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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال           

له إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إ

بعد:ورسوله، أما   

فغالء  كُثر حلاجتهم املاّسة إليه: احلياة قد يف الغرب عن ُحكم التأمني عىل فإّن سؤال املسلمني املقيمني            

 ِ عىل ُمعيلها فقط وِقّلة تكُلفة التأمني بالنّظر  -بعد اهلل  -املعيشة وقّلة الّتضامن املايّل بني النّاس واعتامد األَُسر

كلُّها أسباٌب جتعل السؤال يزداد إحلاحًا. والنّاس يف هذه البالد ليسوا يف تعاوهنم وتضاُمنهم كام  عوائده،إىل 

هو احلاُل يف بلدان العامل اإلسالمي، فمسلمو الرّشق يف اجلملة ال تزال تربُطهم بقيّة ٌ من روابط الّرحم 

واملنكوب. واجِلوار والنّسب، فيتعاونون مالّيًا لتخفيف العبء عن امُلصاِب   

ويْتبُع السؤالر عن التأمني عىل احلياة سؤاٌل شديد التعّلق به وهو حسابات الّتقاعد: ما الذي ُيباح منها      

والبدائل املرشوعة للّسحب منها وتطهريها ممّا قد يشوُُبا من استثامراٍت حُمّرمة ٍ ال يستطيع صاحب احِلساب 

  بعض حسابات التقاعد والتأمني عىل احلياة.أن يستثنِيرها ابتداًء، ووجُه الّشبه بني

وسؤاٌل ثالٌث وأخرٌي حول ُحكم إشهار اإلفالس وما يتبُعه من حقوق الدائنني: ما الذي يسقط من الّديون       

وما الذي يبقى، وما مدى جواز التمييز بني الدائنني إذا كانوا أشخاصًا حقيقيني أو معنوّيني، وهل سقوط 

    بالّّضورة؟سِقُطه ديانًة الّدْين قضاًء يُ 

هذه الدراسة حماولٌة متواضعٌة لإلجابة عىل األسئلة السابقة التي هُتّم قطاعًا عريضًا من اجلالية املسلمة يف      

الواليات املتحدة، مع أمّهية التنبيه أّن االختصار هنا مقصوٌد، فليست السطور التالية بحثًا مؤّصاًل ُملتزمًا 

العلمّي املعروفة، وإّنام ورقة عمٍل فيها خالصُة البحث العلمّي ونتائُجه فقط.  بمناهج البحث   

         

وصحبه أمجعني.  إلهاللهم إنا نسألك علاًم نافعًا وعماًل صاحلًا متقباّلً، وصىل اهلل عىل سّيدنا حممٍد وعىل        
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 معن خالد القضاة

هـ ١٤٤٠الثاين  مجادى ٤   

  ٢٠١٩   فرباير ١٠
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 أوالً: حسابات التقاعد

 * األخذ منها للطوارئ قبل سّن التقاعد أو االستحقاق بسبب العجز أو الوفاة:      

 يستطيع املوظف أن يأخذ من حسابه التقاعدّي بطريقة من اثنتني:   

س إما أن )يقرتض( بالّربا من الرشكة التي تتوىل استثامر ماله، فإن فعل أعطته الرشكة من ماله هو ولي -1

من مال غريه، وغّرمته ربًا يضاف حلسابه هو وليس حلساب غريه. وظاهٌر أن املعاملة ليست قرضًا 

حتى وإن ُسميت كذلك، فهي مباحٌة ألن العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين، 

 وإنام يلجأ املوظف هلذه الطريقة حتّى ال خيضعر املاُل املأخوُذ للّضيبة.

قة الثانية أن يسحب أمواالً من حسابه، فإن فعل ُغّرم ماالً يضاف إىل حسابه، وال بأس أن والطري -2

  .يفعل ذلك

وجدير بالّذكر أن الرشكات تضع هذه القيود عىل الّسحب حتى ال تشجع املوظفني عىل استنفاذ     

ب يف حاالٍت استثنائية ٍ أمواهلم املّدخرة قبل سّن التقاعد أو العجز، وحتدد هلم نسبة ً مئوّية ً للسح

 قبل االستحقاق ال جيوز الزيادة عليها.

 * بدائل االستثامر يف حساب التقاعد    

أن خيتار أّي نوع ٍ من البدائل التالية لتقوم الرشكة باستثامر أمواله  -يف كثري من احلاالت-يمكن للموظف    

 املّدخرة حلني التقاعد:

ُة املعاملة أن العميل ُيقرض ماله لرشكة  فتح حساب توفري بفائدة ٍ ربوّيةٍ  -1 حمددة ٍ سلفًا: وِصفر

االستثامر، وهي بدورها تضمنُه قانونّيًا وتزيد عليه ماالً، فال حيّل هذا البديل ألّنه عني الّربا كام هو 

 ظاهر. 

 االجّتار باألسهم والسندات معًا، وال جيوز هذا البديل ألن السندات قرٌض بفائدة -2

 

املحّلية فقط، وال بأس ُبذا البديل إذا كانت األسهم ختّص  بأسهم الرشكاتاالجّتار واملضاربة  -3

 رشكاٍت متارس عمالً جتاريًا مباحًا.
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االجّتار بأسهم الرشكات العاملية )التي هلا أسواق خارج الواليات املتحدة(: وهذا النوع مباح ٌ  -4

 كسابقه وبنفس الرشط.

وهو كالنوعني السابقني إذا كان العمل  فقط،التي يعمل ُبا املوظف االجتار يف أسهم الرشكة  -5

 التجارّي الرئيس للرشكة مباحًا.

 

 حيُرم:*  املحافظ املالية ما حيّل منها وما   

هذا املوضوع شديد التعلُّق بسابِِقه ألن املحافظ املالّية يف اجلملة ما هي إال أوعيٌة لالستثامر تضّم             

لكّن الفرق الرئيس بينها وبني حسابات التقاعد أهّنا حساباٌت يفتُحها الراغب يف  ُُمتلفًة،داخلها أوراقًا مالّيًة 

تِِه الّشخصية وال عالقة لصا حب العمل ُبا، بينام حسابات التقاعد السابق ذكُرها تكون عن االستثامر بِصفر

 طريق صاحب العمل.

ومن املحافظ ما هو قصرُي األجل ال ُيصنّف عىل أّنه حساٌب تقاعدّي، ومنها ما هو طويل األجل ُيصنّف     

 ورشاًء يف سوق األوراق كحساب تقاعٍد شخيّص، ومنها ما يتوىّل إدارتره واختيارر أوراقه املالّية واملضاربةر بيعاً 

تِمُّ إدارُته  املاليّة  قاختيار األوراباستخدام معادالٍت رياضيٍة تضبط  إلكرتونيااملالّية مدراُء استثامر، ومنها ما تر

وفق مقاييس معيّنة تتعّلق بمقدار امُلخاطرة املرغوب ُبا ومدى ضامن العائد عىل االستثامر ومقدار العناية 

والضوابط األخالقية والّدينّية والّصحّية واالجتامعية، ويلجأ له صغار املستثمرين عادة ً ألّنه بالبيئة وتلّوثها 

أقلُّ ُكلفًة يف إدارته والّرسوم التي تتقاضاها رشكة االستثامر من ُعمالئها، وهذا النوع األخري من املحافظ 

  Exchange Traded Fund (ETF)أو  "املحافظ الّتبادلية  "االستثامرية ُيسّمى ُعرفًا 

وبرِصِف النّظر عن كّل ما سبق من التفصيالت الفنّّية، فإّن الذي يعنينا يف هذا املقام هو ما حيِّل من هذه        

 املحافظ وما حيُرم، وهو موضوع الفقرة التالية: 

 

 املباح فيام سبق عمومًا:  ضوابط االستثامر* يمكن استخالص       

ر وال الربُح مضمونًا، ولذلك ففتح حسابات التوفري واالجّتار يف السندات  -١ أن ال يكون رأس املال املستثمر

 ال جيوز، ألن الّسند قرٌض ربوٌي يضمن فيه املقرِتُض رأس املال وفائدته.
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كالبنوك الربوية ورشكات  يًا حمّرمًا،أن ال يكون االجتار يف أسهم الرشكات التي متارس نشاطًا جتار -٢

ومصانع اخلمور والتبغ )السجائر( وأدوات القامر واألدوات املوسيقية واألفالم اجلنسّية ورشكات  االئتامن،

 التمويل الّربوي للعقارات، وغري ذلك.

وعند االجتار يف أسهم الرشكات التي مُتارس نشاطًا جتارّيًا أو صناعّيًا أو استشارّيًا مباحًا يف اجلُملة: أن  -٣

التوفري الّربوية( ونسبة املديونّية يف تلك  )كحساباتملحّرمات ونسبة االستثامر احلرام تكون نسبة االجتار يف ا

 األسهم إىل احلّد األدنى. 

والتي  اجتامعية(وهناك بعض رشكات املحافظ االستثامرية املصنّفة كرشكات )مسئولٍة مسئولية ً     

يعة أنشطتها التجارية لتجنّب رشاء أن تساعد املستثمر املسلم يف التعّرف عىل الرشكات وطب يمكن

أسهم الرشكات ذات املعامالت واألنشطة غري املرشوعة، فيمكن للموّظف أن حُيّول حسابه 

 التقاعدّي عليها.

وإذا مل يتمكن املوّظف من اختيار نوع االستثامر فال بأس أن يستفيد من خدمة حساب التوفري أو      

يه أن يبذل جهده يف معرفة نوع االستثامر الذي متارسه رشكة االستثامر ملا بعد التقاعد، لكن عل

فيأخذ احلالل ويتخّلص من احلرام بإنفاقه يف املصالح العاّمة  -إن ُوِجد-االستثامر وكم نسبة احلرام 

 للمسلمني.

وبعض أهل العلم املعارصين عىل إباحة كل حسابات التقاعد بغّض النظر عن نوع االستثامر،      

ن ذلك أن املوّظف يتقاىض مرّتبًا من صاحب العمل وبعض امليزات واحلوافز، كتذاكر السفر وُيرّبرو

والتأمني الّصحّي وحساب التقاعد واإلجازة السنوّية املدفوعة األجر وغري ذلك، فإذا أجزنا له أن 

ن أن يستفيد من حساب التوفري للتقاعد، أل -واحلالة هذه -يستفيد من ُكّل ما سبق،  فال فرق

صاحب العمل هو الذي يقّدُمه تابعًا لعقد العمل وليس عقدًا أصياًل ، والقاعدة الفقهّية أّنه ُيغتفُر يف 

الّتابع ماال ُيغتفر يف غريه ، كام أّن احلاجة ماّسة ٌ إليه ، واختيار نوع االستثامر من ُمهاّمِت صاحب 

حلرام.العمل ابتداًء، فللموظف النّفع، واإلثم عىل من استثمر يف ا  
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إال أن تركه أوىل إبراًء للّذمة واحتياطًا للّدين، وال يزال الفقهاء  وُحّجة،ومع أّن هذا الرأي فيه فقه ٌ   

م.يرّددون أن اخلروج من اخلالف مستحب، واهلل أعل  

 

 * مدى وجوب الزكاة حسابات التقاعد: 

اختلف املعارصون من أهل العلم يف أصل وجوب الّزكاة عىل ثالثة أقواٍل، طرفني وواسطة:         

األول:      

سواًء أكان مقدورًا عىل سحبه واستخدامه أم ال،  التقاعد،يرى الزكاة يف كّل عاٍم يف ُكّل حساب         

تثامر( بتنِْميته نيابًة عن صاحبه، وهو مملوٌك ُملكًا االس )رشكةالوكيل  ناٍم يقوموُحّجتهم أّن هذا استثامٌر وماٌل 

 تاّمًا لصاحبه ففيه الّزكاة. 

الثاين:     

 منه ألّن األصل أن ال ُيسحب هذا املال وال        
ٍ
ال يرى الّزكاة فيه البّتة حتى مع القدرة عىل سحب يشء

ٌط يف ناقض امُللك التّام الذي هو رشُيستخدم إال عند بلوغ سّن التقاعد أو عند العجز أو الوفاة، وهذا يُ 

 وجوب الزكاة، ولذلك ال زكاة فيه حتى ُيقبض.

الثالث:     

وجوب التمييز بني املال القابل للّسحب وغري القابل، فإذا كان حساب الّتقاعد ممّا ُيمكن السحُب منه         

وذلك بعد  الّزكاة،من أموال  فقط ُيعدّ فإّن املبلغ الذي ُيمكُن سحُبه  االستثنائية، الطوارئ واحلاالتعند 

ال ُيسمح بالّسحب منها فال زكاة فيها حتى  استقطاع كّل مصاريف وغرامات الّسحب. أما احلسابات التي

 ُتقبض. 

عىل  اشرتاط القدرةرّجحه هو الرأي الثالث ألنه جيمع بني وجوب الزكاة يف املال النّامي وبني والذي أُ       

 الّترصف يف فيه، فهو أعدل األقوال. 
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 * كيفية حساب الزكاة:

بناًء عىل الرأي الثالث املوجب للزكاة يف كل حساٍب استثامرّي قابٍل للّسحب، يكون حساب الّزكاة كام            

 ييل:  

إذا كان حساب الّتقاعد حسابًا شخصّيًا ليس عن طريق صاحب العمل أو الرّشكة فُكّله خاضٌع للزكاة  -١  

 األخرى، إذاالّضائب واملصاريف  أدناه،( ٦ يف النقطة )بعد اقتطاع قيمة األصول الثابتة كام سيأيت مفّصالً 

وخُترُج الّزكاة ُكّل  العام،كان صاحبه ُيضارب يف سوق األوراق املالية ومن عادته أن يبيع ويشرتي عىل مدار 

 عاٍم. 

 خاضعةٌ إذا كان حساب الّتقاعد حسابًا شخصّيًا ليس عن طريق صاحب العمل أو الرّشكة فأرباُحُه فقط  -٢ 

والّضائب واملصاريف  أدناه،( ٦بعد اقتطاع قيمة األصول الثابتة كام سيأيت مفّصاًل يف النقطة ) للزكاة

األخرى، إذا كان صاحبه ال ُيضارب يف سوق األوراق املالية وليس من عادته أن يبيع ويشرتي عىل مدار العام 

وخُترُج الّزكاة ُكّل عاٍم. باألرباح،وإّنام يكتفي   

ى إال صايف املبلغ القابل  احلكومة فالان حساب الّتقاعد عن طريق صاحب العمل أو الرشكة او إذا ك -٣  ُيزكَّ

( أدناه، والّضائب واملصاريف ٦اقتطاع قيمة األصول الثابتة كام سيأيت مفّصاًل يف النقطة ) فقط بعدللّسحب 

 األخرى، وخُترُج الّزكاة ُكّل عاٍم. 

 ٪، ٥،٢فالزكاة بمقدار  -كام يفعل غالبية املسلمني اليوم  -يف شهر رمضان  زّكى حسابه الّتقاعدّي  من -٤ 

٪ ألن السنة ٥٧٥،٢ومن زّكاه يف شهر ديسمرب بناًء عىل هناية الّسنة املاليّة وحسابات الّضائب فالزكاة بمقدار 

 امليالدية تزيد عن السنة اهلجرية عرشة أياٍم تقريبًا.  

إذا كان يف حساب التقاعد سنداٌت حكوميٌة أو أسهٌم لرشكاٍت أصُل عملها حُمّرٌم فتجب الّزكاة عىل قيمة  -٥ 

كفي دفُع السندات واألسهم، أّما أرباحها فهي من الكسب احلرام الذي جيُب التخّلص منه بالكامل، وال ي

 زكاة األرباح واحلالة هذه. 

إذا استطاع املُزّكي أن يعرف النّسبة املئوية لقيمة األصول الثابتة للرشكات التي حيمُل أسهمها، ولو بغلبة  -٦ 

قطعًا أن يستْثنيرها من حسابات الزكاة ألهنا ليست من عروض التجارة ابتداًء. ومثالُه أن تكون قيمة  الّظّن، فلهُ 
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فإن  عرشة:السهم السنوية  ثابتة، وأرباحوأربعون أصوٌل  جتارة،مائة دوالر: منها ستّون فقط عروض الّسهم 

 (،اقتطاع األصول الثابتة كام سبق )بعدعىل السبعني التي هو الُعروض وأرباحها  بالّسهم فالزكاةكان ُيتاجر 

، وإن شاء أن يدفع الزكاة عىل ا.. وهكذ... األرباح،وإن كان ال ُيتاجر به فالزكاة عىل العرشة فقط التي هي 

كامل قيمة الّسهم دون استثناء األصول الثابتة فهو أنفع للفقري وأعظم أجرًا، ومن تطّوع خريًا فإّن اهلل شاكٌر 

 عليم.
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عىل احلياةثانيًا: التأمني   

 

القول بحرمة التأمني  املعارصين إىلاألعظم من العلامء  املعارصة والّسوادانتهى اجتهاد املجامع الفقهية          

التجاري يف اجلُملة ملا فيه من الربا واجلهالة والغرر والقامر، ويرستثني املحّرمون ما تدعو له احلاجة املاّسة من 

ّي والتأمني التأمني ألّن املشقة جتلب التيسري كام هو مقرٌر رشعًا، كام أهنّم متفقون عىل إباحة التأمني احلكوم

 التعاويّن. 

أّن التأمني احلكومّي والتعاويّن من عقود  -بحسب املجامع الفقهية -وسبب هذا التمييز يف احلُكم       

إذ ال ُيقصد منها االسرتباح وإّنام التعاون وتفتييت املخاطر بني  والغرر،الّتربعات التي ُتغتفر فيها اجلهالة 

منها االسرتباح، ولذلك ال ُتغتفر فيها اجلهالة  التي ُيقصداري من عقود املعاوضات امُلؤّمنني، بينام التأمني التج

 والغرر.

وال ُيسّلُم أن التأمني احلكومّي والتعاويّن من عقود التربعات بينام التأمني التجارّي من عقود املعاوضات،         

ع القسط الّشهرّي يف أّي منهام ال يستفيد فكال النوعني من عقود املعاوضات، بدليل أّن الذي ال يشرتك ويدف

ُرم التأمني الّتجاري للجهالة والغرر  والّربا والقامر، من ميّزات التأمني وال من تعويضاته، وعليه، فإذا حر

 فالتأمني احلكومّي حراٌم لنفس الّسبب.

عقود التّرّبعات املحضة،  وقد بدأت املجامع الفقهية تعرتف بأّن التأمني احلكومّي والّتباُديّل ليس من     

  مثاًل:ففي قراٍر ملجمع الفقه اإلسالمّي الّدويل تقرأ  التعاويّن، ُتسّميه التأمنيفصارت 

 

األحكام والضوابط الرشعية ألُسس التأمني التعاوين "*      

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد يف دورته احلادية         

 22-18هـ، املوافق 1435حمرم  19إىل  15والعرشين بمدينة الرياض )اململكة العربية السعودية( من: 

م،2013ترشين الثاين )نوفمرب(   
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ية لألحكام والضوابط الرشعية ألُسس التأمني التعاوين التي عقدها بعد اطالعه عىل توصيات الندوة العلم

م، بمدينة جدة، 2013مايو  1-أبريل 30هـ، املوافق 1434مجادى الثانية  21إىل  20املجمع يف الفرتة من: 

( الصادر عن الدورة العرشين التي 2/20) 187والتي جاء انعقادها تنفيذًا لقرار جملس املجمع رقم: 

ذي القعدة  2شوال إىل  26بمدينة وهران )اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية( يف الفرتة من: انعقدت 

م،2012سبتمرب  18-13هـ، املوافق 1433  

 وبعد استامعه للمناقشات واملداوالت التي دارت حوهلا، قرر ما ييل: 

بضوابطه الرشعية املستمدة من القرآن الكريم التأمني التعاوين عقد جديد أساسه مبدأ التعاون املنضبط 

 والسنة النبوية.

وينقسم التأمني من حيث إنشاؤه إىل قسمني:                

األول: تأمني جتاري هيدف إىل حتقيق الربح يف صيغته التأمينية من خالل املعاوضة عىل املخاطر، أما من        

ححيث إدارته من رشكة فإن الرشكة تستهدف الرب  

الثاين: تأمني )غري جتاري( ال هيدف إىل حتقيق الربح، وإنام هيدف إىل حتقيق مصلحة املشرتكني فيه        

 باشرتاكهم يف حتمل وجرب الّضر عنهم

ويطلق عىل النوع الثاين من التأمني مصطلحات متعددة منها: التأمني التعاوين، والتأمني التكافيل،        

.تأمني اإلسالميوالتأمني التباديل، وال  

: وهناك فروق جوهرية بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري من أمهها  

أن التأمني التعاوين اإلسالمي تعاون بني جمموعة أو عدة جمموعات من أفراد املجتمع من خالل ( ١)

فيه مغتفر. أما االشرتاك يف حتمل املخاطر وال هيدف إىل الربح، لذلك فال يعد من عقود املعاوضة، والغرر 

التأمني التجاري فهو عقد معاوضة يستهدف الربح من املعاوضة عىل نقل املخاطر من املؤمن إىل رشكة 

 التأمني، وتنطبق عليه أحكام املعاوضات املالية التي يؤثر فيها الغرر
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واجلهة اإلدارية،  أطراف العالقة يف التأمني التعاوين هم: جمموع املشرتكني يف صندوق التأمني التعاوين،( ٢)

  "أما يف التأمني التجاري فهم الرشكة ومحلة الوثائق ......

 

 املعاوضة!هو عنُي  بالّتربع( الذي)األيويف( فأتت بمصطلح )االلتزام  *  أّما هيئة املحاسبة واملراجعة     

  :فقالت

التأمني اإلسالمي هو اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة عىل تاليف األرضار الناشئة عن هذه  "    

وأما التأمني التقليدي فهو عقد األخطار، وذلك بدفع اشرتاكات عىل أساس االلتزام بالتربع ..........  

لية التي يؤثر فيها الغرر، معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمني نفسه، وتطبق عليه أحكام املعاوضات املا

. " وحكم التأمني التقليدي أنه حمرم رشعاً   

وهي التكّفل  (،وال ُيسّلم وقوع اجلهالة والغرر يف عقود التأمني قاطبًة، فاملؤّمن يشرتي خدمة )األمان املايلّ      

أو املوت، وهذه املنفعُة  بتغطية نفقاته وخسارته عند وقوع حادٍث معنّي كحوادث السّيارات أو اإلعاقة البدنّية

منفعٌة مرشوعٌة متقّومٌة. ولو سّلمنا أّن عدم ِعلم املؤّمن بمقدار ووقت التعويض ُيعّد جهالًة وغررًا، فكالمها 

موجوٌد أيضًا يف التأمني احلكومّي، حيُث أّن املؤّمن مع احلكومة يدفع قسطًا شهرّيًا، وال يستفيد ُ إال إذا وقع 

  إذًا؟فام الفرق  التعويض،، فهو ال يعلُم مقدار ووقت رضٌر أو حادٌث معنّيٌ 

لتحريم التأمني التجارّي، فاالسرتباح ليس ممّا يطعن يف صّحة العقود  االسرتباح يكفيوال ُيسّلم أّن قصد      

ابتداًء. ثّم إّن كال النوعني: احلكومّي والّتجاري فيه اسرتباٌح، فالعاملون يف التأمني احلكومّي أو الضامن 

امُلنّظمون مالّيًا  االجتامعّي يتقاضون مرّتباهتم من اشرتاكات املؤّمنني، وهذا اسرتباٌح، وبنفس الطريقة يستفيد

يف التأمني التّجارّي مقابل عملهم وُجهدهم. أما إذا كان املقصود باالسرتباح هو استخدام فائض اشرتاكات 

املؤّمنني يف التجارة باملحّرمات أو اإلقراض بالّربا فهذا الشّك يف ُحرمته، وهو أمٌر متارسه مؤسسات التأمني 

 عىل حدٍّ سواء، لكن ُحرمة االسرتباح ال حُتّرم أصل عقد التأمني احلكومّي ومؤّسسات التأمني الّتجارّي 

 النفكاك املحّل. 
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وآخر بعدم صّحة تقسيم التأمني إىل جتاريٍّ  املّتحدة يشهدومن جهٍة أخرى، فإّن واقع احلال يف الواليات      

ّي احلكومّي لرشكات التأمني ، فاحلكومة الفيدرالية حُتيل إدارة ومراقبة أداء برنامج التأمني الّصححكومي

وهي من القطاع اخلاص وليس العاّم، كام أّن عددًا من رشكات التأمني عىل احلياة هي رشكاٌت  الّتجارّي،

الذين هم املسامهون يف آٍن  -تعاونّية ٌ وليست رشكات مسامهٍة، فأرباح هذه الرشكات التبادلّية تعود للمؤّمنني 

دّيٍة توّزع عليهم، أو يف صورة ختفيضاٍت عىل االشرتاكات الشهرية.  إما يف صورة أرباٍح نق -معًا   

  

يف إقامة التعاون بني الناس ومساعدة  وعليه، فنظام التأمني يف اجلملة نظاٌم يتّفق مع مقاصد الرشيعة *      

واملامطلة يف دفع املحتاج منهم، فهو مباٌح إباحًة أصلّيًة إذ ال دليل عىل ُحرمته. أّما التعّسف واالستغالل 

التعويضات وإقراض الفائض من األموال بالّربا الذي متارسه رشكات التأمني فال شّك يف حرمة ذلك ُكّله، 

لكنّه أمٌر مُتارسه بعض مؤّسسات التأمني احلُكومّي والتأمني التجاري كالمها، كام ال عالقة هلذه امُلامرسات 

 بأصل عقد التأمني كام سبق.

بعض خيارات عوائد التأمني التي ُتعطى للعمالء ال جتوز رشعًا، ومن ذلك أن ُتعطي  إنقال بقي أن يُ      

رشكة التأمني ربحًا إضافّيًا مضمونًا إذا قّرر العميل أن يزيد من دفعاته الشهرية لغايات االستثامر إضافة ً 

حُييل املعاملة إىل معاملٍة ربوّيٍة حّتى رأس املال يف املشاركات وضامن الّربح ال جيوز رشعًا و فإّن ضامنللتأمني، 

وإن كان االستثامر بذاته ُمباحًا. ومن ذلك أن يزيد العميل من دفعته الشهرية ليأخذ عائد التأمني عند وقوع 

أما لو اكتفى بأخذ مبلغ التأمني واسرتّد أقساطه فقط  ربوّية.الّّضر ومعه أقساط التأمني التي دفعها وفوائد 

وّيٍة فال بأس. بدون فوائد رب   

 

 -التّجاري للّضورة و للحاجة العاّمة  يف التأمنيواجلدير بالّذكر أّن عددًا من العلامء املانعني ُيرّخصون *     

وال يرون بأسًا أن يأخذ امُلتّّضر كل مبلغ التأمني حتى وإن كان أكثر ممّا دفع من  ،-ومنه التأمني عىل احلياة 

مجادى  ٦إىل  ٣والتي ُعقدت يف الفرتة من  اهلند،ة جممع الفقه اإلسالمّي يف األقساط، ومن ذلك قرار ندو
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م ونّصت رصاحًة عىل إباحة التأمني عىل احلياة دفعًا للخرج  ١٩٩٢نوفمرب  ٥- ٢هـ ، املوافق  ١٤١٣األوىل 

 ورفعًا للّّضر:  

التأمني الرائج مع أنه غري جائز رشعًا الشتامله عىل املعامالت املحرمة مثل الربا والقامر والغرر، ولكن  "      

يف األوضاع الراهنة التي تتعرض فيها أرواح املسلمني وممتلكاهتم وصناعاهتم وجتاراهتم للخطر الشديد 

الّضورات "األوضاع وإىل قاعدة أن: بسبب االضطرابات الطائفية التي تندلع من حني آلخر، نظرًا إىل هذه 

، وأن املحافظة عىل النفوس واألموال من "دفع احلرج"و "رفع الّضر"وقاعديت:  "تبيح املحظورات

الّضوريات اخلمس التي جتب مراعاهتا رشعًا، جيوز التأمني عىل النفوس واملمتلكات يف أوضاع اهلند 

 الراهنة. 

ي عىل خوف الّضر عىل النفس واملال من قبل األعداء بخاصة يف ومن املالحظ أن جواز التأمني مبن    

االضطرابات الطائفية، لذا فإن من مات موتًا طبيعيًا أو تلف ماله من دون تدخل من األعداء ال جيوز له أن 

يستفيد بمبالغ إضافية حصلت له بسبب التأمني بل له أن يكتفي يف استفادته بقدر ما أودعه هو، أما ما زاد 

."يه فيجب عليه التصدق به من دون نية الثوابعل  

       

: إما لإلباحة األصلية وهو ما وعليه، فالذي أراه هو اإلفتاء بإباحة التأمني عىل احلياة للمقيمني يف أمريكا*    

احة التأمني عىل جممع الفقه اإلسالمي يف اهلند للقول بإب اّللتني تبنّامهاُأرّجحُه، وإّما أخذًا بالقاعدتني الفقهّيتني 

ِ التي تفِقُد ُمعيلها يف هذه البالد ال خيفى عىل أحٍد، و  احلياة: )رفع الّّضر( والّّضر الواقع عىل األَُسر

والّضورة واقعٌة أو متوّقعٌة بغلبة الّظّن للّسواد األعظم من املسلمني الذين  (،)الّضورات تبيح املحظورات

علم. واهلل أ احلياة،ليس عندهم تأمنٌي عىل   
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 ثالثًا: اإلفالس وحقوق الدائنني

 

يلجأ من تراكمت عليه الديون عادة ً إىل إشهار إفالسه عن طريق القضاء إذا عِجز عن األداء لفقر ٍ أو         

، سواًء كان القرض حسنًا أو ربويًا كالقروض التي تؤخذ من رشكات االئتامن. فإذا أو سفرٍ مرٍض أو حجٍر 

تمّر يف الدفع لدائن ٍ بعينه حتى بعد فعل ذلك سقطت ديونه ُكلها قضاًء. وله بُحكم القانون األمريكّي أن يس

إشهار اإلفالس، ويفعل ذلك من ُيريد املحافظة عىل ماٍل ُمعنّي كبيٍت أو سّيارة أو أثاٍث، فإن استمّر يف الّدفع 

 لدائن ٍ ومل يستنكف فالعقد بينهام ماٍض عىل الّصّحة ال يتأثر بإفالس املدين.

 

هذه النازلة ما ييل:  ة يفالرشعيّ والذي يعنينا من األحكام *         

إشهار اإلفالس معناه إقرار الشخص بعجزه عن سداد ديونه بالكّلية، فال جيوز للمسلم أن يفعل ذلك  -1

إال إذا كان صادقًا يف دعواه، ويكون ذلك بجْزِمِه أّن ما لديه من املال ال يكفي يف احلال، ويغُلب عىل 

 املآل.ظنّه أنه لن يتمكن من السداد يف 

 ،أيضاً اسرتّد الدائنون أمواهلم من مصدٍر آخر فقد سقط ديانة ً وكّل ديٍن سقط قضاء ً بسبب اإلفالس  -2

فال جيب رشعًا عىل املدين سداد هذا الّدين ولو أيرس بعد حني ٍ، وعادًة ما يقع ذلك إذا كان الدائن 

وعًة من الدائنني بصفتهم وليست شخصًا أو جمم اعتبارية،مؤسسة ً أو جهة إقراض ٍ هلا شخصية 

 الشخصيّة. 

وسبب ذلك أّن رشكات اإلقراض أّيًا كانت )بنوك، رهن عقاري، ائتامن( تؤّمُن مع رشكات     

فتقوم الرشكات املتّّضرة من إفالس عمالئها  والرديئة،التأمني العمالقة عىل الّديون املعدومة 

ِر بتحصيل ديوهنا فعاًل من رشكة التأمني بدالً من امل فإذا وصل احلّق لصاحبه فال  إفالُسه،دين املُشهر

 وجه إللزام املدين بدفِعِه ثانيًة. 

اسرتّد الدائنون أمواهلم من مصدٍر آخر فقد واملوت كاإلفالس، فإذا مات املدين وسقطت ديونه قضاًء  -3

 سقطت ديانة ً أيضًا. 
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أّما إذا كان املقِرُض شخصًا حقيقّيًا ال معنوّيًا فإّن أّيًا من إشهار اإلفالس أو املوِت ال ُيسِقط ُ الّدين عن  -4

حقوق العباد املدين يف املآل متى ما متّكن من الّسداد إن كان مفلسًا أو مات وترك ماالً، إذ ال تسقط 

ّوُض رشكات التأمني األفراد الّدائنني، وُحكم القايض ال حُيِّل  بالّتقادم وال باملوت يف رشيعتنا، وال ُتعر

 حرامًا وال حُيّرم حالالً.

إذا أشهر املسلم إفالسه وكان ال يزال قادرًا عىل دفع بعض ديونه فيجب عليه أن يدفع لألفراد أوالً  -5

 نه، إذ ال يسُقط امليسور باملعسور.  قبل الرشكات ملا سبق بيا

 

ه فله سبحانه الفضل واملِنّة، وصىل اهلل عىل حممٍد وعىل اله وصحبه أمجعني.      وبعد، فهذا ما يرّس اهلل مْجعر


