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 : الدين والتأميمدخل 
 
 
 

نحددداول فدددي هدددذا المددددخ  اإلشددددارة السدددرلعة إلدددى بعدددذ اهمدددور التددددي لدددم ندددأتي ع دددى   رهددددا 
( مدددددا يمكدددددن تسدددددميته 1مدددددا يجمدددددع بددددين هدددددذه الفصدددددول هدددددو  إن فددددي فصدددددول هدددددذا الكتددددداب.  

بددددددددددتشيطان التفاصدددددددددي ت المسدددددددددتتر أو الإلاالدددددددددب فدددددددددي المقتربدددددددددات الدينيدددددددددة اإل دددددددددالمية مدددددددددن 
ا أن نقدددددو  بد ا منددددد  را دددددة تقييميدددددة  دددددرلعة لفكدددددر  دددددما ة ع دددددي التدددددأمين.  ولدددددم يكدددددن اعتباطددددد 

( اعتبددددددددار التدددددددددأمين 2السيسددددددددتاني  العددددددددرام( بدددددددددأن التددددددددأمين مددددددددن مدددددددددخ  التفاصددددددددي .   
 مؤ سة ع مانية، رغم ال بوس الدينية، منذ أول ندأتها.

 
إن تدددددارلش الندددددددا  التددددددأميني، وخاصدددددة فددددددي الإلددددددرب، يددددددير إلددددددى دور المؤ سددددددات، ومنهددددددا 

ت الطول دددددة  وبعضددددها ارتددددبب بالتو دددددع اإلمبرلددددالي لددددددول التددددأمين، فددددي نمدددددو تجددددارة المسددددافا
أوروبيدددددة(، وفدددددي دعدددددم اه دددددوام لتعمددددد  بفعاليدددددة أكبدددددر، وقدددددد  دددددا ت هدددددذه بفضددددد  تطدددددولر 
رت  ليدددددة لتق دددددديص عدددددد  التأكددددددد  نظدددددا  العقدددددود، ومنهددددددا عقدددددود التددددددأمين التجددددداري، التدددددي وفدددددد 

( وفددددددي تق دددددديص والتحددددددو  مددددددن  لددددددار اهخطددددددار المرتبطددددددة بالتجددددددارة  التددددددأمين البحددددددري أوال  
 النزاع بين المتعاقدين.

 
لقددددد شددددهد تددددارلش العددددالم العربددددي اإل ددددالمي   سدددد ة طول ددددة مددددن االقتبدددداس والتق يددددد ل إلدددددرب، 
مث مدددددا ا دددددتفاد الإلدددددرب فدددددي مر  دددددة  دددددابقة مدددددن منجدددددز الحضدددددارة العربيدددددة اإل دددددالمية، فدددددي 
 ددددددين أندددددده توقددددددف طددددددولال  أمددددددا  مؤ سددددددة التددددددأمين قبدددددد  أن يأخددددددذ بهددددددا بسددددددبب نظددددددرة غيددددددر 
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تنيرة قاالمددددة ع ددددى االنإلددددالم داخدددد  النصددددوة الدينيددددة  مبدددددأ  دددديادة الدددددرلعة(، واعتبددددار مسدددد 
ا ومدددددددان ا ومصدددددددر ا ل دددددددر و ددددددقو   ا وبالتددددددالي مرفو دددددد  ا فيهددددددا غرلبدددددد  مددددددا هددددددو لدددددديب مو ددددددود 
اهخددددددالم.  لقددددددد لعددددددب ر ددددددال الدددددددين المتدددددددددين دور ا فددددددي عرق ددددددة تبنددددددي مؤ سددددددة التددددددأمين 

ة الحديثددددددة فددددددي العددددددالم العربددددددي وتعزلددددددز مكانتهددددددا لعقددددددود طول ددددددة.  ولال دددددد  أن  يددددددا  الدولدددددد 
 دددددداعد فددددددي التإل ددددددب ع ددددددى المواقددددددف الدينيددددددة المتزمتددددددة تجدددددداه مؤ سددددددة ع مانيددددددة  التددددددأمين 
مث مدددددددا  ددددددداهم العديدددددددد مدددددددن ر دددددددال ديدددددددن  خدددددددرلن وبدددددددا ثين فدددددددي الت  يددددددد  مدددددددن الموقدددددددف 

 الرافذ، الُمحر  ، ل تأمين.
 

درا دددددة المو دددددعة القاالمدددددة ع دددددى نسدددددارع إلدددددى القدددددول إن مدددددا  تبنددددداه بحا دددددة إلدددددى مزلدددددد مدددددن ال
 بحوث أ ا ية في تارلش التأمين العربي والعالمي.

 
***** 

 
ا ل مصدددددال  الماديدددددة  ا وفقددددد  اخت فدددددو المواقدددددف الدينيدددددة اإل دددددالمية مدددددن التدددددأمين قبدددددوال  ورفضددددد 
واإليديولو يدددددددة، فمؤ سدددددددي شدددددددر ات التدددددددأمين ا دددددددتنجدوا بع مدددددددا  مسددددددد مين ل فتدددددددا  بجدددددددوا  

والمتحصددددددنين خ ددددددف نقدددددداوة الدددددددرلعة اإل ددددددالمية أفتددددددوا بتحددددددرلم التددددددأمين، ومددددددال التددددددأمين، 
الددددبعذ مددددنهم إلددددى تحددددرلم عقددددود معينددددة ل تددددأمين وتح يدددد  عقددددود أخددددر .  وعندددددما ا تمعددددو 
الفددددددواالذ الماليددددددة لددددددد  بعددددددذ الرأ ددددددماليين اإل ددددددالميين فددددددي  ددددددبعينيات القددددددرن الما ددددددي 

،  مدددا  دددان يددددعو أبدددو اهع ددددى مدددع مددددروع بندددا  نظدددا  إ دددالمي اقتصدددادي  يا ددددي مسدددتق 
المددددودودي، قامددددو فرصددددة تأ دددديب شددددر ات تددددأمين تحددددو مسددددمى شددددر ات تددددأمين إ ددددالمية 
ا  وفيمدددددا بعدددددد شدددددر ات تدددددأمين تكاف يدددددة.  وقدددددد أصدددددبحو هدددددذه الددددددر ات اليدددددو  تددددددك   دددددز  
ا مددددن قطدددداع التددددأمين فددددي الددددبالد العربيددددة وخار هددددا، وصددددار لهددددا  ضددددور فددددي أ ددددوام  مهمدددد 

 نافب مع شر ات التأمين اهخر .التأمين الإلربية، وتت
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إن القدددددداالمين ع ددددددى هددددددذه الدددددددر ات ا ددددددتطاعوا تطولددددددع مؤ سددددددة التددددددأمين الع مانيددددددة شددددددك ي ا 
هن الدددددددر ات ا تفظددددددو بالمبددددددادل واهر ددددددان اه ا ددددددية لعقددددددد التددددددأمين.  وشددددددم  التإلييددددددر 
التسددددددميات.  ع ددددددى  ددددددبي  المثدددددد ، صددددددار المددددددؤمن لدددددده ُيعددددددر  بددددددالمتبرع لدددددددر ة التددددددأمين، 

لتدددددددددددأمين صدددددددددددار ُيعدددددددددددر  بدددددددددددالتبرع.  واشدددددددددددتر  ع دددددددددددى الددددددددددددر ة  دددددددددددي تكدددددددددددون وقسدددددددددددب ا
إ دددددالميةلتكاف ية أن تضدددددم هيضدددددة شدددددراية لضدددددمان تطدددددابق عم يدددددات الددددددر ة مدددددع مطالدددددب 
الددددددددرلعة اإل دددددددالمية، وأن ال تسدددددددتثمر أموالهدددددددا فدددددددي شدددددددر ات لهدددددددا عالقدددددددة بننتدددددددا  وخدددددددزن 

 وتو لع ال مور وال نا لر.
 

الوصددددول إلددددى فضددددات مددددن الندددداس  انددددو بعيدددددة لقددددد ا ددددتطاعو شددددر ات التددددأمين اإل ددددالمية 
عددددن التددددأمين بتددددألير مددددن القددددرا ة الضدددديقة ل نصددددوة الدينيددددة مددددن قبدددد  شدددديو  الدددددين وتددددألير 
 ددددديم التواكددددد .  وصدددددارت اين تقدددددد  نفسدددددها لددددديب  مددددددار  فدددددي  دددددوم التدددددأمين بددددد   بددددددي  
ل تددددأمين التجدددداري، وهددددذا مددددا يدددددعو لدددده أصددددحاب إقامددددة نظددددا  اقتصددددادي  يا ددددي ا تمدددداعي 

د شك ه المتطر  القات  والمدمر في تنظيم داعش.د  يني لتجاو  ما هو قاالم، وتجس 
 

دخ دددددو فدددددي نقدددددا  مدددددع  ميددددد  وصدددددديق فدددددي العدددددرام  دددددول دور شددددديو   2006فدددددي العدددددا  
الددددين فددددي التددددألير السدددد بي ع ددددى إشدددداعة لقافدددة التددددأمين.  اقتددددبب هنددددا مقتطفددددات مددددن ر ددددالة 

 ين.بعثها لي متحدل ا عن تجربته في ترولج التأم
 

تعمدددددد قسدددددم التسدددددولق فدددددي الددددددر ة قبددددد  وخدددددالل النصدددددف اهول مدددددن لمانينيدددددات القدددددرن الما دددددي 
إلددددى تنفيددددذ  مددددالت إنتا يددددة لتنددددديب أعمددددال الفددددروع المنتدددددرة فددددي  ميددددع المحافظددددات ولمددددا  ددددان 
المددددددردود  بيدددددددر ا فقدددددددد وافقدددددددو إدارة الدددددددر ة ع دددددددى تكدددددددرار العم يدددددددة لتدددددددم   ميدددددددع الفدددددددروع التدددددددي 

ا مدددددع ت  فددددو عددددن  خططهددددا اإلنتا يددددة.  وقدددددد تسددددنى لددددي خددددالل تنفيدددددذ إ ددددداها أن أخددددو  نقاشدددد 
أ ددددد الدددددديو  الدددددذي  ددددان يدددددر  فدددددي التدددددأمين مددددا يجع ددددده فدددددي مصددددا  المحرمدددددات شدددددرع ا، و ندددددو 
أدر  أن الددددنقص فدددددي الدددددوعي التدددددأميني قدددددد يقدددددود فددددي معظدددددم الحددددداالت غ دددددى التحدددددرلم خصوصدددددا 

محبدددددددب  تدددددددى لدددددددد  النددددددداس العددددددداديين إ  مين ع دددددددى الحيددددددداة( لدددددددم يكدددددددن  ا وقدددددددع أوأن ا ددددددم  التددددددد 
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زت فدددددي نقاشدددددي ع دددددى  دددددوهر  يعتبرونددددده ندددددوع مدددددن أندددددواع  تحدددددد ي القددددددر( أو مدددددا شدددددابه، وقدددددد ر ددددد 
 المو وع و التالي:

 
 دددددألو الر ددددد : تهدددددد  يو دددددد صدددددندوم عددددددديرة فدددددي قبي دددددتكم؟   صددددددندوم العدددددديرة هدددددو صددددددندوم 

أ دددددد ختيارلتهدددددا  يودعددددده أفرادهدددددا لدددددد  شددددد ص مدددددؤتمن  دددددأن يكدددددون شدددددي ها أو أمدددددا  المسدددددجد أو
وتجمددددددع فيددددددده مسددددددداهمات  ددددددد  فدددددددرد  سدددددددب  رمددددددده أو إمكاناتددددددده والإلدددددددر  منددددددده هدددددددو ا دددددددتعمال 
اهمدددددوال المتجمعدددددة لتعدددددولذ مدددددن يتضدددددرر فدددددي مالددددده أو  اللددددده أو ايالددددده(، و لددددد  أمدددددر شددددداالع 
فدددددي  ددددد   باال ندددددا الإلربيدددددة والجنوبيدددددة، الددددددمالية والددددددر ية.  فبدددددادرني الر ددددد  بدددددد تطبعدددددات تأكيديدددددة، 

المفددددددداخرة واالعتدددددددزا .  فدددددددانتهزت هدددددددذه الفرصدددددددة الذهبيدددددددة وق دددددددو لددددددده: تهدددددددو  ا  وال ت  دددددددو مدددددددن 
نفدددددب عمددددد  شدددددر ات التدددددأمين، فهدددددي تجمدددددع اهمدددددوال مدددددن النددددداس المسدددددج ين لدددددديها لتدفعددددده إلدددددى 
مددددن يتضددددرر مددددنهم ت  ففإلددددر فدددداه مسددددتإلرب ا فددددزدت ع يدددده: تمددددن يدددددفع التعددددولذ ل متضددددرر برأيدددد  

ا. ت  ق ددددددددو: تال يددددددددا  دددددددديدي، إن الددددددددذي يدددددددددفع يددددددددا  دددددددديدي؟  فبددددددددادرني: تشددددددددر ة التددددددددأمين طبعدددددددد 
التعدددددولذ ل متضدددددرر إنمدددددا هدددددم المسدددددج ين فدددددي الددددددر ة ممدددددن لدددددم يحصددددد  لهدددددم  دددددادث خدددددالل 
السددددنة، و دددد  الددددذي فع تدددده شددددر ة التددددأمين هددددو أنهددددا ا ددددتوفو المبددددال  ل صددددندوم مددددن المدددددتر ين 

أو فيدددددده ع ددددددى أ ددددددب ع ميددددددة وفنيددددددة ولددددددم تتددددددر  اهمددددددر لر بددددددة المسدددددداهم أو إلمكاناتدددددده الماديددددددة 
، خاصدددددة وأن صدددددناديق العدددددديرة  ا وعدددددادال  ا إنمدددددا منضدددددبط ا ومفيدددددد  لكرمددددده، فيصدددددب  بدددددذل  تعاونددددد 

 غالب ا ما تعجز عن تعولذ    الضرر وأ يانا  ثيرة ال تجد ما تدفعه ... ت

 
هدددذا المفهددددو ،  سدددب تصددددوري، هدددو الددددذي بنيددددو ع يددده فكددددرة التدددأمين التكدددداف ي وهددددو 

 يحه.تما ينبإلي ع ى شر ات التأمين بثه وتو 
 

ا بنصددددددوة  هدددددذا المقتدددددرب هدددددو بعدددددذ مدددددا ت جدددددأ إليددددده شدددددر ات التدددددأمين اإل دددددالمي مقترنددددد 
 دينية منا بة ل وصول إلى  مهور المؤمن لهم المرتقبين.

 
***** 
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تتسددددداو  اهديدددددان التو يديدددددة  اإلبراييميدددددة( الثاللدددددة فدددددي تحدددددرلم التدددددأمين، و لددددد  هن   هدددددو 
ال يحتددددددا  اإلنسددددددان إلددددددى االهتمددددددا  بمددددددا  الددددددذي يتددددددولى تددددددوفير  ا يددددددات اإلنسددددددان.  ع يدددددده

ي بضددددده المسدددددتقب .  وهكدددددذا ينتفدددددي دور مؤ سدددددة التدددددأمين.  ففدددددي القدددددر ن، نقدددددرأ التدددددالي فدددددي 
 : ورة قرلش

 
مه  مرهددددددُ ذإي أرطهعر ، الددددددب وإ ذرا الهبريدددددده ُدوا رربب هددددددر بددددددُ ، فر هيرعه يه إ ترا إ ورالصددددددب ةر الددددددد إ مه رإ ه ددددددر فإهددددددإ ، إإيالر ررلهشم يددددددالر إ قددددددُ  إلإإ

.مإنه  ُ  وه م  وعم ور مرنرُهمه مإنه خر
 

وقددددددد أفددددددا  بعددددددذ الكتدددددداب اإل ددددددالميين فددددددي رفددددددذ التددددددأمين التجدددددداري هندددددده قدددددداالم ع ددددددى 
ا ع ددددددى مددددددا تتعددددددر  لدددددده الممت كددددددات مددددددن أخطددددددار ومددددددا يحم دددددده  المجا فددددددة والرهددددددان خوفدددددد 
المسددددددتقب  مددددددن تطددددددورات تددددددؤلر ع ددددددى  يدددددداة الندددددداس وأمددددددوالهم  وهندددددده ينطددددددوي ع ددددددى الربددددددا 

والميسددددر.  وتقدددددموا ببدددددي  العمدددد  ع ددددى إعددددادة تأ دددديب  مايددددة اهفددددراد والجماعددددات والإلددددرر 
 1ع ى اإليمان الديني القاالم ع ى الترا م بين الناس.

 
ا الرتباطدددده بالربدددددا  سددددب المفسدددددرلن ل نصددددوة الدينيدددددة،   ددددا  موقددددف تحدددددرلم التددددأمين أيضددددد 

تثبيدددددددو النصدددددددوة اه ا دددددددية إال أن التحدددددددرلم  دددددددا  متدددددددأخر ا هن التدددددددأمين التجددددددداري وقدددددددو 
لألديددددددان الثاللددددددة، أي العهددددددد القددددددديم والعهددددددد الجديددددددد والقددددددر ن، لددددددم يكددددددن لدددددده و ددددددود.  لددددددن 
نتوقددددددف طددددددولال  لعددددددر  المو ددددددوع ونكتفددددددي باقتبدددددداس بعددددددذ النصددددددوة السددددددرلعة  ددددددول 

 الربا ع ى أم  درا ة المو وع بدك  مستق  في المستقب .
 

فر ال دددددرو ، اإلصدددددحاح الثددددداني والعددددددرلن نقتدددددبب أوال  مدددددا يدددددرد فدددددي العهدددددد القدددددديم، ففدددددي  ددددد 
 نقرأ التالي:

 
 

 ، و تب أخر  له.(1972 بيروت: دار البحوث الع مية،  التأمين األصيل والبديلأنظر ع ى  بي  المث  د. محمد عبده،  1



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 

 
 10 | صفحة

ُعوا عر ريههإ رإب ا. الهُمررابإي. الر ترضر نهدر ر فرالر ترُكنه لرُه  ر بإي الهفرقإيرإ البذإي عإ عه ة  لإدر ور فإضب  2إإنه أرقهرر ه
 

 ونقرأ في  فر التثنية، اإلصحاح الثالث والعدرلن:
 

ا، رإ  بدددد  ا ر بإرإ رإ ه أرخددددر ي إ الر ُتقدددده نربددددإ ا، لإألر ه بدددد  ررُ  بإرإ ا ُيقدددده مددددب ا مإ يه م مددددب ا شددددر بددددر ا م، أروه رإ ا طرعددددر بددددر ةم، أروه رإ ا فإضددددب بددددر
هإ  َد إإلريدددده تددددر ا ترمه ي  ددددُ  إ مددددر يه ُيبرارإ ددددر ر الددددربَب إإلهددددُ ر فددددإ ا، لإكددددر بدددد  رإ ه بإرإ يدددد ر الر ُتقدددده نه هرخإ لكددددإ ا، ور بدددد  رإُ  بإرإ  ُتقدددده

ا. يرُد ر فإي اهرره إ البتإي أرنهور  تر إكرهر ا لإترمه ٌ  إإلريههر اخإ  3در
 

ا ممال ددددة فددددي العهددددد الجديددددد إال أن تددددألير العهددددد القددددديم ع ددددى تحددددرلم الربددددا  ال نجددددد نصوصدددد 
أو تبرلددددددره فددددددي القددددددرون الو ددددددطى  ددددددان شدددددداالع ا.  لنتددددددذ ر أن المسدددددديحية لددددددم تبطدددددد  أ كددددددا  

 الدراالع الواردة في العهد القديم.
 

ا في تحرلم   :275 ورة البقرة، ايية الربا إ   ا  في  وقد  ان القر ن وا ح 
 

لددددإ ر  ب إ    ر  نر الهمددددر يهطراُن مددددإ ُه الدددددب ببطددددُ ذإي يرتر ر وُ  الددددب ا يرقددددُ مددددر ونر إإالب  ر ا الر يرُقومددددُ بددددر أهُكُ ونر الر إ ينر يددددر ذإ أرنبُهمه  الددددب بددددإ
ا   ورأر ددددر ب  بُ  بددددر ُ  الر إ ثدددده ُع مإ ا الهبريدددده اُلوا إإنبمددددر انهترهرى  قددددر هإ فددددر بدددد إ نه رر ٌة مددددإ ظددددر ُه مروهعإ ا ر نه  ددددر ا   فرمددددر بددددر رب ر الر إ عر ور ددددر الهبريدددده

. الإُدونر ا خر اُب النبارإ ۖ ُهمه فإيهر حر مرنه عرادر فرُأولر ضإ ر أرصه إ ۖ ور ُرُه إإلرى  ب  فر رُه مرا  ر رفر ورأرمه
 

باهديدددددان الثاللددددة بددددددأوا رغددددم النصددددوة المحرمدددددة ل ربددددا، وبالتددددالي ل تدددددأمين، فددددنن المددددؤمنين 
تدددددددرلجي ا بقبددددددول مددددددا يددددددوفره التددددددأمين مددددددن  مايددددددة همددددددوالهم وأ ددددددرهم رغددددددم أن الموقددددددف مددددددن 

و ددددددان   4التدددددأمين ع ددددددى الحيدددددداة  دددددد  مو ددددددوع ا شدددددداالك ا ل ددددددبعذ و تددددددى الوقددددددو الحا ددددددر.
 

2 https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=2&chapter=22&vmin=25&vmax=25 
 

3 https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=5&chapter=23 
 تعام  معه بالربا.ل يهودي أن يال   هنا التمييز بين اليهودي وغير اليهودي الذي يمكن 

  ول موقف يهودي من التأمين، را ع ع ى  بي  المث : 4
Policy.htm-https://www.chabad.org/search/keyword_cdo/kid/9370/jewish/Insurance 

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=2&chapter=22&vmin=25&vmax=25
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=5&chapter=23
https://www.chabad.org/search/keyword_cdo/kid/9370/jewish/Insurance-Policy.htm
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المبددددددرر المضددددددمر هددددددو أن اهديددددددان الثاللددددددة تضددددددم مبددددددادل أخال يددددددة تحددددددث ع ددددددى التعدددددداون 
ومدددددا يصددددديب اهفدددددراد والجماعدددددات مدددددن مصددددداالب، وأن الضدددددرورات  والتعا دددددد فدددددي الم مدددددات

تبدددددي  المحظدددددورات.  وقدددددد  دددددان لظهدددددور الرأ ددددددمالية وتو دددددع التجدددددارة والتقدددددد  الع مدددددي ألددددددره 
 البال  في تدشين الحماية التأمينية وا تمرار تر  ها.

 
***** 

 
الكتابدددددات إن  تابدددددات أ بدددددار اليهدددددود الربدددددانيين المتمسدددددكين بدددددالت مود هدددددي اهقدددددرب لدددددبعذ 
باقتفددددا   5اإل ددددالمية  ددددول  ددددوا  التددددأمين مددددن عدمدددده.  وقددددد قددددا  أ ددددد اه دددداتذة اهمرلكددددان

بعدددددددددذ هدددددددددذه الكتابدددددددددات  المددددددددددابهة ل فتددددددددداو ( فدددددددددي بحدددددددددث تدددددددددارل ي لحضدددددددددور التدددددددددأمين 
وممار ددددداته وخاصدددددة فدددددي مجدددددال عقدددددد القدددددر  البحدددددري.  وتددددددتر  هدددددذه الكتابدددددات مدددددع مدددددا 

ي مو دددددوعة تحدددددرلم الفاالددددددة  الربدددددا( ع دددددى مب ددددد  يقاب هدددددا عندددددد ع مدددددا  الددددددين اإل دددددالميين فددددد 
 القر .

 

 
insurance.html-about-say-torah-does-http://rabbischeinberg.blogspot.com/2017/07/what 

 ع ى الحياة:  وتذ ر إ د  الدرا ات  ول العالقة بين القيم اهخال ية واه وام في الواليات المتحدة عد  معار ة ايرا  اليهودية التق يدية ل تأمين
Viviana A. Rotman Zelizer, Morals and Markets: The Development of Life Insurance in the United States (New 

York: Columbia University Press, 1979), pp 77-78. 
 

  ول موقف مسيحي من التأمين العا  والتأمين ع ى الحياة، أنظر، ع ى  بي  المث :
http://4the10.net/what-does-the-bible-teach-the-christian-about-life-insurance.html 
 
https://gotquestions.org/Christian-insurance.html 
 
https://christianpf.com/christian-view-of-life-insuranceل 

 
5(Edinburgh: Edinburgh University, 1974). Insurance in Rabbinic LawS.M.Passamaneck,   

http://4the10.net/what-does-the-bible-teach-the-christian-about-life-insurance.html
https://gotquestions.org/Christian-insurance.html
https://christianpf.com/christian-view-of-life-insurance/
https://christianpf.com/christian-view-of-life-insurance/
https://christianpf.com/christian-view-of-life-insurance/
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لدددددم ا دددددتهدي إلدددددى  تددددداب ممالددددد  بالنسدددددبة ل ددددددين المسددددديحي لكدددددن هندددددا  درا دددددات تارل يدددددة 
متندددددالرة ل موقدددددف المسددددديحي الالهدددددوتي تجددددداه ال طدددددر والتدددددأمين والربدددددا فدددددي القدددددرنين الثالدددددث 

ا ددددتراليا  ديفيددددد عدددددر والرابددددع عدددددر.  فقددددد  ددددا  فددددي درا ددددة اللنددددين مددددن اهكدددداديميين فددددي 
 6رول  و لو  ب.  وني ي( ايتي:

 

 random eventsتكانددددددو الكنيسددددددة فددددددي العصددددددور الو ددددددطى تعتبددددددر اه ددددددداث العدددددددواالية 
نتددددددداالج لددددددد رادة اإللهيدددددددة، وبالتدددددددالي أ ددددددددالا  ال يمكددددددددن توقعهدددددددا.  ونتيجدددددددة لدددددددذل  أصددددددددر البابددددددددا 

، الدددددددذي ندددددددصب Naviganti Decretalالمر دددددددو  البحدددددددري  1234غرلإلدددددددوري التا دددددددع  دددددددنة 
(.  لكددددن، ومددددع نمددددو اقتصددددادات أوروبددددا Ceccarelli 2001ع ددددى أن التددددأمين غيددددر مدددددروع  

ن التجددددداري.  و دددددرعان مدددددا  هددددرت  جدددددج الهوتيدددددة مضدددددادة الإلربيددددة نمدددددو الحا دددددة أيضدددددا  ل تددددأمي
ل تدددددأمين.  بالنسددددددبة ل ددددددبعذ، فقدددددد بدددددددا التددددددأمين بددددددك  مثيددددددر ل رلبددددددة و أنددددده شددددددك  مددددددن أشددددددكال 

.  sale of God’s timeالربدددا، الدددذي ُأديدددنر هنددده  دددان ُينظدددر إليددده ع دددى أنددده بيدددع  مدددن   
تددددددددأمين ال يددددددددؤلر ع ددددددددى (  ددددددددا ج بمددددددددا أن ال 1274-1225ومددددددددع  لدددددددد ، فددددددددنن تومددددددددا اهكددددددددولني  

( بدددددددددأن 1560-1495فننددددددددده لددددددددديب ربدددددددددا.  و دددددددددا ج دومينإلدددددددددو  دددددددددوتو   ownershipالتم ددددددددد  
ن ا دهددددددار اهعمددددددال المدددددددروعة  assecuratioالتددددددأمين  يجددددددب أن يكددددددون مدددددددروعا  هندددددده ُيمكدددددد 

 Ceccarelli 2001  وفددددي  ددددين أن هددددذا ال طدددداب أندددددأ فكددددرة مدددددرواية التددددأمين، واصدددد  .)
فددددددددي النقددددددددا  قبددددددددول قفكددددددددرة  أن الحددددددددوادث التددددددددي تقددددددددع بالصدددددددددفة ع مددددددددا  الدددددددددين مددددددددن  ددددددددال طر 

chance events  قالحدددددوادث العر دددددية، اال تماليدددددة ، مثددددد  غدددددرم  دددددفينة، هدددددي نتيجدددددة إرادة
 .  وطالمدددددا  دددددان االعتقددددداد اه ا دددددي بالعنايدددددة اإللهيدددددة مو دددددودا  فدددددنن مفهدددددو  ال طدددددر المعندددددوي 

ال  -ادث التددددددي تحصدددددد  بالصدددددددفة الددددددذي يفتددددددر  أن اهفددددددراد يمكددددددن أن يددددددؤلروا ع ددددددى الحددددددو  -
( بأنددددده مددددع نمدددددو التددددأمين خدددددالل Febvre  1956يمكددددن أن يتطددددور.  ومدددددع  لدددد ،  دددددادل فيفددددر 

ر أيضددددددا .  ف ددددددم تعددددددد الحددددددوادث المسددددددتقب ية تنسددددددب  العصددددددور الو ددددددطى فددددددنن إدرا  الطبيعددددددة تإليدددددد 
-coفقدددددب إلرادة    بددددددال  مدددددن  لددددد ، تدددددمب االعتدددددرا  بالسددددد و  الفدددددردي بوصدددددفه أ دددددد محدددددددات 

determinant هذه الحوادث.ت 

 
 

(، الفصدددد  السددددادس، و هة نظر 2019 بيروت: منتد  المعار ،   مقاالت ومراجعات حول الخطر والتأمينرا ع: مصددددباح  مال، تر مة ودعداد،   6
 .99تارل ية  ول مصط   تال طر المعنويت، ة 



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 

 
 13 | صفحة

بالنسددددددبة ل دددددددين اإل ددددددالمي هنددددددا  العدددددددرات مددددددن الكتددددددب التددددددي تح دددددد  أو تحددددددر  التددددددأمين 
بدددددالمط ق أو تحدددددر  بعدددددذ أشدددددكاله.  وقدددددد ا دددددتقر توافدددددق  مهدددددرة ع مدددددا  الددددددين المسددددد مين 
فددددي الب دددددان العربيددددة وخار هددددا ع ددددى القبددددول بالتددددأمين التجدددداري مددددع تعدددددي  فددددي المسددددميات 

ا.  وقدددددددد انتبهدددددددو المؤ سدددددددات الماليدددددددة فدددددددي ليكدددددددون ت ا أو تعاونيددددددد  ا إ دددددددالمي ا أو تكاف يددددددد  أمينددددددد 
الإلددددددرب إلددددددى بعددددددذ أدوات الماليددددددة اإل ددددددالمية  الصددددددكو  اإل ددددددالمية وعقددددددود المضدددددداربة 
والمرابحدددددددة وغيرهدددددددا إلدددددددى اال دددددددتفادة منهدددددددا إلعدددددددادة تددددددددولر اهمدددددددوال أو لتمولددددددد  مددددددددارلع 

ا عدددددن المسددددداهمة فدددددي تطدددددولر  دددددوم التكافددددد ، بمدددددا  معيندددددة.  ولدددددم يكدددددن البنددددد  الددددددولي بعيدددددد 
 Takaful Developmentمدددددن خدددددالل برندددددامج تطدددددولر التكافددددد   7فيهدددددا التدددددأمين،

Program. 
 

****** 
 

ا مددددددن اهورام المندددددددورة  ددددددابق ا تتندددددداول بالنقددددددد والتقيدددددديم مواقددددددف  يضددددددم هددددددذا الكتدددددداب عدددددددد 
مين فددددددي دينيدددددة إ ددددددالمية تجدددددداه مؤ سدددددة التددددددأمين، وبحددددددث أولدددددي عددددددن مددددددد   ضدددددور التددددددأ

التددددارلش العربدددددي اإل دددددالمي.  وهددددو  تددددداب أبعدددددد مددددا يكدددددون مدددددن التإلطيددددة الددددددام ة ل مواقدددددف 
 الدينيددددددة اإل ددددددالمية وغيرهددددددا.  ومددددددن المنا ددددددب هنددددددا تنبيدددددده القددددددارل لتكددددددرار بعددددددذ الفقددددددرات

، وقدددددد أبقينددددددا ع ددددددى هددددددذا التكدددددرار هن  ددددددذفها  ددددددان  ددددددي    واهفكدددددار فددددددي فصددددددول الكتدددددداب
 ببنا  النص.

 
 2021كانون الثاني 

 
 

 
7 Serap O. Gönülal, Takaful and Mutual Insurance: Alternative Approaches to Managing Risks, (Washington, 

DC: World Bank, 2013) 
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علي السييسيتاني والتأمي: الشييطان يف  

 التفاصيل
 
 
 

 الع م أكثر من أن يحا  به، ف ذوا من    ع م أ سنه
 ع ي بن طالب

 

 مقدمة
 

 4ولد  ددددما ة المر ع الديني السدددديد ع ي السدددديسددددتاني، فيما ي ي السدددديسددددتاني، بتارلش  
ا دتقر في العرام منذ أوا دب لمانينيات  في مدينة مددهد، إيران.   1930 بلأغسدطب  

القرن الما ددددددددددددي ليحت  فيما بعد مرتبة المر شية اهع ى ل ددددددددددددديعة االلني عدددددددددددددرلة.   
العددددامددددة منددددذ اال تالل اهمرلكي ل عرام، مؤلرا  ع ى  الحيدددداة  يمددددارس دورا  مهمددددا  في 

  ،( 2005مفاصدد  عديدة في مسددار الحياة السدديا ددية  الد ددتور واالنت ابات البرلمانية  
وانتفا ددددددة تدددددددرلن    ،( الذي  دددددده   تأ دددددديب الحدددددددد الدددددددعبي2016والجهاد الكفاالي  
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.  ليب مسددتإلربا  لذل  أن يكون له رأي في التأمين،  ما  ددنحاول 2019اهوللأكتوبر  
 1عر ه في هذه الورقة.

 
ما نعر دده هنا من اقتبا ددات ُمسددت  ة من اإلنترنيو، بعضددها  ا   فتاو  مقتضددبة في 

.  ولبدو من منهاج الصاااااااااالحينية محددة، وبعضدددددددددددددها ورد في  تابه  مسددددددددددددداال  تأمين
النصددددددوة المندددددددورة في موقعه اإللكتروني انه لم يكتب  ثيرا  عن التأمين.  قد يكون  
لدده  تددابددات أخر  عن التددأمين، نتمنى من العددارفين تعرل  القرا  بهددا، ومنهددا مددا  ددا  

ى السدددددؤال الثالث أدناه ولم  التي   رها في  وابه ع  مساااتحدثات المساااائلفي ر دددددالة  
  ع ع يها.نط  
 

بعذ اال دددددتفتا ات تأتي ردا  ع ى أ دددددض ة  ات طابع مدر دددددي، نعني بهذا إن الإلر   
من إلارة اه دض ة هو الحصدول ع ى إ ابات،  ا ت بعضدها قصديرة  دا ، لكنها تحم   
التو يه الذي ربما رغب به صدا ب السدؤال.  وهن معظم إ اباته مقتضدبة قد يصدعب  
ع ى القارل العادي غير الُمسددددددددتإلرإم في درا ددددددددة الدددددددددرلعة اإل ددددددددالمية أو غير الُم م  
بمصددددددددددددددط حداتهدا وبمفداييم التدأمين لفهم مدا يرمي إليده.  وهو بهدذا ال ي ت ف عن غيره  
ممن تناولوا مو دوع التأمين ع ى عج  من موقف إ دالمي  ال نعني بهؤال  أصدحاب 

 البحوث الفقهية في التأمين.
 

ا  إن  ان السديسدتاني قد قا  بنفسده بكتابة اإل ابات.  نقول هذا هن هنا ،  ليب معروف
كما نعتقد، مكتٌب ل سددددديسدددددتاني يضدددددَم ممث ين عنه نسدددددمعهم يو  الجمعة، وربما يضدددددَم  

 
بعنوان تع ي السيستاني والتأمين: البحث في التفاصي ت   2020تدرلن اهول  20بتارلش  البديل العراقيندر أصال  في موقع  1

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3530 
 

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3530
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أيضدددددددددا  عددا  من البا ثين في مجاالت االختصددددددددداة خار  العقيدة الدينية.  هو بهذا  
المواقف في السددددديا دددددة واال تماع   المعنى ليب شددددد صدددددا  ب  مؤ دددددسدددددة تقو  بصدددددياغة

والنددددا  التجاري ومنه النددددا  التأميني.  وما يثبو هذا التقييم نجده في الجواب ع ى 
 السؤال السادس عدر  يث نقرأ التالي:

 
ال مانع من االيداع في المصددددار  الحكومية وان   ددددما ة السدددديد  دا    ه( قد أ ن بتم   

بالنصددف ايخر ع ي قع ى  الفقرا  المتدينين.  قالتأكيد من  نصددف الفواالد بدددر  التصدددم  
 عندنا .

 
مع هذا فنن الر   مو ددوعي المعرفة ولمتُ  من مصددادر الدددرلعة لصددياغة مواقفه من 
التأمين.  لكنه ال ُيصددنبف  كاتب أو با ث في قضددايا التأمين وال ُمنظ را  ل تأمين.  هو 

الق يدد  من التح يدد  والتع يدد  لهددذه اه كددا .  إن   إال  قددد  يكتفي بددنطالم اه كددا  وال يُ 
دا  في القر ن والحديث  المقترب اه دددا دددي الذي يعتمده هو قرا ته ل نص الديني، ُمجسدددر 

ي اهدلة الددددراية لتقديم   ولكن دون االقتباس من هذين المصددددرلن، وال ي جأ إلى تقصددد 
مؤ ددددددسددددددة التأمين التي  أ كامه.  وهو ال ُيعير أي اهتما  بمنظومة اهفكار ال اصددددددة ب

طورها ر ال القانون واالقتصدددددددداد ودر ددددددددها المؤرخون، وال يدخ  نقاشددددددددا  مع هؤال   ال 
يعاديهم وال يرو   هفكارهم.  المجال التأميني الذي يتحر  فيه هو ُ كم الددددددددددددددرع،  ما  
يراه، في تحديد عالقة الفرد بمؤ دددددددددسدددددددددة التأمين وخاصدددددددددة التأمين ع ى الحياة.  وهذه  

سددددددمى بالتأمينات الددددددد صددددددية إ  أن تأمين الممت كات  كاد أن تنحصددددددر بما يُ العالقة ت
 التجارلة والصنااية والنفطية والمسؤوليات القانونية الناشضة عنها غاالبة في منظوره.
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كما أن المعالجة االقتصددددددددادية ل تأمين غاالبة في فتاواه، واإلشددددددددارات التي يوردها  ول 
تنحصددر في داالرة الحالل والحرا .  وع ى العمو  فننه الربا والفاالدة واال ددتثمار وغيرها 

 يعر  مساال  التأمين بدون إشكاالتها.
 

إن موقفه من مؤ دسدة التأمين ليب  د بيا ، فهو ال يعتبر التأمين ُمحر ما   ما هو الحال  
موقفه يقو  ع ى تدددددددددجيع المسدددددددد م ع ى    2مع بعذ الكتاب اإل ددددددددالميين المؤدلجين.

ن.  ولتبين من النصددددددددوة التي اقتبسددددددددناها انه ال ُيفر م بين تأمين  اقتنا   ماية التأمي
إ ددددددالمي و خر غير إ ددددددالمي، فهو من رأينا يتعام  مع التأمين ع ى أنها مؤ ددددددسددددددة 

   ز ا  من التنظيم االقتصددددددادي واال تماعي  ، ولكن دون أن ُيسددددددم يها، ُتدددددددك إ 3ع مانية
 ة التأمين إلى  د  بير.لحياة الناس، ولست د  المصط حات المعهودة في صناع

 
ال تحم  الفتاو  والمساال  التي تحم  ا م السيستاني تارل ا  لتدولنها أو ندرها، ولبدو  

 .2003أنها  هرت ل ع ن بعد 
 

لفاالدة القرا  ول تعرل  بأفكار السدددددديسددددددتاني  ول عقد التأمين وتنظيم الندددددددا  التأميني  
باللون  بالكام  ونبر ها     ددددددددددنقتبب ما هو مندددددددددددور منها في اإلنترنيو من نصددددددددددوة

 .األخضر
 

 
 (.1972)بيروت: دار البحوث العلمية،  التأمين: األصيل والبديلعلى سبيل المثل، د. عيسى عبده،  2
، 379- 378، العدد المزدوج الثقافة الجديدةمصباح كمال، "التأمين كمؤسسة علمانية: نظرة تاريخية موجزة."   3

.  ويمكن قراءتها  شبكة االقتصاديين العراقيين .  نشرت الدراسة أيضاً في موقع  114-104، ص  2015تشرين الثاني  

 باستخدام هذا الرابط:
https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88UWhCMXZTcXZyaEE/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88UWhCMXZTcXZyaEE/view?usp=sharing
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يؤ د الكاتب إن محتو  هذه الورقة ال يدددددك  درا ددددة قانونية أو فقهية ودن ما ورد فيها 
يعكب بعذ التجربة     هو عر  عا  لمو دددددددددددددوع وا دددددددددددددع ومتددددددددددددددعب، ودن المحتو 

الدددد صدددية والقرا ة في اهدبيات التأمينية لُكت اب لقات في مجال التأمين،   رناهم في 
هوامش هذه الورقة.   ما يؤ د الكاتب ع ى عد  التعول  ع ى تع يقاته، ولوصددددي أخذ 

 ا تدارة أصحاب االختصاة.
 

 االستفتاءات: التأمين في العقود
 

ي موقع مكتب السديسدتاني.  يضدم هذا القسدم  دتة عددر هذا هو العنوان الذي يظهر ف
 :ع ى     ؤال  ما ي ي متبوعة بتع يقاتنا ، دون تعدي ،ننق ها بالنص 4 ؤاال  و وابا  

 

 : ه  يجو  التامين ع ى الحياة؟السؤال١

 

الجواب: يجوز ولكن اذا كان من ضاااااامن العقد ارجاع المال  أقسااااااال التأمين مبل   
التأمين[ بعد مدة مع ربح فهو ربا وحرام، نعم يجوز ان يكون االتفاق على اساااااا  
االساااتثمار  اساااتثمار أقساااال التأمين[ مع تحديد نسااابة من الربح للمؤمن  للمؤمن  

 .عليه؟[ ال نسبة من المال
 

باستخدام هذا الرابط   موقع مكتب سماحة المرجع الديني على الحسيني السيستانييمكن قراءة النص األصلي في    4

 :2020الذي وصلنا إليه في األيام األولى من شهر نيسان 

https://www.sistani.org/arabic/qa/0397/ 

 

https://www.sistani.org/arabic/qa/10259/
https://www.sistani.org/arabic/qa/0397/
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الجواب  وا  التأمين ع ى الحياة مددددددددروطا  بتحديد نسدددددددبة مع ومة من الرب   ُيفهم من 

ل مؤمرن ع يه  أي أن عقد التأمين يجب أن يُنصب     شدر ة التأمين(  الذي يحققه المؤمإن
ع ى تحديد نسدددبة الرب  التي يحق ل مؤمرن ع يه ا دددتالمها.  ربما أراد السددديسدددتاني بهذا  

ة  أ د أشددددددددكال الإلرر، وهو ما يعر  ب إلة التأمين  االشددددددددترا  تجنب الوقوع في الجهال
(، أي  هددالددة uncertaintyالتق يددديددة بعددد  التددأكددد أو مددا ينددا ره من مفردات أخر   

 مقدار ما  يسدده المؤمإن ل مؤمرن ع يه.
 

ُينظُر إلى تدأميندات الحيداة ع ى أنهدا من الو دددددددددددددداالد  الُمنظرمدة لالدخدار، وهي من نمب  
 ة اه   قد تمتد من عدر  نوات إلى لاللين  نة.  ونظرا   التأمينات متو طة أو طول

لأل ددد  الطولددد  لهدددذه التدددأميندددات فدددنن المؤمإن يقو  بتكولن مدددا ُيعر  بددداال تيددداطيدددات  
سدددتفاد منها لال دددتثمار.  إن الحسدددابية من أموال  أقسدددا (  م ة ولاالق التأمين والتي يُ 

ه يأخذ بنظر االعتبار أفضددددددددد  اال دددددددددتثمار الذي يقو  به المؤمإن ليب عددددددددددوااليا  إ  أن
القواعد المعتمدة في اال دددددددددتثمار، وقواعد التأمين  اتها، واه دددددددددب االكتوارلة، والقواعد  
الرقابية النا مة ل ندددددددددددددا  التأميني، و ل  لضددددددددددددمان ا ددددددددددددتمرار عم  المؤمإن ومقاب ة  

 ن ع يه.التزاماته تجاه المؤمرن ع يهم  ين يحَ  أ ُ  وليقة التأمين أو عند وفاة المؤمر 
 

 قوم المؤمرن ع يهم فنن هيضات اإلشددددرا  والرقابة ت عب دورا      ُ وهن اال ددددتثمارات ُتمث  
في تنظيم إدارة أموال المؤمن ع يهم  قنوات اال دددددددتثمار ونسدددددددب اال دددددددتثمار في أنواع  
معينة من اال دتثمار  شدهادات اال دتثمار، الوداالع ايمنة المقترنة بعواالد لابتة(  ي ال 

موال الُمسددددددددتثمررة ل  سددددددددارة.  وقد ت جأ هذه الهيضات إلى رفع نسددددددددب بعذ  تتعر  اه
 اال تثمارات  اهورام المالية لتوفير  يولة أفض  لتمول  أعمال المؤمإن.
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ما نرلده من هذا العر  الم تصدددر هو اإلشدددارة إلى السددديا دددة اال دددتثمارلة المحافظة  

التي تعتمدها شدددددددددددددر ة التأمين ع ى   دة من هيضات اإلشدددددددددددددرا  والرقابة،ل مؤمإن، والُمقيب 
 الحياة وشر ات التأمين اهخر  بدك  عا .

 
إن  واب السددديسدددتاني ال ي ت ف  ثيرا  عن رأي مفكرلن إ دددالميين  خرلن تجاه التأمين  

 ع ى الحياة، فع ى  بي  المث  يقول الديش محمد أبو  هرة إن
 

شدددددددد ص بعذ المال قلدددددددددر ة تأمين   التأمين ع ى الحياة نوع من المقامرة، هنه ان دفع  
ومات فبأي  ق يسدددددددددددددتحق    المب  ، ودن عا   تى نهاية مدة التأمين فننه يأخذ المال  

 5الذي دفعه مع فاالدة وهذا ربا.
 

في تفنيده لمث  هذا الرأي ودقرار شددددددددددراية نظا  التأمين ع ى الحياة،  تب مصددددددددددطفى  
 أ مد الزرقا 

 
ع يده  في التدأمين ع ى الحيداة فداالددة ربولدة عالوة ع ى مب   ان أخدذ المسددددددددددددددتدأمن قالمؤمن  

اهقسددا  التي يسددتعيدها إ ا     يا  بعد المدة المحددة في العقد ليب من  ددرورة التأمين  
ع ى الحياة ولوا مه من  يث  ونه نظام ا تأميني ا، ب  هذا شدددددددددر  يددددددددددر  في العقد يمكن  

 6ن في  اته.الحكم ع يه و ده دون الحكم ع ى نظا  التأمي
 

 وهذا دفاع عقالني منطقي عن نظا  التأمين ي ر ه من داالرة التحرلم الدرعي.
 

، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  نظام التأمين، حقيقته والرأي الشرعي فيهنقالً عن مصطفى أحمد الزرقاء،    5

 .27(، ص 1984
 . 53السقا، المصدر السابق، ص  6
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: ما راي  دددما ة السددديد في عقد التامين؟ ه  هو يبة مددددروطة  السااؤال٢

 ا   مان؟
 

 .مستقلالجواب: هو عقد  
 

ال يضدددَم هذا الجواب البرقي أي تعرل  بالهبة المددددروطة والضدددمان، ولفتر  معرفة  
 القارل بهما.  و ذا اهمر بالنسبة ل عقد المستق .

 
وا  واهرغرا ،ت    7المعددا م العربيددةنقرأ في   ُة ال دداليددُة من اهرعه يددب أن الهبددة هي تالعطإ

و ،ت وأن الهبة العقارلة هي تنق  أو تورلث م     وأنها ت شدددددددرع ا(: تم ي  العين بال عإ
برةُ  يبةُ   عقاري  بوصددددددددددددي ةت، وان تالهإ رهاإ .ت  و ا  في المادة  الدددددددددددددر ور م يهنإ بإالر عإ : ترمه إيُ  الهعر

أن الهبة هي تتم ي  مال يخر   1951لسددنة   40العراقي رقم  من القانون المدني   601
 بال عو .ت

 
أن الهبة هي عقٌد يتصر  بمقتضاه الواهب في مالم   8ولرد في بعذ المواقع القانونية

و ، ولجو  أن يفر  الواهدددب ع ى الموهوب لددده القيدددا  بدددالتزا  معين.    لددده دون عإ
 

 على سبيل المثل: 7

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9/ 
 اخترنا منها التالي: 8

https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D
8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-
%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-

https://www.sistani.org/arabic/qa/9669/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/


 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   22صفحة  

 

عهودة ل تعاقد  الترا دددددددددددي، والمح ،  وبوصدددددددددددفها عقدا  يجب أن يتوافر فيه اهر ان الم
والسبب، وأن يكون محررا  بورقة ر مية.  ولضمان صحة عقد الهبة يجب أن يستوفي 

 شر  اهه ية، وخ و ه من العيوب الُمفسدة ل ترا ي وغيره.
 

 nominateُتصددددن ف الهبة أ يانا   معادل لعقد التأمين فكالهما من العقود المسددددماة 

contract.9     وُتط ق شددددددر ات التأمين اإل ددددددالميةلالتكاف ية ا ددددددم التبرع ع ى قسددددددب
التأمين باعتبار أن الواهب  المؤمن له( يتبرع طوعا  بجز  من ماله  قسددددددددددددب التأمين(،  
مع متبرعين  خرلن، ل موهوب له، شدر ة التأمين التي تدير صدندوم اإلغالة  صدندوم  

ي حق به الضدددرر في ماله أو نفسددده.     التأمين(، لتقو  الددددر ة بتعولذ أي متبرع  خر
وفي هدددذه الحدددالدددة فدددنن الواهدددب يفر  ع ى الموهوب لددده القيدددا  بدددالتزا  معين  الهبدددة  

 المدروطة(.
 

 يدرح مايي ة الهبة المدروطة  ما ي ي: 3لكن السيستاني في الجواب ع ى السؤال 
 

 
%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/ 
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D
8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-
%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/ 

 
هي العقود التي تعارف الناس على إبرامها وتحمل العقود المسماة في األنظمة التي تعتمد على القانون المدني    9

بها مرتبطة بها كعقود البيع واإليجار والقرض والتأمين، وتتميز بدرجة من التوحيد في األحكام.  إن  تسمية خاصة

 الشرح المقدم في هذه الفقرة ينطوي على تبسيط. 

 ا

https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/
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المسدتحدلة الصدحيحة وقد   رنا عقد التأمين ل نفب أو المال ددددددددددددددد  ديكورته ددددددددددددددد من العقود  
أ كامه في ر دددالة  مسدددتحدلات المسددداال ( وباإل دددافة إلى  ل  يمكن ت رلجه ع ى بعذ 
العقود اهخر  فتترتب ع يه أ كا   ل  البعذ،  أن يكون بعنوان الهبة المددروطة فيدفع  

ص المؤمن له مقدارا  من المال يبة ولددددددتر  ع ى المتهب أنه ع ى تقدير  دوث  ادلة ن
 ع يها في االتفا ية أن يقو  بتدار  ال سارة النا مة له.

 
وفيما ي ص الضددددمان والنظر إليه  معادل ل تأمين فننه يقو  ع ى تخ ب غير مقبولت،  

 كما يقول بها  بهيج شكري:
 

والفرم بين نظا  الضددددددددددددمان ونظا  التأمين هو أن اهول ينق  عب  ال سددددددددددددارة من عاتق 
عقد الكفالة عقد  دددددمان ينق  عب  الدين من عاتق شددددد ص إلى عاتق شددددد ص  خر.  ف

المدين إلى عاتق الكفي  إ ا عجز المدين عن  ددددددددداد الدين هي  ددددددددبب  ان،  ما يتحقق 
الضمان في  الة التعد ي ع ى الإلير في تز  المتعد ي بتعولذ المعتد  ع يه، أي أن ينق   

ي صددر الدولة اإل دالمية  ال سدارة التي لحقو بالمضدرور إلى عاتقه، وهذا النظا  ُعر  ف
وتمب التعام  به بين المسددددددددددد مين منذ فجر اإل دددددددددددال  وتضدددددددددددمنته القواعد الك ية ل ددددددددددددرلعة  

 اإل المية.
 

أمدا نظدا  التدأمين فهو ال ينقد  ال سددددددددددددددارة من عداتق المؤمرن لده إلى عداتق المؤمإن، بد  يتَم 
هم في ف ب  ينعد   بمو به تو لع ال سدددددددددددارة التي تصددددددددددديب الق بة من الناس ع ى الكثرة من

ألرها، والمؤمإن هو مهندس عم ية التو لع يقو  بها ع ى  دددددددددددو  ما يعر  بقانون اهعداد 
 الكبيرة.
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ولم يعر  هذا النظا  في صددددددددددددر الدولة اإل دددددددددددالمية، ب  هو نظا  طارل ودخي  ع يها، 
 10لذل  قوب  بالرفذ من فقها  الدرلعة اإل المية.

 
فهم منه أنه عقد مسدددددددتق   التأمين تهو عقد مسدددددددتق ت فيُ أما قول السددددددديسدددددددتاني بأن عقد 

بنفسدددددددده، ال ُيصددددددددن ف مع عقود أخر  هن أ كا  هذه العقود ال تنطبق ع يه.  وهو ما 
 11يفرد له مرتضى مطهري فقرتين تحو عنوان تالتأمين عقد مستق .ت

 

 : نر و من  ما تكم شرح عقد التأمين ل نفب؟السؤال٣

 

الجواب: عقد التأمين للنفس أو المال اا سيكورته اا من العقود المستحدثة الصحيحة  
وقد ذكرنا أحكامه في رسااااالة ت مسااااتحدثات المسااااائل ل وباإلضااااافة إلى ذل  يمكن 

كااام ذلاا  البعا، كااأن يكون تخريجااه على بعا العقود األخرى فتترتااي عليااه أح
بعنوان الهباة المشاااااااااروطاة فيادفع المؤمن لاه مقادارا  من الماال هباة ويشاااااااااترل على 
المتهااي أنااه على تقاادير حاادوث حااادثااة نال عليهااا في االتفاااريااة أن يقوم بتاادار  
الخساااااااارة الناجمة له، أو يكون بعنوان المعاوضاااااااة إذا كان المتعهد بالتأمين يقوم 

م لاه ماالياة وريماة عناد العقالء من وصاااااااااف نظاام ل كال أو للمؤمن لاه بعمال محتر 
الشااااااارب أو أيرهما أو تعيين حار  على المال أو أير ذل  من األعمال المحترمة 

 .فيكون نوعا  من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حالل
 

 "رسائل بهاء بهيج شكري في الشريعة اإلسالمية وعقد التأمين،" موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:  10

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/07 -الشريعة-اإلسالمية/

 pdfوالتأمين-منقحة-2.
 .201(، ص 1988وهبي )بيروت: دار الهادي، ، ترجمة الشيخ مالك الربا والتأمين مرتضى ُمطّهري،  11

https://www.sistani.org/arabic/qa/20931/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/الشريعة-الإسلامية-والتأمين-منقحة-2.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/الشريعة-الإسلامية-والتأمين-منقحة-2.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/الشريعة-الإسلامية-والتأمين-منقحة-2.pdf
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ينصدَب السدؤال ع ى عقد التأمين ل نفب لكن  واب السديسدتاني يجمع بين التأمين ع ى 
النفب  التدأمين ع ى الحيداة( والتدأمين ع ى المدال  التدأمين ع ى الممت كدات بدأشددددددددددددددكدالده 

 الم ت فة(.
 

إن عقد التأمين من تالعقود المسدددتحدلة الصدددحيحة،ت وهو ما  دددم اه بالعقد المسدددتق  في 
 وابه ع ى السدددددددددددؤال الثاني، ولمكن تت رلجه ع ى بعذ العقود اهخر  فتترتب ع يه  

وهو هندا يعتبر عقدد الهبدة المدددددددددددددددروطدة معدادال  لعقدد التدأمين إ     أ كدا   لد  البعذ.ت
يدفع تالمؤمن له مقدارا  من المال قل مؤمإن  يبة ولدددددددددددددددتر  ع ى المتهب قالمؤمإن  أنه  
ع ى تقدددير  دددوث  ددادلددة نص ع يهددا في االتفددا يددة قعقددد التددأمين  أن يقو  قالمؤمإن   

مؤمن له .ت  وهو بهذا يصدددددددطف مع بتدار  ال سدددددددارة النا مة له قتسدددددددديد التعولذ ل 
 الفقها  الذين يجيزون التأمين.

 
ولقول السدديسددتاني أيضددا  إن التأمين يمكن أن يكون تبعنوان المعاو ددةت ودن أخذ المال  
من الطرفين، قسدب التأمين من المؤمرن له ومب   التعولذ من المؤمإن،  الل.  هنا  

 Commutative Contractإشددددددكالية في هذا الت رلج و ل  هن عقد المعاو ددددددة  
ين، وأن المعاو دددددة يجب أن تتم في وقو يتأ دددددب ع ى تطابق  يمة المال لد  الطرف

وهو مسددتحي  أو نادر، فوقو تسددديد قسددب التأمين ال يتطابق مع ا ددتال  مب      –وا د 
بدددد  عقددددد تعولذ   التددددأمين ليب عقددددد معدددداو دددددددددددددددددة   Indemnityالتعولذ.  إن 

Contract    ف يب    –ال يتسددداو  فيه بدل القسدددب مع بدل التعولذ وال يتزامن البدالن
 ن مساواة في البدل وتزامن في المبادلة.في عقد التأمي
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 : ما هي شرو  طرفي عقد التأمين؟السؤال٤

 

 الجواب:
 .ا البلوغ ١
 .ا العقل ٢
 .ا القصد ٣
 .ا االختيار ٤
الصايير والمجنون والهازل والمكر   اااااااااا عدم الحجر لسافه أو فلس، فال يصاح من   ٥

 .والمحجور عليه
 .معلومية مورد التامين وعوضه - ٦
 

تندر  هذه الددددرو  تحو باب ر ن الترا دددي إلنددددا  عقد التأمين والذي يتط ب توفر 
اهه ية ل تعاقد لد  المؤمن له  صدددددددددددرا  و ل  هن المؤمإن  شدددددددددددر ة التأمين( غالبا  ما 

 يته قاالمة في عقد تأ ددددديسددددده والقوانين المنظمة لعم ه  يكون شددددد صدددددية معنولة، وأن أه
  قانون الدر ات وأية قوانين تنظيمية أخر  تتع ق بمزاولة الندا  التأميني(.

 
ليب وا حا  ما هو المقصود بدددددددددددد تمع ومية مورد التامين وعو ه.ت  ه  أن المقصود  

وبقسددددددددب التأمين    به هو معرفة المؤمن له  طالب التأمين( بالمؤمإن  شددددددددر ة التأمين(،
قبددد  إتمدددا  التعددداقدددد، أو بنوع التدددأمين: تدددأمين ع ى الحيددداة أو تدددأمين الممت كدددات من 

https://www.sistani.org/arabic/qa/2540/
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الحرلق؟ أ  هو الع م بمب   التعولذ؟  نميد  إلى الرأي أن مورد التدأمين هو  قسددددددددددددددب 
 التأمين( وعو ه هو  مب   التعولذ(.

 

: ما  كن ق كم  التامين ع ى البيو؟ وه  يح  تعولضدددددددده في السااااااؤال٥

  الة اال تحقام؟
 

 .الجواب: يجوز وأخذ التعويا حالل
 

أي يجو  التدأمين ع ى البيدو  البندا  والمحتولدات وربمدا المسددددددددددددددؤوليدات القدانونيدة تجداه 
 كانتددددار الحرلق من البيو إلى بيو الجيران(، ومن  اه يار التي قد تنددددأ من البيو  

السددددددداكنين فيه، والحيوانات اهليفة المقيمة فيه، وربما ال د ، بالنسدددددددبة ل بيوت الكبيرة،  
 vicarious liability  تجاه الإلير  وهو ما ُيعر  بالمسؤولية غير المباشرة لرب البيو

 
يجو  لمدالد  البيدو التدأمين ع يده،  طدالمدا أن التدأمين ع ى البيدو يقع في داالرة الحالل  

وبنا   ع ى  ل  فنن أخذ التعولذ  االز أيضدددددددا ، ولعتبره السددددددديسدددددددتاني  الال  دون أن 
 يقد  تع يال  لهذا الحكم.

 

https://www.sistani.org/arabic/qa/2537/
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المواطنين التأمين ع ى  دددددددددددياراتهم، فه  : إ ا ألزمو الحكومة  الساااااااؤال٦

 يص  هذا التأمين شرعا  ولترتب ع يه أ كا  التأمين الدرعي؟
 

الجواب: ال يصااح مع االكرا  وال تترتي أحكامه الشاارإية إال إذا فرف تنفيذ القانون 
الخاص به من قبل من له الوالية الشاااااااارإية وفت مقتضاااااااايات المصاااااااالحة العامة 

 .للمسلمين
 

السدؤال ناقص والجواب  دشي  هنه يفتقر ل تفاصدي .  الحكومة، أية  كومة، ال ُتكره  
المواطنين ع ى تأمين  ددياراتهم ب  ُتدددر ع قانونا  يقضددي بالتأمين من المسددؤولية المدنية  

التي تؤدي إلى إ ددرار     وهو غير التأمين ع ى السدديارة(  الناشددضة من  وادث السدديارات
  إكراه أو إلزا  بالتأمين ع ى السدددددددديارات في العرام أو خار   بأرواح الناس.  ليب هنا

 العرام.
 

رر أول قانون لتنظيم التأمين اإللزامي من المسدددددؤولية المدنية الناشدددددضة من  وادث  در صدددددر
(، وقد خضددددع ل تعدي .  لم صدددددر 205 قانون رقم  1964السدددديارات في العرام  ددددنة  

، وهو ال يزال  ارلا .   1980لسنة   52رقم قانون التأمين اإللزامي من  وادث السيارات  
ألإلى القانون الجديد شددددددددك ية التأمين من خالل تسددددددددديد قسددددددددب تأمين لدددددددددر ة التأمين  
ودصددددددار وليقة تأمين، إ  أصدددددبحو  ميع السددددديارات في العرام، مع ترتيبات خاصدددددة 

 ، فيما ي ص المسددددددؤولية المدنية الناشددددددضة من  وادثلبعذ السدددددديارات، مؤمرنة ت قااليا  
من خالل تحول   ز  من مب   شددرا  البنزلن لصددندوم تديره شددر ة التأمين    السدديارات،

https://www.sistani.org/arabic/qa/2539/
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الوطنية لتعولذ الطر  الثالث المتضدرر من  ادث  ديارة  اإلصدابة البدنية بما فيها 
 الوفاة(.

 
عالقة قانونية بين المؤمرن له والمؤمإن  بمو ب نظرلة تحَم    1980أ دب قانون  دنة  

زا  المؤمإن بتعولذ المتضدددددرر( بديال  عن العالقة العقدية  القاالمة  التبعة  أ ددددداس اللت
ع ى أ داس ال طأ المفتر  القاب  إللبات العكب( التي  انو معتمدة في قانون  دنة 

1964.12 
 

توفق مقتضدددددددددددديات المصدددددددددددد حة العامةت ل مواطنين وليب   1980لقد  ا  قانون  ددددددددددددنة 
هذه المصدددددددددد حة ع ى مبدأ توفير  تل مسدددددددددد مينت فقب  ما يرد في الجواب، إ  تتأ ددددددددددب 

الحماية  التعولذ( ل متضدددددددرر من  وادث السددددددديارات بمجرد إلبات الضدددددددرر بسدددددددبب  
ا ددددتعمال السدددديارات.  ومن المفيد التذ ير أن القانون يقتصددددر ع ى المسددددؤولية المدنية  
الناشدددددددضة من  وادث السددددددديارات  أما تأمين السددددددديارة  اتها فنن خيار التأمين ع يها من 

 و  لصا ب السيارة.عدمه متر 
 

 : ه  ينفسش عقد التأمين من طر  وا د؟السؤال٧

 

الجواب: ال ينفساااخ إالر برضاااا الطرفين، نعم اذا اشاااترل في ضااامن العقد اساااتحقاق  
 .للفسخ جاز الفسخ حسي الشرلالمؤمَّن له أو المؤمرِّن أو كليهما 

 
رسالة ،"  1980لسنة    52هاني النقشلي، "أضواء على القانون الجديد للتأمين اإللزامي من حوادث السيارات رقم    12

 .18-4، ص1980، تشرين الثاني 42، العدد التأمين 

https://www.sistani.org/arabic/qa/2541/
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 ,termination, recissionمن رأيندددا ان المقصددددددددددددددود بفسددددددددددددددش العقدددد هو انهدددا ه  

annulment of contract    التدددأمين.  الجواب أو مدددا يعر  بدددالتح دددَ  من عقدددد 
 صحي  إال أنه يفتقر إلى التفاصي .

 
تفيدنا الكتب المدر دددددية عن التأمين أن عقد التأمين ُيوصدددددف بأنه عقد ر ددددداالي ينعقد  

  acceptanceمن  ددداندددب طدددالدددب التدددأمين مع قبول    offerبمجرد توافق اإليجددداب  
شدددددر ة التأمين.  وهذا العقد قاب  ل فسدددددش بقوة القضدددددا ، أو االتفام، أو القانون.  و ما  

ثقات في التأمين، ان عقد التأمين الصددددددددحي   يكتب بها  بهيج شددددددددكري، أ د الع ما  ال
 يكون 

 
ندددافدددذا  وم زمدددا  لجدددانبيددده.  فال يجو  هي منهمدددا الر وع فيددده، أو تعددددي ددده أو فسدددددددددددددد ددده إال  
بالترا ددددي، أو التقا ددددي أو بمقتضددددى نص في القانون.  فالرابطة العقدية التي تندددددأ بين 

صددور قرار قضداالي مكتسدب    طرفي العقد الصدحي ، ال تنح  إال باتفاقهما ع ى إقالته، أو
الدر ة القطشية بفسدددددددد ه، ما لم يتم االتفام ع ى اعتباره مفسددددددددوخا  عند إخالل أ د طرفيه  
بالتزامه دون  ا ة لحكم قضدددددددداالي، أو و د نص في القانون يبي  هي من طرفيه التح    

 13.منه
 

خاصددددا  بانحالل  وتعديالته فرعا     1951( لسددددنة  40رقم    و ددددم القانون المدني العراقي
 منه، ع ى ايتي: 1، البند 177الفسش(، ونصو المادة  –العقد  الفرع الثالث 

 

 
 .759(، ص 2012، )عمان: دار الثقافة، بحوث في التأمين بهاء بهيج شكري،  13
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في العقود الم زمدة ل جدانبين إ ا لم يو  أ دد العداقددين بمدا و دب ع يده بدالعقدد  دا  ل عداقدد 
ايخر بعد االعذار ان يط ب الفسدددددددددش مع التعولذ ان  ان له مقتضدددددددددى ع ى انه يجو  

المدين الى ا  ،  ما يجو  لها ان ترفذ ط ب الفسدددددش إ ا  ان ما لم ل محكمة ان تنظر 
 14يو  به المدين ق يال  بالنسبة لاللتزا  في  م ته.

 
وقد بيبن القانون المدني العراقي الحاالت التي تؤدي إلى فسدددددددش عقد التأمين في المادة  

  ول التزامات المؤمن له و ما ي ي: 986
 

 986مادة 
 االقسا  او الدفعة المالية االخر  في اال   المتفق ع يه.ان يدفع  –أ  

ان يقرر وقددو ابرا  العقددد  دد  الظرو  المع ومددة لدده، والتي يهم المؤمإن معرفتهددا،    –ب  
ليتمكن من تقدير الم اطر التي يأخذها ع ى عاتقه، ولعتبر مهما في هذا الدددددددأن الوقاالع  

 التي  ع ها المؤمإن مح  ا ض ة مكتوبة.
ي طر المؤمإن بما يطرأ النا  العقد من ا وال من شددأنها ان تؤدي الى  لادة هذه   ان –   

 الم اطر.
 

 أ كا  أخر  و ما ي ي: 987ولرد في المادة 
 

يجو  ل مؤمإن ان يط ب فسددددددش العقد إ ا تعمد المؤمن له  تمان امر او قد  عن عمد   –  1
او تق  اهميته في نظر المؤمإن،  بيانا   ا با ، و ان من ورا   ل  ان يعير مو ددوع ال طر  

وتصدددددب  االقسدددددا  التي تم دفعها  قا  خالصدددددا  ل مؤمإن، اما االقسدددددا  التي   و ولم تدفع  
 فيكون له  ق المطالبة بها.

 

 
 من القانون المدني العراقي.  180، 179، 178أنظر أيضاً المواد  14
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وتسدري ا كا  الفقرة السدابقة في    الحاالت التي ي   فيها المؤمن له بتعهداته عن  –  2
النية، فانه يترتب ع ى الفسدش ان يرد المؤمإن االقسدا  غش، اما إ ا  ان المؤمن له  سدن 

 15المدفوعة او يرد منها القدر الذي لم يتحم  في مقالة قمقاب ه؟  خطرا  ما.
 

من المعرو  أن عقدد التدأمين ينعقدد لمددة محدددة ُيتفق ع يهدا بين المؤمإن والمؤمرن لده  
ة فدننده ينتهي بدا د  نتهدا  المددة المحدددة.  ولكن إ ا  عندد إبرا  العقدد.  وهنده من عقود المدُ

ُفسددددش العقد من قب  أ د الطرفين أو بسددددبب بطالن العقد هي  ددددبب، ففي هذه الحالة  
ُيطبق ما يعر  بدددر  المدة القصدديرة الذي يحدد  ق المؤمرن له في ا ددترداد  ز  من 

 Short Rate Cancellation القسب الذي دفعه ل مؤمإن وفق  دول المدة القصيرة

Table. 
 

  16ولنفرد عقدد التدأمين ع ى الحيداة ب يدار إنهداالده من قبد  طر  وا دد بمو دب القدانون،
 من القانون المدني العراقي: 996مادة كما  ا  في ال

 
يجو  ل مؤمن له ع ى الحياة الذي التز  بدفع اقسدددددددددددددا  دورلة، ان يتح   في أي وقو من  

انتهدا  الفترة الجدارلدة وفي هدذه الحدالدة تبرأ  العقدد بدنخطدار  تدابي ير دددددددددددددد ده الى المؤمإن قبد   
  مته منه االقسا  الال قة.

 

 
 : قاعدة التشريعات العراقية 15

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=120120013721926 
بهيج شكري،    16 بهاء  التأمين على الحياة في كتاب  التحلل من عقد  آثار  الرابع عشر:  بحوث في راجع المبحث 

 . 770-759(، ص 2012)عمان: دار الثقافة،  التأمين 

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=120120013721926
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إل د  شدددددددددر ات  Term Assuranceونقرأ في بوليصدددددددددة تأمين مؤقو ع ى الحياة 
التأمين العام ة في بعذ الب دان العربية في مادة  ول  ق فسددددددددددددش عقد التأمين ع ى 

 الحياة ما ي ي:
 

د التأمين ع ى الحياة عن طرلق إر ددددددال ر ددددددالة  في أي وقو، يمكن ل مضددددددمون إلإلا  عق
ص لهذه   د الم صددددددر نصددددددية قصدددددديرة مكتوبة لدددددددر ة االتصدددددداالت ال  يولة إلى الرقم المحدر

 .17ال دمة

 

 يذ ر أ د الكتاب أربعة أ باب لفسش العقد هي:
 

 عد  تنفيذ المؤمرن له اللتزاماته. -1

 عد  تنفيذ المؤمإن اللتزاماته. -2

 التنفيذ.ا تحالة  -3

 18الفسش اإلرادي من قب  المؤمرن له. -4
 

وهنا  ما ُيعر  بالفسددددددددش الر دددددددداالي ل عقد، ففي خبر نق ه أ د المواقع اإللكترونية أن 
محكمة التحقيق المر زلة ال اصددة بمكافحة الفسدداد في الرصددافة  بإلداد( أشددرفو ع ى 

بالتأمين الصدددددحي   فسدددددش عقد التأمين ال اة بو ارة التربية مع شدددددر ة التأمين المعنية
 19ع ى منتسبي الو ارة.

 
17  -1-Mic-arabic-life-term-middleeast.com/download/2015/11/GC-https://www.axa

2015.pdf-Oct-15-2-Mic 
 .49-48(، ص  1986)دمشق: د.ن.  عقد التأمين شفيق حربا،  18
 /https://www.almaalomah.com/2020/04/16/468954 المعلومة:موقع  19

شبكة   موقع  التربية،"  لوزارة  الصحي  التأمين  لعقد  رضائي  "إلغاء  كمال  مصباح  أنظر:  التعليق  من  للمزيد 

 االقتصاديين العراقيين: 

https://www.axa-middleeast.com/download/2015/11/GC-term-life-arabic-Mic-1-Mic-2-15-Oct-2015.pdf
https://www.axa-middleeast.com/download/2015/11/GC-term-life-arabic-Mic-1-Mic-2-15-Oct-2015.pdf
https://www.almaalomah.com/2020/04/16/468954/
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: ع ى من تترتب أ رة المرا عة لإلر  ا ددددددددتال  الدية والتأمين  الساااااؤال٨

مب إلا  ع ى الحياة؟ وه  يدخ  التأمين  دمن التر ة باعتبار ان المتوفى دفع 
قب  دخوله إلى ايران. وبعد  ل   صددددددددددد  الحادث وار ددددددددددد  إلى عاال ته مب   

 التأمين؟
 

د   الجواب: ما ُيعطى على سابيل التأمين ليس من التركة بل المساتحت له هو من ُحدر
من قبال الطرفين في عقاد التاأمين وتكون كي ياة توزيعاه على وفت ماا فرف فياه، 

 .نظام الميراث كان مثلهفان كان المفهوم إعطاء للورثة وفت  
 

ى لتحصااايلها دون ا خرين إالر ان   وأما أجرة المراجعة لتسااالرمها فهي على من تصااادر
 .يكونوا قد آجرو  لتحصيل حقهم أيضا  فيكون األجرة حسي االتفاق بينهم

 

يفر م السددديسدددتاني بين تو لع منافع عقد التأمين ونظا  الميراث، وُلفهم من  وابه أنهما  
نظامان منفصددددددددددالن، و ما   ر في  وابه ع ى السددددددددددؤال الثاني فنن عقد التأمين عقد 

 مستق .

 
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-
%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-
%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/?unapproved=2523&moder
ation-hash=db549aa6adfa40f8807325a209e50b57#comment-2523 

 

https://www.sistani.org/arabic/qa/4147/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/?unapproved=2523&moderation-hash=db549aa6adfa40f8807325a209e50b57#comment-2523
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/?unapproved=2523&moderation-hash=db549aa6adfa40f8807325a209e50b57#comment-2523
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/?unapproved=2523&moderation-hash=db549aa6adfa40f8807325a209e50b57#comment-2523
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/?unapproved=2523&moderation-hash=db549aa6adfa40f8807325a209e50b57#comment-2523
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/?unapproved=2523&moderation-hash=db549aa6adfa40f8807325a209e50b57#comment-2523
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/?unapproved=2523&moderation-hash=db549aa6adfa40f8807325a209e50b57#comment-2523
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يتع ق السؤال في  ز ه اهول ع ى أ رة الطر  الذي يرا ع  شر ة التأمين أو غيرها(  
 ال تال  الدية والتأمين ع ى الحياة، أي ا تال  مب   الدية ومب   التأمين ع ى الحياة.

 
ر هنا أن تحديد  يمة لحياة اإلنسدددددددان مسدددددددألة نسدددددددبية.  لذل ، يمكن  من المفيد أن نذ 

شددددددددددرا  أكثر من وليقة تأمين ع ى الحياة وبأي مب   ل تأمين ع ى الحياة شددددددددددرلطة أن 
.   وغس  اهموال   يكون هذا المب   متنا با  مع الموارد المالية لطالب التأمين منعا  ل إلش

أمين يمكنه ا دددتال  مب   التأمين وفقا  لوليقة  وهكذا فنن المسدددتفيد الُمسدددمى في وليقة الت
وا دددة أو وليقتين ل تددأمين ع ى الحيدداة في  ددال و ودهمددا، دون أن يثير هددذا االنتفداع  

ا  بأ قيته.  يمكن أن يكون المسدددددتفيد، مثال ، مصدددددرفا  قا  بنقرا  المؤمن  المزدو  شدددددك  
التأمين  القر  أو ما   ع يه بضدددمانة وليقة التأمين ع ى  ياته وعند وفاته يسددددد مب  

 تبقى منه( إلى المصر  إلطفا  القر .
 

  مال إلى المجني ع يه أو ورلته بسدددددددددبب  ناية(أما ا دددددددددتال  مب   الدية  ما ُيؤد  من 
فهو ُمحدٌد شرعا .  مثال  ل ، وفاة ش ص بسبب انقالب أو اصطدا   يارة مع  يارة 
أخر  ناتجا  عن تعدم أو تفرلبم بقواعد السدددددددالمة والمرور من  ددددددداالق السددددددديارة.  عندها 
يتعين ع ى  دددددداالق السدددددديارة  ددددددمان ما نتج بسددددددبب فع ه ودفع الدي ة لورلة المتوفي أو  

 صال  يمحو ألر الذنب عن فاع ه(. عم إلزامه بالكف ارة  القيا  ب
 

فيما ي ص أ رة المرا عة فننها تندددددددددددأ في  ال و ود شدددددددددد ص مؤه  لمتابعة دعو   
الدية أو ا ددتال  مب   التعولذ من شددر ة التأمين،  أن يكون هذا الددد ص خبيرا  في 
التأمين أو محاميا .  يمكن أن يكون أ ر المرا عة مب إلا  مقطوعا  أو نسدددددددددددددبة من مب    
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دية أو مب   التأمين  سددددب االتفام مع ورلة المؤمن ع يه أو المسددددتفيد الُمسددددمى في ال
 وليقة التأمين.

 
إن القول بأن تأ رة المرا عة لتسدد  مها فهي ع ى من تصددد   لتحصددي ها دون ايخرلنت  
يُدذ  ر ببعذ المحدامين في الواليدات المتحددة اهمرلكيدة المعروفين بمال قدة  دددددددددددددديدارات  

التي تنق   دددحايا  وادث السددديارات    ance chasing lawyersambulاإل دددعا  
لتمثي  الضدددددحية أو الورلة لتحصدددددي  تعولذ    تصددددددون إلى المسدددددتددددددفى.  فهم بذل  ي

ل ضدحية أو الورلة لقا  المددار ة بنسدبة من مبال  التعولذ التي تقدمها شدر ة التأمين  
 كتسولة أو التي تقضي بها المحكمة.

 

: ه  يصددددددد  التامين ع ى  ياة شددددددد ص  خر باقسدددددددا  يدفعها الساااااؤال٩

المؤمن له العاقد ع ى انه هو من يسدددددددددددتحق مب   التعولذ المتفق ع يه في 
 ال وفاة  ل  الد ص او ال يص  من ا دم التأمين اال  ع ى  ياة نفسه، او 

يتضددددددددددددددرر العاقد بوفاته  ا د الزو ين او الوالدين او االوالد مثال ؟  ياة من 
 وع ى تقدير  ل ، فه  يدتر  ر ا  ل  الد ص؟

 
التاااامين المتعاااارف عناااد  التاااامين على حيااااة االجنبي من انواع  كاااان  الجواب: اذا 
العقالء في هذا العصار صاح ولزم الوفاء به، وال يعتبر فيه رضاا ذل  االجنبي ما لم 

 .مقتضي العقد منافيا  لسلطنته على نفسهيكن 

https://www.sistani.org/arabic/qa/4613/
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رغم أن الجواب يفيدددد  وا  التدددأمين ع ى  يددداة اه نبي   يددداة الإلير( إ ا  دددان هدددذا  
التأمين من تأنواع التأمين المتعار  قع يه  عند العقال  في هذا العصددددددرت إال أنه يثير  

لسدددددددد طنته  مسددددددددألة إشددددددددكالية عندما يدددددددددتر  ع ى أن ال يكون تمقتضددددددددى العقد منافيا  
قاه نبي  ع ى نفسددددده.ت  و ل  هن قاعدة السددددد طنة، وهي قاعدة نظرلة عامة، تددددددم   
تسدددددددد  ب الفرد ع ى أمواله  العينية والنقدية(، وع ى  قوقه  ومنها الحقوم االقتصددددددددادية  
الناشدددددضة من المعامالت(، وع ى نفسددددده  وتددددددم  طيفا  وا دددددعا  ل سددددد طنة الفردية  حرلة  

 عم (.التعاقد، والزوا ، وال
 

هذا الموقف النظري من  د طنة الفرد يقو  ع ى القاعدة العامة أن ال  د طة ه د، بما  
فيها السددددددُ طان أو من له الوالية الدددددددراية ب إلة السدددددديسددددددتاني، ع ى الإلير إال أن يثبو  

 العكب  مقتضيات المص حة العامة(.
 

لكننا ال نعد  أن نجد  ددددددد طنة الفرد في الحياة العامة مقيدة ومسددددددديبرة بع م أو دون ع م 
الفرد.  لعد  خير مثدال ع ى تجداو   دددددددددددددد طندة الفرد هو مدا أقددمدو ع يده و ارة التربيدة  
وهيضددة التقدداعددد العددامددة في العرام بددالتددأمين الصددددددددددددددحي ع ى  يدداة منتسددددددددددددددبي الو ارة  

المعرو  بدددأن رب العمددد   ندددا في مكدددان  خر أن  والمتقددداعددددين دون ع مهم.  وقدددد  تب
عندما ُيقد  ع ى إدخال التأمين الصدددحي في مؤ دددسدددته فننه يتر  خيار المددددار ة في 
تمول  قسددددددددددددب التأمين أو عد  المدددددددددددددار ة في التأمين ل عام ين.  وفي العادة فنن رب 
  العم  يكون مسددددؤوال  عن تسددددديد قسددددب التأمين، ولكون هذا القسددددب خا ددددعا  لضددددرلبة
الدخ  باعتبار ان المنفعة التي يقدمها رب العم  هو بمثابة دخ  إ ددددددددددددددافي ل عام ين  
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 ل عام ين  ق عد  اال ددددددتفادة من التأمين الطبي وتجنب تسددددددديد  ددددددرلبة ع ى قسددددددب 
 التأمين  دخ  إ افي(.  وهذا هو النظا  القاالم في المم كة المتحدة.

 
بيها بددددأن القبول أو عد  القبول  ما  صددد  في و ارة التربية هو أنها لم تسدددتددددر منتسددد 

بالتأمين الصدددددحي والمسددددداهمة في   فته.  هي تعاقدت مع شدددددر ة تأمين دون التعر    
ع ى ر بة العام ين بقبول التأمين أو عد  قبوله.  إ ا  انو اهخبار المنقولة صدحيحة 

تار  ه أو    ه، يسددتقطع من رواتب وأ ور المنتسددبين.  وهذا ا ددتهفنن قسددب التأمين،     
النفب   واغتصداب لحقوم المنتسدبين  لسد طنتهم ع ى أنفسدهم رغم القاعدة التي تقول إن

 مة ع ى المال(.قدر مُ 
 

وهذا التقييم ينطبق أيضدددددددا  ع ى التأمين الصدددددددحي الذي قامو به هيضة التقاعد العامة.   
اإل را ات  وفي   تا الحالتين هنا  شدددددددددكو   ول صدددددددددحة التعاقد ع ى التأمين واتباع  

السددددد يمة المعمول بها في ا دددددتدرا  عرو  التأمين والتأكد من المتانة المالية لددددددر ة  
 التأمين ال اصة التي  انو ورا  إ د  الوليقتين.

 
من القدانون    992إن القوانين المددنيدة في  مدانندا ُتقَر التدأمين ع ى  يداة الإلير، فدالمدادة  

 المدني العراقي تنص ع ى ايتي:
 

بدداطال  التددأمين ع ى  يدداة الإلير، مددا لم يوافق الإلير ع يدده  تددابددة قبدد  ابرا  العقددد، فددن ا يقع  
كان هذا الددددددددد ص ال تتوافر فيه االه ية، فال يكون العقد صددددددددحيحا  اال بموافقة من يمث ه  

 قانونا .
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يعني هذا أن التأمين يجب أن يقترن بموافقة الإلير، اه نبي، لضدددددددددمان أن مقتضدددددددددي  
 افيا  لس طنته ع ى نفسه،  ما  ا  في  واب السيستاني.العقد ليب من

 
لقد  ان عقد التأمين ع ى  ياة الإلير في الما ي ممنوعا  لغياب ما يعر  بالمص حة  

في بقا  الإلير ع ى  ياته، وات ا  التأمين مو دوعا    insurable interestالتأمينية  
بهدددددذه الصددددددددددددددفدددددة ممدددددالال  speculationل مضدددددددددددددددددداربدددددة   العقدددددد  إ   دددددان  ل مراهندددددة  ،   

betting/wagering   ع ى  يداة الإلير.  وقدد مر ت عقود عدديددة في برلطدانيدا، ع ى
 gambling دددددبي  المث ، قب  أن ُتددددددر ع القوانين المنا دددددبة إلبعاد المراهنة والمقامرة 

( والتددأمين ع ى الحيدداة  قدانون 1745من عقددد التددأمين البحري  قدانون التددأمين البحري  
الذي اشتهر با م تقانون المقامرةت لمنع المقامرة في التأمين    1774ة  التأمين ع ى الحيا

 20ع ى الحياة(.
 

إال أن غالب التددددددددرلعات الحديثة قب و اين هذا العقد وأ الو شدددددددر  المصددددددد حة من بقا  
المؤمن ع ى  ياته لمص حة الإلير إ  في قأن  هذا العقد مدابه في الواقع لمن يعقد تأمينا  

لمصددددددددد حة الإلير ... إال أن أغ ب هاته التددددددددددرلعات اتفقو ع ى و وب توفر ع ى  ياته  
 21شر  وهو موافقة المؤمن ع ى  ياته ع ى هذا العقد  تابة ...

 

 
20  P David Bacon and L. J. New, Principles and Practice of Life Insurance (London: 
Buckley Press Ltd, 8th Ed, 1974), Ch IV, Insurable Interest, pp 38-52. 

المراهنة على الحياة: ثقافة التأمين على أنظر أيضاً ترجمتنا لمراجعة د. إيف روزنهافت لكتاب جيفري كالرك  

، ترجمة وإعداد مصباح كمال،  مقاالت ومراجعات حول الخطر والتأمين ، في كتاب  1775-1695الحياة في إنكلترا،  

 . 158-147(، ص 2019سير التريكي )بيروت: منتدى المعارف، تحرير تي
)تونس: مؤسسات عبد الكريم بن عبد هللا،   التأمين البري: دراسة تحليلية وشرح لعقود التأمين البشير زهرة،    21

 .327(، ص 1981الطبعة الثانية، 
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ولع ه من المفيد أن نتو ددع ق يال  ل تعرل  بمو ددوع التأمين ع ى  ياة الإلير بنمب من 
ين ع ى الفال ين اهمواتت  تالتدأمالتدأمين في الواليدات المتحددة اهمرلكيدة عر  بعنوان  

“Dead Peasants Insurance”:فقد نق نا ايتي  ول هذا المو وع ، 
 

وا دة من الممار دددات اهكثر شددديوع ا التي تقو  بها الددددر ات الكبر  وتتمث  بددددرا  ولاالق 
التأمين ع ى  ياة مو فيها مع تحديد الددددددددددر ة نفسدددددددددها لتكون المسدددددددددتفيد من هذه الولاالق  

لعددامدد    في  ثير من اه يددان يتم  لدد   تى من دون ع م العددامدد .  في وليب عدداال ددة ا 
 الة وفاة العام ، تحصددددددددد  الددددددددددر ة ع ى مب   ا دددددددددتثناالي بددددددددددك  دفعة  بيرة معفاة من  
الضدددراالب.   تى لو لم يُموه العام ، تحصددد  الددددر ة ع ى إعفا   دددرلبي طول  اه  .  

العمال بسدبب هذه الممار دة البددعة  إن تتأمين الفال ين اهمواتت هو مصدط   شدنيع بين 
التي، ع ى ما يبدو، قد و دت طرلقة لمواصدد ة ا ددتإلالل  -ل إلاية التي تقو  بها الدددر ات  

 العمال  أو أ رهم(  تى بعد وفاتهم.

 
 وأ فنا الهامش التالي:

 
 corporate-owned life هرت ولدداالق التددأمين ع ى الحيدداة المم و ددة ل دددددددددددددددر ددات  

insurance   ،لحماية الددددددر ات من وفاة المديرلن التنفيذيين المهمين لعم يات الددددددر ات
.  وتو ددددع ا ددددت دامها في الواليات المتحدة keyman insuranceوهو ما يعر  با ددددم  

الما ددددددددي لتأمين  ميع العام ين في الدددددددددر ة    اهمرلكية في لمانينيات وتسددددددددعينيات القرن 
كو ددي ة ل حصددول ع ى إعفا   ددرلبي و ذل  اال ددتفادة من التعولضددات المسددددة بمو ب  
الوليقة لتمول  تقاعد العمال بدال  من ت صديص صدندوم ل تقاعد.  وقد تدخ  الُمددر ع  دنة  

قناعة البعذ أن ل حد من  ددددو  ا ددددت دامها.  إن وليقة التأمين هذه مثيرة ل جدل ل   2006
 الدر ات يجب أال تستفيد من وفاة العام ين لديها.
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وانتدددددددددددددددرت التسددددددددددددددميددة المهينددة ل وليقددة، وليقددة التددأمين ع ى الفال ين اهموات، من بدداب 
اال ددتهجان بالممار ددة التي لجأ إليها أصددحاب الدددر ات وقبول شددر ات التأمين االكتتاب 

عندها هو تحقيق اهرباح ودعم الدر ات لذات    بها دون أي اعتبار ل بعد اهخالقي فالمهم
 22الإلر .

 
إن مددا ينتظم هددذه التددأمينددات وغيرهددا هو توافر المصدددددددددددددد حددة في محدد  التددأمين، وهددذه  
المصددددد حة يجب أن تكون  ات طبيعة اقتصدددددادية مددددددروعة تعود ع ى المؤمن له من 

القانون المدني المصري  عد  وقوع خطر أو أخطار معينة.  ونقرأ تعرلفا  بها في إطار  
يقول إنه تيدددددتر  في مح  التأمين أن يكون مصدددد حة اقتصددددادية مدددددروعة تعود ع ى 
الد ص من عد  وقوع ال طر المؤمن  ده.  وبحسب صياغة هذا النص فننه يجب 
أن يكون ل مؤمن له، أو المسدددددددتفيد من التأمين بصدددددددفة عامة، مصددددددد حة في المحافظة  

 23  أو الحق المؤمن ع يه.تع ى القيمة االقتصادية ل دي
 

 : ه  يجو  التأمين ع ى  مولة ال مر وال نزلر؟السؤال١٠

 
 االقتصاديين العراقيين: مصباح كمال، "تعريف ماركسوي للتأمين: ترجمة،" موقع شبكة  22

http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-
%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d9%88%d9%8a-
%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac/ 

 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Misbah-Kamal-
Insurance-a-Marxist-Definition.pdf 

 
(، 1991،  3)القاهرة: د. ن.، ط  أحكام التأمين: دراسة في القانون والقضاء المقارنين الدكتور أحمد شرف الدين،    23

 .172ص 

https://www.sistani.org/arabic/qa/5667/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Misbah-Kamal-Insurance-a-Marxist-Definition.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Misbah-Kamal-Insurance-a-Marxist-Definition.pdf
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 الجواب: ال يجوز.

 
ر بأنه ال يتضددمن التحرلم   المط ق.  ود ا  ان القول بأن هذا التأمين تال يجو ت قد ُيفسدد 

هذا التفسددددددددير صددددددددحيحا  فننه يعكب موقفا  براغماتيا  من المتا رة بال مر وال نزلر وما 
يتع ق بها من  م  ونق  وتفرل  وتأمينات م ت فة وغيرها من الندددداطات  ات العالقة  

 والتي ال ت ضع ل تحرلم في الب دان ال ا عة ل قوانين الو شية شرقا  وغربا .
 

ع ى السدددددددددؤال أنه يقتصدددددددددر ع ى ت مولةت ال مر وال نزلر  أي انه يدور  ول يال   
نددددا  اقتصدددادي يتع ق بهاتين المادتين.  لم يتو دددع السددديسدددتاني في اإل ابة واقتصدددر  

 ع ى عد   وا  تأمين الحمولة.
 

 :  و ي يرلد فت  شر ة ل تامين ه  يجو   ل ؟لالسؤا١١

 

الجواب: في التامين على الحياة اشااااااااكال من جهة ان الشااااااااركة تلتزم باعادة را   
الماال بعاد عادة أعوام مع فاائادة بنساااااااااباة من الماال وهو رباا وحرام نعم اذا كاان على 

 .اسا  االستثمار والمشاركة بنسبة من الربح جاز
 

السدددؤال ع ى تفت  شدددر ة ل تأمينت دون تحديد مجال نددددا  مث  هذه الددددر ة،   ينصدددبَ 
هد  هو التدأمين ع ى الحيداة او التدأميندات العدامدة أو فروع أخر  ل تدأمين.  لكن الجواب  
يقتصدددددر ع ى  وا  تأ ددددديب شدددددر ة ل تأمين ع ى الحياة مع اشدددددترا  أن يكون التأمين  

https://www.sistani.org/arabic/qa/9240/
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لمدددددار ة بنسددددبة من الرب ت وليب تإعادة ع ى المؤمرن ع يه تع ى أ دددداس اال ددددتثمار وا
رأس المال بعد عدة أعوا  مع فاالدة بنسدددددددددددددبة من المالت فهذا اهخير هو ربا و را  في 

 فقه السيستاني.

 

ضدددمر في هذا الجواب هو اعتبار عقد التأمين ع ى الحياة  معادل لعقد المضددداربة  المُ 
لعم   االذي طوبعته بعذ شدددر ات التأمين اإل دددالمي لتعتمده  أ ددداس شدددرعي لمزاولة  
 التأميني.  لكن السيستاني ال يقد  أي تفصي  بهذا الدأن.  وفي التعرل  فنن

 
م  بها  ارلا  قب  اإل ددددددال .  و ل  بأن يعطي تالمضدددددداربةت عقد من العقود التي  ان التعا

أ د العاقدين ماال  ل طر  ايخر ليتجر به، ولتقا دددددمان الرب  بالنسدددددبة المتفق ع يها.  أما 
إ ا نجمو خسددددارة عن عم ية المتا رة، فنن المضددددارب ال يتحم  شدددديضا  منها وتقع  ميعها  

و د م قب  البعث عندما  دافر ع ى صدا ب المال.  وقد مار دها ر دول   صد ى   ع يه  
إلى الددددا  مضددداربا  بمال السددديدة خديجة ر دددي   عنها.  وا دددتمر العم  بالمضددداربة بعد  

 24اإل ال .
 

هنا  شددددرو  تحدد صددددحة انعقاد المضدددداربة وهي رأس المال، والرب ، والعم  إ ددددافة 
 إلى الدرو  العامة الال مة النعقاد أي عقد.

 

 
 .317(، ص 2019)عمان: دار الثقافة،  التأمين على األشخاصبهاء بهيج شكري،  24

 ومنها: ذورها وج Commendaهناك دراسات عديدة حول عقد المضاربة، أو المقارضة، أو ما يعرف بـ 

Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press, 1970), Ch VI The Commenda, pp 170 ff. 

 ومكانة العقد في القرون الوسطى في األندلس: 
Olivia Remie Constable, Trade & Traders in Muslim Spain: The Commercial 
Realignment of the Iberian Peninsula, 900-1500 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995), p 70-72 . 
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: من موارد التددامين هو التددامين ع ى الحيدداة  يددث ي تز  الساااااااااؤال١٢

المؤمن ل مؤمن له ان يدفع مب إلا  الى من يسددددددددددددميه المؤمن له بعد الوفاة، ما 
الوفاة، ه  هي داخ ة في التر ة  تى  كم مث  هذه االموال المقبو دددددة بعد 

يتم قسدددمتها ارلا ا  تكون وفق ما تم العقد ع يه اي م كا ل مسدددمى ال دددتالمها 
 بعد الوفاة؟

 

 .مل  للمسمى الجواب:
 

لقددد ع قنددا ع ى بعذ  وانددب هددذا الجواب في التع يق ع ى  واب السددددددددددددددؤال الثددامن.   
الحيدداة ال يدددخدد  في تر ددة المؤمن ع يدده إال  يكفي هنددا أن نقول إن مب   التددأمين ع ى  

 995مددددروطا ،  ما تقضدددي بذل  أ كا  القانون المدني العراقي.  فقد  ا  في المادة  
 ما ي ي:

 
ال تدخ  في تر ة المؤمن له المبال  المدددددتر  دفعها عند موته اما الى مسددددتفيدين معينين  

البددة بهددذه المبددال ، ال في  ددالددة وامددا الى ورلتدده بو دده عددا ، وليب لددداالني المؤمن لدده المطدد 
افال دددددددددده وال في  الة اعسدددددددددداره او الحجز ع يه وانما يكون لهم  ق ا ددددددددددترداد االقسددددددددددا   

 المدفوعة، إ ا لبو انها  انو باهظة بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.
 

 من القانون  كما   خر لحال  خر  التأمين لصال  الورلة(: 997وتوفر المادة 
 

https://www.sistani.org/arabic/qa/9670/
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التأمين ع ى الحياة، االتفام ع ى ان يدفع مب   التأمين، اما الى اشددد اة يجو  في  –  1
 نهم المؤمن له فيما بعد.يمعينين واما الى اش اة يع

ولعتبر التأمين معقود لمصددد حة مسدددتفيدين معينين إ ا   ر المؤمن له في الوليقة ان  –  2
ن لم يولدد او لورلتده  التدأمين معقود لمصدددددددددددددد حدة  و ده او اوالده او فروعده من ولدد منهم وم

دون   ر ا ددددماالهم، فن ا  ان التأمين لصددددال  الورلة دون   ر ا ددددماالهم  ان لهؤال  الحق  
في مب   التأمين،    بنسدددددددددددددبة نصددددددددددددديبه في الميراث ولثبو لهم هذا الحق ولو نزلوا ع ى 

 اإلرث.
 

ولفهم من هذه المادة أن اشدددددددددددددترا  المؤمن ع يه أن يكون مب   التعولذ محصدددددددددددددورا   
 25رلته يترتب ع يه تو لع المب   بين الورلة  سب  صصهم المقررة في اإلرث.بو 
 

 26ل مزلد من الدرح يمكن الر وع إلى الم تصين.
 

لددر ة : أم ن شد ص ع ى  ياته ع ى أن يدفع مب إلا  دنولا  الساؤال١٣

التأمين مقاب  أن تدفع الدر ة لزو ته واوالده مب إلا متفقا ع يه من المال بعد  
 الموت فكي  يو ع  ل  المال؟

 

  المؤمن له[  .الجواب: يوزرع المال حسي االتفاق الحاصل بين الشركة والمؤمرِّن
 

 
 .141أحمد مصطفى الزرقاء، مصدر سابق، ص  25
 . 142-140(، ص 2019)عمان: دار الثقافة،  التأمين على األشخاصبهاء بهيج شكري،  26

https://www.sistani.org/arabic/qa/11105/
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التأمين  أي ان التو لع يكون وفق االتفام بين شدددددددددددر ة التأمين والمؤمن له، وان منفعة  
ال تكون داخ ة في تر ة الزو  المتوفي، وبالتالي فننه ال ي ضدددددددددع لمقتضددددددددديات تو لع  

 والجواب ع يه. 12التر ة  سب الدرع.  وقد ع قنا ع ى هذا المو وع تحو السؤال 
 

صددد   دديارتي ولم يكن عنده تامين و ا  شدد ص  : شدد ص  الساؤال١٤

مكانه ع ى أن قأنه  هو الصاد  وعنده تامين لم أ الني المرور ع ى التامين 
فهد  يجو  اخدذ التدامين؟ وا ا لم اخدذه بهدذه الطرلقدة ف ن يعطيني الصددددددددددددددداد  

 اال ا ي شي  فكي  أ من  قي؟
 

 .لصادم الحقيقيالجواب: ال يجوز ل  اخذ  وكان علي  ان ترفع الشكوى ضد ا
 

يبدو من صدددديإلة السددددؤال أنه معني بالتأمين ع ى السدددديارة  اتها   سددددم السدددديارة( وليب  
المسددؤولية المدنية الناشددضة من ا ددتعمالها.  فهذه المسددؤولية في العرام ت ضددع ل تأمين  

قانون التأمين اإللزامي من الت قاالي من خالل ال جو  إلى شدددددددر ة التأمين الوطنية وفق 
، وال تحتا  إلى انتحال شدددددد ص  خر صددددددفة 1980لسددددددنة  52 وادث السدددددديارات رقم  

، إ  أن الصددددداد  الُمسدددددبب ل حادث ل تإلطية ع ى الصددددداد  الحقيقي الذي ليب له تأمين
التأمين ت قاالي قاالم بقوة القانون وال يسددددددد صدددددا ب السددددديارة قسدددددط ا مع وم ا عن تأمين  

 .بنزلن الذي يدترلهمسؤوليته، فقسب التأمين متضمن في  عر ال
 

https://www.sistani.org/arabic/qa/20074/
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 واب السدديسددتاني يقو  ع ى موقف أخالقي صددار  وهو عد  المدددار ة أو القبول بأي  
 فع  قاالم ع ى الكذب أو الإلش أو التزولر.

 

يقود  ددددديارة في ب ده منذ : مسددددد م في الإلرب يدعي أنه  ان الساااؤال١٥

 ددنوات، ولعز   قوله بكتاب من  هة ما، ليرفع در ته في التأمين، فيسددتفيد، 
فه  يجو  له م الفة الواقع في قوله هذا، ولو بالتورلة؟ وه  تجو  مساعدته 

 ع ى  ل ؟
 

الجواب: ال يساااااااااوغ الكاذب لليرف الماذكور، كماا ال يجوز أخاذ الماال بهاذا الوجاه، 
 .ذل  إعانة على اإلثموالمساعدة في  

 
يتع ق السددددددددددددددؤال بما ُيعر  في فرع التأمين ع ى السدددددددددددددديارات ب صددددددددددددددم عد  المطالبة  

الذي يسداعد ع ى تق يص قسدب التأمين ع ى السديارة.    no claim bonusبالتعولذ  
السددؤال ُيعب ر عن واقع  ال اختبرناه شدد صدديا  ألنا  عم نا في  ددوم لندن، فقد أط عتنا  
بعذ شدددددددددر ات التأمين ع ى  تب عد  المطالبة بالتعولذ تحم  أ دددددددددما  شدددددددددر ات 

ية لدددددددددددددر ة تأمين وهمية في العرام أو تزور الحقاالق والدمإلات ع ى اهورام الر ددددددددددددم
تددأمين  قيقيددة.  عنددد تدددقيق هددذه الكتددب، و ددانددو بددالعدددددددددددددددرات، تبين لنددا أنهددا مزورة،  
مصددددددنوعة في  ددددددوم مرلدي في بإلداد.  وقد شدددددداعو هذه الكتب في أ ددددددوام التأمين  

 اهوروبية بعد اال تالل اهمرلكي ل عرام.
 

https://www.sistani.org/arabic/qa/22055/
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ارها  المزورة واعتب  بالتعولذ   واب السددددديسدددددتاني وا ددددد  في رفذ  تب عد  المطالبة
إلما .  ولجو  البعذ إلى تقديم مث  هذه الكتب المزورة تتناقذ مع مبدأ منتهى  سن 

 الذي ينتظم    عقود التأمين. utmost good faithالنية 
 

أنا أودع في البن  شدهرلا مب إلٌا من المال في برنامج يددبه  :  الساؤال١٦

برندامج التدامين ع ى الحيداة تحدو مسددددددددددددددمى التكدافد  اإل تمداعي لمددة خمب 
ا ا توفيو قب   . دددنوات مثال والمب   م صدددص لبناتي  نوع من االدخار لهم

 ددنوات وانا   ٥وا ا مضددو   .خمب  ددنوات يتم اعطا  بناتي المب   مع الفواالد
 .د الحياة ا ت م المب   مع الفواالدع ى قي

 
 ه  هذا  الل ا   را ؟

 
وا ا  ان  الال ه  يتو ب ع ي  اخرا  ال مب عند قدو   دنتي ال مسدية ا  
ال يتو ب فيه النه نوع من االدخار لبناتي ع ما بانني مدددددتر ة في البرنامج  

 منذ اكثر من  نتين تقرلبا ؟
 

رف الحكومية وانر سااماحة الساايد تدام  لهل  الجواب: ال مانع من االيداع في المصااا
قد أذن بتمل  نصااااف الفوائد بشاااارل التصاااادق بالنصااااف ا خر علي  على[ الفقراء 

https://www.sistani.org/arabic/qa/22623/
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المتدينين. نعم يجي فيها الخمس عند حلول رأ  السااانة الخمساااية وعدم الصااارف  
 .في المؤونة

 
ق  عنه.  ولال   أوال ، أن نُ يبدو أن هذا الجواب ال يضدددددَم   مات السددددديسدددددتاني ب  ما 

الجواب يقضدددددي بجوا  تاإليداع في المصدددددار  الحكوميةت دون المصدددددار  ال اصدددددة.   
 لما ا؟  أهو الد  بضمانة المصار  ال اصة؟

 

أ ن لددده ع ال يحق لددده امتال  فواالدددد إيدددداعددده بدددالكدددامددد  إ  يددد ولال   لدددانيدددا ، أن المودإ 
السددديسدددتاني بتم   نصدددف الفواالد فقب وتبددددر  التصدددَدم بالنصدددف ايخر ع ى الفقرا   
المتدينين.ت  ال نعر  ما هو تع ي   ل .  تر  ه  أن التصددددم هو شدددك  من أشدددكال  
تطهير الفواالد هن الفاالدة في  د  اتها مسددددتهجنة خاصددددة إ ا  انو نسددددبة الفاالدة غير 

 بعذ الفقها ؟ محددة مسبقا ،  ما يقضي بذل 
 

ولال   أيضددا ، ان التصدددم بنصددف الفواالد المتجمعة يقتصددر ع ى تالفقرا  المتدينينت  
وهو ما يثير السدؤال عن صدحة التفرلق بين الفقير المتدين والفقير غير المتدين.  تر  

 ه  ل فقر دين؟
 

نة  نعر  من أدبيات المذهب الدددددديعي أن الُ مب، وهو ما  اد مما ُيعر  بمؤونة السددددد 
م إلى  دددهمين:  دددهم الفقرا  و دددهم اإلما ، اعتمادا  ع ى تفسدددير  واهموال اهخر ، ُيقسددد 

ُه  41خاة لآلية  إ ُخُمسددددددددددر يه م فرأرنب  إب ُتمه مإنه شددددددددددر نإمه من  ددددددددددورة اهنفال: توراعه رُموا أرنبمرا غر
اكإينإ ورابهنإ ا برى  ورالهيرترامرى  ورالهمرسدددددر ي الهُقره لإذإ ولإ ور لإ رب دددددُ .ت  ومن هنا منددددددأ التصدددددم  ور بإي إ لسدددددب

 بنصف الفواالد المستحقة ل مودع ع ى الفقرا  المتدينين.
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ونفهم من هددذه الفتو  أن ل مددا  خمب الفواالددد بعددد إخرا  المؤونددة تعنددد   ول رأس  
السددددددنة الُ مسددددددية وعد  الصددددددر  في المؤونةت، والمؤونة عنوان  بير يمكن أن يدددددددم   

و ما يدفع مقدما  بهد  الحصدددول ع ى خدمة أو عين في الزوا  أو العال  الصدددحي أ
 المستقب .

 
لقد  ا  اهتمامنا بهذا السدددددددددددؤال و وابه هن السدددددددددددؤال يقو  ع ى مقدمة تتع ق بالتأمين  
ع ى الحيداة: تأنا أودع في البند  شددددددددددددددهرلا مب إلدٌا من المدال في برنامج يدددددددددددددددبده برنامج  

لمدة خمب  دددنوات مثال.ت  وهذا   التامين ع ى الحياة تحو مسدددمى التكاف  اال تماعي
 Term Lifeالنوع من التأمين القصدددددددددددددير اه   ُيعر  بالتأمين المؤقو ع ى الحياة 

Insurance 

 
 نقرأ ل سيستاني في ا تفتا  عن الُ مب له عالقة بهذا النوع من التأمين ما ي ي:

 
تكون ع ى نحو  السددؤال: االقسددا  الدددهرلة او السددنولة التي تدفع الى شددر ات التأمين تارة

االلزا  القدانوني  دالتدأمين ع ى السدددددددددددددديدارات وتدارة اخر  تكون ع ى نحو االختيدار  دالتدأمين 
ع ى الحيداة فهد  يجدب فيهدا ال مب عندد رأس السددددددددددددددندة ا  انهدا تددخد  في بداب الضددددددددددددددمدان 

 العقدي؟
 

اخراج  الجواب: إذا كان دفعها مما يناساي شاأنه وال يعدر ترفا  زائدا  على المؤونة لم يجي 
 27خمس االقسال المدفوعة.

 
 

 : كتب سماحة المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستانيموقع م 27

https://www.sistani.org/arabic/qa/0462/ 

https://www.sistani.org/arabic/qa/0462/
https://www.sistani.org/arabic/qa/0462/
https://www.sistani.org/arabic/qa/0462/
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مع اشدددددددددترا  و ود تنا دددددددددب بين الحا ة الحقيقية ل تأمين  تمما ال يعد ترفا   االدا  ع ى 
المؤونةت( وأقسدددددا  التأمين  التي تتنا دددددب مع الو دددددع المالي لصدددددا ب السدددددؤال( فنن 

رفع إخرا  الُ مب من اهقسدددددددددا  المدفوعة ال يعود قاالما .  تكمن أهمية هذا الرأي في  
الحر  عن الددددددد ص الم تز  بفرو  الدينلالمذهب،  ما يقدمه له اإلما ، في التو ه  
لدددددرا  الحماية التأمينية له وه ددددرته، وهو انتصددددار ههمية التأمين في تنظيم الدددددؤون  

 المالية المستقب ية ل د ص.
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 مسائل عقد التأمين
 

كما يرد في موقع مكتب السدددددددددددديسددددددددددددتاني فنن النصددددددددددددوة التالية مسددددددددددددت ة من  تابه  منها   
 35(.الصالحين

 
 عقد التأمين

 
التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضا  أن يدفع مبليا  معينا  اااااااااا شهريا ، أو سنويا ، أو دفعة  
ي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد  د المؤمرِّن أن يؤدر واحدة اااااااااااااااا إلى المؤمرِّن في مقابل تعهر
الذي اشاااااترل التأمين لصاااااالحه مبليا  من المال، أو إيرادا  مرتربا ، أو أير عوف مالي آخر،  

 .في حالة وقوع حادث أو ضرر مبيرن في العقد
 

من القدانون المددني    983ا  لمدا  دا  في المدادة  هدذا التعرل  لعقدد التدأمين يكداد أن يكون مطدابقد 
 :1951( لسنة 40العراقي رقم  

 
التأمين، عقد به ي تز  المؤمإن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المسدددددددددتفيد مب إلا  من المال او ايرادا   
مرتبا  او أي عو  مالي  خر، في  الة وقوع الحادث المؤمن  ددددده، و ل  في مقاب  اقسددددا  او  

 ة مالية اخر  يؤديها المؤمن له ل مؤمإن.اية دفع
 

 
 يمكن قراءة النص في موقع مكتب السيستاني باستخدام هذا الرابط: 35

https://www.sistani.org/arabic/archive/353/ 

https://www.sistani.org/arabic/archive/353/
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وهو تعرل  شداالع يرد بصدي  متددابهة في قوانين بعذ الدولة العربية هن من صداغها أصدال   
من القانون   713(.  ع ى  بي  المث ، ُتعر   المادة  1971-1895هو عبد الر ام السنهوري  

 المدني السوري عقد التأمين  ما ي ي:
 

ي تز  المؤمإن بمقتضدداه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المسددتفيد الذي اشددتر  التأمين  التأمين عقد 
لصددددددددددالحه مب إلا  من المال أو ايرادا  مرتبا  أو أي عو  مالي  خر في  الة وقوع الحادث المؤمن  
أو تحقق ال طر المبين بددالعقددد، و لدد  لقددا  قسددددددددددددددب أو أي دفعددة مدداليددة أخر  يؤديهددا المؤمن لدده  

 36ل مؤمإن.
 

وتنتهي    32ي ي تقدديم التعرل  بعقدد التدأمين عر  مسدددددددددددددداالد  تدأمينيدة تبددأ من مسددددددددددددددألدة رقم  
 31إلى  1.  ال نعر  من موقع مكتب السددددديسدددددتاني إن  انو المسددددداال  من 40بالمسدددددألة رقم 

المسدددداال   بعذ  غير المندددددورة في الموقع هي مسدددداال   ات عالقة بالتأمين.  فيما ي ي اقتبب  
 ها.يوأع ق ع المتع قة بالتأمين 

 
 :: التأمين على أقسام، منها۳۲مسألة 

 
 .التأمين على األشخاص من خطر الوفاة أو بعا الطوارئ اأُلخرى كالمرف ونحو 

 
ومنها: التأمين على األموال كالسااااااايرارات والطائرات والسااااااافن ونحوها من خطر الحريت أو  

 .اليرق أو السرقة أو ما شاكلها
 

 
 .9(، ص 1986)دمشق: مطبعة االتحاد،  عقد التأمين شفيق حربا،  36
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 .للتأمين ال يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فال داعي لذكرهاوهنا  تقسيمات ُأخرى 
 

ال تضدددم هذه التقسددديمات  ميع فروع التأمين.  عموما   انو أقسدددا  التأمين تو ع ع ى التأمين  
البحري  بضدددددداالع و ددددددفن(  التأمين من الحرلق  بضددددددمنه تأمين خسددددددارة اهرباح  التأمين من 

ولاالق التأمين ع ى الحوادث الددددد صددددية، والتأمين من الحوادث  وهو يضددددم طيفا  وا ددددعا  من 
السددددددددددرقة، والتأمين ع ى المر بات، والتأمين من المسددددددددددؤولية، وهو متعدد اهشددددددددددكال، وتأمين  

(   ، وتأمين النقد ألنا  ال زن والنق  مسددددددؤولية رب العم  ودصددددددابات العمال، و ددددددمان اهمانة
أمين أخطار اإلندددددددددددا   اعمال الهند ددددددددددة  والتأمين ع ى الحياة الذي يت ذ أشددددددددددكاال  عديدة  وت

(  وتدأمين اه هزة والمعددات اإللكترونية واهخطدار والكيميداولدة  المددنيدة والميكدانيكيدة والكهربداالية
السددديبرانية المرتبطة بها  ودعادة التأمين االتفاقي واالختياري.  وهذه التقسددديمات ال تسدددتنفد    

 أنواع التأمين.  وهنا  تقسيمات أخر .
 

القول إن تهنا  تقسدددديمات ُأخر  ل تأمين ال ي ت ف الحكم الدددددرعي بالنظر إليها فال داعي إن 
لذ رهات ُيحر  القارل من التعر  ع ى التقسيمات اهخر .   ما أن التعَكز ع ى عد  اختال  
الحكم الدرعي ع يها فيه مصادرة ع ى المط وب، فهنا  ولاالق ل تأمين من أخطار خاصة قد  

بولة من و هة النظر الددددرعي.  ع ى  دددبي  المث ، التأمين ع ى  ددديقان راقصدددة، ال تكون مق
أو التأمين ع ى الطالم  ، أو العب  رة قد ، أو عا   بيانوأو التأمين ع ى صددددددددوت مإلني،  

بين  و ين.  قد تثير هذه اهشددكال من التأمين إشددكالية أخال ية مقاب  المصدد حة االقتصددادية  
 .واهصابع والصدر والحنجرة ورا  التأمين ع ى السيقان

 
 :: يشتمل عقد التأمين على أركان۳۳مسألة 
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اااااااااااااا اإليجاب والقبول من المؤمرِّن والمؤمَّن له، ويكفي فيهما كلر ما يدلر عليهما من    ۲و ۱
 .لفظ أو كتابة أو أيرهما

 .اا تعيين المؤمَّن عليه، شخصا  كان أو ماال   ۳
ة عقد التأمين  ٤  .بداية ونهايةاا تعيين مدر
 

المعرو ة هنا ال تتبع النهج المتبع في معظم الكتب التأمينية، وهي غير  أركان عقد التأمين
 مكتم ة، فقد در و العادة ع ى تحديد هذه اهر ان بثاللة:

 
ر ن الر دددا أو الترا دددي  وبمو به يحدد طرفي العقد: المؤمإن والمؤمرن له، وأه  ية المؤمن له 

 االلتزا  بالعقد(
 

ن القددانون المدددني العرام يجو  أن تيكون محال  ل تددأمين  م  984ر ن المحدد   بمو ددب المددادة  
 ك  شي  مدروع يعود ع ى الد ص بنفع من عد  وقوع خطر معينت(

 
ر ن السددددددددددددددبدب  وهو الددافع ع ى االلتزا  في عقدد التدأمين، فدالتزا  المؤمرن لده هو دفع قسددددددددددددددب  

.  إن التزا     طر  التأمين إلى المؤمإن وهو السددددبب ورا  التزا  اهخير بتعولذ المؤمرن له
 37يعتبر  ببا  اللتزا  الطر  ايخر.

 

 

.  وللتعرف على تفاصيل  26-25(، ص  2018بيروت: منتدى المعارف،    مدخل لدراسة التأمين راجع: منعم الخفاجي،    37

  النظرية العامة للتأمينأكثر ومناقشة لمكونات أركان التأمين يمكن الرجوع إلى كتب أخرى ومنها كتاب بهاء بهيج شكري، 

 .154-116(، ص 1960)بغداد: مطبعة المعارف، 
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ونقرأ في  تب التأمين الإلربية أن عقد التأمين يجب أن يقترن بأربعة شرو : اإليجاب والقبول  
offer and acceptance   والسدببconsideration   واهه ية القانونيةlegal capacity   وعد

ونجد   purpose not contrary to public interest.38تعار  العقد مع المصد حة العامة 
 ما يمال ها في  تب التأمين العربية.

 
: يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجي للضاااارر، كاليرق والحرق والساااارقة  ۳٤مسااااألة 

نوية أو الشااااهرية لو والمرف والموت ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين أقسااااال التأمين الساااا 
 .كان الدفع أقساطا  

 
خ طا  بين أ د مكونات ر ن المح   تعيين ال طر الُمو إب    عند السيستاني  تضم هذه المسألة

ل ضدرر( ور ن السدبب  تعيين أقسدا  التأمين(.  إن هذا ال  ب غير مرغوب   ما أن صدياغة 
يين أقسدددددا  التأمين يجع  عقد المسدددددألة تبدو و أنها ناقصدددددة فه  المراد أن تعيين ال طر وتع

 التأمين مكتمال  وأن  يابهما يدكالن عيبا  في تأ يب عقد التأمين؟
 

: يشاااترل في طرفي عقد التأمين: البلوغ والعقل والقصاااد واالختيار وعدم الحجر ۳٥مساااألة 
 .لسفه أو فلس  ؟[، فال يصحر من الصيير والمجنون والهازل والمكر  والمحجور عليه

 
هذه المسألة ترتبب أيضا  باهه  ية في ر ن الترا ي.  تعميم اشترا  اهه ية ع ى طرفي العقد  
 المؤمإن والمؤمرن له( ال يأخذ بعين االعتبار أن المؤمإن هو في الإلالب شدددددددددددد صددددددددددددية معنولة  

 
38 C. Arthur Williams, Jr., Michael L. Smith, Peter C. Young, Risk Management and Insurance 
(New York: McGraw-Hill, Inc., 7th ed. 1995), pp 405-406. 
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 شددددددددر ة أو  مشية تقد  خدمة  ماية التأمين هعضدددددددداالها( وأن أه يته لمزاولة العم  التأميني  
 مة لعم ه.نظإ المُ الرقابية بمو ب عقد تأ يسه وقوانين الدر ات والقوانين  تتقرر

 
ولجري التفرلق في العدادة بين أه يدة الو وب  كد  إنسددددددددددددددان أهد  الكتسدددددددددددددداب الحقوم وتحمد   
االلتزامدات( وأه يدة اهدا   كد  إنسدددددددددددددددان أهد  ل تعداقدد مدا لم يقرر القدانون عدد  أه يتده أو يحدد  

 39منا(.
 

االشدددددددددترا  في هذه المسدددددددددألة  الب وي، العق  ... الش( ُيصدددددددددن ف تحو عنوان  الجز  اهول من
الددددددددد ص  ام  اهه ية  والجز  الثاني  الصددددددددإلير، المجنون ... الش( يصددددددددنف تحو عنوان 

 الد ص ناقص اهه ية.  يقول بها  بهيج شكري:
 

ا  محضددا  وباط ة  إن التصددرفات التي يقو  بها ناقص اهه ية تعتبر صددحيحة إ ا  انو نافعة له نفع
إن  انو  دددارة به  دددررا  محضدددا .  أما إ ا  انو داالرة بين النفع والضدددرر  ما هو الحال بالنسدددبة  
لعقد التأمين فننها تكون موقوفة ع ى إ ا ة من له  ق اإل ا ة وهو الولي أو الوصددددددي المنصددددددوب  

 40الإلف ة.  بالنسبة ل صإلير المميز والمعتوه، والمحكمة أو وصيها بالنسبة ل س يه و ي
 

: عقد التأمين من العقود الالزمة، وال ينفسخ إالر برضا الطرفين، نعم، إذا اشترل ۳٦مسألة 
في ضاااامن العقد اسااااتحقاق المؤمَّن له أو المؤمرِّن أو كليهما للفسااااخ جاز الفسااااخ حسااااي 

 .الشرل
 

 
 . 124نقالً عن شكري، مصدر سابق، ص  39
 .125شكري، ص  40
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ينطوي ع ى تعميم    irrevocable contractالقول بددأن عقددد التددأمين من العقود الال مددة  
ف يب    هذه العقود ال مة و ل  هن الحقوم وااللتزامات المتضدمنة في عقد التأمين تنقضدي 

بعذ عقود التأمين ال مة لطرفي العقد، بمعنى     41بالوفا  أو با ددددددددددددددتحالة التنفيذ أو بالتقاد .
اب ة ل لإلا  إال في  االت خاصدددددددة،  عقود التأمين الهند دددددددي  تأمين  افة أخطار أنها غير ق

المقاولين وتأمين  افة أخطار النصددددب( إ  أنها تبدأ وتنتهي مع عقد اإلندددددا .  ولدددددتر  عقد 
اإلندددددددددا  ع ى المقاول إكمال اإلندددددددددا  بإلذ النظر عن الصددددددددعوبات والك فة إال في  االت 

 42العقد. معينة هي خار   يطرة طرفي
 

ولحق ه د طرفي العقد فسدددددددش العقد في بعذ الحاالت.  ع ى  دددددددبي  المث ، في  الة عد  
تسدديد المؤمن له لقسدب التأمين المسدتحق يحق عندها ل مؤمإن فسدش العقد.   ما يحق له فسدش 

واال تفددا   العقددد في  ددالددة إخفددا  المؤمن لدده ل بيددانددات الجوهرلددة أو اإلدال  ببيددانددات  ددا بددة  
 بأقسا  التأمين المسددة.

 
في وليقة التأمين ع ى الحياة، يجو  لحام  الوليقة تعيين مسددددددددتفيد غير قاب  ل لإلا  أو قاب  
ل لإلا  ال ددددددددتال  منفعة الوليقة  مب   التأمينلالرصدددددددديد المتراكم( في  الة وفاته.  وهكذا فنن 

ع يه غير ممكن إ ا  ان المسدتفيد ُمسدم ى    رمان المسدتفيد من منفعة الوليقة بعد وفاة المؤمرن
 في الوليقة.

 

 
 .319-314انقضاء الحقوق وااللتزامات، ص شكري،  41
(،  2017، ترجمة تيسير التريكي ومصباح كمال )بيروت: منتدى المعارف،  األخطار والتأمين في صناعة اإلنشاءنائل بني،    42

 . 332-329خصائص عقد اإلنشاء، ص 
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د ، كان للمؤمَّن له إلزامه بذل  اااااااااااااااااااااا ولو  ۳۷مساألة  : إذا تخلرف المؤمرِّن عن العمل بتعهر
ل إلى الحاكم الشرعي أو أير  اااااا وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبل  التأمين  بالتوسر

  قسط التأمين[.
 

  فدده عن تنفيددذ تعهددده بمو ددب عقددد التددأمين، المتجسددددددددددددددددد في وليقددة  إلزا  المؤمإن في  ددال ت
التدأمين، خيدار يمكن أن ي جدأ إليده المؤمرن لده.  نفهم من ت  ف المؤمإن عن الوفدا  بدالتزامداتده  
رفذ مطالبة المؤمرن له بالتعولذ.  ربما يكون هنا   دددددددددبب أو أ دددددددددباب و يهة لعد  قبول 

رر أو اهموال المتضدررة من  را  الحادث بإلطا   المطالبة  عد  شدمول الحادث المسدبب ل ضد 
 وليقة التأمين.

 
نفتر  أن خيار فسدش العقد المعرو  في هذا الجواب يتضدمن الفسدش من تارلش بد  التأمين  
لكن ا دترداد قسدب التأمين بالكام  مسدألة قاب ة ل نظر  ل  هن المؤمرن له يسدتطيع أن يحا ج 

قوع الحادث مو دددددددددوع المطالبة، وأن فسدددددددددش العقد ال يترتب  بأنه  ان م تزما  بالتإلطية لحين و 
 ع يه إر اع قسب التأمين بالكام  ب  من تارلش الفسش.

 
من المفيددد هنددا أن نتددذ ر بددأن وليقددة التددأمين توفر  ليددة ل تحكيم بين المؤمرن لدده والمؤمإن في  

ى المحداكم  دال عدد  اتفدام الطرفين  ول تسددددددددددددددولدة المطدالبدة  مب   التعولذ(، أو ال جو  إل
وهو ما   –وخاصدة عندما يكون عد  االتفام ُمنصدب ا  ع ى تفسدير شدرو  وأ كا  وليقة التأمين  

ندددددددددددهده في الوقو الحا ددددددددددر في بعذ الدول، ومنها برلطانيا، إ  هدد أو لجأ مجموعة من 
المؤمرن لهم بنقامة الدعو  ع ى شدددددر ةلشدددددر ات تأمين ترفذ التعولذ عن خسدددددارة اهرباح  

 .19-م بسبب  االحة  وفيدل مؤمرن له
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ر في عقد التأمين ريام المؤمَّن له بدفع مبل  التأمين  قسااااط التأمين[ ۳۸مسااااألة  : إذا تقرر
أقساطا ، فتخلف عن تسديد قسط اااا كمرا أو كيفا  اااا لم يجي على المؤمرِّن القيام بدفع المبال  

د بدفعها عند وقوع الضارر المعيرن، كما ال يحتر للمؤمَّ  د  من  التي تعهر ن له اساترجاع ما سادر
 .أقسال التأمين

 
ينطوي عقد التأمين ع ى التزامات متقاب ة بين المؤمإن   دددددددددمان التعولذ من  لار اهخطار 
المؤمرن  دها( والمؤمرن له  تسديد قسب التأمين دفعة وا دة أو في مواعيد يتفق ع يها(.  في  

التأمين قد ينح   العقد ولندددددددددددأ عنه  لارا   ا تسددددددددددديد قسددددددددددب  ه ال اإلخالل بدددددددددددرو  العقد ومن
إن اشدددددددترا      43بمقتضدددددددى القانون أو اإل را ات واه كا  المعمول بها في صدددددددناعة التأمين.

تسدددددديد قسدددددب التأمين مسدددددبقا  يقو  ع ى أ ددددداس اقتصدددددادي وهو أن المؤمإن بحا ة إلى تعزلز  
 مدة التأمين. رأ ماله بتجميع اهقسا  لتمول  ط بات التعولذ التي تندأ خالل

 
نقرأ في الددددددرو  العامة إل د  ولاالق التأمين ع ى الحياة أن أقسدددددا  التأمين وا بة التسدددددديد  

 grace periodفي المواعيددد المحددددة بوليقددة التددأمين، وأن المؤمإن يمن  المؤمرن لدده مه ددة  
ول الذي  قدرها، ع ى  دبي  المث ، أربعة عددر يوما  من تارلش اال دتحقام فيما عدا القسدب اه

دددددر  المه ة الزمنية لسددددداد مع نفا  غطا  التأمين.  وهذه المه ة ُتعر  بمقدما  يجب تسددددديده 
القسدددددددددب والتي يكون المؤمإن بعد انتها ها غير م زما  بدفع التعولذ ل مؤمرن له أو ل مسدددددددددتفيد  

 عد   داد القسب. بسببمن وليقة التأمين 
 

 
تفصيلية بشأنها في كتاب الدكتور إن تعليقنا على هذه المسألة فيه شيء من العمومية، ويمكن التعرف على بعض الحجج ال 43

- 275(، ص  1991)القاهرة: د. ن.، الطبعة الثالثة،    أحكام التأمين: دراسة في القانون والقضاء المقارنين أحمد شرف الدين،  

290. 
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ى الحياة والتأمين الصددددددددحي ع ى دفعات،  أن تكون في العادة يتَم  دولة أقسددددددددا  التأمين ع 
ربع  دددددنولة عند بداية    لاللة أشدددددهر أو نصدددددف  دددددنولة.  في  ال تأخر دفع القسدددددب عند 
ا دددددددددتحقاقه ي جأ المؤمإن إلى وقف غطا  التأمين أو تع يق ال دمة  ما في التأمين الصدددددددددحي 

عربية أن مفعول وقف ولرد في بعذ التدددددددرلعات اللحين تسددددددديد قسددددددب التأمين المسددددددتحق.   
الإلطدا  ال يكون ندافدذا  إال بعدد مرور مددة معيندة ع ى تو يده إندذار بدالددفع إلى المؤمن لده بد خر  

تو يه   44مرقر  له يعرفه المؤمإن و ل  بر دددالة مضدددمونة الوصدددول والتذ ير بأ   دفع القسدددب.
 اإلنذار ممار ة معمول بها في صناعة التأمين شرقا  وغربا .

 
كما أن المؤمإن ع ى الحياة ي جأ عند وفاة المؤمن ع يه إلى خصدددددددددددم اهقسدددددددددددا  الجزالية غير 

الذي    outstanding premium instalmentالمسددددة لتكم ة القسددب المسددتحق ل تأمين  
 يكون  ارلا  وقو الوفاة.

 
ده من أقسددددا  التأمينت  القول الوارد   في هذه المسددددألة إنه تال يحق  ل مؤمبن له ا ددددتر اع ما  ددددد 

صدددددددددددددحي ، بددددددددددددددك  عا ، باعتبار أن المؤمإن  ان قد التز  بتوفير  ماية التأمين  تى تارلش 
توقف المؤمرن له عن  ددداد قسددب التأمين.  ومن المفيد هنا أن نقتبب الدددرح الذي قدمه بها  

 Cancellingالو يب تحو عنوان تألر اإللإلا  في رد قسب التأمين  بهيج شكري في معجمه  

Returns: 
 

يدددير هذا المصددط   إلى التزا  المؤمإن برد  ام  قسددب التأمين في  الة وقوع عقد التأمين باطال ،  
ما لم يكن  بب البطالن غش المؤمن له.  أما في  الة فسش العقد، فنن  ان الفسش بسبب إخالل  

 
 يتعلّق بإصـدار مجــلّة التـأمــين التونسية.  1992مــارس  9مــؤّرخ في   1992لســـنة  24رقم  من القانون  11الفـــصـــل  44

http://ftusanet.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A/code-des-assurances/ 

http://ftusanet.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A/code-des-assurances/
http://ftusanet.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A/code-des-assurances/
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ب التصددددرل  أو بأي شددددر  من شددددرو  العقد قد تم بحسددددن نية و ب ع ى المؤمإن أن  المؤمإن بوا 
يرد الجز  النسدددددبي من قسدددددب التأمين المقاب  لفترة العقد المتبقية.  أما إ ا  ان اإلخالل بسدددددو  نية  

 فال ي تز  المؤمإن برد أي  ز  من القسب.
 

 ق المؤمإن اال تفا  بقسددددددب المدة وفي اه وال التي يتم فيها الفسددددددش بط ب من المؤمن له، فمن  
 القصيرة عن فترة  رلان العقد ورد الباقي إلى المؤمن له.

 
وفي التأمين البحري ع ى السدفينة، إ ا ألإلي العقد ت قااليا  بسدبب تإلير م كية السدفينة أو  نسديتها أو  

قسددددب التأمين  ( من Pro Rata هة إدارتها أو تإليير تصددددنيفها، التز  المؤمإن برد الجز  النسددددبي  
 45عن الفترة الال قة ل لإلا .

 
 وترد في معظم ولاالق التأمين شروطا  خاصة بنلإلا  وليقة التأمين وايلار المترتبة ع يه.

 
ة خاصاااااة، بل هي تابعة لِّما يترفت عليه ۳۹مساااااألة  : ال تعتبر في صاااااحرة عقد التأمين مدر

 .الطرفان: المؤمرِّن والمؤمَّن له
 
التددأمين ع ى أندده عقددد  مني يقترن بمدددة يتم االتفددام ع يهددا بين طرفي العقددد ف عقددد  صددددددددددددددنب يُ 

ولنص ع يها في العقد.  وقد  رت العادة تحديد مدة العقد في التأمينات العامة بسدددددنة وا دة.  
 لكن هنا   االت تقترن بأق  من  نة أو تمتد لعدة  نوات.

 
 

إنجليزيبهاء بهيج شكري،    45 التأمين،  الوسيط في مصطلحات وشروط  ج، الجزء األول )عمان: دار 2،  عربي-المعجم 

 . 223(، ص 2016الثقافة، 

 

 ويمكن الرجوع أيضاً إلى 

John Birds, Modern Insurance Law (London: Sweet & Maxwell, 1982), Ch 8 Premiums, pp 
130-137. 
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د هق  من  ددددددددددددددنة إ  أن تنفيذ عقد النق   ففي التأمين من  وادث النق  البحري تكون مدة العق
 travelل بضدددددددددداالع قد يسددددددددددتإلرم أق  من  ددددددددددنة.  وُق  مث   ل  عن التأمين ع ى السددددددددددفر 

insurance   الذي يتحدد من بد  السدددددددددفر لحين انتهااله وأغ ب اه دددددددددفار تسدددددددددتإلرم أياما  أو
ليقة تأمين  افة بضدعة أ دابيع.  وفي التأمين الهند دي  وليقة تأمين  افة أخطار المقاولين وو 

أخطار النصددددب( تتحدد مدة التأمين وفقا  لفترة عقد اإلندددددا  الذي يسددددتإلرم بضددددعة شددددهور أو 
عدة  ددددددنوات  سددددددب طبيعة المدددددددروع اإلنددددددداالي.  وفي بعذ عقود التأمين ع ى الممت كات  

لقدا    long term agreementيمكن أن يتفق الطرفدان ع ى إبرا  عقدد لثالث  ددددددددددددددنوات  
ي  ددعر التأمين مع مرا عة السددعر     ددنة اعتمادا  ع ى خبرة ال سددارة ف discountخصددم  

 المتكبدة من قب  المؤمرن له خالل السنة.
 

أما في التأمين ع ى الحياة فنن مدة التأمين قد تكون مرتبطة بمدة القر  المضدددددددددمون بوليقة  
ي عقود تأمين التأمين ع ى الحياة، وقد تمتد المدة لتكون عددددر  دددنوات أو لاللين  دددنة  ما ف

 الحياة المرتبطة باالدخار من أ   توفير معا  تقاعدي.
 

مبدأ التضامن اال تماعي التعاوني  وبالنسبة ل جماعاتلالجمشيات التي تعتمد في عم ها ع ى  
 التددأمين التبددادلي( فددنن مدددة العقددد قددد تكون غير محددددة وترتبب ببقددا  أو خرو  العضددددددددددددددو  

 المدار  من الجمشية.
 

ة مهمة تسدددددتحق التع يق بالنسدددددبة لعقود تأمين المسدددددؤوليات القانونية المبرمة ع ى هنا  مسدددددأل
فقد ينتهي العقد   occurrence basisأ ددداس تارلش وقوع الحادث المسدددبب لقيا  المسدددؤولية  

وبعد  دددددنة أو أكثر من تارلش االنقضدددددا  يتقد  المؤمن له بط ب تعولذ لددددددر ة التأمين عن  
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 صددددددددد  في عقود تأمين المسدددددددددؤولية ل ددددددددددر ات المصدددددددددنعة   ادث وقع في الما دددددددددي،  ما 
 لأل بستوس التي تسببو بأمرا  ل عام ين.

 

ن رأ  مالها من األموال المشااتركة ٤٠مسااألة  : إذا اترفت جماعة على تأساايس شااركة يتكور
بينهم، واشاترل كلر منهم على ا خرين في ضامن عقد الشاركة أنره على تقدير حدوث حادثة 

نوعها في ضمن الشرل اا على نفسه أو ماله اا من دار  أو سيارته أو نحو ذل  اا أن  اا حدد  
تقوم الشركة بتدار  خسارته في تل  الحادثة من رأ  مال الشركة أو أرباحها، وجي العمل  

 .بالشرل ما دام العقد باريا  
 

ق في الدار  يجب أن يكون رأ ددمال الدددر ة  افيا  لتعولذ اه ددرار المترتبة ع ى  ادث  رل
أو  ادث اصددددطدا  ل سدددديارة،  ل  هن وقوع أكثر من  ادث ه دهم أو عدد منهم قد يسددددتنفد 

ن من إ هامات اهعضا  واهرباح المتجمعة من ا تثمار رأس المال.  رأس المال الُمكو 
 

عر  بجمشيات الصددداقة أو  مشيات اهخوة  إن االتفام بين أعضددا  هذه الجماعة شددبيه بما يُ 
friendly societies  التي  انو معروفة في أوروبا والتي  انو تضدددددددم العام ين في مجال

 مهني معين، أي أنها مؤ سة مإل قة مقصورة ع ى أعضاالها.
 

مدددددرواية مث  هذه الجماعة،  ما  ا  في  2005وقد أقرب قانون تنظيم أعمال التأمين لسددددنة  
 لالثا :-4المادة 

 
مجموعة من االشددددددددددددد اة لتعولذ من ت حقه خسدددددددددددددارة معينة منهم من يجو  االتفام بين   -لالثا  

صددددندوم تجمع فيه تبرعاتهم باعتماد مبدأ التضددددامن اال تماعي التعاوني وتحم  ال سددددارة بدددددك   
 تبادلي بين أعضااله.
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لكن ديوان التأمين، هيضة اإلشدددددددددددرا  والرقابة ع ى التأمين في العرام، لم يصددددددددددددر  تى اين 

مبدأ التضددددددامن اال تماعي لمث  هذه الجماعات التي تعتمد في عم ها ع ى  ال واال  التنظيمية  
 التعاوني.

 
عام ة إن ما يميز شددر ات التأمين التجاري وشددر ات التأمين اإل ددالميلالتكاف ي،  مؤ ددسددات 

going concernهو اعتمادها ع ى رأ دمال تحدده هيضات اإلشدرا  والرقابة ع ى شدر ات ، 
ن التي يسدددددددددها  مهور المؤمن لهم  المتبرعون  ما تسدددددددميهم بعذ  التأمين، وأقسدددددددا  التأمي

شدددددددر ات التأمين اإل دددددددالمي(، والم صدددددددصدددددددات الفنية واال تياطيات التي تحتف  بها لمقاب ة  
التزامداتهدا بتعولذ المؤمن لهم أو المسددددددددددددددتفيددين من وليقدة التدأمين، واهربداح النداشددددددددددددددضدة من 

 ا تثماراتها، و ماية إعادة التأمين.
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العراقيي    ديننصيييوص لبعض رجيال الي 
 حول التأمي

 

 
 

 مقدمة
 
 ل1ت
 

ألنا  بحثي لموقف  ية   السددددددددديسدددددددددتاني من التأمين تعر فو ع ى بعذ النصدددددددددوة  
وهدذا مدا ألدار عنددي مجدددا  القصدددددددددددددديرة لعددد من ر دال الددين العراقيين  ول التدأمين.   

مو ددوع  ياب درا ددة تارلش التأمين وتطور المواقف من مؤ ددسددة التأمين في العرام.   
ع ى  دددددددددؤال: ه  لدينا مواقف فكرلة معينة    إن مث  هذه الدرا دددددددددة قد تفيد في اإل ابة

تجاه هذه المؤ دددسدددة؟  ولفيد أيضدددا  في توفير أر دددية لدرا دددة تألير هذه المواقف ع ى 
صدددددددددناعة التأمين العرا ية  ددددددددد با  وديجابا .  وأعني بهذا دور هذه المواقف في تددددددددددكي   

 النظرة العامة  ات اهلر الدعبي تجاه مؤ سة التأمين.
 



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   67حة  صف 

 

،  محاولة أولية لتقديم نصددددوة  noteل القصددددير، وباه ر  المذ رة  ولأتي هذا المقا
الكتابات الدينية العرا ية هذه، وهي نصدددددددددددددوة غير مكتم ة هن مؤلفي الكتاب، الذي  
يضددددم هذه النصددددوة التي اقتبسددددتها منه، عمدوا إلى ت  يص أفكار أصددددحابها وليب  

قوا منها هذه النصددددددددوة  النق  الحرفي لها.   ما أنهم لم يذ روا المصددددددددادر التي ا ددددددددت
وتارل ها.   م  أن يأخذ البا ثون ع ى عاتقهم مهمة الكدددددددددددددف عن هذه المصددددددددددددادر  

 1والعم  ع ى درا تها نقديا  وتقديم ا تنتا اتهم ل قرا .
 
 ل2ت
 

هن الهد  من المقال هو مجرد تقديم هذه النصدوة الدينية ل قرا ، وخاصدة الذين لم 
فننني لن أقو  بتح ي ها وتقييمها، وأكتفي باإلشارة السرلعة إلى أن يتعرفوا ع يها  ابق ا،  

أصدددددددحاب هذه النصدددددددوة بعيدين عن  ليات عم  التأمين الحديث، مث ما هم بعيدين  
 عن الو يفة اال تثمارلة ل ندا  التأميني ومساهمته في التنمية االقتصادية.

 
 ة التي يرمي  اتبها  تضددددددم بعذ النصددددددوة  الما  فيه من التعميم ما يفسددددددد اهطرو 

إلى بيانها  القول: تإ ا  ان التأمين ع ى اهموال من خطر معين  السددرقة والإلصددب،  
فهذه المسددضولية  االزة شددرعا ، ودن  انو من الحوادث الكونية التي تجري فيها المقادير  
اإللهية السدددددددددماولة فالكفالة بها من الميسدددددددددر والقمار.ت فهو يجيز التأمين ع ى اهفعال  

لتي يقو  بها اإلنسدددان  السدددرقة والإلصدددب، لكنه يحر  التأمين ع ى ال سددداالر الناشدددضة  ا
عن  وادث الطبيعدة وهي التي يعزوهدا إلى المقدادير اإللهيدة السددددددددددددددمداولدة  وهو مدا  دان 

 
 شبكة االقتصاديين العراقيين ندرت أصال  في موقع  1
-Texts-Iraq-in-Insurance-and-content/uploads/sites/2/2020/09/Religion-http://iraqieconomists.net/ar/wp

IEN.pdf 
 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Religion-and-Insurance-in-Iraq-Texts-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Religion-and-Insurance-in-Iraq-Texts-IEN.pdf
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(.  بمعنى  خر، فننه Acts of Godيصددددددددط   ع يه في بعذ ولاالق التأمين بشبارة  
اهعددداد الكبيرة( الددذي يقف ورا  فهم  وادث ي إلي الع م  نظرلددة اال تمدداالت وقددانون  

 الطبيعة والحماية من  لارها من خالل التأمين مثال  أو و اال  إدارة ال طر اهخر .
 

ا قب    إن الفرم بين القمار والتأمين هو أن القمار ي  ق خطرا  مصطنعا  لم يكن مو ود 
التدددأمين ال ي  ق ال طر بددد  يعمددد  ع ى ال ت  ي  من  لددداره  المقدددامرة، في  ين أن 

 وق  مث   ل  بالنسبة ل ميسر.  بتحول  عب  تمول ها ع ى عاتق شر ة التأمين.
 

أو الزعم، في أ دد النصددددددددددددددوة، بدن مداع الفقهدا  ع ى منع التدأمين وعدد   وا ه مط قدا   
ا(، هن تفت  مثد  هدذا البداب خطورة ع ى الدددددددددددددددرلعدة.ت  وهو    وهدذا اإل مداع ليب قداالمد 

بأطرو ة صدددددددا بها في رفذ التأمين.  ه  أن و ود مؤ دددددددسدددددددة   قول فيه تعميم ُي إ   
ة  التأمين والمؤلدين لها يرقى إلى مسدددددددتو  التهديد ل ددددددددرلعة؟  وه  أن الددددددددرلعة هدددددددد 

 بحيث ال تستطيع أن تتعام  مع هذه المؤ سة ع ى المستو  النظري والعم ي؟
 
 ل3ت
 

م يكن يحتد  شددددددددددددددراية  اتبداع اهديدان التو يدديدة اهخر ،  داليهوديدة والمسدددددددددددددديحيدة، لإن 
ا   في تفكيرهم و تددابدداتهم مقددارنددة بددالكم الكبير من و بير ا التددأمين عندددهم  يزا  م مو ددددددددددددددد 

فتاو  ر ال الدين اإل دددددددددددددالميين والكتب واهطارل  اهكاديمية التي تتناول مو دددددددددددددوع  
 التأمين وموقف الدرلعة منه.

 
برفذ تالتأمين ع ى اهشددددد اة وأروا هم  اإل دددددالميين  في الإلالب يكتفي ر ال الدين  

ا ع ى تفسدددددديرات معينة ل نصددددددوة الدينية وعد   و ياتهمت  التأمين ع ى الحياة( اعتماد 
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و ود أدلة شددددددراية ع يه.  لم يسددددددتحضددددددر هؤال  دور نظا  القيم في االبتعاد عن هذا 
اإلنسان    التأمين، وهو ما اعتمد ع يه البعذ في الإلرب.  فهذا النظا  يدين تقييم  ياة

وموته بالمعايير القاالمة ع ى النقود باعتبار أن اإلنسدددان  يمة ع يا وهذه القيمة ليسدددو  
اختزال الحياة البددددددرلة إلى  ددددد عة.   مو دددددوعا  ل تعرل  من خالل النقود، أي ال يمكن  

لكن هذا الموقف الف سدددددددفي انحسدددددددر في الواقع نظر ا لتعقيد الحياة االقتصدددددددادية وتطور  
تية التي  ددداهمو في نددددو  مؤ دددسدددات  ديدة مت صدددصدددة بالتعام  مع الع و  الرلا دددا

ايلدار االقتصددددددددددددددداديدة ل وفداة ل ددمدة الحدا دات العم يدة الحيداتيدة ل ُمعدالين بعدد وفداة رب 
ا  خر ا تمثب  باالدخار وبتجميع أرصددددة التأمين   اه دددرة.  وهذا قب  أن يت ذ التأمين ُبعد 

 وا تثمارها.
 
 ل4ت
 

النصدوة  جز  من درا دة تارلش التعام  الفكري النظري مع  يمكن أن ننظر إلى هذه
مؤ سة التأمين في العرام.  إن هذه النصوة، من رأيي، ال تدك  مع بعضها موقفا  
متجانسدددددددددا  من مؤ دددددددددسدددددددددة التأمين، وليب فيها ما يو ي بو ود مدر دددددددددة فكرلة عرا ية  

تها، ع ى ما متجانسدددددة ل تأمين اإل دددددالمي  فهي تددددددتر  في العر  والحجة، ع ى ق   
عر ددده أيضدددا  ع ما  دين  خرون وأ ددداتذة شدددرلعة وغيرهم خار  العرام.  ومثُ  غيرها 
تتو ع هذه النصددددددددددوة ما بين تحرلم وتح ي  التأمين.  ربما هنا  نصددددددددددوة تضددددددددددم  

 مواقف دينية يخرلن يمكن الكدف عنها بالبحث لتضا  إلى النصوة أدناه.
 

.   ع شار  المهذب للشايرازي لامام النووي المجمو اقتبسدو النصدوة التالية من  تاب 
 هنا  عدة طبعات لكتاب المجموع شرح المهذب منها:
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ل ما  أبي   رلا محيي الدين بن شدددددددددر     2ل دددددددددديرا ي   كتاب المجموع شاااااار  المهذب
 (.1980تحقيق: محمد نجيب المطيعي   دة: مكتبة اإلرشاد،  3النووي،

 
 ددددددددددددددحدام إبراييم بن ع ي بن يو ددددددددددددددف ل ما  أبي إ  تكملاة المجموع شااااااااار  المهاذب

الددددددددددددددديرا ي، تددألي  الددددددددددددددديش عددادل أ مددد عبددد الو ود و خرون  بيروت: دار الكتددب  
 الع مية(.

 
 ما و ددددددددددعه الددددددددددديرا ي وأكم ه   المجموعلقد  ا  إ ددددددددددافة   مة تتكم ةت ل عنوان هن 

النووي ومن بعده السددددددبكي ومن لم المحررلن والمحققين في القرن العدددددددرلن لم يضددددددم  
 ود المستحدلة  عقد التأمين.العق
 

 5204-518، ة 14النصوة أدناه مقتبسة  رفيا  من طبعة دار الكتب الع مية،   
 

 
 (.1083- 1003ي بن يوسف الشيرازي )إسحاق إبراهيم بن عل 2
 (.1277-1233أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) 3
4 

https://books.google.co.uk/books?id=6sR9DwAAQBAJ&pg=PT513&lpg=PT513&dq
=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7

84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%9%%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D
-9%82&source=bl&ots=oewNPJSJcn&sig=ACfU3U3rHgHQ0MgyNg7tYL8arWnGD

qPcg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF363_ur3qAhXCSRUIHfwYCfgQ6AEwAHoECAL
cQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%

%D9%8A%20%D8%A7%D9%9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81D
4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&f=false8 

 إن نص هذا الجزء من الكتاب بصيغته اإللكترونية ليس كامالً فالعديد من صفحاته مفقودة. 

https://books.google.co.uk/books?id=6sR9DwAAQBAJ&pg=PT513&lpg=PT513&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=bl&ots=oewNPJSJcn&sig=ACfU3U3rHgHQ0MgyNg7tYL8arWnG-LqPcg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF363_ur3qAhXCSRUIHfwYCfgQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=6sR9DwAAQBAJ&pg=PT513&lpg=PT513&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=bl&ots=oewNPJSJcn&sig=ACfU3U3rHgHQ0MgyNg7tYL8arWnG-LqPcg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF363_ur3qAhXCSRUIHfwYCfgQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=6sR9DwAAQBAJ&pg=PT513&lpg=PT513&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=bl&ots=oewNPJSJcn&sig=ACfU3U3rHgHQ0MgyNg7tYL8arWnG-LqPcg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF363_ur3qAhXCSRUIHfwYCfgQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=6sR9DwAAQBAJ&pg=PT513&lpg=PT513&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=bl&ots=oewNPJSJcn&sig=ACfU3U3rHgHQ0MgyNg7tYL8arWnG-LqPcg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF363_ur3qAhXCSRUIHfwYCfgQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=6sR9DwAAQBAJ&pg=PT513&lpg=PT513&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=bl&ots=oewNPJSJcn&sig=ACfU3U3rHgHQ0MgyNg7tYL8arWnG-LqPcg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF363_ur3qAhXCSRUIHfwYCfgQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=6sR9DwAAQBAJ&pg=PT513&lpg=PT513&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=bl&ots=oewNPJSJcn&sig=ACfU3U3rHgHQ0MgyNg7tYL8arWnG-LqPcg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF363_ur3qAhXCSRUIHfwYCfgQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=6sR9DwAAQBAJ&pg=PT513&lpg=PT513&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=bl&ots=oewNPJSJcn&sig=ACfU3U3rHgHQ0MgyNg7tYL8arWnG-LqPcg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF363_ur3qAhXCSRUIHfwYCfgQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=6sR9DwAAQBAJ&pg=PT513&lpg=PT513&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=bl&ots=oewNPJSJcn&sig=ACfU3U3rHgHQ0MgyNg7tYL8arWnG-LqPcg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF363_ur3qAhXCSRUIHfwYCfgQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&f=false
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 النصوص
 

 مفتي الديار العرارية  50الشيخ نجم الدين الواعظ،
 

الددذي تقو  بدده الدددددددددددددددر ددات ع ى اهشدددددددددددددد دداة وأروا هم و يدداتهم،  قددال: إن التددأمين ال دداة  
وأمالكهم، وع ى اهمال  واهموال التي يتعاطها التجار  خوفا  من الإلرم أو الحرم أو السرم  

ليب إال من باب الميسدر والقمار، وليب له دلي  شدرعي يسدتند   -أو الت ف في البر أو البحر  
 إليه في   ه.

 
مسددددددددضولية يسددددددددمى شددددددددرعا : الكفالة، في ز  الكفي      ددددددددرر يقع ع ى وقال: إن التأمين من ال

 المتعاقد.
 

وقال: إنه إ ا  ان التأمين ع ى اهموال من خطر معين  السددددرقة والإلصددددب، فهذه المسددددضولية  
 داالزة شددددددددددددددرعدا ، ودن  داندو من الحوادث الكونيدة التي تجري فيهدا المقدادير اإللهيدة السددددددددددددددمداولة  

 لقمار.فالكفالة بها من الميسر وا
 

وقال: إن اهموال والنقود واهورام النقدية التي تودع لد  البنو ، فيسد فونها ل إلير ولتصدرفون  
فيها تصدددددر  المال ، ليب لمن أودعها إال رأس ماله، وما  اد يعتبر ماال   ددددداالعا   دددددبي ه أن 

 يو ه إلى الصدقة وأعمال ال ير.
 

 
 . (1976-1880نجم الدين الواعظ ) 50
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 من علماء العراق 51الشيخ أمجد الزهاوي 
 

 هب إلى أن التأمين محر  بجميع أنواعه، وتأباه القوانين الدددددددددددراية بنطالم من نا ية تع يق  
اال تحقام ع ى ال طر، وهو ممنوع باتفام الفقها ، ولعد  و ود عو  لابو، وأشار إلى ما 

ا،  قدالده ابن عدابددين، لم قدال: وع يده: فقدد أ مع الفقهدا  ع ى المنع، وال أر  لدذلد     وا  ا مط قد 
 وفي فت  مث  هذا الباب خطورة ع ى الدرلعة.

 
 الشيخ عبد هللا الشيخلي من علماء العراق

 
بين أن الدددددددارع الحكيم إنما شددددددرع اه كا  لمصدددددد حة الشباد، وإلقامة مجتمع  دددددد يم متما دددددد  

وخصددداالصددده وما مهذب، تتوفر له أ دددباب السدددعادة والرفايية، وبين مزايا التددددرلع اإل دددالمي 
 ددددددددددددددار ع يده المجتهددون، و ي  ر ع  ثير منهم عن ا تهدادهم ع ى وفق مدا وقفوا ع يده من 

 عر  وعادات.
 

 وقال: إن عقد التأمين عقد مستحدث، و  ر التأمين ع ى اهش اة وع ى اهموال.
 

وقال: إنها  ات فواالد عظيمة لألشددددددددددد اة وأرباب التجارة واهعمال، وليب فيها شدددددددددددي  من 
 ورات، وفي القول بتحرلمها أ رار  بيرة بالناس.المحظ

 
وقدال: إن مدا يكون فيهدا من غرر و هدالدة ال يقتضددددددددددددددي تحرلمهدا، والقول بدأنهدا مثد  المقدامرة  

 والمراهنة، أو بأن فيها أك  أموال الناس بالباط  ال ي  و من تعسف.
 

 . (1967-1882أمجد الزهاوي ) 51



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   73حة  صف 

 

 
والربا والإلبن وغير   لم قال: لما  ان هذا العقد خالي ا من الإلرر والضدددددددرر والإلش واال دددددددتإلالل

و ود القاطع من  تاب أو  دددنة ع ى التحرلم، ونظر ا      ل  من اه دددباب المحرمة، ونظر ا لعد
أر : أن عقد التأمين ع ى البضداالع وما شدابهه   –لحا ة المسد مين إليه، وتعار  الناس ع يه  
 من العقود، ال إلم ع ى الذين ي تزمون به.

 
 يطاء، إمام من مجتهدي النجف األشرفآية هللا الشيخ علي آل كاشف ال

 
قدال: إن البحدث يتط دب من الفقيده أن يعر  عقدد التدأمين ع ى مدا يحتمد  تطبيقده ع يده من 
المعدامالت الدددددددددددددددرايدة، فدنن لم يظفر بدذلد  ر ع ل قواعدد العدامدة الدددددددددددددددرايدة، فدنن لم تف ر ع  

 لألصول العم ية العامة.
 

التأمين، ولحتم  أن يكون منه، وهو الضمان  ورأ : أن من المعامالت ما يمكن تطبيقه ع ى  
 والهبة المدروطة والص   المدرو .

 
وقال: إن التأمين تما  الدددبه بالضددمان، ب  هو من صددإلرلاته  أي  زالياته( هن الضددمان هو 
إدخال المضدددمون في عهدة الضدددامن، والقيا  بكافة ما يترتب ع ى  ل ، وال مانع من شدددمول 

ع ى بعذ الدددرو  ال يبط ه  هن الدددر  فيه من قبي  اإللزا  في    الضددمان ل تأمين، وتع يقه
االلتزا ، وال يمنع هدذا أنده ال ي ف  بداإليجداب والقبول في التدأمين ولكتفى فيده بدالتو يعدات  هن 
اإليجاب والقبول من اهمور االنتزااية التي تو د بأ ددددددددددبابها المو بة النتزاعها، وقد تنتزع من 

 الفع . ال ف ، وقد تنتزع من
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لم قال: إنه إن لم يسد م دخول التأمين في الضدمان، أمكن إدخاله في الهبة المددروطة بتحم   
ال سدددارة ال الهبة المددددروطة بالضدددمان، ولتصدددور  ل  بأن يهب المسدددتأمن ل ددددر ة من ماله،  

 بدر  أن تتحم  ال سارة، وهو شر   االز ال مانع منه.
 

التأمين في الهبة المددددددددددددروطة، أمكن إدخاله في الصددددددددددد    كما قال: إنه إ ا لم يسددددددددددد م دخول 
المددددرو   هن التأمين يتصدددال  فيه الطرفان، ع ى أن يدفع أ دهما ماال، وأن يتحم  ايخر 

 ال سارة عند وقوعها.
 

وقال: إن لم يسددددددددددددد م  ل    ه، اعتبر التأمين معام ة مسدددددددددددددتق ة، وقواعد المعامالت قا دددددددددددددية  
الهُعُقودإ أر ت  –تعدددالى    –بصددددددددددددددحتهدددا  لقولدده   ُفوا بددإ اررة   تإإالب أرنه ترُكونر :  تعدددالى-  وقولدده  ،52توه عرنه  تإجدددر

ت ترررا م  نهُكمه ولمقتضدددددددددددددى العمو  في العقد واإلطالم في التجارة، وهن الددددددددددددددارع في مقا  ،  53مإ
البيان ال اإلهمال واإل مال، فتصددددد  معام ة التأمين  هنه عقد من العقود، وتجارة وقعو عن  

 ترا .
 

وقال: إن هنا  نوع ا من التأمين غير صددددددددحي ، وهو الذي يدددددددددتم  ع ى الفاالدة  هنه قر  
ل ددددر ة يسدددترد مع فاالدته.  ونفى أن يكون في التأمين قمار  هن  قيقة القمار هي المالابة  
من الطرفين بقصدددددددددد الإل بة، و ل  ليب في التأمين، وقال: إن الجهالة المبط ة ل معام ة هي: 

 ميع الو وه، والإلرر المبطد  ل معدام دة هو: الإلرر الدذي ال يرتضدددددددددددددديده العقال ،  الجهدالدة من  
وتعد المعام ة أشددددددبه بالسددددددفه، أما دعو   ونه من المعام ة الربولة، فهي دعو  فا دددددددة  هن 
الربددا يكون في مبددادلددة المددال بددالمددال، وفي التددأمين: ُ عددإ ر المددال في مقدداب ددة المحددافظددة ع يدده  

 
 . 1ية اآلسورة المائدة،  52
 . 29ية اآلسورة النساء،  53
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والفرم بينهما وا ددددددددد ، وأما دعو   كم العق  بعد  صدددددددددحته، فهي  وتعولذ ال سدددددددددارة فيه،
 دعو  خالية من البرهان، وال يسمعها  وي الفهم والو دان.

 
السايد األساتاذ كا م الكفائي، عميد جامعة اإلمام علي آل كاشاف اليطاء 

 الدينية بالنجف األشرف
 

فيه مو دددوع التأمين  قه،  ما أورد بدأ باإلشدددارة إلى  تابه:  بين النجف واه هر( الذي وفى  
فيه رأي  ددددما ة اإلما  الددددديش ع ى  ل  اشددددف الإلطا ، و  ر خالصددددة  لما  ا  بكتابه هذا، 

 وهي ال ت ت ف في شي  مما ل صته  نف ا من إ ابة اإلما  المذ ور.
 

 54السيد األستاذ محمد مهدي الخالصي
 

ن أمر المعددامالت يقو  ع ى إصددددددددددددددالح بدددأ ببيددان الفرم بين الشبددادات والمعددامالت، وبيددان أ
المعا ، ومراعاة  ا ة الناس، وأن اهصدددددددددد  فيها العر ، وأن  ا ة الناس تقضددددددددددي بنبا ة 
ا ددتحداث العقود، ع ى أال تكون مما أبط ه اإل ددال ، أو مدددتم ة ع ى شددي  من المحظورات  

ُفوا بدإ تالدددددددددددددددرايدة، ود   ا  تكون م زمدة ولجدب الوفدا  بهدا  لقولده تعدالى:   ت قالمداالددة:  أروه   1الهُعُقودإ
اررة   تإإالب أرنه ترُكونر   وقوله  بحانه ت قالماالدة:  عرنه ترررا م  تإجر نهُكمه   .29مإ

 
وقال: إن عقود التأمين  االزة وصددددددددددددحيحة، ونفى أن يكون فيها غرر أو  هالة ي دددددددددددددى من 

 خطرها ع ى المتعام ين،  ما نفى أن يكون فيها شبه بالقمار أو المراهنة.
 

 
 .1963-1888محمد مهدي الخالصي،  54
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 ل: إن  ال من الكفالة والصر  ال يمكن انطباقه ع يها.وقا
 

وقال: إن ما يمكن أن تطبق أ كامه ع يها هو: الضددددددددددمان والهبة والصدددددددددد   بتكيي  خاة.  
 ونحى في  ل  منحى اإلما   اشف الإلطا ، والسيد الكفاالي.

 
يكون   لم قال: إن المو دددوع ال يزال في  ا ة إلى درا دددة وتح ي ، ودن ال رو  من الددددبهات

 بجع  هذا التأمين تأمين ا تعاوني ا.
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 نقد مؤسسة التأمي: قراءة ملوقف إسالمي
 
 
 

التأمين بين النشاأة  تقديم قرا ة لموقف إ ددالمي من التأمين في  تاب  1نحاول في هذه الورقة
الو را  لددددددددؤون ، إصددددددددار دولة اإلمارات العربية المتحدة، مكتب ناالب راليب مج ب  واألدوار

 صفحة. 120، 2005اإلعال ، أبو  بي، 
 

إن اهتمامنا بعر  بعذ  وانب هذا الكتاب، ومناقدددددددددة أطرو اته، يقو  ع ى صدددددددددوره من 
هيضة ر دددددددددددمية  كومية ع يا في دولة اهمارات العربية المتحدة.  و ما  دددددددددددنبين فيما بعد فنن 

،  ما يرد وصدددفه الو دددعيأمين،  الكتاب ربما يكدددف عن انقسدددا  في الموقف الر دددمي من الت
في الكتاب أ يانا تمييزا  له عن اإللهي أو المقدس أو هكذا يو ي لنا صفة تالو عيت أي أنه 

 من صنع البدر.
 

يضددددم الكتاب تقديما  من مكتب شددددؤون اإلعال ، وتمهيدا  وخمسددددة مبا ث.   ددددنقو  باالقتباس  
لكتاب.  و نتوقف عند    مبحث بعر   مطوال  لفاالدة القارل الذي ال تتوفر لديه نس ة من ا

مبتسدددددددددر لمحتولاته ما خال ما له عالقة بالتأمين اإل دددددددددالمي  يث نقو  بمناقددددددددددة أطرو ات 
رم من التو ع.  الكاتب المجهول، أو أطرو ات من اقتبب منهم، بقده

 
 . 261-183(، ة 2015 بيروت: منتد  المعار ،  نقد مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقديةندر  فص  في  تاب  1
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 التقديم للكتاب

 
 :6في تقديمه ل كتاب   ر مكتب شؤون اإلعال ، ة 

 
متعدددة منهدا:   دب اهمدان ببدث الطمدأنيندة في النفوس وتحرلر الفرد من قيود أن ل تدأمين و داالف  

ال و  والق ق بما لذل  من إنعكا ددددددددددددددات ع ى قدرة الفرد اإلنتا ية.  ودبرا  الفضدددددددددددددداال  اهخال ية  
 متمث ة في اال تيا  المستقب ي.

 
 و  ر في  ات الصفحة:

 
اهو دددددداع التنمولة، فمن اهولى: تكولن   أن لصددددددناعة التأمين تأليرات إيجابية وأخر   دددددد بية ع ى

ر وس اهموال  والمحددافظددة ع ى عندداصددددددددددددددر اإلنتددا   والتحكم في التوا ن االقتصدددددددددددددددادي  واتقددا   
اهخطا   و لادة االالتمان، وبث اهمن والطمأنينة.  أما الم خذ فمنها ال سددارة االقتصددادية  ودنها   

إقامة بعذ المدددددارلع بسددددبب الك فة التأمينية   االقتصدددداد بنزل  اهموال خار  البالد  والعجز عن  
واإلغرا  بنتال  اهموال عدوانا   وتكدس اهموال في أيدي ق ة من الناس  والتسدددددددبب في  ثير من 
الجراالم  ودبطال  قوم الإلير  ودفسددداد الذمم  و دددياع المحافظة الفردية ع ى الممت كات، وت ول   

 ى موا هدة الحيداة  وأخيرا   دددددددددددددديداع الروابب وتفكد   النداس والتإلرلر بهم  و دددددددددددددد دب النداس القددرة ع
 المجتمع.

 
تؤشددر قرا ة هذين النصددين في نفب الصددفحة الى و ود تضددارب في موقف الكاتب، إ   ي   
يمكن التوفيق بين ت  ددب اهمددان،ت ع ى  ددددددددددددددبيدد  المثددال، وتت ول  الندداس،ت أو الجمع بين 

وقد  مثد   لد  عن الو داالف     تالتعداون والتضدددددددددددددددامنت وت دددددددددددددديداع الروابب وتفكد  المجتمع.ت
 والتأليرات اإليجابية والس بية التي   رها الكاتب المجهول لهذا الكتاب.
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ونر  أن هذا التضددارب دلي  ع ى ت بب فكري أو انحيا  مسددبق لو هة نظر معينة ير  فيها 
 أن التأمين شدٌر أ دا دي لكنه مرغم ع ى التعام  معه تكالمسدتجير من الرمضدا  بالنارت أو أن
صددا به يحاول محاباة هذا االنحيا  المسددبق إ  أنه ال يوفر لهذا الموقف ما يك يه من تح ي   

 ما يقدمه ال يتعد  ت بر ال اطر.ت و جج، و  َ 
 

وربما يعكب هذا الو ددددددددع التوافق والتعار  في مصددددددددال  مالكي شددددددددر ات التأمين في دولة 
تكدداف ي ع ى التددأمين التجدداري.  لكن بين من يميدد  إلى تإل يددب التددأمين ال  –اإلمددارات العربيددة 

 ة ل توقف عندها.هذه مجرد تكهنات وال نر   رورة ما ب 
 

 مباحث الكتاب
 

فيما ي ي  ن قي بعذ الضدو ، ومن منظور نقدي، ع ى ما ورد في المبا ث ال مسدة ل كتاب  
 بضمنها ما اعتبره الكاتب الموقف اإل المي تجاه مؤ سة التأمين.

 
 ل30-13تص  األول: ماهية التأمينالمبحث 

 
فيقول إندده تمن اهمن وهو طمددأنينددة    تعريفااا  ليويااا  للتااأمينيعر  الكدداتددب في هددذا المبحددث  

النفب و وال ال و ، واهصددددد  أن يسدددددتعم  في  دددددكون الق ب واطمضنانه، وهو  دددددد ال و  
 والفزع.ت

 
. ولما  ان ع م االقتصددددداد  تأ د فروع ع م االقتصددددداد التطبيقي. .. التأمين اصااااطالحا  ولعتبر  

. يبحث في  ي ية إشدددددددددباع الر بات المتعددة لألفراد من خالل ا دددددددددت دا  الموارد المحدودة  ..
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ل مجتمع، نجد أن ندددددددددددددددا  التأمين ع ى مبدأ تعظيم المنافع ل فرد والمجتمع.ت  ولتو ددددددددددددددع في  
ة الفرد بين ولحصدره أ دا دا  بمفا د   تعريف االقتصااديين للتأمينالتعرل  تحو عنوان لانوي 

 الة التأكد  ما يسددددميه خسددددارة مالية مؤ دة هي تحم  قسددددب التأمين( مقاب   الة عد  التأكد  
 تأر   الحالة بين ا تمال  دددددددددددشي  ل تعر  ل سدددددددددددارة مالية  بيرة وبين ا تمال  بير بعد  

 التعر  ل  سارة في المط ق(.  وهذه تقو  ع ى أ ب رلا ية وقانون اهعداد الكبيرة.
 

في والية  اليفورنيا   تعريف قانوني للتأمينوقب  عر  التعرل  االقتصدددددددددادي يقتبب الكاتب  
بأنه تعقد بمقتضددداه يتعهد شددد ص بتعولذ  خر عن خسدددارة أو ت ف أو مسدددؤولية تنددددأ عن 

لم يقفز إلى التعرل  االقتصددددددددددددددادي ولسددددددددددددددتمر في      دادث عدار  أو غير معرو  مقددمدا .ت
عقااد معددالجددة التعرل  القددانوني قبدد  أن ينتقدد  بعدددهددا مبدداشددددددددددددددرة إلى عنوان لددانوي  خر هو  

 فه  ما ي ي:.  ولعر  التأمين
 

اتفددام بين طرفين الطر  اهول هو المؤمن  شددددددددددددددر ددة التددأمين(، والطر  الثدداني هو 
اهول بتعولذ ال سددددددددددددددارة نتيجدة وقوع المؤمن لده  المسددددددددددددددتدأمن(.  يتعهدد فيده الطر   

ال طر المؤمن منه بمب   ال يتعد  ما هو منصددددددددددوة ع يه في العقد، ولقو  الطر   
اهول بالتعولذ مقاب  دفعه قدفع  الطر  الثاني مب إلا  محددا   قسددددددددددددب التأمين(، وقد  

 يكون المستفيد المؤمن له نفسه أو ش ص  خر   هة أخر (.
 

ب القددانوني  قدده من العر  والتح يدد  إ  يتر   لدد  ل مبحددث الثدداني،  وفي الجدداندد والكدداتددب ال يُ 
الندأة واهدوار، مما ال عالقة له بمايية التأمين.  ففي المبحث الثاني، وتحو عنوان اإلطار 

. الش  ة .القانوني لعم ية التأمين، يعر  عقد التأمين ومتط باته وخصاالص عقد التأمين .
43-53.) 
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ف العر  و ان من اهفضدد  إشددباع    عنوان قب  االنتقال إلى غيره.  هذه االنتقاالت تضددع
.  وإعادة التأمين، أنواع التأمين، يتبعه بعر  لساااااوق التأمينوهكذا نر  أنه يعر  تعرلفا   

( الذي  ان 29-21 ة   االختال  بين التكاف  االقتصدددادي اإل دددالمي وبين التأمينومن لم 
التددأمين هن عر  االختال  هددذا بين النظددامين هنددا   من اه ر  أن يددأتي بعددد تعرل  عقددد

 يساعد في فهم أفض  لمايية التأمين  مدروع تجاري و مدروع إ المي بدي  أو مكم  له.
 

ولسدددددددددتمر الكاتب في خ ب المعالجة إ  يأتي ع ى   ر العالقة بين التأمين وال طر التي  ان 
الكاتب هذا المبحث بعر  تارلش   من اهنسب أن يكون  من التعرل  االقتصادي.  ول تتم

حار المر  في تفسددير عر  هذا المو ددوع  ددمن  (.  ولر 30 ة   رقابة الدولة على التأمين
 مايية التأمين خاصة وأن المبحث الثاني، الندأة واههدا ، هو المكان المنا ب له.

 
ما ي ص ( وربما ليب د يقا  في30قصددددددديرا   ة   رقابة الدولة على التأمين ا  عر  تارلش 

بد  إشددددرا  الدولة ع ى الندددددا  التأميني في أوروبا والواليات المتحدة اهمرلكية.  فهو يعتبر  
ت دددولسدددرا وفرنسدددا من أقد  الب دان التي شدددهدت توفير اه دددب القانونية لتنظيم إشدددرا  ورقابة 

اما  أ ك 1885يونيه   25الدولة ع ى قطاع التأمين فقد فصب  القانون الذي صدر بسولسرا في 
تتع ق برقابة الدولة ع ى هيضات التأمين ...ت  لع نا م طضين في تقدير عد  الدقة خاصددة وأن 
الكاتب لم يو دددددددددددد  مها  الو يفة الرقابية   ماية  قوم المؤمن لهم، تنظيم مزاولة الندددددددددددددا  
التأميني من م ت ف الهيضات وغيرها(.  لكن ما ير   موقفنا هو ما  ا  في درا ددددددة أكاديمية  

 ر أن أول واليددة في أمرلكددا قددامددو بتنظيم قسددددددددددددددم ل شددددددددددددددرا  ع ى التددأمين  ددانددو واليددة تددذ
 أي قب  لاللين  نة من التدرلع السولسري.   1855.2، و ان  ل   نة ما اشو تب

 
2  Irving Peffer & David R Klock, Perspective on Insurance (Prentice-Hall, Inc, Englewood 
Cliffs, NJ, 1964), p 35. 

 سنحاول اقتفاء تاريخ الرقابة على التأمين في مصادر أخرى في المستقبل. 
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أمدا الرقدابدة في الددولدة العثمدانيدة فدنن الكداتدب يدذ ر بدأنهدا  داندو خدا ددددددددددددددعدة إلى تأ كدا  قدانون  

ف ة والدددر ات التي أصدددرت رأ ددمالها باه ددهم والذي أصدددره السدد طان الدددر ات اه نبية   الُمإله
(.  لكننا نجد في درا ددددددددددة  ديثة أن الرقابة 30 .ت  ة  1910محمد رشدددددددددداد في نوفمبر عا   

ع ى التأمين بدأت في التطور بصديإلة أولية في القرن التا دع عددر، فأول تددرلع بهذا الددأن 
بددددددددددددأن التأمين البحري(، تبعه قانون التجارة    29 المادة    1850كان القانون التجاري لسدددددددددددنة 

 3 الذي  ر س القسم الثالث برمته ل تأمين البحري(. 1863البحرلة لسنة 
 

 يث تأعطيو شددددددددر ات التأمين   1957ولتوقف الكاتب، في عر  تارلش الرقابة، عند  ددددددددنة 
ت التأمين في وشدددددر ا 1957الصدددددادر في يناير   23في مصدددددر والمنددددددأة وفق المر دددددو  رقم 

يونيه مه ة خمب  دددنوات  8بتارلش  112 دددورلا المنددددأة ا دددتنادا  إلى المر دددو  التددددرلعي رقم 
(.  والسدددددؤال هنا: لما ا التوقف 30لتوفيق أو ددددداعها مع أ كامه ودال ألإلي تسدددددجي ها.ت  ة 

 الي؟عند هذا التارلش خاصة وأن الكاتب لم ينبه القارل بأن هذا العر  لتارلش الرقابة انتقا
 

محتولات هذا المبحث ال ترتقي إلى عنوان مايية التأمين بسدبب ال  ب واالنتقال من مو دوع  
 إلى  خر ال عالقة مباشرة له بمايية التأمين: أي ما هو التأمين أو  وهره.

 
 ل57-33تص  المبحث الثاني: شركات التأمين: النشأة واألهداف

 

 
3  Murat Koraaltürk & Fatih Kahya, “Insurance in the Ottoman Empire” in What Hurts 
the Purse Hurts the Soul (Istanbul: Ottoman Bank Archives and Research Centre 2009), 
p 12. 
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التأميني عبر التارلش في العالم، ل  صدها الكاتب في نددأة التأمين، أي أصدول وتطور النددا   
( وهي قصدددددديرة خاصددددددة وأن تالندددددددأةت ترد في عنوان الكتاب.  38-33خمب صددددددفحات  ة  

وخص  تتطور التأمين في الدول النامية، وخاصدددددة دول المددددددرم العربيت بأربعة  دددددطور: ف م 
لتا ددددع عدددددر الميالدي عندما تعر  هذه الدول تنظا  التأمين إال متأخرا  وخاصددددة بعد القرن ا

بدأ االتصدددددددددال والتبادل التجاري بين بالد المددددددددددرم وبالد المإلرب ينمو في صدددددددددورة مبادالت  
وصددفقات تجارلة، لذل   ان التأمين البحري ع ى البضدداالع الحكومية من البالد اهوروبية هو 

 (.38أول أنواع التأمين التي عرفتها بالدنا العربية.ت  ة 
 

كتب الفقيه قاب  ل نقا .  فعندما  البضااااائع الحكوميةالقول إن الدددددددددددددددددددددتأمين البحري  ان ع ى 
شاار  تنوير   رد المحتار على الدر المختار(، في  اشددديته الددددهيرة  1836 -  1784الددددامي ابن عابدين  

ومما   وليب الحكومة.، ُمع نا  رفذ التأمين،   ر التجار  حاشية ابن عابدينالمعرو  با م   ،اإلبصار
 قاله ابن عابدين:

 
بإي إ مرا هر ر ر فإي ا  ره مإينإ الهحر ترضددددده ررة  ور وه ر مبى  دددددر فهعإ مرا ُيسدددددر اُر مإنه در ُ ُه الَتجب عر مٌّ فإيمرا يرفه .  تمرطه رٌب ُمهإ كربإ لهمرره

ا: ورُهور   انإنددر مددر ُه فإي  ر ؤراُل عرندده ُثرر السددددددددددددددَ ا  ر وراُب مددر ُر  ر اُه يرظههر نددر ره ا قررر بإمددر ارر إ را ور ُة أرنب الَتجددب ادر ررته الهعددر أرنددبُه  ر
بإي م  ره ُ وم ا لإررُ  م  ر ا مراال  مرعه فرُعونر أريهضددددددددد  لرده ترُه، ور رر فرُعونر لرُه ُأ ه بإي م يرده ره كرب ا مإنه  ر ُروا مرره ترأه ر  ُمقإيمم فإي ا ددددددددده

مرا ررة  عر رى أرنبُه مرهه وه ر مبى  رلإ ر الهمراُل:  ددددددر هإ، ُيسددددددر مم أروه غرررمم   بإالدإ ره كربإ بإحر هر ر ر مإنه الهمرالإ البذإي فإي الهمرره
تر  لرُه ور إيٌ  عرنهُه ُمسددده نهُهمه، ور ٌن لرُه بإُمقرابر رةإ مرا يرأهُخُذُه مإ امإ بم أروه غريهرإهإ، فرذرلإ ر الربُ ُ   دددر ارإنرا  أروه نرهه أهمرٌن فإي در

يب  المإ ورا إ إ اإل دددددده ررةإ وردإ را هر ر ر مإنه ُيقإيُم فإي بالدإ السددددددب وه ر ارإ مرالر السددددددب بإُذ مإنه الَتجب ةإ بإنإ هنإ السددددددَ هطرانإ يرقه
ُر لإي: أرنب  لرُه ترمرام ا، ورارلبذإي يرظههر ارإ بردر ترأهمرنإ لإ َتجب د إي  رلإ ر الهُمسددددددددددددده ٌ  ُيؤر يه رإ شدددددددددددددر مه فإي الهبرحه َ   مرالإهإ ُه ال يرحإ

لإ  ُذ بردر رإ أرخه ُ .لإ تبا إ الإ إ مإنه مرالإهإ هنب هرذرا الهتإزراٌ  مرا ال ير هزر  الههر
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ونعذر الكاتب في عر دددددددده القصددددددددير لتارلش التأمين في الب دان العربية هن هذا التارلش ليب  
مولقا  ولم ي ضدددع ل بحث اهكاديمي.  وقد   رنا في درا دددة لنا أن التأمين  نددددا  اقتصدددادي 

 متميز ندأ
 

كية في المراكز المدنية اهوروبية.  وارتبب تطور هذا الندا  بتدخ  الدولة من في صيإلته الكال ي
 هة، وباال ددددتجابة ل حا ات االقتصددددادية واال تمااية الجديدة وما يفر دددده التقد  التكنولو ي من 
تحديات من  هة أخر .  وهو قطعا  لم يندددأ من فراي ب  ا ددتمد بعضددا  من أصددوله من ممار ددات 

بددا وفي مندداطق أخر  من العددالم ومنهددا العرام القددديم.  وانتقدد  التددأمين إلى العددالم  عميقددة في أورو 
العربي من خالل الو االت اه نبية  ددددمن التو ددددع الرأ ددددمالي اهوروبي الذي أت ذ شددددكال  تجارلا   

ولسدددنا هنا بصددددد التعر  لعر  هذا اهمر ب  مجرد اإلشدددارة إلى أن النددددا      ومن لم  ولونياليا .
يني في العدالم العربي لم يبددأ وطنيدا .  وقدد مضددددددددددددددو فترة طول دة قبد  أن تدأخدذ الن دب التجدارلدة  التدأم

فدددددر ة التأمين اهه ية تأ ددددسددددو في مصددددر   المح ية ع ى عاتقها تأ دددديب شددددر ات تأمين وطنية.  
إال أن نددددددداطها  ان  دددددديقا   ولم تمارس التأمين ع ى الحياة أوال وأ ددددددسددددددو شددددددر ة    1900 ددددددنة  

 ددددكندرلة،  يث يحتدددددد اه انب، لبيع ولاالق التأمين(.  وفي العرام تأ ددددسددددو  مت صددددصددددة في اإل
.  البحث في هذا التارلش بحا ة إلى  1946أول شدر ة تأمين وطنية، شدر ة الرافدين ل تأمين،  دنة  

 4.من ينهذ به ع ى المستو  اهكاديمي وربطه بسيام التطور االقتصادي
 

فنن الكاتب لم يفرد لها فصددددددددال  وال ندري إن  ان المراد من هذه اههدا     أهداف التأمينأما 
مسداهمة النددا  التأميني في التنمية االقتصدادية، أو إبرا  السد بيات والم خذ التي ألحقها بهذا  

.  لكننا نعتقد أن الكاتب  ان يرمي إلى درا دددددددة 64-61النددددددددا ،  ت   التي وردت في ة 

 
، مجلة االتحاد  التأمين العربيمداخلة حول تحديث البحث في التأمين وتاريخه في العالم العربي،"  مصباح كمال" "  4

 :مجلة التأمين العراقيالمنشورة في  .  أنظر أيضاً النسخة اإللكترونية 2008، 99العام العربي للتأمين، العدد 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html 
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html
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ول صدددددها تحو  و ائف شااااركات التأمينوقد عر دددددها في صددددديإلة    االقتصددددداد الك ي ل تأمين
 العناولن التالية:

 
، وتدددم  اال تيا  والتدبر ل مسددتقب  من خالل اإلدخار، إيثار الإلير ع ى الو االف اهخال ية

-38النفب، التعاون والتضددددددامن، االعتماد ع ى النفب، وتنمية الدددددددعور بالمسددددددؤولية.  ة 
93) 
 

لقصددددددد بها ت ماية الطبقات الضددددددشيفة من اهخطار التي يتعر ددددددون  ، و الو االف اال تمااية
إليها، دون أن تدخ  إرادتهم فيها ودون أن يكون لديهم الإلطا  المادي لحماية أنفسددهم.ت  ة 

39) 
 

 (:41-39، ول  صها بسبع نقا   ة الو االف االقتصادية
 
البدددددددددرلة أو المادية من الم اطر و لارها،   لادة ورفع اإلنتا : المحافظة ع ى القو  اإلنتا ية   1

 ر م السيا ات اإلنتا ية بأمان 
 
إ را  تقديرات  دددددددددددد يمة لتكالي  اإلنتا  عن طرلق تإلطية اهخطار المسددددددددددددتقب ية مقاب  تك فة   2

 مع ومة هي قسب التأمين،  مان رأس المال عن طرلق التعولذ التأميني 
 
 لتنمية االقتصادية تكولن ر وس اهموال وتو يهها لتمول  خطب ا  3
 
 تسهي  عم يات االقترا  واال تثمار في  ندات الدولة واهش اة العامة  4
 



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   86حة  صف 

 

الحد من اال دددتهال  و لادة المدخرات  الت  ي  من التضددد م عن طرلق امتصددداة  ز  من  5
السدددديولة النقدية في صددددورة أقسددددا  ل تأمين، وتو يه أرصدددددة شددددر ات التأمين نحو مدددددروعات 

 صنااية 
 
لتوا ن الت قاالي في االقتصدددددددددداد ففي ألنا  الروا  ينفق العام ون أقسددددددددددا  تأمين بطالة،  تحقيق ا  6

 وألنا  الكساد تصر  لهم التعولضات 
 
 توفير فرة ل عم .   7
 

ع ى  كو ائف لشاااااركة التأمينفنن الكاتب يعر  عناصددددددددره   االقتصدددددددداد الجزالي ل تأمينأما 
 النحو التالي:

 
 اإلنتا  تالمبيعاتت 1
 االكتتاب تانتقا  اهخطارت 2

 التسعير والرقابة اإل صاالية 3

 إدارة التعولضات 4

 اال تثمار والتمول  5

 المحا بة ومس  الدفاتر 6

تقديم خدمات متنوعة  اال ددددتثمارات الفضدددداالية ق؟ ، بحوث التسددددولق، خدمات هند ددددية وإلدارة   7
 اهفراد

 
وانتقا  اهخطار وتسددددددعير اهخطار ( في التع يق ع ى المبيعات  42ولكرس أربع فقرات  ة 

وتعولذ العمي .  و ان من المنا دب أن يتو دع في عر  وتح ي  االقتصداد الك ي والجزالي  
ما يكفي من عناية االقتصدددددددددداديين والعام ين في قطاع التأمين    قر  ه ل ندددددددددددا  التأميني هنه لم ير 

 العربي.
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ي صدد ب عقد التأمين: اإلطار ونال   في هذا المبحث التحول إلى معالجة موا دديع تدخ  ف

-44(، ال صدداالص أو السددمات القانونية لعقد التأمين  ة 43القانوني لعم ية التأمين  ة  
( قب  أن ير ع إلى متط بات المبحث بالحديث عن منددد ت التأمين  التعاوني، الحكومي،  35

 .56-54التجاري( في الصفحات 
 

 ل64-59تص  التنمويةألوضاع المبحث الثالث: انعكاسات صناعة التأمين على ا
 

-60( والم خذ ع ى التأمين  ة 60-59يضدددددم هذا المبحث ايلار اإليجابية ل تأمين  ة 
46.) 
 

 اإليجابيات
 

  دد الكاتب هذه اإليجابيات بالتالي:
 

تكولن رأس المال، والمحافظة ع ى عناصدددر اإلنتا ، والتحكم في التوا ن االقتصدددادي، واتقا  
اهخطددار  ال طر المعنوي(، و لددادة االالتمددان، وبددث اهمن والطمددأنينددة.  وهددذه تدددخدد  تحددو  
عنوان االقتصداد الك ي والجزالي ل تأمين.  و ان من المنا دب أن يجمع مال ظاته بهذا الددأن 

االقتصدددداد عر ددددها تحو عنوان أهدا  التأمين، بعد تإليير هذا العنوان ليدددددم    مع ت   التي
بددال  من تدددددددددددددددتيتهدا، لتنددر  معدا  تحدو هدذا المبحدث الثدالدث  الك ي والجزالي ل ندددددددددددددددا  التدأميني

 بضمنها الم خذ.
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 المآخذ على التأمين
 

 (:64-60وهذه مجموعة من الس بيات  صرها الكاتب بايتي  ة 
 

 التأمين خسارة اقتصادية .1

 إنها  االقتصاد بنزل  اهموال خار  البالد .2

 عجز بعذ المدارلع عن القيا  بسبب الك فة التأمينية .3

 اإلغرا  بنتال  اهموال عدوانا   .4

 تكدس اهموال في أيدي ق ة من الناس .5

 التسبب في  ثير من الجراالم .6

 إبطال  قوم ايخرلن .7

 إفساد الذمم .8

 الفردية ع ى الممت كات ياع المحافظة  .9

 ت ول  الناس والتإلرلر بهم .10

   ب الناس القدرة ع ى موا هة الحياة .11

  ياع الروابب وتفك  المجتمع .12

 
المدددك ة اه ددا ددية في هذه الم خذ، عدا المفردات العاط ية التي يسددت دمها الكاتب، هي عد  

ادي في أقسددا  أخر  تسدداوقها مع العر  الذي قدمه الكاتب عن أهمية التأمين ودوره االقتصدد 
من الكتاب.  يضدددددددددددددا  إلى  ل  المفارقة الكبر  الواردة في لنايا الكتاب بين الرفذ النظري  
ل تدأمين والقبول الر ددددددددددددددمي والقدانوني ل تدأمين في دولدة اإلمدارات العربيدة.  إن  دان النددددددددددددددددا   

ولة اإلمارات  هذا اال تفا  بالتأمين في د مر التأميني التجاري  دددددددديضا ،  سددددددددب معايير الكاتب، لإ 
العربية  المبحث الرابع( وصددددددددددددناعة التأمين في العالم العربي  المبحث ال امب(.  إن معظم  
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هذه الم خذ قاالمة ع ى موقف إيديولو ي وتقييم غير منصددددددف لمؤ ددددددسددددددة التأمين ولسدددددد بيات 
اقتبب  وقد    5معينة، إ  ال يأخذ بنظر االعتبار تطور الندددددددددا  التأميني وشددددددددروطه التارل ية.

المندددددددددددددددورة في موقع   إبراييم بن لنيدان الكداتدب  ميع هدذه المد خدذ من مقدالدة د.  دددددددددددددد يمدان بن
فيها الكثير من اال ددددددددددددتعال  الفكري والمإلالطات.   ددددددددددددنقتبب   6إلكتروني دون   ر الرابب لها

 نصوصا  من هذه الم خذ أوال  ومن لم نع ق ع يها.
 

 أوال: التأمين خسارة اقتصادية
 

را  ال   هي الجماعددددددة ال ا ددددددرة في عم ية التأمين، والق ة النادرة هي الفضة الرابحة  فننب  إن الدددكدددثدددرة قده
  الددتددأمدددديددن في العالم  يستهان به من أموال اهفراد والجماعات والجهات والدول ُيرمى به في صناديق

الناس تدددددددددددكددددددددددداد ُتعد ع ى  ورا  خسارة المجموع في عم ية التأمين ق ة من   فالرابحون الحقيقيون من
هم قادة التأمين في العالم.  لذا ف سارة اهمة بالتأمين باهظة، وهددي عددامددددة شام ة.   اهصابع أولض 

 %1.3 التأمين  م تون  رلر(: إن ندسدبدة ما يعاد إلى المؤمن لهم في التأمين ع ى الحياة يقول خبير

 .من  يمة اهقسا 
 

اقددددددة الحجج المعرو دددددة  دددددد التأمين.  لنتفق أوال  أن التأمين  ليب هذا بالمقا  المنا دددددب لمن
نظم عقود التأمين  دمن بددقيه الرأ دمالي واإل دالمي يسدتهد  تحقيق الرب .  ولتحقيق  ل  تُ 

 هذه الر لة.
 

التأمين: األصيل  معظم الدراسات األسالموية تتخذ موقفاً سلبياً من التأمين.  أنظر على سبيل المثال: د. عيسى عبده،  5

 (1972 )دار البحوث العلمية، الكويت وبيروت،والبديل 

 
 د اإلسالميةأنظر مقالة د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، عضو هيئة الـتـدريـس فـي فرع جامعة اإلمام محمد بن سعو  6

.  ولم يشر الكاتب المجهول صيد الفوائد بالقصيم المعنونة "حقيقة شركات التأمين" المنشورة في الموقع اإللكتروني  

وليس في بدء عرض المآخذ وكأن    12إلى عنوان الموقع أو رابط المقالة، واكتفى باإلحالة لكاتب المقالة تحت الفقرة  

 تعتمد على مقالة بن ثنيان.هذه الفقرة هي الوحيدة التي 

http://www.saaid.net/arabic/ar63.htm 
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ت ينحصدددر، في تفكير الكاتب بالتأمين ع ى الحياة.  فهوم التأمين خسااارة اقتصاااديةالقول إن ت

إن نسدددددددددددددبة ما يعاد إلى المؤمن لهم في التأمين   7اعتمادا  ع ى خبير التأمين اهمرلكي، يقول،  
% من  يمة اهقسددددددددددددا .ت  ال يتوفر لدينا الكتاب المقتبب منه لمناقدددددددددددددة هذه 1.3ع ى الحياة  

اهطرو دددة.  ولكن، في  ددد  مبددددأ تبدددث اهمن والطمدددأنيندددةت، التي   رهدددا الكددداتدددب  ددددددددددددددمن 
لذ خالل مدة التأمين  اإليجابيات، فنن قسدب التأمين يسددد دون  صدول المؤمن له ع ى تعو 

هنه لم يتعر  لحادث خسددددارة خالل هذه المدة لكنه تمتع باهمن والطمأنينة مقاب  ما  دددددده  
من قسددب التأمين.  لذل  وما لم تتحول شددر ات التأمين، بضددمنها اإل ددالمية، إلى مؤ ددسددات 

نتظم عقد  إ سددانية ال تسددتهد  الرب  تظ  الحماية التأمينية محكومة بمبادل التعولذ التي ت
 بين طرفين و من شرو . تعولذالتأمين وهي، في نظر القانون، عقد 

 
لنتذ ر التعولضددات الكبيرة التي  ددددت عن خسدداالر بر ي مر ز التجارة العالمي في نيولور   
ودعصار  اترلنا و وارث طبيعة أخر  ب إلو باليين الدوالرات مقاب  بضعة ماليين من أقسا  

أن شددر ات التأمين تتعر  إلى خسدداالر اكتتابيه  عد   فاية أرصدددة   التأمين.  ولنتذ ر أيضددا  
أقسدددددا  التأمين لتعولذ المطالبات وت بية  قوم المسددددداهمين( تتإل ب ع يها با دددددت دا  عواالد 

 ا تثماراتها وا ت دا  بعذ من ا تياطياتها.
 

 ثانيا : إنها  االقتصاد بنزيف األموال خارج البالد
 

  :بالنسبة إلى التأمين إلى فضتيندول العالم   تنقسم

 
 ال يرد عنوان الكتاب في الهوامش ]المراجع[ ونعتقد بأن الكتاب هو: 7

Arthur Milton, How Your Life Insurance Policies Rob You? (Citadel Press, 1992). 
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رة ل تأمين، وفضة مسددددددددتوردة وال شدددددددد  أن الرابحة في هذه العم ية هي المصدددددددددرة، وأن  .  فضة مصددددددددد إ
المصدددددددر لهذه البضدددددداعة ال يصدددددددر ما ينفع الناس، ودنما ما  ال ا ددددددرة هي المسددددددتوردة  و ل  أن

ال ا ر، وهي ما يعر  ب شبة الذالب  فددددديدددددهدددددا   فا  من الراب  ومن  يس بهم أموالهم في لشبة معرو 
 ت   الددول الدتدي   المصدرة ل تأمين تأخذ الكثير وال ترد منه إال النزر اليسير. إن الدول    مع الإلنم.

العالم في  تددددمددددتدددد   شددددر ات التأمين الكبر ، وخاصة منها شر ات إعادة التأمين التي تصب أموال
التأمين إنها  لالقتصاد   .  إن التأمين بما فيه إعادةمدددددددددددددددددددددارم اهر  ومدددددإلددددداربدددددهدددددا في أ وا ها

الدول القولة المصدرة ل تأمين مبال  طاال ة   العالمي، وخاصة الدول الدددفدددقددديدددرة مدددندددددده   يث تسحب به
 مدفوعاتها. من لروة الدول الفقيرة مما يرب  ميزانية

 
التأمين من شددددددددددددر ات  يتمث  هذا اإلنها  بالنسددددددددددددبة ل كاتب، ومن اقتبب منه، بدددددددددددددرا  إعادة

مت صدصدة والتي تتأخذ الكثيرت من شدر ات التأمين المسدتوردة ل حماية اإلعادية، وخاصدة في 
الدول الفقيرة، توال ترد منه إال النزر اليسدير.ت  لم يقد  لنا الكاتب  ال  لهذه المددك ة المددكو   

ع ى عقد باتفام في صددددددددحتها، فالعالقة بين شددددددددر ات التأمين وشددددددددر ات إعادة التأمين قاالمة  
الطرفين.  وعقد إعادة التأمين، مث  عقد التأمين المباشددددددر، يسددددددتهد  الرب  من  انب المعيد  
بتقديمه  ماية لرأ دددددددددمال شدددددددددر ة التأمين وما تكتتب من أخطار تفوم أ يامها قدراتها الذاتية،  

بات  مقاب  در ة عالية من الطمأنينة توفر  ماية لدددددددددددددر ة التأمين في  ال تعر ددددددددددددها لمطال
 كبيرة تزلد عن رأ مالها وا تياطياتها.

 
مؤشددددددرا  لح  مؤقو: إن تمد   ا ة شددددددر ات التأمين   20ة  وقد يكون ما   ره الكاتب في 

قشدر ات إعادة التأمين  محدودة هنها إلى اليو   ات  جم   العربية إلى هذه الددر ات العمالقة
متو دب أو صدإلير، وبالتالي ف يب لديها تجمع  بير ل م اطر يضدطرها إلى خدمات الددر ات 

 ت... العمالقة
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  لكن هذا التقييم ليب صددددددحيحا  فالحا ة إلى  ماية إعادة التأمين، االتفاقي واالختياري، تعبيرٌ 
المحدودة لألخطار الكبيرة التي تكتتب بها شدددددددر ات التأمين العربية.    عن الطاقة اال دددددددتيعابية

و تى شدددددر ات إعادة التأمين العمالقة، تالميإلات  ما يسدددددميها الكاتب، ت جأ إلى صدددددي  م ت فة 
إلعادة التأمين بهد  تق ي  عب  المسدددددددؤولية التي قد تقع ع يها نتيجة لوقوع  ادث  بير  و 

 طابع  ارلي.
 

الكاتب موفقا  في التعبير عن  ا ة شدددددر ات التأمين العربية ل حماية اإلعادية إ  ربما لم يكن 
أن االتجاه العا  في العالم العربي وأفرلقيا و  ددديا هو المي  تل بقا  ع ى  21أنه   ر في ة  

أكبر قدر ممكن من اهقسدا  داخ  هذه المناطق ... إال أنه ال مفر من ال جو  إلى الددر ات  
 إلطية م اطر الزال ل والكوارث الطبيشية.تالعالمية لت

 
قد يجد الكاتب دعما  لموقفه من منظور العالقات االقتصدددددددددادية الدولية غير المتكافضة وارتبا   
تطور الإلرب تدارل يدا  تبتنميدة الت  فت في دول الجنوب أو تنهدب العدالم الثدالدثت التي تجدد لهدا 

  لم يتوفر لده من يتصدددددددددددددددد  إلى تح ي ده  انعكدا دددددددددددددددا  في  قد  إعدادة التدأمين.  لكن هدذا الحقد 
ن المسددددددددددته  ، وهو هنا إاالقتصددددددددددادي التارل ي.  ومن باب التعميم والتبسدددددددددديب يمكن القول  

شددددر ات التأمين في الدول الفقيرة، في  ددددوم ا تكاري أو قاالم ع ى ا تكار الق ة، يكون تحو 
قترب من اال تكار.  ر مة شدددددددددددددرو  اال تكار.  إال أن السدددددددددددددوم العالمية إلعادة التأمين ال ت

ولهذا يمكن لدددددر ات التأمين في الدول الفقيرة التحول إلى شددددر ات اإلعادة اهكثر مرونة في 
شددددددددددددددروطهدا عنددمدا تجدابده من يحداول تطبيق لشبدة تالدذالدب والإلنمت وهدذا بدافترا  أن شددددددددددددددر دات 

 اإلعادة المرنة لها ر بة باالكتتاب بأعمال شر ات التأمين في الدول الفقيرة.
 

رأس المال يهد  إلى تحقيق الرب  والتراكم وليب له اهتما  بالفقرا  إال من باب اإل سددان إن 
وربمدددا التكفير عن  يددداب القيم اهخال يدددة في التعدددامددد  التجددداري  التر يز ع ى المصددددددددددددددددال   



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   93حة  صف 

 

ال اصدددة  ما يقول  د   دددميث(.  وهكذا  ال شدددر ات إعادة التأمين العالمية، فهي تسدددتهد  
عنية بتوفير  ماية إعادية لددر ات تأمين فقيرة هن مث  هذه الحماية  ات ليسدو مهي الرب  و 

ك فة عالية وال يحقق ربحا  لها مقارنة بحجم اهقسا  المن فضة لمث  هذه الدر ات.  ولنا في 
، مثال  يد ع ى هذا الو دددددددددددددع و ل  أن الدخ  2003 دددددددددددددوم التأمين العراقي، منذ  دددددددددددددنة 
 دا  بحيث أن شددددددددددر ات إعادة التأمين الدولية ال تبدي    االكتتابي لدددددددددددر ات التأمين صددددددددددإليرٌ 

اهتمدامدا  بتوفير عقود إعدادة التدأمين االتفداقي لكد  وا ددة منهدا بدانفراد.  وبغيدة التإل دب ع ى هدذا 
الو دددددددع تم ترتيب اتفا يات إعادة التأمين لكام   دددددددوم التأمين العراقي  أي لجميع شدددددددر ات 

 .إعادة التأمين العرا ية بندارتهاتقو  شر ة  التأمين العام ة في السوم(
 

 ثالثا : عجز بعا المشاريع عن القيام بسبي الكلفة التأمينية
 

 أكدددددددثر دول العالم من إقامة أي مدروع صناعي أو تجاري، أو غيره ما لم يؤمن ع يه تدددددددمدددددددنددددددددددددددع

مث  هذه   لقيال  ع ىصددددددا به مسددددددبقا .  وقد تكون التك فة التأمينية من الجسددددددامة بحيث تكون عبضا   
فدددددددددددددددي الددددددددددددددددول    المدارلع، وخاصة الصإليرة منها  ب  إنها تحول دون  يامها أصال .  وهذه  قيقة

 الدنامديدة ع ى و ددده ال صوة.
 

ب ع ى  سددددددامة   فة التأمين وليب الحماية ع ى هذا النحو ال ي  ذ اعترا  الكاتب هنا ينصدددددد 
الم ت فدة.  القول بدأن   فدة التدأمين يحول دون  يدا  يوفرهدا التدأمين ل مددددددددددددددددارلع ع ى أنواعهدا  

بعذ المدددددارلع خاصددددة في الدول النامية فيه تبسدددديب.  هنا  أ ددددباب اقتصددددادية تحول دون 
إقددامددة المدددددددددددددددددارلع ومنهددا  قوم الم كيددة الفكرلددة، عددد  توفر التمولدد  المح ي أو ال ددار ي، 

من منظور االقتصدداد السدديا ددي البيروقراطية والفسدداد.  ولمكن تح ي  المو ددوع بدددك  أفضدد   
 ل تنمية.
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لم يدذ ر الكداتدب لمدا ا تمنع أكثر دول العدالم إقدامدة المدددددددددددددددارلع مدا لم يؤمن ع يده أصددددددددددددددحدابهدا  
مسددددددبقا .  هنا  قوانين وتع يمات بهذا الدددددددأن تعتمدها العديد من الدول، و ذل  المؤ ددددددسددددددات 

ا مدددددارلع القطاع العا  أو المالية الر ددددمية وال اصددددة التي تقو  بالتمول ،  ددددوا  ما خص منه
ال اة.  ولهذا ليب بو دددع صدددا ب المددددروع التهرب من إ را  التأمين.  السدددبب ورا   ل  
هو  دددددمان الممول، الحكومي أو ال اة، همواله المو فة في المددددددروع أو المقدمة  قر  

ادية  يسددتحق اإليفا  في   ال معينة.  يحتا  صددا ب المدددروع إلى التأمين لجبر ال سددارة الم
ع ى صددا ب المدددروع أن   نُ التي ت حق بأعمال المدددروع ألنا  اإلندددا .  وبدون التأمين يتعي  

يقو ، عند وقوع  ادث مسبب ل ضرر وال سارة، بتمول  أعمال التص ي  من موارده ال اصة، 
فنن لم تتوفر هذه الموارد يضدددددددطر إلى االقترا  من البنو  أو مؤ دددددددسدددددددات مالية أخر   ي 

ال سدددارة.  والمعرو  أن البنو  والمؤ دددسدددات المالية ليسدددو متسددداه ة في تقديم يسدددتطيع  بر  
 القرو  عندما يكون طالب القر  في و ع مالي صعب.

 
 مدددارلع ع ى أطرا  لالثة، و ماية لمصددال  هذه اهطرا ، فيما لقد تؤلر اهعمال اإلنددداالية  

 صددددددددا ب المدددددددددروع أو يمب إصددددددددابة اهبدان باه   وتضددددددددرر الممت كات، فنن المؤمن له 
بالتأمين ع ى مسدددددددددددؤوليته القانونية تجاه هؤال .  مث ما تددددددددددددتر  الدول ع ى  طالبٌ المقاول( مُ 

التأمين اإللزامي ل سددددديارات من المسدددددؤولية المدنية تجاه اه يار، أو إلزا  بعذ المؤ دددددسدددددات 
المهنية  يا  أعضاالها بالتأمين  د م اطر المهنة قب  الترخيص لهم بممار ة المهنة.  وهذه 

 خدمات هؤال . هي  ماية ل منتفعين من
 

ولذل  فنن المؤ ددددسددددات الممولة ل مدددددارلع تدددددتر  التأمين ع ى المدددددروع خالل فترة اإلندددددا  
والصدددددديانة  بمو ب وليقة أخطار المقاولين أو ما يمال ها( والتدددددددإلي   وليقة تأمين الممت كات  

م االتفام  التي تت ذ صيإلا  م ت فة( إ افة إلى تأمين المسؤولية المدنية وغيرها من م اطر يت
ع يهددا بين اهطرا  الممولدة والمنفددذة والمتعدداقددين معهددا.  ونجددد اشددددددددددددددتراطدا  ممددالال  في تقددديم  
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القرو  العقارلة من قب  البنو  ومؤ دسدات التمول  اهخر ، ولتمث  االشدترا  بالتأمين ع ى 
 البنا  وع ى  ياة المقتر .

 
يذ المدددددددددددددددروع مث  غيرها من التكالي   تؤخذ   فة التأمين بنظر االعتبار قب  اإلقدا  ع ى تنف

ومنها، ع ى  ددددددبي  المثال، تكالي  التصدددددداميم الهند ددددددية، واإلشددددددرا  الهند ددددددي، والضددددددراالب  
الجمر ية وغيرها من الر ددددددو ، و قوم الم كية الفكرلة، والك فة اه ددددددا ددددددية ل مدددددددروع المتمث ة  

 ى ترخيص بدددددددددرا  المواد والمعدات واه ور.  ه  يمكن لصددددددددا ب المدددددددددروع الحصددددددددول ع
باإلندددددا  قب  تقديم التصدددداميم الهند ددددية والموافقة ع يها من قب  الدواالر الر ددددمية الم تصددددة؟  

 لذل  فنن   فة التأمين ليسو هي العاالق اه اس أما  إقامة المدارلع.
 

 ما هو البدي  ل ت  ي  من  سامة   فة التأمين؟
 

 اطر المددددروع يسددداهم في ت  يذ  تعظيم  دة المنافسدددة بين شدددر ات التأمين ل تأمين ع ى م
قسددددددددددب التأمين.   ما أن شددددددددددرا  الحدود الدنيا لإلطا  التأمين ي فذ من تك فة التأمين إ  أن 
هنا  عالقة بين نطام الإلطا  و  فة التأمين فك ما  ان الإلطا  مو دددددددددددددعا    ما ا داد  دددددددددددددعر 

ة فك ما  انو التأمين.  و ذا اهمر عند تحم  صددددا ب المدددددروع لنسددددبة أو مب   من ال سددددار 
 هذه  بيرة ان فذ  عر التأمين إلى  د ما.

 
ولعتبر التأمين الذاتي أو تحم  ال طر وتمول  ال سددداالر من موارد صدددا ب المددددروع و دددي ة 
أخر  قد ترفع   فة التأمين عن  اه ه.  لكن مث  هذه السيا ة تستدعي خ ق صندوم خاة 
أو ت صدددددددددددددديص موارد مداليدة  دافيدة لموا هدة متط بدات  بر الضددددددددددددددرر الدذي قدد ي حق بدأعمدال 
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الرأ دمالي فنن وقف اهموال ودبقاالها  اهزة لتمول  الضدرر وقو المددروع.  وفي إطار النظا   
 الحا ة يعتبر هدرا  إ  أن باإلمكان تو ي  هذه اهموال وتحقيق عاالد ع يها.

 
إ ا  ا  النظر ل مو دددددددوع الذي ألاره الكاتب هنا من منظور أو دددددددع، نال   أن   فة التأمين  

ن قب  المؤ ددسددات المالية العالمية ل دول  العالية ال ت ت ف عن   فة وشددرو  تقديم القرو  م
النامية، وبعذ هذه الدددرو  تؤلر ع ى مشيدددة الناس  دد با،   رفع الدعم عن  دد ع أ ددا ددية.  

 ولذل  ال يمكن اعتبار التأمين و أنه السبب الراليب الذي يحول دون إقامة المدارلع.
 

 رابعا : اإلأراء بإتالف األموال عدوانا  

 
إتال  ماله المؤمن ع يه بحددددرلق، أو غيره ليحص  ع ى مب   التأمين،   ددؤمددن لهميددتددعددمددد بددعددذ الم
البضاعة المؤمن ع يها  ا دددددددددددددددددددة في اه ددددددوام، أو فات وقتها، أو اكتدف فيها  وخاصة إ ا  انو

 وقد ال يت فها فعال ، ولكنه يصددددددددددر إفها، ولصددددددددددطنع ت فها بحرلق أو نحوه بما يوافق شددددددددددرو .  عيبا  

الد ص قددددد   ب   التأمين، ولتم  ل  بنغرا  اال تفادة من مب   التأمين، وخاصة إ ا  انا تحقام م
 .هذا العدوان بدافع التدفي دفدع مدبدال   بيرة لدر ة التأمين دون أن يستفديد منها شيضا ، فيقد  ع ى

 
تقو  هذه اهطرو ة ع ى تدددددددددددجيع مؤ ددددددددددسددددددددددة التأمين ل إلش والتزولر.  نتفق مع الكاتب أن 

ف شددددددددددددددر ات التأمين  المطالبات القاالمة ع ى الإلش  اهرة مو ودة في أ ددددددددددددددوام التأمين وتك   
خسددددداالر مالية تتر م نفسدددددها في  لادة أ دددددعار التأمين ع ى طالبي التأمين.  فال طر المعنوي  
يزداد في    الكساد االقتصادي وتزداد معه  االت السرقة والسطو.   ما أن افتعال  وادث 

دول الإلربية بغية اال دددددددتفادة من التأمين يك ف شدددددددر ات التأمين  دددددددنولا  مبال   ل مر بات في ال
 كبيرة رغم نجا ها في الكدف عن الجرلمة المنظمة التي تقف ورا  هذه الحوادث.
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مقدابد   لد  فدنن ماليين النداس يؤمنون ع ى  يداتهم وأموالهم ومسددددددددددددددؤوليداتهم القدانونيدة دون أن 
التعمد في افتعال المطالبات بالتعولذ واال ددددتفادة من التأمين دون يسددددتفز  ل  عندهم ر بة  

 و ه  ق.
 

ال يقتصددددددددددددددر الإلش والتزولر ع ى قطدداع التددأمين.  تزولر النقود الور يددة والمعدددنيددة وبطدداقددات 
، ع ى  ددبي  المثال، قاالم في العديد من الب دان ومع  ل  فنن الحكومات ال ت جأ إلى االالتمان

وال تقفدد  البنو  أبوابهددا وتتوقف عن العمدد .  وتمددار  العددام ين ل تإليدب  وقف العمدد  بددالنقود  
ر بو ود مؤ دددسدددة تسدددت د  الناس.  و ود المؤ دددسدددة ال يعني أنها مصددددر  عن العم  ال ُيفسددد 

 الدرور أو أنها تدجع ع ى  ل .
 

إ ا قب نا أطرو ة الكاتب أن و ود مؤ دددسدددة معينة يإلري الناس ل تصدددر  بددددك  عدواني بات 
روري إ الة مث  هذه المؤ ددسددة ل ت  ص من هذا اإلغرا .  وبمو ب هذا المنطق فنن  من الضدد 

النظا  االقتصادي الذي يؤدي إلى  يا  طبقة من اهغنيا  يإلري الناس بسرقة اهغنيا .  لكن 
المؤمن المتو   ع ى   ال ُيعزي السددرقة إلى النظا  ب  إلى الطمع وأن النفب أمارة بالسددو .  

 ود النظا  الضددرلبي ُيإلري بالتهرب من دفع الضددرلبة مث ما  و المنطق أيضددا  فنن  و سددب هذا 
مؤ ددددسددددة  إنيتهرب البعذ من المسدددد مين من دفع الز اة أو تقديم الكفارات.  ولكننا ال نقول 

 الز اة تإلري بسو  التصر .
 

 خامسا : تكد  األموال في أيدي قلة من النا 

 
أن تكدس اهموال وتجمعها في أيدي ق ة من الناس أمر خطير   الزمانعدددر  اإلندددسدددان مدددنددددددذ قديم 

الطبقات   الدرور وايلار السيضة، ولعببر عن  ل  في العصور المددتأخرة بنظا  ينتج عنه  ددثدديددر مددددن
أ دددددددددوأ ع ى اهمم من  في المدددجدددتدددمدددع.  وقدددد أ دددمع ع ما  اإلصالح اال تماعي ع ى أنه ال شددددددي 
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عها إلى طددبددقددات اهغنيا  والفقرا .  وقد نهى اإل ال  عن تددكدددس المددددال فددي أيدي فضة  انقسا  مجتم
وتتعدالى ع ى النداس  والتدأمين بجميع أنواعده هو الر ن الر ين لمثد  هدذا  ق ي دة تفسددددددددددددددد في اهر 

 التكدس المدين.
 

في أيدي    من بين    النددددداطات االقتصددددادية اختار الكاتب التأمين  مصدددددر لتكدس اهموال
تفضدة ق ي دة تفسددددددددددددددد في اهر  وتتعدالى ع ى النداست واعتبدار التدأمين تبجميع أنواعده هو الر ن  

 الر ين لمث  هذا التكدس المدين.ت
 

تكددس اهموال هو انعكداس لواقع التفداوت في تو لع الم كيدة والثروات الوطنيدة، وهو مدا يميز  
ان بالتفاوت الطبقي ولعالجان الفقر، أ د النظا  الرأ ددددددددددددمالي واإل ددددددددددددالمي معا .  و الهما ُيقر  

 مظاهره، ع ى  بي  المثال، من خالل مؤ سات إ سانية بدال  من العم  ع ى إلإلااله.
 

متعون برواتب  تصدددددحي  أن ر  دددددا  بعذ شدددددر ات التأمين ودعادة التأمين في العالم الإلربي ي
صدددددددددد  ع يها ر  ددددددددددا  ومكاف ت عالية وامتيا ات أخر  ولكن ليب باهرقا  الفا دددددددددددة التي يح

المصار  ومؤ سات مالية وصنااية.  والبون شا ع  دا  بين هؤال  وبين مست دميهم.  هذا 
الو دددع ليب من مبتكرات التأمين ب  هو من صددد ب تنظيم المددددروع الرأ دددمالي وا داد فحددددا  

 في عصر ال يبرالية الجديدة شرقا  وغربا .
 

المال في العرام، ع ى  دددددددبي  المثال، لد  فضات    النددددددددا  التأميني لم يكن ر نا  ر ينا  لتكدس
، ودلى يومنا  2003(، وال بعد ا تالله  ددددددددددددددنة  2003-1968معينة ال في عهد الد تاتورلة،  

ا فعد   يتدان المدال في رو دددددددددددددديدا بعدد  ددددددددددددددقو  االتحداد السددددددددددددددوفيتي هدذا.  وقد  مثد   لد  عمد  
وغيرها من الب دان  وخصدد صددة الدددر ات العامة، و ذل  ما فع  ر  ددا  تونب ومصددر وليبيا  

 العربية التي تعتمد اإل ال  مصدرا  ل تدرلع.
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 يكمن في  إن نهي اإل ال  عن تدددددددكدددددددديب المددددددددددددددال فدددددددي أيدي فضة ق ي ة تفسد في اهر ، قد

عا .  لقد شددددددددهد التارلش، منذ صدددددددددر اإل ددددددددال ، ع ى اليوتوبيا النظرلة، وليب في الواقع المُ 
 صحابة الر ول.تكديب الثروات  تى من قب  

 
 سادسا : التسبي في كثير من الجرائم

 
ُ  عدددددددددد مددددن المؤمن لهم بهذه  بسبب إغددددددددرا  المال والطمددددددددع في الحصددددددددول دإ ع ددددى مبال  التأمين ُيقه

بعد أصدددحابها ع ى ارتكاب  راالم شدددنيعة مروعة من القت  والتصدددرفات   المبال ، أو المسدددتحقين لها
أفظع  أدنى شددددددددددددعور بالر مة والدددددددددددددفقة واعتبار ايخرلن ودن  راالم التأمين منالنابية عن  المنكرة

الجراالم تستهد  أكثر   الجراالم التي عرفتها البدرلة وأشدها و دية منذ فجر الدددتدددددددددارلش   ل  أن هذه
د يقا  رتب فيه  راالم التأمين   ما تسددددددددتهد  اهقربا   فقد أخر  البا ث  شدددددددديفر ماكب( بحثا  ع ميا  

ودرا ددددداتها، ودفاتر الضدددددبب في محاكم العالم   ا رصددددددته م فات م ابرات الددددددرطة الدولية سدددددب م
 ددددددددراالم القت  بسبب إغرا  التأمين قت  الزو ة لزو ها، ولأتي   فو د أنه يأتي في المرتبة اهولى من

أ  وأب  قت  الزو  لزو ته، وفي المرتبة الثالثة يأتي قت   ددددداالر اهقربا  مدددددددددددددددددددن الثانية  في المرتبة  
المرتبة   وفي المرتبة الرابعة قت  اهوالد مددددددددددن قإبر  والديهم، وال يأتي قت  اه ددددددددددانب إال في وغيرهم،
 ال امسة.

 
 تى بددون و ود التدأمين فدنن الجراالم المداليدة تحددث يوميدا  في العدالم الإلربي ع ى مسددددددددددددددتو  

ع يها ليب داالما  اال دتفادة من منافع اهفراد والددر ات.  و رلمة قت  اهقربا  شداالعة والباعث  
التأمين دون أن يعني هذا أن البعذ ي جأ إلى قت  المؤمرن ع ى  ياته بغية اال ددددددددددددددتفادة من 

 عواالد وليقة التأمين ع ى الحياة.
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وتقع الجراالم المالية في الدول النامية أيضددددا  ومنها  ددددرقة السدددديا دددديين وأ المهم هموال الدولة.  
 ى أنواعها، شدددددداالعة في العالم ولذل  تسددددددن التدددددددرلعات لمعا بة مرتكبيها.  فجرلمة الرشددددددى، ع

إلى   ى( تحول الرشدددددددددددددد 2003-1990لننظر إلى العرام، مثال .  ففي فترة العقوبددات الدددوليددة  
مؤ ددددسددددة يمار ددددها اهفراد في الدواالر الر ددددمية و ذل  الحكومة.  وقد  دددددفو المحاكمات في 
بعذ الدول الإلربية، ومنها المم كة المتحدة،  دددو  ا دددت دا  عقود برنامج النفب مقاب  الإلذا   
وتور  شددددر ات عديدة في تقديم الرشددددى في صددددورة عموالت ل و ال  المح يين لهذه الدددددر ات 

أي  لدادة مب   العقدد.  لم يكن التدأمين طرفدا  في مث     –تددخد   ددددددددددددددمن مب   العقدد    في العرام
 هذه العقود.

 
لكن شدر ات   2003ونقرأ عن  اهرة الفسداد المالي واإلداري بعد الإلزو اهمرلكي ل عرام  دنة  

التأمين العرا ية لم تكن المتسددددببة في  هور وا ددددتفحال هذه الظاهرة.  وق  مث   ل  بالنسددددبة 
 ل عربية أخر .لدو 
 

تأكيد الكاتب بأن ت راالم التأمين من أفظع الجراالم التي عرفتها البددددددرلة وأشددددددها و ددددددية منذ 
فجر التارلش ...ت ليسددددددو مجرد مبالإلة خطابية ب  خاطضة إ  أنها ال تسددددددتقيم مع الجراالم التي  

في أمرلكا    شددددددهدتها البدددددددرلة وبعضددددددها ما  ال مسددددددتمرا .  لنتذ ر تارلش تالفتو اتت اإل ددددددبانية
تدارلش العبوديدة  و دان الجنوبيدة ومدا ارتبب بهدا من أعمدال القتد  والسددددددددددددددرقدة.  لنتدذ ر أيضددددددددددددددا  

لددددر ات التأمين و دددوم لولد  ال ندنية دور في تأمين اهفارقة  بضددداعة ألنا  الر  ة البحرلة  
من قت    تارلش ال الفة اإل ددددددالمية الذي شددددددهد العديدلنتذ ر  ذل     8من أفرلقيا إلى أمرلكا(.

اهقربا  طمعا  في السددددددددددد طة.  ولبدو أن مذاب  اهرمن في تر يا والمحرقة اليهودية في ألمانيا  
وت قول القت ت في  مبوديا والتطهير العرقي في ف سددددددددددطين والمقابر الجمااية ومذبحة   بجة 

 
8  Eric Williams, Capitalism & Slavery (London: Andre Deutsche, 1964.  First published in 
1944), p 104-105. 

 



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   101حة  صف 

 

في العرام وغيرهدا  ثير قدد غدابدو عن  اكرة الكداتدب ومن يقتبب منده.   الهمدا يسددددددددددددددتعدديدان  
 لناس  د التأمين لسبب واهي.ا
 

 سابعا : إبطال حقوق ا خرين

 
المحامين في العالم ليتولوا الدفاع بالحق أو الباط    تسدت د  شدر ات التأمين أعدادا   بيرة من أشدهر

المؤمبن لهم، وهي ال تقف عند هذا الحد، ب  إنها تددسددتددمددي  بددالمددال   إلبطال  جج خددصددومددهددددددا من
 ل    المقررلددددن، وقضاة المحاكم القانونيين و   من له ألر في تقرلر الحوادث.  إنها تفع  اهطددبددددا 

المستحقة بوقوع   إليددددددددددجدددددددددددددددددددددددددددددداد أي لإلرة ت ر  معها من المسؤولية، فتتح   من دفع مبال  التأمين
التي  المعقدة ال  ية   الحادث المؤمن  ددددددددده.  وما أيسددددددددر إيجاد الثإلرات، وخاصددددددددة مع شددددددددروطها

 .يصعب اإللما  بها ع ى  ثير من الناس 
 

به.    ن بين من يقومو  اتفامإن تفسدددددير النصدددددوة، الدينية والو دددددشية، ليسدددددو داالما  مو دددددع 
ولنطبق هدذا ع ى م ت ف أنواع العقود ومنهددا عقود التددأمين.  وتضددددددددددددددم العقود أ كددامدا  إلدارة  

مين أو ال م أو محك  قضدددددددددا .  القاعدة العامة هي أن االختال  في التفسدددددددددير بال جو  إلى ُمحك 
 شر ات التأمين ال ت جأ إلى المحاكم إال بعد ا تنفاد و اال  التسولة الر االية المتوفرة.

 
يقول الكاتب، في م خذه ع ى شدر ات التأمين، إن التأمين يإلري تبنتال  اهموال عدوانا ت  ما 

حابها إلى مطالبة شددددددددر ات أنه يتسددددددددبب تفي الكثير من الجراالمت وفي   تا الحالتين ي جأ أصدددددددد 
التأمين بالتعولذ.  إ ا  هذا الو ددددددددع، أليب من  ق شددددددددر ات التأمين ا ددددددددت دا  المحامين  

 ل  فنن   ىلتحديد شدددددددرو   يا  أو عد   يا  مسدددددددؤوليتها عن مطالبة المؤمن له؟  إ دددددددافة إل
ع يها شددددددددر ات التأمين، باعتبارها مؤتمنة ع ى أقسددددددددا  التأمين التي تجبيها من المؤمن لهم،  
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، وخال   ل  فننها قد تكون متواطضة بددددددك  غير مباشدددددر ودون اال دددددتضمانأن ال تفر  بهذا  
 قصد مع من يت ف اهموال عدوانا  أو يمارس الجرلمة.

 
المحامين في العالم ليتولوا   أما القول بأن شددددددددر ات التأمين تسددددددددت د  تأعدادا   بيرة من أشددددددددهر

المؤمبن لهمت فهو، لو   منا بالدهرة   خددددصددددومددددهددددددددددددا منالدفاع بالحق أو الباط  إلبطال  جج  
كمقياس لال ددت دا ، قول خطابي ولقاب ه لجو  المؤمن لهم إلى ا ددت دا  محامين لتمثي هم في  

المؤمن له هتعاب المحامي عند فددددددددد ه في   المحاكم.  وبفضدددددددد  نظا  التقا ددددددددي بعد  تحم 
دة، لم انتددددر في ب دان أخر ، يقف طرفا تعولذ المؤمن له، وهو الدددداالع في الواليات المتح

 ن ع ى مستو  وا د.يال صومة، شر ة التأمين والمؤمن له، متوا ه
 

إن ا ددددددددت دا  المحامين ال يقتصددددددددر ع ى شددددددددر ات التأمين فهم يعم ون لصددددددددال  مو  يهم في  
م ت ف مجداالت الندددددددددددددددا  االقتصددددددددددددددادي و دذلد  الحدال في العالقدات بين الددولدة والمواطنين  

ت بين اهفراد ع ى المسدددتو  الدددد صدددي والعاال ي.  ومع  ل  فنن ا دددت دا  المحامين  والعالقا
 في هذه المجاالت ليب مو وعا  ل دانة.

 
المقررلددددن، وقضاة المحاكم القانونيين   تددسددتددمددي  بددالمددال اهطددبددددا شر ات التأمين تإن الزعم بأن  

اهكبر من   وافتضدددات ع ى مهنيدددة الجمهورفيددده تجني  و ددد  من لددده ألر في تقرلر الحوادثت  
اهطبا  والقضدداة.  إن  ددو  تصددر  البعذ وخيانة   ف المهنة ال يبرر إطالم الحكم ع ى 
الك .   ان من المنا دب لو قا  الكاتب بالتع يق ع ى تصدناعة التأمين الصدحيت في صديإلتها  

فقد تحولو صدددددددددددحة  التجارلة القاالمة ع ى تحقيق اهرباح  أية صدددددددددددناعة رأ دددددددددددمالية أخر . 
اإلنسان إلى   عة،  أية   عة مادية أخر ، قادرة ع ى تحقيق رب  لصناعة التأمين الصحي.  
وهنا يإليب الموقف اهخالقي إ  إن تأمين الصحة ليب مث  تأمين  يارة أو مسكن مثال ، فنن 
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ننا إ ا تعر دو السديارة أو المسدكن إلى الضدرر أو الت ف الك ي فنن أصدحابها ال يموتون.  لك
 9فقدنا صحتنا فنننا تنموت لمجرد أننا ال نمت   القدرة ع ى شرا  ما ي ز  من العناية.ت

 
لقد نج  إيديولو يو ال يبرالية الجديدة والمؤ دددسدددات المالية الدولية الداعمة لها في إقناع العديد  

في السدددددوم    من الحكومات واهفراد أن صدددددحة اإلنسدددددان  ددددد عة، لها  يم تبادلية، قاب ة ل تداول
ص من خددمداتهدا وتحول هدا إلى شددددددددددددددر دات خداصددددددددددددددة.  المدددددددددددددددك دة  ق   ولجدب ع ى الددولدة أن تُ 

االقتصدادية ال تكمن في ممار دة اهطبا  بقدر ما هي إفرا  ل نظا  القاالم ع ى تحقيق اهرباح  
 ل در ات.  وهكذا لم تعد الصحة  قا  من  قوم اإلنسان.

 
الكاتب ع ى أنها صددددشبة صددددحي ، وتحتا  هذه ال إلة إلى وفيما ي ص لإلة التأمين فنن تأكيد 

و ما يقول الكاتب: يصددعب    10إعادة نظر.  ولنطبق هذا ع ى لإلة التأمين في العالم العربي.
بر من قب  شددددددر ات نعزو هذا اهمر إلى مدددددددروع   أناإللما  بها ع ى  ثير من الناس.ت   ت ُمد 

المسددؤولية فيه تجني ع ى تارلش تطور صددياغة نصددوة ولاالق  التأمين ل تحاي  والهروب من 
، والمحررة  SGبا دددم    التأمين.  لقد   و وليقة التأمين البحري اإلنج يزلة النمو  ية، المعروفة

ب إلة بالية، قيد اال ددددددددددددتعمال لمدة قرنين، وخضددددددددددددعو مفرداتها ل فحص والتأول  لد  المحاكم  
، وبمو بها  دددددت مطالبات صدددإليرة  1991دة  دددنة البرلطانية، لحين ا دددتبدالها بصدددياغة  دي

 و بيرة في معظم أنحا  العالم.
 

 
9  Yuna Shin, “Health Insurance Industry: How Karl Marx Can Help Us Understand the 
Health Care Crisis,” The Huffington Post: 
http://www.huffingtonpost.com/yuna-shin/health-insurance-industry_b_318340.html 

 
"عدم تطوير التغطيات التأمينية" ،  93جهها أسواق التأمين العربية خصَّ واحدة منها، ص  افي عرضه للعقبات التي تو  10

بالتعليق أن عدم التطوير يتمثل "بتجاهل احتياجات العميل العربي وعدم تجديد معظم وثائق التأمين واالعتماد على نسخ  

 الوثائق األجنبية دون تعديل نطاقها وشروطها لكي تتالئم مع العميل المحلي."

 

http://www.huffingtonpost.com/yuna-shin/health-insurance-industry_b_318340.html
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شددددددر ات التأمين نفسددددددها، في المم كة المتحدة ع ى  ددددددبي  المثال، اعترافا  منها بصددددددعوبة لإلة 
التأمين، قامو بو دددددددددع صدددددددددياغات  ديدة لولاالق التأمين  ي تكون أقرب إلى فهم اإلنسدددددددددان 

 ددددتدددددارات  ارلة إلعادة النظر في المبادل القانونية لعقد التأمين  العادي المتع م.   ما أن اال
 لضمان المزلد من الو وح ولتأكيد  ماية مصال   م ة ولاالق التأمين.

 
إ ا  انو لإلة التأمين صددددددشبة فما بال  ب إلة القانون وال إلة المسددددددت دمة في الفقه اإل ددددددالمي.  

لندددا  اإلنسدداني لها مصددط حاتها ال اصددة أو ليب منا ددبا  القول إن فروع المعرفة ومجاالت ا
 وهي غير متداولة بين الناس ولصعب فهمها دون تدخ  من شارح لها.

 
 ثامنا : إفساد الذمم

 
يحددق ل ددمددددؤمن له الذي يقع له الحادث مع غيره أن   من شرو  شر ات التأمين شر  يقول: »إنه ال

الدددددر ددددة برلضة من التزاماتها بدفع أي مستحقات  ال طأ، ودال فددددنن  يعتر  ب طضه لآلخر مهما  ان
ليب هدذا فقب بد  ع يده أن ينكر خطدأه، ولو أمدا  المحكمدة، و تى لو  دان   الحدادث.   تترتدب ع ى

 .يحتم  اإلنكار خطؤه ال

 

ودفساد الذمم، ولددمدأل المحاكم بالقضايا   وبهذا الدددر  يدفع نظا  التأمين المتعام ين معه إلى الكذب
  ول مجحفة تحصدددد  بها شددددر ات التأمين ع ى أموال   تدددددإل ها الدهددددددددددددددددددر، وال تنتهي إال إلىالتي  

 .ما يقاب ها من تعولضات عند اه داث المؤمن لهم بالباط  دون أن تدفع لهم
 

،  وأ دددددددكوت ندا   إنج تراهذا فهم مسدددددددط  لددددددددرو  التأمين التي تطورت تارل يا  وما  الو.  ففي 
القانونية ع ى إعادة النظر في المبادل والددددددددددددددرو  القانونية ل تأمين وت   التي  تعم  الهيضات  

تر دددددددد و في الممار ددددددددة في العديد من ب دان العالم  قانون التأمين البحري اإلنج يزي لسددددددددنة 
 .  أي شر  فيه إ حا  بحق المؤمن له  يكون مو وعا  إلعادة الصياغة.1906
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ؤولية المؤمن له عن الحادث متعسدددفة.  يررُد هذا الددددر   قرا ة الكاتب لددددر  عد  اإلقرار بمسددد 

في ولاالق التأمين ع ى المسدددؤولية القانونية ل مؤمن له تجاه اه يار  ما في تأمين المسدددؤولية  
ليب المؤمن له من يقو  بتسددددولة مطالبة الطر  الثالث ودنما شددددر ة    عن  وادث السدددديارات.

المطالبة وتسددددددددددولتها.  ففي برلطانيا عندما تتعر     التأمين وهي لذل  تأخذ ع ى عاتقها إدارة
 ددديارتان لحادث فنن السددداالقين يتبادالن ا دددميهما وعنوانهما ولو ة تسدددجي  السددديارتين.  بعدها 
يب      منهما شددددددر ة التأمين التي قامو بالتأمين ع ى  دددددديارته ومسددددددؤوليته لتتولى شددددددر تي 

 التأمين تسولة مطالبة    منهما.
 

   ال يمكن أن يدفع المتعام ين مع شر ات التأمين إلى تالكذب ودفساد الذمم.تمث  هذا اإل را
 

 تاسعا : ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات

 
الذين ال يعتنون وال يحافظون ع ى   يددددتددددسددددبب التأمددددين في وقوع  ثير من اإلهمال لد  المؤمن لهم

المؤمن ع يها، ب  قد يص  اهمر بهم إلى  د  أموالهم غيرأمددددوالددددهددددم وممت كاتهم  محافظتهم ع ى  
ودن   طمعدا  في مب   تدأمينهدا الدذي قدد يفوم  يمتهدا.   الر بدة في ت ف بعذ اهايدان المؤمن ع يهدا

الممت كات واهموال  د اهخطار من أفددددددددددددراد المجتمع خسارة   عددددددددددددد  العناية وتر  المحافظة ع ى
  ظة الفردية ال تعو ددددددددددددددهدا أي قوة محدافظدة أخر  مهمدا ب إلدو.المحداف عظيمدة ع ى اهمة  هن قوة

اإلهمال ال تضر بالفرد و ده، وال بالجدددمددداعدددة، وال بالدر ة المعو ة و دها،  وال سارة الناتجة عن
 يمتد  ررها ليدم  أبعد من  ل    يث يضر بدددكام  اقتصاد اهمة  هن اقتصاد اهمة هو ودنما

اهموال   ه، فعد  المباالة وتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  الحرا ة الفردية المدددة ع ىوع ي   مجموع اقتصاد أفرادها.
بارتكاب الجراالم والنهب   والممت كات بسبب التأمين إهدار هعظم أ باب اهمن والدددسدددالمددددددددددددة، ودغرا 

 .واالختالس 
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 لو قب نا بو هة نظر الكاتب أن التأمين يتسدددبب تفي وقوع  ثير من اإلهمال لد  المؤمن لهم

المؤمن   ال يعتنون وال يحافظون ع ى أمددوالددهددم وممت كاتهم  محافظتهم ع ى أموالهم غيرالذين  
ع يهات ع ينا أن نقب  بنهمال الناس لصددددددددحتهم لو ود تأمين صددددددددحي تجاري أو مجاني تقدمه 
الدددولددة  مددا في النظم اال تمدداايددة الحددديثددة.  وبددالتددالي ولكي ندددددددددددددددجع الندداس ع ى االهتمددا   

ي نوع من أنواع التأمين الصددحي  ددارا  ود ددرارا  تبدددددددددددددددددكام  اقتصدداد بصددحتهم يصددب  و ود أ
 اهمة.ت

 
المي  لال دددتفادة واالنتفاع ع ى  سددداب الإلير ال يقتصدددر ع ى التأمين ب  يجد  ضدددورا  له  إن

في م ت ف مجاالت التفاع  بين البددددددددر.  فالطمع ل حصدددددددول ع ى مبال  تأمين تفوم القيمة  
الحقيقية لألموال المؤمن ع يها ال ينط ي ع ى خبرا  تسدددولة ال سددداالر وشدددر ات التأمين،  ما 

وهو يقو  ع ى مبدأ  سدددددن النية القصدددددو ، يضدددددم شدددددرطا  لمعالجة ما يعر     أن عقد التأمين،
 بالتأمين الناقص ل حي ولة دون تحقيق الطمع الذي يتحدث عنه الكاتب.

 
اهموال والممت كات بسبب التأمين إهدار   عم الكاتب أن تتدددددددددر  الحرا ة الفردية المدددة ع ى

بارتكاب الجراالم والنهب واالختالس.ت  يبدو أن هذا  هعظم أ باب اهمن والدددسدددالمددددددددددددة، ودغرا 
الزعم ي ص  را دددددددة الفرد همواله وممت كاته وليب الددددددددر ات.  شدددددددر ات التأمين في الإلرب  
تددددددجع ع ى إدارة ال طر من قب  المؤمن له، ومن و ددددداال ه ات ا  الحيطة وا دددددت دا  و ددددداال  

إنذار، بالنسدددبة ل طر السدددرقة، معينة لتق يص فرة وقوع ال سدددارة  و دددع منبهات أو أ هزة  
ع ى أبواب البيوت والدددددددددبابي .  أما بالنسددددددددبة لتأمين ممت كات الدددددددددر ات،  مصددددددددافي النفب  
وغيرها من المصددددانع اإلنتا ية وال دمية، فنن شددددر ات التأمين تقو  بن را  الكدددددف الميداني  

 ع يها وتقديم توصيات لتحسين إدارة أخطارها.
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 يرير بهمعاشرا : تخويف النا  والت

 
الددذي دفددع الناس إلى اهخذ بالتأمين هو ال و  من المستقب  المجهول،   إ ا  ددان الددسددبددب واهصدد 

فنن شر ات التأمين قد ا تإل و هددددددددددذا الددددددافددددددددددع فجسمو أمامهم الم اطر، وربو الناس ع ى عد  
 .ع ى موا هة هذا المستقب  المكفهر بأنفسهم قدرة الفرد أو الجماعة

 
يبدو أن الكاتب ال يقر بو ود اهخطار التي تحيب بالبددددر، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو 
من صدددنع البددددر أو ما ينددددأ بسدددبب العم يات الصدددنااية.  إن إدرا  و ود ال طر هو الذي  
يدفع البددددددر ل تحو  من  لاره والتدبر ل مسدددددتقب  لحماية اهموال و دددددمان ايش  رلم ل عاال ة.  

اية التجارلة التي تقو  بها بعذ شر ات التأمين تقو  ع ى عنصر الت ول :  صحي  أن الدع
ما ا لو وقع  رلق أو فيضدددان وغيره من مسدددببات الضدددرر  أو ما ا لو توفي رب اه دددرة، إال 
أن الجهددات المعنيددة بددالرقددابددة ع ى الدددعددايددة واإلعالن، في الدددول الإلربيددة، تتدددخدد  ل حددد ممددا 

 و ما يثير خوفا  غير مبرر لد  الناس.يعتبر منفرا  ل ذوم العا  أ
 

إن إدخدال شددددددددددددددر دات التدأمين الددددددددددددددد  في عقول النداس بعدد  قددرتهم  دأفراد أو  مداعدات ع ى 
موا هة المسدددددددددتقب  فيه افتضات لوعي الناس مث ما هو تجاه  ل م اطر العديدة التي تجابههم،  

رتب ع ى الم اطر.  وما والو دددددددداال  الم ت فة التي ي جضون إليها لتفادي اه ددددددددرار التي قد تت
الو ددددداال  من  دددددمن  ليات أخر  ل تعام  مع ال طر  يا دددددا  له  إ د ال جو  إلى التأمين إال 

وتقديرا  لتكرره و جم اه ددددددددرار التي قد تترتب ع ى وقوعه.  و    ل  يقع تحو عنوان إدارة  
يإلف  التحو  من   ال طر.  و تى المتو   ع ى  ، الذي قد ال ي جأ لدرا   ماية تأمينيه، ال

 لار الم اطر ع ى  ياته و ياة أ ددددرته وأمواله من خالل السدددد و  العقالني في  يادة  دددديارته 
مثال ، أو االدخار لضددددددمان الشيش الكرلم ه ددددددرته، أو ترتيب بيته ل حي ولة دون وقوع الحرلق  

د  وغيرهدددا من إ را ات السددددددددددددددالمدددة.  التدددأمين هو  خر  ليدددة في إدارة ال طر.  تتمثددد  إ ددد 
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الو االف التي يقو  بها التأمين بتقديم توصدديات ل مؤمن له لتحسددين نواية ال طر  من خالل 
توصددددديات الكاشدددددفين ع ى مو دددددوع التأمين(.  وهذا هو الحال بالنسدددددبة ل مددددددارلع واهصدددددول  

 المادية الكبيرة.
 

 الحادي عشر: سلي النا  القدرة على مواجهة الحياة

 
وهروبهم من تحم  مسؤوليات الحياة إلى   بهم القدرة   أ ضان التأمين،يدددددؤدي ارتدددددمدددددا  الناس في 

 أق  المفا  ت. ع ى مجدابدهة أدنى الم اطر وتحم 
 

إ ا  ان التأمين يددددددددجع هروب الناس من تحم  المسدددددددؤوليات، ولسددددددد بهم القدرة ع ى مجابهة 
د الحا ة مددددجعا  اهخطار وتحم   المفا  ت، أليب و ود مؤ دددسدددة الز اة بتوفيرها اهموال عن

لدذات السدددددددددددددد و  الدذي ربطده الكداتدب بو ود التدأمين أ  أن المنتفعين من الز داة هم من طبقدة  
المالالكة والقديسين؟  وه  عندها يكون صحيحا  ا ت دا  اهموال في صندوم الز اة في غير 

ى الو وه المقررة لها هن هنا  من يسدددددددا ا دددددددتعمالها، وهن الصدددددددندوم يحرمهم من القدرة ع 
 مجابهة الم اطر وتحم  المفا  ت؟

 
لو  دددددددد منا بزعم الكاتب بات ع ينا أن نقب  أن من ال يرتمي من الناس في أ ضددددددددان التأمين  
يتمتعون بدالقددرة ع ى مجدابهدة الم داطر وتحمد  المفدا د ت.  وهكدذا فدنن هؤال  يسددددددددددددددتطيعون  

  من أولض   مجابهة الحراالق،  تى بدون ط ب مسددداعدة  ها  مكافحة الحراالق، بددددك  أفضددد 
إلى  ماية التأمين.  أما تحم  مفا أة  ادث اصدطدا  أو  ارلة طبيشية فنن غير   لجؤوا الذين  

 المؤمنين أقدر ع يه من أقرانهم ممن قاموا بالتأمين ع ى  ياراتهم وممت كاتهم اهخر .
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والمفا  ت، ال يحدده إن ا ددددددددددتعداد الناس، وهو  الة نفسددددددددددية وتقدير ل عواقب تجاه الم اطر 
التأمين، ول ت ف من إنسدددددددددددان إلى  خر.  ال ب  أن من يقو  بالتأمين يتصدددددددددددر  بمسدددددددددددؤولية  
ا دددتعدادا  ال تمال وقوع م اطر ومفا  ت ال يسدددتطيع در   لارها ول جأ إلى التأمين ل تعولذ  

 عنها.
 

 الثاني عشر: ضياع الروابط وتفك  المجتمع
 

ايخرلن، وخاصة إلى أقاربه و وله.  وتدتد هذه الحا ة   ما  ددددددددد   يحتا  اإلنسان في  ياته إلى  
العصور اهولى التعاون وتكونو بذل  الروابب   الدددددددعدددددددو ، أو وقعو  دددددددارلة، لذا فقد  اد الناس منذ

المجتمع  ا وا بالتأمين ليح    اه رلة، وتكاف  المجدتدمدع، ولما    ال راب باه ر وبدأ التفك  في
و  الناس عما فقدوه، ولجؤوا إليه في    أمر  انوا ير ونه من اه دددددرة، وتهد  مح  اه دددددرة ولع

بنا  المجتمع، فالتأمين قطع ما تبقى من روابب، وباعد بين الناس وأ رهم، فددددوقددددف    فرد و يدا  
 .منقطعا   بعيدا  

 
بتطورات هاال ة هذا تارلش مدددددوه ل بدددددرلة فالنزوع نحو الفردانية عم ية تارل ية معقدة ارتبطو  

في النسدددديج االقتصددددادي واال تماعي منذ تفك  النظا  اإلقطاعي، ونهو  اإلصددددالح الديني  
والنهضة التنولرلة.  ربما  اهم التأمين في تطور النزعة الفردانية، وهو مو وع لم ي ق عناية 

 اعي.كافية لد  دار ي تارلش التأمين، لكن التأمين لم يقضي ع ى التعاون اه ري واال تم
 

كاتبنا ال يرلد التأمين هنه يح  مح  اه ددددرة لتعولذ ما يصدددديبها من فقدان  ربما يقصددددد به 
فقدان معي  اه دددددددرة أو خسدددددددارة ممت كاتها بسدددددددبب  ادث  رلق أو  ارلة طبيشية(.  اه دددددددرة  
الحديثة، في نظره، قادرة ع ى تعولذ أفرادها في  الة الوفاة واه درار المادية التي ت حقهم.  

د اه ددرة النوولة  التكاف  اه ددري ال يزال قاالما  ولسدداهم في الت  ي  من بعذ ما يصدديب أفر ا



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   110حة  صف 

 

أو المو عة لكنه ليب  افيا  بحد  اته في التإل ب ع ى  ميع اه رار وال ساالر التي تتعر   
لها اه دددددرة في البيو وفي الددددددارع وفي أماكن العم  ما لم نفتر  أن لد  اه دددددرة صدددددندوقا  

 كف  بالتعولذ المالي.ماليا  يت
 

أما التأكيد ع ى أن التأمين تقطع ما تبقى من روابب وباعد بين الناس وأ دددددددددرهمت ف يه مجانية 
في الحكم، فقطع الروابب بين الناس والتباعد بينهم وبين أ درهم ال يفسدره  يا  مؤ دسدة التأمين  

قاالمة وليب هو ولجب البحث عن أ دددددبابه خار  هذه المؤ دددددسدددددة.  التأمين يسدددددتجيب لظواهر 
 السبب في إنداالها.

 
 تعليت عام على الشرور اإلثني عشر المفترضة في التأمين

 
ربمدا يرلدد الكداتدب أن يقنعندا أن شددددددددددددددرور التدأمين أكبر من مندافعده ولدذلد  يجدب الت  ي عنده 
وا ددتبداله بنظا   خر، ربما مصددنوع في السددما  ال يد ل نسددان في و ددع أ ددسدده وتنظيمه أو 

 ما ي بدك  عادات وتقاليد ا تمااية.متوارث من ال
 

ع ع يه، و ان اه ر  تقديم البدي  اإليجابي  ددن  إن  اتبنا يكاد أن ي إلي التأمين بأية صديإلة ولُ 
الموا ي أو المتقد  ع ى التأمين  مدددروع اقتصددادي رأ ددمالي أو تعاوني أو تبادلي.  وهو يقع 

اإلمارات وفي الدول العربية اهخر ،  في مفارقة الرفذ من  هة وفي الثنا  ع ى التأمين في
 من  هة أخر .

 
يز، إ  أنه ال يدخ  شدددددر ات  إ ا  انو شدددددر ات التأمين  ددددديضة،  ما يعر دددددها هذا الكتاب بتح 
التأمين العربية  دددددمنها، لما ا يسدددددتمر عدد شدددددر ات التأمين التجارلة والتعاونية والتكاف ية في  
الدول العربية واإل دددددددددالمية في الزلادة؟  ولما ا هذا االهتما  المتزايد، ع ى المسدددددددددتو  العم ي  
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هكاديمي، لتطولر نما   من شدر ات التأمين اإل دالمية ا دما  والرأ دمالية هدفا  وتنظيما  من وا
قب  الرأ ددمالية اإل ددالمية ونظيرتها في الإلرب وخاصددة بعذ شددر ات التأمين ودعادة التأمين  

 11اهوروبية العرلقة؟
 

المؤ دددددسدددددات  هنا  ممار دددددات  ددددد بية داخ  مؤ دددددسدددددة التأمين وما له عالقة بها،  إليرها من 
. الش إال أن االعترا  بهذا الواقع ال يعني الرفذ المط ق  .االقتصادية والقانونية والحكومية .

ل مؤ دسدة بقدر ما يعني إنها قاب ة ل نقا  والتحسدين ودعادة النظر بالقيود والقواعد المنظمة لها 
مين،  إليرها  لضددمان مصددال  العدد اهكبر من اهطرا  المسددتفيدة منها.  وتظ  مؤ ددسددة التأ

 من المؤ سات، رهينة ل نظا  االقتصادي والقانوني الذي تعم  في   ه.
 

إن ال جو  إلى   ول تكمن في أصددددددددددددددولهدا، أو هكدذا يعتقدد، في المدا ددددددددددددددي، مفيددة في إ  دا  
التفكير وليب االقتباس والتطبيق الحرفي لها ع ى قضددددددايا عصددددددرنا المتإليرة با ددددددتمرار، فهذه 

بات لقضدايا الما دي،  ما تبين  ل  درا دات أ دباب النزول بالنسدبة  الح ول ا دتنبطو  ا دتجا
ل نصددددددددددددددوة القر نيدددة.  ولم نكن لن ت ف مع الكددداتدددب لو قبددد  بددداهطرو دددة التي تقول بدددأن 

 
ع دخول شركات التأمين األوروبية الكبرى لسوق التكافل حجم أقساط ذكرنا في مقالة لنا أنه من المتوقع "أن يرف  11

.  ومن المتوقع أيضاً أن يتجاوز دخولها للسوق مجرد المساهمة في تعظيم حجم  2015مليار دوالر في  15التكافل إلى 

ذه الشركات تختلف األقساط إلى التأثير على تطوير وتغيير شكل وهيكل منتجات التكافل.  إن المعايير التي تعتمدها ه

عن معايير أولئك، وال سيما معايير المسلمين الرأسماليين، الذين يروجون للتكافل اإلسالمي كمفهوم بحت متوافق مع 

لتحقيق   التأمين األوروبية هو السعي  الرئيسي لشركات  الدافع  فإن  أحكام الشريعة اإلسالمية.  وكشركات رأسمالية، 

ال تأمين مستوى  المنتجات،  الربح في أسواق  المساهمة في عملية تطوير  فيها متدني ومن خالل ذلك  التأميني  تطور 

 جل تحقيق حصة لها في السوق للحفاظ على هامش أرباحها. أوتسعى في أسواق أخرى من 

 

بديناميكية األسواق  وباعتبارها كيانات اقتصادية بحتة، فإن هذه الشركات أقل عناية بالمسائل الفقهية مقارنة مع االهتمام  

التي تعمل فيها.  بيد أنه من الممكن أن يؤدي االمتثال ألحكام الشريعة إلى إعادة الجمع بين ميزات التأمين التكافلي 

والتجاري، إذ ستحاول الشركات األوروبية تكرار ما يحدث في قطاع الخدمات المصرفية والقطاع المالي المتوافقة مع  

ا ان الجامعات الغربية تستغل بالفعل هذه التطورات وستساهم، وبمرور الوقت من خالل البحوث الشريعة اإلسالمية.  كم

 األساسية، في تحويل معالم المنتجات التأمين التكافلية والمنتجات المالية."

Misbah Kamal, “Forces for Change,” Global Reinsurance: Roundtable Supplement on 
the Middle East, May 2007, p 25. 
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المؤ دددسدددات المصدددنوعة من قب  البددددر وتوافقوا ع ى القبول بها ال ت  و من نواقص وعيوب،  
يكون من خالل اهنظمة الرقابية المنظمة   وهي عر دددة لسدددو  اال دددت دا  وعقاب الُم   ين بها

لها و ذل  القوانين العامة، وهو ما ينطبق أيضا  ع ى المؤ سات المصنوعة في السما   و  
ر ددددي من خالل قوانين و ددددشية و سدددداب إلهي في أين بها  ددددعفين: عقاب      أن عقاب المُ 

 السما .
 

 ل85-66تص   اإلماراتالمبحث الرابع: التأمين في دولة  
 

يقدد  الكداتدب في هدذا المبحدث ال   يدة االقتصددددددددددددددداديدة والقدانونيدة ل نددددددددددددددددا  التدأميني، والتطور  
التارل ي لسددددددددددددوم التأمين اإلماراتي، والرقابة ع ى شددددددددددددر ات التأمين والعم  ع ى ما  ددددددددددددماه 
التوطين في قطاع التأمين  ا ددددت دا  المواطنين(.  ولعر  الكاتب  داول مفيدة عن أقسددددا  

ات وعدد المندددددد ت التأمينية وعدد العام ين من المواطنين وغير المواطنين  التأمين والتعولضددددد 
 في شر ات التأمين.

 
التحداد اهدذا العر  أقرب مدا يكون إلى تقدارلر أ ددددددددددددددوام التدأمين العربيدة التي تقدد  لمؤتمرات  

 العا  العربي ل تأمين.
 

التأمين في اإلمارات و أن هذه ونسددتإلرب أن الكاتب لم يتعر  لمو ددوع  دد بيات وديجابيات 
 ليسو مو ودة في اإلمارات ب  تنحصر في أ وام التأمين الإلربية.

 
 ل115-88تص  المبحث الخامس: صناعة التأمين في العالم العربي

 



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   113حة  صف 

 

 دددددددم هذا المبحث تصدددددددنيفا  ه دددددددوام التأمين العربية: أ دددددددوام مم و ة ل دولة  و  ر  دددددددورلة 
صددحيحة اين(  أ ددوام شددبه ا تكارلة  كمصددر والجزاالر وليبيا  والعرام وهذه المع ومة ليسددو 

وهددذه بحددا ددة إلى تكيي (  أ ددددددددددددددوام م ت طددة مح يددة وأ نبيددة  كدداإلمددارات العربيددة المتحدددة،  
البحرلن والمإلرب(  أ دددوام  رة  كالسدددعودية وهذه أيضدددا  بحا ة إلى تكيي  بعد تقييد النددددا   

.  و  ر أيضددددددا  عدد الدددددددر ات والمؤ ددددددسددددددات  التأميني بصدددددديإلة وا دة هي التأمين التعاوني(
 التأمينية.

 
وعند الحديث عن  جم اإلنفام ع ى التأمين منسدددددوبا  إلى إ مالي الناتج القومي يقول الكاتب  

في  ين   و اليمن   2,8و ا ت العرام في المقدمة بنسددددددددددددددبة  1998% في العا  1إنه تب   
صددحته هن قطاع التأمين في العرام    %ت وهو رقم مدددكو  في0,3ة  في المرتبة اهخيرة بنسددب

 ات القرن الما ي.يكان مستمرا  في تدهوره منذ أوا ب لمانين
 

أما  اه ددددوام العربية التي تؤلر ع ى مسددددايرتها ل نمو السددددرلع في  العقباتوعر   م ة من 
اه ددددددددددددددوام العدالميدة، و دددهدا بددقدة ال تتندا ددددددددددددددب مع المد خدذ التي   رهدا عن التدأمين ومو يدا  

ذ لهذا النددددددا .  لكنه هنا يقد  أفكاره من موقف الممارس التأميني المتعمق في  ق ه.  بالرف
 و ا  توصيفه وتحديده ل عقبات  ما ي ي:

 
  عف المر ز المالي ل در ات العام ة في السوم  محدودية رأ مال الدر ات(. .1
ة  عد  تطولر المنتجات التأمينية   ه  ا تيا ات المسددددددته   واالعتماد ع ى نصددددددو  .2

 أ نبية دون تعدي (.
 ددددعف مجاالت اال ددددتثمار   ددددعف اإلدارات اال ددددتثمارلة، المي  نحو المدددددروعات  .3

 اهق  م اطرة،  عف و ياب اه وام المالية(.
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 جم إعادة التأمين  ان فا  نسدددددددددددددبة اال تفا ، االعتماد ع ى االتفا يات النسدددددددددددددبية،   .4
 سبة لألخطار الكبيرة(.اإل ناد اإللزامي، االعتماد ع ى اه وام الدولية بالن

 نقص ال برات والكوادر  ق ة اال تثمار في التدرلب وتطولر الكوادر الفنية(. .5
  عف أ هزة اإلشرا  والرقابة  تبشية اه هزة ل و ارات، فجوة في خبرات العام ين(. .6
 ددددددددددعف الوعي التأميني  ارتفاع نسددددددددددبة اهمية،  دددددددددد لة إمداد الدددددددددددر ات ل مواطنين   .7

 نية، ان فا  المستو  المادي والثقافي ل مواطنين(.بالمع ومات التأمي
النقص في البيانات واإل صدددا ات  عد  تجميع البيانات بصدددورة منتظمة إال أن  هود  .8

االتحداد العدا  العربي ل تدأمين وشددددددددددددددر دة أرلج قالمجموعدة العربيدة ل تدأمين في البحرلن   
 تستحق الثنا (.

ال  ددددشيفا  مقارنة بحجم التعام  مع  ددددعف  جم التعام  بين اه ددددوام العربية  ما    .9
 اه وام العالمية رغم  هود مؤ سات التأمين اإلق يمية(.

 
التي تقاس تبنسدددددددددبة ال سددددددددداالر المترتبة ع يها إلى اهقسدددددددددا   ل خطار الكبيرةولقد  عر دددددددددا  

ألثر التطورات االقتصاادية العالمية على األخطار االقتصاادية في  المحصدد ة.ت  يتبعه عر  
 ميزان المددفوعدات، الدديون، معددل النمو واال ددددددددددددددتثمدار، الرقدابدة ع ى عوامد    العربياةالمنطقاة  

 اإلنتا ، التض م(.
 

ولضدددددم المبحث موا ددددديع أخر  مهمة عن تنمية اه دددددوام العربية،  دددددوم التأمين ال  يجية،  
 تحرلر التجارة في اه وام العربية.

 
يسددددددددددتحق تقولم العقبات واهخطار االقتصددددددددددادية الكبيرة وألر التطورات االقتصددددددددددادية العالمية  
وتنمية اه دددددوام العربية المزلد من البحث من قب  الكاتب أو غيره ههميتها ولندرة الدرا دددددات  
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العربية عنها.  ولمكن أن تكون هذه مو ددددوعا  لبحوث أكاديمية.  ول كاتب فضدددد  تجميع هذه 
 ت في هذا المبحث.المو وعا

 
 نظام التكافل االقتصادي اإلسالمي والتأمين

 
ما يصدددفه باالختال  الددددا دددع بين نظا  التكاف  االقتصدددادي  21يعر  الكاتب في الصدددفحة 

اإل ددددددددددددددالمي وبين التددأمين قالتجدداري .  وهو عر  مفيددد يراد مندده إبرا   يمددة أع ى ل تكددافدد   
أن هذه المقارنة غير منصددفة إ  أن التكاف  اإل ددالمي  اإل ددالمي  يال التأمين التجاري.  إال 

( قاالم ع ى المسدتو   1979 في غير صدورته التأمينية التي بدأت هول مرة في السدودان  دنة 
النظري الطوباوي الُمت ي  إ  ليب هنا  في التطبيق ما ُيسددددمى باالقتصدددداد اإل ددددالمي  نظا   

كاف  االقتصدددددددددددادي اإل دددددددددددالمي والتأمين  دون أو  ع م متميز.   ما أن المقارنة بين نظا  الت
تحديد هولة هذا التأمين( مقارنة ناقصدددددددة من  يث المو دددددددوع ودطار    منهما، فهي مقارنة 
بين الكد   النظدا ( مع الجز   التدأمين(.  وبدالطبع، من الممكن المقدارندة بين هدذا النظدا ، ع ى 

 أو طوباولة أو قاالمة في  ماننا.المستو  النظري، وبين أنظمة اقتصادية تارل ية مندلرة، 
 

فالقول إن تنظا  التكاف  اإل ددالمي أو ددع وأعم وأشددم  من نظا  التأمين هنه ال يقتصددر ع ى 
فضة معينة أو   قة  ددددديقة من   قات المجتمع ب  يبدأ من الفرد ولنتهي في المجتمع  ك ..ت  

ا، لم تتمتع بمزايا هذا  عم قاب  ل نقا  إ  أن المجتمعات اإل دددددالمية، في ما ددددديها و ا دددددره
النظا  والدددداهد اهكبر ع ى  ل  ا دددتمرار الفقر والع   اال تمااية وتإلطية العيوب والقضدددايا  

 العقدية من خالل تر ية الرعايا  المواطنين( و ذل  بدرا  الذمم من خالل المكُرمات.
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سددددددددة التأمين  لقد  ا  التأمين اإل ددددددددالمي، خار  نظا  التكاف  اإل ددددددددالمي، متأخرا  عن مؤ دددددددد 
يكن هنا  في الحديثة بعدة قرون ليسدداهم في توفير  ماية، لمن هو قادر ع ى شددراالها، ف م 

لجأت إليه  .  هذا التأمين اإل دددالمي، الذي  الما دددي تتأمين إ دددالميت بهذا االصدددطالح
وتطبيقه،  مددروع  الدول اإل دالمية وت   التي تسدتمد قوانينها من الددرلعة اإل دالمية 

لم تجر محاولة تطبيقه  مددددروع اشدددتراكي(، ال يزال ي ضدددع ل تهذيب والتطولر.  رأ دددمالي،  و 
إن نهو  شدددددر ات التأمين اإل دددددالمية منذ أواخر  دددددبعينات القرن الما دددددي، ارتباطا  بالفورة  
النفطية الرلشية، ودخولها ميدان العم  والتنافب مع شدددددددددددددر ات التأمين القاالمة لهو دلي  ع ى 

 مي  ان قاصرا  في أدااله.أن نظا  التكاف  اإل ال
 

 مزايا التأمين اإلسالمي
 

(  معادل أكبر وأفضددد  24-21نظا  التكاف  اإل دددالمي المتمث  بالز اة وو وه صدددرفه   ة  
وبودندا أن نقرر أنندا نقرأ النص الدديني  مدا    ل تدأمين قدابد  ل نقدا ، وهدذا مدا  ددددددددددددددنحداولده هندا.

عرفتنا بها.  وقب   ل  لنقتبب مطوال   نفهمه وليب  دددمن معطيات الفقها  ونعتر  بقصدددور م
( والتع يق  26-25 ة  مزايا التأمين اإلسالميتحو عنوان  ما  تبه الكاتب المجهول ل كتاب  

 ع يه باختصار.  يؤ د الكاتب ع ى ايتي:
 

الجهة التي ترعى قضدددية التأمين واهمان في اإل دددال  إنما هي بيو مال المسددد مين.   -1ت
ينظم التكدافد  فيدأخدذ من اهغنيدا  ليعطي الفقرا ، وهو يقو  بوا بداتده  بيدو المدال هدذا  

 دون قصد الرب  والمتا رة ب ال  الناس ومصاالبهم.
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بيو مال المسدددددد مين هنا، من و هة نظر الكاتب، يقو  مقا  شددددددر ة التأمين مع الفارم الكبير  
ات المالية المتجمعة  أن موارد البيو ال تمال  رأ ددددددددمال الدددددددددر ة وأقسددددددددا  التأمين واال تياطي

 :لنرا ع موارد بيو المال وتضم.  لديها
 

ما  ا ه المسددددددد مون من أموال الكفار دون قتال ومن المرتدين عن اإل دددددددال ، وتصدددددددرُ     الفئ
في أعطيات الجيش وأر ام القضدددددددددددددداة والمع مين، و   العام ين في المصدددددددددددددد حة  تأموال الفا 

 .12.تالعامة، وفي دفع ما ينوب الناس من النواالب
 

: أخما دده ل إلانمين وخمسدده س ور ددوله ما  ا ه المسدد مون من الكفار بعد قتال، أربعة الينيمة
هُ ت إ ُخُمسددر يه م فرأرنب  إ  ُتم مإ ن شددر نإمه اكإينإ ورابهنإ  وراعه رُمواه أرنبمرا غر برى ورالهيرترامرى ورالهمرسددر ي الهُقره لإذإ ولإ ور لإ رب ددُ  ور

بإي إ  تنحصددر منفعة أموال الإلنيمة بالإلانمين وبالر ددول وهي لذل  ليسددو .   اهنفال ددورة .ت  السددب
 .متوفرة ل صر  ع ى ما ينوب الناس من نواالب ما لم يتبرعوا بها  صدقة

 
 .نظا   رلبي يفر  ع ى اهر  الزرااية وغ تها، يؤخذ من المس م وغير المس م  الخراج

 
 .عدوهي الصدقات وهي ما  نعر  لها فيما ب الزكاة

 
ما يؤخذ من غير المسددددد مين من النصدددددار  واليهود والمجوس ومن ع ى شددددداك تهم من  الجزية

وا المسددد مين في دينهم أو عر دددهم  مال مقاب   مايتهم في دار اإل دددال  مع اشدددترا  أال يمسددد 
وتجبى الجزلة ع ى الر وس  سدددددددددددددب الحالة المالية من الإلني وُلعفى الصدددددددددددددإلير  .  أمنهم أو

 ، والمسددددددددددددددكين والمرأة (العدداطدد  عن العمدد ؟  واهعمى ومن ال  رفددة لدده،    والمجنون والمقعددد

 
 .130(، ص  1977،  4)القاهرة: دار األنصار، ط    الخراج والنظم المالية للدولة اإلسالميةمحمد ضياء الدين الريس،    12
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والجزلددة هي من م  فددات اإلتدداوة القب يددة التي  ددانددو تطبق قبدد  .   والمترهددب والمتصددددددددددددددومع
 .اإل ال  لقا  توفير الحماية

 
هُ ت  الُخْمس إ ُخُمسددددددددددددددر يه م فرأرنب  إ  ُتم مإ ن شددددددددددددددر نإمه و  وراعه رُمواه أرنبمرا غر لإ رب ددددددددددددددُ برى ورالهيرترامرى  ور ي الهُقره لإذإ لإ ور

اكإينإ ورابهنإ  بإي إ  ورالهمرسدر ولرد في تعرل  قامو دي أنه .   دورة اهنفال، وارتبطو بمعر ة بدر.ت  السدب
اُ  العددادي، ومددا يكون من غوة أو معدددنت وال مب     13.تخمب غندداالم أهدد  الحرب، والر إكددر

مال ُيإلنمه المسددددددددددددد م ولزلد عن مؤونته  دفع ُخمب      مح  خال  في المذهبين الدددددددددددددديعي  
ك  ما هو مدفون في باطن اهر   قوا ب ع ى الكفار فقب في الر ا    ، والسددددددني  (السددددددنولة

 .والإلنيمة  من معادن وغيرها
 

ما ُيؤخذ من ر دددددددو  ع ى تجارة أه  الحرب وأه  الذمة إ ا مروا في دار اإل دددددددال ،  الُعشاااااور
لموارد الطبيشية العامة  النفب والمعادن في باطن ولضددددددددددددم أيضددددددددددددا  المال الذي ال وارث له وا

 .اهر 
 

يتحدث الكاتب عن نظا  ال ينطبق ع ى  ماننا وال يمكن اال دترشداد به إلدارة مؤ دسدة تأمينية  
فالمصدددادر المالية التي يذ رها ال و ود لها اين ما لم ننظر إلى بعذ منها  دددمن اهنظمة  

اهر  والممت كات والدخ  و ددددرلبة البيع والدددددرا   الضددددرلبية الحديثة  ت   المفرو ددددة ع ى 
 وما يستوفى من ر و  ع ى المعامالت التجارلة و يادة الدولة ع ى الموارد الطبيشية.

 
إن التأمين اإل ددالمي يدددم   ميع المواطنين  ددوا   انوا مسدد مين أو غير مسدد مين يشيدددون في  -2

    دولة اإل ال  ...     

 
 .140(، ص 1981)بيروت: دار الجيل،  المعجم االقتصادي اإلسالميد. احمد الشرباصي،  13
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بين المسدددددد مين وغير المسدددددد مين، وليب هنا   يمة معينة في هذه   ال يميز التأمين الو ددددددعي

أما دولة اإل دددددددال  فال و ود لها في .  الددددددددمولية بين التأمين اإل دددددددالمي والتأمين الو دددددددعي
 . ماننا

 
أو (  إناث و  ور ينددددددأ التمييز عند تطبيق معايير اكتتابيه م ت فة بسدددددبب  نب المؤمن لهم  

وهذه أصدبحو مو دوعا  ل نقا  وتدُخ  المددر ع  –(  والذ ور  شدباب وشديو  من اإلناث العمر  
 14.من منظور  قوم اإلنسان وليب العتبارات دينية

 
دار توع ى المسددددددد مين في  ت دولة اإل دددددددال تولبدو أن التأمين اإل دددددددالمي يبقى محصدددددددورا  في  

ع ى  ل  الحصددول ع ى الحماية التأمينية من الدددر ات في هذا الدار، وهم مجبرون ت  الحرب
هن القانون الو دددددددعي يفر  ع يهم إ را  تأمينات معينة  المسدددددددؤولية المدنية الناشدددددددضة عن 

 .ا تعمال المر بات وبعكسه يقعون تحو طاال ة القانون 

 
 redliningوضع الخطوط الحمراء  شهد تاريخ التأمين في بريطانيا أنماط من التمييز بين طالبي التأمين ومنها "  14

في هذه ] للخسارة  كبير  احتمال  جغرافية محددة الفتراض وجود  مناطق  في  التأمينية  التغطية  لمنع  اكتتابيه  ممارسة 

تمييز غير   يقوم على  لها  الدافع  أن  التأمين  قانوني المناطق في حين  للمجموعات   في [ من قبل شركات  بالنسبة  لندن 

اليهودية اإلشكنازية من الطبقات الدنيا في أواخر القرن الثامن عشر، وإلى انسحاب عدد من شركات التأمين اإلنجليزية  

اوف بشأن  المخعلى الحياة من سوق التأمين على الحياة في ايرلندة في النصف األول من القرن التاسع عشر بسبب  

اآلثار المالية المترتبة على اإلفراط االيرلندي في معاقرة الخمر واالنتشار المفترض هناك لوثائق التأمين القائمة على  

 أنظر: المقامرة."  

Geoffrey Clark, An Historical Viewpoint on Insurability 
http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/events/previousConferencesWorkshops/aon/
Clark.rtf 

 مين العراقيالتأ مجلة" في وجهة نظر تاريخية عن التأمينيةراجع الترجمة العربية: "

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html 
بالكلمة العربية "االستئمانية"   insurability)اقترح زميلي االقتصادي د. كامل العضاض ترجمة الكلمة اإلنجليزية  

 بدالً من "التأمينية":

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability-
on.html 

 

http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/events/previousConferencesWorkshops/aon/Clark.rtf
http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/events/previousConferencesWorkshops/aon/Clark.rtf
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability-on.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability-on.html
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التأمين اإل المي يهد  إلى رفع الضرر ال إلى تحقيق اهرباح والمكا ب.  ودن مبادل اإل ال    -3
 ...ترفذ فكرة التأمين ع ى الحياة  

 
عد  تحقيق اهرباح والمكا دددب يفتر   الة  دددكونية لالقتصددداد في  ين أن تجديد اهصدددول  
ودعدادة اإلنتدا  يتط دب تحقيق فداالذ وبندا  اال تيداطيدات وخال   لد  فدنن تراكم ال سددددددددددددددداالر  

 .الكارلية تؤدي إلى إفالس بيو المال و ذل  شر ة التأمين
 

تحقيق اهرباح  تالمية نال   أنها ال تسددتبعد ود ا نظرنا إلى ممار ددة شددر ات الددددددددددددددددتأمين اإل دد 
وهي بهذه الصدفة ال ت ت ف عن .   ال ب  هي تعم  ع ى تعظيمها لصدال  مالكيهات  والمكا دب

 .أية شر ة تأمين رأ مالية
 

وفي الإلرب الرأ ددددمالي تقو  بعذ شددددر ات التأمين التبادلي بتو لع قسددددم من الفواالذ المالية  
اهعضا  من  م ة ولاالق التأمين.  ومن هذه الدر ات الدر ة  التي تحققها خالل السنة ع ى  

 بضعالتي تقو  بتو لع الفاالذ، الذي يب      Factory Mutual Insurance Coاهمرلكية  
مضات من ماليين الدوالرات، في صددددددددديإلة ت  يذ قسدددددددددب التأمين لك  من يجدد وليقته خالل 

 السنة.
 

التأمين اإل دددددددالمي يضدددددددمن  ا ات الناس في شدددددددي وختهم، ولضدددددددمن  ا اتهم إ ا عجزوا عن  -4
العم  واإلنتا  هي  ددددبب من اه ددددباب.  فهو أشددددم  بكثير من تأمين الدددددر ات التجارلة الذي  

 هموال أو بعذ الحوادث ...ينحصر ببعذ ا 
 

يدددددددك   ددددددمان  ا ات الناس في الدددددددي وخة وعند العجز عن العم   ز ا  متميزا  من نظا  
التأمين اإل ددددددالمي فهو ال يرد في و وه صددددددر  أموال الز اة، ما لم يتم تو دددددديع قرا ة النص  
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المنافع   والعم  ع ى تر مته  مؤ ددددددسددددددة عام ة لها ما يكفي من الموارد لال ددددددتمرار في توفير
االلتزا  الحرفي بالنص فننه يعم  ع ى تك ب المؤ دسدات ومنها صدندوم  أما  .   لألفراد واه در

الز اة.  ففي    المتإليرات في االقتصدددداد والبيضة واهخطار الكامنة فيها والعالقات اإلنسددددانية  
رلة ما المعقدة تصدب  هذه المؤ دسدات بالية غير قادرة ع ى اال دتجابة لمتط بات الحياة العصد 

 لم ت ضع ل تطولر.
 

ودن من مزايا التأمين اإل المي أنه يدم   مان  ا ات اهوالد والشيال بعد وفاة معي هم.  وهو  -5
يضمنها بدون أن يدفع المعي  أي قسب، ولضمنها في  دود الحا ات اه ا ية فقب، أما الإلني  

 فطرلقه المدروع هو المبادرة والعم  المنتج.ت
 

المعي  ال يدفع قسددددددددددطا  يحتا  إلى تكيي  إ  يفتر  أن يكون المعي  قد  دددددددددداهم، القول بأن 
بطرلقدة أو أخر ، في تمولد  بيدو المدال ألندا  مدا  دان  يدا  منتجدا  ل ددخد .  وبهدذا المعنى فهو 
يقترب من مسداهمة المواطنين المعاصدرلن في تمول  صدناديق الضدمان اال تماعي من خالل 

  ياتهم العم ية لحين تقاعدهم عن العم .ما يستقطع من دخ هم طوال 
 

ونفهم من عر  الكاتب أن الضدددمان ال يطبق ع ى اهغنيا  فطرلقهم المددددروع تهو المبادرة  
 والعم  المنتج.ت 

 
شددددددبكات الضددددددمان اال تماعي تقو  بذات الو يفة التي يعزوها الكاتب لبيو المال تفي  دود 

 الحا ات اه ا ية.ت
 

ير ددم صددورة مثالية ل تأمين اإل ددالمي، ولتمنى المر  أن ير  بعذ المنافع  يحاول الكاتب أن 
 التي يذ رها متحققا  ع ى أر  الواقع.
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 بعدها يقول الكاتب:

 
وهي أ د أر ان اإل دددال  ال مسدددة   –فالز اة   -1:  ومن النصااوص التي تؤكد مزايا التأمين اإلسااالميت
ورو   -2 تعالى مصددددددارفها في القر ن الكرلم ...  إنما شددددددرعو لتأمين  ا ات الفقرا .  وقد بين   –

المؤرخون عن عمر بن عبد العزلز ر ددي   عنه أن  و ته فاطمة دخ و ع يه يوما  وهو  الب في 
مصداله وا دعا  خده ع ى يده، ودموعه تسدي  ع ى خديه فقالو له: ما ل ؟ قال:  ولح  يا فاطمة، قد 

ت في الفقير الجداالع، والمرلذ الضدددددددددددددداالع، والعداري المجهود  وليدو من أمر هدذه اهمدة مدا وليدو، ففكر 
واليتيم المكسددددور، واهرم ة الو يدة، والمظ و  المقهور، والإلرلب اه ددددير، والددددديش الكبير، و ي الشيال  
الكثير والمال الق ي ، وأشددباههم في أقطار اهر  وأطرا  البالد، فع مو أن ربي عز و    دديسددألني  

ن خصدمي دونهم محمد صد ى   ع يه و د م، ف دديو أن ال يثبو لي  جة عند عنهم يو  القيامة، وأ 
 خصومته فر مو نفسي وبكيو(.ت

 
   فننها 720-681 ددددددددددددددنأتي ع ى تح ي  الز اة أدناه.  أما الرواية عن عمر بن عبد العزلز ق

ا رواية رومانسدددددية مؤلرة تحم  داللة مهمة في التفكير بأو ددددداع الناس، لكنها لم تتر م نفسددددده
في مؤ دسدات قاب ة ل حياة إ  أن قاعدة الحكم التي ا دتند ع يها في رد المظالم والرفق بالرعايا 
عامة وأه  الذمة بصددفة خاصددة لم يكتب لها الدوا ، و تى تالسدديا ددة االقتصدداديةت التي أتبعها  
لم تكن مدرو ددددددددددة بحيث أن بيو المال في  مانه شددددددددددهد عجزا .  وهذا ليب بمو ددددددددددوعنا وقد  

ايرا  بددددددأنه.  والرواية بهذه الصدددددفة ليسدددددو إال مصددددددرا  عظيما  إللها  من يبإلي من اخت فو 
اهفراد والجماعات بنا  مؤ دددددسدددددات الضدددددمان اال تماعي  دددددمن إطار اقتصدددددادي يقو  ع ى 

 مبادل المساواة.
 

 الزكاة كآلية تأمينية
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 نقتبب أوال   ية الز اة:
 

قراُت   در فإي  در إإنبمرا الصدب فإي الر إقرابإ ورالهإلرارإمإينر ور لبفرةإ ُقُ وُبُهمه ور ا ورالهُمؤر اكإينإ ورالهعرامإ إينر عر ريههر بإي إ  لإ هُفقرررا إ ورالهمرسدر
كإيٌم  التوبة قالبرا ة ،  ية   ة  مإنر  بإ ور بُ عر إيٌم  ر بإي إ فررإلضر  (.60 بإ وراإبهنإ السب

 
الصدددددقات لهؤال  المذ ورلن    ق الحصددددول ع ى الز اة بالتأكيد ع ى أن ددت ايية من لهم  

إ.ت  يعني هذا أن هنا  انتقا   مسبقا  لمن  ة  مإنر  ب دون  واهم، هنه  صرها فيهم، فهي تفرإلضر
يحق لهللها االنتفاع من الز اة يضددددددددم لمانية أصددددددددنا  محددة فقب.  ولعني هذا أيضددددددددا ، في 

ل تأمين التجاري،  ددددرورة اعتماد المرونة لتو دددديع  دود المسدددداهمين    التطبيق  مكم  أو بدي 
بالنص    االلتزا في تمول  صددددددددددندوم الز اة، و ذل  تو دددددددددديع داالرة المنتفعين والمنتفعات ولكن 

كإيٌم.ت  يعني أن معرفة الحدود تظ  م  ية في صون   فهو تعر إيٌم  ر
 

 مسددددددددد مين( و  اة المال  ولها  سددددددددداباتها هنا  مصددددددددددران ل ز اة:   اة الفطر  تقديم الطعا  ل
وتجبى  ددنولا  نقدا   سددب نوع المال:  هب، فضددة، م  ، عقارات .. الش(.    اة الفطر تدددبه 
ما تقو  به بعذ المنظمات ال يرلة في الإلرب من إطعا  المتدددددردين في مو ددددم أاياد ميالد 

  اة المال هي المعادل  السددددددددديد المسدددددددددي .  وهذه الز اة ال تددددددددددك  موردا  لصدددددددددندوم الز اة.   
 ل ضراالب التي تجبى نقدا  ع ى دخول اهفراد والدر ات.

 
 الفقراء

أولضدد  الددذين ال يم كون مددا يوفر لهم قوت يومهم، أي الجيدداع  نقص الإلددذا  أو عددد   فددايددة  
التإلذية(.  والفقر مفهو  نسدبي ولهذا فنن تعرل  الفقر ي ت ف من ب د إلى  خر ولصدعب عقد  

الب دان  الفقر هنا  معادل لعد   فاية  زمة من  دددد ع محددة(.  وُتدَل درا ددددات  المقارنات بين
الب ددان الإلنيدة نظرا  ل قددرة الدددددددددددددددرااليدة   الوطنيدة مرتفعدة في الفقر البند  الددولي ع ى أن خطو 
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الب ددان  العداليدة ل مواطنين، ولهدذا فدنن مشيدار خب الفقر في هدذه الب ددان أع ى ممدا يمدال ده في  
أو أق    1,25الفقيرة.  و سددددددددب بعذ التقديرات فنن الفقرا  هم الذين يشيدددددددددون ع ى أق  من 

دوالر في اليو   الفقر هنا يسدددددداوي عد   فاية الدخ (.  وبالطبع هنا  مظاهر مرتبطة   2من 
والوالدة،   بالفقر ومنها وفيات اهطفال، ، واهمهات ال واتي يمتن بسددددددددددبب مضدددددددددداعفات الحم 

 توفر مرافق الصر  الصحي هعداد  بيرة من السكان وغيرها. ولعد 
 

  .مؤ دددددددددسدددددددددة الفقر، ولن يسدددددددددتطيع  ل  في إطار الضدددددددددوابب المنظمة له  ال ي إلي نظا  الز اة
المنظمدات اإلنسددددددددددددددانيدة تقو  في  مانندا بدور ممدال  في الت  ي  من غ وا  الفقر دون اعتبدار  

هنده ليب تعالقدة بين شدددددددددددددد ص و ميددة من المواد  الددين مشيددارا  لعم هددا.  ولظدد  الفقر قداالمددا   
إنه :  محددة من اال تيا ات اه ددددددددا ددددددددية، أو مسددددددددتو  معين من الدخ الإلذاالية أو مجموعة 

عالقة بين شددددد ص وا د ومتو دددددب رفاه  ل  الدددددد ص مقاب  مجموعة مر شية، ع ى  دددددبي   
الم معولم  وفي عد .   المثدال قرلدة أو مقداطعدة أو محدافظدة أو الب دد الدذي يشيش فيده الددددددددددددددد ص

تماما مع االتصدددددددددددددداالت السددددددددددددددرلعة والنق  السددددددددددددددرلع، يمكن أن يكون الفرلق المر عي العالم 
 15.تبأ ره

 
 المساكين

أولض  الذين ال يجدون ما يكفيهم من غذا  ومن عناصدددددددر أخر   ات عالقة برفاه اإلنسدددددددان، 
أي أنهم فوم مسدددددددتو  الفقر بق ي ، وهذا ما ت برنا بها  تب الفقها .  ولكن ال يبدو أن هنا  

 
 االقتصادي كيث غريفين:مقابلة مع  15

Keith Griffin Interviewed by James K. Boyce 
“Reflections on Development Economics: An Interview with Keith Griffin” 1/18/2011, 
Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst 
http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/other_publication_types/magazine___jour
nal_articles/Interview_with_Keith_Griffin_-_DC_2011.pdf 

 

http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/other_publication_types/magazine___journal_articles/Interview_with_Keith_Griffin_-_DC_2011.pdf
http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/other_publication_types/magazine___journal_articles/Interview_with_Keith_Griffin_-_DC_2011.pdf
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مقيا دددددددددا  لابتا  ل مسدددددددددكنة، ولذهب البعذ إلى المسددددددددداواة بين الفقرا  والمسددددددددداكين.  ولبدو أن 
 دك ون  ماعة بحا ة إلى دخ  إ افي لتحسين مستو  مشيدتهم.المساكين ي

 
 العاملين عليها

امين.  وهؤال   الجها  البيروقراطي إلدارة مؤ ددددددسددددددة الز اة من الجباة والحراس والكت اب والقسدددددد 
يسدت مون أ را  مموال  من صدندوم الز اة لقا  عم هم.  ولع  البعذ منهم يؤدي مهامه طوايا  

ذا يتمدال ون مع أقرانهم في المنظمدات الطوايدة اإل سددددددددددددددانيدة وال يرلدة لكن دون مقدابد  وهم بهد 
الإلالب أن  ز ا  من أموال الز اة التي تجمع من المسدد مين تنفق ع ى إدارة المؤ ددسددة  ما هو 
الحال مع المنظمات الطواية اإل سدددددانية، و ما هو الحال أيضدددددا  في مكافأة مديري شدددددر ات 

 16تارلش ع ى  و  ا ت دا  العام ين ع يها لموقعهم.التأمين التكاف ي.  ولدهد ال
 

 المؤلفة قلوبهم
وهم من غير المسدددددد مين، من  وي المكانة العالية عند قومهم، وانتفاعهم من صددددددندوم الز اة  
مددددرو  بمسددداعدتهم ل مسددد مين في الحرب، أي أن الحق في اإلعانة المتوقعة من المؤ دددسدددة  

و أن هذا الددددددددددددددر  يفتر  الحرب،  حالة داالمة عند   يكون ُمع قا  في أوقات السددددددددددددد م، ولبدو
مجتمع المسددددددد مين.  وتضدددددددم فضة المؤلفة ق وبهم أيضدددددددا  من توقف عن معاداة اإل دددددددال ، وهذا 
التوقف قد يعر دده إلى اه   من أصددحابه السددابقين، ولذل  يحتا  إلى إعانة لحين ا ددتقراره  

 في بيضته اإل المية الجديدة.
 

 
العزيزد. محمد عمارة،    16 الهالل،    عمر بن عبد  التاريخ اإلسالمي أن 73(، ص 1978)القاهرة: دار  .  وتفيد كتب 

الخليفة عثمان بن عّفان كان مياالً إلى فتح خزائن بيت المال أمام أهله وأقاربه مما يعني أن إدارة بيت المال من قبل  

 القواعد الشرعية وقواعد العدالة. العاملين عليها لم تكن تجري بحياد وموضوعية حسب 
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لمؤلفدة ق وبهم بدأنهم تطداالفدة من المتدذبدذبين الدذين ُأدر وا في عدداد وُلعر   بدا دث إ ددددددددددددددالمي ا
مسددددددددتحقي الصدددددددددقات من أ   ا ددددددددتمالتهم إلى اإل ددددددددال  لما لهم من نفو  ومكانة عالية في 
 باال هم.  وهذا هو السدبب الراليسدي الذي من أ  ه رفذ ال  يفة عمر إعطاالهم الصددقات بعد 

 17أن أصب  اإل ال  عزلزا  ..ت
 

 رقابوفي ال
والمكداتبون، أي ( من  ددددددددددددددرب ع يهن الرم أو ولدن من أمهدات أرقا  العبيدد واإلما   أي ف   

أي أن العبيد  .  الذين اتفقوا مع  دددادتهم المسددد مين المالكين ع ى عتقهم مقاب  مب   من المال
واإلما  لهم نصدددديب من الز اة في شددددرا  أنفسددددهم من مالكيهم  سدددد عة قاب ة ل تداول في  ددددوم 

بمعنى  خر أن المسدددددددددددتفيد ماليا  من عم ية العتق هو مال  العبيد  .  الن ا دددددددددددة وبمو ب عقد
 .واإلما  مقاب  تحرلرهم

 
أي .  الفضة اهخر  التي تنضددوي تحو هذا العنوان هي الر بة المسدد مة المحبو ددة لد  الكفار
كانتهم  أن الز اة يسددددددت د  في فكا  اه ددددددر  المسدددددد مين في دار الحرب، بإلذ النظر عن م

 .االقتصادية
 

 واليارمين

 
(، ص 2011، ترجمة تيسير التريكي )بيروت: منتدى المعارف،  التأمين والشريعة اإلسالميةمحمد مصلح الدين،    17

99 . 

 

مسألة إشكالية ألن اعتناق اإلسالم  وتثير  استمالة الناس للدخول في اإلسالم من خالل إغراٍء مادي، يقترُب من الرشوة، 

حالة ليس قائماً على القناعة العقلية للفرد.  وقد تكون الصرامة الدينية للخليفة عمر بن الخطاب وراء وقف  في هذه ال

 العمل بنصيب المؤلفة قلوبهم إضافة إلى تعزز مكانة اإلسالم في زمانه. 
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ن الذين ال يستطيعون  داد ديونهم ربما لسو  إدارتهم هعمالهم أو إلعسارهم  أي  و وهم المدين
اال تدانة لإلير معصية( أو خسارتهم في تجارة، ولهم نصيب من الز اة يساعدهم في الوقو  

االقتصددددددادية واال ددددددتقالل االقتصددددددادي(.  ع ى أقدامهم مرة لانية  أي ا ددددددتعادة التمتع بالحرلة  
إر اع الو ددددددع المالي ل مؤمن له إلى  –وهذا يتفق إلى  د ما مع مبدأ التعولذ في التأمين  

 ما  ان ع يه قب  وقوع الضرر أو ال سارة.
 

 وفي سبيل هللا
و ذل  وهم المسددد مون القاالمون بالجهاد الطوعي  لنددددر وتع يم اإل دددال ( خار  دار اإل دددال ، 

المس مون من ط بة الع م  باعتبار الع م أ د أشكال الجهاد( ممن ال يمت   الو ي ة  المال أو 
المر بة( ل عودة إلى دار اإل ددددال ، أو الذي تفري لمث  هذا الجهاد وال يسددددتطيع معها ممار ددددة 

الح عم ه الذي يكسدب منه ر قه، أو القاالمون بالجهاد الحربي  مددار تهم في غزوة وتوفير  د 
 أو دابة ل نق (.

 
 وابن السبيل

وهو المسدددافر أو الإلرلب الذي ا دددتنفذ ماله وتقطعو به السدددب  ف ه نصددديب من الز اة إلعانته 
(.  هولة المسدددددددددافر تفسااااااير الجاللينع ى العودة إلى داره  المنقطع في  دددددددددفره  ما  ا  في  

ب من الضدددددمان الذي  الإلرلب المنقطع عن دياره غير ُمعر فة في النص.  ولقترب هذا النصدددددي
توفره ولاالق تأمين السددفر إلر اع المؤمن له إلى وطنه بسددبب مر  ألمب به مثال .  وُلذ ر أن 
ع نطام هذا النصدديب في  تاب و هه تإلى والته وعماله في  ال  يفة عمر بن عبد العزلز و دد 

  ت قا ت ل مسدافر  لنزول المسدافرلن، وأصدب  –الفنادم(   – النزل    –اهقاليم أن يقيموا تال اناتت 
أن يقيم ع ى نفقة الدولة بهذه تال اناتت يوما  ولي ة ... فن ا  ان المسددددددافر مرلضددددددا   ان  قه 

 من أبنددا     –اإلقددامددة فيهددا يومين ولي تين  .. فددنن  ددان هددذا الإلرلددب منقطعددا ، أي ال أهدد  لدده  
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عينه ع ى الوصدددول   ان له، فوم إقامته تبال اناتت ودعاشدددته منها: المعونة التي ت –السدددبي (  
 18إلى الب د الذي يرلد.ت

 
 مالحظات مختصرة عن الزكاة والتأمين

 
أنصدبة الز اة هذه تحم  طابعا  عم يا  في  دد  ا ات معينة من باب الصددقة  الصدر  ع ى 
فضة الفقرا  والمسدددددداكين أو اإلنفام لتعظيم شددددددأن اإل ددددددال   الصددددددر  ع ى ابن السددددددبي  وع ى 

بفضداتهم الم ت فدة و تى إغرا  البعذ بداعتندام اإل ددددددددددددددال   مدا في طداالفدة المؤلفدة  المجداهددين  
ق وبهم.  والمال   أن الز داة تددفع لهدذه الفضدات الثمدانيدة و ددهدا دون غيرهدا وبعضددددددددددددددهدا غير 

 مو ودة في  ماننا  عتق العبيد وفكا  اه ر  والمؤلفة ق وبهم.
 

لمسدددتحق لنصددديب من الز اة، أو الصدددر   ال يرد في النص ما يفيد صدددر  الز اة ع ى ورلة ا
 ع ى غير المس م إال، ربما، لمن ُير ى إ المه من المؤلفة ق وبهم.

 
إن مؤ ددددددسددددددة الز اة، مقارنة بمؤ ددددددسددددددة التأمين، غير قادرة ع ى أدا  و يفة التأمين إال ع ى 
ة  المسدتو  الفردي وبحدود اهصدنا  المذ ورة في النص و ل  هن ال سداالر واه درار النا م 

عن  ددددددددددددددقو  طدداالرة ر دداب  بيرة أو  وارث الطبيعددة أو ت دد  المترتبددة ع ى انفجددار مصددددددددددددددنع  
بترو يمياوي مثال  هي من الجسددامة بحيث أن اهموال المتجمعة في صددندوم الز اة لن تكون 

 كافية ل تعولذ عن ال ساالر الكبيرة.
 

 
 .92د. محمد عمارة، مصدر سابق، ص   18
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يرة في بعذ  كي  يسدددددددددددتجيب نظا  التكاف  اإل دددددددددددالمي ع ى  ر ات اال تجا  الجبارة اهخ
الب دان العربية التي اقترنو بقت  العديد من الناس وتدمير بعذ المندددددددددددددد ت؟  وه  له موارد  
مالية  افية لتعولذ ورلة الددهدا  و بر اه درار المادية؟  وه  لصدندوم الز اة في عصدرنا  

  لية  ي يقو  بهذه الو يفة التعولضية؟
 

هن و االف هاتين المؤ ددسددتين ليسددو متمال ة  فيه تعسددف    الز اة  بدي  عن التأمينإن إقحا   
إال في  دود.  يمكن لمؤ سة الز اة أن تعم  بجانب التأمين وخاصة لدر   لار غير مرغوبة  
تصيب اإلنسان الذي ال يمت   الفاالذ الكافي في الدخ  ل نفام ع ى شرا  الحماية التأمينية  

هة  لار ال سددداالر المترتبة ع ى لكنها، وبسدددبب  صدددر منفعتها لألفراد، ليسدددو مصدددممة لموا 
 كوارث الطبيعة والحراالق واالنفجارات والحوادث اهخر  التي ت حق بالمند ت الصنااية.

 
.. في  ين أن نظم التأمين الو ددددددددددددشية اختيارلة    التكاف  اإل ددددددددددددالمي إلزاميو ذا القول إن ت

العتبار نظا  الضدددددددمان  ونادرا  ما تكون إلزامية.ت  وهذا القول ليب صدددددددحيحا  إ ا أخذنا بنظر ا
اال تماعي في الإلرب أو  تى ع ى مسددددددتو  أصددددددإلر: إلزامية التأمين ع ى  وادث المر بات  
التي تصدديب اهطرا  الثالثة، ودلزامية التأمين ع ى مسددؤولية رب العم ، ال ب  أن العديد من 

نفسدددده في المهنيين ال يسددددتطيعون ممار ددددة أعمالهم دون إبرا  وليقة تأمين.  والكاتب يناقذ 
يكتب: توأيضددددددددددا   هرت صددددددددددور متعددة من التأمينات اال تمااية   37هذه المقارنة ففي ة  

التي تتوالها الدولة.   ما فر دددددددو أنواع من التأمينات اإل بارلة  التأمين من إصدددددددابات الع م  
قالعم   ومن  وادث السديارات و  ما اتسدع نطام المسدؤولية اشدتدت الحا ة إلى التأمينت ومن 

هرت أنواع  ديدة منه، ومن لم أصدددددب  التأمين المعاصدددددر شدددددامال     أنواع ال طر التي  لم  
أن بعذ تأمينات المسددددؤوليات قب  الإلير تتتم   43يحذرها اإلنسددددان.ت  ولذ ر أيضددددا  في ة 

 بصفة إلزامية.ت
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وُلح  ق الكاتب في فضددددا  اه ال  عندما يؤ د: تفي التكاف  اإل ددددالمي تدددددتد وتتعا م روابب  
محبدة واهلفدة والتد  ر اال تمداعي والوفدام الوطني، وبدالتدالي يسددددددددددددددداهم التكدافد  في صددددددددددددددهر ال

المجتمع في بوتقة الوفام اال تماعي في  ين أنه في التأمين الو دددددددددددددعي ال شدددددددددددددا من هذا 
القبيد .ت  وهندا ال مكدان ل تفداوت االقتصددددددددددددددادي والصددددددددددددددراع اال تمداعي والإلنى الفدا ش والفقر 

وا ددددددت دا  عنف الدولة من قب  الدولة اإل ددددددالمية أو الدول التي   والجرلمة والقهر السدددددديا ددددددي
تعتبر اإل دددددددددال  مصددددددددددرا  راليسدددددددددا  من مصدددددددددادر التددددددددددرلع ولنص البعذ منها ع ى  ل  في 

 د اتيرها.
 

 ( إن 21أما القول  ة 
 

تنظم التكاف  اإل ددددددددددالمي  ثيرة ومتعددة، وتتعدد الجهات التي ع يها  ددددددددددمان  د أدنى لمشيدددددددددددة  
 محترمة ل فرد قال   أن الكال  هو عن الفرد  في النظا  اإل المي وأهمها:

 صندوم الز اة. -
 بيو المال العا  وهو ما يعادل الميزانية. -

 نظا  النفقات الوا بة بين اهقارب.ت   -
 

فننه ال يقترب من مفهو  التأمين في صدددددددددددديإلته التجارلة،  مدددددددددددددروع رأ ددددددددددددمالي،  تعاوني أو 
ب .  فالز اة ال تقو  ع ى  باية قسددددب ل تأمين مقاب  الحماية من خطر تبادلي(، يسددددتهد  الر 

معين، و ذا اهمر بالنسددددبة هرصدددددة بيو المال،  ال را ، الُ مب وغيرهما(.  إن المسدددداهمة 
في هذين النظامين مفرو ة، بقوة الدرلعة،  من  وابب معينة، لكن تنظا  النفقات الوا بة  

ما لم يتر م نفسددددده في قانون يضدددددم قواعد المددددددار ة في النفقة  بين اهقاربت غير م ز  ل ناس  
ع ى اهقددارب ومنهددا تحددديددد اهقددارب ال ددذين يمكن أن يكونوا مو ددددددددددددددوعددا  ل نفقددة، مع تحددديددد 

 الحاالت التي يحق لهم فيها االنتفاع من النفقة وغيرها من الضوابب والتعرلفات.
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التي  هرت وتطورت تارل يا   ل حكم ع ى مؤ دددددددددددددسدددددددددددددة ما بأنها  يان تأميني، في صدددددددددددددورته

والمعتمدة في الب دان العربية من قب  شددددددددددر ات التأمين التجارلة والتعاونية والتكاف ية ع ى  د  
  وا ، يمكن االعتماد ع ى تطبيق المعايير التالية ل حكم ع يها:

 
 عقود منظمة ل عالقة بين من يط ب التأمين وبين من يوفره. ▪
 ضات المستحقة ل مؤمن لهم.صندوم م صص تسدد منه التعول ▪
 كيان منظم يأخذ ع ى عاتقه إدارة العقود وصندوم التأمين. ▪
 أ ب رلا ية لحساب ا تماالت وقوع اه رار وال ساالر. ▪

 
في اه مندة القدديمدة لم تكن هندا   يداندات تدأمينيدة بهدذا المعنى لكنندا ال نعدد  بعذ المظداهر  

التعولذ، وتجميع اهخطددار وتو لع أخطددار الق ددة ع ى عدددد البدددااليددة لمبددادل التددأمين  مبدددأ  
في   و دذلد  أشددددددددددددددكدال من التعدا ددددددددددددددد القب ي  19أكبر ل ت  ي  من  لدار الحوادث عندد وقوعهدا

 20الجزلرة العربية الذي يعتبره البعذ أ د أنما  التأمين في المجتمعات اإل المية.
 

 ؟هل أن مؤسسة الزكاة ترقى إلى كيان تأميني
 

 
كللوك ترجمة وتقديم مصباح كمال: "مقدمة: موقع شريعة    تأليف: إيرفنغ فيفّر و ديفيد  نظرات تاريخية في التأمين  19

 :مجلة التأمين العراقي،" حمورابي في تاريخ التأمين

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/3-6-irving-pfeffer-david-r.html 
 

20  Dr Mohammad Musleh-Ud-Din, Insurance and Islamic Law (Lahore: Islamic 
Publications Limited, 1969), pp 20-34. 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/3-6-irving-pfeffer-david-r.html
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نعتقد  ل  هنها ال تسددتوفي    المعايير التي أتينا ع ى   رها لتمييز مؤ ددسددة التأمين عن  ال 
غيرها من المؤ ددددددددسددددددددات التعولضددددددددية.  ولعتبر الكاتب الز اة معادال  ل تأمين و ل  من خالل 

 قوله:
 

وتقو  الز اة بنعادة اهفراد إلى ما  انوا ع يه من مسددددددتو  مشيدددددددي قب  التعر  لأل مة، وتدددددددم   
 الز اة  ميع أفراد المجتمع طالما تعر وا ه مة.

 
فالتأمين، مث  الز اة، في  وهره، يقو  ع ى إعادة المؤمن له إلى الو دع الذي  ان ع يه قب  
وقوع ال طر المؤمن ع يه مع الفرم أن المسدتفيد من صدندوم الز اة قد ال يسداهم في تمول ه.  

الرأ ددددمالي، ليب متا ا  إال لمن هو قادر ع ى شددددرااله فنن الناس من وهن التأمين، في شددددك ه 
دون  ل  ال يتمتعون بالحماية التأمينية.  ول طأ الكاتب عندما يقول إن الز اة تددددددم  ت ميع 
أفراد المجتمع طالما تعر ددددوا ه مةت إ  أن الفضات المنتفعة من الز اة محددة في  ددددورة التوبة  

ال  أخر  في المجتمع ال تتوفر لها فرصدة االنتفاع من الز اة ما لم بثماني فضات.  أي أن شدرا
 تتو ع داالرة المنتفعين.

 
ولر ز الكاتب ع ى تكفالة المنكوب بكارلة و فالة الإلار  وهما صددددددددددددددفتان ال تدددددددددددددددم هما أنواع  
التكدافد  الحدديثدة.ت  هدذا القول ليب صددددددددددددددحيحدا  إ  أن أغطيدة التدأمين وا ددددددددددددددعدة وال يحددهدا غير 

 ينة:معايير مع
 

تفيد أدبيات التأمين أن مؤ سة التأمين الحديثة والمعايير التي يعتمدها المؤمن، وبعضها اكتوارلة،  
 إلقرار تأمينية اهخطار، تقو  ع ى  م ة اعتبارات متداخ ة ومنها:

 
 أن يكون  ساب ا تمال وقوع ال طر المؤمن  ده قابال  ل قياس.
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ة االقتصدددددددددددادية، بالنسدددددددددددبة لطرفي عقد التأمين: المؤمن  أن يكون قسدددددددددددب التأمين معقوال  من النا ي
 والمؤمن له.

 أن يكون هنا  عدد  بير من الو دات المتجانسة تتعر  لنفب مسببات ال طر.
 تعر  هذه الو دات إلى ال ساالر يكون عدوااليا.

 تإلطية الم اطر ال تتنافى مع السيا ة العامة.
عددد  دا م من الو ددات المسددددددددددددددتق دة المعر ددددددددددددددة  القددرة ع ى تجميع اهخطدار، أي أن يكون هندا  

 ل  طر،  قانون اهعداد الكبيرة(.
 المتو ب الزمني بين وقوع خسارة وأخر  قصير، أي أن هنا  تكرارلة في وقوع ال ساالر.

 محدودية أقصى خسارة محتم ة.
 21يسم  القانون بتوفير غطا  التأمين.

 
 يحدد الكاتب  فالة المنكوب بكارلة بايتي:

 
من مصددددار  الز اة  الإلارمون( وهم الذين فا أتهم  وارث الحياة اقتصدددداديا  أو صددددحيا  ولدخ  في 
هذا من  هب السدددددددددي  أو الحرلق أو اهوبضة أو الكوارث الطبيشية بما له من مال من أي نوع  ان 

 اة.... وع ى  ل  فنن أية إصابة ل مر  تمنعه من اكتساب ر قه ومن ُيع ول، تعطيه  قا  في الز 
 

 (22و   هؤال  لهم اهخذ بما يكفيهم ولعو هم عن الكارلة  ة 
 

الكفددالددة التي يتحدددث عنهددا الكدداتددب هنددا يتجدداو  نص  يددة الز دداة، ولحولهددا إلى وليقددة تددأمين  
مفتو دة لتإلطيدة مدال الإلدارمين تمن أي نوع  دان.ت  وال نددري إن  داندو هندا  وقداالع تدارل يدة أو 

انو الكفالة اإل دددالمية شدددام ة فه  يدخ  خطر االختطا ،  معاصدددرة تسدددند هذا الرأي.  إن  
 

 مصباح كمال، مقدمة لترجمته لدراسة أكاديمية: 21

Geoffrey Clark, An Historical Viewpoint on Insurability  مجلة التأمين العراقيالمنشور في: 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html 
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html
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ع ى  ددبي  المثال،  ددمنها؟  ال نعتقد  ل  إ  أن الكاتب ال ُيقر بالتأمين ع ى الحياة وهو ما 
 22تإلطيه وليقة تأمين ال طف والفدية.

 
يهنه فنن  أما  فالة الإلار  بدر

 
لددددد صدددده أ  ل مجتمع في تصددددر  مباح لقول النبي  الز اة  في ة الإلار  بدين  ددددوا   ان هذا الدين  

ع يه الصددددالة والسددددال : تالمسددددألة ال تح  إال لثاللة منها: ر   تحم   مالة بين قو  فيسددددأل  تى  
يؤديها ...ت  والجمالة قهكذا   بالفت ( ما يتحم ه اإلنسان عن غيره من دية أو غرامة مث  الصر   

 إ را .  ع ى إصالح  ات البين، ولم يكن في  فه أو
 

ين  ما اقتر ددده الإلار  ولم يعد قادرا  ع ى تسدددديده( ليددددم    وهنا يتو دددع الكاتب في تعرل  الدر
ين  مسددددددؤولية تجاه المجتمع  الجرلمة، شددددددبه العمد أو في  الة ال طأ، التي يقترفها المر    الدر

ب  اإل دددددددددددال  وتقو  قبي ته بدفع الدية عنها هه  القتي   ما  ان  ددددددددددداالدا  في الجزلرة العربية ق
وأبقي ع يها هنها من فضدددددددددداال  الجاه ية.  وقد   و دية القتي  لابتة لفترة طول ة  دا  محددة 
بماالة من اإلب  رغم تإلير اهو دددددددددداع االقتصددددددددددادية.  وهذا يدل ع ى تك ب الفقه في موا هة  

ا دددددتبعاد مطالب الحياة المتإليرة(.  وال ينبهنا الكاتب إلى ا دددددتثنا  في تغطا  الديةت ونعني به 
تال  يعت من الددديددة وهو تالددذي يعر  نسددددددددددددددبدده ولكن أه دده تبرأوا مندده وال يطددالبون بجنددايتدده أي 

 
عوض الخسارة التي تكبدها  تغطي وثيقة الخطف والفدية مخاطر االختطاف واالبتزاز واالحتجاز غير المشروع، وت  22

المؤمن له.  ال تقوم شركة التأمين بدفع فدية للمختطفين نيابة عن المؤمن عليه الذي عليه أن يقوم أوالً بدفع الفدية، وهي  

تعويضه عنها بموجب بوليصة التأمين.  وتشمل الخسارة، إضافة إلى مبلغ الفدية، خسارة  لالخسارة التي تكبدها ويسعى  

التعويض عن الحوادث الشخصية  هذا المبلغ   أثناء نقله وبعض النفقات اإلضافية كالمصاريف الطبية.  وتشمل أيضاً 

)الوفاة، وتقطيع األوصال، والعجز الكلي الدائم للشخص المخطوف( ومصاريف االستشاريين في تقديم المشورة للمؤمن 

 عليه بشأن كيفية التصرف على أفضل وجه تجاه حادث االختطاف.

 



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   135حة  صف 

 

شددمولية الإلطا  الدددرعي  –فكرة اال ددتثنا  هنا تقربنا من مثي تها في ولاالق التأمين     23بديته.ت
  .والتأمين التجاري مقيدة با تثنا  أو ا تثنا ات.  هذه المقارنة بحا ة إلى بحث منفص

 
 بالنسبة ل كاتب فنن

 
الز اة  ز  من نظا  التكاف  اال تماعي في اإل ددال ، وهي تسدداعد اهفراد، فالز اة فرلضددة ال تقد  

 22طوعا  ب  هي إلزامية التكاف  بين القادرلن والعا زلن. ة 
 

الز داة بهدذه الصددددددددددددددفدة التكداف يدة بعيددة عن أشددددددددددددددكدال التدأمين التجداري والتعداوني و تى التدأمين  
تبادلي، في صددددديإلته الإلربية أو اإل دددددالمية، هنها ال تسدددددتهد  الرب .  وهي لذل  مؤ دددددسدددددة ال

فرلدة.  ورغم تطبيقها في بعذ الدول اإل ددددالمية، إ ددددتنادا  إلى النص القر ني، فنن مصددددادر 
تمول ها في التطبيق غير مضددددددددددددمونة وعر ددددددددددددة ل تالعب.  فهي نمو   إلعانة مجموعة من 

وم الز اة( لمجموعة أخر   من المسدددتحقين لنصددديب من الز اة  الناس  المسددداهمين في صدددند
دون المسدداهمة في التمول  إال في  االت خاصددة  أن يسدداهم التا ر الإلني في الصددندوم لم 
يقع في  الة إعسددددددددار يحول دون ا ددددددددتمراره في تأدية الز اة(.  وهي بهذا تدددددددددبه بما يسدددددددددده 

دخ ه ولروته وتسددددتفيد منها الدولة لتقديم   المواطن العام  بدون أطفال من  ددددرلبة ل دولة عن
 إعانات لأل ر التي لديها أطفال  وا   انو هذه اه ر عام ة أو عاط ة عن العم .

 
في اعتباره أن الز اة ممال ة ل تأمين،  إعادة اهفراد إلى ما  انوا ع يه من مستو  مشيدي قب  

بددين(، نال   أن الكال  يددور عن   التعر  لأل مدة، و فدالدة المنكوب بكدارلدة، و فدالدة الإلدار 
اإلفراد وما يصديبهم من أ مات.  يعني هذا أن التأمين بهذه الصديإلة محصدورة باه درار التي  

 
)القاهرة: دار سينا للنشر، بيروت: دار االنتشار العربي،    الجذور التاريخية للشريعة اإلسالميةخليل عبد الكريم،    23

 . 72(، ص 1997الطبعة الثانية، 
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تصددددديب اهفراد في أموالهم وأنفسدددددهم.  وهو لذل  ال ينطبق ع ى الددددددر ات العامة وال اصدددددة 
شدد صددي.  ود ا  دد منا  والحكومات واإلدارات المح ية وغيرها من المؤ ددسددات.  هو إ ن تأمين  

بهذا التوصددددددددددي ، يمكن أن يكون مث  هذا التأمين، من خالل صددددددددددندوم الز اة مع التحولر،  
 مكمال  ل تأمينات اهخر ، اال تمااية أو التجارلة، في    اختال  النظم االقتصادية.

 
التكاف ، الضدددمان، اال تماعي هو  ق المسددد م  وغير المسددد م؟( في بيو مال المسددد مين لكن 

ذا الضدددددمان ال يرقى إلى ما تقدمه مؤ دددددسدددددة التأمين من  ماية، بإلذ النظر عن أشدددددكالها ه
وم كيتها، لألفراد والددددر ات عند وقوع اه دددرار وال سددداالر البددددرلة والمادية.  مددددك ة التأمين  
التجاري هو أنه ليب متا ا  لألفراد والدددددددر ات  افة ب  لمن يسددددددتطيع شددددددرا   مايته.  مقاب   

ان اال تماعي في العديد من الدول المتقدمة تقد  تعولضا  في  االت إصابات  ل  فنن الضم
 العم  و ذل  مرتبا  لمن ب    ن التقاعد.

 
تثير مصدار  الز اة أيضدا  قضدايا إشدكالية تسدتدعي التح ي  وديجاد الح ول، هذا إ ا غضدضدنا  

الفضدات المسددددددددددددددتحقدة النظر عن التإلير الكبير في تكولن المجتمع الحدديدث بحيدث أصددددددددددددددبحدو 
هموال الز اة إرلا  من الما دددددي.  خذ مثال الرأ دددددمالي المسددددد م الذي يقتر  ماليين الدنانير  
لتمول  مددروع ما لم يفدد  في  دداد القر ، لضدعف إدارته هعماله أو بسدبب تإلير أو داع  
السددددددددددوم التي يعم  فيها لإلير صددددددددددالحه أو بسددددددددددبب  يا  أ مة مالية عامة.  ه  تكفي أموال  

 ندوم الز اة لتإلطية خسارته وخسارة غيره وديفا  الديون؟ص
 

مدا لم تهبب الثقدافدة المقدد ددددددددددددددة إلى أر  الددنيدا المعداشددددددددددددددة فدننهدا تظد  تددور في داالرة النص  
المنفصدددددد  عن الواقع.  ومحاوالت ا ددددددتنبا  أصددددددول ل نددددددداطات االقتصددددددادية المعاصددددددرة في  

لرفذ ما هو قاالم باعتباره  نصدددددددوة  هرت ا دددددددتجابة لحا ات  مانها ليسدددددددو إال محاوالت 
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دخيال  ع ى المقدس الموروث.  وهو ما نددددهده في درا دددات إ دددالمية عن التأمين.  وقد  تبنا  
 في ورقة لنا:

 
قد يقول البعذ أن النص المؤ دددددب ل تأمين مو ود في القر ن وهو ما يسدددددميه د. ايسدددددى عبده بد  

الديني لمحاكمة شدأن دنيوي.  فال يرد في تالتأمين اهصدي ت وهو ما ال نتفق معه في إقحا  النص  
هذا النص الديني ما يفيد تنظيم النددا  التأميني، في صدفته التجارلة القاالمة ع ى تحقيق الرب  أو  
صددددددددفته التبادلية في تحقيق فاالذ مالي، بمو ب عقد قانوني م ز ، وصددددددددندوم لتجميع اهقسددددددددا   

عالقة التأمينية. ال يعني هذا أن  وتسدددددددددديد مسدددددددددتحقات المتضدددددددددررلن، ومؤ دددددددددسدددددددددة تتولى تنظيم ال 
المجتمعات البدددددرلة لم تدددددهد أشددددكاال  بداالية من التأمين بدون توفر عقد صددددرل  مكتوب مثال ، وال  
يعني أيضددددددا  و ود أشددددددكال من التعا ددددددد اال تماعي الذي يحث ع يه الدين اإل ددددددالمي وهو، في 

أنحدددددا م ت ف  في  النددددداس،  بين  يقو   الدددددذي  التعددددداون  من  إلدارة  يددددداتهم  وهره،  ز   العدددددالم،    
اال تمااية. لكن النص الديني المتوارث لم يتر م نفسددددده عبر التارلش في  يانات تددددددابه صدددددندوم 
الددذي ي حق الندداس في  يدداتهم  مددا  التددأمين وتقو  بو يفددة التعولذ عن العوار المددادي والبدددني 

 24ي حق الدر ات.
 

ديني، بديال  عن الحياة  ما نشيدددها بقضددها  إننا أما  لقافة تجع  من المقدس، الدين والنص ال
وقضدددددددددديضددددددددددها فهي، أي الحياة في م ت ف تج ياتها، غير طاهرة فالطهرانية ال و ود لها في  
ي ، وعالمنا يضددددددددددم خ يطا  من المذاهب   دنيانا، وهي ال تعدو غير أن تكون صددددددددددفة لعالم ُمت ر

مدا يضددددددددددددددم من يددعو إلى الف سدددددددددددددد يدة والنظم االقتصدددددددددددددداديدة واال تمداايدة وأنمدا  الم كيدة.   
ال صددددددد صدددددددة وتبجي  الطمع با دددددددم الرب   محر  اقتصدددددددادي ومن يدعو إلى المسددددددداواة بين 

 
، مجلة االتحاد  التأمين العربي"مداخلة حول تحديث البحث في التأمين وتاريخه في العالم العربي"    ،مصباح كمال   24

 :مجلة التأمين العراقي.  ونشرت أيضاً في مدونة 2008، 99أمين، العدد العام العربي للت 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html 
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html
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الطبقددات اال تمدداايددة أو قدد  التق يدد  من الفوارم االقتصددددددددددددددداديددة بينهددا عندددمددا ال يكون البددديد   
 االشتراكي مطرو ا  ع ى  م ة راية التإليير وتقديم البدي .

 
تق ي  التفاوت في المجتمع مرغوب بحد  اته  قيمة إنسدددددددددانية  وفي رأينا أن    ما من شدددددددددأنه  

لتنظيم عالقدات النداس، وليب المهم بعدد  لد ، وفي اهمدد المنظور، أن تتوا دد الم كيدة الفردية  
لو دددددددداال  اإلنتا  مع الم كية العامة لها، أو المفا دددددددد ة بين الت طيب المر زي و لية السددددددددوم.  

فام  معي ع ى  دددددددددبب مبدأ الرب  االقتصدددددددددادي يظ   وطالما أن هنا   رلة ل محا دددددددددبة وات
التنظيم االقتصدددددددادي القاالم متمتعا  بقبول فضات وا دددددددعة من الناس.  و دددددددمن هذا اإلطار فنن 
التأمين الو ددددعي يحضددددى بالقبول مث ما يجد التأمين التكاف ي موقعا  له في  ددددوم بيع وشددددرا  

 الحماية التأمينية.
 

وا دياد   1979مين التكاف ية في الب دان العربية منذ  دددنة  إن اإلقدا  ع ى تأ ددديب شدددر ات التأ
عددها في العقدين الما يين، و ذل   يا  شر ات تأمين أوروبية بتأ يب شر ات تكاف ية في 

ع ى نجاح مدددروع التأمين التكاف ي    اقول    اأ ددوام ال  يج وبعذ اه ددوام اي دديولة ُيعد مؤشددر  
 ددددددددددددددسددددددددددددددي هدذه الدددددددددددددددر دات.  ود ا تر ندا التو ده  وبإلذ النظر عن اختال  الددوافع بين مؤ 

اإليديولو ي ورا  تأ ددددديب شدددددر ات التأمين التكاف ية  كجز  من مددددددروع محاولة ف  االرتبا   
مع اهنظمة الرأ دددمالية واالشدددتراكية و   القيم غير اإل دددالمية، وهو ما أ دددب له أبو اهع ى  

من أعمال التأمين    ( فنن الهد  ايني منها هو  دددددددمان الحصدددددددول ع ى  صدددددددة25المودودي
التكداف ي.  وال نعدد  أن نر  مسددددددددددددددتقبال  تطولرا  يليدات التدأمين التكداف ي، من قبد  الدددددددددددددددر دات  

 
( والعديد من كتبه.  1981)بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة    نظرية اإلسالم السياسيةأبو األعلى المودودي،    25

( يؤكد على "أن اإلنسان ال يستطيع أن يكون شارعاً  1939ففي هذا الكتيب )كان أصالً محاضرة ألقاها في الهور سنة 

واألحكام   والمبادئصول  لنفسه بنفسه .. " ولذلك تقيد الحرية اإلنسانية بحدود هللا "وهذه الحدود تشتمل على عدد من األ

القطعية، ... فهذه أسوار للحرية منيعة ال يجوز ألحد أن يتجاوزها.  لكن يجوز لهم أن يضعوا قوانين فرعية، أو أنظمة 

 . 35( ضمن حدودها لما يعرض لهم من الحوادث." صRegulationsولوائح ) 
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اهوروبيدة، صددددددددددددددا بدة ال برة المداليدة الطول دة والمتمكندة من ا ددددددددددددددت ددا  أدوات التح يد  المدالي  
 واإلكتواري، في تجاو  الصيإلة الحالية لدر ات التأمين التبادلي ومنتجاتها.

 
التأمين التكاف ي، رغم    ما يقال عنه  د با  أو إيجابا ، ُيكم   بصديإلة عصدرلة وباال دتفادة من 
التارلش الطول  ل تأمين التجاري، مددروع الددرلعة اإل دالمية في توفير  ماية التأمين لجمهور 

 طالما  ان بعيدا  عن التأمين بسبب التزمو في قرا ة النصوة الدينية.
 

 الكتاب مالحظة أخيرة عن
 

يفرح المر  عندما يصدددددددددددددر  تاب عن التأمين بال إلة العربية فالمكتبة العربية ما الو فقيرة في 
هدذا المجدال.  وقدد  دذبندا عنوان هدذا الكتداب بداعتبداره بحثدا  عن اهصددددددددددددددول التدارل يدة ل تدأمين  
لهددددذا العنوان الجميدددد    بهددددا لكن متن الكتدددداب لم يرتقي بمددددا يكفي  ولقو   واهدوار التي قددددا  

ب.  ولع  من قا  بو دددددع النص ُيمعن في البحث عن تالنددددددأة واهدوارت ليفيدنا  ميعا  والجذا
لكتابه خاصدددددددددددة في    التطور الذي شدددددددددددهده قطاع التأمين في دولة  منقحةفي طبعة  ديدة 

 وهذه فرصددةاإلمارات العربية من  يث ييك ه والقوانين المنظمة له بما فيها القواعد الرقابية.  
ات عن التددأمين في دولددة اإلمددارات العربيددة والعددالم العربي، والتو ددددددددددددددع في لتحددديددث المع ومدد 

التح ي  وخاصددددددة لجوانب اقتصددددددادية مهمة ألارها الكاتب بدقة.  وهي أيضددددددا  فرصددددددة إلعادة 
ترتيدب المواد وتبولبهدا بدددددددددددددددكد  أفضدددددددددددددد  ممدا  دا  في الطبعدة الحداليدة، ودفراد مبحدث خداة 

ي يظهر فيه.  ونر  أن التنظير ل تأمين اإل دددددالمي  بالتكاف  اإل دددددالمي والددددددك  التأميني الذ
ر خار  أ دددددباب   رغم تعدد التسدددددميات( ال يزال محدودا  ولدور داخ  النص الديني الذي ُيفسدددددَ

 تنزل ه و ياقه التارل ي.
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 هل هناك عقد للتأمي يف الفقه اإلسالمي؟
 
 

 
 للتأمين في الفقه اإلسالمي؟عقد 

 
الطبعة اإللكترونية اهولى   ،2015موقع شدبكة االقتصداديين العراقيين، أواال    ارلمارس  نددر  

  نظرات انتقاائياة  –أوراق في تااريخ التاأمين في العراق  من  تددابي  (  2014 منقحددة ومزلدددة،  
  (.2012ق 2011 ندرت نس ته المطبوعة شر ة التأمين الوطنية، بإلداد، 

 
( في موقع الددددبكة تع يقا  اقتبسددده أدناه.  وبدوري 2015مارس،   9فاروم يونب  وقد  تب أ. 

وفيما ي ي أقد  التع يقين مع إ دددافة بسددديطة لما  تبته    1قمو بالتع يق ع يه في نفب الموقع.
 أصال .

 
 فاروم يونب:أ. يقول 

 

 
 : شبكة االقتصاديين العراقيينندر هذا المقال  تع يق في موقع  1
-http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad

-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84

-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%81%d9%8a-d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82%

7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8ad8%a%ل 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
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اال ددددالمى  تال ظو بان  تابكم القيم لم ي صددددص مبحثا مسددددتقال  ول عقد التامين فى الفقه 
من الكتاب  ان تارلش تطور التامين فى العالم العربى هو مو ددددددوع    172و ا  فى الصددددددفحة  

صددددددددددعب لم يبحث بعد و تى تارلش الندددددددددددا  التامينى فى    قطر عربى ارتباطا مع التارلش  
االقتصدددددددداد  لم يح  بدرا ددددددددة( مع اشددددددددارة مقتضددددددددبة لرا     من ابن عابدين  ول التامين  

 محمد عبده الذ  ا ا  التامين ع ى ا د اشكال التامين ع ى الحياة. البحر  ورا  الديش
 

 الحقيقة ان الجدل لم ينقطع بين ر ال القانون وبين ع ما  الفقه اال المى  ول عقد التامين. 
 

 ا  فى مقال الد تور برها  محمد عطا   المو و  ب   التامين وشرلعة اال ال  ( المندور  
 ما ي ى: 2001 انون االول  16صر بتارلش فى مج ة المس م المعا

 
 ومن الذين عنو بمعرفة را  الدددددددرع اال ددددددالمى بمو ددددددوع التامين الد تور ر م   انطاكى  
والد تور نهاد السباعى وهما يرون ان الفقه اال المى يتقب  عقد التامين وانه  بق الى تقرلره  

الكفالة لو قال ر   الخر: ا ددددد   فى  تاب   –الدرر فى شدددددرح الإلرر   –ولذ ران ما  ا  فى  
هذا الطرلق فانه امن وان  ان محفوفا واخذ مال  فانا  ددددددددددامن فسدددددددددد كه واخذ ماله يضددددددددددمن  

 القاال .
 

ولسددتنبطان من  ل  ان فقها  المذهب الحنفى قد قب وا مبداليا فكرة  ددمان خطر الطرلق التى  
 قتباس.تتعتبر نصا صرلحا فى التامين قب  ان يولد  ل  العقد( انتهى اال

 
 فاروم يونب  تبو التالي:أ. ( ع ى   مة 2015مارس  23وفي تع يقي  
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 ررت لقرا ة تع يق  واهتمام  بالندا  الددددددددددددددتأميني وتارل ه.   قا  ما ق ور بأنني لم أخصص 
ولم يكن هذا  ددددددددهوا  من   2مبحثا  مسددددددددتقال  في  تابي  ول عقد التأمين في الفقه اإل ددددددددالمي.

لمو دددوع الكتاب اه دددا دددي وهو محاولتي االقتراب من تارلش التأمين في  انبي ب  انعكا دددا  
العرام.  وما نق ته في الفصدددد  المعنون  مداخ ة  ول تحديث البحث في التأمين وتارل ه في  
العددالم العربي( عن ابن عددابدددين ومحمددد عبددده لم يكن يهددد  إلى تقولمم لموقفهمددا الفقهي بدد  

ل ندددا  التأميني في العالم العربي.  يضددا  إلى  ل   العر  التارل ي، وهو عر  قاصددر،
 أن الفقه اإل المي الموروث ال يضم ع ى و ه التحديد فصال  مستقال   ول عقد التأمين.

 
( اهشدددددددددكال اهولية ل تأمين، وهي  ثيرة  1وبودي أن ا دددددددددتفيد من هذه الفرصدددددددددة ل تفرلق بين  

تجارلة ُمنظمة  ا تمااية أو ين  مؤ دسدة ( التأم2ومو ودة لد  م ت ف شدعوب العالم، وبين  
تقو  بتجميع المسدددداهماتلاهموال من مجموعة من اهفراد، وو ددددع هذه اهموال في صددددندوم  

الذي ي حق بعدد ق ي  من اهفراد، مسددددددتفيدا  بالقيا  بهذه الو يفة من   ريسددددددت د  لجبر الضددددددر 
 قانون اهعداد الكبيرة واال تماالت.

 
 للتأمين في التراث العربيأشكال بدائية 

 
اقتبا   اهمين من مقال الد تور برها  محمد عطا   المو و  بدددد  التأمين وشرلعة اإل ال ( 
الذي أوردته في تع يق  ُيصدددددددن ف  دددددددمن اهشدددددددكال اهولية غير المنظمة ل تأمين.  ال   أن 

ن محفوفدا  وأخدذر النص المقتبب  لو قدال ر دٌ  يخر: ا دددددددددددددد د  هدذا الطرلق فدننده  من، ودن  دا
مال ر فأنا  ددددامٌن، فسددددر ركره وُأخذر ماله ُيضددددمإن القاال (، أي إن القاال  ُيعو   الددددد ص ايخر 
ل سددددددددارة أمواله، هو بمثابة اتفام خاة بين شدددددددد صددددددددين ال يرقى إلى ندددددددددا  تأميني منظم،  

 
مؤسسة التأمين:  للتعرف على معلومات إضافية تتعلق بموقفي من التأمين اإلسالمي يمكن الرجوع إلى مصباح كمال،    2

 (2015)بيروت: منتدى المعارف، دراسات تاريخية ونقدية 
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،  ب  اطر القاال  والر   المُ  ماعي أو تجاري.  صدددددددحي  أن هنا  طرفين تمتعاقدينت شدددددددفاها   
ُمؤمإن ومؤمرن لده( وأن هندا  تمجدا فدةت  خطر تدأميني ينطوي ع ى ا تمدال التحقق من عددمده( 
وتحول  لعب  المجا فة  عب  ال طر( إلى القاال   المؤمإن(، إال أن العإور لالمقاب   قسددددددب 
التأمين( وتجميع هذه اهقسدا  في صدندوم مالي لتعولذ ال سدارة مفقودان،  ما أن الضدمان 

ع ى تقييم لال تماالت.  أي أن االتفام ال يعدو غير تقديم  ماية من ش ص إلى   ليب مبنيا  
 ش ص  خر ربما لسبب أخالقي.

 
مث  هذا االتفام،  إليره، ال ُيددددددددددددددك   صددددددددددددديإلة تأمينية قاالمة ع ى نظرلة لال تماالت، واتفام  

تدأمين( لتعولذ  منظم بين طرفين متعداقددين، قدابد  ل تنفيدذ بقوة القدانون، مقدابد  مب    قسددددددددددددددب  
الطر  المتضددرر في نفسدده أو أمواله بسددبب خطر أو أخطار محددة، و    ل   ددمن إطار 
تنظيمي مؤ سي، أو شبه مؤ سي، إلدارة عم ية تو لع عب  ال سارة المالية ع ى عدد  بير  
 من أعضا  الجماعة المدتر ة في مدروع الحماية من اهخطار ال ار ية التي قد تصيبهم.

 

 خطر في التراث العربيإدارة ال

 
.  إدارة ال طر، رغم إدارة الخطرولددهد تارلش العرب و ود أشدكال أولية، تؤشدر ع ى بدايات  

 دالتها  مو دددددوع مسدددددتق ، فننها مو ودة، وبأشدددددكال م ت فة،  ممار دددددة ل تحو  من  لار ما 
 ب:يمكن أن يحص  مستقبال  ل ناس وأموالهم من خساالر وأ رار.  نقرأ التالي في  تا

 
تمن قددديمم  ددانددو  زلرة العرب طرلقددا  عظيمددا  ل تجددارة، فطورا  تنقدد  غالتهددا إلى ممددالدد  أخر  
كالددددددددددددددا  ومصدددددددددددددر، وأهم هذه الإلالت الب ور الذي يكثر في الجنوب في  فار  وطورا  تنق   
غالت بعذ الممدالد  إلى البعذ ايخر،  لد  هن طرلق البحر لم يكن طرلقدا   مندا ، فدالتجدأ 

البر يسددددددددددددد كونه، ولكن طرلق البر نفسددددددددددددده  ان طولال  و ان خطرا ، لذل  أ اطوه   التجار إلى
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كأن تخرج التجارة في قوافل، وأن تسااااير القوافل في أزمنة محددة وفي  بددددددددي  من العناية،  
، 1975، 11، بيروت: دار الكتاب العربي،   فجر اإلسااااااااالم.ت   أ مد أمين،  طريت محدودة

 (.  قالتأكيد من عندي 11ة 
 
لنا في قصددددة النبي يو ددددف ومدددددورته لفرعون مصددددر عن خطر  ددددنوات المجاعة مثال   يدا  و 

 (49-43  ورة يو ف:  لقرآنعن إدارة هذا ال طر.  وبهذا الدأن نقرأ التالي في ا
 

بهعر ت اٌ  ور در جر بهٌع عإ مرانم يرأهُكُ ُهنب  در بهعر برقررراتم  دإ اتم يرا  قرالر الهمر إُ  إإن إي أررر   در رر يرابإسدر رم ورُأخر نُبالتم ُخضده  دُ
ُن بإتددر  ا نرحه مددر ال م ور اُث أر ه إلددر اُلواه أر دددددددددددددده .  قددر ُبُرونر ا ترعه لددر اير إإن ُ نُتمه لإ َر ه لددر ا الهمرأُل أرفهُتونإي فإي ُر ه لدد إ  أرَيهددر أهوإ

در ُأمب  كررر برعه نهُهمرا ورادب ا مإ قرالر البذإي نرجر .  ور الإمإينر ال إ بإعر ا  اهر ه ُف أرَيهر .  ُيو ددددددُ ُ ونإ ل إهإ فرأرره ددددددإ ةم أرنراه ُأنرب إُضُكم بإترأهوإ
اتم  رر يرابإسر رم ورُأخر بهعإ ُ نُبالتم ُخضه اٌ  ور ر جر بهٌع عإ مرانم يرأهُكُ ُهنب  ر بهعإ برقررراتم  إ يُق أرفهتإنرا فإي  ر د إ لبعر  إي    الص إ

   . ُع إإلرى النباسإ لرعر بُهمه يرعه رُمونر نُب إهإ إإالب  أرره إ دَتمه فرذرُروُه فإي  دددددُ أرب ا فرمرا  رصدددددر نإينر در بهعر  دددددإ ررُعونر  دددددر قرالر ترزه
ُتمه لرُهنب إإالب قر إي مه اٌد يرأهُك هنر مرا قردب در بهٌع شددددإ دإ  رلإ ر  ددددر .  ُلمب يرأهتإي مإن برعه مبا ترأهُكُ ونر .  قر إيال  م إ ُنونر صددددإ ال  م إمبا ُتحه

.تُلمب يرأهتإي مإ  ُرونر فإيهإ يرعهصإ دإ  رلإ ر عراٌ  فإيهإ ُيإلراُث النباُس ور  ن برعه
 

التفكير في المسددتقب  وما قد يحم ه من  لار وا ددتنبا  الو دداال  المنا ددبة ل تعام  مع تصددور  
 ايلار ندا  بدري يت ذ أشكاال  عديدة.

 
 تأصيل مؤسسة التأمين

 
من خالل اال دددتفادة من اهشدددكال اهولية،  أ عم أن الب دان العربية فدددد و في تأصدددي  التأمين  

البداالية، لبعذ عناصدددر مؤ دددسدددة التأمين،  تجزالةلتو لع الم اطر، و دددمانلكفالة الضدددرر.  
و  و مؤ دسدة التأمين غاالبة أو غرلبة عن هذه الب دان لحين إدخالها إليها من خالل التو دع 

 إلمبرلالي اهوروبي في النصف الثاني من القرن التا ع عدر.ا



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   145حة  صف 

 

H James (editor), P Borscheid, D Gugerli, T Straumann, The Value of 
Risk, (Oxford: University Press, 2013, pp 50-52) 

 

ليب هندا  عقدد ل تدأمين، في مفهومده الحدديدث وتنظيمده، في الفقده اإل ددددددددددددددالمي.  ومدا يرد في 
تك سدددو في بيضتها التارل ية ولم التراث من إشدددارات، قب  اإل دددال  وبعده، تظ  مجرد إشدددارات 

ت ضدددددددددددع إلى تطولر لتتحول إلى مؤ دددددددددددسدددددددددددة منظمة ل تعام  مع عد  اليقين وددارة ال طر،  
الطبيعي والبدددددري، المصددددا ب لحياة الناس.  لو  ان التأمين  ا ددددرا  بصدددديإلته التعاقدية في 

قامو  في  دار اإل دددددددال (، ولما  هالفقه اإل دددددددالمي لما انصدددددددب رأي ابن عابدين ع ى رفضددددددد 
 مدر ة تإ الميةت ترفذ التأمين.

 
لقد     النمو   اهوروبي لمؤ ددددسددددة التأمين هو السدددداالد،  تى أن تأ دددديب أول شددددر ة تأمين 

، شددر ة التأمين اإل ددالمية  1979إ ددالمية في السددودان، من قب  بن  فيصدد  اإل ددالمي عا   
النمو   الإلربي رغم إ دددددددددفا   المحدودة، ا دددددددددتو و هذا النمو  ، في صددددددددديإلته التبادلية، من 

تسميات  ديدة ع ى بعذ المصط حات  نطالم تعبير التبرع ع ى قسب التأمين، واال تفادة  
 من بعذ العقود الدراية  عقد الكفالة وعقد اإل ارة.

 

وقد  تبُو في  يام  خر له عالقة بالموروث الديني المست د  هغرا  االشتإلال في التجارة  
نص القر ني يتط ب انتقا ا  د يقا  ل كدددددددف عن اهشددددددكال اهولية ل تأمين،  بأن االعتماد ع ى ال

في  ين أن التقاليد القب ية قب  اإل دددال  أكثر لرا   من هذه النا ية.   رلنات برك ين، تاهشدددكال  
اهولية ل تأمين في المجتمع اإل ددالمي: مؤ ددسددة الدية والز اة  مثال،ت تر مة مصددباح  مال،  

(.  فالنص القر ني ُيحي  المر   21-14، ة2011، مارس    ار(  108العدد    ،التأمين العربي
أ يانا  إلى التواك ية،  ما  ا  في  دددددددورة البقرة: تولنب ونكم بددددددددي  من ال و  والجوع ونقص 
ر الصدددددابرلن  ايية   من اهموال واهنفب والثمرات قالضدددددرر وال سدددددارة بالمعنى التأميني  وبدددددد 

مصددددددددديبة ق ادث بالمعنى التأميني  قالوا إنا س ودنا إليه را عون.ت    ( الذين إ ا أصدددددددددابتهم155
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(.  أي ال ر وع إلى مؤ دددددسدددددة أخر   كيانات التأمين الم ت فة في  ماننا( تتولى توفير 156 
در دة من را دة البدال  دددددددددددددددد عدد  التيقن والتعولذ الك ي أو الجزالي عن خسددددددددددددددداالر اهفراد  

 ت م ال أو هت  ما ُنق  عن ع ي بن أبي طالب. والجماعات.  وع ى أي  ال، فنن القر ن

 
 األشكال البدائية للتأمين وإشاعة ثقافة التأمين 

 
اكتددددددددا  اهشدددددددكال البداالية لبعذ عناصدددددددر التأمين، و ذل  إدارة ال طر، في تارلش العرام  

ى أن والعالم العربي ُيفيد في تعميق الثقافة التأمينية المعاصدددددددرة، مث ما هو مفيٌد في التأكيد ع 
مصدددددادر المعرفة والممار دددددات القديمة هي التي وف رت التراكم الضدددددروري البتكار التأمين في 
شدددددك ه الحديث.  وهذا ما انتبه له العديد من البا ثين في درا دددددتهم لددددددرلعة  مورابي، ونظا  

 الدية قب  اإل ال  وبعده وغيرها.
 

ات، و مد  مند  ومن المعنيين  اشددددددددددددددكر  لدانيدة لتع يقد  الدذي  ف زني ع ى  تدابدة هدذه المال ظد 
 نقدها واإل افة إليها.
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التيأمي يف العيامل  إطاللية على ابن خليدون وجيذور  
 العربي

 
 
 

لم يعر  فقها  اإل ددال  اهواال  التأمين  مؤ ددسددة نظامية، ا تمااية أو تجارلة، تقو  بتجميع  
هذه اهموال في صددددددددندوم يسددددددددت د  المسدددددددداهماتلاهموال من مجموعة من اهفراد، وو ددددددددع 

ل تعولذ من  لار اه ددددرار وال سدددداالر الطبيشية والبدددددرلة الذي ي حق بعدد ق ي  من اهفراد،  
مسددددددددددددددتفيدددة  بددالقيددا  بهددذه الو يفددة من قددانون اهعددداد الكبيرة واال تمدداالت.  ولهددذا ال يرد في 

عالقدة بدالتدأمين وأعني بده  كتدابداتهم   ر ل تدأمين، ولكنندا ال نعدد  أن نجدد إشددددددددددددددارات إلى مدا لده
ال طرلالم اطرة والموقف منه، و ذل  بعذ الممار دات قب  وبعد اإل دال  والتي تضدم شديضا  

 1من عناصر التأمين  الدي ة.
 

 أشكال أولية للتأمين في التراث العربي
 

 يذ ر الديش عبد   العالي ي في إبا ة التأمين ع ى المرتاع والحياة:
 

 . 2019، آذار 405-404، العدد الثقافة الجديدةنشرت أصالً في مجلة  1
2019-405-404-54/2277-11-11-09-03-https://www.tareeqashaab.com/index.php/2013 

  ي على دراسات ته اعتمدت في كتاب   يضم هذا الفصل اقتباسات من الفصل السابق "هل هناك عقد للتأمين في الفقه اإلسالمي؟" 

 منشورة.السابقة ال

https://www.tareeqashaab.com/index.php/2013-03-09-11-11-54/2277-404-405-2019
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خال في الذمةت  ه  تسددددددددتحق ُمقابال  أ  ال؟   انو محال  ل ال م   ماية  الطرلق باإل هما ، أي تاالده

ت  وهو  ددهم يكتُب الُمجير ع يه،   كبير، ومن قال باال ددتحقام ا تج بما أ ددماه ُقدامى العرب تترالر  
ُ ه  منا  من مكان إلى  خر. مرته، فيرترنقب   امإ ُمه بسإ  2أو يرسإ

 
 ن،  ورة قرلش:و ا  في القر 

 
يالر إ ُقررلهشم   يه إ  1إلإإ ترا إ ورالصددددددب مه رإ ه رةر الددددددد إ فإهإ ذرا الهبريهوإ  2( إإيالر ُبُدوا رربب هر  مرُهم  3( فر هيرعه ( البذإي أرطهعر

وه م    (4م إن ُ وعم ور مرنرُهم م إنه خر
 

في الصددددددددددددي    يث  ان ر ال قرلش قب  اإل ددددددددددددال  يقومون بر  تين ل تجارة في    عا .  ف
يت جهون إلى الددددددددددددا  العتدال مناخها، وفي الددددددددددددتا  يتجهون إلى اليمن هنها دافضة.  و انو 
الر  تان تنطولان ع ى شدك م أولي ل تأمين يقو  ع ى التكاف  في التعولذ عن ال سداالر ألنا   

تاٌع ا ددددددددددتحق تعولضددددددددددا  من التجار المدددددددددددار ين في  الر  ة.  فمن نرفرقر له  مٌ  أو تر رفر له مر
 3الر  ة  ٌ   سب نسبةم مما  ققه من أرباح أو بنسبةم من رأ ماله المو ف في الر  ة.

 
 فقد   ر  عدي أبو  يب ما نصب ع يه فقها  الحن ية بدأن  مان خطر الطرلق والتأمين:

 
فسددر ركره  لو قال ر ٌ  يخر: ا دد   هذا الطرلق فننه  من، ودن  ان محفوفا  وأخذر مال ر فأنا  ددامٌن، 

 4وُأخذر ماله ُيضمإن القاال .
 

 
 .101(، ص 1978دار العلم للماليين،  ،1، ط1992)بيروت: دار الجديد،  أين الخطأ؟الشيخ عبد هللا العاليلي،  2
 اعتمدنا في كتابة هذه الفقرة على " نشأة التأمين في مصر" المنشور في موقع الهيئة العامة للرقابة المالية، مصر: 3

http://www.fra.gov.eg/jtags/Insurance/Insurance.html 
 . 58(، ص 1983، )دمشق: دار الفكر، التأمين بين الحظر واإلباحةأبو جيب، سعدي  4

http://www.fra.gov.eg/jtags/Insurance/Insurance.html
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أي أن القاال  ُيعو   الددد ص ايخر ل سددارة أمواله، وهو بمثابة اتفام خاة بين شدد صددين 
يمكن تصدددنيفه  دددمن اهشدددكال اهولية غير المنظمة ل تأمين لكنه ال يرقى إلى نددددا  تأميني  

القداالد  والر د    منظم،  مداعي أو تجداري.  صددددددددددددددحي  أن هندا  طرفين تمتعداقددينت شددددددددددددددفداهدا  
ُمؤمإن ومؤمرن لده( وأن هندا  تمجدا فدةت  خطر تدأميني ينطوي ع ى ا تمدال التحقق  الم داطدب، 

أن  القددددداالددددد   المؤمإن(، إال  إلى  ال طر(  المجدددددا فدددددة  عدددددب   لعدددددب   وتحولددددد   عددددددمددددده(  من 
العإور لالُمقاب   قسدددددب التأمين( وتجميع هذه اهقسدددددا  في صدددددندوم مالي لتعولذ ال سدددددارة 

 ما أن الضدددمان ليب مبنيا  ع ى تقييم لال تماالت  الذي تقو  به شدددر ات التأمين.    مفقودان،
أي أن االتفام ال يعدو غير تقديم  ماية من شددد ص إلى شددد ص  خر ربما لسدددبب أخالقي.  
ُ  في أوروبدا   ومثد  هدذا النمب من التدأمين  دان مو ودا  في مجتمعدات أخر ، و داندو تدددددددددددددددكد 

 لتأمين بعقد مكتوب في القرن الرابع عدر.بدايات التحول نحو إ را  ا
 

إن هذا االتفام،  إليره، ال ُيدددك   صدديإلة تأمينية قاالمة ع ى نظرلة لال تماالت، واتفام ُمنظبم  
بين طرفين متعاقدين، قاب  ل تنفيذ بقوة القانون، مقاب  مب    قسددددددددددددب تأمين( لتعولذ الطر   

أخطار محددة، و    ل   دمن إطار تنظيمي  المتضدرر في نفسده أو أمواله بسدبب خطر أو 
مؤ ددددسددددي، أو شددددبه مؤ ددددسددددي، إلدارة عم ية تو لع عب  ال سددددارة المالية ع ى عدد  بير من 

 أعضا  الجماعة المدتر ة في مدروع الحماية من اهخطار ال ار ية التي قد تصيبهم.
 

 أشكال أولية إلدارة الخطر في التراث العربي

 
.  إن إدارة ال طر،  إدارة الخطرأشدددكال أولية، تؤشدددر ع ى بدايات  ولددددهد تارلش العرب و ود  

رغم  دالتها  مو دددوع مسدددتق ، فننها مو ودة، وبأشدددكال م ت فة،  ممار دددة ل تحو  من  لار 
 ما يمكن أن يحص  مستقبال  ل ناس وأموالهم من خساالر وأ رار.  نقرأ التالي في  تاب:
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ا  ل تجارة، فطورا  تنق  غالتها إلى ممال  أخر   الدددددددددددا  تمن قديمم  انو  زلرة العرب طرلقا  عظيم
ومصددددددددددددددر، وأهم هدذه الإلالت الب ور الدذي يكثر في الجنوب في  فدار  وطورا  تنقد  غالت بعذ 
الممددالدد  إلى البعذ ايخر،  لدد  هن طرلق البحر لم يكن طرلقددا   منددا ، فددالتجددأ التجددار إلى البر  

كأن  ال  و ان خطرا ، لذل  أ اطوه بددددددي  من العناية،  يسددددد كونه، ولكن طرلق البر نفسددددده  ان طول
قالتأكيد من   5.تتخرج التجارة في قوافل، وأن تساير القوافل في أزمنة محددة وفي طريت محدودة

 عندي 
 

ولنا في قصددددة النبي يو ددددف ومدددددورته لفرعون مصددددر عن خطر  ددددنوات المجاعة مثال   يدا  
 (49-43  ورة يو ف:  لقرآننقرأ التالي في اعن إدارة هذا ال طر.  وبهذا الدأن 

 
رر يرابإسدر ت رم ورُأخر نُبالتم ُخضده بهعر  دُ اٌ  ور در جر بهٌع عإ مرانم يرأهُكُ ُهنب  در بهعر برقررراتم  دإ اتم يرا  قرالر الهمر إُ  إإن إي أررر   در

  . ُبُرونر ا ترعه لددر اير إإن ُ نُتمه لإ َر ه لددر ا الهمرأُل أرفهُتونإي فإي ُر ه لدد إ    أرَيهددر أهوإ ُن بإتددر ا نرحه مددر ال م ور اُث أر ه إلددر اُلواه أر دددددددددددددده قددر
ل إهإ فرأرره ددددددإ  در ُأمبةم أرنراه ُأنرب إُضُكم بإترأهوإ كررر برعه نهُهمرا ورادب ا مإ قرالر البذإي نرجر .  ور الإمإينر ال إ بإعر ا  اهر ه ُف أرَيهر .  ُيو ددددددُ ُ ونإ

مرانم  بهعإ برقررراتم  إ يُق أرفهتإنرا فإي  ر د إ اتم لبعر  إي  الص إ رر يرابإسر رم ورُأخر بهعإ ُ نُبالتم ُخضه اٌ  ور ر جر بهٌع عإ يرأهُكُ ُهنب  ر
ن دَتمه فرذرُروُه فإي  دددددُ أرب ا فرمرا  رصدددددر نإينر در بهعر  دددددإ ررُعونر  دددددر .  قرالر ترزه ُع إإلرى النباسإ لرعر بُهمه يرعه رُمونر ُب إهإ إإالب  أرره إ

.  لُ  مبا ترأهُكُ ونر .  قر إيال  م إ ُنونر صددددإ ُتمه لرُهنب إإالب قر إيال  م إمبا ُتحه مه اٌد يرأهُك هنر مرا قردب در بهٌع شددددإ دإ  رلإ ر  ددددر مب يرأهتإي مإن برعه
.ت ُرونر فإيهإ يرعهصإ دإ  رلإ ر عراٌ  فإيهإ ُيإلراُث النباُس ور  ُلمب يرأهتإي مإن برعه

 
الو ددددددداال  المنا دددددددبة ل تعام  مع إن التفكير في المسدددددددتقب  وما قد يحم ه من  لار وا دددددددتنبا   

 تصو ر ايلار ندا  بدري يت ذ أشكاال  عديدة.
 

 
 11، ص 1975، 11، بيروت: دار الكتاب العربي، ط فجر اإلسالمأحمد أمين،  5
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ال طر في   شددددددددددددددي  عن  بددددالمعنى    المقااادماااةوقددددد ورد  لم يكن فقيهددددا   لكندددده  البن خ دددددون، 
تفاوت اهرباح في العم   يتحدث ابن خ دون عن    المقدمةاالصددددددددطال ي.  في أ د فصددددددددول 

 تتعر  له:التجاري نتيجة لتفاوت اهخطار التي 
 

كذل  نق  السددددددددددد ع من الب د البعيد المسدددددددددددافة أو في شددددددددددددة ال طر في الطرقات، يكون أكثر فاالدة 
ل تجار، وأعظم أربا ا ، وأكفُ  بحوالة اه دددددوام، هن السددددد عة المنقولة  ينضذ تكون ق ي ة ُمعوإ ة دون 

ر قتعر  النفب ل هال ، ال طر  في طرلقهدا،  فيقدَ   دام وهدا، ولعَز  قلبعدد  مكدانهدا أو شدددددددددددددددة الإلررر
و ودهدا  ود ا ق دبو وعزبت غ دو ألمدانهدا.  وأمدا إ ا  دان الب دُد قرلدبر المسدددددددددددددددافدةإ، والطرلق  دددددددددددددددابدٌ   

 6قمس و   باهمن، فننه  ينضذ يكثر ناق وها، فتكثر وترخص ألمانها.
 

 لو  ان ابن خ دون ع ى معرفة بالتأمين لكان قد أ ددددددددا  أن أ ددددددددعار السدددددددد ع واهرباح تتألر
بك فة الدددددددددحن والتأمين  ودور طول مسددددددددافة نق  السدددددددد ع ووا ددددددددطة النق : برلة، أو نهرلة أو 

والمعرو  أن ابن خ دون قد  دددبق  د     7.ثروة األممبحرلة(،  ما فع   د   دددميث في  تابه  
 ددددددددددددددميدث في العدديدد من نظرلداتده و راالده في تقسدددددددددددددديم العمد ، ونظرلدة العمد  ل قيمدة، والعر   

لكن   8ودور النقود، والتجارة ال ار ية ودور الدولة االقتصددددددددددددادي، إلش  والط ب، والضددددددددددددراالب،
 التأمين، في صيإلته البداالية أو التجارلة، لم يكن  ا را  في  ها ه الفكري.

 
 .  وأيضاً في:86(، ص 2004، تحقيق: عبد هللا محمد الدرويش )دمشق: دار البلخي، مقدمة ابن خلدون  6

 .396للجميع، د.ت.( ص  )بيروت: دار العلم المقدمةابن خلدون، 
في فصل حول آدم سميث والتأمين في كتاب لنا حول حضور التأمين في االقتصاد السياسي الكالسيكي   تناولنا هذا الموضوع  7

 . 2021من المؤمل نشره في 
 للتعّرف على مكانة ابن خلدون في تاريخ الفكر االقتصادي راجع، على سبيل المثل: 8

"Ibn Khaldun, Father of Economics," from Arab Civilization, (joint editorship with George 
N. Atiyeh), State University of New York Press, 1988. Pp. xii, 365. 
James R. Bartkus and M. Kabir Hassan, “Ibn Khaldun and Adam Smith: Contributions to 
Theory of Division of Labor and Modern Economic Thought,” 
http://muslimheritage.com/article/ibn-khaldun-and-adam-smith-contributions-theory-
division-labor-and-modern-economic-thought 

 د. إبراهيم محمد البطاينة، د. أمجد عبد المهدي، "آراء ومواقف ابن خلدون في المسائل االقتصادية،" 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=29#.W9XNgq-Nyhd 

http://faculty.georgetown.edu/imo3/ibn.htm
http://muslimheritage.com/article/ibn-khaldun-and-adam-smith-contributions-theory-division-labor-and-modern-economic-thought
http://muslimheritage.com/article/ibn-khaldun-and-adam-smith-contributions-theory-division-labor-and-modern-economic-thought
http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=29#.W9XNgq-Nyhd
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 دعوى ممارسة التأمين في األندلس، وعدم معرفة ابن خلدون بالتأمين

 
 التأمين في اهندلب:يورد  عدي أبو  يب في هامش من  تابه شيضا  عن ممار ة 

 
يذ ر اه ددددددتا  محمد نور غفاري في مقاله عن تالتأمين ونظرة اإل ددددددال  إليهت، المندددددددور في مج ة  

 ( تأن التأمين قد بدأ به  1979هدددددددددددددددد  كانون الثاني  ددنة  1399رابطة العالم اإل ددالمي عدد صددفر 
ليب ي. إ دددددددددددكات، وأن  المسددددددددددد مون في اهندلب  نظا  ل تعاون والتبادلت، ولنق   ل  عن تارلش أ 

صددددددددددددددورتده اهولى هي التدأمين التجداري.ت  ولقول الكداتدب بعدد  لد  تلم عم هدذا النظدا  في عهدد بني  
 9عثمان  ما   ر الفقيه ابن عابدين.ت

 
لنتعر  ع ى المصددددادر التي   الذي اقتبب منه أبو  يب  لم نسددددتطع االطالع ع ى هذا المقال

 1492إلى    711 خر أن تدولددة اهندددلب دامددو من    اعتمددد ع يهددا  دداتبدده، وقددد ع  قنددا في مكددان
و انو تتمتع بعالقات تجارلة مع ب دان  و  البحر اهبيذ المتو ددددددددددددددب، ربما  ان التبادل  
التجاري بينها مو دددوعا  هشدددكال من الحماية التأمينية في صددديإلها اهولى خاصدددة وأنه  انو 

 ان لها دورها في شددددددمال أفرلقيا.  هنا  عالقات تجارلة متميزة بين البند ية ود ددددددطنبول التي 
ولع  الكددددف عنها يضدددي  الجديد لتأرلش التأمين مث ما قد يكددددف عن موقف إ دددالمي أولي 

 10تجاه التأمين.ت
 

 
أن ابن   History of Economic Analysis, 1954، اعتماداً على كتابه  عديد من الكتاب رأي جوزيف شومبيتروينقل ال

 خلدون هو الذي وضع أسس العديد من األفكار األصلية في مختلف مجاالت الفكر االقتصادي وأنه سبق آدم سميث.
 . 11(، ص 1983)دمشق: دار الفكر،  التأمين بين الحظر واإلباحةسعدي أبو جيب،  9

، تشرين 379-378، العدد المزدوج  الثقافة الجديدةمصباح كمال، "التأمين كمؤسسة علمانية: نظرة تاريخية موجزة،"    10

 . موقع شبكة االقتصاديين العراقيين .  ونشرت كذلك في 114-104، ص 2015الثاني 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/’Misbah-Kamal-
Secularism-Insurance-as-a-Secular-Institution-fianl-formating.pdf 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/'Misbah-Kamal-Secularism-Insurance-as-a-Secular-Institution-fianl-formating.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/'Misbah-Kamal-Secularism-Insurance-as-a-Secular-Institution-fianl-formating.pdf
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القول إن تالتأمين قد بدأ به المسددددددددد مون في اهندلب  نظا  ل تعاون والتبادلت يحتا  إلى دلي   
هذا المجال.  إ ا  ان التأمين معروفا  في  تأرل ي خاصددددددددددددة وأنه يتضددددددددددددمن دعو  الرلادة في  

(  ان  ددددددددددددددينتبده إليده خاصددددددددددددددة وأنه  ان ُم مد ا  بفنون 1406-1332اهندلب فنن ابن خ ددون  
التجارة والصددددددددناعة وأفرد لها فصددددددددوال  في مقدمته مث ما  تب عن نددددددددداطات أخر  بتفصددددددددي   

د ع ى نددددداطات  البا ث العار ، فقد  ان  و فكر مو ددددوعي، ومدقق لتأرلش الما ددددي وشدددداه
 عصره.

 
ال يرد في الكتب التي تؤر  لبدايات التأمين،  عقد مسددددددددتق  أو مرتبب بقر ، ما يدددددددددير إلى 
دور ل مس مين في اهندلب.  وت برنا  تب تأرلش التأمين إن أول وليقة تأمين بحري يعود إلى 

 11لتإلطية ر  ة من  نوا إلى مرُيوررقرة. 1347تدرلن اهول  23
 

 التأمين في العالم العربيغياب مؤسسة 
 

لم يعر  العددالم العربي التددأمين التجدداري، الرأ ددددددددددددددمددالي، إال في العصددددددددددددددور المتددأخرة، و ددان  
مو دددوعا  ل جدل تحرلما  وتح يال .  و سدددب ما قال  دددعدي أبو  يب فنن تأ دا  من الفقها  لم 

 12يتعر  إليه قب  الفقيه الحنفي ابن عابدين، الذي أفتى بعد   وا ه.ت
 
قد   و مؤ دددددددددسدددددددددة التأمين غاالبة أو غرلبة عن العالم العربي لحين إدخالها إليها من خالل ل

 13التو ع اإلمبرلالي اهوروبي في النصف الثاني من القرن التا ع عدر.
 

 للتعرف على الخلفية والتفاصيل راجع: 11

Harold E. Raynes, A History of British Insurance (London: Sir Isaac Pitman & Sons Ltd, 2nd ed 
1964. 1st ed 1948), pp 7-9. 

 . 12أبو جيب، مصدر سابق، ص  12
13  H James (editor), P Borscheid, D Gugerli, T Straumann, The Value of Risk, Oxford: 
University Press, 2013, pp 50-52. 
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لم أ د فيه   را  ل تأمين، أو اهمن أو اهمان.    14المعجم االقتصااادي اإلسااالميوعند مرا عة  

لكن المعجم يضدم مواد عن اهرر ، واهايان، وال طر، واالقتصداد، و  ها تتع ق بجوانب من 
التدأمين.  فداهرر ، مثال ، هو تبددل مدا دون النفب من اهطرا ، وقدد ُيط ق ع ى بددل النفب  

ماننا بالتأمين من الحوادث الددددددد صددددددية بما أي أنه يتع ق فيما يعر  في     15و كومة العدلت
فيها الوفاة والتعولذ عنها.  لو  ان التأمين  ا دددددرا  في الكتابات الفقهية اإل دددددالمية وغيرها 

 لكنا و دنا مادة عنه في المعجم، فقد   ر مؤلف المعجم في تصديره أنه ال  
 

ا  من المصددددط حات ال اصددددة  منذ عهد بعيد أن في  تب الفقه اإل ددددالمي، وغيرها من الكتب،  ثير 
بددالمكدداييدد ، والموا لن، والمقدداييب، والبيوع، والمعددامالت، واهمور االقتصددددددددددددددداديددة الم ت فددة، وهددذه  
المصددددددددددط حات ترد في مواطنها مبهمة غير محددة، وقد ت ت ف معانيها ومقاديرها بحسددددددددددب تعدد  

 16اهمكنة واه منة واختال  الناس.ت
 

ين من الفقهددا ،  مددا يقول أبو  يددب، هو ابن عددابدددين  إن أول من تعرب  لمو ددددددددددددددوع التددأم
(.  وقد أبر نا مسدداهمته بتحرلم الندددا  التأميني في درا ددة  ددابقة، ونق نا عنه 1784-1836 

 التالي:
 

ُة أرنب التَ  ادر ررته الهعددر ا: ورُهور أرنددبُه  ر انإنددر مددر ُه فإي  ر ؤراُل عرندده ُثرر السددددددددددددددَ ا  ر وراُب مددر ُر  ر اُه يرظههر نددر ره ا قررر بإمددر ارر إ را ور جددب
ُ وم ا لإررُ  م  ر  ا مراال  مرعه فرُعونر أريهضددددددددد  لرده ترُه، ور رر فرُعونر لرُه ُأ ه بإي م يرده ره كرب ا مإنه  ر ُروا مرره ترأه ر بإي م ُمقإيمم فإي ا ددددددددده ره

كر  مرا هر ر ر مإنه الهمرالإ البذإي فإي الهمرره ررة  ققسدددددب التأمين  عر رى أرنبُه مرهه وه ر مبى  رلإ ر الهمراُل:  دددددر هإ، ُيسدددددر بإ  بإالدإ
ابر درةإ مرا يرأهُخُذهُ  ٌن لرُه بإُمقدر امإ بم أروه غريهرإهإ، فرذرلإ ر الربُ ُ   ددددددددددددددر مم أروه غرررمم أروه نرهده ره لرُه ور إيدٌ  عرندهُه بإحر نهُهمه، ور  مإ

ارإ مرالر  بإُذ مإنه الَتجب يبةإ بإنإ هنإ السدَ هطرانإ يرقه المإ ورا إ إ اإل ده ارإنرا ُيقإيُم فإي بالدإ السدب ترأهمرٌن فإي در ررةإ   ُمسده وه ر السدب
 

 (. 1981)بيروت: دار الجيل،  المعجم االقتصادي اإلسالميأحمد الشرباصي،  14
 . 25الشرباصي، نفس المصدر، ص  15
 . 8-7، ص  نفس المصدرالشرباصي،  16



 
نقدية   مقارابت   التأ مني:   جتاه   دينية   مواقف 

 
 
 

 

 
 184من   155حة  صف 

 

ترأهمرنإ  د إي  رلإ ر الهُمسددددددده ٌ  ُيؤر يه رإ شدددددددر مه فإي الهبرحه ُر لإي:     وردإ را هر ر ر مإنه مرالإهإ لرُه ترمرام ا، ورارلبذإي يرظههر ارإ بردر لإ َتجب
. ُ الإ إ مإنه مرالإهإ هنب هرذرا الهتإزراٌ  مرا ال ير هزر لإ الههر ُذ بردر رإ أرخه َ  لإ تبا إ  17أرنبُه ال يرحإ

 

في نفب الدرا دددددددددددددة وتحو عنوان لانوي، العقود الر ددددددددددددداالية، تع يقا  ع ى فتو  ابن   ناوقد  تب
ين.  فمن رأي أن الفتو  تضددددَم تموقفا  تجاه الفصدددد  بين ما يتوافق ع يه الناس من عقود عابد

بر دددددددددداهم واختيارهم بال غش وتإلرلر وبين اهمور التعبدية.  وهذا الفصدددددددددد  يؤ ددددددددددب تو ها  
صددددددددددددددرلحدا  نحو ع مندة الحيداة االقتصدددددددددددددداديدة عندد النداس.  فحتى موقف ابن عدابددين الرافذ  

د اإل دددددال  وتح ي ه في التعام  مع دار الحرب يؤشدددددر ع ى بدايات ل سدددددو رة  التأمين( في بال
ل قبول بالتأمين هنه يرفع الحر  عن التا ر المسدددددددد م في التعام  مع التجار اه انب ودخوله 
معهم في عقود تجدارلدة من بينهدا عقود التدأمين البحري.  موقف ابن عدابددين هدذا هو شددددددددددددددكدٌ  

د ل تعددامدد  مع معطيددات الو  دلدد  ع ى أن متط بددات الواقع أقو   اقع المُ أولي ُمقيدد  عددا .  وهددذا يددُ
 من محظورات الدرلعة.ت

 
 غياب عقد التأمين في التراث اإلسالمي

 

ال يرد في  تب الفقه والحديث إشددارة إلى التأمين هن هذا الندددا  االقتصددادي لم يكن معروفا  
مثال ،    صاحيح البخاري في العالم العربي قب  القرن التا دع عددر.  تصدف   أي من هذا الكتب،  

 دتجد عنده  تاب المإلا ي، والإلسد ، والحيذ، والصدالة، والز اة، والبيوع، والكفالة، واإل ارة،  
والحرث والمزارعة، واال ددتقرا ، والدددر ة، والرهن، والهبة والدددرو ، إلش لكن  لن تعثر ع ى 

 كتاب التأمين أو ما يقرب منه.  وق  مث   ل  عن غيره من  تب الفقه والحديث.
 

لذل ، نزعم أن الفقه اإل ددالمي لم يعر  عقد التأمين، في مفهومه الحديث وتنظيمه، وما يرد 
ارات، قب  اإل دددددددال  وبعده، ما هي إال مجرد إشدددددددارات تك بسدددددددو في بيضتها  في التراث من إشددددددد 

 
 كمال، "التأمين كمؤسسة علمانية: نظرة تاريخية موجزة،"، مصدر سابق. 17
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التارل ية ولم ت ضددددع إلى تطولر لتتحول إلى مؤ ددددسددددة منظمة ل تعام  مع عد  اليقين وددارة  
ال طر، الطبيعي والبددددري، المصدددا ب لحياة الناس وندددداطهم االقتصدددادي  أفراد وشدددر ات.  

عاقدية في الفقه اإل دددددالمي لما انصدددددبب رأي ابن عابدين لو  ان التأمين  ا دددددرا  بصددددديإلته الت
 ع ى رفضه في  دار اإل ال (، ولما قامو مدر ة تإ الميةت ترفذ التأمين.

 
لقد     النمو   اهوروبي لمؤ دددسدددة التأمين هو السددداالد في العالم العربي،  تى ان مؤ دددسدددي  

، وهي شدددددر ة 1979 أول شدددددر ة تأمين إ دددددالمية في السدددددودان، بن  فيصددددد  اإل دددددالمي عا 
التأمين اإل دالمية المحدودة، وغيرها من شدر ات التأمين اإل دالمي أو التكاف ي، ا دتو وا هذا 
النمو  ، في صدددديإلته التبادلية، من النمو   الإلربي رغم إ ددددفا  تسددددميات  ديدة ع ى بعذ  

اية  المصددط حات  نطالم تعبير التبرع ع ى قسددب التأمين، واال ددتفادة من بعذ العقود الدددر 
 كعقد الكفالة وعقد اإل ارة في تنظيم شر ة التأمين.

 

وقد  تبُو في  يام  خر له عالقة بالموروث الديني المست د  هغرا  االشتإلال في التجارة  
بأن االعتماد ع ى النص القر ني يتط ب انتقا ا  د يقا  ل كددف عن اهشدكال اهولية ل تأمين أو 

التأمين، في  ين أن التقاليد القب ية قب  اإل ددددددددال  أكثر   ُق  عناصددددددددر أولية  ات عالقة بنظا 
فالنص القر ني ُيحي  المر  أ يانا  إلى التواك ية،  ما  ا  في  دددددددورة   18لرا   من هذه النا ية.

البقرة: تولنب ونكم بدددددددددي  من ال و  والجوع ونقص من اهموال واهنفب والثمرات قالضددددددددرر  
ر ( الذين إ ا أصددابتهم مصدديبة ق ادث 155الصددابرلن  ايية    وال سددارة بالمعنى التأميني  وبددد 

(.  أي ال ر وع إلى مؤ ددسددة  156أو  ارلة بالمعنى التأميني  قالوا إنا س ودنا إليه را عون.ت  
أخر   كيداندات التدأمين الم ت فدة في  مدانندا( لتتولى توفير در دة من را دة البدال  دددددددددددددددد عدد  

جزالي عن خسددداالر اهفراد والجماعات بعد وقوعها.  وع ى التيقن ابتدا   والتعولذ الك ي أو ال
 أي  ال، فنن القر ن ت م ال أو هت  ما ُنق  عن ع ي بن أبي طالب.

 
التأمين  رينات بَّكين، "األشكال األولية للتأمين في المجتمع اإلسالمي: مؤسسة الدية والزكاة كمثال،" ترجمة مصباح كمال،    18

 .21-14، ص2011، مارس )آذار( 108، العدد العربي
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إن االعتماد ع ى اقتبا دددددددات من النصدددددددوة الدينية ليب  افيا  لال دددددددتدالل بأن نظا  التأمين  

وأنه  ان مطبقا  ع ى العالقات بين الناس وع ى أموالهم في   19كان مو ددددددددددوعا  في السددددددددددما ،
الما ددي، فالتأمين المنظم  الذي تقو  به الدددر ات لم يكن معروفا  ال ب  أن مفهو  الدددر ات  

 المساهمة القاالمة ع ى تحديد المسؤولية لم يكن معروفا  في االقتصادات اإل المية.

 
ذ عناصددددددددر التأمين، و ذل  إدارة ال طر، في مع هذا فنن اكتدددددددددا  اهشددددددددكال البداالية لبع

تدارلش العدالم العربي ُيفيدد في تعميق الثقدافدة التدأمينيدة المعداصددددددددددددددرة، مث مدا هو مفيدٌد في التدأكيدد  
ع ى أن مصدددددددددادر المعرفة والممار دددددددددات القديمة هي التي وف رت التراكم الضدددددددددروري البتكار  

ن البا ثين في درا دددددددددددددتهم لددددددددددددددرلعة  التأمين في شدددددددددددددك ه الحديث.  وهذا ما انتبه له العديد م
  مورابي، ونظا  الدية قب  اإل ال  وبعده وغيرها.

 

 
 (.1972)الكويت، بيروت: دار البحوث العلمية،  التأمين: األصيل والبديلد. عيسى عبده،  19
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 التأمي كمؤسسة علمانية

 نظرة تارخيية موجزة
 
 
 

 التأمين و"العلمانية من منظور مختلف"
 

والبالد  لسدددددددددددددددو مؤرخدا  ومدا اط عدو ع يده من مقداالت و تدب تتنداول تدارلش التدأمين في العرام  
العربية لم أعثر فيها، وربما لم أنتبه، إلى أي إشدددددددددددارة فيها تربب بين التأمين  نددددددددددددا  تجاري 
اقتصدادي  و بعد قانوني مدني وبين دوره في التطور الع ماني ل مجتمع وتطوره هو  مؤ دسدة 

لكن هنا  إشددددددارة يتيمة، ع ى ما اعتقد، إلى هذا   1ع مانية  ددددددمن القانون العا  و ددددددوابطه.
 بيروت: مر ز درا ددددددددددددددات  العلماانياة من منظور مختلفالددور في  تداب د. عزلز العظمدة،  

(.  و ددددددددددددددأقتبب أوال  مطوال  من الكتداب لعر  خ  يدة عدامدة لهدذا 1992، 1الو ددة العربيدة،  
الدور، ومن لم أقتبب ما ي ص التأمين تحديدا .  بعدها أقد  بعذ المال ظات  ول التحول  

ع ى تارلش التأمين في العالم العربي وشدددددددددددددر ات التأمين اإل دددددددددددددالمية،    نحو الع منة، ودطاللة
 وأختتم بالتأكيد ع ى ع مانية التأمين.

 
شبكة االقتصاديين  .  وندر  ذل  في موقع 114-104، ة 2015، تدرلن الثاني 379-378، العدد المزدو  الثقافة الجديدةفي أصال   ندر 1

 . العراقيين
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هذه المقالة هي محاولة أولية لالقتراب من التأمين  نددددددا  ع ماني رغم اقتفا  أصدددددول له في 

أو  النصدددددوة الدينية.  ولقتضدددددي مو دددددوعها المزلد من البحث  دددددوا  ما تع ق منه باهفكار
 الممار ات.  نأم  أن يتصد  له أه  االختصاة.

 
الحديثة لها والتنظيرات  قب  االقتباس من المنا دددددددددب اإلشدددددددددارة إلى أن الع مانية في التعرلفات  

تر ز ع ى  يادية الدولة في شدددددؤون الدين، و يادية المدر دددددةلالتع يم في مسدددددتولاتها الم ت فة  
ص     الحماية القانونية لحرلة الضددمير والمعتقد.  و    ل  يُ في مسدداال  الدين، والتأكيد ع ى  

بدددددددددددعار فصدددددددددد  الدين عن الدولة بحيث يكون تالدين س والوطن ل جميعت الذي اعتمده الم    
وهذه اإلشدددددارات مهمة بحد  اتها إال أن العظمة    2( شدددددعارا  له.1933-1883فيصددددد  اهول  

 يضع الع مانية في إطار  خر:
 

، ولجب أال  يتط ب الواقع الع ماني فكرا  ع مانيا ، بالضدددددددددددرورة،  فكروالع مانية    واقعمانية  ت ... فالع  
 ددان   – مددا هي الحددال في  دد  التوارلش اهوروبيددة    –بدد  إن الفكر الع مدداني في تددارل نددا الحددديددث  

أمرا  متضددددددددمنا  في الفكر والممار ددددددددة اال تماعيين والسدددددددديا دددددددديين دون تنظير خاة محدد المعالم  
 قالتأكيد مني   3ت و ، ب   ان شأنا  مستفادا  من الواقع، وهو اليو  ال يعدو  ونه تسجيال  ل واقع.وال 

 
 ولتو ع بالدرح ليؤ د ع ى أن

 
، الحوار المتمدن ، ودوره في تأسيس الدولة العراقية الحديثة،"  1933-1921إبراهيم خليل العالف، "الملك فيصل األول،    2

 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=429600&r=0: 2014آب  23

إلى الملك فيصل األول والصحيح أن الملك اعتمدها    نسبُت مقولة "الدين هلل والوطن للجميع"   في النص األصلي المنشور للمقال

وقد نبهني على ذلك، مشكوراً، األستاذ فاروق يونس بعد قراءته للمقال في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين، شعاراً إلدارته.   

ا، وال أذكر التفاصيل، أن بطرس البستاني هو أول من  وذكر أن صاحب المقولة هو سعد زغلول.  وقد قرأت في وقت م

 اعتمدها. 
 .10(، ص 1992، 1)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط العلمانية من منظور مختلف د. عزيز العظمة،  3

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=429600&r=0
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تواقع الع مانية ليب بالددددددددددأن النا م عن  ون العالم هو العالم المقرر في الحياة فحسدددددددددب، ب  أن  

هذا الكتاب تدددددك   ددددجال  لصددددعود مفاييم  دددديا ددددية  الع مانية في الحياة والفكر العربيين مو ددددوع  
وددارلة وعق ية  ديثة، إنسددانية، مترافقا  مع تهميش المؤ ددسددة الدينية وبضدداعتها العق ية التي  انو 

 4لها الهيمنة ع ى الحياة الثقافية والتربولة والقانونية ع ى مد  قرون من التارلش العربي.ت
 

مدددروع الكونية، وفي لانيا : ع منة الحياة، يذ ر العظمة  في الفصدد  الثاني، دولة التنظيمات و 
 أن القانون  ان وما  ال

 
ت ي ز  دددبب الحياة العامة  دددبطا  منتظما .  و ان  دددبب إيقاع التحوالت اال تمااية واالقتصدددادية  
التي دخ و ع ى الديار العربية في القرن التا ددددددددددع عدددددددددددر أمرا  منعكسددددددددددا  في تفاصددددددددددي  التحوالت  

بدددددأت تظهر ع ى التصددددددددددددددورات     القددددانونيددددة. الع منددددة اهكيدددددة التي  اههم ...  وقددددد  ددددان التحول 
 5والمؤ سات القانونية.ت

 
 التحول نحو العلمنة

 
 مجلة األحكام العدلية

مجلة  وخير مثال ع ى التحول في التصددورات والمؤ ددسددات القانونية نحو الع منة  ان صدددور 
 مدا يقول العظمدة  ة   –(، الدذي أشددددددددددددددداد بده محمدد عبدده  1876-1869   األحكاام العادلياة

(.  تولكن اههم من  ل  ... هو إخرا  المعامالت عن ا ددددددددددار الدين، فقرر محمد عبده 119

 
 . 10العظمة، المصدر نفسه، ص  4
 . 112العظمة، المصدر نفسه، ص  5
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البدع المسددتحسددنة في العادات واهك  والدددرب والمسددكن و   ما ي فف مدددقة أو يفيد منفعة  
 6ص قر ني.تأو يدفع أ   ع ى أن ال يكون ممنوعا  في ن

 
لقد  انو مج ة اه كا  العدلية بمثابة إعادة تأ يب ه كا  الدرلعة اإل المية، وفق المذهب  
الحنفي، وليب المدذاهدب اهخر ، مسددددددددددددددتفيددة من نمب التقنين الإلربي في التددولن رغم التدارلش  

ة مث   الطول  ل تدولن العربي ل نصدددوة الدينية.  و دددمو أ كام ا لم ت ف المعامالت المدني
البيوع، واإل ارة، والكفالة، والحوالة، والرهن، واهمانات، والهبة، والإلصدددددب واالتال ، والحجر 
واالكراه والددددددفعة، وأنواع الددددددر ات، والو الة، والصددددد   واإلبرا ، واإلقرار، والدعو ، والبيانات  

 7.والتح ي ، والقضا .  و انو هذه قب   ل  مو وعا  ال تهادات فقهية متنالرة
 

 المورف من مؤسسة التأمين
وندددددهد موقفا   خرا  ل تحول نحو الع منة في الموقف من مؤ ددددسددددة التأمين.  فقد ُنسددددب لمحمد  

ما  ا  في  وابه (، مفتي الديار المصدددددددددرلة، فيما ي ص  وا  التأمين 1905-1849 عبده 
 ع ى  ؤال يتع ق بأ د أشكال التأمين ع ى الحياة: 1903 نة 

 
ت دأل  ناب المسديو تهور رو د ت في ر   يرلد أن يتعاقد مع  ماعة  شدر ة مثال ( ع ى أن يدفع  
لهم ماال  من ماله ال اة ع ى أقسددددددددا  معينة ليعم وا فيها بالتجارة واشددددددددتر  ع يهم أنه إ ا قا  بمر 

 
 . 260، ص 6لمحمد عبده، ج  األعمال الكاملةمن المصدر نفسه، من  119وهو ما نقله العظمة، ص  6
 البغا، "التقنين الحسن محمد الدكتورإن بعض من يكتب عن أهمية الشريعة يشتط في التقييم.  لنقرأ التالي )على سبيل المثل،    7

  2009  –الثاني   العدد  - 25 المجلد  –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة العدلية،"   األحكام مجلة في

772.pdf-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/743 ) 

 غيره، مسلماً على والمساواة العدالة في يرجح وال البشر بني  بين يفرقال   رباني تشريع هو اإلسالمي "والتشريع

 وضيعٍ."  على شريفاً  وال

العدالة  البشر )مؤمنين وغير مؤمنين، مسلمين وغير مسلمين(، ويرجح في مسائل  بين  يفرق  فالتشريع ليس ربانياً، وهو 

 بتفضيل الرزق على فئة دون أخرى(.  والمساواة )التفريق بين المسلمين وغيرهم والتوزيع الطبقي للثروة

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/743-772.pdf
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المال، و ان ُ كر أو انتهى أمد االتفام المعين بانتها  اهقسددددا  المعينة، و انوا قد عم وا في  ل   
 يا  فيأخذ ما يكون له من المال مع ما ي صدددددده من اهرباح، ود ا مات في ألنا  ت   المدة فيكون 
لورلتده أو لمن لده  ق الواليدة في مدالده أن يدأخدذوا المب   تع ق مورلهم مع اهربداح، فهد  مثد  هدذا  

 نر و التكر  باإلفادة.ت   التعاقد الذي يكون مفيدا  هربابه بما ينتجه لهم من الرب   االز شر ا ؟
 

 و ان  واب الديش محمد عبده عن  ل  هو ايتي:
 

تلو صدددر مث  هذا التعاقد بين  ل  الر   وهؤال  الجماعة ع ى الصددفة المذ ورة  ان 
 ل   االزق االزا   شددددددددددرعا ، ولجو  لذل  الر   بعد انتها  اهقسددددددددددا  والعم  في المال  

 يا ، ما يكون له من المال مع ما خصدده في الرب .   و صددول الرب  أن يأخذ، لو  ان 
و ذا يجو  لمن يو د بعد موته من ورلته أو من له والية التصدر  في ماله بعد موته  

 8أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الرب .  و  أع م.ت
 

م قرا ته الدينية،  ان عندما أقرب محمد عبده  وا  التأمين ع ى الحياة بهذه الصددددديإلة فننه، رغ
يساهم في تأ يب فكر ُيجيز إدخال مؤ سة ع مانية في الحياة االقتصادية واال تمااية.  إن 
صدح و الفتو  بصديإلتها المنقولة فننها تأتي عقب تأ ديب أول شدر ة تأمين في مصدر والعالم  

 9(.1900العربي، وهي شر ة التأمين اهه ية  تأ سو  نة 
 
 
 

 
االتحاد المصري  أنظر أيضاً:     .29-28( ص  1972)بيروت: دار البحوث العلمية،    التأمين األصيل والبديلعيسى عبده،    8

عبر قرن ونصف  للتأمين،   التأمين في مصر  المقتبس 29-28(، ص  2014)القاهرة: االتحاد،  صناعة  يرد النص  ، حيث 

 American Mutual Lifeإضافة إلى نص آخر للشيخ محمد عبده جواباً على سؤال من مدير شركة تأمين على الحياة 
 .53(، ص 2014)القاهرة: االتحاد، صناعة التأمين في مصر عبر قرن ونصف االتحاد المصري للتأمين،  9
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 التأمين رشيد رضا وتحليل
ا ددددتمرارا  لعر دددده ل تحول في التصددددورات والمؤ ددددسددددات القانونية نحو الع منة يدددددير د. عزلز 

(، أ د تالميذ الددديش محمد عبده، يح    1935-1865العظمة إلى فتو  لمحمد رشدديد ر ددا  
 :التأمينفيها 

 
  عن السدرخسدي قمحمد  1836-1784توا دتأنف رشديد ر دا التراث الحنفي المباشدر  ابن عابدين ق

 ( في و دددددع  انو فيه المعامالت مع 1090أ مد بن أبي  ددددده  أبو بكر السدددددرخسدددددي، توفي بن 
الب دددان اه نبيددة  ات أهميددة  بر ، وقرر  وا   د  المعددامالت غير الدددددددددددددددرايددة في دار الحرب،  

: إن ما يددترطه الفقها  با تهادهم   التأكيد من عندي(فتوى ُتحلل التأمين على البضاائع  وأ دا  في 
ة العقود وفسددددددادها ولزو  ما ي تز  فيها وعدمه ونفو  الحكم بها وعد  نفو ه ليب  من شددددددرو  صددددددح

من اهمور التعبددديددة التي يقترب بهددا إلى   تعددالى، بحيددث يكون العقددد الفددا دددددددددددددددد معصدددددددددددددديددة من 
المتعاقدين ودن  ان بر دددداهما واختيارهما بال غش وتإلرلر.   ال إن هذه المسدددداال  و ددددعو ه    

الحقوم وتسددددددهي  الحكم بالعدل ع ى القضدددددداة، فهي ال تسدددددد ب الناس  رلة   ددددددبب اه كا  و ف  
التصددددددددددددددر  في أموالهم بمدا يرونده ندافعدا  لهم في  فظهدا أو تنميتهدا مع التزا   ددود   الثدابتدة في 
كتابه العزلز و ددددددنة ر ددددددوله صدددددد ى   ع يه و دددددد م،  تحرلم الإلش وال داع والإلصددددددب ونحو  ل .  

هجرلة  إ   و   اهخذ    852-773لفقيه قالحاف  بن  جر العسددددددددددقالني،  وهذا هو مراد ابن  جر ا 
واإلعطا  بالترا دددددددي في ما  ان م الفا  لددددددددرو  صدددددددحة عقد البيع  ومث  البيع غيره من العقود(  
فكأنه قال: إن هذه اهر ان والدددددرو  التي   روها لصددددحة العقود هي التي ُي ز  الحاكُم الناسر بها 

ا دوا فيما بينهم ع ى خالفها فال  ر  ع يهم.  وعدب هذا من اهمور التي  دكو إ ا تنا عوا، فن ا تر 
عنها االالمة لكونها مع ومة بالبداهة.  فتبين من هذا أن العاق  الرشددديد له أن يتصدددر  في ماله ما 
لم يرتكب محرما ... ومدار اال تهاد في أ كا  المعامالت ع ى دفع الضدددددددددر  و  ب المنفعة و ف  

 10ود ا ألبتو باالختبار أنها  ارة ومضيعة ل مال بإلير فاالدة  انو محرمة، و  أع م.تالمصال ،  
 
 

 
 (. 164، رقم )فتاوي، نقالً عن محمد رشيد رضا، 120-119العظمة، المصدر نفسه، ص  10
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 ابن عابدين وجواز المعامالت أير الشرإية
نال   أوال  في هذا االقتباس أن ابن عابدين قرر  وا     المعامالت غير الدددراية في دار 

 11التأمين:الحرب.  وننق  هنا نص ما أفتى به بدأن 
 

ررة  ت وه ر مبى  ددددددددددددر فهعإ مرا ُيسددددددددددددر اُر مإنه در ُ ُه الَتجب عر مٌّ فإيمرا يرفه بإي إ مرا هر ر ر فإي  12مرطه رٌب ُمهإ ره مإينإ الهحر ترضدددددددددددده ور
كربإ   .الهمرره

 
ررته   انإندرا: ورُهور أرندبُه  ر مدر ؤراُل عرندهُه فإي  ر ُثرر السددددددددددددددَ ا  ر وراُب مدر ُر  ر ندراُه يرظههر ره ا قررر بإمدر ارر إ را ور ُة أرنب الَتجدب ادر الهعدر

بإي م  ره ُ وم ا لإررُ  م  ر ا مراال  مرعه فرُعونر أريهضدددد  لرده ترُه، ور رر فرُعونر لرُه ُأ ه بإي م يرده ره كرب ا مإنه  ر ُروا مرره ترأه ر  ُمقإيمم فإي ا دددده
مرا هر ر ر مإنه اله  ررة  عر رى أرنبُه مرهه وه ر مبى  رلإ ر الهمراُل:  در هإ، ُيسدر مم أروه غرررمم بإالدإ ره كربإ بإحر مرالإ البذإي فإي الهمرره

امإنٌ  بم أروه غريهرإهإ، فرذرلإ ر الربُ ُ   ددددددددددر ترأهمرٌن فإي  أروه نرهه لرُه ور إيٌ  عرنهُه ُمسدددددددددده نهُهمه، ور لرُه بإُمقرابر رةإ مرا يرأهُخُذُه مإ
ارإنرا ُيقإيُم فإي ب ورا إ إ ا الدر يبةإ  إلدإ السددب المإ ررةإ وردإ را هر ر ر  دده وه ر ارإ مرالر السددب بإُذ مإنه الَتجب بإنإ هنإ السددَ هطرانإ يرقه

ترأهمرنإ  د إي  رلإ ر الهُمسددددددده ٌ  ُيؤر يه رإ شدددددددر مه فإي الهبرحه ُر لإي: أرنبُه   13مإنه مرالإهإ لرُه ترمرام ا، ورارلبذإي يرظههر ارإ بردر  اللإ َتجب
لإ ا  ُذ بردر رإ أرخه َ  لإ تبا إ الإ إ مإنه مرالإهإ هنب هرذرا الهتإزراٌ  مرا يرحإ ُ .  اللههر  ير هزر

 

 
)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية،    أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائيةنقالً عن مصباح كمال،    11

 . 160-158[، ص 2012] 2011
التي يستخدمها ابن عابدين هي، ك  12 ما يظهر من سياق النص، كناية عن قسط التأمين.  وتستخدم الكلمة في كلمة َسْوَكَرةً 

كمقابل للتأمين وال نعرف أصل هذه الكلمة.    sigortaالعامية العراقية كمقابل للضمان أو ما هو مؤكد.  وترد الكلمة بالتركية  

 ولعل المراد بالسوكرة في النص المقتبس قسط التأمين والحماية التأمينية معاً كما نفهمها في زماننا. 
تفيد كتب الفقه اإلسالمي أن المستأمن هو الحربي الذي يدخل دار اإلسالم بأماٍن مؤقت لغرٍض يقتضيه، ومتى ما انتهى    13

خرج لبالده.  مصطلحات دار الحرب )البالد التي لم يجِر بينها وبين دار اإلسالم عهد أو صلح( ودار السالم    ذلك الغرض

)بالد اإلسالم التي تكون فيها أحكام اإلسالم ظاهرة( والمستأمن والذمي )المقيم بدار اإلسالم إقامة دائمة بأمان مؤبّد( والحربي  

سلمين على ترك القتال لمدّةً معلومة، فهو من أهل البالد المتعاقد معهم( وغيرها أصبحت  والمعاَهد )الحربي الذي تعاقد مع الم

بالية ال تستقيم مع الواقع وتكشف عن ضعف فاضح، ومكانها يجب أن يبقى محصوراً في كتب االختصاص بعد تطور أحكام 

نة والمساواة في الحقوق والحريّات بين الناس على القانون والتنظيم الدولي وانتشار المبادئ اإلنسانوية وتقديم مفهوم المواط

 غيرها من مفاهيم.
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أرلرُتنر  وه مرسدده ا إ را هر ركروه ُق هُو لريهسددر مرُنهر يعرةإ يرضدده دإ ررة  عر رى الهور ذر ُأ ه عر إ را أرخر : إنب الهُمودر ا مإنه هرذرا فرنإنه ُق هور
ا إبإ السدددددب  ُب  الهقربإي إ هنب الهمرالر لريهبر فإي يردإ صدددددر ا إ انر صدددددر ، وردإنه  ر كربإ بإ الهمرره ا إ ررةإ بر ه فإي يردإ صدددددر وه ر

  ، مه إ ، ورعر رى الهحر فه إ ررة  عر رى الهحإ ذر ُأ ه ا قرده أرخر تررإ   ير ا ُمدددده كربإ يرُكوُن أر إ ُب الهمرره ا إ ررةإ ُهور صدددر وه ر ُ  ٌّ  السدددب ور
تررإ إ   يرإ الهُمده عإ وراه إ مرُن مرا  المإنه الهُمودر كإُن ا يرضه وإ  رلإ ر .إلال ُيمه نرحه تإ ورالهإلرررمإ ور الهمروه تإرراُ  عرنهُه  ر   ه

 
فرالرةإ الربُ  ريهنإ قرالر ه يرأهتإي ُقبريه ر برابإ  ر ذر  فرنإنه ُق هو:  ددددر ، ورُأخإ ٌن فرسددددر ر ر ، فرنإنبُه  مإ ُ  ه هرذرا الطبرإلقر رر ُا دددده خر

ا : إنه  ر لروه قرالر مرنه ور ارإُح ُهنرالإ ر بإأرنبُه  مراُلُه لرمه يرضدده مإنر ورعر ب رُه الدددب امإٌن  ددر ذر مراُل ر فرأرنرا  ددر نر مرُ وف ا ورُأخإ
ا أريه بإ إ  مرةإ لإ همرإلهُرورإ نرصدب الر فرةر السدب مإنر الهإلراَر صدإ لإهإ  هُ  إ ا ال در مرانإ بإقروه ولرى، فرنإنبُه لرمه يرُنصب عر رى الضدب

امإ  فإي  ر امإٌن، ور ولريهنإ ا فرأرنرا  ددر ُع عر رى الهإلرار إ لروه  رصددر ر الهإُلُروُر  هعإ الهُفصددُ ُ  أرنب الهمرإلهُرورر إنبمرا يرره إ صدده
فرةر السددب  مإنر الهإلراَر صددإ ةإ أروه  ددر مهنإ الهُمعراور ددر :  الفإي  ددإ انإ لإررب إ الهُبر إ لإ الطبحب قروه اُر  ر مرةر لإ همرإلهُرورإ فرُيصددر

لهوإ فر  عر هُه فإي الدب مرُن  إ ه غرربُه ا ه اُن عرالإم ا بإهإ يرضه انر الطبحب ، ور ر عر رُه فإيهإ، فرذرهربر مإنه النبقهبإ إلرى الهمرا إ جر
المرةر  ي السب دإ ورُهور يرقهترضإ مهنإ الهعرقه  .فإي  إ

 
طررإ  الُق هو:   أرلرةإ التبإلهرإلرإ مإنه أرنه يرُكونر الهإلراَر عرالإم ا بإاله ر مرا يرُدلَ   ُبدب فإي مرسددددده انإ    ر أرلرُة الطبحب عر ريههإ مرسددددده

لهوإ يرُكوُن  الهمرذهُكوررةإ ، ورأرنه يرُكونر الهمرإلهُروُر غريهرر عرالإمم إ ه ال انر عرالإم ا بإنرقهبإ الدب شددددر ب أرنب رربب الهُبر إ لروه  ر
ُ  الهمرإلهُرورإ يُ  لرفه تإيرارإهإ، ور ي إُع لإمرالإهإ بإاخه نهبإُا عرنه  رلإ ر ُلإلرة  لإمرا فإي الهقراُموسإ غرربُه غرربا ورُغُرور ا ُهور الهُمضددددددددر

. تررب ُهور ُه بإالهبراطإ إ فراغه عرُه ورأرطهمرعر در  فرُهور مرإلهُروٌر ورغررإلٌر خر
 
، ورال ورال ارإ ُد ترإلهرإلرر الَتجب ررةإ ال يرقهصدإ وه ر ا إبر السدب فرى أرنب صدر ولإ اله   ير ه ،  إلرررمإ هر ه يرُكوُن أر ه اليرعه رُم بإُحصدُ

وه  ُطونر مرالر السددددددب ارإ هرنبُهمه ال ُيعه لإ َتجب ُ وٌ  لرُه، ور ، ورالهُقطباعإ فرُهور مرعه وةإ طرُر مإنه الَ صددددددُ ررةإ إالورأرمبا اله ر    ر
أرلرُتنرا ، فر رمه ترُكنه مرسددددددده الإ إ لإ الههر ذإ بردر وه إ طرمرع ا فإي أرخه ةإ اله ر دب نهدر شدددددددإ مه: قرده   عإ ا، نرعر مإنه هرذرا الهقربإي إ أريهضددددددد 

ررةإ فإ  وه ر ا إبإ السددددددب در مرعر صددددددر رإلُكُه هرذرا الهعرقه قإُد شددددددر ، فريرعه رهبإ بإيٌّ فإي بإالدإ الهحر ره رإلٌ   ر رإ شددددددر ي يرُكوُن لإ تبا إ
رإ فرالظب البإ  ُ ُه إلرى التبا إ ُلره إ ، ور الإ إ لر الههر نهُه بردر لرأهُخُذ مإ مه، ور هإ ُذُه هدإ رإ أرخه َ  لإ تبا إ در  اهإُر أرنب هرذرا يرحإ نب الهعرقه

بإيبيهنإ فإي بإ  ره رر  بريهنر  ر در  ر هإ ،  الالهفرا دددددإ ذإ اُهمه فرال مرانإعر مإنه أرخه صدددددر ر إلريههإ مراُلُهمه بإرإ دددددر قرده ور ، ور رهبإ دإ الهحر
ُر فإي بإ  قرده يرُكوُن التبا إ مه،  الور هإ لر فإي بإ دإ بإُذ الهبردر لرقه ، ور ُهمه ُهنرا ر قإُد مرعر ، ور الفريرعه نرا أروه بإالهعركهبإ شدددددددر ب   الدإ

اٌ  فإي بإ هُ أرنبُه فإي ا  صدددددددُ ه  الولرى إنه  رصدددددددر ر بريهنرُهمرا خإصدددددددر ، وردإنه لرمه يرحه لإ رإ بإالهبردر ى لإ تبا إ نرا ال ُتقهضدددددددر دإ
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لر ور إيُ هُ  فرعر لرُه الهبردر در اٌ  ور ُذُه هخإصدددددر َ  لرُه أرخه ترأهمرُن ُهنرا يرحإ مه،   الهُمسددددده هإ رر فإي بإالدإ در در البذإي صدددددر   النب الهعرقه
ُد فإي بإ  قه انر الهعر وررةإ الهعركهبإ بإأرنه  ر اُه ورأرمبا فإي صدددددددددددددُ بإي م بإرإ دددددددددددددر ره ذر مرالر  ر نرا،  الُ كهمر لرُه فريرُكوُن قرده أرخر دإ

مه فرال الورالهقربهُذ فإي بإ  هإ بإي إ الإ  الظباهإُر أرنبُه  دإ ره ا الهحر لروه بإرإ ددددددددددر ُذُه، ور َ  أرخه دإ  يرحإ دإ الهفرا ددددددددددإ بهتإنراالإهإ عر رى الهعرقه
رإ فإي بإال ادإ ُمُه هرذرا مراالدإ اإل دده الصددب تربرُر ُ كه ُه فرنإنب     إ، فرُيعه ترنإمه أرلرةإ فراغه هإ الهمرسدده رإلرإ هرذإ  رهررر لإي فإي ترحه

ُدُه فإ الر   14.تالهكإترابإ  ي غريهرإ هرذرا  ترجإ
 

 العقود الرضائية
ونال   لانيا  موقفا  تجاه الفصدددد  بين ما يتوافق ع يه الناس من عقود بر دددداهم واختيارهم بال 
غش وتإلرلر وبين اهمور التعبدية.  وهذا الفصددددد  يؤ دددددب تو ها  صدددددرلحا  نحو ع منة الحياة  

عدابددين الرافذ ل سددددددددددددددو رة  التدأمين( في بالد االقتصدددددددددددددداديدة عندد النداس.  فحتى موقف ابن 
اإل ددددددددددال  وتح ي ه في التعام  مع دار الحرب يؤشددددددددددر ع ى بدايات ل قبول بالتأمين هنه يرفع 
الحر  عن التا ر المسد م في التعام  مع التجار اه انب ودخوله معهم في عقود تجارلة من 

د ل تعددامدد  مع بينهددا عقود التددأمين البحري.  موقف ابن عددابدددين هددذا هو شدددددددددددددد  كددٌ  أولي ُمقيدد 
 معطيات الواقع المعا .  وهذا ُيدل  ع ى أن متط بات الواقع أقو  من محظورات الدرلعة.

 
 إطاللة سريعة على تاريخ التأمين في العالم العربي وشركات التأمين اإلسالمية

 
يتصددددد  بها من لم ينددددددأ التأمين بصددددديإلته الحديثة، المسدددددتوردة من الممار دددددات اه نبية وما 

أفكار في تنظيم العقود، من تالبضددداعة العق يةت ل مؤ دددسدددة الدينية، فهذه العق ية  انو رافضدددة  
له منذ أن أدلى ابن عابدين برأيه في تحرلم التأمين في تدار اإل ال ت في القرن التا ع عدر.  

ة وعق ية صددددددعود مفاييم  دددددديا ددددددية وددارلوا ددددددتمر التحرلم الديني طوال القرن العدددددددرلن رغم ت
 

المعروف باسم حاشية ابن عابدين.  يمكن قراءة النص    رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير اإلبصارابن عابدين،     14

 األصلي باستخدام الرابط التالي: 

http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=38&book=2466 

http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=38&book=2466
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في  ددددددددبعينيات القرن     ديثة، إنسددددددددانيةت و يا  شددددددددر ات تأمين تجارلة وطنية و تى إ ددددددددالمية
وبقيو مدر ددددددة التحرلم اإل ددددددالمية محافظة ع ى موقفها  منإل قة ع ى نفسددددددها    15.العدددددددرلن

ومنتدددددددددية با ترار أفكار قديمة ال صدددددددد ة لها بزمننا الحالي( رغم المحاوالت الجادة، والنا حة 
في تأ دددددديب التأمين ا ددددددت هاما  لمبادل دينية.  ولكن ع ينا أال  نب ب  هود من  تب   أيضددددددا ،

 ول تح ي  وتحرلم التأمين.   ما أن انتصددددددددددددار الفرلق الذي  ا ج لصددددددددددددال  تح ي  التأمين  
يجب أال  يعني الرفذ المط ق هفكار فرلق التحرلم متى ما تم نزع صددددددددددفة التعالي عنها وما 

واال ددددددتفادة من النقد الع مي إلدخال المبادل اهخال ية،   16طاالدددددددة ينسددددددب ل تأمين من م خذ
التي تتجاو  الر لة الدينية الضددددددددديقة، لجع  مؤ دددددددددسدددددددددة التأمين تقترب أكثر من  يم التكاتف  
والتعاون، وأال  ينحصددددددددر الهد  اه دددددددداس في تحقيق أعظم الفواالد ل مسدددددددداهمين في شددددددددر ات 

 التأمين.
 

ت من النصدددددددددوة الدينية ليب  افيا  لال دددددددددتدالل بأن نظا  إن مجرد االعتماد ع ى اقتبا دددددددددا
التأمين  ان مو ددددددوعا  في السددددددما ، وأنه  ان مطبقا  ع ى العالقات بين الناس وع ى أموالهم  
في الما دددددددددي  فالتأمين الذي تقو  به الددددددددددر ات لم يكن معروفا  ال ب  أن مفهو  الددددددددددر ات  

 معروفة في االقتصادات اإل المية(.المساهمة القاالمة ع ى تحديد المسؤولية لم تكن 
 

تجمع معظم الكتب التأمينية، التي تدددددددددير إلى بد  التأمين بصدددددددديإلة شددددددددبه منظمة، ع ى تأن 
التدأمين البحري هو أول أنواع التدأمين  هورا  وانتدددددددددددددددارا ، وأنده بددأ في لومبدارديدا قفي شددددددددددددددمدال 

وروبية  ات النددددددددددا  التجاري ، ومنها انتق  إلى برلطانيا وبقية الدول اه1182إيطاليا   دددددددددنة 

 
أول شركة تأمين إسالمية هي شركة التأمين اإلسالمية المحدودة )السودان(، تأسست بتمويل سعودي خاص )بنك فيصل   15

في أسلمة االقتصاد اإلسالمي .  ويساهم بفعالية، كما يرد في موقعه اإللكتروني الرسمي، " 1979اإلسالمي السوداني( عام  

عموما وقطاع التأمين على وجه الخصوص."  الحظ البعد اإليديولوجي، الجهادي، في هذه العبارة، وما يترتب على إشاعته  

 في إدارة االقتصاد الحديث. 
 .226-196(، ص 2015)بيروت: منتدى المعارف،  دراسات تاريخية ونقديةمؤسسة التأمين: مصباح كمال،  16
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ولرد في هامش هذا الكتاب ما ي ي: تولذ ر     17البحريت  ما  ا  في  تاب  عدي أبو  يب.
اه ددددتا  محمد نور غفاري في مقاله تالتأمين ونظرة اإل ددددال  إليهت، المندددددور في مج ة رابطة  

ن في اهندلب  نظا   ، تأن التأمين قد بدأ به المسددد مو 1979العالم اإل دددالمي،  انون الثاني،  
وأن صدددورته اهولى هي التأمين   18ل تعاون والتبادلت ولنق   ل  عن تارلش أليب ي. إ دددكات،

التجاري.  ولقول الكاتب بعد  ل  تلم عم هذا النظا  في عهد بني عثمان  ما   ر الفقيه ابن 
ا  هفاد  دا ، عابدين.ت  أقول: ليو البا ث نق  صددددددورة عن التأمين الذي  ان في اهندلب، إ 

 19هن المصادر لم تذ ر شيضا  عن  ل .ت
 

و انو تتمتع بعالقات  1492إلى   711 قا   ان  ددددددددددددديفيدنا  ميعا .  فدولة اهندلب دامو من 
تجارلة مع ب دان  و  البحر اهبيذ المتو دددددب، ربما  ان التبادل التجاري بينها مو دددددوعا  

لى خاصدددددددة وأنه  انو هنا  عالقات تجارلة هشدددددددكال من الحماية التأمينية في صددددددديإلها اهو 
متميزة بين البند ية ود دددددددطنبول التي  ان لها دورها في شدددددددمال أفرلقيا.  ولع  الكددددددددف عنها 

 يضي  الجديد لتارلش التأمين مث ما قد يكدف عن موقف إ المي أولي تجاه التأمين.

 
التأمين  ندددددددددا  اقتصددددددددادي  ان هنا  قبول ل تعام  مع نزعم أنه منذ القرن التا ددددددددع عدددددددددر  

مسددددددتجد، مسددددددتورد، فر  نفسدددددده بحكم العالقات االقتصددددددادية، تجارة اال ددددددتيراد والتصدددددددير،  
والتو دددع اإلمبرلالي في البالد العربية، بحيث لم يعد ممكنا  بسدددبب قوة  ضدددوره تجنب الدخول  

 في عقود التأمين البحري  جز  من هذه العالقات.
 

 
 . 11(، ص 1983)دمشق: دار الفكر،  التأمين بين الحظر واإلباحةسعدي أبو جيب،  17
 لم نستطع االستهداء إلى هذا الكاتب أو كتابه، وسنكون شاكرين لمن يدلنا عليه.  18
 . 11(، ص 1سعدي أبو جيب، المصدر نفسه، هامش ) 19
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ي إلى البالد العربية أول اهمر شددددك  و االت وشددددر ات تأمين لقد ات ذ دخول الندددددا  التأمين
أ نبية، و ان الفكر المسدددددددددددددتتر خ ف الممار دددددددددددددة يجد أولى محاوالت التعام  معه في فتاو  

ابن  –تحرلم النددددددددددددا  في دار اإل دددددددددددال  وتح ي ه في التعام  مع دار الحرب   –ر ال الدين  
ندددددددا ، في أول اهمر، مفقودا   ددددددوا  تمث    عابدين  مثال.  و ان المحتو  المح ي في هذا ال

 ل  بالعام ين، أو في المسدددددددددداهمين في رأس المال، أو في صددددددددددياغة عقود التأمين وتنظيمها  
 20بال إلة العربية.  ربما  ان الو ع م ت فا  ق يال  في تر يا أيا  اإلمبراطورلة العثمانية.

 
ا وطوال القرن العدددددددددددددددرلن، بدد همر إلى تطولعلإعدادة قرا ة بمواقف محمدد عبدده، وصددددددددددددددد  ا  

الدددددددرلعة ل سددددددماح بالتأمين.  وتطور هذا التسددددددول  ع ى المسددددددتو  النظري بكتابات بجوا  أو 
تحرلم التأمين لتتجسددد في أواخر  ددبعينيات القرن الما ددي بتأ دديب شددر ات تأمين إ ددالمية،  

لدددراية، عد   عد إ ددالمي  هيضة الرقابة ارأ ددمالية تسددتهد  الرب ، مع إخضدداعها لضددوابب ببُ 
ا دددددتثمار أموال شدددددر ة التأمين في شدددددر ات لها عالقة بال مر ولحم ال نزلر، واال دددددتفادة من 
عقود المضددددددددددددداربة وعقود الو الة ل تإل ب ع ى المحرمات الددددددددددددددراية المتمث ة بالربا  الفاالدة(،  

 21والإلرر  عد  اليقين والإلمو  في العقود(، والميسر  المضاربة ع ى اهخطار((.
 

ارقات  ماننا أنه رغم طول ممار ددة الندددا  التأميني، التجاري اإل ددالمي، فنن شددر ات  من مف
التأمين ما تزال تحاول شددرح وتبرلر مؤ ددسددة التأمين.  لنأخذ مثال  ع ى  ل  ما ترو ه شددر ة 

 التأمين الوطنية في العرام ل توفيق بين التأمين واإل ال :
 

 
ولم     .1848عام    Neos Tritonجاء في دراسة أن أول شركة تأمين أجنبية دخلت إلى تركيا في العهد العثماني كانت    20

 وهي شركة التأمين العثمانية العمومية. أنظر:  1892تتأسس شركة تأمين محلية حتى عام 

Murat Koralturk-Fatih Kahya, “Insurance in the Ottoman Empire” in What Hurts the Purse 
Hurts the Soul (Istanbul: Osmanli Bankasi, 2009), p 13, 15. 

، ترجمة تيسير التريكي ومصباح كمال )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، التأمين التكافلي العامراجع مهيمن إقبال،    21

 .61-57(، ص 2009
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تددددددهد بجوا ه  ميع الدالال  الددددددراية في الددددددرلعة اإل دددددالمية  تإن نظا  التأمين العقدي بو ه عا  
وفقهها، وال ينهذ في و هه دلي  شدددرعي ع ي التحرلم، وال تثبو أمامه شدددبهة من الددددبهات التي  
يتوهمها القاال ون.  التأمين في صددددددددورته الحديثة ال يتعار  مع الدين، إ  ما دا  اإلنسددددددددان مأمورا 

يه أن يأخذ  ذره ولحتا  لمسدددتقب ة ومسدددتقب  اياله وال يتر  نفسددده  بالتبصدددر في أمره  ان لزاما  ع  
في شددددي وخته أو إ ا أصددددابه عجز أو مر  أو يتر  اياله بعد وفاته يتكففون الناس.   ما يجب  
ع يه أن يؤمن نفسدددددددددددده من اهخطار التي يتعر  لها في ماله، وقد تأتي في بعذ اه يان ع ى  

 ه كة.ك  لروته في قي بذل  نفسه إلي الت
 

 ت توال ت قوا بأيديكم إلي الته كة -قال تعالي: تيا أيها الذين أمنوا خذوا  ذر مت 
 

تهن تدع ورلت  أغنيا  خير من أن تدعهم عاله   -قال صددددددددددددد ي   ع يه و ددددددددددددد م تأعق ها وتو  ت 
والتعاون من يتكففون الناست.  والدين يندب  يدعو( إلى التأمين هنه يقو  ع ى أ ددددددددددداس التعاون،  

مكار  اهخالم وقربه ا تمااية  بيرة.  قال تعالي توتعاونوا ع ى البر والتقو ت وهن التأمين يدجع 
 .22ع ى إيثار الإلير، وهو فضي ة خ قية وميزة ا تمااية

 
شددددر ات التأمين اإل ددددالمية تسددددتمد مدددددروعيتها من أفكار دينية منتقاة لكنها في  وهرها هي 

لية تسدددتهد  تحقيق الرب  أو الفاالذ ع ى أعمالها ع ى غرار شدددر ات شدددر ات تجارلة رأ دددما
التأمين التق يدية رغم اختال  المسدددميات.  وهي،  دددمن هذا التوصدددي  الم تصدددر، تنتسدددب 
إلى مظاهر الع مانية الحديثة.  ود ا  ان هنا  ما يمكن الثنا  ع يه فهو أن شدددددددر ات التأمين  

عو من نطام   ليددددددددددددم   مهرة  بيرة من  الحماية التأمينية الطلي علىاإل دددددددددددالمي قد و ددددددددددد 
المسدددددددد مين، في البالد العربية واي دددددددديولة و تى في بعذ الب دان اهوروبية، لال ددددددددتفادة من 

 
 /http://insuraan.blogspot.co.ukلحوادث: شركة التأمين الوطنية، بغداد، فرع الحريق وا  22

البيا هذا  يكمن منطق  الحماية    نربما  لشراء  الدينية  باألفكار  المتأثرين  الناس  من  جديدة  أعداد  سياسة جذب  في  الترويجي 

التأمينية، وربما هو انعكاس للحملة اإليمانية التي بدأها النظام الدكتاتوري واستمر عليها نظام المحاصصات بعد االحتالل  

 ائفي.باالعتماد على التحزب الديني والط 2003األمريكي للعراق سنة 

http://insuraan.blogspot.co.uk/
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ر في قد  منافع الحماية التأمينية التي  انو بالنسددددددددددددددبة لها بدعة أو خرو ا  عن المصددددددددددددددير المُ 
تعاون مجموعة من الناس  ة في  السددددما .   ما أنها ا ددددتفادت من مقاصددددد الدددددرلعة اإل ددددالمي

لددر   لدار اهخطدار في  يداتهم وأموالهم  تكولن صددددددددددددددنددوملمجمع( بحيدث أنده إ ا لحقدو هدذه 
ايلار ببعضددددددددهم تعاونوا  جماعة ع ى تفتيتها  التعولذ عنها( مقاب  مب    ددددددددضي   قسددددددددب 

توعبو  ليات لقا  هذا التعاون.  وفي تطولعها لهذه المقاصددددد فننها ا دددد   التأمينلتبرع( يقدمونه
ر لنا  التأمين التجاري الع مانية.  هذا االقتران بين معطيات الددددددددرلعة وايليات الع مانية تفسددددددد 
 دا بيدة التدأمين اإل ددددددددددددددالمي لكبرلدات شددددددددددددددر دات التدأمين ودعدادة التدأمين الإلربيدة، البعيددة عن  

و تى ل مؤ ددددسددددات المالية    23المؤلرات الدينية، في اال ددددتثمار في مدددددارلع التأمين اإل ددددالمي
 24الدولية التي أخذت ع ى عاتقها ترولجها.

 
من المنا ددب أن ُنذ  ر أنفسددنا بأن شددر ات التأمين اإل ددالمية هي،  دددر ات التأمين اهخر ، 
ت ضددع ل قوانين العامة التي تحكم تأ دديسددها وتسددجي ها والرقابة ع يها، وهذه   ها قوانين مدنية  

 هورها، في العهد العثماني في القرن التا ددددددددددددددع عدددددددددددددددر، باهفكار  ع مانية ارتبطو في أول  
والسددديا دددة، وبعد  ل  في القرن العددددرلن  العقالنية في مجاالت القانون واالقتصددداد واال تماع  

 ومع  يا  الدول العربية الحديثة وتدرلعها ارتبطو بالقوانين المدنية بضمنها قوانين التأمين.
 

 
 أنظر بهذا الخصوص: 23

Martin Mankabady, “London – a global takaful centre?” Global Reinsurance, 30 July 2015 

http://www.globalreinsurance.com/Story.aspx?storyCode=1414931&source=Adestra 

ة منها.  وأيضاً انطالق  ويرد فيها ترحيب رئيس الوزراء البريطاني باالستثمارات اإلسالمية وعدم تفويت الفرصة لالستفاد

 Islamic Insurance Association of London (IIAL) 2015جمعية التأمين اإلسالمية في لندن أوائل 
 على سبيل المثل البنك الدولي.  أنظر بهذا الخصوص: 24

Serap O. Gönülal, Editor, Takaful and Mutual Insurance: Alternative Approaches to Managing 
Risks (Washington, D.C.: The World Bank, 2013). 

http://www.globalreinsurance.com/Story.aspx?storyCode=1414931&source=Adestra
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ن هذا التأطير، هي شددر ات ع مانية تعم  في بيضة تحكمها  شددر ات التأمين اإل ددالمية،  ددم
 قوانين ع مانية.

 
 من باب الختام: تأكيد علمانية التأمين

 
أن   المكتباة الرقمياة العاالمياةقدانون التجدارة العثمداني: التر مدة العربيدةت تدذ ر  في وصددددددددددددددف ت

 المج د الذي تندره يحتوي ع ى:
 

ر في اهص  بال إلة التر ية،  ت تر مات عربية هربعة أعمال ترتبب بقانون التجارة العثماني الذي ُندإ
قانون التجارة و ي  قانون التجارة ونظا  أصدددددددددددول المحاكمات التجارلة وشدددددددددددرح  وهذه اهعمال هي 

وتكُمن .  1807ا دتند قانون التجارة العثماني وتحديثاته ع ى القانون الفرنسدي لعا  .  قانون التجارة
د الطريت لصاااااادور   الشااااااريعة اإلسااااااالميةأهمية القانون في أنه أحدث قطيعة قانونية مع  ومهَّ
رت اهعمدال منفصدددددددددددددد دة مدا بين ....    القوانين الجناائياة والمادنياة وإعاادة تنظيم المحااكم وقدد ُندددددددددددددددإ

  التأكيد من عنديق 25.ت1885و  1880العامين 

 
-2003مين في التفكير الحكومي وأير الحكومي:  التاأوفي التصدددددددددددددددير الدذي  تبتده لكتدابي  

 ق و: 26  يندر  كتاب إلكتروني( 0142
 

 
 : المكتبة الرقمية العالمية 25

http://www.wdl.org/ar/item/12948/ 

 ( Arab Cultural Trust) الحكواتيوكذلك موقع 

http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/raedindexc5.asp 

 

 ، وهو متوفر في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين: الثقافة الجديدةنشر الكتاب، بعد نشر مقالتي في  26

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-Governments-and-
Insurance.pdf 

 وفي مواقع أخرى. 

http://www.wdl.org/ar/item/12948/
http://www.wdl.org/ar/item/12948/
http://www.wdl.org/ar/item/12948/
http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/raedindexc5.asp
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-Governments-and-Insurance.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-Governments-and-Insurance.pdf
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توالكتاب، هو أيضددا  محاولة إلشدداعة لقافة تأمينية ع ى المسددتو  الر ددمي تقو  ع ى أ ددب رصددينة  
ومعدومة بأم  أن تمتد هذه الثقافة بين الناس إ  أن ت ا بية التأمينت بينهم تكاد أن تكون  ددددشيفة  

لد  فضات وا دددددعة.  والعب  هنا يقع ع ى عاتق شدددددر ات التأمين، التق يدية والتكاف يةلاإل دددددالمية،  
كمؤ دددددددددسدددددددددات ع مانية، إلشددددددددداعة نمب التفكير الذي يجابه  تمية الوفاة وا تماالت ايلار المادية  

  ية الحضدور،  السد بية التي قد ت حق بالناس وأموالهم والددر ات والمندد ت العامة بسدبب الم اطر  
ل من فكرة أن عدالمندا المدادي محكو   من خالل منتجداتهدا التدأمينيدة.  بشبدارة أخر ، تر دددددددددددددديش التحو 
بقرارات  دماولة مسدبقة الو ود نحو  درورة التحو  واال ترا   دد  لار الوفاة والكوارث.  ولتحقق  

 دددددددولة مع  ليات  مؤ دددددددسدددددددة التأمين، با دددددددت دا  الع م وأدواته     ل ،  ما يددددددددهد ع يه تارلش تطور
 التأمين.ت

 

ات ذت الع مانية  هذه دعوة لتأكيد ع مانية التأمين في موا هة م اطر الحياة العصددددددرلة.  فقد 
في التأمين صورة التعام  مع معطيات  ان بعضها معروفا  في الما ي ولكنها أخذت أبعادا   

ات الحسدددددددددددابية .   انو العم يالمعارف الرياضاااااااية ديدة غير معروفة ل سددددددددددد ف، ونعني بها  
فضدددددددددددددد    (850-780   معروفة في اه منة القديمة وعرفها العرب أيضددددددددددددددا  و ان ل  وار مي

إدخال الصدددددفر في الحسددددداب، لكن العرب وغيرهم لم يسدددددتفيدوا منها في الما دددددي في تطولر  
اهشددددكال اهولية ل تأمين.  لقد تطورت مؤ ددددسددددة التأمين الحديثة في الإلرب منذ القرن السددددابع 

امها لقانون اهعداد الكبيرة، والمتو ددطات الحسددابية، والعم يات الحسددابية اهربع  عدددر با ددت د
، و داول الوفيات، ونظرلة اال تماالت، والتطبيقات  الجمع، والطرح، والضدددددددددرب، والقسدددددددددمة( 

اإل صدددددداالية.  ومع تطور مؤ ددددددسددددددة التأمين  اد االهتما  بتطبيق المعار  الرلا ددددددية القديمة  
ندددددا  التأمين، وفي  ماننا أدوات التح ي  المالي واال ددددتثماري.  وهذه   ها  والمسددددتحدلة ع ى 

 27عم يات وأدوات ع مانية ابتدعها اإلنسان.
 

ليس لدينا جداول وفيات ألغراض التأمين  كتوارية لم تلَق اهتماماً حقيقياً في العراق، ولغاية اليوم  من المؤسف أن العلوم اال  27

على الحياة في العراق.  وقد اعتمدت الشركة العراقية للتأمين على الحياة )فيما بعد صارت تعرف باسم شركة التأمين العراقية(  

 تأمين أجنبية.  على جداول الوفيات التي وفرتها لها شركة إعادة
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.  ع ى  دددددددددبي  المث ، قانون شدددددددددر ات  قوانين مدنيةكما ات ذت الع مانية صدددددددددورة إصددددددددددار 

ة البرلة  الذي نددددددددر  م حق لقانون التجار   1905الضدددددددمان  أي السددددددديكورتاه( العثماني لسدددددددنة  
.  وهو القانون الذي  ان مطبقا  في العرام لحين صدور ، و ان معموال  به في العرامالعثماني

وهو    28أول تددددرلع لتنظيم اإلشدددرا  ع ى عم  شدددر ات التأمين اه نبية العام ة في العرام.
ا تددرلع مدني ال يسدت هم الددرلعة اإل دالمية، وهو لذل  تددرلع ع ماني يددك   ز  و ه  من الت  

 العا  نحو تعزلز المؤ سات الع مانية.

 

وهناك قصة طريفة رواها األستاذ عبد الباقي رضا حينما ترشح في بعثة إلى الواليات المتحدة لدراسة )المحاسبة بصورة 

عامة ومحاسبة التأمين بصورة خاصة(، وتبين له أن هناك سوء فهم في تحديد عنوان البعثة بعد أن طلبت منه الجامعة دراسة 

تموز   22ا مادة )تأمين الحريق والحوادث(.  يقول األستاذ عبد الباقي في رسالة للكاتب بتاريخ  بعض فروع التأمين ومنه 

: "حين بدأت دراسة هذه المادة استغربت من عالقة هذه المادة بالعمل والضمان االجتماعي فراجعت استاذي حوله 2011

 O boyالجتماعي( كان رد فعله العجيب هو  فسأل عن الجهة التي عينت تخصصي وحين أخبرته انها )العمل والضمان ا

you are on the wrong track!    وان االختصاص المطلوب لهذه الدائرة هو علم آخر اسمهactuarial science 

وهذا االختصاص غير موجود في جامعتنا وان خلفيتي األكاديمية ال تساعد في متابعة التخصص الذي يتطلب رياضيات  

 وليس محاسبة. 

 

وراجعت العمل والضمان االجتماعي فرحبوا بي للتعيين محاسباً في أحد فروعها، ولدى   1959ى بغداد في أيلول  عدت إل

مراجعة اإلدارة العامة لمعرفة حقيقة التخصص المطلوب واستخراج اولياته وجدنا تقريراً من خبير أمريكي يقول ان الدائرة  

."  ويضيف على ذلك:  قاموس أنطون إلياس أنطوان مين( كما في  وترجمت الكلمة إلى )محاسب تأ   actuaryبحاجة إلى  

 "هكذا أُخفقت أول محاولة لتزويد العراق بخبير اكتواري وحتى اآلن يخلو العراق منه!" 

 

)ما زالت محفوظة لدي كمسودة أعددتها سنة    رسائل في السيرة والتأمين الرسالة جزء من كتاب األستاذ عبد الباقي رضا  

 ولم تنشر لحد اآلن(. 2013

 
  2011)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية،    أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائيةمصباح كمال،    28

 . 38-28[(، ص 2012]
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التأمي على دور العبادة  ملحق: مقدمة يف  

 يف العراق   ملواقع الدينيةوا 
 
 
 

(1) 
 

ق ميييج معمءميييل مييين  إلمهيييينرن     ييي مررن  2006 ط/فم  ر  مشييي  22فيييب حيييم ا ريييء     م ييي   

 إل هييي   فييب هيي م    م يي  ان قريي  ء  افيي    شيي طل متفعريي  ييي رم   ميي مرن ميييب  إلنيي    ءنهيين 
 إلنم ريييل  إلةمهيييل ءع ميييء  مميييءترن ق هيييفترن تنيييج قميييل  إليييي رمر  ا    إلتفعرييي   إلييي   قنرييي   قميييل 

 آلالف ميين  إلقيي ب   م ريي      مميي   إلييي رم ء شيي  ب نيي ي ط يفرييل مييرن  إلشيير ل ء إلهييقل قتييب فرنيي 
ءا   ارييييإ   إلييي   إلقيييع   ميييرن   1رء إلنعيييء  ميييي  مشييي  ج  إلمهييي ع   إلهيييقرل ءنييي    إل  رييي  مقنييي 

  إلءقف  إلهقب ء إلءقف  إلشر ب مي  م ي رل ء    ة  إلم ق   قتنج إلح إلم  إلءقف  إلشر بر
 

  ف إلم قيي   يرريي   ميين  إلم  قيي  ء إلعء مييت ء إلمييع   ج فييب فقييط  ن  يي    إلقييع   إليي  رييين  رقرييإ  ط يفرييإ 
نء إلرييا  إل  ريي  ميين  إلمنييرج  إلتع  رييل   رييي  ميين ميي ن  إل يي    مريي    ء إلقعييف ءييي مر  ء ر  يي 

ء إلفقييي    ء ء   إلهيييين ءم  ييييي  إلهييير   ج  ءيينييي  محييي    إلورييي    ج  إلم إلريييل إلييييءقفرن  إلشييير ب 
مثيييب  ييي    ل إلمق  يرييي  إلحييي ميل ء لء  رعر رييي  ل إلمهيييرنراءقييي ف  إلييي ر ق ج  تيييي  ء ممييي   ء إلهيييقب

ميين قيي قءن  رييء ن  إلءقييف  إلشيير ب ان م إلرييل  إليي رء ن  12ءق يي ف ميين  إلميي  ة   2ر إلمنييرج ء إلم  فيي 

 تتيءن من:
 

 ويكيبيدياللمزيد من المعلومات راجع  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1
%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%

16-abc2-6_2006#cite_note8 

 
 من قانــــون ديـــوان أوقاف الديانات المسيحية وااليزيدية والصابئة المندائية تحدد مالية الديوان باآلتي: 11المادة  2

 اوال: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة االتحادية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_2006#cite_note-abc2-16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_2006#cite_note-abc2-16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_2006#cite_note-abc2-16
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  ءال: م  رةحص إلي رء ن يمن ق قءن  إلمء عقل  إل  مل  التن  رلر

 ث قر :  رت ء    ج  المء ب  إلمءقءفل طمق إ إلوني    إلش مرلر
 إلش مرلرث إلث : م الج  هتمرك ء هتم  ب  المء ب  إلمءقءفل طمق إ إلألني     

   م  : مييء ي  قش طيي ج  إل رييء نر
إ  إلق قءنر  3ة مه : م  ر    إل   إل رء ن من  م ج ءتم م ج ءفق 

 
 4من ق قءن  رء ن  إلءقف  إلهقبر  12ءرتي        إلقص فب  إلم  ة 

 
تتمتيييت م إلشةحيييرل  إلم قءريييل ءتييي تمط ممعييييب  ريييي ج   ءقييي ف  ء يييب   ء ءرييينرميييين  إلقإييي   إلييي  

م إلريييل يمييي  رتميييرن مييين قييي   ة ا ييي  فن :     ة   ءقييي ف م نييي تن   قتحييي  رل ء إليييءع     يماههييي ج 
ء  شيي  ف ميرنيي   ء هييتثم     مييء ب ء إلنفيي إ ميرنيي  ءتقمرتنيي  يييمن  إليييء مط  إلشيي مرل  إلن يمييل 

ء ييب ميين  إلييية مل  ة حييل م إلقهييمل إل مينيي ر  ا  اقنيي  تت  مييب مييت امييء ب مرقرييل ءاةيي   قق رييل  
إلييي رء ن  إلشيير ب  منريي  اقنيي  تهييتثم  فييب  إل قيي   ج ء إلمهتشييفر ج ء إلميي   ب ء إلمعم يي ج  إلهيييقرل 

ر  ءتةييييت  ر    تنييي  ءمحييي ءف تن  إل ق ميييل ءم  ع يييل ءم إمنييي  مقتعيييل إليييي ةب ءم  فييي  اةييي  
  رء ن  إل ق مل  إلم إلرل  التن   ر

 
 تي  رن  ش ي ج  إلقط    إلة ص  إليم  : ء ب ماهه ج م إلرل ممرع قر ج يةمل ال

 
 ثانيا: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون.

 ديــوان. ثالثا: عــوائد نشاطــات ال

رابعاً: توزع الموازنة االستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة االتحادية بعدالة بين  

 االديان الثالثة.

ويالحظ هنا، خالفًا لقانوني ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني، خلو المادة من ذكر ريع واردات األموال 

.  هل أن هذا يعني أن هذا الديوان ال يمتلك عقارات ومرافق ودور  ضمن مالية الديوان الموقوفة وبدالت االستمالك

 سكن خاصة به؟ 

 

يالحظ أيًضا غياب أي ذكر للدين اليهودي.  قد يكون هذا مفهوًما لعدم وجود يهود عراقيين أو ألن عددهم بات ال 

قع يهودية بحاجة إلى صيانة فهي جزء من تراث  يذكر.  ولكن هناك أموال مجمدة لليهود العراقيين، وهناك كنس وموا

 العراق، وبالتالي يمكن أن تكون موضوًعا للتأمين عليها.  هذا موضوع إشكالي لكنه قابل للدراسة وإيجاد الحلول.

 
 نقاًل عن الموقع الرسمي للديوان الشيعي: 3

-iq.com/%d8%b9%d9%86-http://sed
-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86

d9%88%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%/ 

 
 :دة التشريعات العراقية قاع 4

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=051220121035153&BookID=2
9869 

 

http://sed-iq.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87/
http://sed-iq.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87/
http://sed-iq.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87/
http://sed-iq.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87/
http://sed-iq.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87/
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=051220121035153&BookID=29869
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=051220121035153&BookID=29869
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ميريي    585ميريي    رقيي   مقنيي   877ميرييج مرع قرييل   ءقيي ف  إل رقرييل فييب  إل يي     2019ميي   

ميريي   ج  ءقيي ف   قيريي ج  إل رقرييل  7ميريي    رقيي   إليءقييف  إلهييقب  ء 284إليءقييف  إلشيير ب  ء

 5  ة  ر
(2) 
 

  قيي  ء إلعء مييت ء إلمييع   ج ء ء   إل ميي  ة إليي  رييين م قيي    ميي مرن فييب هيي م    ءال  ريي   ميين  إلم
  ةييي   ء إلمييي   ب  إل رقريييل ء ر  ييي  مءييييءمإ  إليتييي مرن مييين ةطييي      ييي ي اء اةطييي   اةييي   

ء إلتييي مرن ميييي   يييي إلن ر  ء إلهييي قل ء إلمهييياءإلرل  إلم قريييل مييين   حييي م ج  إلتيييب قييي  تينييي  مييي  ف   
مرييي ة مييين  إلم رييي رن ء إليييعء   ررر إلخر   ن  ييي    إلمء قيييت ءمهيييمي  هيييتقط من   مييي    ي إل ييي ميرن فرنييي 

ء إلهييء ا تت يي ث إلمثييب  ييي     ةطيي    ء ييء مييي  تشيين  ميرييا تع ميييل   ميي ين  إل  مييل  إلمفتءنيييل 
 إلمنييرج ء إلمةيي عن  إلتع  رييل   إلة حييل إليعمنييء  فييب  إلمييي  ن  إلر مرييلر  ءتيي ب ةهيي ي   إلن ريي  فييب 

ميي       يي    هييتثقرقهييمما  إلتميي ب  إلين ميي يب     إلةهيي ي  يي   إل يي    مييي  ان  إل  ريي  ميينء إل  مييل  فييب 
 نتميي ب  ر  ءإلرهييج  إلمء قييت  إل رقرييل ممقيي   ميينرقيي ب مشيي ن  فت يي ب  إلن ريي  إليترطرييل مييي   إلهيي ق ج

 6رن ء   إلتم ب  إلين م يب
 

ءتييع    ا مرييل  إلتيي مرن ميين ء قييت ان م إيي   إلمء قييت  إل رقرييل   ج طيي مت تيي  رةب  ءمهييمي مم  يي  
  ل  ق هييرل مييفييل ءمثينيي  حيي ءمل تطمريي  قء ميي   إلهييرمل  إلن رثييلر إلطءرييب تحييمم حيير قتن  مهيي إل 

ءإليي إلك فييان ميي  رينقنيي  ميين اييي    رهييتءعي  إلتحيييرم  إلهيي رت ءتمءرييب ييفييل  إلتحيييرم ميين  إلمييء    
  إل  ةيرل إلي ء ءرن اء من ش ي ج  إلت مرن فب ن ب  إلت مرن ميرن ر

 
إلييرب م  ءفييإ   ن ي قييج  ء ءريين   ءقيي ف قيي  ق مييج متنيرييب   ةطيي    إلطمر رييل اء  إلمشيي رل  إلتييب قيي  

ءهييمب     تنيي  ءتقيي ر  ةهيي ي    مقيي  ءقييء   يي     ةطيي    إلمميي قب  إلة ييي ل إلنيي  تت يي ث إلنيي  
 إل قييي   ج ء إلمهتشيييفر ج ء إلمييي   ب ء إلمعم ييي ج )إليييرب م  ءفيييإ   ن ي قيييج ءتيييي إلرف  حيييرنن ر  

 القطمييي    إل ييي    يييء ان مقييي    (ر  ن إل  يييي ة إليييي ء ءرن ة يييي ل إليتييي مر ةييي      فييي  م إل  إلهييييقرل ء
مقييي    ييين  طمقيييل فيييب  إل ييي     ءإل يييب  إلتفيرييي  رقحيييي      ة  إلةطييي    ق هيييرإ  ءت مرقريييإ   إلرهيييج م  

ب ميين  ر    تنيي   إلم إلرييل   إلقيي يمرن مييي      ة  يي    إليي ء ءرن ان ا  ييي   اء ةهيي  ة رمييين ان ر مييء 
 يي  تفعريي  م قيي    ميي مرن فييب هيي م    ءعيي مت  إلقييء   ءمي قتييا  إلنيي م   )ر عييت اء  يميي  نحييب م
( مييين قميييب ماههييي ج  ءإلريييل اء مييين ط رييي   إلميييقم ء  م قييي ج  إلة  عريييل 1172ت  رةيييا  إلييي  مييي   

 
http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-: السفير العربي 5
-%88%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9
-%D9%81%D9%8A-A9D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%%
-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%

D8%A7%D9%84% / 

 
ليس لدينا معلومات عن وجود تعليمات تقضي بالمراقبة والفحص الهندسي للمباني الدينية، بما فيها التأسيسات   6

 الكهربائية، كل خمس سنوات مثاًل، وخاصة القديمة منها.

 

http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
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 إلمشييييل  قيي   ييب ان  إلمميي قب   ةيي    إلتييب تت يي ث إلألييي      7تمءرييب  إلتحيييرم ء ميي  ة  إلمقيي  رإل 
 يميييرن  إلتييي  ثررن ييييب تنحيييب ميييي   م قيييل اء تمءريييب ةييي  عب ال ت تفيييت  إلييي  محييي ف  ييي رن  إلم

تييي إلرف  إلتحيييرم اء  بإليتحيييرمر  ءفييب مثييب  يي    إلءيييت رت ييرن مييي   رييء ن   ءقيي ف  إلم قييب تنميي  
 رمن مء     إل  ةيب   م  ة  إلمق  

 
(3) 
 

  ءإليي  ققيي ا مقييا فييب  إل يي    ءنهييي ميمقيي  إليي  رطيي ا مءيييء  تيي مرن  إلمء قييت  إل رقرييل إليققيي   هيي مقإ 
فييب    مريي ج  إلت مرقرييل  إلمتييءف ة إليي رق ر  قيي  ريييءن  يي    إلءيييت مشيي منإ  إلميي   ييء قيي ي  فييب  إليي ءب 
 إل  مرييل  مميي  م هييتثق   ن إلييل ء نيي ةر  ف قييي تفعريي  ج يقرهييتب ميي   عيي عب )طقطيي ( ءميي   ميي قب 

تفعريي     ءفييب ت يريي  مييي األهررماالاربم رر عيي   فييب مقيي ب فييب  2017قرهيي ن  9)  هيييق  رل( رييء  

شيي     مهييرب ممقطقييل  إل م هييرل فييب  إلقيي   ة    إليقرهييل  إلمط هييرل معييء    إلي ت   يرييل  إلم قهييرل فييب
  قيييءب مققيييءب مييين  إلييي يتء  منمييي  رءهيييف   ييييرب شييي يل 2016يييي قءن   ءب/ رهيييمم   11ريييء  

 مح   إلق ميل إليت مرن  ان
 

 يل محيي  إليتيي مرن  إليقرهييل  إلمط هييرل  إلمينقييل م إلي ت   يرييل م إل م هييرل مييامن ميرنيي  إليي   شيي 
مقييي  ارييي    إلييي يتء  مطييي ب  ييي إل   ءان ت مرقنييي  ريييت  تع رييي   هيييقءر   ءاقيييا مقييي م  ءق يييج 

[  تيي    هيي ب ف ريي  ميين 2016]  إلم يييب إل يي    ب  نيي     إلماهييفل إلييقرهييل  إلمط هييرل فيي 

إلنقيييج منييي   ءمييي   مط مقتنيي  إلمقيييء  ءثرقيييل  إلتييي مرن   إلتييبةميي     إلتييي مرن إلتقرييير    يييي    
 8 إلت ءري جرقفهن  ءت   فت 

 
 ءع   فب ن رثا اريإ :

 
ت ريي       ة   إليي  اقييا رمييين  إلتيي مرن مييي   إليقيي يب ييي      يي ي مقيي   مييي   إلتءحييرف 

 إلق يميييل ميييي       إل مييي  ة  ءا  تييي مرن فريييا قيييء  م يييرن مييين   ةطييي    رييي   إل   ريييل ريييت  

 
،  حزيران/يونيه إلعادة بناء مقام اإلمامين العسكريين 26وقعت اليونسكو اتفاق تعاون مع الحكومة العراقية في  7

  2007حزيران/يونيه   13و 2006شباط/فبراير  22بعدما أصيب بأضرار فادحة جراء اعتداءين ارتكبا بتاريخ 

https://news.un.org/ar/story/2007/06/69582 

 

( إطالق حملة إلعادة بناء  2020ن األول/ديسمبر كانو 2بالنسبة لجامع النوري ذكرت بي بي سي عربي في موقعها )

مليون دوالر تموله اإلمارات العربية المتحدة، وهو   50.44مجّمع جامع النوري ومئذنته الحدباء، في مشروع بقيمة 

بالتعاون مع   2018يشكل جزءاً من مبادرة أشمل باسم "إحياء روح الموصل" أطلقتها اليونسكو في فبراير/شباط عام 

مة العراقية بهدف استعادة النسيج الحضري واالجتماعي والثقافي للمدينة القديمة، حيث تقف الكنائس األثرية  الحكو

 إلى جانب المساجد والمدارس القديمة واألبنية العثمانية والخانات. 

55149771-cul-https://www.bbc.com/arabic/vert 

 
 http://arabi.ahram.org.eg/News/111280.aspx األهرام العربيحنان البيلي،  8

 

https://news.un.org/ar/story/2007/06/69582
https://www.bbc.com/arabic/vert-cul-55149771
http://arabi.ahram.org.eg/News/111280.aspx
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 إلةيي  إل  عيي    تنيييررج ء   هيي ج مقيي     إلتن ريي   ييب  فييب إلتيي مرن  مم ريي   التحيي ب 
 يي    إلةطيي  ميي  ع ب م تف يي  ا  ان   تف مييا إلفتيي ة قحيير ةر ءرمييين ارييي   إلتيي مرن مييي  تيييك 

 ت  رةرل ءاث رلر مم قبم متم         إلمم قب
 

عيي   مطيييي ميين  إليقرهييل قيي  ءال ريي   فييب  يي    إلمقيي ب  ن ييي ن  إلتيي مرن مييي   إليقرهييل  إلمط هييرل 
ميين م ييييل مطيي ب  يي إلبر  ءقت يي ف ميين ةميي  مقشييء  فييب مءقييت  ريييل     مييل  إلم رط قرييل   قفهيين  ا 

م ييييل  إلهر هييب  إلمحيي    إل  نييب مطيي ب  يي إل    يييرب ءع    محيي  مييب مييب هييب م مييب  ان  
فيييء  يييي رنا مييي      اشييي فج ميييي  مقييي    إليقرهيييل1910نتييي  ءف تيييا فيييب  1908فيييب  إلفتييي ة مييين 

[    ميييرن  إل ييي     هيييم  إلألمييي  2016-1922 ييي إل  ]ر  ء  فييين عثمييي ن  مقيييا مطييي ب مطييي ب 1911

 إلمتنيي ة ءءعريي  ة  عرييل محيي    هييم   اهيييفب ميي مم  إليقرهييل ارييي  فييب قءفمم /تشيي رن  إلثييي قب 
 9 . إلم يب

 
 إلمهيي ع  فييب  إلمريي ي  ال تتييءف  مييي  ا  قييء  ميين  إلتيي مرن  ءان مهيياءإلرل ميي  رقييت ءقيي  ق اقيي  ان 

ب إليييين ر  ميين قمرييب ةييء  يءقنيي  ان  هييل  إلمقيي     ء ييء ميي  ر  رل منييي    ةينيي  تتنميييا  إلييءع  ة  إلءحيي  
نيي  ءا م ييءن شيينر   ءةمييب ءهييم ءن ع رنيي   تيييك  ييب اشيين    مهييع  ةق ثييل مقييج مييي   مميقيي ب ]

[  مميقييي ب  إل ترقيييل م إلم رقيييل«  إلنحيييريل  إلقن يريييل إلنييي     قنرييي   حيييءم ل مهيييع  امييي ي  إلمييي   مررن

 10 إلمط إلمل مت ءرث من  إلءع  ة طمق  إليق قءنر 
 

مييين تحيييمر    (1993-1986مهيييع   إلنهييين  إلثييي قب فيييب هييي نب م رقيييل  إلييي     إلمريييي   )إليييين مقييي   

ييي ن مءيييءمإ  إليتيي مرن ء ميي  ة  إلتيي مرن ميين اةطيي     قشيي     م ميي    ف قهييب ءتقفريي  مقيي ءب ف قهييب
إلمق ءإلييل ءمييفييل تق ر رييل )ممءعييي ءثرقييل تيي مرن ي فييل اةطيي    إلمقيي ءإلرن ميييمقن   إلمهيياءإلرل  إلم قرييل( 

 ميرءن رء ءر 585من ء    قش   

 

(4) 
 

ميين  رمييين ان تيييءن مءيييءمإ  إلينم رييل  إلت مرقرييل إل يي    فييب  إلمء قييت  إل رقرييل ميي   يمريي  ميين  قيي ك 
   ءمح  إ  منمإ  إلتر رل اقه ط ش ي ج  إلت مرنراةط   شت 

 
 ن  ريي ي  إلتيي مرن مييي   يي    إلمء قييت  ء ييب عييع  ميين  إلتيي     إل   قييب  ر عييت  إليي   ريي ي ثق فييل 

ب ثق فييييل  إلتقمييييا إلءعييييء    ةطيييي    إلمنرطييييل مقيييي  ييييي ف    ءعم ميييي ج ءماههيييي ج اء قيييي    إلتيييي مرن
ر ييء  هييمي  إلرريي ي ءم إلممتيييي ج  إل  ييي ة إلنيي   ء إلتيي م  ء إلنرطييل ميين قث   يي  مقيي  ءقءمنيي ر   مميي  

 
ديسمبر/كانون األول  11حقائق عن الكنيسة البطرسية والكاتدرائية المرقسية في القاهرة، : بي بي سي عربي  9

2016 :38281433-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

 
 :  2010شباط/فبراير   23، االتحاد االشتراكي"غياب التأمين على المساجد والمصلين،"  10

https://www.maghress.com/alittihad/104300 

 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-38281433
https://www.maghress.com/alittihad/104300
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ِء ِمَءاِلقييِ    ِءِميييِ  ُها   إلقمييءب م إلقييي   ء إلقيي  :   إليي  ِي ُه  إلِقييِ   يي  رمِقِ   ااُل مييِ  ِيتييِ ن ر حييا ب إلييُ با قيي   فَِيرِتِِءيييُ
ءنِ  قيي  َاما  (ر  اء مقءإلييل هيير  قيي ر  ءعيي    إلقمييب منميي  ان  إليمرييج  ي  51ر  )هييء ة  إلتءمييل   آلرييل  إَلم 

  يمييل فييب      إل ق رييلرنمرييا   ا   المتميي   مييي   إل ق رييل  إل م قرييل إلييي ء  ميين  إلمرييج ) إلي مييل(  ء يي 
ميين  عييء    ع    فييب  إلمءحييب فييب نييا عم ققيي  ء ال  إلييي ن مقيي     ميي مرن فييب هيي م    ءعيي مت  إلقييء 

    يي مررن ميرنمييي ر  اء  يييء ييفيييل  إلتيي مرن  ء ييي    إلنعيييل يييي رفل قإيي إ  إلورييي    ج  إليمرييي ة  إلتيييب 
  تيي   تيي ر     ء ءريين   ءقيي فر  اء ان  إلمء قييت إليي  تشيين  فييب ت  رةنيي   إلطءرييب اييي   إ  ءةهيي ي  ر  

 من   ء ب نعل ق ميل إليقق   فب يء   إل   هل  إلمتةححلر
 
تفعريي  م قيي  إلييين ب  قيي ك هييعب ميي إلنء     إلتييب ت  يييج إلنيي   إلمء قييت  إل رقرييل فييب  إل يي   ر  إليير

  ميي مرن فييب هيي م    ال رمييين تع  يييا  ءييي إلك  إلتيي مر   إليي   إلنيي  م إلمميي قب  إل رقرييل اثقيي    إلنيي ي 
إليي   ر  يييب  إلييك إلمء قييتم ث  إلتيي مر   إليي   اإلنقييا تقإيير    ميي  ميي   ء2006 إلط يفرييل  إليي   ميي ا هييقل 

مق مييب  إلييك فييان ميي    منيي  اء  مميي  عيي    إلقريي   معيي   ميي  تيي  تيي مر    ال ان قت يعييا إلييرب متييءف إ رر  
تت يي ث إلنيي   إليقيي يب ميين اييي    ) إلن ريي  مهييمي قيي    إلت هرهيي ج  إلين م يرييل     ميي ب   إلهيي قل  

ءإلييرب مم ريي  ميين  إليي  ي ة   11 إلن ريي   إلمت ميي  ء ر  يي ( فييب  إلريي ي فييب اءقيي ج  إلهييي  م  ءفييلر
 ر2019قره ن/ام رب    15ن ر  فب ي ت   يرل قءت     فب م  رب رء  ن     إل 

 

(5) 
 

 ن  إلقق ميي ج  إل رقرييل تي ييي  ء إ  فييب  إلتيي ثر  مييي  قيي    ج  إلميتييعمرن م إلقحييءص  إل رقرييل  إلييين  يي   
 إلقق ميي ج ال تنييءب  ءن  إلتفيريي  م متميي   نم رييل  إلتيي مرنر  ء ييء ميي  ريي ب  ميرنيي  فتييء  مقشييء ة فييب 

 رل مي  ها ب: إلشميل  إل قيمءت
 

ميي  نييي   إلتيي مرن مييي   إلمهيي ع  فييب ام رييي      ةشييب ميرنيي  ميين  إليي م ء  فييب  إلمنيي ي   
يت ثيي  انيي    شيية ص ام منيي   ءفييب ن إلييل ةهيي  ن  إلقيييرل قيي  رميي    إلمهييع  إلت ييءرث   فييت 

  إل مء      إل  رين  إلمهع  مامقإ  ميرا؟
 

 ي ن عء ي  ر حرا  إلح ء   ح ني  إلمءقت:
 

 ن   حييب فييب مقييء   إلتيي مرن  إلتعيي     إلفهيي  ا إلميي  ريتقفنيي  ميين  إلريي    إلفيي ن   ءإلييين     
مهييج  إلن عييل  إلرنيي  يميي   ييء  إلنيي ب فييب اميي ين  إلتعم يي ج  إل  مييل  إلتييب ريثيي  تيي     إلقيي ب 
 إلرنيي  ي إلمهيي ع  ء إلميي   ب   هييرمرل ءقنييء   ء إلتييب رةشيي  ميين  حيي مل  إلع إلرييل ميين ء    

ف  نييل فيي  عء ان ريييءن  إلييك ميين مء يييت  إل فييء  ن شيي    ا  تيي ك  إلتيي مرن ميرنيي  م ييي   

 
11 , “Fire, Fire,” Jonathan Taylor

https://www.buildingconservation.com/articles/churchfire/churchfire.htm 
 

https://www.buildingconservation.com/articles/churchfire/churchfire.htm
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 ن  إلتيي مرن رتيي ةص فرييا مقيي  ء ء  مثييب  يي    إلن عيي ج  ء فتقيي    إلميي رب  إلشيي مب  إليي   
ل.12رفب من    إلن علر ء  ت  إل  امي  ءامي 

 
 قيي ك نعمييل ميين ا طرييل  إلتيي مرن إليي ء   إل ميي  ة مييي  اقء منيي  فييب اهييء    إلتيي مرن  إلر مرييل تييي  

 مرن ميييي    يييي     إلم  ريييل  ء  ممييي ب      مريييل  ء إلهييي قل  مهييياءإلرل  ي  إل ميييب تعييي    إلتييي 
 إل ييي ميرن فيييب  ييي    إلييي ء   ء إلمهييياءإلرل  إلم قريييل تعييي      رييي   ء ر  ييي  مييين ءثييي ي   إلتييي مرن 

 رء إلن رثل   إلمتةححل
 

مييي   إل ءإلييل مييرييل   ميي ين  إل رقرييل فييب  إليي ءب  إلر مرييل تتييءع  ميين  إلمق هييي  قيي    شيي  ة  إليي  ان 
تتييييءإل   إلتيييي مرن ميرنيييي  يييييب ء نيييي ة مقنيييي  ء      ج  إلمنيرييييل ء إلماههيييي ج  إل رقرييييل ء إلثق فرييييل  ء

 ل من رطءحر قتن  ء    ة   ةط    إلم تم
 

تحيييرم ء ميي  ة مقيي   ميي  تييي   ميين ييفييل ق يي ف ان قإلرييل  إلتيي مرن تقييء  مييي  تنءرييب امميي   تمءرييب 
رنر   ن إليي  ت  ييي  ء ءريين   ءقيي ف ميي إليعء  مييي  ميي ت  شيي يل  إلتيي مميي  امييء ب م يي  ءقييء  نيي    

ال تيعيي   إليي  ءهيي يب ت مرقرييل اةيي   ت يييب   ِ  إليي  نم رييل  إلتيي مرن  إلتعيي     هييم ي ة حييل منيي  فيييا 
 إلتييي مرن  ال تمييي   ميييا   ة ةطييي   إلمء قيييت  إلتيييب تةييييت     تنييي  ء  شييي  ف ميرنييي ر  ق قيييب مييي إلك 

مييي إلح منييي  ة إلتمءريييب  إليييي   )ت هيييرب حيييق ء  تةحيييص إليييا هيييقءرإ  م self-insurance إلييي  تب 

 captiveل اء  إلتييي مرن مييين ةيييرب ت هيييرب شييي يل تييي مرن مقمءيييي  إلييي   رينييي  م نييي   إلمء قيييت( 
insurance company  ت هييرب شيي يل تيي مرن مهييتقيل ة حييل منيي  تميي  ب  إلتيي مرن ي رييل شيي يل(

اةيي    اء  تنيي    إليي ء ءرن مييت م ييين  إلت هييرب شيي يل مقمءيييل مءنيي ة إلرهييتف  ة ميين ءفييء  ج 
 ع (ر إلن
 

إلييي  تفيييي  شييي ي ج  إلتييي مرن     ن إلييي  تِ يييا   ء ءرييين   ءقييي ف   تم ميييإ  م إلتييي مرن ء    ة   ةطييي   إلمييي  
 إل   قرييل م إلتيي مرن مييي   إلمء قييت  إل رقرييل  ءحيير  ل ءثيي ي   إلتيي مرن  إلمق هييمل إلنيي     يي  اقنيي  فييب نيي ب 

 إلتيي مرن؟   إلهييا ب  إلقعيي ا ماققيي    إليي ء ءرن م إلتيي مرن فاقييا هييريءن محيي  إ  منمييإ  إليطيييي مييي  نم رييل 
 مط ءا مي  ش ي ج  إلت مرنر

 
(6) 
 

اةمييي    إلفهييي    إلمييي إلب ء       فيييب  ريييء ن  إلءقيييف  إلشييير ب ء ريييء ن  إلءقيييف  إلهيييقب حييي  ج فيييب 
ف ميييي  نعميييا   ءاهيييم   إلتييي  ءب  إل ييي   ءريفيييب منثيييإ  هييي ر إ  مقنييي  فيييب  إلشيييميل  إل قيمءتريييل إليت ييي  

 
12 -http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-4

A%D8%A3%D9%85%D9%8D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A%
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-A%D9%86

2/-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-D9%81%D9%8A% 

 

http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-2/
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-2/
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-2/
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-2/
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-2/
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-2/
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 يي رن  إليي رء قرن يييب ء نيي  ميين  إلمتييء طرن فرييا ءءحييءب م ييث قييي ر    إليي   إلمنيي ي ر  إلقيي  تنييءب 
ءإلييرب  يي   م إلر رييي فييب  ءإلييل ق يمييل مييي   إلمن ححييل  إلط يفرييل ء  ثقرييل   13رييلر إليي   قط مرييل  رق
 رء إلتإ    م إل رن ء إلت رن من ةرب  إلطقءب  ءت إر   إلمر ق 

 
 ءقنيين    قيي ي   يي   فاققيي  ققمييا  إليي  ان مشيي ء   إلتيي مرن مييي  امييء ب  إليي ء ءرن  ارييإ  ييي ن شيييين 

ع ريي  إليفهيي    إلميي إلب ففييب  إلييك تقييءرث    رعييي ان ال رتنييءب  إليي  محيي  ء إلءهييريل  إلم تميي ة إلنيي 
 إلقرمل ماههل  إلت مرن فب  إلنر ة  القتح  رل ء العتم مرلر

 

 
 
 
 

 
التسمية هي للكاتب عالء الالمي.  راجع مقالته "الفساد في الوقف الشيعي: عالء الموسوي "الهندي سابقا" مدلل نظام  13

 http://www.albadeeliraq.com/ar/node/2232: البديل العراقيصصة فوق القانون!" موقع المحا

 

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/2232
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ن العراق   مكتبة التأمي 

 منشورات مصباح كمال

 
ن     قضايا التأمي 

 بنشر الكتابات قن
ً
وع طوع  ال يستهدف الرب  ح، يعنن أساسا   مشر

ن العراق    مكتبة التأمي 
العراق 

ها.    نشر
 وكتابات تأمينية أخرى.  ترحب المكتبة بما يردها من مسودات كتب للنظر قن

 
 كتب منشورة

 
ن لس       نة    اج       د ومرامع       ة ق       ااو  تنظ       ي  أ م       ال الت       أمي 

، تحري        رك مص        باح كم        ال 2005مس       اهمة قن
(2013) 

 
  الع     را م     روا  هاق       الجص     ا ، 

ن قن ن وم      ادة الت     أمي    الت     أمي 
واي     ة ال ااي      ة،  مج     االت قن )الطبع     ة اولكة 

واية األوىل  ام 2014  (، تحريرك مصباح كمال2011. صدرت الطبعة اولكة 
 

 (2013) مجاالت وأبحاث قااوايةمنذر  باس األسود،  
 

  كوردستا  العرا  ومجاالت أخرىفؤاد قمجار، 
ن قن  (2014) التأمي 

 
  كوردستا  العرا ك دراسات اجديمصباح كمال، 

ن قن  (2014) ةالتأمي 
 

ك دراسات تاريخية واجديةمصباح كمال،  ن  (2014) مؤسسة التأمي 
 

ك مالحظات اجديةمصباح كمال،  ن  (2014) وزارة النفط والتأمي 
 

 ،   سعدو  الربيع 
ن العراق  ن الخاصة وقطاع التأمي  كات التأمي   (2014) شر

 
ن   ،منع  الخفاج     (2014) مدخل لدراسة التأمي 

 
 ، وثيج       ة الحري       ث النموحمي       ة ووثيج       ة الحري       ث العربي       ة الموح       دةك دراس       ة مجارا       ة م       نع  الخف       اج  

(2014) 
 

 ، ن خسارة األرباحك  رض مومزمنع  الخفاج    (2014) تأمي 
 

  الكتابات االقتصادية العراقيةمصباح كمال، 
ن قن  (2014) التأمي 

 
  الع     را ك مص     باح كم     ال، 

ن قن   ت     اري    أ الت     أمي 
واي     ة منجح     ة م ي     دة  اظ     رات ااتجا ي     ةأورا  قن )طبع     ة الكة 

ن الوطنية )بغداد 2014) كة التأمي   (2012(.  صدرت الطبعة الورقية األوىل ضمن منشورات شر
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  التفكة  الحكوم  وغة  الحكوم  مصباح كمال، 

ن قن  (2015) 2015-2003 ،التأمي 
 

  استذكار أ. د. سلي  الوردي )
 (2016وتحريرك مصباح كمال )، إ داد (2015-1942قن

 
 ، ئ  (2016) كتابات وخواطر تأمينيةباقر المنشر

 
ك مص       باح كم       ال،  ن   موض       و ة حض       ور وغي       ا  الت       أمي 

ك ق       رااة أولي       ة قن ن االح       زا  العراقي       ة والت       أمي 
 
ً
  اموحما

 (2016) الحز  الشيوع  العراق 
 

ن سلي  الوردي،    التأمي 
 (2016، إ داد وتجدي  إيما   بد هللا قياع )مجاالت قن

 
ن س         لي  ال         وردي،  واي         ة، 2002، بغ         داد )د. (، 1، ترمم         ة وم          داد،   تس        ميث الت        أمي  ، الطبع         ة اولكة 

(2016 .) 
 

،س        لي  ال         وردي،  ن واي         ة الطبع         ة  (، )د.  1999 بغ        داد ك الطبع        ة الورقي         ة إدارة الخط        ر والت        أمي  ، اولكة 
(2016) 

 
ن دا  سكواير،  ن األد  والتأمي   (2017) وتحريرك مصباح كمال، إ داد وترممة ما بي 

 
ن سلي  الوردي،    التأمي 

 (2017، إ داد وتحريرك مصباح كمال )كتابات اقتصادية قن
 

ن العراقي    ةك م    ا له    ا وم   ا  ليه    ا مص    باح كم    ال،  ك    ة إ     ادة الت   أمي  دار ا    ور م    ن ص    درت الطبع    ة الورقي    ة  . شر
 (2018للنشر )

 
  مصباح كمال، 

ن العام قن  (2020) العرا دراسات حول قطاع التأمي 
 

ن البحريمنذر  باس األسود،     التأمي 
 (2021) دراسات قن

 
ك مجاربات اجديةمصباح كمال،  ن  (2021) مواقف دينية تجاه التأمي 

 
 او دادكتب قيد 

 
ن العراقيةك ما لها وما  ليهامصباح كمال،  كة إ ادة التأمي   (م يدة )طبعة ثااية شر

 
ن ومجاالت أخرىمصباح كمال،   ماركس والتأمي 


