٍس

مشاناة ٗىن الخؿش زابخا ؤو مخًحرا، ومبذؤ جىاظب الاشترإ مو الخؿش هُعه، وهىنه، ومذجه، 

 ومبلٌ الخإمحن.

، وؤال  )ب( ٌشترؽ في الخؿش اإلاامً مىه ؤن ًٙىن محخمل الىْىم، ال مخهلٓا بمحؼ بسادة اإلاشتٕر

 ًٙىن مخهلٓا بمحشم.

:اإلاادة الخاظهت نششة: ال  حلٛى



34 
 

جحل بداسة الطىذّو محل اإلاشتٕر َُه الزي نىغخه، نما لحٓه مً غشس، في حمُو الذناوي 

. هىد ما ًخم جحطُله للطىذّو  والحّٓى في مؿالبت اإلادعبب بالػشس، َو

 اإلاادة الهششون: الخحمل:

ؼ نً  ًجىص ؤن ٌشترؽ في وزُٓت الخإمحن ؤن ًخحمل اإلاامً له مبلًا مٓؿىنا ؤو وعبت مً الخهٍى

هذ مىه. هذ نلُه مً الًحر، ؤو ْو  ألاغشاس التي ْو

 اإلاادة الحادًت والهششون: ملُ٘ت ألاْعاؽ:

، وحُيئز جيخهي ملُ٘ت حملت الىزاثٔ بمجشد دَو  ٗاث للطىذّو ًجىص ؤن جٙىن ملُ٘ت الاشترا

الاشترإ. وبىاء نلى َزا ًٙىن ٗل واحذ مً حملت الىزاثٔ ْذ جىاٛص نً ملُ٘خه في الاشترإ، 

ى ً.ٍو  ظ في هكام الخإمحن نلى ؤحذ الخُاٍس

 زاهُا: الخىضُاث:

ظغ والششوؽ وبخاضت الجهاث 1)
ُ
( ببالى الجهاث اإلاهىُت في الهالم ؤلاظالمي بهزٍ ألاحٙام وألا

ٗاث الخإمحن الخهاووي واإلاهخمحن بهزا ألامش.  اإلاعاولت نً بضذاس اللىاثح وألاهكمت وشش

م: 6) ابت 3/19)177( جُهُل ْشاس املجمو ْس ( بخطىص دنىة الذٛو ؤلاظالمُت إلوشاء َُئاث ْس

ت جخىلى ؤلاششاٍ نلى الهُئاث الششنُت في اإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت والخإمحن  ٍض ششنُت نلُا مٖش

 الخهاووي.

( بوشاء مجلغ ششعي دولي جحذ بششاٍ مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي، حعهم في جإظِعه 3)

 للطىانت اإلاالُت ؤلاظالمُت، ومً ؤبشصَا: ماظعاث البيُت الخحخُت

.ً  َُئت املحاظبت واإلاشاحهت للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت بممل٘ت البحٍش

 البىٚ ؤلاظالمي للخىمُت بجذة.

ا.  مجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت بمالحًز

.ً  املجلغ الهام للبىٕى واإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت بممل٘ت البحٍش

اإلاهام الشثِعت للمجلغ بضذاس اإلاهاًحر الششنُت التي جىكم ؤنماٛ الخإمحن الخهاووي، والهمل  ومً

ابُت  اإلاطشفي ؤلاظالمي، وانخماد جلٚ اإلاهاًحر مً ْبل املجمو، وجبىحها مً الجهاث ؤلاششاَُت والْش

 بحُث جٙىن بمثابت الٓىاهحن الحاٖمت لهمل اإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت.

 زا اإلآترح وؤماهت املجمو في وغو الطىسة الخُطُلُت لهمل َزا املجلغ.ًيعٔ بحن َ

ذ مً الذساظاث في بهؼ ْػاًا الخإمحن الخهاووي ومجها:4)  ( ؤن جٓىم ألاماهت الهامت للمجمو بمٍض

ت مذي التزامها باألظغ اإلاهخمذة في َزا الٓشاس.  نشع الخجاسب الذولُت في الخإمحن الخهاووي ومهَش

الهىع الزي ٌهؿى للجهت اإلاذًشة نلى بداستها لهملُاث الخإمحن حضءا ؤو وعبت مً دساظت حهل 

ٙىن رلٚ مٓابل حمُو ؤنمالها دون اْخؿام ؤي مطشوَاث لها مً  الُاثؼ الخإمُني، ٍو

ٗاث.  الاشترا
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ٗاث، ووعبت مً الُاثؼ، في ألاحش الزي جحطل نلُه  دساظت الجمو بحن وعبت مً مبلٌ الاشترا

 للخإمحن مٓابل بداستها لهملُاث الخإمحن والزي ًٙىن حاَضا لها نلى جحعحن ألاداء. الجهت اإلاذًشة

ُي للخإمحن ؤلاظالمي مً حمُو حىاهبه.  دساظت ألاظاط الْى

ٔ ؛؛  وهللا اإلاَى
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( بشأن استكمال بحث قضايا التأمين التعاوني 11/22) 215قرار مجمع الفقه إلاسالمي رقم: 

 ودراستها

م: )ورلٚ جىُُزا لٓش  ( بشإن: ألاحٙام 6/61/ 611اس مجلغ مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي ْس

ً التي  ظغ الخإمحن الخهاووي، الطادس نً الذوسة الحادًت والهشٍش
ُ
والػىابـ الششنُت أل

اع )اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت( في  اوهٓذث بجامهت ؤلامام دمحم بً ظهىد ؤلاظالمُت، مذًىت الٍش

مبر  66 – 18َـ، اإلاىأَ 1435( محشم 19-15الُترة ) م، بؿلب نٓذ هذوة خاضت ببحث 6113هَى

 الجخار الٓشاساث والخىضُاث اإلاىاظبت الخاضت 
ً
نذد مً الٓػاًا اإلاخهلٓت بالخإمحن الخهاووي جمهُذا

 بها مً مجلغ املجمو.

ه بن مجلغ مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي اإلاىبثٔ نً مىكمت الخهاون ؤلاظالمي،اإلاىهٓذ في دوسج

ذ، خالٛ الُترة مً:  ً بذولت الٍٙى  65-66َـ، اإلاىأَ:1436حمادي آلاخشة  5-6الثاهُت والهشٍش

 م.6115ماسط 

بهذ اؾالنه نلى جىضُاث الىذوة التي نٓذث في حذة باإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت بهزا الهىىان في 

مبر  66 – 18َـ، اإلاىأَ: 1435محشم  19-15الُترة مً:  طذث إلاىاْشت م، والتي ج6113هَى

 الٓػاًا واإلاعاثل آلاجُت:

ت التي حهمل لحعاب  جإضُل الششوؽ والػىابـ الششنُت والٓاهىهُت لهمل الصخطُت الانخباٍس

 حملت الىزاثٔ.

 جحذًذ الهالْاث الخهاْذًت اإلاىكمت لهٓذ الخإمحن الخهاووي مً حُث:

ذ بذء نالْت الالتزام بالخبرم جُُِ٘ الهالْت التي ججمو بحن حملت الىزاثٔ وبحن الطىذّو لخحذً –

 ججىبا لشبهت الهىدة في الهبت نىذ جىصَو الُاثؼ.

جُُِ٘ الهالْت بحن اإلاعاَمحن وحملت الىزاثٔ في حاٛ عجض حعاب الاشترإ نً ؤداء  –

 معاولُاجه )الٓشع الحعً(.

 دساظت الُاثؼ الخإمُني مً حُث:

اإلاخحٓٔ إلاىاحهت مخاؾش العجض في ضىذّو  مذي بمٙاهُت اْخؿام حضء مً الُاثؼ الخإمُني –

 الخامحن الخهاووي.

مذي بمٙاهُت اْخؿام وعبت محذدة مً الُاثؼ الخإمُني اإلاخحٓٔ إلاىاحهت مخاؾش الٙىاسر  – 

 الؿبُهُت.

مذي بمٙاهُت حهل الهىع الزي ٌهؿى للجهت اإلاذًشة نلى بداستها لهملُاث الخإمحن حضءا ؤو  – 

ٙىن رلٚ مٓابل حمُو ؤنمالها دون اْخؿام ؤي مطشوَاث لها مً وعبت مً الُاثؼ الخإمُني ، ٍو

ٗاث.  الاشترا
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ٗاث، ووعبت مً الُاثؼ في ألاحش الزي جحطل  –  مذي بمٙاهُت الجمو بحن وعبت مً مبلٌ الاشترا

نلُه الجهت اإلاذًشة للخإمحن، مٓابل بداستها لهملُاث الخإمحن والزي ًٙىن حاَضا لها نلى جحعحن 

 ألاداء.

ُي للخإمحن ؤلاظالمي مً حمُو حىاهبه، مو بُان داَو الخجشبت اإلاؿبٓت في  دساظت ألاظاط الْى

ٓت للششوؽ والػىابـ الششنُت. ٗاث راث الهالْت، ومذي اظدُُاء َزٍ الؿٍش  الشش

ت مذي التزامها باألظغ اإلاهخمذة في ْشاس  نشع الخجاسب الذولُت في الخإمحن الخهاووي، ومهَش

م: )  ( بشإن ألاحٙام والػىابـ الششنُت ألظغ الخإمحن الخهاووي.611/6/61املجمو ْس

 وبهذ دساظتها واإلاىاْشت حىلها، اهخهى املجلغ َحها بلى الٓشاساث والخىضُاث الخالُت:

: الٓشاساث وهي جخمثل بثالزت محاوس:
ً
 ؤوال

: الُاثؼ الخإمُني  املحىس ألاٛو

إلاخحٓٔ، إلاىاحهت مخاؾش العجض في ضىذّو مذي بمٙاهُت اْخؿام حضء مً الُاثؼ الخإمُني ا –

 الخامحن الخهاووي.

مذي بمٙاهُت اْخؿام وعبت محذدة مً الُاثؼ الخإمُني اإلاخحٓٔ، إلاىاحهت مخاؾش الٙىاسر  –

 الؿبُهُت.

مذي بمٙاهُت حهل الهىع الزي ٌهؿى للجهت اإلاذًشة نلى بداستها لهملُاث الخإمحن حضءا ؤو  – 

ٙىن رلٚ مٓابل حمُو ؤنمالها دون اْخؿام ؤي مطشوَاث لها مً  وعبت مً الُاثؼ الخإمُني، ٍو

ٗاث.  الاشترا

ٗاث، ووعبت مً الُاثؼ في ألاحش الزي جحطل  –  مذي بمٙاهُت الجمو بحن وعبت مً مبلٌ الاشترا

نلُه الجهت اإلاذًشة للخإمحن مٓابل بداستها لهملُاث الخإمحن والزي ًٙىن حاَضا لها نلى جحعحن 

 ألاداء.

ذ مجلغ املجمو نلى الاٖخُاء بما وسد في اإلاادجحن الشابهت  وبهذ الاؾالم نلى جىضُاث الىذوة ًٖا

م:  ( وسؤث ؤن حهل الهىع وعبت مً الُاثؼ ؤو حهل 6/61) 611والعادظت مً ْشاس املجمو ْس

 لجهت اإلاذًشة ال ًلجإ بلُه إلاا ًثحر مً مش٘الث َٓهُت ؤو جؿبُُٓت.  
ً
 وعبت مً الُاثؼ حاَضا

ُي للخإمحن ؤلاظالمي مً حمُو حىاهبه، اهتهذ الىذوة َُه بلى ما املح ىس الثاوي: دساظت ألاظاط الْى

 ًإحي:

م:    بلى ما وسد في اإلاادة العادظت نشش مً ْشاس املجمو ْس
ً
( بشإن ألاحٙام 6/61) 611اظدىادا

ِ هٓذي خحري  ً ْو نلى ؤظاط الششنُت ألظغ الخإمحن الخهاووي، والتي جىظ نلى: ؤهه ًمً٘ جٍٙى

ِ الىٓىد؛ ًشي املجلغ ؤهه ًمً٘ الاظخُادة مً الىِْ في جؿبُٔ الٓشاس العابٔ مً خالٛ ما  ْو

 ًإحي:

ِ َحها مً ؤمىاٛ،  و ما ًْى ُُت جٙاَلُت جٓىم بخًؿُت بهؼ ألاخؿاس مً َس ًجىص بوشاء ضىادًٔ ْو

جىص لهزٍ الطىادًٔ ْبٛى ألاْعاؽ املحذدة ملخخلِ ؤهىام الخإمحن، ٖما ًجى  ص لها ْبٛى ٍو
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ِ، ومً ألاْعاؽ اإلآشسة، والخبرناث   مً ؤلاهُاّ مً ؤسباح ما ْو
ً
الخبرناث، وال ماوو ششنا

اٍ في الذٛو اإلاخهذدة  ت نلى ألاْو اإلآذمت؛ لخًؿُت َزٍ ألاخؿاس، وجخىلى الجهاث اإلاشَش

َٔ ما وبالخيعُٔ مو الجهاث اإلاهىُت بطىانت الخإمحن الخهاووي جىكُم َزا الىىم مً اليشاؽ. و 

 بمبادت الهذالت.
ً
 للمطلحت وملتزما

ً
 جشاٍ محٓٓا

ذسجه نلى   ودنم مالءة الطىذّو ْو
ً
 هٓذًا

ً
ُا ًجىص اْخؿام حضء مً الُاثؼ الخإمُني لُٙىن ْو

 مىاحهت املخاؾش التي جم الخإمحن نلحها.

ُي بمعاَماث هٓذًت جٓخؿو مً الُىاثؼ  ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت بوشاء ضىذّو ْو ًجىص لشش

.الخإ ت في الطىذّو ٗاث اإلاشاٖس هه في حاالث العجض ؤو الخهثر لهزٍ الشش  مُيُه لِعخخذم َس

 نً 
ً
ِ في مجاٛ الخإمحن الخهاووي، ول٘ىه لِغ بذًال وبىاًء نلى َزا َُمً٘ الاظخُادة مً الْى

. جها املجمو في ْشاٍس ُّ  الطٌُ التي ب

ت مذي التزامها باألظغ املحىس الثالث: نشع الخجاسب الذولُت في الخإمحن الخهاووي، و  مهَش

م:  ( بشإن ألاحٙام والػىابـ الششنُت ألظغ الخإمحن 6/61) 611اإلاهخمذة في ْشاس املجمو ْس

 الخهاووي.

الحل املجلغ في غىء الذساظاث اإلاخهلٓت بالخجاسب الذولُت، ؤن مهكم الخجاسب الذولُت في 

م:  ( في ٖثحر مً مماسظاتها، يحر 6/61)611جؿبُٓاث الخإمحن الخهاووي، جخىأَ مو ْشاس املجمو ْس

 َُما ًإحي:
ً
 ؤهه جبحن ؤن َىإ بهؼ املخالُاث اإلاخمثلت ؤظاظا

ٗاث الخإمحن الخٙاَلي. ابت الششنُت الذاخلُت في بهؼ شش : يُاب َُئاث الْش
ً
 ؤوال

 ملخالُخه لٓشاس مجلغ 
ً
ت اإلاذًشة بالٓشع الحعً، ؤو التزامها بزلٚ معبٓا : بلضام الشٖش

ً
زاهُا

ً في اإلاادة الخاظهت.امل  جمو في دوسجه الىاحذة والهشٍش

حن ؤزىاء الخهاْذ. : نذم ؤلاَطاح نً آلُاث وبحشاءاث الخإمحن الخهاووي للمشتٖر
ً
 زالثا

ت ْذ ؤخزث حٓها  حن، ورلٚ ألن الشٖش ت اإلاذًشة واإلاشتٖر : جٓاظم الُاثؼ الخإمُني بحن الشٖش
ً
سابها

ٗالت ؤو اإلاػاسبت.في ألاحشة ؤو وعبت مً ألاسباح نلى غىء   ما جم انخمادٍ مً نٓذ الى

: جىاٛص حامل وزُٓت الخإمحن نً سبح اإلاػاسبت برا ّْل الشبح نً مبلٌ مهحن.
ً
 خامعا

: الخىضُاث
ً
 زاهُا

ىص ي املجمو بما ًلي:   ٍو

م:   : الهمل نلى وشش ما وسد في ْشاس مجلغ مجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي ْس
ً
( 6/61) 611ؤوال

شاٍس في َزٍ الذوسة، اللزًً ٌش٘الن مشحهُت شاملت للمبادت وألاظغ التي جح٘م ؤنماٛ الخإمحن  ْو

ذخل في رل ٚ الخهاووي مً الىاحُت الششنُت نلى هؿاّ واظو، وجشحمخه بلى الهذًذ مً اللًاث ٍو

ُئاتها الششنُت. ٗاث الخإمحن الخهاووي الهاملت َو  جىصَهه نلى شش
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هُت الهاملت في مجاٛ الخإمحن الخهاووي في الذٛو الهشبُت وؤلاظالمُت،  : الخىضُت للهُئاث الدشَش
ً
زاهُا

هاتها وؤلاحالت نلى املجمو بانخباٍس  لخػمحن ما وسد في ْشاسي مجلغ املجمو ظالُي الزٖش، في حشَش

 ش
ً
.مشحها

ً
 مهخمذا

ً
 شنُا

هاث اإلاىكمت للخإمحن الخهاووي الىظ نلى مىح وناء الخإمحن ـ  : الخىضُت بخػمحن الدشَش
ً
زالثا

ت( ـ شخطُت ح٘مُت جػم … )ضىذّو حملت الىزاثٔ  حعاب الخإمحن اإلاعخٓل نً حعاباث الشٖش

حن في حعاباث الخإمحن الخهاووي، مو مالحكت ما وسد بهزا الخطىص في ْ شاس املجمو حمُو اإلاشتٖر

م:  هاث نلى مً ًمثل َزٍ الصخطُت نلى هحى ال ًادي 6/61) 611ْس (، وبحُث جىظ جلٚ الدشَش

 بلى جػاسب اإلاطالح.

ٗاث الخإمحن ؤلاظالمُت، بما ًحٓٔ ؤَذاٍ ومٓاضذ  مت ماظعاث وشش : بضذاس مهاًحر لحٖى
ً
سابها

م: زا الٓشاس ًحُل حّٓى ألاؾشاٍ راث 6/61) 611ْشاس املجمو ْس  ما (، َو
ً
الهالْت خطىضا

حٓٔ  ًخطل بالهالْت بحن الجهت اإلاذًشة وضىذّو الخإمحن، بما ًػمً دسء جػاسب اإلاطالح، ٍو

حن.  الهذالت للؿَش

 وهللا حهالى ؤنلم

 


