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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة 

احلمد هلل رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، الذي أنزل الرشع القويم ، وجعله نورًا وهدى للناس أمجعني ، ليهتدوا 

به ، ويسريوا عىل منهجه ، ويرتعوا يف حياضه ، وليتمتعوا يف جنة الدنيا استعدادًا للحظوة بجنة اآلخرة ، وهو ما 

، ولذلك كانت الدنيا  "يا جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة إن يف الدن "قاله ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل : 

وقالوا احلمد هلل مزرعة لآلخرة ، وهو ما رصح به القرآن الكريم بقوله تعاىل عىل لسان أهل اجلنة يف اآلخرة : ) 
ل تعاىل ، وقا 74( الزمر / اذلي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من اجلنة حيث نشاء فنعم أجر العاملني 

وبرش اذلين آمنوا وعملوا الصاحلات أن لهم جنات جتري من حتتها األنهار لكما  "عن أهل اجلنة يف اآلخرة : 
رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا اذلي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها 

 م .  ، ونسأل اهلل أن جيعلنا منه 25البقرة /  "خادلون 

إىل  وهو اهلاديوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد ، رسول اهلل ، املبعوث رمحة للعاملني ، الذي بني الرشع املبني ، 

الرصاط املستقيم ، وقد بلغ الرسالة ، وأدى األمانة ، ونصح األمة ، وأزال الغمة ، وجاهد يف اهلل حق جهاده ، ثم 

حلق بالرفيق األعىل ، وقد تركنا عىل بيضاء نقية ، ليلها كنهارها ، ال يزيغ عنها إال هالك ، اللهم صل وسلم 

عىل الصحابة الغر امليامني ، قادة الدعوة ، وأمناء الرسالة ، وبارك عليه وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين، و

واحلاملني لرايات احلق، وألوية اجلهاد املبني ، وهم أفضل جيل عرفه التاريخ ، وعن التابعني ومن تبعهم بإحسان 

 إىل يوم الدين ، وعنا معهم أمجعني . 

  وبعد:

 :والسنةالرشيعة التامة والكاملة بالقرآن 

ايلوم أكملت لكم دينكم وأتممت ) عاىل أتم الدين والرشع ، وأكمله بشكل عام ، فقال تعاىل : فإن اهلل ت
، وجاءت السنة النبوية بيانا كامال ، وأصبح منهج  3( املائدة / عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناَ 

تركت فيكم أمرين  "عليه وسلم :  اهلل تعاىل واضحًا ومستقياًم ، وهو ما رصح به احلبيب املصطفى بقوله صىل اهلل

متسكتم : أي : أخذتم واعتصمتم ، رواه مالك ، املوطأ ص  "لن تضلوا ما متسكتم هبام : كتاب اهلل وسنة نبيه  

( ، فكان القرآن والسنة  240/  2كتاب القدر، ورواه احلاكم عن أيب هريرة مرفوعًا ) فيض القدير  3رقم  560

رشية حتى تقوم الساعة ، بام فيهام من أسس قويمة ، وقواعد عامة ، وضوابط شاملة ، أسايس الترشيع الدائم للب
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تعم وتشمل الفروع واجلزئيات التي ال تنتهي ، والتي تتكرر بتكرر األيام واألزمان ، والوقائع واألحداث، مع 

ن واألحوال ، والناس وال يتبدل مع تغري األزما ال يتغريوجود أحكام فرعية وجزئية يف القرآن والسنة مما 

والشعوب ، ألهنا تتعلق بأمور ثابتة ومستقرة وفطرية يف جبلة اإلنسان والكون واحلياة كالزواج ،والعالقة بني 

الزوجني واآلباء واألمهات واملرياث ، والصالة ، والزكاة ، والصوم ، واحلج ، والرضا يف العقود ، وصلة الرحم 

 ئ العدل ، واألخالق ، وغري ذلك .والنفقات ،وبعض العقوبات ، ومباد

 االجتهاد:فتح باب 

ختريج الفروع واجلزئيات  األول: أمرين،ويف ذات الوقت فتح القرآن والسنة باب االجتهاد يف األحكام ملعاجلة 

 كثري،وهذا  والسنة،املتكررة واملتفرعة عن األصول والقواعد والضوابط والقياس واملبادئ العامة يف القرآن 

ويف كل  يوم،واملسائل املستجدة، واملخرتعات اجلديدة يف كل  احلياة،مواجهة األمور الطارئة يف  :الثاينواألمر 

 وثانية.دقيقة 

امء جزاهم اهلل خريًا منذ انتهاء الوحي بعد وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ويف عهد وقام بذلك العل

الصحابة رضوان اهلل عليهم ، ومن بعدهم طوال التاريخ اإلسالمي الزاهر وحتى يف عرص االنحطاط والتخلف 

خرًا من الترشيع واألحكام الفقهية نسبيًا ، وترك لنا العلامء والفقهاء واألئمة واملجتهدون ثروة ضخمة ، وتراثًا زا

الرد عىل من أخلد إىل األرض  "ال مثيل هلا يف العامل ، حتى صنف السيوطي رمحه اهلل تعاىل كتابه املاتع القيم 

وأقام األدلة عىل ذلك ، وعرض األمثلة الكاملة طوال العصور ، حتى  " وجهل أن االجتهاد يف كل عرص فرض

 احلارض . وصل األمر إلينا يف العرص

 وأمهيته: مشكلة البحث

وقد تقرر عقد املؤمتر السادس عرش لألئمة هذا العام  سنة،يقوم جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا بعقد مؤمتر كل 

األمني العام ملجمع  الصاوي،وطلب مني فضيلة األستاذ الدكتور الشيخ صالح  تكساس،بوالية  هبيوستن،

 االستثامر،وما يتعلق به من  التقاعد، "أن أكتب موضوعًا ملعاجلة مشكلة  تعاىل،، حفظه اهلل الرشيعة بأمريكافقهاء 

وعني حفظه اهلل  ،“ حساب التقاعد وقوانينه "حتت عنوان  ،“وما يتصل بذلك من مسائل  احلياة،والتأمني عىل 

 اآلتية:املسائل 

 منها.وما يتعلق بسحب األموال  التعاقد،أنواع خمتلفة من حسابات  – 1

 التقاعد.حكم الزكاة ملختلف أنواع صناديق  – 2
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 احلرام.وعدم القدرة عىل التحرر من جوانب  حرام(وأخرى  حالل،أموال  )امتالك احلسابات املختلطة – 3

  التقاعد.واالقرتاض من حسابات  األموال،سحب  – 4

  بشأهنا؟و املمنوع وما هو املسموح به أ االستثامر،صناديق  – 5

 الرضورة.ومدى املسموح يف حالة  احلياة،والتأمني عىل  – 6

   حمبكم. ،“وقلوب العباد  البالد،وأنار بكم  سيدي،بارك اهلل فيكم يا  "وختم كتابه بالدعاء 

وأمام اجلاليات املسلمة يف ديار املهجر  عامة،وال شك أن هذه األمور متثل مشكالت وعقبات أمام املسلمني  

 بحثها،مما يقتيض  عنها،وحيتار الكثريون يف بيان حكمها الرشعي واجلواب  عنها،وتكثر األسئلة  خاصة،

 وجدواها.عىل أمهيتها مما يدل  فيها،واختاذ القرار املناسب  مجاعيًا،ومناقشتها  وعرضها،

 :البحثأسئلة 

 األنواع؟؟وهل ختتلف األحكام الرشعية حسب  أنوعه؟وما هي  التقاعد؟ما هو  – 1

  التقاعد؟؟هل يدفع املسلم زكاة املال املوجود له يف حساب  – 2

وكيف يتجنب  العمل؟فام  حرامًا،وكان بعضها حالالً وبعضها  التقاعد،إذا اختلطت األموال يف حسابات  – 3

 احلالل؟؟ليسلم له ماله  احلرام؟املسلم املال 

 منه؟؟؟وهل له أن يقرتض  شيئًا؟؟هل حيق للمشرتك يف حسابات التقاعد أن يسحب من ماله  – 4

وما هو  يتعطل؟؟؟ى ال فكيف يستثمر حت املاليني،ويصل إىل  بعض،إن أموال التقاعد يضم بعضه إىل  – 5

 املمنوع؟؟؟وما االستثامر  به؟؟االستثامر املسموح 

فهل التأمني عن  التقاعد،ليعطى بدل التأمني إىل الورثة غالبًا كبدل  احلياة، التأمني عىلمما يرتبط بالتقاعد  – 6

 وحرام؟؟؟احلياة جائز أم ممنوع 

الناقص بتتبع بعض األنظمة والقوانني حلسابات التقاعد يف  االستقراءاعتمد البحث عىل منهج  :البحثمنهج 

 املوجودة،للنصوص  التحليلومنهج  االستيعاب،دون  الرشكات،وبعض  املؤسسات،وبعض  العامل،بعض بالد 

  املوفق.واهلل  وار،واحلوهو اهلدف من املؤمتر والبحث واملناقشة  وحالة،لبيان احلكم الرشعي لكل مسألة 

سيكون له دراسة خاصة يف مبحث مستقل، ولذلك  ورد،أو كل سؤال مما  سبق،كل مسألة مما  : إنالبحثخطة 

  وخامتة.جاءت اخلطة يف مقدمة وستة مباحث 

 وخطته. ومنهجه، وأسئلته، وأمهيته، البحث،وهذه هي املقدمة التي تبني مشكلة 
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 املدة.وحكم السحب منه قبل ميض  وأنواعه، التقاعد،تعريف  األول:املبحث 

  واملستقبيل. احلايل، التقاعد،حكم الزكاة عىل أموال  الثاين:املبحث 

 احلالل.والعمل عىل تنقية املال  التقاعد،حكم املال املختلط يف حسابات  الثالث:املبحث 

 منها.سحب أموال التقاعد واالقرتاض  الرابع:املبحث 

  التقاعد.أموال  امس: استثامراخلاملبحث 

 بالتقاعد.التأمني عىل احلياة وارتباطه  السادس:املبحث 

 والسداد.ونسأل اهلل التوفيق  فيه،والتوصيات  البحث،اخلامتة عن نتائج 

 م. 2019 / 1/  12 -هـ  1440/  5/  6 –كنتاكي  –لويفيل 

 خبري املجامع الفقهية –عضو جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا  –الزحييل  الدكتور حممداألستاذ 
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تعريف التقاعد وأنواعه: املبحث األول  

  نازلة:التقاعد مسألة  أوالً:

عن معناها اللغوي ،  ال خترجاملصيبة والشدة التي تنزل بالناس ، وهي يف االصطالح :  النازلة يف اللغة

يف النوازل، أي : املصائب العامة ، والشدائد  جيوز القنوتواستعملها العلامء والفقهاء هبذا املعنى ، وقالوا :

(  176 /5املدهلمة ، كالعدو والقحط والوباء والعطش والرضر الظاهر باملسلمني ) رشح النووي عىل مسلم 

املسائل التي سئل عنها املشايخ املجتهدون يف املذهب ، ومل جيدوا  "أهنا ، وعرفها ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل ب

( ،ويعني املسائل املستجدة التي مل يرد بذاهتا  142/  1) حاشية ابن عابدين "فيها نصًا، فأفتوا فيها خترجيًا 

وباختصار فالنازلة نص ، فلم يتوقفوا عنها بل أفتوا قياسًا عىل النصوص، أو قياسًا عىل القواعد والضوابط ، 

هي : احلادثة التي حتتاج حلكم رشعي لبيانه للمسلمني لألخذ به والعمل عىل تطبيقه يف حياهتم ، ويقول 

النوازل أو الواقعات أو العمليات هي املسائل أو  "شقيقي األستاذ الدكتور وهبة الزحييل رمحه اهلل تعاىل : 

نص ترشيعي  ال يوجداألعامل ، وتعقد املعامالت ، والتي املستجدات الطارئة عىل املجتمع ، بسبب توسع 

( ، ولذلك حيتاج الناس إىل  9) سبل االستفادة من النوازل ص  "أو اجتهاد فقهي سابق سيطبق عليها  مبارش

العامل والفقيه واملجتهد لبيان أحكام النوازل املستجدة ، والوقائع الطارئة ، ليعرف الناس أحكام دينهم ، 

عىل البيضاء النقية ، وليتأكدوا أن الرشيعة صاحلة لكل زمان ومكان حتى تقوم الساعة ، ولذلك قال ويبقوا 

فليست تنزل باملسلمني نازلة إال يف كتاب اهلل الدليل عىل سبيل اهلدى إليها  "اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل : 

باب اجتهاد الرأي عىل األصول عند  " تعاىل : ( ، وقال ابن عبد الرب املالكي رمحه اهلل 20) الرسالة ، له ص "

 ( .  844/  2) جامع بيان العلم وفضله ، له  "عدم النص يف حني نزول النازلة 

 مىض،وليس له وجود فيام  احلارض،من النوازل واألمور املستجدة يف العرص  التقاعد،وحسابات  التقاعد،إن 

 والدولة لكسببل ألرباب العمل  وغريهم،ألمهيته وفائدته للعامل واملوظفني  أمجع،وشاع وانترش يف العامل 

 والعامل،وخاصة بعد شيوع اجلانب اإلنساين واالجتامعي يف أنظمة العمل  معهم،الثقة من العاملني 

وفرض نفسه عىل  الزاخر،المي له أحكامًا يف تراثنا القديم والفقه اإلس ال نجدلذلك  الدولة،ومؤسسات 
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وبيان حكمه الرشعي، ومدى موفقته للدين والعقيدة واحلالل  فيه،العلامء والفقهاء واملجتهدين للنظر 

  واحلرام.

 وتعريفه:أسامء التقاعد  ثانيًا:

الضامن  فمن ذلكولكنها كلها تصب يف حمور واحد،  وخمتلفة،ونبادر إىل القول أن التقاعد له أسامء متعددة  

ومعاشات احلكومة واملؤسسات  االجتامعي،والتكافل  التكمييل،واملعاش  والتقاعد، واملعاش، االجتامعي،

 اخلدمة،ومكافأة هناية  للمعلمني،وصندوق التوفري  االجتامعية،والتأمينات  املعاشات،أو صندوق  العامة،

 العمل.ة وقد تكون منحة من جه

كاملوظف أو العامل حيصل عليه مكافأة له  مايل لشخصتعويض  وباختصار أنهعام  التقاعد بشكلوتعريف 

أو موته  أو لعجز، العمل،أو إلصابته بعاهة يف  معينة،أو بعد بلوغه سنًا  السنوات،ألداء العمل بعد عدد من 

  وعائلته.تعويضًا ألوالده 

ومجعه لدى الدولة أو  العامل،زء من املرتب أو املنحة الشهرية للموظف أو من خصم ج التقاعد غالباوينطلق 

حتى حيني الوقت  باستثامره،والقيام  والعامل،وضمه إىل ما خيصم من باقي املوظفني  الرشكة،املؤسسة أو 

واألوالد  للزوجة،دفعة واحدة أو عىل دفعات أو تقديمه راتبًا شهريا ً ملستحقه،لدفعه  عليه،املقرر أو املتفق 

 للعجز،أو  الالجئني،ولدعم الفقراء واملحتاجني أو  املعوق،وقد يكون التقاعد كمخصصات  الصغار،

 أخرى.أو ألسباب  واملرض،

سبيل املثال ال  عىلمنها  العامل، واألنظمة يفوقد صدر بشأن التقاعد أو الضامن االجتامعي عدد من القوانني 

ونظام  االجتامعي،وقانون التكافل  املعاشات،وقانون  التقاعد،وقانون  االجتامعي،احلرص قانون الضامن 

والنظام  املدين،النظام  مثل:ويف بلد واحد يوجد أكثر من نظام للتقاعد وبأسامء خمتلفة  التكمييل،املعاش 

 وغريها. املدنية،املوحد ملد احلامية والنظام  املنافع،ونظام تبادل  العسكري،
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ومن  أخرى،ومن مؤسسة إىل  قانون،وختتلف من قانون إىل  بينها،وهذه القوانني واألنظمة متفاوتة جدًا فيام 

أو  اخلاص،ولذلك جيب احلصول عىل القانون  الوحدة،بل يف الدولة  دولة،ومن دولة إىل  رشكة،رشكة إىل 

 املشرتكة.واملبادئ  العامة،وإنام نعرض القواعد  له،الدقيق ملعرفة احلكم  اخلاص،النظام 

  :التقاعدأنواع  ثالثًا:

إن التقاعد أنواع خمتلفة ومتعددة ، وهو ما يظهر من األسامء والتعريف السابق ، وإن اختالف األنواع يؤدي 

احلكم عىل اليشء فرع عن  "إىل اختالف األحكام ، كام سنرى يف املباحث التالية ، ألنه كام يقول الفقهاء: 

حًا ، ويتوجب عىل السائل واملستفتي أن فيجب بيان الصورة واملسألة ليكون احلكم مناسبًا وصحي "تصوره 

يكون دقيقًا وصادقًا يف حتديد املوضوع املسؤول عنه ، وجيب عىل العامل واملفتي أن يكون لديه إملام كاٍف ، 

ومعرفة دقيقة بالواقعة التي يفتي هبا ، مع فهم ما حييط هبا من الظروف ، والدوافع هلا ، لتحديد األهداف التي 

الذي وضعه ، وما سينتج من  أو النظامن سؤاله، والفاعل من فعله ، واملرشع من القانون قصدها السائل م

نتائج ، ولذلك يكلف املفتي أو الباحث باالستفصال عن اجلوانب واألطراف ، ليتم حسن التكييف ، وليأيت 

بأهل اخلربة النص الرشعي أو احلكم املجتهد به متطابقًا مع الواقعة العملية ، حتى جيب االستعانة 

هلا  مناسباواالختصاص يف القضية ذاهتا ، ليكشفوا له عن حقيقتها ، وليتعرف عىل جوهرها ، وليكون احلكم 

. 

 أمهها:ونذكر  كثرية،وإن أنواع التقاعد 

  احلكومي.التقاعد احلكومي والتقاعد غري  – 1

 االختياري.التقاعد اإلجباري والتقاعد  – 2

  احلياة.التقاعد يف احلياة والتقاعد عىل  – 3

 والسبعني.كاألربعني واخلمسني والستني واخلامسة والستني  معينة،التقاعد عند سن  – 4
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التقاعد عند أداء سنوات حمددة يف الوظيفة أو العمل ، وخيتلف ذلك حسب الدول ، وحسب املؤسسات  – 5

واملقاصد ، مثل قضاء عرشين سنة يف العمل أو الوظيفة ، ، وحسب الرشكات ، وكثريًا ما تتفاوت األهداف 

وحيال الشخص إىل التقاعد ومل يبلغ األربعني من عمره ، ليعمل عمالً حرًا باإلضافة لراتبه التقاعدي ، أو 

ليستثمر ما مجعه من أموال مع راتبه التقاعدي ، وقد تتعمد بعض الدول ذلك لفتح املجال أمام اجليل اجلديد 

م العمل والتوظف ، بينام حترص بعض الدول أو املؤسسات أو الرشكات عىل بقاء الشخص يف عمله الستال

أكرب قدر ممكن لالستفادة من خربته وجتربته ، وحتى ال حتتاج ملوظف جديد أو صغري  يضطرها لتعليمه 

 وتدريبه عىل العمل من جديد .

أو  خدمته،رته عىل سحب املبلغ إىل بعد انتهاء أو عدم قد شاء،التقاعد مع حق صاحبه باستالمه متى  – 6

 سحبه.ويف احلالة األوىل تقوم بعض الدول بفرض رضيبة معينة عىل املبلغ املستحق حلمله عىل عدم  وظيفته،

بعد  أو شهرية،أو عىل أقساط  دفعات،أو عىل  واحدة،التقاعد مع احلصول عىل املال املستحق دفعة  – 7

  الوفاة.

ثم حتوله  الرشكة،والتقاعد الذي تستلمه املؤسسة أو  الدولة،التقاعد وضم األقساط املستلمة خلزينة  – 8

 كاملرابحة،أم االستثامر يف طرق حالل  كالربا،وهنا تتفاوت وسائل أو أساليب االستثامر من حرام  لالستثامر،

 سنرى.كام 

 اىل.تعكام سنرى إن شاء اهلل  اخلاص،ولكل نوع أو فرع حكمه 
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 حكم الزكاة عىل مال التقاعد: املبحث الثاين

ومتثل أحد أهم جوانب التكافل االجتامعي  مالية،وهي عبادة  اإلسالم،وأحد أركان  دينية،إن الزكاة فريضة 

وأحد أركان النظام االقتصادي يف  الفقر،وأحد العنارص األساسية للمسامهة يف القضاء عىل  املسلمني،بني 

  األموال.وعدم االكتناز والبخل والشح وتكديس  املايل،اإلسالم يف حتريك املال وتفتيته ويف النشاط 

وال جتب الزكاة إال إذا توفرت فيها رشوط رشعية كثرية ، أمهها : أن يكون الشخص مالكًا للامل ، وأن يكون 

 يف النقدية املتمثلة بالعملة الورقية ، كالدوالر ، واجلنيه ، واللرية ، من  األموال الزكوية ، وهنا تنحرص

غرامًا  85يف  الرشع بعرشين دينارًا  ذهبيًا ، ويساوي  واليورو ، وغريها ، وأن يبلغ املبلغ نصابًا ، وهو مقدر

دوالرًا (  3400، ويقدر يف كل بلد بعملته بحسب سعر الذهب ، ويقدر يف أمريكا )  24من الذهب ، عيار 

فأكثر حتى املاليني ، وأن يمر عىل هذا النصاب حول ، أي سنة قمرية ، من تاريخ اكتامل النصاب دون أن 

يستعمله مالكه خالل السنة ، وأن يكون حتت حيازة املالك ، بأن يستطيع الترصف به باالستفادة منه إن شاء ، 

 وط .وأن يمكنه استعامله واستثامره ، وغري ذلك من الرش

وينقسم اجلواب يف احلكم الرشعي إىل ثالثة  السابقة،أما زكاة أموال التقاعد فيجب أن تتوفر فيه الرشوط 

  رئيسية:أقسام 

: إذا كان املبلغ ال يمكن استالمه إال بعد انتهاء  االستالم بعد اخلدمة دفعة واحدة: أوال : القسم األول 

مل ، وال يمكن لصاحب التقاعد سحب حقه إال يف املستقبل ، اخلدمة ، أو بعد الترسيح من الوظيفة والع

فهذا املال ال زكاة عليه عىل صاحب التقاعد ، ألن من رشوط الزكاة أن يكون املال مملوكًا ، وأن يتحقق متام 

امللك لصاحبه ، وهو يعني أن يكون قادرَا عىل حيازته بوضع اليد عليه ، وأنه يستطيع مبارشة حقوق امللكية 

يه ، ويف هذا القسم من التقاعد ال يستطيع صاحبه حيازته إال إذا بلغ سن التقاعد ، أو انتهاء املدة املتفق عل

عليها ، أو املنصوص عليها يف النظام أو القانون، فال زكاة عليه حتى يقبضه املستحق للتقاعد ، فإن قبضه بعد 

عىل قبضه واستالمه ، والقدرة عىل الترصف  ذلك فيجب عليه دفع زكاته عن سنة ماضية واحدة حني القدرة

 فيه .
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أو  املبلغ،إن هذا احلكم الرشعي عىل زكاة التقاعد ال يتغري إن أخذت الدولة الرضائب عىل  :1مالحظة 

  قبضه.وإنام يزكي الباقي الذي  األخرى،الغرامات 

 قبضه،ال جتب الزكاة عىل هذا املال إال بعد مرور سنة قمرية عىل  املعارصين:قال بعض العلامء  :2مالحظة 

  للاملك.لتحقق امللكية التامة 

ولتطهري املال املجمد واملدخر  األكثرين،ألنه قول  به،وأرى أن القول األول هو الراجح الذي جيب العمل 

وفيه  الزكاة،كني وبقية مستحقي وألن فيه رعاية حلق الفقراء واملسا املاضية،عىل اسم صاحبه يف السنوات 

 .للجميعوحتقيق مقاصد الزكاة  ماله،وتزكية  للمزكي،ثواب وأجر 

صاحبه إال  ال يستلمهإذا كان املستحق من التقاعد  :شهرياالستالم بعد اخلدمة براتب  الثاين:القسم  ثانيًا: 

 هنائيًا،إال براتب شهري فال جتب عليه الزكاة  ال يقبضهوأنه  عليها،بعد هناية املدة املتفق  أو اخلدمة،بعد هناية 

وهو عدم  الزكاة،قياسا عىل عدم الزكاة عىل الراتب الشهري للموظف أو العامل لفقدان رشط من رشوط 

ومل يكن  حيازته، عىل بل مل يكن قادراً  حيازته،وأن املال قبل ذلك مل يكن حتت  يده،حوالن احلول عليه يف 

  حينئذ.فال زكاة عىل املستحق للتقاعد  عليه،يبارش حقوق امللكية 

الزكاة فيجب عليه  فوق(دوالر فام  4000)إذا بلغ الراتب الشهري نصابًا  املعارصين:لكن قال بعض العلامء 

حصاده،  نصابًا وعندقياسًا عىل اإلنتاج الزراعي فإنه جتب الزكاة عليه متى بلغ  عليه،حوالن احلول  دون

 التقاعد.وكذلك راتب  الشهري،وكذلك الراتب 

 النصاب،الزكاة عىل الراتب الشهري هنائيًا وإن بلغ  جتب وقالوا: ال ذلك،وخالف مجهور العلامء املعارصين 

 النص،ألنه قياس يف مورد  الزراعي، يصح القياس عىل اإلنتاج وال باتفاق،الشرتاط حوالن احلول عىل النقد 

وهو املعمول به يف  الراجح،والقول األول هو  النص،أنه ال قياس مع  تقول:والقاعدة األصولية والفقهية 

 اإلسالمية.سائر البالد 

حب ما دفعه يف أي : إذا كان املشارك بالتقاعد يستطيع س ثالثا: حالة حق املستحق بسحب التقاعد متى شاء

وقت شاء ، فإذا بلغ ما دفعه ومجعه نصابًا ) أربعة آالف دوالر فأكثر، أو ما يعادل النصاب يف بلده الذي 
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يشارك فيه بالتقاعد ( ، وحال عىل ماله العام احلول ، فيجب عىل املالك أو املستحق للتقاعد الزكاة ، وهي 

ملدخر كل سنة ، وذلك لتوفر رشوط الزكاة ، وكأن املال املدفوع اثنان ونصف باملائة من املال أو من املبلغ ا

للتقاعد حتت يد صاحبه مبارشة  ،ويف حيازته ، ويستطيع أن يبارش حقوق امللكية عليه ، مثله مثل املال الذي 

وديعة يضعه  يدخره يف جيبه أو يف صندوقه احلديدي ، أو املال الذي يضعه وديعة يف البنك أو املرصف ، أو

يستثمر ، ألن املالك  عطله بمشيئته وإرادته ،  حيتج أنه معطل ، أو ال يعرتض ، أو عند صديقه ، وال يقال أو

وأن الرشع والفقهاء يقولون إن النقد نام بالقوة ، وإن صاحبه خمري بني تركه بدون استثامر أو يقوم بنفسه 

يق غريه بالرشكة واملرابحة ، ويبقى حق الفقراء باستثامره وجني األرباح منه ، وإما أن يستثمره عن طر

 واملساكني وسائر املستحقني للزكاة باقيًا .

ويمحق اهلل  خيلفه،وما تنفقوا من خري فهو  يره،ومن يعمل مثقال ذرة رشًا  يره،ومن يعمل مثقال ذرة خريًا 

 القصد. من وراء واهلل أنثى،واهلل ال يضيع عمل عاماًل منكم من ذكر أو  الصدقات،الربا ويريب 
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 حكم حسابات التقاعد املختلطة: املبحث الثالث

 

إن املشرتكني يف التقاعد أخالط متعددة ، وأجناس خمتلفة ، وأنامط متفاوتة ، وإن أموال كل منهم ال يعلم 

مصدرها إال اهلل تعاىل ، وفيها قطعًا احلالل ، وفيها احلرام ، وال يمكن للدولة ، أو املؤسسة ، أو الرشكة ، أن 

ة عىل التحرر من جوانب احلرام ، بل إن الدولة غالبًا ، متيز بني املال احلالل ، واملال احلرام ، مع عدم القدر

واملؤسسات ، ورشكات  التقاعد ، يقومون باستثامر األموال املجمعة واملدخرة لدهيم يف الربا وطرق االستثامر 

احلرام كالرشكات املحرمة ، واألسهم املحرمة ، والتجارة املحرمة يف بيع اخلمر واخلنزير وامليتة  وجتارة 

سلحة، وغري ذلك ، فام العمل ، وكيف يترصف املساهم ، واملشارك ، ومستحق التقاعد يف ماله ؟ وما األ

 احلرام؟؟؟وكيف ينقيه من  به؟يستثمر 

 أحواهلم،فيلتجئون للعلامء والفقهاء باألسئلة والفتاوى عن  املسلمون،ويبتىل به  ملموس،وكل ذلك واقع 

 الرشعي؟؟وبيان احلكم  للجواب،ء الرشيعة بأمريكا وهذا املؤمتر وهذا مطروح أمام جممع فقها وأمواهلم،

  التوفيق.وإننا نقول وباهلل  

  :عام اختالط احلالل واحلرام أمر أوالً:

احلالل بني ، واحلرام  "يقول احلبيب املصطفى صىل اهلل عليه وسلم ، فيام رواه النعامن بن بشري ريض اهلل عنه : 

بني ، وبينهام أمور مشتبهات ، وسأرضب لكم يف ذلك مثاًل : أن اهلل تعاىل محى محى ، وإن محى اهلل حرام ، وأن 

رقم  28/  1، ويف رواية البخاري 334/  5يهقي رواه الب "من يرعى حول احلمى يوشك أن خيالط احلمى 

احلالل بني ، واحلرام بني ، وبينهام  ":  264/  5،والبيهقي  1599رقم  27/  11، واللفظ له ،ومسلم  52

مشبهات ال يعلمها كثري من الناس  ، فمن اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه ، ومن وقع يف الشبهات : 

وشك أن يقع فيه ، أال وإن لكل ملك محى ، أال وإن محى اهلل يف أرضه حمارمه ، أال كراع يرعى حول احلمى ، ي

 . "وإن يف اجلسد مضغة : إذا صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسدد اجلسد كله ، أال وهي القلب 
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ه رسوله صىل اهلل ورشح الكريم،وكل ذلك بينه اهلل تعاىل يف كتابه  اهلل، ما حرمهواحلرام  اهلل،واحلالل ما أحله 

 تعاىل.وفصله الفقهاء رمحهم اهلل  وسلم،عليه 

وكثريًا ما خيتلط احلرام  شخصني،وخيتلط احلرام بني  الواحد،وخيتلط احلالل واحلرام أحيانًا يف مال الشخص 

فإذا أراد أحد املالك  املشكلة،وتعدد أصحاهبا، وهنا تتحقق  مصادرها،وتعدد  األموال،واحلالل عند اختالط 

 تعاىل.هذا ما سنعرضه إن شاء اهلل  يعمل؟؟وماذا  يفعل؟فكيف  املختلط،أن حيصل عىل ماله من الرصيد 

  :احلل األصل يف املال ثانيا:

وما يف السامء  وأعامقها،وما يف البحار  وطبقاهتا،إن املال هو كل ما يستفيد منه اإلنسان مما خلقه اهلل يف األرض 

وإن ما حرمه  كثرية،ألن مجيع ذلك خلقه اهلل حالالً لإلنسان بنص القرآن الكريم يف آيات  البرش،يطوله مما 

قل ال أجد يف ما أويح إيل حمرما ىلع طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو  " تعاىل: واستثناء، لقولهقليل 
باغ وال اعد فإن ربك  اضطر غريدماً مسفوحاً أو حلم خزنير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغري اهلل به فمن 

 ,  145األنعام / "غفور رحيم 

مثل كل ذي ناب  أيضًا،مور معينة ويضاف هلا أ اخلنزير،وهي امليتة والدم املسفوح وحلم  حمدودة،فاملحرمات 

 الطري.وكل ذي خملب من  السباع،من 

واحلرام يف املعامالت بسبب سعي اإلنسان وكسبه ، منها الربا ، والغش ، وأكل مال الغري، والغصب ، 

والرسقة ، وغريها  ، مما يؤدي إىل مجع املال احلرام الذي يستخدمه صاحبه ويستغله وينتفع به ويسعى 

ره يف مجيع املجاالت ، وال يأبه حلرام وال حالل ، واملهم عنده الطمع يف مجع املال واكتنازه ، حتى لو الستثام

 "كان عنده واد من ذهب لتمنى الثانية ، ألن حب املال ومجعه واكتنازه غريزة عند اإلنسان ، قال اهلل تعاىل : 

ة من اذلهب والفضة واخليل المسومة زين للناس حب الشهوات من النساء وابلنني والقناطري المقنطر
، وإذا مجعه الشخص  14آل عمران /  " واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة ادلنيا واهلل عنده حسن المآب

فإنه يضع ماله يف املؤسسات والرشكات الستثامره وخيتلط بأموال اآلخرين الطاهرة النقية التي مجعوها من 

 ضها . احلالل ، وهو حمل املشكة التي نعر
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ويقابل وسائل احلرام  مئات العقود احلالل ، وطرق الكسب احلالل ، التي فتحها الرشع احلنيف ، ووضعها 

أمام العباد ليكون رزقهم حالالً ، وكسبهم حالالً ، ومطعمهم حالالً، ومرشهبم حالالً ، لينعموا بفضل اهلل 

ثامره بأنفسهم ، ولكن قد يعجزون عن املامرسة وبركته ، ويفيض املال يف أيدهيم ، فأوجب الرشع عليهم است

اآلن ، فيضطرون إىل االستعانة باملؤسسات  وهو قليلالشخصية فيلجؤون إىل غريهم من األفراد ، 

والرشكات ، مما يؤدى الختالطها بأموال اآلخرين املكتسبة من حالل أو حرام ، وعند سحبها تظهر املشكلة 

 ل ، وتنقيته مما علق به من احلرام ، وهو موضوع املبحث.عند حرص املسلم عىل املال احلال

  :احلراموسائل تنقية احلالل من  ثالثًا:

، وخاصة يف النقود ، وسبق حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن  ال ينجسهإن خلط املال احلالل باحلرام 

من يعمل مثقال  "، وقرر الرشع احلكيم أن كل إنسان مسؤول عن عمله وأنه  "بني احلالل بني وإن احلرام "
وكل إنسان مسؤول  " ال تزروا وازرة وزر أخرى "وأنه  " يره رشاذرة خرياً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة 

حيافظ عليه ، عن عمله ، وأن كل شاة برجلها ستناط ، وأن من حق املسلم بل من واجبه أن يرعى ماله ، وأن 

وأن يطالب به أينام كان ، ويف أي يد وقع ، ولكن جيب أن يتحرى احلالل ، وأن يقف عنده ، وأن يتجنب املال 

 احلرام قطعًا ، وإن اختلط به .

  وهي: قواعد،وأمهها أربعة  متعددة،وإن وسائل جتنب املال احلرام 

: إذا كان املال احلرام معينًا بذاته أو بعينه ، فيجب تركه  املعنيالقاعدة األوىل : االبتعاد عن املال احلرام 

والتخيل عنه وتسليمه إىل مالكه ما أمكن ، أو تسليمه جلهة ما ، ألن اهلل تعاىل أعطى املال اململوك قدسية ، 

ألكوا أموالكم يا أيها اذلين آمنوا ال ت "وحرمه عىل غري مالكه ، واألدلة عىل ذلك كثرية ، منها قوله تعاىل : 
، وحذر أشد احلذر من االستعانة  29النساء /  " بينكم بابلاطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم

وال تألكوا أموالكم بينكم بابلاطل وتدلوا  "باحلكام والقضاء ألكل مال اآلخرين باحلرام ، فقال تعاىل : 
، فامل اآلخرين يبقى حرامًا ولو  188البقرة / " بها إيل احلاكم تلألكوا أموال انلاس بابلاطل وأنتم تعلمون

إنام  "قىض به القايض ، بعلمه أو بدون علمه حلجة باطلة  ، وهو ما بينه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بقوله : 
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أنا برش ، وإنكم ختتصمون إيَل ، ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض ، فأقيض له بنحو ما أسمع ، 

 6رواه البخاري  " فليحملها أو يذرها "زاد مسلم  "بحق أخيه ، فإنام أقطع له قطعة من النار  فمت قضيت له

،  568/  4، والرتمذي  270/  2، وأبو داود  1714رقم  4/ 12، ومسلم  6748رقم   2622 /

/  2، والشافعي يف بدائع املنن  488/ ومالك يف املوطأ ص  733/  2، وابن ماجه  205/  8والنسائي 

هلل عليه وسلم يف أحاديث ،  وأكد ذلك رسول اهلل صىل ا 144/  10، والبيهقي  203/  6، وأمحد 233

هذا  "كل املسلم عىل املسلم حرام : دمه وماله وعرضه  "كثرية ، منها قوله عليه الصالة والسالم :  ووقائع

، وابن  54/  6، والرتمذي  568/  2ه أبو داودا، ورو 2564رقم  120/  16جزء من حديث رواه مسلم 

إن دماءك  "لسالم يف خطبة حجة الوداع حمذرًا : ، وقال عليه الصالة وا 3933رقم  1298/  2ماجه 

رواه البخاري  "وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، يف شهركم هذا ، يف بلدكم هذا 

/   11،  1218رقم  182/  8، ومسلم  6403رقم  2490/  6،  105رقم  52/  1،  67رقم  1/37

، وأن ما أخذ  53/  3هم ، وانظر : التلخيص احلبري ، وغري 375/  6، والرتمذي  1679رقم  169

من مال  ألمرئال حيل  "الشخص من مال غريه فيجب عليه رده قطعًا بعينه ، لقوله عليه الصالة والسالم : 

رواه احلاكم  "ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه  "ويف رواية  "أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفسه 

، والدارقطني  42572رقم  113/  5، وأمحد  100،  97/  6، والبيهقي  1785رقم  134/  2وصححه 

عىل اليد  "، وقال عليه الصالة والسالم :  1166رقم  283، وابن حبان يف موارد الظمآن ص  26،  25/  3

، وابن ماجه  482/  4، والرتمذي ، وقال : حسن صحيح  265/  2رواه أبو داود  "ما أخذت حتى تؤديه 

، وهذا  262/  2، والدارمي  94/  6، والبيهقي  47/  2، واحلاكم  13،  12،  8/  5، وأمحد  802 / 2

احلكم يف وجوب رد املال بذاته إىل صاحبه باتفاق العلامء ، فإذا أعطي الرشيك عينًا من مال غريه فهي حرام 

 عليه ، وجيب ردها قطعًا  .

سبق ، ويؤكدها ، وهو أن صاحب احلق بعني معينة يملك العني : وهذه األحكام يتبعها عكس ما  تتمة وفرع

، وال تزول ملكيته عنها أينام حلت وانتقلت ، وله حق عيني عليها ، ومن حقه أن يتتبعها يف أي يد وقعت ، 

، وغصبها آخر ، فإن املالك  أو الساعةواملثال يوضح املقصود ، فلو ملك شخص عينًا  كالسيارة أو الكتاب 
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بالبيع أو اهلبة  أو انتقلته امللكية ، وله احلق الكامل أن يطالب هبا ، ولو انتقلت العني إىل غاصب آخر ، تبقى ل

أو الوديعة أو اإلرث ، ويملك صاحب العني حق التتبع إىل أي يد وصلت ، ويأخذها جربًا عىل صاحب اليد 

احلجة له يف ذلك ، ويف موضوعنا لو كانت واحليازة ، أو بالقضاء ، واآليات واألحاديث السابقة هي الدليل و

العني عند رشيك أو عند رشكة أو عند مؤسسة بسبب مرشوع أو بسبب ممنوع رشعًا ، فإن صاحب العني 

 يقَدم عىل غريه قطعًا ، ويكون املال حالالً له ، وحرامًا عىل غريه .

كام لو كان لشخص مال حالل عند آخر   : وذلك املال يف الذمة ،واختلط بامل حرام ومشبوه:  القاعدة الثانية

حسنًا أو للمشاركة والتجارة ، أو عند مؤسسة الضامن ، أو عند رشكة التأمني ، أو عند رشكة جتارية ،  قرضا

واختلط هذا املال احلالل بامل حرام كالربا أو التجارة باخلمر واخلنزير والدخان ، فإن هذا االختالط ال يؤثر 

ألن حق صاحب املال احلالل ثابت يف الذمة ، ولصاحبه أن يطالب به كاماًل ، وعىل الطرف عىل املال احلالل ، 

الثاين املدين أن يدفع هذا املال من أي جهة كانت ، إما من ماله اخلاص ، وإما أن يأخذه من آخر، والدليل عىل 

ن الفائدة الربوية ، لقوله تعاىل ذلك ما جاء يف مال الربا ، وأن صاحب املال األصيل احلالل يستحقه كامالً بدو

يأيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بيق من الربا إن كنتم مؤمنني ، فإن لم تفعلوا فاذنوا حبرب من  ": 
، وإن  279 – 278البقرة /  " اهلل ورسوهل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون

صاحب التقاعد أو الضامن االجتامعي اختلط حقه احلالل مع ما حصلت عليه رشكة التقاعد من ربا وغريه ، 

فهذا االختالط ال يمنعه من املطالبة بحقه ، واحلصول عليه ، ويكون طاهرًا حالالً ، والقاعدة الفقهية تقول : 

 (.   108/  1) القواعد الفقهية  "احلرام ال حيرم احلالل "

إن املشرتك بالتقاعد يف مؤسسة  :احلرامحق املشرتك بالتقاعد يف مؤسسة أو رشكة تكسب من  الثالثة:القاعدة 

ولكن ختلطه بامل  املؤسسون(واألموال التي قدمها  املشرتكني،أقساط  )وأمههاأو رشكة ختتلط أمواهلا باحلالل 

 باحلرام،حرام كاستثامر أمواهلا 
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مع  املمنوعة،كوضعها يف بنوك ربوية أو املتاجرة هبا يف حمرمات كاخلمر واخلنزير والدخان وجتارة األسلحة 

صار حق املشرتك بالتقاعد أو الضامن االجتامعي خملوطًا من  اجلانبني، فهناالقدرة واالستطاعة بالتمييز بني 

   يفعل؟؟فامذا  ام،وحرحالل 

ويرتك  يساويه،أو ما  دفعه،وذلك بأن يأخذ املستحق مقدار ما  السابق،أن احلل هنا يقرب من احلل  واجلواب:

 األخرى.وال مانع من االستفادة من أرباح األموال احلالل  احلرام،الباقي الذي مصدره 

له قطعًا ، ولكن ال مانع أن يستلمه من املؤسسة أو : قلنا : إن املال احلرام وأرباحه املحرمة الحتل  فرع وتنبيه

رشكة التقاعد ، دون أن يستفيد منه ، أو ينتفع به ، وإنام يأخذه ويتخلص من ، ككل مال حرام ، وذلك بأن 

يدفعه للمصالح العامة  كاملدارس واملستشفيات وتصليح الطرق ومأوى العجزة وذوي االحتياجات اخلاصة 

املساكني ، وال حيل له ، كام يتوهم بعض الناس ، أن يشرتي به مازوتًا ليحرقه للتدفئة ، ، ويف قول للفقراء و

وال أن يدفعه للرضائب التي جتب عليه ، وإنام يتخلص منه ليدفع به الرش عنه وعن غريه ، واهلل يعلم الرس 

 وأخفى ، وحياسب عىل أكل احلرام واالستفادة منه .

: إن القاعدة السابقة عن حالة  احلالل مع املال احلرام مع عدم القدرة عىل التمييز القاعدة الرابع: اختالط املال

اختالط احلالل واحلرام وإمكان التمييز بينهام ، أما هذه القاعدة فال يمكن التمييز بني احلالل واحلرام ، 

قف املسلم حمتارًا ، ويصعب معرفة مقدار احلرام مما خيصص له ، وهذه احلالة يكثر وقوعها يف احلياة ، وي

واحلل لذلك سهل ، وذلك بأن يقوم بحساب ومجع األقساط التي دفعها يف السنوات املاضية ، ولو كانت 

طويلة وكثرية ، وعن طريق حماسب اختصايص ، أو خبري يف ذلك ،  ويقدر املال احلرام ، ولو تقديرًا احتياطيًا ، 

دة الثالثة السابقة مع التنبيه والفرع ، بأن يأخذ مقدار جمموع وحيتاط يف ذلك بقدر اإلمكان ، ثم يطبق القاع

 األقساط التي شارك هبا ، ويستلم املبلغ املقدر للحرام ، ثم يتخلص منه بالطريقة التي سبق بيانه .
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 السحب من حساب التقاعد واالقرتاض منه: املبحث الرابع

وال متيز  واحلرام،وتسعى الستثامرها يف احلالل  طائلة،جتمع أمواالً  التقاعد،ورشكات  التقاعد،إن مؤسسات 

  الرابع. هذا املبحثمما سنعرضه يف  احلالل،إال ما تقوم به بعض الرشكات التي تلتزم باالستثامر  ذلك،يف 

 وتسمح له بالسحب من حصته املشرتك،ومن وسائل استثامر أموال رشكات التقاعد أن تستثمر الرشكة مال 

أو عند االشرتاك يف صندوق التقاعد أ أو يكون ذلك  مسبق،وذلك باتفاق  رصيده،فينقص  املشارك هبا،

ويرتتب عىل  ربوي،وغالبًا ما يتم ذلك بقرض  أمواهلا،أو تسمح للمشرتك باالقرتاض من  نظامها،بمقتىض 

  ك.املشرتويف الزكاة الواجبة عىل  واحلرام،املسألتني أحكام متعددة يف احلالل 

أو  بينهام،باتفاق سابق  الطرفني،ويتم برىض  سهل،وهذا أمر  :التقاعدالسحب من رشكة  األوىل:املسألة 

وقد يكون بموجب نظام  سابقًا،وقد يتم بموجب العقد املربم بينها  احلايل،بدون اتفاق سابق بل بالرىض 

ويرتتب عىل ذلك  املشرتك،واألغلب أن السحب يتم من رصيد  به،وكل ذلك جائز رشعًا ومسموح  الرشكة،

  اآلتية:األمور 

وهذا أمر منطقي ومباح  التقاعد،ويرتتب عليه نقص احلق املكتسب له يف  الرشكة،تنقص حصته عند  - 1

وحيتمل أن يكلف ببعض املصاريف  ربوية،وال ترتتب عليه فوائد  املدخر،ألنه يسحب من ماله  رشعًا،

  عليه. ال غباروهو  للسحب،اليف والتك

 وحيازته،وكأنه حتت يده  مدخر،ألنه تبني حقيقة أن ماله  سنة،يتوجب عليه الزكاة عن كل ماله يف كل  - 2

 األخرى.وجيب عليه الزكاة إن توفرت بقية رشوط الزكاة  صندوقه،شأنه يف شأن املال املدخر يف جيبه أو 

: إن القرض يف األصل حالل رشعًا ، وورد يف القرآن الكريم  املسألة الثانية : االقرتاض من رشكة التقاعد

من  "والسنة املطهرة ، حتى سامه الرشع بالقرض احلسن ترغيبًا به ، وبيان األجر والثواب عليه ، فقال تعاىل : 
، والقرض يطلق عىل  245البقرة /  " اذلي يقرض اهلل قرضاً حسناً فيضاعفه هل أضعافاً كثريةذا 

، وسورة  18،  11، وسورة احلديد /  12الصدقات ، ويتناول القرض للعباد، وورد مثله يف سورة املائدة / 

 "اهلل عليه وسلم قال : ،وروى أبو هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل  20، وسورة املزمل /  17التغابن / 
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 841/  2رواه البخاري  "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه ، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل 

، وأخذ أموال الناس يتم باقرتاضها ، فإن كان غصبًا فهو آثم ، وفعله حرام ، ورى ابن مسعود  2257رقم 

ما من مسلم يقرض مسلاًم قرضًا مرتني إال كان كصدقتها  "ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : 

، وأمجع  1155رقم  281وابن حبان يف موارد الظمآن ص  ، 2430رقم  812/  2رواه ابن ماجه  " مرة

العلامء عىل مرشوعية القرض ، وهو قربة مندوب إليها ، والناس يتعاملون به طوال التاريخ اإلسالمي مع 

تفاوت النسبة ، وله فوائد كثرية ، فإنه حيقق التعاون ، ويمتن أوارص األخوة ، ويفرج الكرب ، وأنه وسيلة 

 وزين واملحتاجني . ملساعدة املع

كل  "حتى قرر الفقهاء القاعدة املشهورة  الدنيا،لذلك ال يوجد له مقابل يف  واألجر،والقرض هيدف للثواب 

وكاد أن يفقد من احلياة اليوم بسبب    واألمانة،عىل الثقة والصدق  ويعتمد القرض ،“قرض جر نفعَا فهو ربا 

وسيطر عىل  وغريها،وحل حمله القرض الربوي من البنوك  اس،النوفقدان الثقة بني  الديني،ضعف الوازع 

  الناس.الساحة املالية يف حياة 

 البنوك،وشاع وانترش وطغى القرض الربوي يف  تعاىل،ويف رشكات التقاعد يندر القرض احلسن لوجه اهلل 

 الرشعي؟؟؟فام هو احلكم  التقاعد،ويف رشكات 

وعىل  وثواب،وللطرفني أجر  فيه، تعاىل فهو حالل وال إشكال إن كان القرض حسنًا لوجه اهلل واجلواب:

فإن خياركم  " النبوي:تطبيقًا للتوجيه  ء،وأن يكون حسن الوفا  موعده،املقرتض أن يؤدي القرض يف 

/  4 ، والرتمذي222 /2وأبو داود  ،38، 36/  11ومسلم  ،809م  2رواه البخاري "أحسنكم قضاء 

 .767/  2ماجه  ، وابن545

ويعرضان أنفسهام وأمواهلام  وهلام مثل السوء، القيام،ومسؤوالن يوم  آثامن،وإن كان القرض بربا فإن الطرفني 

عىل القرض الربوي من رشكة  ، ويرتتب276البقرة /  "يمحق اهلل الربا  " تعاىل:لقوله  والبوار،للهالك 

 ييل:التقاعد للمشارك فيها ما 

 أخرى.وقد ختتلف من رشكة إىل  الرشكة،يرتتب نتائج خاصة ينص عليها نظام  -1
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حقه مما يستحقه من التعويض الذي  وبالتايل ينقص الرشكة،ينقص رصيد املشرتك من رأسامله يف  -2

 الوفاة.أو بعد  املدة،سيحصل عليه يف هناية 

وأنه  وماله،فإن ذلك يعني حقيقة أنه يسحب من حسابه  اخلاص،إن كان القرض من مال املشرتك  – 3

إن توفرت  سنة،فيطبق عليه حكم املسألة األوىل يف وجوب الزكاة عىل ماله كله كل  أمواله،يستطيع سحب 

 سابقًا.فيه رشوط الزكاة التي أرشنا هلا 
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 االستثامر لرشكات التقاعد صناديق : املبحث اخلامس

مع اهلدف املعلن الرئييس أنه مساعدة  الربح،وهدفها األسايس هو  طائلة،إن رشكات التقاعد جتمع أمواالً 

 الشهرية،ورواتب املوظفني عندها  اليومية،باإلضافة ملرصوفاهتا  هلم،ودفع مستحقات باهظة  املشرتكني،

وتشغلها لتدر عليها األرباح والغالت  أمواهلا،نونًا أن تستثمر وكل ذلك يقتيض عقاًل ورشعًا ونظامًا وقا

  قليل.والفوائد والنتاج الذي يغطي ما أرشنا له قبل 

 املمنوع،واجلائز واملحرم، واملسموح به أو  واحلرام،ويقرتن باحلالل  احلياة،وهنا يأيت باب االستثامر الواسع يف 

 املبحث.وهذا حمل البحث يف هذا  التقاعد؟؟ىل املشرتك يف فام هو أثر ذلك ع املرشوع،واملرشوع وغري 

 وأمهيته: االستثامر،تعريف  أوالً:

االستثامر لغة : طلب النامء والزيادة ، ومل يعرفه الفقهاء القدامى ، وله تعريفات كثرية عند العلامء املعارصين ، 

،  "استخدام األموال يف اإلنتاج وزيادة الدخل  "، ومنها  "التعامل باألموال للحصول عىل األرباح  "منها 

نتاج ، إما مبارشة برشاء اآلالت واملواد األولية ، وإما استخدام األموال يف اإل "وعرفه املعجم الوسيط بأنه 

وكل التعريفات تدل عىل معنى واحد ، وأمجلها وأخرصها  "بطريق غري مبارش كرشاء األسهم والسندات 

وهذا جمرد توضيح وزيادة للجملة األوىل ، والتعريف  "وزيادة الدخل  "التعريف األول ، وأضاف الثاين 

لة األوىل املتفقة مع اجلملة األوىل من التعريف الثاين ، وبقية التعريف الثالث ملجرد الثالث ينحرص باجلم

التنويع وتفصيل وسائل االستثامر، وال حاجة له يف التعريف ، لذلك نختار التعريف األول الختصاره وبيان 

 "ونرشحه بأنه هو   "رشوعة تنمية املال بسائر الطرق امل "اإلسالمي بأنه  االستثامرحقيقته ، ونقول يف تعريف 

رأس املال يف  باستغاللإحداث النامء والزيادة بكل سبيل مرشوع للربح والغلة والفائدة والكسب ، وذلك 

 (.  545/   3) موسوعة قضايا إسالمية معارصة ، للباحث  "أحد وجوه االستثامر املتعددة 

،  29البقرة /  "هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعًا  "وتظهر أمهية االستثامر ورضورته من قوله تعاىل :  

وإذ  "، وقال تعاىل عن اإلنسان :  61هود /  "هو الذي أنشأكم من األرض واستعمركم فيها  "وقال تعاىل : 

ليقوم هبا ويتوىل أمرها ، وهذا يدل عىل  ، أي 30البقرة /  "قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة 



 حساب التقاعد   حممد الزحييلد. 

 

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

 Mar 1st-3rd 2019 

 

مجيع املجاالت يف الرب والبحر واجلو ، وسواء  مواردها يفرضورة إعامر األرض واستثامر ما فيها، وتنمية 

احليوان والنبات واجلامد ، ألن اهلل تعاىل استخلف اإلنسان يف األرض ليعمرها ويستثمرها وينتفع بام فيها ، 

ان أن يكد ويسعى ويكدح لريبح ، وينمي الثروة واملال الذي أنعم اهلل به عليه ، ولذلك جيب عىل اإلنس

 ليتحقق معنى اخلالفة .

وهو ما  وتنميته،وأن حفظه وصيانته تقتيض استثامره  اخلمس،وجعل الرشع حفظ املال من رضوريات احلياة 

زة التملك من أقوى الغرائز وغري الروح،فاملال شقيق  املال،يتفق ويتناسب مع فطرة اإلنسان يف حب 

وأرشد إىل  املالية،رشع اإلسالم املعامالت  ومن هنا وتنميته،وكل ذلك يوجب استثامر املال  اإلنسانية،

والعدل يف  والرضا، واملرشوعية،وأمهها احلالل  املال،ووضع العلامء الضوابط العامة الستثامر  أحكامها،

  حق.اب أكل مال الغري بغري نالجت والطغيان،وعدم الظلم  املعاملة،

واستغالل املال واستعامله بطريقة ُتدر ربحًا وريعًا  وزيادته،هو احلفاظ عىل املال  عامة:والقصد من االستثامر 

وقد يتضاعف  ذلك،مع البحث عن أفضل الطرق التي تؤمن  فيزداد، وينميه،إضافيًا يستفيد منه صاحبه 

  الرشكاء.لتعود الفائدة غالبًا عىل  واملتخصصة،ما حيصل مع األثرياء والرشكات الكبرية وهو  كثرية،أضعافًا 

ألن  عليه،واحلفاظ  منافعه،كام حذروا من اإلخالل يف جني  املال،وقد حذر الرشع والفقهاء من تعطيل 

 ذلك.وأمام الرشكاء عن  تعاىل،أمام اهلل  ومسؤولوناملرشفني أمناء 

 :وأنواعهأوجه االستثامر وأساليبه  ثانيا:

ويمكن  ومتنوعًا،ولكنه تطور يف هذا العرص تطورًا كبريًا  قليلة،كان االستثامر يف املايض بسيطًا وأنواعه 

 ومها: واحلرام،تقسيمها بشكل رئييس إىل احلالل 

إلسالمي إىل جمموعات ، : صنف بعض الباحثني أساليب االستثامر يف الفقه ا القسم األول : االستثامر احلالل

عقود العمل ، حيث يكون العمل حمل االستثامر ، وصوره : االستصناع ، ورشكة األبدان أو األعامل  –وهي أ 

عقود مال مع مال ، حيث يكون املال حمل االستثامر ، وصوره : التجارة ، والرصف ،  –، ورشكة الوجوه ، ب 

ة مال وعمل معًا ، كرشكة املضاربة أو القراض باشرتاك اثنني رشك –ورشكة العنان ، ورشكة املفاوضة ،  ج 
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فأكثر بأن يقدم أحدمها املال واآلخر العمل ، وأكثر هذه األساليب متفق عليها يف املذاهب األربعة ، وبعضها 

 أجازه فريق ، ومنعه اآلخرون ، وكلها رشعت للتيسري عىل الناس ، وتأمني مصاهلم ، وتبادل املنافع بينهم ،

 وتأمني مصالح األفراد واملجتمع واألمة.

وإن ما سبق كله من أساليب االستثامر القديمة ، وتنحرص يف الزراعة والتجارة والصناعة يف مستواها القديم ، 

، والتجارة وصلت  كبرياوأضيف إليها يف العرص احلارض أساليب كثرية ومتنوعة ، فالزراعة تطورت تطورًا 

خري ومنفعة  ما فيه، والضابط فيها أن كل  ال يوصفكذلك يف اإلبداع والتطور الذي حد اخليال ، والصناعة 

ومصلحة للفرد واملجتمع فهو حالل وجائز ومسموح به رشعًا ، وكل ما هو ضار ومفسد للفرد واملجتمع 

احلالل ، فهو حرام وممنوع رشعًا ، وجيب جتنبه واالبتعاد عنه ، ومن املباحات اليوم االستثامر يف األسهم 

والصكوك اإلسالمية ، والتجارة الدولية املباحة ، والصناعات املفيدة يف مجيع املجاالت ، والتطور املفيد يف 

الزراعة ، ورشكات االستثامر املباحة واملعارصة ، وغري ذلك كثري مما يفتح األبواب الواسعة للمسلم يف هذا 

 املال احلالل ،والكسب املرشوع . العرص مما يقصد به رضا اهلل تعاىل ، وحيرص عىل 

ويضاف إليه كل ما  الفقهاء،ويشمل كل ما حرمه الرشع وبينه  :واملمنوعاالستثامر احلرام  الثاين:القسم  

 الضارة،والصناعات  احلرام،ومن ذلك الرشكات  واحلرام،اخرتعه شياطني اإلنس واجلن يف الكسب املمنوع 

والسندات  املحرمة،واألسهم  واملحرمة،والدولية يف املواد املمنوعة والنجسة  املدمرة الداخليةوالتجارة 

وبيوع الذهب والفضة  املضاربات،وعقود  الربوية،والبنوك  التجارية،ورشكات التأمني  الربا،القائمة عىل 

  ذلك.وغري  املؤجلة،

وبَينا سابقًا  احلرام،ويتجنب  ماله، والنتيجة أن املشرتك يف التقاعد جيب عليه أن يتحرى احلالل يف استثامر

 بغريه.أم كان خمتلطا  بعينه،سواء كان معينًا  احلرام،الطرق الرشعية عن وسائل التخلص من املال 
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 ومدى املسموح به يف حالة الرضورة  احلياة،التأمني عىل : املبحث السادس

يتبع أمور التقاعد ، وحسابه ، حالة التأمني عامة ، والتأمني عىل احلياة خاصة ، ومدى املسموح به يف حالة 

الرضورة ، والعمل فيام حيصل فيه املؤَمن ، أو املستحق لبدل التأمني عند رصفه ، ولذلك أحلق هبذا البحث ، 

الرشعي ثانيًا ، ونكشف عن املسموح به ثالثًا ، وخصصنا له هذا املبحث ، لنعرف التأمني أوالً ، ونبني حكمه 

ونرسع إىل القول مبارشة أن التأمني عامة ، والتأمني عىل احلياة خاصة من النوازل واملستجدات املعارصة ، 

وصار شائعًا يف احلياة ، ويشغل الناس يف حياهتم املادية والنفسية ، حتى صار الشغل الشاغل يف التفكري 

كن ال وجود له يف كتب الفقه القديمة ، وإنام تعرض له العلامء املعارصون ، واختلفوا يف واملحادثات ، ول

تفاصيله ، ونتناوله باختصار شديد ، لبيان الصلة بني التعويض املأخوذ عند التأمني عىل احلياة ، وبني حساب 

 التقاعد ، وباهلل التوفيق . 

 

 وأهدافه:وأمهيته  تعريف التأمني أوالً:

تعاون منظم تنظياًم دقيقًا بني  "وعرفه السنهوري كنظام بأنه  عقدًا،تعريف التأمني كنظام عن تعريفه  خيتلف

حتى إذا حتقق اخلطر بالنسبة إىل بعضهم تعاون اجلميع يف  واحد،معرضني خلطر  الناس،عدد كبري من 

 /7الوسيط "يتالفون هبا أرضارًا جسيمة حتيق بمن نزل اخلطر به منهم  منهم،بتضحية قليلة  مواجهته،

لتحمل املخاطر واملصائب التي تقع  عادة،فالتأمني نظام تعاوين تضامني بني األفراد يف جمال معني  ،1080

 أحدهم.عىل 

أو إىل  له،عقد يلتزم فيه املدين بمقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن  "أما التأمني كعقد فقد عرفته القوانني بأنه 

يف حالة وقوع  آخر،أو أي عوض مايل  مرتبًا،أو إيرادًا  املال،مبلغًا من  لصاحله،املستفيد الذي اشرتط التأمني 

املدين  "يؤدهيا املؤَمن له للمؤِمن  مالية،أو أية دفعة  قسط،وذلك نظري  بالعقد،أو حتقق اخلطر املبني  احلادث،

 مؤكدة،حتمل خسارة مالية قليلة  "وعرفه علامء االقتصاد بأنه  ،713املدين السوري م /  ،746املرصي م/ 

 .“أي تفضيل حالة التأكد عىل حالة عدم التأكد  حمتملة،مقابل حتمل خسارة أكرب 
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وتوسع حتى شمل مجيع  املعارصة،وأصبح رضورة يف املعامالت املالية  ،احلارضوشاع التأمني يف العرص 

 اجلوانب،فصار إجباريًا يف بعض  احلاالت،وفرضته يف أغلب  الدول،وتبنته معظم  اإلنسانية،جماالت احلياة 

كالتأمني عىل السيارات  معينة،واجتمع اإلجباري واالختياري يف جماالت  أخرى،وبقي اختياريًا يف جوانب 

  الصحي.والتأمني  والبيوت،

والباعث عىل التأمني هو احلصول عىل األمن الذي هو مطلب إنساين يف احلياة الطمئنان النفس يف حالة 

وازدادت احلاجة إىل األمن يف املجتمعات املادية  الكوارث،عىل األموال يف حالة  واالطمئنان الوفاة،

 البطالة.املرض والعجز واحلوادث الضارة واملوت واإلعاقة عن العمل وحتى  ويشمل حالة املعارصة،

وعالج اإلسالم هذا الباعث النفيس واملايل بالدعوة إىل التكافل واملواساة واإلرفاق واألمن االجتامعي بني 

وصلة  لديات،اونظام العاقلة يف  والصدقات،وفرض الزكاة  الرب والتقوى،وأمر بالتعاون عىل  املجتمع،أفراد 

ونظام بيت املال  املجتمع،والرتاحم بني أفراد  األقارب،وقرر نظام النفقات بني  والرتاحم، والتواد، الرحم،

فالتأمني هبذا املعنى من القيم اإلسالمية  يظهر،ويسد النقص أو اخللل الذي قد  اجلوانب،لريعى مجيع 

 األصيلة.

 :باختصارالتأمني وحكمه التكليفي  ثانيًا: أنواع

 وكبرياواختلفت اختالفًا واسعًا  ملعاجلته،ولكن تفاوتت الوسائل  وأمهيته، التأمني،ال ينكر أحد بواعث 

  أمهها: متفاوتة،وظهرت أنواع  الدول،حسب العقائد وأنظمة 

 عجز،وال املرض،فتؤمنهم من إصابة  والعامل،الذي تقوم به الدولة ملصلحة املوظفني  :االجتامعيالتأمني  – 1

ويسهم يف حصيلته املوظفون والعامل وأصحاب األعامل وخزينة  وأوالدهم،وترعى زوجاهتم  والشيخوخة،

 يشمل:وهذا  األرباح،وال تقصد الدولة من وراء ذلك حتقيق  الدولة،

ويسمى  الشهري،مقابل اقتطاع جزء من راتبه  آخر،نظام التقاعد للموظف بعد بلوغه سنًا معينًا أو لسبب  –أ 

  املعاش.نظام 
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 االجتامعي،هي مؤسسة الضامن  فيها،أو مؤسسة رسمية  الدولة،نظام الضامن االجتامعي الذي تقوم به  –ب 

والعامل املشرتك تعويضات يف حالة املرض أو العجز  وتقرر للموظف االجتامعية،أو اهليئة العامة للتأمينات 

  آخر.مع مسامهة املؤسسة بجزء  راتبه،مقابل اقتطاع جزء من  الوفاة،أو الشيخوخة أو 

نظام التأمني الصحي الذي تقوم به الدولة أو الرشكة لتأمني التطبيب والتداوي مقابل قسط يدفعه  –ج 

 جمانًا.املشرتك سنويًا أو 

وألن القصد منه  الرشيعة،ألنه يتفق مع مقاصد  رشعًا،من التأمني االجتامعي بمجمله جائز  وهذا النوع

لكن برشط أن  األرباح،يقصد منه املعاوضة وحتقيق  االجتامعية، والوالرعاية  الرضر،التعاون عىل تعويض 

  مرشوعة.وتستثمر بطرق  رشعًا،حتفظ األموال املجموعة بمكان أمني وصحيح 

َوفق عقد تربمه مع األفراد أو  التأمني،وتقوم به رشكات  التأمني،وهو أقدم أنواع  :التجاريالتأمني  – 2

وهو  للمتعاقدين،وملزم  الطرفني،وهو عقد رضائي من  خطر،الرشكات التجارية عىل ضامن ما يصيبهم من 

نب القوي يف املؤِمن الذي وهو عقد إذعان لتحقق اجلا الغرر،وعقد احتاميل يدخل يف عقود  معاوضة،عقد 

 فيه.يفرض رشوطه غالبًا، وهو عقد زمني يكون الزمن عنرصًا جوهريًا 

  ييل:ويشمل التأمني التجاري بحسب موضوعه ما 

، من اخلسائر واألرضار التي تلحقها من حوادث السيارات والطائرات )األرضار( ألشياءاالتأمني عىل  –أ 

 وغريها. الزراعية، والفيضان، واآلفاتوالسفن وحرائق البيوت 

التأمني عىل احلياة بصوره  - 1منها  كثرية،صور  هتددهم، ولهمن األخطار التي  التأمني عىل األشخاص –ب 

 العمل،أو قدرته عىل  صحته،أو  اجلسم،وادث التي تصيب أعضاء التأمني من اإلصابات أو احل – 2 املتعددة،

 املرض،التأمني من  – 4 السيارات،كتأميم األشخاص من حوادث  الغري،التأمني من املسؤولية عن  – 3

  ذلك.وغري 
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الفاحش الذي والتأمني التجاري ،كعقد ، غري جائز رشعًا يف مجيع صوره ، ألنه عقد معاوضة يقوم عىل الغرر 

 338 /5، والبيهقي  159/  10،رواه مسلم  "هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الغرر"يفسده ، وقد 

 434/  3، موسوعة قضايا إسالمية  30/  3، والغرر: هو ما انطوى عنه أمره ، وخفي عليه عاقبته،) املهذب 

تجاري ربا الفضل ، وربا النسيئة معا، ألنه بيع ( ، ويتضمن التأمني ال 266/  7، موسوعة فتاوى املغرتبني

نقد بنقد غري مساو له ، أو متفاضل عنه ، مع فارق الزمن ، كام أن رشكات التأمني التجاري تقوم أصاًل عىل 

أساس الربا ، وتستثمر أمواهلا يف الربا والسندات الربوية ، وألن عقد الـتأمني التجاري يتضمن امليرس والقامر 

( كام أنه يتضمن بيع الدين بالدين ، وهو حمرم  90، املائدة /  219بنص القرآن الكريم) البقرة /  املحرمني

رشعًا ، وهذا رأي مجاهري العلامء املعارصين ، وهو ما قرره جممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر الرشيف 

كرمة ، وجممع الفقه اإلسالمي الدويل يف مؤمتره الثاين بالقاهرة  ، وهو رأي جممع الفقه اإلسالمي بمكة امل

بجدة ، وجممع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف دورة البحرين ، وهو ما سبق إليه  أسبوع الفقه اإلسالمي بدمشق 

هـ، ومؤمتر علامء املسلمني  1385م ، ومؤمتر علامء املسلمني الثاين يف القاهرة عام  1961هـ /  1380عام 

 1976م ، واملؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي بمكة املكرمة عام  9721هـ / 1392السابع فيها عام 

م ، والندوة الفقهية الثالثة يف  1977هـ /  1397ربيع الثاين  4م ،وجملس هيئة كبار العلامء بالسعودية بتاريخ 

ياة إىل التأمني م ، وسبقت السودان إىل التطبيق الفعيل يف احل 1993هـ / 1413بيت التمويل الكويتي عام 

(.  37التعاوين ، ثم اإلمارات والشارقة ) عقد التأمني ص   

كالتأمني اإلجباري  الدولة،إذا كان إجباريًا وتلزم به  األوىل: حالتني،ولذلك ال حيل التأمني التجاري إال يف 

العامة التي تنزل  إذا صار رضوريًا وتلجئ إليه الرضورة واحلاجات الثانية:واحلالة  وغريها،عىل السيارات 

بقدرها.ألن الرضورة تقدر  األدنى،ويقترص فيه عىل احلد  الصحي،مثل التأمني  الرضورة،منزلة   

  اإلسالمي:أو  التأمني التعاوين أو التكافيل أو التباديل – 3
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وهو الذي تقوم به اجلمعيات اخلريية والتعاونية لتأمني حاجات املنتسبني إليها بالتعويض عن األخطار التي 

وهذا يشمل مجيع  والربح،دون أن يقصد التجارة والكسب  معني،ويقوم كل عضو بالتربع بدفع مبلغ  ستقع،

السابقة.أنواع وصور التأمني   

رش يف العامل اإلسالمي ، ويمتد إىل دول العامل ببطء، وهو جائز رشعًا وهذا النوع  حديث الوالدة ، وشاع وانت

، ألنه تعاون حمض ، ويقوم عىل التربع  والتعاون وبذل املنافع ، وال يؤثر فيه الغرر الذي يرض يف عقود 

ات ، املعاوضات ، ألنه يعتمد مبدأ التعاون ، وألن رشكة التأمني التعاوين يقترص عملها عىل إدارة العملي

بطرق مرشوعة  ، وهذا ما قررته  واستثامرهاواالستثامر يف األموال ، مع التذكري بوجوب حفظ األموال 

 ومن ، التربعات عقود يف يدخل ألنه ‘املجامع الفقهية السابقة ، فهو جائز رشعًا ، بل هو أمر مرغوب فيه 

 التكافل مظاهر من وهو ، املعارصين الفقهاء وباتفاق ، الرب والتقوى عىل رشعاً  املطلوب التعاون قبيل

والتضامن يف األحداث واملِحن ، ومن قبيل إغاثة امللهوف ، ورعاية حق املسلم عىل املسلم ،وله أسسه 

،  20وما بعدها ، عقد التأمني ص  440،  438،  435/  3وضوابطه ) موسوعة قضايا إسالمية معارصة 

28 . )  

ولكن املشكلة يف الوسائل  الرشع،من القيم اإلسالمية األصيلة التي يقرها أن مبدأ التأمني  واخلالصة:

وإن  جيوز،وال  وحرام، فاسد،فإن كانت الوسيلة عقدًا جتاريا وربويًا وفيه الغرر واجلهالة فهو عقد  له،املحققة 

فمثله يف ذلك  السابقة،وهو ما قررته املجامع واملؤمترات  ومرشوع،ومواساة فهو جائز  تعاونيًا، وتكافالً كان 

 كالزواج، واهلدف،وبحسب الغاية  الوسيلة،التي تكون حالالً أو حراما بحسب  الرشيعة،مثل معظم مبادئ 

  والتجارة. والكسب، والعمل،

:وحكمهاحلياة التأمني عىل  ثالثًا:  

طريق التعاوين والتكافيل ، ومنها التأمني عىل احلياة الذي إذا كان بال إن التأمني بجميع صوره وأشكاله جائز

تثار حوله األسئلة واإلشكاالت ، ويفهم خطأ أنه اعرتاض عىل القضاء والقدر ، وأن األعامر بيد اهلل حرصًا ، 

فليس الغرض من التأمني عىل احلياة ضامن  احلياة نفسها ، أو التأمني من فوات احلياة ، ألن األجل حمتوم 
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معلوم عند اهلل تعاىل ، وإنام اهلدف ترميم املستأمن آثار موته عىل زوجته وأوالده وباقي أرسته الذين يعوهلم و

من كسب عمله ، أو االطمئنان عىل أنه إن عاش بعد السن املتفق عىل دفع املبلغ فيه إليه ، كالستني مثالً ، أن 

سه وأرسته ، أو يعمل به مرشوعًا جتاريًا أو غريه ، يدر جيد مبلغًا يمكن أن يستعني به ، وأن ينفق منه عىل نف

عليه كسبًا يغنيه ، أو يقصد جمرد االدخار، فتتجمع األقساط ، بدالً أن ينفقها  ، فيكون التأمني عىل احلياة مثل 

، ويشمل أيضًا التأمني من احلوادث اجلسامنية ، كحال اإلصابة  املسؤوليةالتأمني عىل األشياء ، والتأمني عىل 

 بحادث جسامين. 

 الشيخوخة،وصورة التأمني عىل احلياة أن يلتزم املؤمن بدفع مبلغ لشخص املستأمن أو لورثته عند الوفاة أو 

 املواليد،وتأمني  الزواج،ويدخل يف التأمني عىل احلياة تأمني  اإلصابة،بحسب مقدار  أو العاهة، املرض،أو 

أم لصالح عامل ومستخدمي مؤسسة  معينة،والتأمني اجلامعي يف مجعية  العائيل،والتأمني  املهور،وتأمني 

(.44 ،19الزحييل ًص  التأمني، )عقدصناعية أو جتارية   

 والربا،ملا يشتمل عليه من الغرر  التجاري،وإن التأمني عىل احلياة حرام وحمظور إذا كان يف رشكات التأمني 

نبني معناه  ولذلك‘ (216/  3موسوعة فتاوى املغرتبني  )وانظر: بيانه،كام سبق  وامليرس،ولشبهه بالقامر 

 الصحيح وحكمه الرشعي.

وآثاره: احلياة،تعريف التأمني عىل  رابعًا:  

تلتزم فيه الرشكة أو  مؤسسة،عقد بني شخص ورشكة أو  "وهو  التأمني،إن التأمني عىل احلياة كبقية عقود 

 مرتبًا،أو إيرادًا  املال،أو املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله، مبلغًا من  له،املؤسسة عىل أن تدفع إىل املؤَمن 

ة دفعة أو أي قسط،وذلك نظري  معينة،أو يف حالة انتهاء مدة  العاقد،يف حالة وفاة  آخر،أو أي عوض مايل 

.“يؤدهيا املؤَمن له للمؤِمن  مالية،  

ويسمى  أجنبيًا،وقد يكون  املستأمن،وإن التأمني عىل احلياة يكون التعويض فيه غالبَا لشخص آخر غري 

الورثة.وقد يكون  املستفيد،  
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أو أحد  الورثة،فقد يكون  التعويض،واملستأمن هو الذي حيدد يف طلب االشرتاك املستفيد الذي يدفع له مبلغ 

 الدائنني،أو أحد  الرب،أو إحدى جهات  األصدقاء،أو أحد  الوارثني،أو أحد األقارب غري  الورثة،

حيًا.وللمستأمن أن يبدل أسامء املستفيدين بغريهم ما دام   

يف مقابل هذا  لغريها،أو  التأمني،وليس عليه التزامات ما لرشكة  التعويض،يد له احلق يف وهذا املستف 

  عليه.التعويض الذي سيحصل 

أما يف التأمني التعاوين اإلسالمي فيتقيد  التجاري،وإن مبلغ التأمني عىل احلياة خاضع لالتفاق يف التأمني 

وحتديد السقف األعىل له فيه  املحرمني،ملقامرة والرهان بسقف أعىل ال تصح الزيادة عليه لئال يرجع إىل ا

  رأيان:

وهي مقدرة رشعًا ب الرشعية،أن يكون السقف األعىل مقيدًا بمقدار الدية  األول: الرأي  

لكنه خيتلف  دوالر، (400)وسبق أن سعر الغرام اليوم  ما يعادهلا،غرامًا من الذهب اخلالص أو  (4250)

غرامًا(، 4,  25والدينار يساوي  الذهب،الرشعي مئة دينار من  )واألصلوخيتلف من بلد إىل بلد  يوم،كل   

ألنه هو ما  أكثر،ال  التقديرية،أن يكون السقف األعىل للتعويض مقيدًا بحاجة املستفيدين  الثاين:الرأي 

 الدية،وقد تكون حاجتهم أكثر من  الزيادة،فال يأخذون  الدية،وقد تكون حاجتهم أقل من  العاقد،قصده 

األكثر.فيستحقون   

أما الرأي اآلخر فتختلف احلاجة فيه  الزمان،بمرور  ال يتبدلألنه أمر منضبط معلوم  األول،ويرجح الرأي 

  الدية.وال يصح أن يكون التعويض أكثر من  آلخر،ومن شخص  آلخر،من وقت 

للمستأمن ، وال للمستفيد قبل الوفاة أو بلوغ السن ، وال  وإن التعويض يف التأمني عىل احلياة ليس ملكاً 

يستحقه صاحبه إال بالوفاة أو بلوغ السن املحددة ، وال يدخل يف ملكه عند االستحقاق إال عند قبضه ، ال 

قبله ، ولذلك ال جتب عليه الزكاة إال من تاريخ قبضه مع حوالن احلول عليه من جديد ، فإن كان عنده مال 

ه يضم إليه ) عند احلنفية ، وال يضم إليه عند الشافعية ( ، وإن األقساط املدفوعة متربع هبا ، وغري آخر فإن
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مرجتعة ، وخرجت من ملك املستأمن بالتربع ، وجزء منها أعطي للمستحقني الذين توفوا أو بلغوا السن ، 

أو االتفاق .واجلزء اآلخر مرصود ملثل ذلك ، ويف التأمني التجاري يطبق نظام الرشكة   

وإن تويف املستأمن قبل السن فالتعويض ال يكون مستحقًا للورثة مرياثًا ما مل يكن املستأمن حدد الورثة 

ألن املبلغ مل يدخل يف ملك املستأمن عند وفاته حتى يدخل يف تركته، وإنام هو عطية من قبل  كمستفيدين،

ولذلك يوزع التعويض  التقاعد،مثل معاشات  مبارشة،ن جهة التأمني نيابة عن جمموع املشرتكني إىل املستفيدي

أو  ذلك،وليس بحسب توزيع املرياث إال إذا نص املستأمن عىل  االشرتاك(،بحسب ما جاء يف وثيقة التأمني )

التأمني.أو نظام  التأمني،ورد يف وثيقة   

 اإلنسان،ال بام يملك ألن الوصية ال تكون إ كذلك،كام أن حتديد املستأمن للمستفيدين ال يعد وصية 

مع  آخرين،ومن هنا صح أن يكون املستفيد أحد الورثة أو بعض الورثة دون  التعويض،واملستأمن مل يملك 

رشعًا.وباألوىل ال يدخل التعويض يف ثلث الوصية املسموح به  األربعة،لوارث باتفاق املذاهب  ال وصيةأنه   

انتقل  القبول،أو رفض  قول،ستفيد لقتله املستأمن يف أو حجب امل املستأمن،وإذا تويف املستفيد قبل 

ويوزع عليهم  به،وإال انتقل إىل ورثة املستأمن ألهنم أوىل الناس  وجدوا،االستحقاق إىل باقي املستفيدين إن 

ألنه  منها،ويف هذه احلالة األخرية ال بد من موافقة رشكة التأمني عىل إعطاء املبلغ للورثة تربعًا  اإلرث،توزيع 

فيه.وليس للورثة حق  التأمني،مل يرد النص عليهم يف وثيقة   

مرشوطًا  تربعاألنه يصبح  احلياة،رشعًا حتديد مبلغ التأمني عىل  ال جيوزويرى الدكتور فتحي الشني أنه 

تصح.فيأخذ حكم املعاوضة املالية فال  بعوض،  

املبلغ ، ألنه لو كان يأخذ حكم املعاوضة املالية ألخذه  وقال الدكتور حممد سليامن األشقر : ال مانع من حتديد

سواء كان مبلغ التأمني حمددًا أو غري حمدد ، ما دام ملتزمًا به من قبل رشكة التأمني ، ويف حالة عدم التحديد 

جهالة تؤدي إىل النزاع بني الرشكة واملستفيدين ، ويكون مدخاًل التباع اهلوى من قبل القائمني يف تقدير 

، ما دامت الرشكة ستؤدي مبلغ  ال غرياحلاجة ، بل ليس هنا معاوضة مالية أصالً ، بل األمر أمر تعاون 

التأمني من األقساط املتربع هبا هلذا الغرض ، ال من أمواهلا هي ، وعليه فال بأس أن خيتلف مبلغ التأمني من 
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تأمن ، وحتدد الرشكة قيمة القسط شخص آلخر ، ما دام حتت سقف الدية الرشعية ، بحسب ما يطلب املس

وما بعدها (  . 11/  1املناسب بالطرق الفنية ) بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة   

عىل أساس التربع بحيث ال يكون له احلق يف  املشرتك مبنيألن القسط الذي يقدمه  الثاين،ونرجح الرأي 

ومن  للمشرتكني،يدفعه تربع لتغطية احلوادث التي تقع وأن ما  األحوال،او اسرتجاعه بحال من  به،املطالبة 

ألن املفرتض أن  التأمني،عىل أنه ال ينظر إىل القسط عىل أنه تربع من املشرتك إىل رشكة  نفسه،مجلتهم املشرتك 

: موسوعة )انظربل يدخل يف مجلة األموال التأمينية  املسامهني(،املال املقدم من  رأس)أمواهلا ال يدخل يف 

  (.519 – 516/ 3ايا إسالمية معارصة قض

 

 

 

 

 

  



 حساب التقاعد   حممد الزحييلد. 

 

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

 Mar 1st-3rd 2019 

 

 اخلامتة

نقدم بعض  باختصار، ثملنبني خالصته ونتائجه  البحث،ونصل بمشيئة اهلل وتوفيقه وعونه إىل خامتة 

 التوصيات.

:ونتائجهخالصة البحث  :أوال  

ثم  الرشيفة،وختم الرشائع يف القرآن العظيم والسنة  القويم،إن اهلل تعاىل أنزل الرشع احلنيفـ وأتم الدين  – 1

وبيان ما يستجد يف احلياة من النوازل والطوارئ  واالستنباط،فتح باب االجتهاد للقياس والتفريع والتخريج 

لبيان احلكم الرشعي لكل ما يف احلياة واألحداث،  

من النوازل واملستجدات التي  التقاعد،واستثامر أموال  احلياة،وتعويض التأمني عىل  التقاعد،اب إن حس – 2

وما حيرم ليتم  به، منها ليعملومعرفة ما حيل  الرشعي،وحتتاج لالجتهاد لبيان حكمها  اليوم،يعيشها الناس 

 اجتنابه.

 واملعاشات،والتأمني  االجتامعي،والتكافل  واملعاش، االجتامعي،كالضامن  متعددة،التقاعد له أسامء  – 3

 املعلمني،وتوفري  االجتامعية،وصندوق املعاشات، والتأمينات  العامة،ومعاشات احلكومة واملؤسسات 

وغري ذلك باختالف البالد  العسكري،والتقاعد  املدين،والتقاعد  اخلدمة،ومكافأة وصندوق هناية 

والرشكات.واملؤسسات   

أو بعد بلوغه سنًا  سنوات،اعد تعويض مايل لشخص حيصل عليه مكافأة له ألداء العمل بعد عدة التق – 4

املوت.لإلصابة بعاهة أو لعجز أو  معينة،  

واإلجباري  احلكومة،التقاعد احلكومي وغري  منها: أنواع،وهو  كثرية،للتقاعد أنظمة وقوانني  – 5

والتقاعد حسب حق املستفيد يف  معينة،والتقاعد عند سن  ،احلياةوالتقاعد يف احلياة وعىل  واالختياري،

حكمه.ولكل نوع  املكافأة،  
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فتجب عليه الزكاة إذا توفرت  ذلك،مما ال يمكن استالمه قبل  واحدة،إذا استلم املستحق للتقاعد دفعة  – 6

  جديد.بعد حوالن حول  وقيل: منه،وال يؤثر عىل احلكم أخذ الرضيبة  ماضية،رشوطها لسنة واحدة 

  نصابًا.جتب عليه الزكاة إن بلغ الراتب  وقيل: عليه،إذا استلم املستحق للتقاعد براتب شهري فال زكاة  – 7

، فتجب عليه الزكاة عن مجيع املال املدخر بعضه،أو قبض  ادخره،إذا كان املستحق يستطيع قبض ما  – 8

  مدخرًا.ألنه يعترب  وسنويًا،

إن األصل يف املال يف الكون أنه حالل لإلنسان  إال القليل النادر ، ولكن يعرتيه احلرام لنص رشعي ،  – 9

وحسب وسائل الكسب ، وإذا اختلطت أموال التقاعد باحلالل واحلرام ، فيجب فصل احلالل عن احلرام 

املال احلرام معينًا بذاته فصله ونبذه قطعًا ، وإذا حصل االختالط بني الجتناب املال احلرام كليًا ، فإن كان 

فيه ، ألن احلرام ال حيرم احلالل ، ويأخذ صاحب  ال يؤثراحلرام واحلالل يف دين يف الذمة ، فاألصل أن احلرام 

د يأخذ مقدار ما املال احلالل حقه خالصًا ، وإن اختلط حق املشرتك بالتقاعد ماله بامل آخر، فاملستحق للتقاع

دفعه يف السنوات السابقة ، ويرتك الباقي ، وله استالم احلصة احلرام للتخلص منها للمصالح العامة ، وإن مل 

يمكن التمييز ، فيقدر حقه تقديرًا جمماًل ، ويأخذه ، وحيتاط للباقي بالتخلص منه ، ويستغفر اهلل تعاىل إن 

من احلرام . يشءأخطأ ، وأصابه   

وتنقص  الرشكة،وهنا تطبق عليه أنظمة  منها،أو جزءًا  حصته،أحيانًا للمشرتك بالتقاعد أن يسحب حيق  – 9

الزكاة.عليه الزكاة عن ماله كله سنويًا إن توفرت فيه رشوط  ويتوجب الرشكة،حصته عند   

 جدًا،وهو نادر  حسنًا،فإن كان قرضًا  التقاعد،حيق للمشرتك يف التقاعد أحيانًا االقرتاض من رشكة  – 10

 اإلثم،فهو حرام مع  ربويًا،وإن كان القرض  املشرتك،وينقص رصيد  واألجر،فهو حالل وجائز مع الثواب 

الزكاة. إن توفرت فيه رشوط كاماًل،وجتب الزكاة عىل الرصيد  املشرتك،وينقص رصيد   

وسائل وخاصة بعد تطور  ولزيادته،تقوم رشكة التقاعد عادة باستثامر املال املدخر عندها للحفاظ عليه  – 11

وجيب عىل املشرتك  املمنوع،لكن وسائل االستثامر متنوعة إىل احلالل اجلائز واحلرام  العرص،هذا  االستثامر يف

واخلرباء.تعني عىل ذلك باملحاسبني ويس أرباحه،يف التقاعد أن يتحرى احلرام وجيتنب   
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إن حساب التقاعد يشمل املال املستحق من التأمني عىل احلياة ، ألن التأمني أنواع ، منها االجتامعي  – 12

بصوره املتعددة ، وهو جائز ومباح رشعًا ، ومنها التجاري بأشكاله املتنوعة ، وهو حرام وممنوع رشعًا ، ومنها 

أو اإلسالمي ، وهو حالل ، ويشمل التأمني عىل احلياة الذي ال يعني التأمني من فوات  التعاوين أو التكافيل

احلياة ، وإنام هيدف إىل ترميم املستأمن آلثار موته عىل غريه ، وهذا حرام وحمظور يف التأمني التجاري ، ومباح 

ثرية ، وال يعد مرياثًا وال وصية ، يف التأمني التعاوين اإلسالمي التكافيل ، وله آثاره العديدة ، ونتائجه الك

 ويطبق عىل املكافأة املستحقة منه كل ما سبق من األحكام . 

التوصيات: ثانيًا:  

واحلرص عىل التمسك  واإلسالم،وإمتام محده وشكره عىل نعمتي اإليامن  تعاىل،أويص بتقوى اهلل  – 1

والتفوق عىل العامل  الدارين،ويف ذلك سعادة  احلرام،واجتباب  احلالل،والوقوف عند  والسنة،بالكتاب 

 أمجع.

أويص بأن يرعى املسلمون يف املرشق واملغرب عىل حصيلة الفقه اإلسالمي الزاخر الذي ورثناه عن  – 2

للعامل أمجع صالحية الرشيعة  لنثبت ونؤكدوأن نستمر باالجتهاد ملا يستجد من النوازل،  جياًل،أربعة عرش 

  مكان.ولكل زمان 

وعند اجلاليات  عامة،أويص بدعم املؤسسات االقتصادية االسالمية الناشئة يف العامل اإلسالمي  – 3

ألهنا الوجه املرشق اليوم للمسلمني أمام  باستمرار،والعمل عىل جتديدها وإصالحها  خاصة،اإلسالمية 

من املؤسسات  واملنجىوامللجأ  ،اإلسالميوالقلب النابض للنشاط االقتصادي  احليوي،واملتنفس  اآلخرين،

  املحرمة.غري اإلسالمية 

واجلاليات  عامة،أويص وأؤكد عىل إنشاء املؤسسات املالية اإلسالمية التي تغطي حاجة املسلمني  – 4

ورشكات  التأمني،ورشكات  اإلسالمية،ومؤسسات االستثامر  اإلسالمية،كاملصارف  خاصة،اإلسالمية 

 واملستشفيات، واملدارس، اخلريية،واملؤسسات  املحدودة،ورشكات بناء البيوت ذات التكلفة  التأمني،إعادة 

  وغريها.
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 والسنة،واألخذ بااللتزام بالقرآن  العون،ونسأله  ويرضاه،والعمل ملا حيبه  والسداد،ونسأل اهلل التوفيق 

العاملني.هلل رب  أمجعني، واحلمدوعىل آله وصحبه  حممد،وصىل اهلل عىل سيدنا   
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 أهم املصادر واملراجع

حممد  د. رخية،ماجد حممد أبو  د. أ. األشقر،حممد سليامن  د. معارصة،بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية  – 1

م. 1998هـ /  1418 األردن، النفائس،دار  األشقر،عمر سليامن  د. شبري،عثامن   

دار  األوىل،الطبعة  (،هـ 14 )قعبد الرمحن البنا الساعايت  والسنن،بدائع املنن يف مجع مسند الشافعي  – 2

 م. 1950هـ /  1369 القاهرة،األنوار، 

رشكة  (،هـ 852)أمحد بن عيل بن حجر العسقالين  الكبري،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي  – 3

 م. 1964هـ /  1384 املنورة،املدينة  اليامين،وعبد اهلل بن هاشم  القاهرة، املتحدة،الطباعة الفنية 

 العاصمة،مطبعة  ،2ط  هـ(، 463أبو عمر يوسف بن عبد الربالقرطبي ) وفضله،جامع بيان العلم  – 4

 م. 1968هـ /  1388 القاهرة،

مط مصطفى البايب  هـ(، 1252)أمني الشهري بابن عابدين  املحتار، حممدرد  عابدين =حاشية ابن  – 5

  م. 1966هـ /  1386 القاهرة، احللبي،

 1358 ،1ط  مرص، احللبي،مطبعة مصطفى البايب  (،هـ 204)اإلمام حممد بن إدريس الشافعي  الرسالة، – 6

  م. 1940هـ / 

 دمشق، املكتبي،دار  (،م 2015هـ /  1436)الدكتور وهبة الزحييل  النوازل،سبل االستفادة من  – 7

  م. 1995هـ /  1416

حيدر  األوىل،تصوير عن الطبعة  (،هـ 458)أمحد بن احلسني البيهقي  الكربى،سنن البيهقي = السنن  – 8

  هـ. 1355 اهلند، الدكن،آباد 

مع رشحه حتفة األحوذي  (،هـ 279) عيسى بن سورة الرتمذي الصحيح،سنن الرتمذي = اجلامع  – 9

 الدولية،م + طبع بيت األفكار  1963هـ /  1380 القاهرة، املدين،مطبعة  هـ(، 1353)للمباركفوري 

  م. 2004 بريوت،
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ط  القاهرة، احللبي،مطبعة مصطفى البايب  (،هـ 275)سليامن بن األشعث السجستاين  داود،سنن أيب  – 10

 م. 1952هـ /  1371 ،1

هـ  1372 ،1ط  القاهرة، احللبي،مط عيسى البايب  (،هـ 273)حممد بن يزيد القزويني  ماجه،سنن ابن  – 11

 م. 2004 بريوت، الدولية،+ طبع بيت األفكار  م، 1972 /

 ،1ط  القاهرة، احللبي،مطبعة مصطفى البايب  (،هـ 303)أمحد بن شعيب النسائي  النسائي،سنن  – 12

 م. 1964هـ /  1383

، املطبعة هـ( 676)حييى بن رشف النووي  هـ(، 261)رشح النووي عىل صحيح مسلم = رشح مسلم  – 13

  م. 1930هـ /  1349، 1ط  القاهرة، املرصية،

دار  البغا،ضبط ورشح الدكتور مصطفى  (،هـ 256)حممد بن اسامعيل البخاري  البخاري،صحيح  – 14

  م. 1981هـ /  1401 ،1ط  دمشق، القلم،

 املرصية،، املطبعة هـ( 676)برشح النووي  (،هـ 261)مسلم بن احلجاج النيسابوري  مسلم،صحيح  – 15

  م. 1930هـ /  1349 ،1ط  القاهرة،

 1995هـ /  1436 دمشق، املكتبي،دار  (،م 2015هـ /  1436)الدكتور وهبة الزحييل  التأمني،عقد  – 16

  م.

 هـ( 1031)رشف الدين حممد املناوي  هـ(، 911)فيض القدير رشح اجلامع الصغري للسيوطي  – 17

  ت. د. بريوت، املعرفة،تصوير دار 

هـ 1440 دمشق، البيان،دار  الزحييل،الدكتور حممد  الشافعي،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذهب  – 18

  م. 2018 /

تصوير عن  (،هـ 405حممد بن عبد اهلل ) احلاكم،أبو عبد اهلل  احلديث،املستدرك عىل الصحيحني يف  – 19

  هـ. 1335 اهلند، الدكن،طبعة حيدر آباد 
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عن الطبعة  دمشق، اإلسالمي،تصوير املكتب  (،هـ 242)أمحد بن حممد بن حنبل  أمحد،مسند اإلمام  – 20

  هـ. 1313 القاهرة، امليمنية،

 1990هـ /  1410 ،2ط  بريوت، األمواج،دار  األمحد، الصواحلي، منترص، أنيس، الوسيط،املعجم  – 21

 م.

حممد  حتقيق الدكتور (،هـ 476)أبو اسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي  الشافعي،املهذب يف الفقه  – 22

  م. 1992هـ / 1412دمشق،  القلم،دار  الزحييل،

حممد  ت. هـ(، 807نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي ) هـ(، 245)موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان  – 23

 هـ. 1351 مرص، السلفية،املطبعة  محزة،عبد الرزاق 

 اإلسالمية،نرش وتوزيع وزارة األوقاف والشؤون  الصاوي،الدكتور صالح  املغرتبني،موسوعة فتاوى  – 24

 م. 2012 – 2011 الكويت،دولة 

  م. 2009هـ /  1430 دمشق، املكتبي،دار  الزحييل،الدكتور حممد  معارصة،موسوعة قضايا إسالمية  – 25

لجامعات دار النرش ل م(، 20 )قالدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري  املدين،الوسيط يف رشح القانون  – 26

 م. 1956 بالقاهرة،املرصية 

 


