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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

هيده  أعاملنا، منباهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات  ونعوذ ونستغفره، ونستعينهإن احلمد هلل نحمده 

وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده  له،اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي 

 بعد:أما  وسلم،ورسوله صىل اهلل عليه 

فإن األحكام الفقهية املتعلقة بنوازل املعامالت املالية مما متس حاجة املسلمني إىل معرفتها خاصة يف 

والتحذير من الكسب احلرام  احلالل،ملا ورد يف الكتاب والسنة من األمر بطيب املطعم وأكل  الغرب،بالد 

 اإلسالمية.وملا يف الغرب من عدم التقيد باألنظمة االقتصادية  بالباطل،وأكل أموال الناس 

عرش وألمهية هذا املوضوع فقد نظم جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا مؤمترا علميا هو املؤمتر السادس 

م ، لدراسة عدة نوازل فقهية تتعلق باملعامالت املالية ، وقد  ٢٠١٩-هـ ١٤٤٠والذي يعقد بمدينة هيوستن 

كلفت من قبل جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا بإعداد بحث يف أحكام املدفوعات من رشكات التأمني وغريها 

من تسميتها تعويضات ، حيث إن تعويضات عن األرضار املادية وغري املادية ، وتسميتها مدفوعات أدق 

بعض صورها ال يكون املدفوع فيها تعويضا ، وإنام تكافال أو تربعا ،  وتناولت يف البحث كذلك ما يتعلق 

بكون هذه املدفوعات تعامل معاملة املرياث أو تكون قارصة عىل مستفيدين حمددين من قرابة املتوىف ، هذا 

ة فيها تلخيص ألهم النتائج ، وأسأل اهلل تعاىل أن يكتب هلذا وقد قسمت البحث إىل ثالثة فصول وخامت

 البحث القبول ، وأن ينفع به املسلمني .

 وكتب:

 وليد بن إدريس بن عبد العزيز املنييس

 مينيسوتا والية –مدينة مينيابوليس 
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 :الفصل األول

 التجاري والتعاوين حكم التأمني

 التجاري:حكم التأمني  :املبحث األول

وقد صدرت قرارات املجامع الفقهية  التجاري،معظم الفقهاء املعارصين عىل حتريم التأمني 

 املعارصة بتحريمه  

هـ وجاء 1406فمن ذلك قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي سنة 

أوالً: إن عقد التأمني التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به رشكات التأمني التجاري عقٌد "ييل: فيه ما 

فيه غرٌر كبرٌي مفسٌد للعقد، ولذا فهو حراٌم رشعًا. ثانيًا: إن العقد البديل الذي حيرتم أصول التعامل 

، وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمني اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين القائم عىل أساس التربع والتعاون

: دعوة الدول اإلسالمية للعمل عىل إقامة مؤسسات التأمني التعاوين التعاوين. ثالثاً القائم عىل أساس التأمني 

وكذلك مؤسسات تعاونية إلعادة التأمني، حتى يتحرر االقتصاد اإلسالمي من االستغالل، ومن خمالفة 

 . 1 "ه األمةالنظام الذي يرضاه اهلل هلذ

وأبرز حجج املحرمني للتأمني التجاري هو أن عقد التأمني التجاري من عقود املعاوضات املالية 

املشتملة عىل الغرر الفاحش؛ ألن املستأمن ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد 

ن، وقد ال تقع الكارثة أصال، فيدفع مجيع يدفع قسًطا أو قسطني، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به املؤم  

األقساط وال يأخذ شيًئا، وكذلك املؤم ن ال يستطيع أن حيدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد 

ورد يف احلديث الصحيح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم النهي عن بيع الغرر، وأنه رضب من رضوب 

معاوضات مالية، ومن الغرم بال جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بال مقابل أو  املقامرة؛ ملا فيه من املخاطرة يف

مقابل غري مكافئ ، وأن عقد التأمني التجاري يشتمل عىل ربا الفضل والنسيئة، فإن الرشكة إذا دفعت 

مدة من للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلا، فهو ربا فضل، ويدفع التعويض بعد 

دفع األقساط أو العكس فيكون رًبا نسيئة ، وقد أجاب املبيحون للتأمني عن ذلك بأنه يمكن توصيف ما 

يدفعه كل مستأمن بأنه تربع منه عن رضا منه ملن تستحق التعويض أو مبلغ التكافل سواء هو أو غريه كام هو 

 عنه ببئر رومة وكان يرشب منها ويتوضأ كام احلال يف التأمني التكافيل ، وكام تصدق عثامن بن عفان ريض اهلل

                                                           
 .2/731، ج2مجلة المجمع عدد 1



  املدفوعات لألرضار املادية وغري املادية والنهايات التي تذهب إليها هذه املدفوعات                                                 ليد املنييسد. و

6    AMJA 16th Annual Imams' Conference | Contemporary Financial Issues (Buying Real Estate and Retirement Accounts) | 

 Mar 1st-3rd 2019 

 

ينتفع هبا غريه ، فاملتربع بقسط التأمني الشهري قد تربع به وبعائد ربحه عىل جمموع املستفيدين من 

التعويضات ، وهو منهم إن حصل له سبب يستوجب حصوله عىل التعويض وإال فقد سامح فيام دفع عن 

تأمني والقائمني عليها ، كمن قال بعه بكذا وما بقي فهو لك ، ، طيب خاطر ، وما فاض فهو أجرة رشكة ال

ولو تنزلنا أنه ليس تربعا حمضا فقد أخذ املستأمن عوضا مقابل ما دفع هو األمان النفيس من املخاطر ، فلذلك 

عند حصول ال يقال إنه قامر بامله ، وال أنه دفعه وهو جيهل املقابل الذي سيحصل عليه ، كام أن املبلغ املدفوع 

استحقاق التأمني يمكن توصيفه بأنه تربع من جمموع املشرتكني بالرشكة للمستحق عن حصول السبب فليس 

 هو نفس رأس املال املدفوع مع فوائده حتى يوصف بأنه ربا .

هذا وقد ذهب مجع من الفقهاء املعارصين إىل إباحة التأمني التجاري منهم الشيخ عيل اخلفيف من 

ألزهر ، والدكتور مصطفى الزرقا الفقيه األردين املعروف ، والدكتور نرص فريد واصل مفتي كبار علامء ا

مرص السابق ، والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام عضو هيئة كبار العلامء بالسعودية ، والشيخ عبد اهلل بن 

وآخرون ، وأبرز حججهم أن  منيع عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية وعضو هيئة كبار العلامء هبا ،

األصل يف املعامالت اإلباحة ، وأنه داخل يف املصالح املرسلة ، وأنه يدخل يف عقد والء املواالة حني جيتمع 

قوم عىل أن يتحملوا ما يصيب أحدهم من رضر ، وأنه يدخل يف ضامن املجهول وضامن ما مل جيب ، وهو 

اع التربعات ال فرق بينه وبني التأمني التعاوين ، وأنه مثل استئجار جائز عند كثري من الفقهاء ، ويعترب من أنو

حارس حلراسة الدار أو حراسة املسافرين يف الطريق ، فهو تثبت له األجرة حتى لو مل تتعرض الدار أو 

مل املسافرون خلطر ومل يعمل احلارس شيئا ، فالدفع كان مقابل األمان النفيس من املخاطر ، وال يقال إنه إن 

خيرج عليهم لص ويدفعه احلارس تكون أجرته غررأ أو مقامرة ، وكذلك استدلوا بالقياس عىل أنظمة 

املعاشات والتقاعد التي أباحها املحرمون للتأمني ، كام استدلوا بأن احلاجة املنزلة منزلة الرضورة تبيحه ، 

، فانعدم البديل الرشعي ، ورشكات خاصة أنه يف عرصنا مل تعد العاقلة وال ويل األمر يتحملون املخاطر 

التأمني التعاوين اإلسالمي ال تعمل يف معظم البلدان ، ولو وجدت فيكون حتملها للمخاطر ضعيفا وتكون 

   2معرضة لإلغالق لضعف ميزانياهتا وعدم قدرهتا عىل املنافسة خاصة يف الغرب 
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مثل أن يكون احلصول عىل التأمني  هذا وقد أباح كثريون من حمرمي التأمني صورا خللوها من الغرر

جزءا من مزايا عقد عمل يدفع فيه صاحب الرشكة وليس العامل قسط التأمني لرشكة التأمني ففي هذه 

واملقامرة إنام تكون إذا تراوح  عليه،الصورة إن حصل العامل عىل تعويض فهو غنم وإن مل حيصل فال غرم 

حمرمي التأمني األنواع الرضورية منه مثل التأمني الصحي  وكذلك أباح كثريون من وغرم،األمر بني غنم 

 وما أشبه ذلك مما تكون القوانني ملزمة بالتأمني عليه  البيت،والتأمني عىل السيارة أو 

وال نطيل البحث  مظاهنا،وبني املبيحني واملحرمني مناقشات يطول ذكرها يمكن الرجوع إليها يف 

 باالستطراد فيها 

 حكم التأمني التعاوين :الثايناملبحث 

يالحظ من القرار السابق أن املجامع الفقهية حترم التأمني التجاري ويف نفس الوقت تبيح التأمني  

والفروق البارزة بني التأمني التجاري والتأمني التعاوين عند من فرق بينهام هي أن التأمني التعاوين  التعاوين،

الًة التعاوُن عىل تفتيت األخطار، فاألقساط املقدمة من محلة الوثائق يف من عقود التربع التي يقصد هبا أص

التأمني التعاوين تأخذ صفة التربع وهو تربع يلزم بالقول عىل رأي اإلمام مالك رمحه اهلل. وعىل هذا يكون 

التي العضو ملتزمًا بدفع القسط بمجرد توقيعه عىل العقد، وبالتايل يكون األعضاء متربعني باألقساط 

يدفعوهنا، وبعوائد استثامر هذه األقساط، يف حدود املبالغ الالزمة لدفع التعويضات عن األرضار التي تصيب 

أحدهم. كام يتضمن التوقيُع عىل وثيقة التأمني قبوَل العضو للتربع من جمموع أموال التأمني، أي األقساط 

م األسايس للرشكة حسب أحكام الرشيعة وعوائدها االستثامرية وفقًا ألحكام وثيقة التأمني والنظا

اإلسالمية، والعضو ال يتربع باألقساط وعوائدها مجلة، بل يتربع منها بام يكفي لدفع التعويضات... وال مانع 

أن حيقق التأمني التعاوين أرباحًا من خالل استثامر األرصدة املجتمعة لديه استثامرًا مرشوعًا، واملمنوع هو أن 

عاوضة واالسرتباح ال جمرد حتقيق األرباح و رشكات التأمني اإلسالمي هي رشكات خدمات، تكون الغاية امل

أي أهنا تدير عمليات التأمني وتستثمر أمواله نيابًة عن هيئة املشرتكني، وعالقة الرشكة هبيئة املشرتكني عالقة 

شرتكني، والعوض الذي تأخذه معاوضة، فهي األمينة عىل أموال التأمني، وتقوم باإلدارة نيابًة عن هيئة امل

الرشكة مبلٌغ مقطوٌع، أو نسبٌة من األقساط التي جتمعها، أو التعويضات التي تدفعها باعتبارها وكياًل، أو 

   3"نسبٌة معلومٌة من عائد االستثامر باعتبارها مضاربًا، أو مها معاً 
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 :الفصل الثاين

 عن الرضرين املادي والنفيس التعويض املايل حكم قبول

 الرضر:داللة القرآن الكريم عىل جواز قبول التعويض املايل عن  :املبحث األول

 دل القرآن الكريم والسنة املرشفة عىل جواز قبول التعويض املايل عن الرضر 

َها  :تعاىلقال  يُّ
َ
َٰٓأ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَي  ٱيَ ِ ل ُ ٱ َلى َقت  ل  ٱقَِصاُص ِِف ل  ٱُكُم َّلذ ِ وَ ل ُ ٱرُّ ب ِ َعب  ل  ٱر  ِد َعب  ل  ٱُد ب

 ٱوَ 
ُ ِ ل   ٱنََثٰ ب

ُ ى ل  ِخيهِ َش   ِمن   ۥُعِِفَ َلُ  َفَمن   نََثٰ
َ
َِباُع  ٱفَ  ء  أ ِ  ت  َدآٌء إَِل  َمع  ل  ٱب

َ
ِن  فِيف  َذٰلَِك َت   َسٰن   هِ بِإِح  ُروِف َوأ م 

ب ُِكم   َ  رذ ِل  ۥَد َذٰلَِك فَلَهُ َتَدٰى َبع  ع  ٱَفَمِن  ة   َورَح 
َ
    البقرة ١٧٨ م  َعَذاٌب أ

ن َيق  َوَما ََكَن لُِمؤ  وقال تعاىل : 
َ
ؤ   رِيُر َرَقَبة  ا َفَتح      ِمًنا َخَط َوَمن َقَتَل ُمؤ   ا      ِمًنا إَِّلذ َخَط ُتَل ُمؤ  مٍِن أ  ِمَنة  مُّ

ه   َودِيَة  
َ
َسلذَمٌة إََِلَٰٓ أ ْ  ۦٓ لِهِ مُّ قُوا دذ ن يَصذ

َ
ٓ أ ؤ   رِيُر رََقَبة  َفتَح   ِمن  َوُهَو ُمؤ   لذُكم   ٍم َعُدو   فَإِن ََكَن ِمن قَو    إَِّلذ ِإَون  ِمَنة ى مُّ

ِيَثٰق  َوبَي   َنُكم  بَي   م  ََكَن ِمن قَو   ه   فَِديَة   َنُهم م 
َ
َسلذَمٌة إََِلَٰٓ أ ؤ   رِيُر َرَقَبة  َوَت   ۦلِهِ مُّ ذم   ِمَنة ى مُّ فَِصَياُم  ََيِد   َفَمن ل

ِ ي  رَ َشه   َِن  َبة   تَو  ِن ُمَتَتابَِعي  ِ  ٱم  ُ َعلِيًما ٱَوََكَن  للذ  النساء ٩٢ حكيماللذ

 وأما داللة السنة النبوية عىل جواز قبول التعويض املايل عن الرضر:

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى بحجر فقتلتها "ن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: فع

وما يف بطنها. فقىض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن دية جنينها عبٌد أو وليدٌة، وقىض بدية املرأة عىل 

   4 "عاقلتها

أن ناقة للرباء دخلت حائطًا فأفسدت فيه فقىض رسول اهلل صىل اهلل عليه "وعن حرام بن حميصة 

   5 "لم أن عىل أهل احلوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت املوايش بالليل ضامن عىل أهلهاوس

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى "وعن أنس ريض اهلل عنه 

أمهات املؤمنني مع خادٍم بقصعٍة فيها طعاٌم، فرضبت بيدها فكرست القصعة فضمها وجعل فيها الطعام 

قال: كلوا وحبس الرسول صىل اهلل عليه وسلم القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس و

 .  6 "املكسورة

 حكم قبول التعويض املايل من رشكات التأمني التجاري عن الرضر: :املبحث الثاين

                                                           
 )رواه البخاري ومسلم(. 4
 (.1/423)رواه أحمد وأبو داود ومالك وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة  5

 رواه البخاري 6
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التأمني إن حرمة االشرتاك يف التأمني ال تعني حرمة أخذ احلق من رشكة "قال الشيخ حممد املنجد: 

التزمت بدفع احلق عمن وقع منه احلادث. وعليه: فال مانع من أخذ دية املقتول خطًأ أو املصاب يف احلادث 

من أي جهٍة ُأحيل عليها مستحقوها من ِقَبل القاتل أو من القضاء، سواء كانت رشكة تأمني أو غريها؛ ألن 

لة الطرف اآلخر مع رشكة تأمينه. وقد سألنا مستحقي الدية أصحاب حق، وهم غري مسؤولني عن حلِّ معام

جيوز ذلك، ألن هذه الرشكات "فضيلة الشيخ ابن جربين عن أخذ التعويض من رشكة التأمني، فأجاب: 

ن عندها، وال يتورع عن ذلك مادام أهنم ملتزمون  التزمت أهنا تتحمل ما حيدث من هذا اإلنسان الذي أمَّ

 .  7."بدفع التعويض

ومع قولنا بأن عقد التأمني التجاري عقٌد باطٌل رشعًا، إال أنه أصبح الطريق " فانة:عوقال د حسام 

الوحيد للحصول عىل التعويضات يف احلوادث ومنها الديات، وهذا بحكم األنظمة والقوانني املفروضة عىل 

 التجاري الناس..وحرمة االشرتاك يف التأمني التجاري ال تعني حرمة أخذ التعويضات من رشكات التأمني

 8.ما دام أهنا قد التزمت بدفع احلق عمن وقع منه احلادث أو تسبب فيه. 

 

 عن الرضر النفيس أو املعنوي  حكم قبول التعويض املايل :املبحث الثالث

هذه املسألة من مسائل اخلالف بني الفقهاء املعارصين ، والراجح هو جواز قبول التعويض عن 

له صور مثل أن يتسبب شخص يف تشويه سمعة آخر ، أو تعريضه للحزن واألمل الرضر النفيس أو املعنوي ، و

النفيس بسبب هتديده وختويفه وتوقعه حصول الرضر ، وما أشبه ذلك ، ومنه أيضا التفريق بني عضو من 

شخص وعضو مماثل من شخص آخر لكون أحدمها يستعمل يده أو عينه أو لسانه يف حرفة أو مهارة تدر 

اء أو لسان خطيب وما أشبه عليه ماال أ و جاها واآلخر ليس مثله ، فيكون التأمني عىل يد خطاط أو رجل عد 

ذلك بقيمة أعىل من قيمة التأمني عىل العضو املامثل من اآلخرين ، ومن أدلة املبيحني ما ورد أن رسول اهلل 

صاعًا مكان ما روعه ،  وقد   صىل اهلل عليه وسلم أمر عمر بن اخلطاب أن يزيد اليهودي زيد بن سعنة عرشين

ذكر الفقهاء أن التعويض عام يشني اإلنسان يف عرضه باملال يعترب من باب أخذ املال عىل العرض؛ وهذا ال 

ومن صالح من قذف عىل شقص أو مال مل جيز ورد وال شفعة فيه جيوز ، قال احلطاب يف مواهب اجلليل : )

                                                           
 موقع اإلسالم سؤال وجواب 7
 موقع طريق اإلسالم  8
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املعارصين علالً للمنع من أخذ التعويض عن الرضر املعنوي، وكان مما ،  وقد ذكر بعض 9.( بلغ اإلمام أم ال 

ذكر أن الرضر املعنوي ليست فيه خسارة مالية، وهو يشء غري حمسوس، وغري ممكن حتديده وتقديره، 

والتعويض يف الفقه اإلسالمي ال يكون إال عن رضر مايل واقع فعاًل، أو ما يف حكمه، كنقص جزء من أجزاء 

  10. حو ذلك.اجلسم ون

ما جاء عن  املعنوي،ومن النقوالت الفقهية التي استشهد هبا املبيحون ألخذ التعويض عن الرضر 

بقدر ما حلق  عدل،فيها حكومة  جيب) أنه: أثر،اجلراحات التي تندمل دون أن يبقى هلا  احلسن يفحممد بن 

 فقدر األمل باملال .  11. (األملاملجروح من 

ونبت الشعر ... قال أبو  أثر،شج رجالً فالتحمت ومل يبق هلا  ولو) الضامنات:وجاء يف جممع 

   12 (وهو حكومة عدل األمل،عليه أرش  يوسف:

ثم إننا إن قلنا إن مبلغ التأمني إنام  الرشع،وهذا يدل عىل أن التعويض عن الرضر املعنوي له أصل يف 

واصطلحوا عىل التكافل مع من حصل له الرضر  له،هو تربع من جمموع املشرتكني ملن وجد فيه رشط التربع 

 قبوله.وله  ذلك،املعنوي فال حرج يف 

  

                                                           
 . 6/305  ،“:" مواهب الجليل  9

بين الفقه  -الجرائم المعلوماتية المالية بحث التعويض عن الضرر في الفقه اإلسالمي" للدكتور محمد بن المدني بوساق ، وبحث  10
 د محمد علي البيشي  اإلسالمي والقوانين المعاصرة

 . 81/ 26للسرخسي،  “:المبسوط  11

 .171للبغدادي  “:مجمع الضمانات  12
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 :الفصل الثالث

    املستحقون للتعويض املايل

 الرضر:أخذ ما زاد عن مقدار  :املبحث األول

التأمني نوعان: أحدمها: التأمني عىل األشياء كالسفن والطائرات واملصانع واملزارع وغري ذلك من 

األموال، وفيه حيدد مبلغ التأمني الذي حيدد القسط عىل أساسه ، والتعويض يف هذه احلالة يكون يف حدود 

ن األوىل أن يكون الرضر الواقع عىل املستأمن نتيجة وقوع اخلطر ، وهنا صورتا 13هذا املبلغ ال يزيد عليه بحال 

املؤمن منه يزيد عن هذا املبلغ، ففي هذه الصورة ال يأخذ زيادة عن مبلغ التأمني ، ألن املشرتكني يف التأمني 

اصطلحوا عىل أنه من كان يدفع قسطا مقداره كذا ال يستحق عند حصول الرضر عليه سوى مبلغ كذا ، فإن 

راد أن حيصل عىل مبلغ تأمني أعىل فعليه أن يزيد مقدار القسط املدفوع ، وذلك حتى ال يترضر بقية املشرتكني أ

، فكأن  استحقاقهملو حاز عدد قليل منهم مجيع املبالغ املجموعة أو أكثرها فال يتبقى هلم ما يعوضون به عند 

و كان رضره يف حدود مبلغ التأمني وبقدر االتفاق هنا بينهم أهنم سيعوضون املصاب بقدر مجيع رضره ل

بعض رضره لو كان رضره أكرب من مبلغ التأمني  ، والصورة الثانية أن يكون الرضر الفعيل أقل من مبلغ 

التأمني فيستحق التعويض بمقدار الرضر الفعيل فقط ، فمبلغ التأمني هو احلد األعىل الذي ال يزاد عنه ، فكام 

ر مل يستحق مبلغ التأمني ، فكذلك لو حصل له رضر أقل من مبلغ التأمني فيستحق أنه إذا مل حيصل له الرض

بمقدار الرضر ، وليس مجيع مبلغ التأمني ، ولكن يبقى أن تقدير الرضر يرجع فيه إىل العرف املتبع والقوانني 

يارة جديدة فله املعمول هبا ، فلو كان النظام املعمول به أنه يعوض عن تلف يف السيارة يمكن إصالحه بس

قبوهلا ، أو أنه يعوض عن تلف السيارة بتغيري قطعها جديدة عند الوكالة وأمكنه أن يغري التالف بقطع 

فالذي أراه أنه ال فرق بني أن يكون مستعملة أو عند صانع أجرته قليلة ووفر الفارق لنفسه فله االنتفاع به ، 

ن الرضر الفعيل ألنه مال مدفوع منهم عن تراض وجرى املدفوع من رشكة التأمني التجاري مثل أو أكثر م

العرف بالتعويض منهم هبذا املقدار عن هذا النوع من الرضر ، وبعض املفتني املعارصين يرى أنه يأخذ فقط 

مقدار الرضر الفعيل كقيمة العالج أو قيمة إصالح السيارة أو مقدار الدية الرشعية وما زاد يرده إىل الرشكة 

 .ده لكون األنظمة ال تسمح بذلك يتصدق به بنية التخلص منهوإن تعذر ر
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فالتعويض يدفع لتغطية أرضار  احلياة،أو عىل  األشخاص،التأمني عىل  هو:والنوع الثاين من التأمني 

معنوية متوقعة وغري حمددة وحيدث بعضها يف املستقبل، كام أن هذا النوع يتميز بأن األقساط املحددة يف وثيقة 

التأمني يمكن إسقاطها والتنازل عنها، أو قيام هيئة املشرتكني بدفعها نيابة عن املشرتك يف حاالت خاصة 

حاالت املوت والعجز واملرض وبلوغ سن معينة، أو حتمل أعباء غري عادية، ينص عليها يف وثيقة التأمني، ك

 كأن يرزق بالولد.

ويف هذا النوع من التأمني جيوز دفع مبلغ التأمني الذي حتدده وثيقة التأمني كامالً عند وقوع احلادث 

ني عىل احلياة، فإن ورثة املؤمن منه، دون حاجة إىل إثبات رضر فعيل، مادي أو معنوي، كحالة الوفاة يف التأم

املشرتك يستحقون مبلغ التأمني دون حاجة إىل إثبات أن رضرًا ما قد أصاهبم من جراء موت املورث، وقد 

يقال، إن الرضر هنا مفرتض افرتاضا ال يقبل إثبات العكس، فقد يكون الورثة أغنياء، وقد يتخلصون بموت 

مرضه، ألنه مل يكن قادرًا عىل الكسب، ومع ذلك يستحق املورث من تكاليف ونفقات باهظة تكبدوها طوال 

الورثة مبلغ التأمني، ولذلك فإن تسمية هذا املبلغ تعويضًا غري دقيقة، بل األفضل أن تسمى مبلغ التكافل أو 

 املساعدة.

 ويف هذا النوع ال جيوز أن يطلب املستفيد أو ورثته زيادة مبلغ التأمني حتى إذا أثبتوا أن الرضر الذي

 14أصاب املشرتك أو ورثته أكرب من مبلغ التأمني، ألنه ليس له صفة تعويضية. 

 الوفاة:املستحقون ملبلغ التأمني عند  الثاين:املبحث 

 جيب أن نفرق بني أمرين: حسان:قال د. حسني حامد 

أي ما يزيد عن مقدار التعويضات التي تدفعها  التأمني،املستأمن أو املشرتك يف فوائض  أوهلام: حصة

أي األقساط وعوائدها ، وكذلك إذا نصت الوثيقة عىل استحقاق  التأمني،الرشكة يف سنة معينة، من أموال 

املشرتك السرتداد جزء من األقساط يف حاالت معينة، ووجدت حالة منها قبل موته، فهذه تورث عنه بحكم 

 الرشع وتقسم قسمة مرياث.

ثانيهام: مقدار التعويض املرشوط يف الوثيقة حال الوفاة وفقًا لنظام الرشكة وهو يدفع ملن رشط هلم و

 بحكم الرشط.
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ذلك أن املشرتك ال يستحق التعويض، وال يدخل يف ملكه ابتداء إذا وقع حادث املوت حتى نتحدث 

 معاوضة، والنص يف الوثيقة هو أن عن مصريه وانتقاله لغريه، ألن هذا املبلغ يستحق بالرشط، ألنه تربع ال

هل يستحقون  البحث:ورثة املشرتك يستحقون مبلغ التعويض أي مبلغ التأمني عند الوفاة، وعند ذلك يكون 

وهل له أن يشرتط توزيع التعويض عىل الورثة بطريقة ختالف قواعد  املرياث،بالتساوي أو عىل حسب قسمة 

 اإلرث؟

فللمشرتك أن يشرتط لغريه فيقول إذا حدثت الوفاة يدفع  التأمني،ة العربة بالرشط الوارد يف وثيق

مبلغ كذا لفالن، واخلالصة أن التوزيع يتبع الرشط الذي رشطه املشرتك إذا كان هذا الرشط متفقَا مع نظام 

 التأمني الذي ارتضاه املشرتكون عند الدخول فيه. ويقوي ذلك ما ييل:

حلكم ال يوجد قبل سببه، وبالتايل فال يدخل مبلغ التعويض يف وا الوفاة،سبب االستحقاق هو    -1

وال يوزع  الديون،ذمة املشرتك قبل موته، فال يدخل يف تركته، وبالتايل فال ينفذ عليه الدائنون وال تدفع منه 

 عىل أساس قواعد توزيع الرتكة.

ديات النفس واألطراف  مبلغ التأمني ليس تعويضًا عن فقدان النفس أو األعضاء، كالشأن يف    -2

بل تربع ومساعدة تدفع يف حالة  ذلك،يدفعها القاتل أو املعتدي لورثة القتيل، ألن هناك شخص مسؤول عن 

 ومصارفه، النظام هذا موارد فيه حتدد تعاوين أو تكافيل لنظام وفقاً  ’كاملوت وفقد األعضاء  الكوارث،

 15 .له املخصص الصندوق يف االشرتاك وقواعد

قوانني الدول العربية وغريها قد نظمت كيفية توزيع أموال املعاشات وتطبيقا عىل ذلك فإننا نجد أن 

والتقاعد فيستحقها املؤمن عليه يف حياته أما بعد وفاته فإهنا ال توزع كقسمة املرياث الرشعي وإنام هلا أنظمة 

إذا املثال نص القانون الكويتي عىل أنه  خاصة يف توزيعها وال مانع رشعا من اتباع هذه األنظمة فعىل سبيل

ن عليه أو صاحب املعاش التقاعدي أو املؤمن عليه الذي يتوىف خالل سنتني من تاريخ إنتهاء  توفـي املؤم 

 :من لكل املعاش يستحق( إناث –اخلدمة أو لذوي املفقود )ذكور 

 الزوج أو األرامل.    

 األوالد.    
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 الوالدان.    

 اإلخوة واألخوات.    

 أبناء اإلبن وبناته.    

 رشوط استحقاق املستحقني:

 يشرتط فـي الزوج أن يكون عاجزًا عن الكسب ويثبت ذلك بكتاب من املجلس الطبي العام.    

يشرتط الستحقاق )االبن/األخ/ابن االبن( أال يكون قد بلغ سن السادسة والعرشين ويستثنى     

 من ذلك:

 الكسب.العاجز عن         

الطالب بمرحلة جتاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن السادسة والعرشين عىل أن         

 لدراسية.يستمر رصف النصيب ملن بلغ هذه السن حتى هناية السنة ا

من حصل عىل مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه برشط أال يكون قد بلغ سن الثامنة         

 والعرشين ومل يلتحق بعمل أو يزاول نشاطًا خيضع فـيه ألحكام الباب اخلامس.

 يشرتط الستحقاق )البنت/األخت/ابنة االب( ان تكون غري متزوجة )عزباء، مطلقة، أرملة(.    

 يشرتط الستحقاق األب أن يثبت اعتامده عىل معاش املرحوم ابنه أو ابنته.    

 يشرتط الستحقاق األم أن تكون مطلقة أو أرملة.    

يشرتط الستحقاق اإلخوة واألخوات ثبوت اعتامدهم عىل معاش املرحوم أخيهم حال حياته     

 باإلضافة إىل توافر رشوط استحقاق األبناء.

اق أبناء االبن وبناته أن يكون والدهم متوفـًيا قبل اجلد أو توفـي وهو ال يزال يشرتط الستحق    

 مستحقًا فـي معاش املرحوم والده.

 املستحقون بعد تاريخ الوفاة:

 تستحق االبنة واألم واألخت فـي حال طالقهم أو ترملهم ألول مرة بعد وفاة املصدر.    

املصدر )علاًم بأن استحقاقهم ال يؤثر عىل مقدار أنصبة يستحق االبن واألخ إذا عجز بعد وفاة     

 16. باقي املستحقني(.

                                                           
 .63ظمة التقاعد بدولة الكويت مادة أن 16
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وكام مر فال مانع رشعا من  به،وغالب األنظمة شبيهة  والتقاعد،فهذا مثال ألحد أنظمة املعاشات 

وقد رأى  الدولة،أو من  التأمني،العمل هبذه األنظمة إذ هذه األموال هي تربع من املشرتكني يف دفع أقساط 

ويستثنى من ذلك ما استحقه املستأمن قبل وفاته فهذا  رشعا،فال مانع من ذلك  الكيفية،املتربعون رصفه هبذه 

 التوفيق. وباهلل تعاىل مر،يكون مرياثا كام 

 اخلامتة:

 البحث:أهم النتائج التي اشتمل عليها 

إال إذا كان  حتريمه،وأكثر الفقهاء املعارصين عىل  فيه،التأمني التجاري خمتلف يف حكم االشرتاك  -1

وإال إذا دعت إليه الرضورة كالتأمني  العمل،قسط التأمني مدفوعا من جهة أخرى كصاحب 

ومن الفقهاء من أباح االشرتاك يف التأمني  ذلك،لسيارات ونحو والتأمني اإللزامي عىل ا الصحي،

 الرأي.والباحث يميل إىل هذا  رضورة،التجاري ولو دفع املشرتك القسط بنفسه ومل يكن 

 مالية.وليس معاوضة  والتكافل،وهو قائم عىل التربع  حالل،التأمني التعاوين  -2

 ن الرضردل القرآن والسنة عىل جواز قبول التعويض املايل ع -3

حرمة االشرتاك يف التأمني التجاري عند من حرمه ال تعني حرمة أخذ التعويضات من رشكات  -4

 التأمني التجاري 

 يرى الباحث جواز قبول التعويض املايل عن الرضر النفيس أو املعنوي -5

 يرى الباحث جواز قبول التعويض املايل عن الرضر بزيادة عن مقدار الرضر الفعيل طاملا كان هذا -6

 هو تقدير رشكة التأمني للرضر وما يستحقه مقابله 

التأمني عىل احلياة جيوز دفع مبلغ التأمني الذي حتدده وثيقة التأمني كامالً عند وقوع احلادث يف  -7

 قبوله.وجيوز للمستحقني  ،معنوياملؤمن منه، دون حاجة إىل إثبات رضر فعيل، مادي أو 

ما استحقه املتوىف قبل موته من مدفوعات التأمني فهو حق لورثته يقسم بينهم حسب قسمة  -8

 املرياث الرشعية

ما استحقه املستفيدون من التأمني بسبب موت املؤمن عليه من مدفوعات التأمني فهو حق ملن  -9

ولو كان ذلك  املدفوعات،نص عقد التأمني أو أنظمة املعاشات والتقاعد أهنم يستحقون هذه 
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مرشوط من املشاركني وإنام هو تربع  املتوىف،ألنه ال يعترب من تركة  الرشعية،خمالفا لقسمة املرياث 

 التأمني.يف أنظمة التأمني يستحقه املنصوص عىل استحقاقهم يف وثيقة 

وإنام استحقها املستفيدون بعد وفاته  وفاته،مدفوعات التأمني التي مل يستحقها املتوىف قبل  -10

 منها.فال يلزمهم سداد ديونه 

 

 


