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٢٧٧

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  

   اهللا الرحمن الرحيمبسم

  

ومن سيئات ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا،  احلمد هللا حنمده ونستعينهإن

ًومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، هللا فال مضل لهمن يهده ا، أعمالنا  أن ال وأشهد، ً

  : بعدأماًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، إله إال اهللا وحده ال شريك له

، إذ به يتبني احلالل من احلرام،  الناظر أمهية الفقه يف الدينعلى ال خيفى فإنه

إذ إنه ما من خري إال وقد ، فسدةومن خالله يعرف الصواب واملصلحة من اخلطأ وامل

   .وما من شر إال قد حذرنا منه، دلنا الشرع إليه

ًوأيا كان ،  قد اختلفوا يف حكم التأمني بأنواعهماء العلأن هو معلوم وكما

 أننا جند أن عنصر احلاجة ظاهر يف فتاوى مجع من أهل العلم يف إال، اختالفهم

أو نفي وجوده يف التأمني ، ه وأنواعهأو حبصره يف بعض أقسام، ًتسويغ التأمني مطلقا

ومىت يعترب ، فرأيت من املناسب السعي إىل استجالء حدود ضابط احلاجة، ًمطلقا

 ومدى، ..وكالم العلماء املتقدمني يف عقد الغرر وجوازه للحاجة إخل،  ؟ومىت ال يعترب

اعه  بأنوأمني تلك القواعد اليت أفاض فيها العلماء على عقد التتطبيقإمكانية 

 وحيوطينًسائال ريب أن ميدين بتوفيقه ،  كان هذا البحثلذا ؛ًخصوصا التجاري منه

 . إنه مسيع جميبيدبتسد

   



    
 

 
 

٢٧٨

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 
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وال خيفى حاجة الناس إىل تبيان أحكامها ليكونوا ،  باملعامالت املاليةتعلقه - ١

  . على بصرية من أمر دينهم

  . من جوانب احلياةًكثريا ومشوله  التأمني يف العاملانتشار - ٢

 منيووجود احلاجة إىل التأ، ها مسائل التأمني بصورة كبرية وتنوع عقودُّجتدد - ٣

  .بأنواعه يف كثري من احلاالت

� �
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  : ها هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على حمددات متعددة أمه�دف

 احلاجة يف األحكام والفرق بينها وبني الضرورة وأثر،  معىن احلاجةبيان - ١

  ً.الشرعية عموما

  . معىن التأمني وأنواعه واحلكم الشرعي له من حيث األصلبيان - ٢

وأثرها يف التأمني التجاري على ،  بعمومهالتأمني عقد أثر احلاجة يف بيان - ٣

وبيان ، واستعراض كالم أهل العلم وحججهم جتاه ما تقدم، وجه اخلصوص

 .روط اعتبار احلاجة وضوابطها شمنً انطالقارأي الباحث وترجيحه 
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٢٧٩

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 اليت أعددت فيها خطة البحث على تتبع الدراسات السابقة دة يف املحرصت

والنظر يف فهارس املكتبات املركزية يف ، ختصنيبسؤال امل، البحثاملتعلقة �ذا 

رسائل يف فتبني يل من خالهلا وجود العديد من الكتب وال، اجلامعات ومراكز البحوث

 لذا كان هذا ؛ يف بيان أثر احلاجة فيهًصصا متخًحبثاإال أين مل أجدا ، لتأمنيموضوع ا

سليمان . د: تأليف، ً يف التأمني عموما التأمني وأحكامهتومن املؤلفا. البحث

عبداهللا . حبث د،  التجاريلتأمني والتأمني التعاوين االستثماري بديل عن ا،الثنيان

  .عبداهللا بن مبارك آل سيف، الصحي التعاوين الفقهية التأمني ،الربعي

����������������������� �

ويهدف إىل ، واملنهج االستنتاجي،  على اجلمع بني املنهج التحليلي املقارنيقوم

  .وإبراز احلكم املناسب لكل صورة، ذلكتوضيح الفرق بني صور املسائل املتشا�ة يف 

��������������������������������������� �

ً املراد حبثها تصويرا دقيقا إن كان فيها إشكال قبل بيان سألة املتصوير - ١ ً

  .حكمها ليتضح املقصود من دراستها

 كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق إذا - ٢

  .  املعتربةظانهاالتفاق من م

  : أيت فأحرص على أن أتبع ما ياخلالف، كانت املسألة من مسائل إذا - ٣

 حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسالة حمل خالف وبعضها -  أ

  . حمل اتفاق

 قال �ا من أهل العلم، ويكون نوبيان م،  املسألة ذكر األقوال يف- ب

 .  االجتاهات الفقهيةحبسبعرضي للخالف 



    
 

 
 

٢٨٠

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  . أوثق األقوال من مصادرها األصلية- ج

 وذكر ما يرد عليها من ،لةمع بيان وجه الدال،  أذكر أدلة األقوال- دـ

  .وما جياب به عنها، مناقشات

  .  بيان سببهعم،  الرتجيح- هـ

  .  بضرب األمثلةالعناية - ٤

 . وبيان سورها مضبوطة بالشكل،  اآلياتعزو - ٥

 اب،والب، وإثبات الكتاب،  األحاديث من مصادرها األصليةختريج - ٦

ني أو  إن مل تكن يف الصحيح–وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها 

أو من ، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيها منهما، –أحدمها 

 . أحدمها

وتكون اإلحالة عليها باجلزء ،  اللغة املعتمدةجمات املعاين من معتوثيق - ٧

 . والصفحة

 .  اخلامتة أهم النتائج والتوصيات اليت ظهرت يل يف أثناء البحثضمنت - ٨

 .ً أعرف باألعالم طلبا لالختصارمل - ٩

  :  مباحث وخاتمة وثالثة، مقدمة: وتشتمل على: بحث خطة ال

، وأهدافه، وأسباب اختياره، وأمهيته، عرض املوضوع:  علىوتشتمل: المقدمة

  .وخطته

  . على ثالثة مباحث وخامتةوتشتمل ،الخطة

،  وأثرها في األحكام الشرعية من حيث العمومالحاجة:  األول المبحث



    
 

 
 

٢٨١

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  :وفيه مطالب

  .احلاجةتعريف :  األولاملطلب 

  .الفرق بني احلاجة والضرورة:  الثايناملطلب

  . األحكام الشرعيةيف احلاجة وأثرها أنواع:  الثالثاملطلب

  :وفيه مطالب ، وحكمه، تعريف التأمين وأنواعه:  الثانيالمبحث

  . ونشأتهًتعريف التأمني لغة واصطالحا:  األولاملطلب

  .أنواع التأمني:  الثايناملطلب

  .حكم التأمني:  الثالثاملطلب

  :وفيه مطالب،  الحاجة في التأميناعتبار:  الثالثالمبحث

  . بأنواعهاعتبار احلاجة عند ا�يزين للتأمني  : األول املطلب

  .  للتأمنيحملرمنياعتبار احلاجة عند ا:  الثاين املطلب

  . اعتبار احلاجة عند القائلني بالتفصيل:  الثالث املطلب

  .نتائج أهم الوفيها، الخاتمة

   والمصادرالمراجع



    
 

 
 

٢٨٢

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  

  

   األول املبحث

  .  احلاجة وأثرها يف األحكام الشرعية من حيث العموم

  

  

  :متهيد

  
أمرنا بأوامر و�انا عن ،  باحلنيفية السمحة- عليه وسلماهللا صلى– نبينا بعث

 فأمر بالتخفيف ألجل ؛ ما قد يرد على مجلة من الناس من مشاقوراعىنواهي 

وما ، ؟ وما الفرق بينها وبني الضرورة،فما هي احلاجة؟، - يت سيأكما–احلاجة 

 ما سأتناوله بإذن اهللا يف هذا املبحث ولن أتعمق يف مسائل اهذ، ؟ وحدودهااعهاأنو

  :ً مستعينا باهللافأقول،  البحثعنوانهذا املبحث إال بالقدر الذي حيقق مقاصد 

  



    
 

 
 

٢٨٣

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  .جةتعريف احلا:  األولاملطلب

  : لغةالحاجة

  .سم مصدر للفعل احتاج ويراد منها االضطرار إىل شيء ااحلاجة

 واحد، وهو االضطرار إىل لاحلاء والواو واجليم أص:"  قال يف مقاييس اللغة

  .)١("الشيء

:  ومجعها،الفقر إليه مع حمبته: احلاجة إىل الشيء : "  الراغب األصفهاين وقال

  .)٢("حاج وحاجات وحوائج

ُواحلائجة"  يف احملكموجاء َوقوله، ملأربةا: َ َ تـعاىلَ َ َ :عليـها حاجة يف ولتبلغوا ِ َ َ َ ََْ
ُصدوركم ُ) ثـعلبَلَ قا)٣ َ ْ َيـعين األسفار: َ ْ َ ْ ِ ْ َ")٤(.  

ْالنـقص: "  قال يف  الفروق اللغوية النقص الحاجة وسبب َ سبب إىل احلاجة َّ َْ َ ِ َ
ََُّفاحملتاج حيتاج لنقصه والنـقص أعم من احلاجة ألنه 

ِ
َْ َ َّْ َ َْ ما حيتاج ِ يفيستعملَْ َ ما ال َِويفَ َ

  .)٥("َْحيتاج

  

  :ً اصطالحا الحاجة

 كتب أصول الفقه وكتب ه إىل تعريفه وتوصيفتتطرق احلاجة أكثر ما مصطلح

                                 
 ).١١٤/ ٢(مقاييس اللغة )١(

 .٢٦٣املفردات يف غريب القرآن ص )٢(

 ٨٠: آية، سورة غافر) ٣(

 ).٢٤٢/ ٢(لسان العرب : وينظر، )٣/٤٦٠(املحكم واملحيط األعظم )٤(

: ص( مهامت التعاريف التوقيف عىل: وينظر، )١٧٩: ص(الفروق اللغوية للعسكري )٥(

 ).٢٠٤/ ١(واملعجم الوسيط ، )٤٩٥/ ٥(وتاج العروس ، )١٣٤



    
 

 
 

٢٨٤

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  .إذ أن احلاجيات قسيمة للضروريات والتحسينيات، املقاصد الشرعية

جيد  كاجلائع الذي لو مل واحلاجة: " يف األشباه والنظائر يف توصيف احلاجةقال

وهذا ال يبيح احلرام، ويبيح الفطر ، ما يأكله مل يهلك غري أنه يكون يف جهد ومشقة

   .)١("يف الصوم

 احلاجيات، فمعناها أ�ا وأما: " معىن احلاجة وأمثلتها ً يف املوافقات مبيناوقال

 واملشقة رجمفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احل

 احلرج - على اجلملة-  املكلفنيى املطلوب، فإذا مل تراع دخل علوتالالحقة بف

  .واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة

  : يف العبادات، والعادات، واملعامالت، واجلناياتة جاريوهي

 ويف. السفر املشقة باملرض وحلوقكالرخص املخففة بالنسبة إىل :  العباداتففي

ً  وملبساً ومشرباًالعادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حالل، مأكال

 املعامالت، كالقراض، واملساقاة، والسلم، وإلقاء ويف.  وما أشبه ذلكً، ومركباًومسكنا

 اجلنايات، كاحلكم ويف.  ومال العبدر، الشجثمرة يف العقد على املتبوعات، كتوابعال

قسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمني الصناع، وما أشبه باللوث، والتدمية، وال

  .)٢("ذلك

  ً.تعريفا للحاجة أكثر من كونه وصف سبق إيراده هو وما

 نظر يف-  من أجودها لعل أردنا تعريف احلاجة فقد عرفت بتعريفات كثرية وإذا 

 إما على ،للتوسعة ورفع الضيق، ما حيتاجه األفراد أو حتتاجه األمة: "  أ�ا- حثالبا

                                 
غمز عيون البصائر يف رشح األشباه : وينظر، ٨٥: األشباه والنظائر للسيوطي ص)١(

والقواعد ، )٢٤٢: ص(والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، )٢٧٧/ ١(والنظائر 

 ).٢٨٨/ ١(عة الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األرب

 ).٢/٢١(املوافقات ) ٢(



    
 

 
 

٢٨٥

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 احلرج -  اجلملةعلى–فإذا مل تراع دخل على املكلفني ، جهة التأقيت أو التأبيد

  .)١("واملشقة وقد تبلغ مبلغ الفساد املتوقع يف الضرورة

وعدم ،  من ذلك إىل أن نقص االنسان وافتقاره إىل شيء سبب للحاجةفنخلص     

  . هلذا احملتاج إليه سبب للمشقةهفعل

  

  . الفرق بني احلاجة والضرورة: الثانياملطلب

  

وتارة ،  يف كالم أهل العلم جيد أ�م تارة يفرقون بني احلاجة والضرورةاملتأمل

  .)٢(يعربون بأحدمها عن اآلخر

 يف التفريق بينهما بكون ترك ً أن كالم املتأخرين صار يف أغلبه صرحياإال

  .الضروري أشد مشقة على اإلنسان من تارك احلاجي

                                 
وينبه إىل أن من أوائل من قرب مفهوم  ، ٣٣حدودها وقواعدها ص، احلاجة الرشعية) ١(

احلاجة هو اإلمام اجلويني إال أنه ذكر أن احلاجة من الصعب ضبطها من خالل التعريف 

ن الرضورة  احلاجة لفظة مبهمة ال يضبط فيها قول، واملقدار الذي بان أ": إذ يقول

ًوخوف الروح ليس مرشوطا فيام نحن فيه، كام يشرتط يف تفاصيل الرشع يف اآلحاد يف 

إباحة امليتة، وطعام الغري، وليس من املمكن أن نأيت بعبارة عن احلاجة نضبطها ضبط 

التخصيص والتمييز حتى تتميز متيز املسميات واملتلقبات، بذكر أسامئها وألقاهبا، 

 ثم "ن يف ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب، ينبه عىل الغرضولكن أقىص اإلمكا

 ٤٧٩:غياث األمم يف التياث الظلم ص.  " بتقريب معناها- رمحه اهللا- أخذ 

والرشح الكبري مع حاشية الدسوقي ، )٣/١٧٦(بداية املجتهد وهناية املقتصد : ينظر)٢(

 ).٤/٧(والرشح الكبري عىل متن املقنع ، )٣/٢٤(



    
 

 
 

٢٨٦

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 مث أوجه ةناسب أن أذكر أوجه االتفاق بني احلاجة والضرور من املولعل

  .االختالف بينهما

  

  : أوجه االتفاق واالفتراق بين الحاجة والضرورة

 واالفتقار إىل الشيء يف كل ، احلاجة مع الضرورة يف وجود أصل املشقةتشرتك 

  . )١( اليت تستدعي التيسري والتخفيف،منهما

  :لضرورة االفتراق بين الحاجة واأوجه

  : في كالم أهل العلم يجد أن الحاجة تفترق عن الضرورة بفروقالمتأمل

 يرتتب عليها ، أن املشقة يف الضرورة مشقة فادحة غري حمتملة: األولالفرق

 يرتتب عليها هالك أو ال فهي مشقة ،أما املشقة يف احلاجة، تلف أو ما يقاربه

كاجلائع الذي لو مل جيد ما يأكله مل : واحلاجة: " يف غمز عيون البصائرقال، )٢(تلف

وهذا ال يبيح احلرام، ويبيح الفطر يف ، يهلك غري أنه يكون يف جهد ومشقة

واملضطر تباح له امليتة لشدة ، ومعلوم أن من خاف اهلالك فهو مضطر، )٣("الصوم

  .حاجته

 تبيح من احملظور ما ال تبيحه احلاجة يف بعض ورة أن الضر: الثانيالفرق

بينما املضطر ، )٤(" أن يأخذ مال غريهألحداحلاجة ال حتق : " األميف قال، ناألحيا

                                 
 .٤٦ وحقيقة الرضورة الرشعية  ص،٥٠١دة املشقة جتلب التيسري صقاع: ينظر)١(

 .٣٩احلاجة الرشعية حدودها وقواعدها ص: ينظر)٢(

رشح القواعد الفقهية : وينظر، )٢٧٧/ ١(غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر )٣(

 ).٢٠٩: ص(

 ).٨٣/ ٢(األم )٤(



    
 

 
 

٢٨٧

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  . )١(جيوز له األكل من مال غريه

كيف جازت العرايا :  قال قائلفإن: "-  اهللارمحه– الشيخ حممد بن عثيمني وقال

 الضرورة، والقاعدة أن احملرم ال جيوز إال ون داحلاجةوهي حرام من أجل 

أن ما حرم حترمي : (أن نرده بالقاعدة املعروفة عند العلماء، وهي: باجلواف..للضرورة؛

 حترمي غاية لذا�ا، وحمرمات حمرمات: ؛ ألن احملرمات نوعان) الوسائل جاز للحاجة

 فيفهم من كالمه رمحه اهللا أن ما حرم لذاته جتيزه الضرورة إذا توفرت ،)٢(" وسيلةحترمي

  .شروطه كامليتة للمضطر

  

 أن احلكم االستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة مؤقتة :ث الثالالفرق

 وتتقيد بالشخص ، تنتهي هذه اإلباحة بزوال االضطرار،حملظور ممنوع بنص الشريعة

 األحكام اليت تثبت بناء على احلاجة فهي إن كانت عامة فال يؤثر بقاء أما، املضطر

  .احلاجة على ذوات األفراد

حلاجة العامة إذا وجدت أثبتت احلكم يف حق من ليست له ا:"  قال يف املغين 

حاجة، كالسلم، وإباحة اقتناء الكلب للصيد واملاشية يف حق من ال حيتاج إليهما، 

 وليس بني ،)٣( مجع يف املطر- صلى اهللا عليه وسلم - وألنه قد روي أن النيب 

                                 
 ).٤/٣٩١( البزدوي وكشف األرسار رشح أصول، )٤/٧٣(الفروق : ينظر)١(

 )٤١٩/ ٨(الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )٢(

ً أن النبي صىل اهللا عليه وسلم صىل باملدينة سبعا ": عن ابن عباس: جاء يف البخاري) ٣(

: لعله يف ليلة مطرية، قال: ، فقال أيوب"الظهر والعرص واملغرب والعشاء : ًوثامنيا 

 .٥٤٣: برقم ، اب تأخري الظهر إىل العرصب، البخاري كتاب مواقيت الصالة "عسى 



    
 

 
 

٢٨٨

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  .)١"(حجرته واملسجد شيء

ومؤقتة بزمن ،  حمصورة مبن احتاج هلالرخصة افتكون إن كانت احلاجة خاصة أما

  . احلاجة كالضرورة

  

  . األحكام الشرعيةيفأنواع احلاجة وأثرها : ث الثالاملطلب

 ولعلي،  أثرها مبين على تصور أقسامهاوتصور،  متعددباعتبارات احلاجة تنقسم

  :ًأقتصر على أهم االعتبارات ومها اعتباران فأقول مستعينا باهللا 

وهي بذلك تنقسم إلى ، من حيث العموم والخصوص:  األولاالعتبار

  :قسمين

فهذه هلا أثر ،  أو أكثرهمهم العامة اليت تشمل الناس مجيعاحلاجة:  األولالقسم

 العلم كالم يف تنزيل أحكام الضرورة على وألهل، ًبني يف التخفيف على الناس مجيعا

 قواعد يف وقال )٢("ورة احلاجة العامة تنزل منزل الضر: " هذا النوع من مثل قوهلم

لو عم احلرام األرض حبيث ال يوجد فيها حالل جاز أن : "األحكام يف مصاحل األنام 

 ألنه ؛يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجة، وال يقف حتليل ذلك على الضرورات

واستيالء أهل الكفر والعناد على بالد ، لو وقف عليها ألدى إىل ضعف العباد

.... طع الناس عن احلرف والصنائع واألسباب اليت تقوم مبصاحل األناماإلسالم، وال يق

 املصلحة العامة كالضرورة اخلاصة، ولو دعت ضرورة واحد إىل غصب أموال ألن ؛

الناس جلاز له ذلك بل جيب عليه إذا خاف اهلالك جلوع أو حر أو برد، وإذا وجب 

 مع أن النفس الواحدة قد ال ،هذا إلحياء نفس واحدة، فما الظن بإحياء نفوس كثرية

يكون هلا قدر عند اهللا، وال خيلو العامل من األولياء والصديقني والصاحلني، بل إقامة 

                                 
 ).٢/٢٠٤(املغني )١(

 ).٨٢/ ٢(الربهان يف أصول الفقه )٢(



    
 

 
 

٢٨٩

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

هؤالء أرجح من دفع الضرورة عن واحد قد يكون وليا هللا، وقد يكون عدوا هللا، وقد 

  ).١("ةجوز الشرع أكل اللقطة بعد التعريف ومل يشرتط الضرور

فيجوز ملن مل تقع به تلك ، )٢(اجة العامة حتققها يف األفراد يشرتط يف احلوال

  .حنوهاحلاجة األخذ مبا أثرت به من التخفيف كاجلمع يف املطر والسلم و

  

 التخفيف الناتج عن هذا النوع خمتص يف من وأثر اخلاصة احلاجة:  الثانيالقسم

ير ملن به ولبس احلر، مثل نظر الطبيب إىل عورة املريض: وقعت به حاجة فحسب

 احلاجة مبقدار ما ليهفهذا النوع ال جيوز أن يتخفف فيها إال من وقعت ع. حكة

  .)٣(احتاج إليه

  

وهي بذلك تنقسم ،  الحاجة من حيث التحقق والعدمأثر:  الثانياالعتبار

  :إلى قسمين

  : الحاجة من حيث التحقق والعدم إلى ثالثة أقسام تنقسم

مثل التيمم ملن خاف : تحققة وهي معتربة  القائمة املاحلاجة:  األولالقسم

  )٤(الربد وزيادة املرض

ً  ملن كان مريضاكالفطر: وهي كذلك معتربة ،  املظنونةاحلاجة : الثانيالقسم

                                 
 ).٢/١٨٨(قواعد األحكام يف مصالح األنام )١(

 ).٤/٣٧٦(املغني : ينظر)٢(

وكشاف ، )٦٩: ص(والعدة رشح العمدة ، )١/٢٣١(الكايف يف فقه اإلمام أمحد : ينظر)٣(

 ).١٣/ ٥ (القناع عن متن اإلقناع

 ).١٨٩/ ١(املغني : ينظر)٤(



    
 

 
 

٢٩٠

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  .)١( النهار إن علم أنه يتضرر لو استمر يف الصيام آخر النهارأول من

كلب ملن ليس مثل اختاذ ال:  املتومهة وهي غري معتربة احلاجة : الثالثالقسم

ًمن أهل الصيد الحتمال قيامه بالصيد مستقبال
)٢(.   

ًواملظنونة ظنا ،  يتبني أن الشريعة تعترب يف التخفيف احلاجة القائمة�ذا سبق مما

أما احلاجة اليسرية أو املتومهة فال اعتبار هلا ،  املشقة فوق املعتادةة بلغت درجاليتًغالبا 

 املشقة إال ال مظنونة إال إذا مل يكن مثة طريق لزووال تكون قائمة أو، يف الشريعة

 فرادويستثىن من هذا احلاجات العامة فال يشرتط حتققها يف األ، بسلوك سبيل الرخصة

 عربة باحلاجة إذا كان وال،  وإذا ثبتت احلاجة فإ�ا تقدر بقدرها،-كما سبق تقريره- 

  .)٣(ها أو خمالفة ملا هو أقوى من، فيها خمالفة ملقصود الشارع

وإمنا ، فال عربة باملشقة اليسرية،  عن مشقة-ًغالبا– إىل أن العبادة ال تنفك وينبه     

الشارع إمنا قصد : " قال يف املوافقات ، خيفف يف املشاق الكبرية اليت تضر باإلنسان

 خمالفة اهلوى ًاً هواه، حىت يكون عبدا هللا، فإذعبوضع الشريعة إخراج املكلف عن اتبا

من املشقات املعتربة يف التكليف، وإن كانت شاقة يف جماري العادات؛ إذ لو ليست 

ًكانت معتربة حىت يشرع التخفيف ألجل ذلك، لكان ذلك نقضا ملا وضعت الشريعة 

  .)٤("له، وذلك باطل

                                 
 ).١٤٥/ ٣(املغني : ينظر)١(

 .)١٧٩/ ٢(حاشيتا قليويب وعمرية : ينظر)٢(

واحلاجة ، )٣/١٢٠(و ، )٢/٢٦٤(املوافقات : للتوسع يف رشوط احلاجة وأدلتها يراجع) ٣(

 .١٨٨وص، ١١٦حدودها وقواعدها ص، الرشعية

 .)٢/٢٦٤(املوافقات )٤(



    
 

 
 

٢٩١

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

   الثانياملبحث

  .وحكمه من حيث األصل،  تعريف التأمني وأنواعه

  

وملا ،  تكن ظاهرة يف األزمنة املتقدمةعقد التأمني من العقود اليت مل : متهيد

ولعلي ، وموجز العلماء ما بني مطيل يهاظهرت وانتشرت يف العصور املتأخرة تكلم عل

، يف هذا املبحث أستعرض من مسائل التأمني ماله عالقة مباشر مبقاصد هذا البحث

  :باهللاً ما ترجح للباحث من املسائل ذات العالقة فأقول مستعينا وذكرمع اإلجياز 

  

تعريف التأمني لغة واصطالحا ونشأته:  األولاملطلب
ً

.  

  : في اللغةالتأمين

َّ مصدر أمن يؤمنالتأمني  ومن، مأخوذة من االطمئنان الذي هو ضد اخلوف، َّ

   .األمانة اليت هي ضد اخليانة

ُاألمن: أمن:" يف العني قال ًأمن يأمن أمنا: ّضد اخلوف، والفعل منه: َ َْ ُ ََْ
ْواملأ. ِ

َ
ُمن َ :

َموضع األمن ُ ْ َ")١(.  

َ دعائه قال على َّأمن: "قالوا:  املعاين اجلديدة اليت أقرها جممع اللغة العربيةومن َ ِِ
َ ُ

ْآمني وعلى الشي  َّ ً ماال منجما لينال هو أو ورثته قدرا من املال متفقا عليه، أو دفعَ ً ًً

  .)٢("هتّأمن على حياته، أو على داره، أو سيار: ًتعويضا عما فقد فيقال

                                 
والنهاية ، )٢٠٧١/ ٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : وينظر، )٣٨٨/ ٨(العني )١(

ومعجم ، )٢٦١: ص(واملطلع عىل ألفاظ املقنع ، )١/٦٩(يف غريب احلديث واألثر 

 ).٨٨: ص(لغة الفقهاء 

 ).١/٢٨: (املعجم الوسيط ) ٢(



    
 

 
 

٢٩٢

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  

  :ً اصطالحاالتأمين

 بني طرفني أو أكثر على تفتيت خماطر االتفاق: " بأنهً التأمني عموماعرف

وتوزيع آثارها على أكثر من واحد، سواء كان االتفاق عن طريق املعاوضة أو عن 

)١("طريق التربع
.  

 تعاقدي يقوم على أساس املعاوضة، غايته نظام: " التأمني التجاري بأنهوعرف

 بصورة فنية عقودهعاون على ترميم املخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول الت

  .)٢(" أسس وقواعد إحصائيةلىقائمة ع

  

بأنه عمل جمموعات من الناس على ختفيف ما : " التأمني التعاوين فقد عرفأما

يقع على بعضهم من أضرار وكوارث من خالل تعاون منظم، يضم كل جمموعة 

ني، وحبيث يكون املقصود من هذا التعاون املؤازرة، ورأب الصدع جيمعها جامع مع

الذي ينزل ببعض األفراد من خالل تكاتف جمموعهم على ذلك، فقصد التجارة 

  .)٣("والكسب والربح الذايت معدوم عند كل منهم يف هذا التجمع

  

  : التأميننشأة

دهم التأمني فقد عرف عن،  يف البحار التأمني أول ما نشأ عند املالحنينشأ

                                 
يفات ليس من املناسب يف نظر الباحث اإلسهاب يف ذكر تعر، ١٨التأمني اإلسالمي ص ) ١(

التأمني ونقدها واختيار األنسب منها ألن ذلك سيطيل البحث وليس له أثر يف حتقيق 

 .مسائل أصل البحث

 ١٠٨٤ ص٢ مج٧الوسيط يف رشح القانون املدين ج: وينظر، ١٩نظام التأمني ص)٢(

 .٢٠٢عقود التأمني ص )٣(



    
 

 
 

٢٩٣

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

ً مقدرة إىل جهة إزاء حتملها قدرا ًوذلك أن الواحد منهم كان يدفع رسوما، البحري

  . عليه من األضرار اليت تقع على السفينةًمتفقا

الوثيقة اإليطالية املؤرخة يف :  عرفت هيحبري وثيقة تأمني وأول  

 القرن م، وأخذ التأمني البحري بعد ذلك يف االنتشار، يف أواخر٢٣/١٠/١٣٤٧

 انتشار التجارة البحرية بني مدن إيطاليا والبالد الواقعة يف معالرابع عشر امليالدي، 

حوض البحر األبيض املتوسط، فكان التأمني على البضائع املنقولة، والسفن الناقلة هلا 

اليت " أوامر برشلونة"عرب البحار، وقد وضع هلذا التأمني نظام قانوين عرف باسم 

صدر أول قانون إجنليزي خاص ) م١٦٠١( ويف عام ،)م١٤٣٥(صدرت عام 

  .)١(بالتأمني البحري

 بعد حريق لندن الكبري الذي التهم ما ًخصوصا– انتشر التأمني بني الناس مث

بل ورمبا ،  ليشمل مجيع ما يتوقع األفراد حصول الضرر منه-من املباين% ٨٥يقارب 

  .)٢( احلكومات األفراد ببعض أنواع التأمنيتألزم

  

                                 
 .٧ص) دراسة تأصيلية رشعية(التامني التعاوين : ينظر)١(

 .٢٤والتأمني اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية ص، )١/٤٤(أمني وأحكامه الت: ينظر) ٢(



    
 

 
 

٢٩٤

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  .أنواع التأمني:  الثانياملطلب

  

  : من حيث نوع العقد ينقسم إلى قسمينالتأمين

وهو عقد بني أشخاص ليس من أهداف : التعاوين تأمني ال: األولالقسم

وإمنا املقصد منه تفتيت آثار الضرر الواقعة ، أحدهم الربح من ذات التأمني أو فائضه

  .)١(يعهم بأقساط متفق عليهاعلى بعض األفراد لتكون على املشرتكني مج

ال ، )٢( يتبني أن عالقة املؤمنني بعضهم مع بعض عقد تربع يف األساسو�ذا

  .كعالقة البيع، عقد معاوضة

 -  أو الشركةالتاجر– عقد يهدف املؤمن وهو: التجاري التأمني :ي الثانالقسم

مان األضرار وذلك بعد ض، إىل حتصيل األرباح من فائض اشرتاكات األفراد املؤمنني

  . )٣( يتبني أنه عقد معاوضةو�ذا،  املتفق عليها يف الزمن املتفق عليه

  

  : إلى قسمينلعقد التأمين من حيث موضوع اوينقسم

 به تعويض النقص والضرر الذي ويقصد : على األضرارالتأمني:  األولالقسم

  . االتفاقبحبس) املسؤولية على تأمني(أو بسببه ) األشياء على تأمني(وقع عليه 

                                 
والتأمني التعاوين ، ٩التأمني التعاوين االستثامري بديل عن التأمني التجاري ص: ينظر)١(

 .٣والتأمني التجاري ص

، فمنهم من قال هو أشبه برشكة النهد، عىل خالف بني أهل العلم يف بيان ألصق العقود به) ٢(

وأقوال أخرى مبسوطة يف ، ومنهم من قال تربع حمض، هم من قال أشبه هببة الثوابومن

 .مجع من الكتب

 .٢التأمني التعاوين والتأمني التجاري ص: ينظر)٣(



    
 

 
 

٢٩٥

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

ويقصد به استحقاق املؤمن أو ورثته :  على األشخاص التأمني:  الثانيالقسم

والعجز عن العمل ،  من املال عند حصول شرط متفق عليه كالتأمني على احلياةًمبلغا

  .)١(اوحنومه

  

  .حكم التأمني:  الثالثاملطلب

يه احلنفي  الفق)٢( من حتدث من الفقهاء يف عقد التأمني بصفته احلديثةأول

 وأمساه (٣)رد احملتار على الدر املختار:  يف حاشيته،- رمحه اهللا- املشهور ابن عابدين 

  . مث تتابع العلماء يف الكالم عليهبالسوكره

  

                                 
إىل أنه ثمة : وينبه ، ١٢التأمني التعاوين االستثامري بديل عن التأمني التجاري ص: ينظر)١(

إذ بام سبق يتحقق مقصود ، ًها بعدا عن اإلطالةتقسيامت أخرى للتأمني لكن مل أر تفصيل

 .البحث

ضمن كتاب قضايا يف (ذكر الدكتور سامي السويلم يف بحث وقفات يف التأمني ) ٢(

ًنصا يفيد بوجود فكرة التأمني بصورة مبسطة عند الفقهاء قديام) االقتصاد والتمويل ً ،

اضمن : يقول الرجل للرجل ال ترى أنه ال يصلح أن ") : ٧٨/ ٣(فقد نقل عن املدونة 

يل هذه السلعة إىل أجل ولك كذا؛ ألنه أعطاه ماله فيام ال جيوز ألحد أن يبتاعه، وألنه 

غرر وقامر، ولو علم الضامن أن السلعة متوت أو تفوت مل يرض أن يضمنها بضعف ما 

 به أعطاه، ولو علم املضمون له أهنا تسلم مل يرض أن يضمنها إياه بأقل مما ضمنه إياها

أال ترى أهنا إن سلمت أخذ الضامن من مال . ًأضعافا بل مل يكن يرض بدرهم واحد

 ."ًاملضمون ماال باطال بغري يشء أخرجه وإن عطبت غرم له قيمتها يف غري مال ملكه

 ).٤/١٧٠(الدر املختار وحاشية ابن عابدين )٣(



    
 

 
 

٢٩٦

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

   :)١( اختلفوا في العقد على أقوالوقد

 أهم أدلة هذا القول ما ومن )٢(، من التأمني جبميع أشكالهاملنع:  األولالقول

  :يلي

 أكثر مما سيأخذ - ًغالبا– العاقدين من ًإذ أن كال، الربا وجود :ألول  االدليل

والنقد بالنقد يشرتط فيه التماثل ، ًدفع أو أقل ورمبا ال يأخذ الفرد املؤمن شيئا

  .والتقابض

 ون يك يف مجلة من عقود التأمني كالتأمني على األضرار التبادل البأن: ويناقش

فأحد ، ا الكارثة حال وقوعهتبعةد ومنفعة وهي حتمل وإمنا بني نق، دبني النقد والنق

وهذا الدليل متوجه ، فشبهة الربا يف التأمني على األضرار منتفية، البدلني هو منفعة

 الربا وهو الذي يكون بني نقد فيه يوجد التجاري الذي التأمني صور بعضعلى 

  .وال يسلم بوجود الربا يف مجيع الصور، ونقد

  . للمال بالباطلً وأكالًا يف العقد غررأن : الثانيالدليل

 بوجود الغرر لكن أهل العلم قرروا أن الغرر يباح على سبيل بالتسليم :ويناقش

والتأمني التعاوين على األضرار قائم على عنصر ،  وجود احلاجةحال يباحو، التربع

يأيت كما س-  العلم ناقشوا احلاجة يف التأمني التجاري لكما أن مجع من أه، التربع

                                 
عديد من الكتب التي فهي مبسوطة يف ال، لن أطيل يف ذكر األقوال واألدلة ونسبتها) ١(

 .ًوإنام سأوجز بام أراه حمققا للمقصود، حتدثت عن حكم التأمني

، )رسالة أحكام السوكورتاه(حممد بن بخيت املطيعي ، وممن قال به من املعارصين) ٢(

والشيخ حممد خمتار السالمي يف كتابه التأمني عىل احلياة بني التأمني التجاري والتأمني 

وغريهم من أهل ، )١/٢٤٣(ن الثنيان يف كتابه التأمني وأحكامه سليام. ود. اإلسالمي

 .العلم



    
 

 
 

٢٩٧

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

ًفإطالق القول باملنع ألجل الغرر حىت ولو كان العقد تربعا أو أجلأت إليه ، - تفصيله

  .حاجة غري مسلم

  

  : أهم أدلة هذا القول ما يليومن،)١( أشكالهميع التأمني جبجواز:  الثانيالقول

، ه أن التأمني عقد مستحدث ال يوجد يف الشريعة ما حيرمه بنص: األولالدليل

  .)٢( داعية إىل جوازهومصاحل الناس

 فيما ال ًغررا من أصول الشريعة حترمي عقود املعاوضات اليت حتوي بأن :ويناقش

  .ًمث إن مجلة من عقود التأمني فيها بنودا ربوية،  الناس إليهجحيتا

 املالكية أن كل يرى إذ،  امللزم عند املالكيةد  التخريج على الوع: الثانيالدليل

، دقة على وجه الصلة الزم لصاحبه ال يقبل منه الرجوع عنهالتزام فردي �بة أو ص

 . فيه أمام القضاء فيقضى عليه بهه أن خياصمًولصاحب احلق فيه إذا كان معينا

ُ رمحه الله - ذهب إليه مالك الذي: " يف املقدمات املمهداتقال  َُّ َ
ِ
 ومجيع -َ

  .)٣(" تلزم بالقول وجتب به- اهلبةأي–أصحابه أ�ا 

 أدخلته بوعدك يف الزم لزمك الوفاء حنو زوج ابنتك من مىت: "الذخرية يف وقال

  .)٤"(فالن والصداق علي

                                 
. و د، وقال به الشيخ مصطفى الزرقا يف كتابه نظام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه) ١(

 .وغريهم من أهل العلم، رفيق املرصي يف كتابه اخلطر والتأمني

  .٤٠٩عقد التأمني وموقف الرشيعة منه ص )٢(

) ٥٤/ ٦(مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل : وينظر، )٢/٤٠٨(دمات املمهدات املق)٣(

 ).٢/١٥٥(الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين 

 ).٦/٢٩٨(الذخرية للقرايف )٤(



    
 

 
 

٢٩٨

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  . كلفة األضرار إذا قام سببهابدفع الشركة ذلك تعهد فيشمل

وبني الوعد الذي ،  بالفرق بني الوعد الذي يكون يف عقود التربعات:ويناقش

 يف عقود املعاوضات فالوعد، - يف التأمني التجاريكما- يكون يف عقود املعاوضات 

 يكون على سبيل الذي هو أشبه باملقامرة خبالف الوعد اال يقصد منه اإلحسان وإمن

  ً.اإلحسان وهو الذي تكلم عليه املالكية قدميا

فمن قال آلخر ،  احلنفية يف ضمان الطريقل  التخريج على قو:ث الثالالدليل

، )١( عند احلنفيةفيضمن، من لكاسلك هذا الطريق فإن حصل لك مكروه فأنا ضا

  .فيقاس عليه ضمان شركات التأمني للمخاطر جتاه األفراد

 املضمون له؛ ى بأن الضامن يف ضمان الطريق تسبب يف الضرر عل: ويناقش

  .تسببخبالف التأمني فإن الضامن مل ي، ألنه غره

  

حاب  استدل أصوقد، )٢( التأمني التعاوين دون التجاريجواز:  الثالثالقول

  :هذا القول لقوهلم

 ألن التعاوين التأمنيلكن جيوز ،  عقد التأمني بقسميه مشتمل على الغرربأن

 ألن عنصر التجاري التأمني جيوز وال، عنصر التربع حاضر فيه فيتسامح فيه عن الغرر

  .فال يتسامح فيه عن الغرر، املعاوضة حاضر فيه

                                 
 ).١٤٣/ ٢(جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر : ينظر)١(

 دورة ٥قرار رقم (ة العامل اإلسالمي وممن قال به املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابط) ٢(

وجممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ، )هـ١٣٩٨عام 

: ينظر، وهيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية، هـ١٤٠٦ يف عام ٢/٩قرار رقم 

 ).٤/٣١٥(أبحاث هيئة كبار العلامء 



    
 

 
 

٢٩٩

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

غرر يف عقود التربعات ما جاء يف  ورد من كالم أهل العلم يف التسامح عن الومما

 عقد معاوضة، واملعاوضة مكايسة خيل �ا الغرر، واهلبة البيع:"  تنقيح الفصولرحش

 ال خيل به الغرر، فإن مل حيصل شيء فال يتضرر املوهوب له، خبالف صرفإحسان 

  .)١("املشرتي

 جاء، زيادة يف التأمني التعاوين وجودة املوجودة يف التأمني التجاري موواملصاحل

أن عقد التأمني التجاري ذي القسط  : ًأوال: "يف قرارات جممع الفقه اإلسالمي 

 .الثابت الذي تتعامل به شركات التأمني التجاري عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد

  ً.ولذا فهو حرام شرعا

أن العقد البديل الذي حيرتم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني  : ًثانيا

 وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمني ،وين القائم على أساس التربع والتعاونالتعا

  .)٢("القائم على أساس التأمني التعاوين

  

  :الترجيح

 رجحان القول الثالث القائل بالتفريق بني ،- واهللا أعلم-  يظهر للباحث 

، ر من الغررإذ ال شك أن عقد التأمني فيه قد،  وبني التأمني التجاريلتعاوينالتأمني ا

                                 
 ).٤٠٣: ص(رشح تنقيح الفصول )١(

 ٢/٩قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي قرار رقم )٢(

 وينبه إىل أن علة التحريم  ).١/٥٤٥( العدد الثاين –جملة املجمع ، هـ١٤٠٦يف عام 

 هي وجود الغرر يف عقد -كام يف القرار أعاله–األساسية لعقد التأمني التجاري 

إذا قد يوجد ، اك مجيع عقود التأمني التجاري عن الرباوهذا ال يعني انفك، معاوضة

 .لكن ليس كل عقود التأمني التجاري حتوي الربا، الربا يف بعض الصور



    
 

 
 

٣٠٠

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  .والغرر ممنوع يف الشريعة اإلسالمية إال إذا كان على سبيل التربع فإنه يتسامح فيه

والرفقة يف السفر يبذلون ،  فيتسامح يف بذل اهلدية وقبوهلا ولو كانت جمهولة

ًماال متساويا ملعيش لكن ،  مع أن أحدهم رمبا استفاد من املال أكثر من اآلخرينتهمً

  . ساغ ذلكعاوضة ما دفعوه على سبيل املألجل أنه مل يكن

 باحثفإنه يرتجح لل،  عنصر التربع فيه ظاهر أن التأمني التعاوينوألجل، لذلك

  ً.وهو األكثر انتشارا،  األضرارىجوازه يف التأمني عل

 إذا كانت جهة ياة التأمني التعاوين على احل-  نظر الباحثيف– ومثله يف اجلواز 

أو مميزات لزوجته ،  توفر مميزات بعد التقاعد للموظف اليتاجلهة ذاتالعمل هي 

إذ أن ، )١(وأوالده حال الوفاة كما توفره  كثري من الدول للعاملني يف أجهز�ا احلكومية

ًما ميكن أن يسمى تأمينا يف هذا العقد يكون إجباريا  يف الغالب فليس للعامل خيار ً

  .فيه

 أن اجلهة املوظفة لو قالت  أن يكيف على أنه جزء من العقد مبعىنوميكن

ولك عند العجز عن العمل أو ، ًليس لك إال هذا القدر من املرتب شهريا: للعامل

 وكذامن غري أن يذكر أنه قد خصم من العامل كذا ، التقاعد كذا وكذا من املميزات

فيقاس عليه ، وليس من التأمني يف شيء،  العقد حينئذ سائغ عند اجلميعإنف، ًشهريا

فما جيعل ،  ذكر التفصيل ألنه ليس للعامل حينئذ حق املوافقة والرفضلو ما حينئذ

للعامل بعد التقاعد أو عند العجز عن العمل أشبه باملميزات منه بالعقود اليت تقبل 

  .والرفضاملوافقة 

والثاين ال ، أحدمها حيوي مميزات بعد التقاعد،  لو افرتضنا توفر عقدانحىت

 وذلك لعدم وجود املانع الشرعي ؛يار املوظف للعقد األولفال مانع من اخت، حيوي

                                 
وهي اجلهة ، فنجد يف هذه الصورة أن الدولة بصفتها دولة مالكة لصندوق املعاشات) ١(

 .ِاملوظفة



    
 

 
 

٣٠١

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

بل هو من حسن التعامل ، ِمن أن تعد اجلهة املوظفة موظفيها بوعود بعد التقاعد

  .الذي حثت عليه الشريعة اإلسالمية

 هي غري اجلهة اليت يتم عقد فةِ التأمني على احلياة إذا كانت اجلهة املوظأما

،  شيءاومل يرتجح يل فيه، نظر يف املسألة مرة بعد مرة كررت الفقدالتأمني معها 

ًوقد يكون اإلنسان مضطرا للعمل الذي ،  الربا قد ترد فيه وقد ال تردشبهة ألنوذلك 

ًوال جيد سبيال للطرق األقرب للشريعة ، ًحيوي هذا العقد إجبارا وال جيد مندوحة عنه

 -  نظر الباحث القاصريف– املسألة  األدلة يفلتنازعًفنظرا ملا سبق و. إخل.. اإلسالمية

  . أعلمواهللا، فأتوقف

 سبق أن بينا أن عالقة املشرتكني يف التأمني التعاوين فيما بينهم هي عالقة :تنبيه

 طرف ع من احلاالت جند أن املشرتكني يتفقون مريلكن يف كث، تربع يف األساس

، كني عالقة معاوضة باملشرتحينئذفعالقة املدير ،  صندوقهم مبقابلليديرخارجي 

 أن ال يأخذ هذا املدير إال أجور املثل على إدارة صندوق - نظر الباحثيف-  فيجب

وذلك لئال يكون التامني التعاوين حيلة ، وعوض املثل على االستثمار، االشرتاكات

  .على التأمني التجاري

  

  



    
 

 
 

٣٠٢

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  

  . احلاجة يف التأمنياعتبار:  الثالثاملبحث

  

  :تمهيد

 يف مسواء يف أوامرها أ،  العبادمصاحلسالمية بكل ما فيه  اإلشريعة الجاءت

 راعى اإلسالم حاجات قد، كما أ�ا أتت مسحة ال شطط فيها وال عنت، نواهيها

 البعض كوجوب سقطفأ، الناس يف عالقا�م بر�م فخفف يف كثري من العبادات

بعض كما  الوأبدل،  يف قصر الصالةكماوأنقص البعض ، صالة اجلماعة عند املرض

 يف اجلمع بني الصالتني يف وقت أحدمها ا الوقت كمتغيري وأتت ببل، يف التيمم

وكذا يف أبواب املعامالت سهل فيها ورخص يف كل ما تدعو احلاجة ، وتقدمي الزكاة

  : يف الشريعة اإلسالمية كثرية منها احلاجة على اعتبار واألدلة، إليه

    ما يريد الله لي:  تعاىلقوله
 
                    َ ُ َ

ِ
ُ ّ ُ ٍ                             جعل عليكم من حرج ِ َ َ ْ ِّ ُ ْ ََْ َ َ) وقوله تعاىل، )١ : ال يكلف              ُ ِّ َ ُ َ

      الله نـفسا إال ما آتاه
                         َ َ ََ َّ ِ
ً ْ ُ ْ                         سيجعل الله بـعاَّ َ َُ َّ ُ َ ْ ً                عسر يسراَ  دَ ْ ُْ ٍ ُ) وقوله تعاىل، )٢ :يكلف َ  ال           ُ ِّ َ ُ

       الله نـفسا إال وسعها
                       َ َ ْ ُُ َّ ِ
ً ْ َ ّ) وقوله تعاىل، )٣ :يريد       ُ ُْ                     الله بكم اليُِ ُ ُ ِ ُ َ                                   سر وال يريد بكم العسر ّ ُ َْ َ ُْ ْ ُ ِ ُ ُِ َ

) ٤(.  

قريبة من ،  هذه اآليات تدل على أن الشريعة اإلسالمية بعيدة عن احلرج واملشقةفكل

  .التسهيل على العباد

                                 
 ٦:آية ، سورة املائدة)١(

 .٧: آية، سورة الطالق) ٢(

 .٢٨٦آية ، ورة البقرةس)٣(

 .١٨٥آية ، سورة البقرة) ٤(



    
 

 
 

٣٠٣

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 هريرة، عن النيب صلى أبو رواه ما املعىنً                                جاء يف األحاديث تأكيدا على هذا ومما

لن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا  الدين يسر، وإن: "قال أنهاهللا عليه وسلم 

 صلى اهللا وقوله ،)١("وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة

  .)٢( وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفايسرا: "عليه وسلم 

 ورفع العسر واحلرج التيسري هذه األحاديث ومن غريها نرى بروز مبدأ فمن

  .ة عن الناس يف أقوال وأفعال نبينا صلى اهللا عليه وسلمواملشق

 حاشية يف  جاءماً عموما للتخفيفً كالم أهل العلم يف اعتبار احلاجة سببا ومن

وما ، والصكاك، واحلمامي، واملنادي، إجارة السمسار: قال يف البزازية: "ابن عابدين

وجاء يف بدائع . )٣("جة لما كان للناس به حاتجوزال يقدر فيه الوقت وال العمل 

 إلى اإلجارة وحاجتهمألن اهللا تعاىل إمنا شرع العقود حلوائج العباد، : " الصنائع

ٍأو دابة ، أو أرض مملوكة يزرعها،  ألن كل واحد ال يكون له دار مملوكة يسكنها؛ّماسة

ألن نفس وقد ال ميكنه متلكها بالشراء لعدم الثمن، وال باهلبة واإلعارة؛ ، ٍمملوكة يركبها

 .)٤("فجوزت خبالف القياس ، فيحتاج إىل اإلجارة، ذلككل واحد ال تسمح ب

وطائفة من السلف إىل جواز ، وذهب أهل الظاهر: " التاج واإلكليلويف

أو يعمل ، ا�هوالت يف اإلجارة من البدل، وأجازوا أن يعطي محاره ملن يسقي عليه

                                 
 .٣٩: برقم، باب الدين يرس، كتاب اإليامن ، أخرجه البخاري) ١(

باب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب، ، كتاب اجلهاد والسري، أخرجه البخاري)٢(

مر باب يف األ، كتاب اجلهاد والسري، ومسلم ، ٣٠٣٨وعقوبة من عىص إمامه  برقم 

 .١٧٣٣بالتيسري وترك التنفري برقم 

 ).٦/٤٧(الدر املختار وحاشية ابن عابدين ) ٣(

 .)٤/١٧٤(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )٤(



    
 

 
 

٣٠٤

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

ملن ينظر فيه جبزء منه مما حيصل بنصف ما يرزق بسعيه على ظهره، ويعطي احلمام 

وعليه خيرج اليوم عمل الناس يف أجرة ،....ًمنه كل يوم قياسا على القراض واملساقاة

  .)١(" الناس إليهلحاجةالدالل؛ 

مشروعية اإلجارة، واجلعالة، واحلوالة، وحنوها، : " األشباه والنظائريف وقال

عقد على منافع معدومة، ويف جوزت على خالف القياس ملا يف األوىل من ورود ال

 إىل ذلك،  الحاجةلعمومالثانية من اجلهالة، ويف الثالثة من بيع الدين بالدين؛ 

  .)٢(" إذا عمت كانت كالضرورةةواحلاج

 حلاجةا " : يف إعالم املوقعني يف كون أن السلم أجيز مع أنه بيع معدوم وقال

انبني، هذا يرتفق بتعجيل الثمن، اليت ألجلها شرع اهللا ورسوله السلم االرتفاق من اجل

 كما قد يكون يف متصلة نسوهذا يرتفق برخص الثمن، وهذا قد يكون يف منقطع اجل

  .)٣("فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه مبصاحل العباد

 على اختالف مذاهبهم - اهللارمحهم– نصوص تؤكد على أن علماءنا فهذه

،  الشرعيةنصوصلتخفيف من مجلة من الومدارسهم التمسوا مبدأ احلاجة يف ا

 راعوا يف نظرهم لألحكام الشرعية التفصيلية األخرى مبدأ كما،كالسلم واإلجارة

  .احلاجة

  

  

  

   إىل عقد التأمنياحلاجة   

                                 
 ).٧/٤٩٤(التاج واإلكليل ملخترص خليل ) ١(

 ).٨٨: ص(األشباه والنظائر للسيوطي ) ٢(

 ).٣٠٢/ ١(إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٣(



    
 

 
 

٣٠٥

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 على اخلري مبدأ ونومن التعا،  على اخلري مبدأ من مبادئ الشريعة اإلسالميةالتعاون

، ويزدادون طمأنينة،  يشعرون باألمنفبذلك، سالتعاون على تفتيت األخطار بني النا

  .ًويكون ذلك باعثا هلم إىل اإلنتاج والعمل

ً القرآنية، ونصوص السنة النبوية يرى جليا ما تكرر فيهما من النصوص يف واملتأمل

َ وتـعاونوا على الرب والتـقوى وال : حث الناس على عمل اخلري من ذلك قوله تعاىل َ َ َ ََ ْ َّ ِّ ْ ََ ْ ُ ََ
َتـعا ِونوا على اإلمث والعدوان َ

َ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ََ ْ ُ) السنة النبوية قوله صلى اهللا عليه وسلمومن، )١ ّ ّ :

: ّ اهللا عليه وسلمّصلى وقوله، )٢(ً" للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضااملؤمن"

ّ نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامةمن" َّ")٣(  

 عالقاتت الشريعة اإلسالمية أنظمة مهمة يف تكوين وتأسيس ال قدموقد

  .)٤( يف التناهدم يف نظام العاقلة، أمأ،  الوقفمأ، التكافلية، سواء يف الزكاة

                                 
 .٢آية، ائدةسورة امل) ١(

، ١٠٣: باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه برقم، كتاب الصالة، أخرجه البخاري) ٢(

، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ومسلم

 .١٩٩٩: برقم

باب فضل االجتامع عىل تالوة ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، أخرجه مسلم) ٣(

 .٢٠٤٧: برقم، لقرآن وعىل الذكرا

، بأن توزع دية النفس عىل أفراد عاقلته الذين حيصل بينه وبينهم التنارص عادة: العاقلة ) ٤(

: واملقصود باملناهدة، ٤١٢عقد التأمني وموقف الرشيعة اإلسالمية منه ص: ينظر

= ، )٢٨ /٤(العني : ينظر، مشاركة الرفقة يف السفر تكاليف الطعام واملبيت ونحوه

مسائل اإلمام أمحد : وينظر يف حكمها، )٤/٢٦٦(واملحكم واملحيط األعظم =

واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، )٤٦٨٨/ ٩(وإسحاق بن راهويه 



    
 

 
 

٣٠٦

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

وحتمل ،  كان املسلمون يف السابق يتعاضدون فيما بينهم لتفتيت األخطاروقد

شعريني إذا أرملوا يف  األإن: "ّ اهللا عليه وسلمّصلىجاء يف احلديث قوله ، الكوارث

الغزو أو قل طعام عياهلم باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث اقتسموه 

  . )١("بينهم يف إناء واحد بالسوية فهم مين وأنا منهم

َخفت قد أن املتأمل يف حال العصور املتأخرة جيد أنه إال َ  وهج التعاون ا�تمعي َ

ل كثري منهم إىل طريق آخر من طرق تفتيت األخطار وانتق، البسيط بني أفراد ا�تمع

 ، ضد احلوادث إخلوالتأمني،  ضد احلرائقوالتأمني،  التأمني الطيبمثلوهو التأمني 

 :ا حبياة املكلف، منهتتعلق التأمني بأمور عقدوارتبط 

 . حد الكفاية عند العجز عن العملتوفري- 

 . الرعاية الصحيةتوفري- 

 .صول على السكن واالحتياجات األساسية املكلف على احلإعانة- 

 يعد دعامة أساسية لالقتصاد، حيث حيمى التأمني الشركات من تبعات نهأ- 

  .املخاطر اليت قد تتعرض هلا مشروعا�ا

 مدىو،  يف عقد التأمنيللحاجة العلم أهل اعتبار حيسن الكالم على مدى نا همن

 يف -  ضوء ما سبق تقريرهعلى-  يف ذات العقد وتقيم الباحث لذلك لوجودها نظرهم

  :ًاملبحثني السابقني فأقول مستعينا باهللا

  

 احلاجة عند ايزين للتأمني عموماباراعت : األول املطلب
ً

.  

                                                                            
 ).٨/٣٣٤(للمرداوي 

: برقم، باب الرشكة يف الطعام والنهد والعروض، كتاب الرشكة، أخرجه البخاري) ١(

باب من فضائل األشعريني ، صحابة ريض اهللا عنهمكتاب فضائل ال، ومسلم، ١٣٨

 .١٩٤٤: برقم، ريض اهللا عنهم



    
 

 
 

٣٠٧

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

وجود احلاجة إىل هذا ) ومنه التأمني التجاري (ً أدلة ا�يزين لعقد التأمني مطلقامن

 مث نزلوا تلك – ذكرها سبق–  بأدلة منها دليل احلاجة واعتبارهاا استدلوإذ، العقد

  .  بني التأمني التعاوين والتجاريفرقواومل ي، تأمنياألدلة على عقد ال

  : قالوه يف ذلك ومما

ففيها من ،  فائدة حمققة للطرفنيةوهذه املعاوضة مفيد،  من قبيل املعاوضةالتأمني"

،  اخلطروفيها أمان للمستأمن قبل حتقق، النتائج النهائية ربح اكتسايب للمؤمن

  .)١("وتعويضه بعد حتققه

وأنه يشق عليهم ، وقد تبني يف التأمني أن حاجة الناس إليه قد اشتدت وعظمت"

 على ي �ا الكوارث الفادحة اليت تقضواًجدا أن ال ميارسوا عمليات التأمني ليدفع

ً تيسريا على الناس التأمنيلذلك كله حنكم جبواز عمليات ...الثروات وخترب الديار

  .)٢("ًفعا للحرج واملشقة وللعسر عنهم ود

  

  : الباحث لهذا الطرحتقييم

 الباحث ريى فوعليه،  أن بينا الفرق بني التأمني التعاوين والتأمني التجاريسبق

  .-  سبقكما–رجحان جواز التأمني التعاوين

  . إطالقه غري صحيحعلى بدليل احلاجة االستدالل أن فريى التأمني التجاري أما

  . احلاجةتبارد خالف القواعد املقيدة الع أنه قإذ

 إالإذ الربا ال جتيزه ،  الربالىً ال جتيز ما كان من عقود التأمني مشتمال عفاحلاجة

 كثريوعقود التأمني التجاري املشتملة على الربا ال تلجئ إليها الضرورة يف ، الضرورة

  .من األحوال

                                 
 .٣٩٩عقد التأمني وموقف الرشيعة منه ص)١(

 .٤٧٧عقد التأمني ص ) ٢(



    
 

 
 

٣٠٨

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 نتلى الغرر املنهي عنه إال إذا كا التجاري املشتمل عالتأمني ال جتيز عقد واحلاجة

ً قائمة أو مظنونة ظنا غالبا واملشقة القائمة برتك الرتخص فوق املعتاداحلاجة وهذا . ً

 احلاجة تدخل احلاجة فبإطالق، القيد مل جند له وجود يف تقرير أصحاب هذا القول

  .وهو ما ال يوافق عليه، اليسرية واملتومهة

 املشقة إال لزوال التجاري إال إذا تعينت ومل يكن مث سبيل  ال جتيز عقد التأمنيواحلاجة

فكيف ، وهذا القيد مل جند له وجود عند أصحاب هذا الطرح، بسلوك سبيل الرخصة

وكيف جيوز اللجوء إىل ، جيوز التأمني التجاري مع وجود طرق أخرى تغين الناس عنه

عقد التأمني التجاري مع إمكانية السعي إىل إنشاء شركات تقوم على أسس التأمني 

  .التعاوين

أما إطالق ، حلاجة قد جيوز إىل احلد الذي تنتفي به ا- إن وجد- ة  باحلاجوالرتخص

  . فيه ما حيتاج إليه وما اليدخل فإنهاجلواز 

 على ما سبق يتبني للباحث أن الطرح الذي يفتح الباب إلجازة التأمني التجاري فبناء

  .بدعوى احلاجة غري سائغ وخمالف ملقصود الشارع



    
 

 
 

٣٠٩

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

عند احملرمني للتأمني عمومااعتبار احلاجة :  الثاني املطلب
ً

 .  

 أنه غري ا احلاجة ورأودليل لعقد التأمني جبميع أنواعه رمون مجلة من احملاستعرض

  .موجودة يف هذا العقد

ال نسلم أن التأمني : "  وأحكامهالتأمني يف كتابه لثنيان الدكتور سليمان اقال

ه تكديس ألموال فقد تبني لنا أن، بل هو على العكس مفسدة عامة، مصلحة عامة

 الناس جةوأنه استغالل حلا، العامة يف أيدي قلة من اخلاصة تتسلط �ا وتتحكم

  .)١("وأكل ألمواهلم بالباطل، وخوفهم

 لى عكان واألحاديث اليت دلت عليه هو ما اآليات بني أن املقصود بالتعاون بمث

هدفه الربح ، موالتأمني نظام عوضي صار،  لثواب اهللاًاقصد، وجه التربعات احملضة

إذ أنه تتوفر يف هذا النظام ،  احلاجةتنتفي أنه يف النظام اإلسالمي ذكر مث، واإلثراء

وحقوق يف بيت املال كذلك ملن أصابته ،  للمتوىف وذريته الفقراء من بيت املالحقوق

  .)٢(مث تكلم عن العاقلة وواجبهم جتاه بعض الديون، مصيبة أو دين

  

  :ح الباحث لهذا الطرتقييم

إذ أن ،  الباحث أن نفي احلاجة إىل عقود التأمني عند مجيع الناس غري سديديرى

وسبق بيان ذلك يف أول ، ملحة كثري من األفراد عنداحلاجة إىل عقود التأمني 

،  طواعيةواهلم من أمً حاجة ملا دفعوا جزءاإليها مل يكن بالناس ولو،  املبحث

 فرد بدخله يف كثري كلللناس من اختصاص ًخصوصا مع املدنية احلديثة وما جلبته 

فاحلاجة إىل عقد التأمني ال ميكن أن ينكرها من يعيش يف أوساط ، من األحيان

                                 
 ).١/١٩٦(التأمني وأحكامه  )١(

 .املرجع السابق) ٢(



    
 

 
 

٣١٠

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 أودع من الناس يف السجون بسبب أ�م مل جيدوا من يتحمل مسؤوليا�م فكم، الناس

  .يف احلوادث

  . تفاقمت أمراض أناس بسبب أ�م مل جيدوا من يعينهم على العالجوكم

  .ا خيفف عنهم آثارهن أفلس أناس بسبب تعرضهم ملصائب مل جيدوا موكم

ً جلأ كثري من الناس إىل عقود التأمني حىت أن نوعا من أنواع التأمني وهو التأمني لذا

قد وصلت األقساط التأمينية التجارية مقارنة بالدخل القومي إىل :" الصحي جند أنه

من الدخل القومي % ٢٦تماعي إىل يف بعض الدول، ووصل الضمان االج% ٧.٥

 ، انتشاره وتغلغله يف جوانب احلياةمدىيف بعض الدول، وهذه نسبة عالية، وتفيد 

 مارك أملاين مع متوسط مليار ٥٠٠ التأمني الغربية كات ميزانية بعض شرووصلت

زيادة سنوية تصل ملائة مليار مارك أملاين وهو ما يزيد عن ميزانية عشرات الدول من 

  .)١("  العامل الثالثدول

 حيتاجه ا قد حيتاج إىل تكوين عالقات تبادلية مع أفراد ا�تمع ملواجهة مفاإلنسان

  .للتعويض عن خسائر نتيجة تلف ممتلكاته

 جلميع وجود احلاجة احلقيقية يف التأمني رمبا حصل من بعضهم منع بعدم والقائلني

أو وجود ،  بيت املاللوجودوذلك ، )٢(أنواع التأمني حىت التعاوين بدعوى عدم احلاجة

  .نظام العاقلة

  . شك أن يف هذا التقرير انفكاك عن الواقعوال

 ملوعنده استعداد لتح،  يسوغ نفي وجود احلاجة إذا كان بيت املال ذا يسرنعم

  . ألفراد ا�تمعحتصلمجيع الكوارث اليت 

                                 
 . ٢أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ص )١(

 ).١/٢٤٣(التأمني وأحكامه : ينظر)٢(



    
 

 
 

٣١١

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 كما كان تكافلال احلديث عندها من التعاضد وصرنا وكذا لو كانت األسر يف ع

  ً. األسر قدمياعند

 من بيوت املال ًكثريا يف عصرنا احلديث الذي جند فيه أن يشه واحلال على ما نعأما

بل وكثري من املسلمني ، ً من عجز يف املوازنة أساساتعاين اإلسالميةلدى احلكومات 

وعالقة األسر بعضها ببعض يف زماننا ليست ، يعيشون يف بلدان غري إسالمية

 ونفي ً، هذا االستدالل يف نظر الباحث مثايل أكثر من كونه واقعيافإن لذا، لسابقكا

  . عن مجيع الناس أمر ال يوافق عليهلتأمنياحلاجة إىل عقد ا

  

  اعتبار احلاجة عند القائلني بالتفصيل:  الثالث املطلب

  

  ال يرون جواز التأمنيلكن،  جواز التأمني التعاوينيرون من أهل العلم مجلة

  . إال بشروطلتجاريا

 ا�لس البحث واألوراق ناقش: " ا�لس األوريب لإلفتاء والبحوثقرار  يفجاء

َّاملقدمة إليه يف موضوع التأمني وما جيري عليه العمل يف أوربا، واطلع عل ما صدر 

  : أيتعن ا�امع الفقهية واملؤمترات والندوات العلمية �ذا الشأن، وانتهى إىل ما ي

َ مع مراعاة ما ورد يف قرارات بعض ا�امع الفقهية من حرمة التأمني :ًأوال
فإن هناك حاالت وبيئات تقتضي إجياد حلول ملعاجلة األوضاع اخلاصة، .. .التجاري

وتلبية متطلبا�ا، والسيما حالة املسلمني يف أوروبا حيث يسود التأمني التجاري، 

ار اليت يكثر تعرضهم هلا يف حيا�م وتشتد احلاجة إىل االستفادة منه لدرء األخط

وتعسر إجياده ) التأمني التكافلي( اإلسالمي لبديلاملعاشية بكل صورها، وعدم توافر ا

حاالت اإللزام ... .يف الوقت احلاضر، فإن ا�لس يفيت جبواز التأمني التجاري يف



    
 

 
 

٣١٢

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

حيث يغتفر أو حاالت احلاجة إىل التأمني لدفع احلرج واملشقة الشديدة، ...القانوين

  .)١(" معها الغرر القائم يف نظام التأمني التجاري

  

   :رار القهذا ومقتضى

 إذا كانت قائمة أو ري احلاجة إمنا تكون معتربة يف القيام بالتأمني التجاأن- 

جاء يف ، ة غري املعتادة واملشقاحلرجحبيث إذا مل يرتخص االنسان يقع يف ، ونةمظن

االستفادة منه لدرء األخطار اليت يكثر تعرضهم هلا يف وتشتد احلاجة إىل : " القرار 

أو حاالت احلاجة إىل ...حاالت اإللزام القانوين.. .حيا�م املعاشية بكل صورها

وهذا خيرج املشقة اليسرية واملتومهة كما هو "  التأمني لدفع احلرج واملشقة الشديدة 

  .معلوم

  

 ألجل الوقوع يف رتخصاري إذا كان ال يف التأمني التجمعتربة تكون إمنا احلاجة أن- 

" حيث يغتفر معها الغرر القائم يف نظام التأمني التجاري: " جاء يف القرار، الغرر

 احلاجة اليت �رد يباحألن الربا ال ، وهذا ال يدخل فيه الربا حال وجوده يف التأمني

  .هي دون الضرورة

  

ن مثة طريق آخر مباح ميكن  يف التأمني التجاري إذا كامعتربة غري احلاجة أن- 

وتعسر ) التأمني التكافلي (المي توافر البديل اإلسوعدم : "جاء يف القرار، سلوكه

وال شك أنه إذا وجد البديل اإلسالمي فإنه ال جيوز ، "إجياده يف الوقت احلاضر 

  . يف التأمني التجاريالكائنالرتخص باحلاجة للوقوع يف الغرر 

                                 
وجملـة ، ١٥٥-١٥٤ ص ،قرارات وفتاوى املجلس األوريب لإلفتـاء والبحـوث: يراجع )١(

 ).٢/٣٨٠(جممع الفقه اإلسالمي 



    
 

 
 

٣١٣

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  

وال جيوز إال ، جة يف التأمني التجاري ينتهي بانتهاء احلاجة احلابار القول باعتأن- 

: " وهذا يفهم من القرار الذي قيد التعامل بقول ، بالقدر الذي تدعو إليه احلاجة

" وتعسر إجياده يف الوقت احلاضر) التأمني التكافلي(وعدم توافر البديل اإلسالمي 

لفتوى تتغري فيمن جازت هلم فيفهم منه أنه مىت ما تيسر البديل اإلسالمي فإن ا

  .املعاملة للحاجة قبل حتصل البديل

  



    
 

 
 

٣١٤

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  : الباحث هلذا الطرحتقييم   

  

 جيوز التأمني التجاري إال فال، )١( الباحث قوة هذا الطرح وقربه لقواعد الشريعةيرى

  .إذا توفرت فيه الشروط املعتربة

ً احلاجة قائمة أو مظنونة ظنا غالباتعترب فقد-  ً
خاص لدى قيامهم  عند أش)٢(

 جر بني متفرقو،  كذلك عند آخرينكونبينما قد ال ت، بالتأمني الطيب االختياري

ً ظنا غالبا كان املظنونة أو وجدت احلاجة القائمة فإذا،  احلريقوعومتجر يف خوف وق ً

إذ احلاجة تقدر بقدرها ،  يف ذات ما احتيج إليهلتجاريًذلك مؤثرا يف جواز التأمني ا

وما تشتد احلاجة إليه يكون ، واحلاجات مقدارها خمتلف، )٣(ك أهل العلمكما قرر ذل

 وال اعتبار للحاجة إىل عقد التأمني التجاري إذا كان ،)٤(التوسعة فيه على الناس أكثر

  .)٥(مبناها على الشك والتوهم

                                 
ومثله التأمني ، وهذا يف التأمني عىل األرضار ومنه التأمني عىل التعويض عن املسؤولية) ١(

 الكالم عليه يف أما التأمني عىل احلياة فسبق، الطبي ألن التعويض يكون لرفع الرضر 

 .املبحث الثاين

الدر املختار وحاشية ابن  ينظر، قرر أهل العلم أن الظن الغالب كاليقني يف األحكام) ٢(

 ).٣/٤٧(كشاف القناع عن متن اإلقناع ، )٢/٤٠٥) (رد املحتار(عابدين 

وكشف األرسار رشح أصول البزدوي ، )١/٢٤٨(أصول الرسخيس : ينظر) ٣(

)٢/٢٣٧.( 

 ).١٦٥/ ٢(قواعد األحكام يف مصالح األنام و، )٤/٨٧(تبيني احلقائق : :ينظر)٤(

األشباه والنظائر : ًينظر يف تقرير قاعدة عدم اعتبار الشك والتوهم سببا للرتخص)٥(

 .١٤١:واألشباه والنظائر للسيوطي ص، )١/١٣٥(للسبكي 



    
 

 
 

٣١٥

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 يشرتط أن تكون آثار املخوف حال وقوعه على املؤمن موقعة له يف احلرج كما- 

 سهل على املكلف حتملها من غري حرج ةفلو كانت اآلثار يسري،  املعتادةواملشقة غري

 توجدولذلك فالتأمني الطيب التجاري ال ، ومشقة فال يرخص له ألنه ال تسمى حاجة

خبالف الفقراء ، احلاجة إليه لألثرياء الذين ال يرهقهم العالج من املرض حال حصوله

لعالج ا�اين املقدم من احلكومات ًخصوصا إذا تعذر أو صعب ا، الذين يرهقهم

  .والدول

 متعينة ال سبيل للخروج من املشقة إال باتباع جة يشرتط أن تكون احلاكما- 

 الصحيح البعيدة عن مي وجدت شركات للتأمني اإلسالفلو، سبيل الرخصة فيها

ألن ، فإنه يتعني على الناس االشرتاك فيها دون شركات التأمني التجاري، التالعب

  .)١( املتقرر عند أهل العلم أن ما جاز لعذر بطل بزوالهمن

حتملت محالة، فأتيت :  قبيصة بن خمارق اهلاليل، قالعن يف ذلك ما جاء واألصل

أقم حىت تأتينا الصدقة، فنأمر لك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسأله فيها، فقال

حد ثالثة رجل، حتمل محالة،  إن املسألة ال حتل إال ألصةيا قبي: "  قالمث: �ا، قال

فحلت له املسألة حىت يصيبها، مث ميسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، 

 ورجل - من عيش ً أو قال سدادا-  من عيش ًفحلت له املسألة حىت يصيب قواما

لقد أصابت فالنا فاقة، فحلت : أصابته فاقة حىت يقوم ثالثة من ذوي احلجا من قومه

 فما سواهن من -  من عيش ً أو قال سدادا-  من عيش ًصيب قواماله املسألة حىت ي

، ففيه أن السؤال جائز للحاجة، )٢(ً" يأكلها صاحبها سحتاًاملسألة يا قبيصة سحتا

                                 
: ص(ن نجيم واألشباه والنظائر الب، )٨٥: ص(األشباه والنظائر للسيوطي : ينظر)١(

٧٤.( 

 .١٠٩: باب من حتل له املسألة برقم، كتاب الزكاة، أخرجه مسلم)٢(



    
 

 
 

٣١٦

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

حىت " فإذا ما ارتفعت وجب اإلمساك عن السؤال لقوله عليه الصالة والسالم 

  .جةوينطبق هذا احلكم على مجيع ما جاز للحا، "يصيبها، مث ميسك

 إىل أن جتويز التعامل بالتأمني التجاري عند عدم وجود التأمني التعاوين يف بلد وينبه

 ركون اجلاليات املسلمة يف البلدان اليت يقل فيها انتشار اإلسالم إىل يعينال ، ما

،  البديل اإلسالمي الذي ينتفي معه الغررجيادبل جيب عليهم السعي إىل إ، ذلك

والوجهاء ، عقد يف كل بلد من رؤساء املراكز اإلسالميةفيجب على أهل احلل وال

جيب عليهم = واالقتصاديني وأهل التجارات ، وأصحاب املناصب من املسلمني

االجتماع والتشاور وتوحيد الكلمة وبذل اجلهد ملعاجلة مجيع اإلشكاالت اليت تواجه 

    .ومن ذلك مسألة التأمني التجاري، املسلمني يف بلدا�م

 التأمني إذا عقود للحاجة ال يعين جواز االستفادة من التجاريلتأمني  اوجواز

 بينما قد جتيز احلاجة ، الرباغِّ تسوالً شروطا ربوية إذ احلاجة ا يف بنودهوي حتتكان

  .الوقوع يف الغرر

وال ميكن ، إذا دعت احلاجة إىل ارتكاب الغرر: " يف ا�موع شرح املهذبجاء

  . )١("ً                              أو كان الغرر حقريا جاز البيع،االحرتاز عنه إال مبشقة

ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما : " يف القواعد النورانيةوجاء

 مثل بيع العقار مجلة ً                   من ضرر كونه غرراً                                       تدعو إليه احلاجة منه، فإن حترميه أشد ضررا

، وإن مل ومثل بيع احليوان احلامل أو املرضع. وإن مل يعلم دواخل احليطان واألساس

وكذلك اللنب . ً                                                         يعلم مقدار احلمل أو اللنب، وإن كان قد �ى عن بيع احلمل مفردا

  .)٢("عند األكثرين

                                 
 ).٩/٢٥٨(املجموع رشح املهذب ) ١(

 ).١٧٢: ص(القواعد النورانية )٢(



    
 

 
 

٣١٧

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

وال ،  جبواز التأمني التجاري الذي فيه الغرر إمنا هو حمصور يف قدر احلاجةوالقول

 وجدت احلاجة للتأمني ضد الغري يف السيارات فال يعين ذلك جواز لوف، يزاد عليها

  . إذا مل توجد حاجة إليهلسيارة التجاري الشامل على امنيتأال

وجاء يف األشباه ، )١(" أبيح للحاجة، مل يبح مع عدمهاما: "  يف املغين جاء

 يرتقي إىل التبسط، وأكل املالذ بل يقتصر وال: " والنظائر فيما جاز أكله للحاجة

  .)٢("على قدر احلاجة 

وإذا سلمنا : "  املعىنهذا على ًا تأكيد- اهللا رمحه– الدكتور وهبة الزحيلي يقول

 بالقاعدة ًبكون احلاجة متعينة، جاز التأمني بالقدر الذي يزيل احلاجة فقط، عمال

  .)٣("احلاجة تقدر بقدرها: الشرعية

 اجلواز تكرر يفإنه فتكررت احلاجة يف حقه حاجته رخص لشخص ألجل وإذا

ً           تبعا حلاجته
)٤(.  

ومن الغرر ، قوع يف الغرر للحاجة إذا توفرت شروطها مما سبق جواز الوويتقرر

  . التأمني التجاري الذي حنن فيه إذا وجدت احلاجة إليه بشروطها املعتربة

  

                                 
 ).١٣٩/  ٤(املبدع يف رشح املقنع : وينظر، )٤/٤٩(املغني )١(

 ).٨٤: ص(األشباه والنظائر للسيوطي )٢(

 ).٢/٣٨٠(سالمي جملة جممع الفقه اإل)٣(

 ).١/٥٢٦(رشح منتهى اإلرادات : ينظر مثال عىل القاعدة )٤(



    
 

 
 

٣١٨

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  : والنتائجاخلامتة

  

وقد خلصت فيه ، َّ                                          اهللا على ما من به وأنعم من إمتام هذا البحثأمحد

   :تيةإىل النتائج اآل

، اد منها االضطرار إىل شيء احلاجة اسم مصدر للفعل احتاج وير-

 عند األصوليني ما كان مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق وهي

  .املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة

 إىل واالفتقار ، يف وجود أصل املشقةضرورة تشرتك احلاجة مع ال-

  . اليت تستدعي التيسري والتخفيف،الشيء يف كل منهما

رة يف كون املشقة فيها أقل من الضرورة وال  عن الضروحلاجةتفرتق ا-

ومن احلاجات ، ولذا فقد تبيح الضرورة ما ال تبيحه احلاجة، تؤدي إىل تلف

  . خبالف الضرورةً                     ما يكون حكمه دائما- العامة–

ويراد ،  تنقسم احلاجة من حيث العموم واخلصوص إىل عامة وخاصة-

، ً                     كون أثرها للناس مجيعاوي،  أو أكثرهمهمباألوىل اليت تشمل الناس مجيع

 فيمن احتاج ً  اخبالف اخلاصة اليت ختص أفراد معينني ويكون احلكم خمتص

  .إليه مبقدار حاجته

 تنقسم احلاجة من حيث التحقق والعدم إىل حاجة قائمة وحاجة -

   .مظنونة وحاجة متومهة وال ينفذ أثرها إال يف القسمني األولني



    
 

 
 

٣١٩

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

: ويراد به عند املختصني، أنينةمأخوذ من األمن والطم: التأمني -

 أكثر من ىاالتفاق بني طرفني أو أكثر على تفتيت خماطر وتوزيع آثارها عل

  . عن طريق التربعمواحد، سواء كان االتفاق عن طريق املعاوضة أ

ومجهور أهل العلم على ، جتاري وتعاوين، ان أساسيان للتأمني نوع-

  . دون التجاري من حيث األصلاوينجواز التع

 طرف خارجي مع املشرتكون يف صندوق التأمني التعاوين اتفق إذا -

،  صندوقهم مبقابل فعالقة املدير حينئذ باملشرتكني عالقة معاوضةليدير

 أن ال يأخذ هذا املدير إال أجور املثل على إدارة -  نظر الباحثيف- وجيب 

وذلك لئال يكون ، وعوض املثل على االستثمار، صندوق االشرتاكات

  . عليهفوالتفا، التفاق حيلة على التأمني التجاريا

 فيما نهموخففت ع،  الشريعة اإلسالمية أتت مبراعاة حاجات الناس-

  .عامالت كان يف باب املمأ، حيتاجون إليه سواء كان ذلك يف باب العبادات

 على تفتيت ا الناس من خالهليتعاضد وأعمال ود احلاجة إىل عق-

 على بعض الصحابة -صلى اهللا عليه وسلم- نبينا وقد أثىن، املخاطر قائمة

  . عندهمً                          الذين كان هذا العمل شائعا

 الو،  كافة بدعوى عدم احلاجةبأنواعه التجاري ال يصح منع التأمني -

 على مصراعيه بدعوى احلاجة مع وجود شركات وازيسوغ فتح باب اجل

 بالد بعضما يف أما إذا مل يوجد ك، أقرب إىل الضوابط اإلسالمية من غريها

 كانت احلاجة قائمة أو إذا على األضرار التأمنيالغرب ففي هذه احلالة جيوز 



    
 

 
 

٣٢٠

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

ً                   مظنونة ظنا غالبا  أما احلاجة اليسرية أو ،  تبلغ درجة املشقة فوق املعتادةواليتً

وال تكون قائمة أو مظنونة إال إذا مل يكن ، املتومهة فال اعتبار هلا يف الشريعة

وإذا ثبتت احلاجة فإ�ا ، ملشقة إال بسلوك سبيل الرخصة االمثة طريق لزو

وال اعتبار للحاجة إذا كان عقد التأمني التجاري يوجب ،  بقدرهاتقدر

  .الوقوع يف الربا

 جبواز التعامل بالتأمني التجاري عند عدم وجود التأمني القول -

يف ال يعين ركون اجلاليات املسلمة ،  يف بلد ما-  احلاجةحسب–التعاوين 

بل جيب عليهم السعي إىل ، البلدان اليت يقل فيها انتشار اإلسالم إىل ذلك

   الذي ينتفي معه الغررميإجياد البديل اإلسال

أوصي املختصني يف الفقه ببذل مزيد من اجلهد يف حبث : ً      وأخريا

خصوصا العقود املستجدة ،  املعاصرة اليت يكثر سؤال الناس عنهاسائلامل

  .إخل...واخليارات و، شكالهكالتأمني بصوره وأ

  ،...... بحمد اهللاتم



    
 

 
 

٣٢١

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 
 در املراجع واملصاثبت

  .هـ١٤٢١ ،١ط، القاسمدار: نشر ،إعداد أمانة اهليئة،  هيئة كبار العلماءأحباث

: جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، نشر:  والنظائر، تأليفاألشباه
  .م١٩٩٠، هـ١٤١١، ١دار الكتب العلمية، ط

زين الدين بن إبراهيم بن حممد، : تأليف،  والنظائر على مذهبة أيب حنيفةباهاألش
 ،١ط،  لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت : شر ن،املعروف بابن جنيم املصري

  . م١٩٩٩ -  هـ ١٤١٩

 ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي: تأليف،  السرخسيأصول
  بريوت-دار املعرفة : شرن

حممد : ابن القيم اجلوزية، حتقيق: ملوقعني عن رب العاملني، تأليف اإعالم
، هـ١٤١١، ١دار الكتب العلمية بريوت، ط: عبدالسالم ابراهيم، نشر

 .م١٩٩١

دار املعرفة : اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، نشر:  تأليفاألم،
 .م١٩٩٠، هـ١٤١٠بريوت،

الء الدين أيب احلسن علي بن ع:  يف معرفة الراجح من اخلالف، تأليفاإلنصاف
 .٢دار إحياء الرتاث العريب، ط: سليمان بن أمحد املرداوي، نشر

عالء الدين أيب بكر بن مسعود :  الصنائع يف ترتيب الشرائع، تأليفبدائع
  .م١٩٨٦، هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية، : الكاساين، نشر

دار : نشر، ابن رشد احلفيدأبو الوليد حممد : تأليف،  ا�تهد و�اية املقتصدبداية
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥،  القاهرة–احلديث 

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد : ليفتأ،  يف أصول الفقهالربهان
دار الكتب العلمية بريوت : نشر، صالح بن حممد بن عويضة: اجلويين، احملقق



    
 

 
 

٣٢٢

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ،١ط،  لبنان–

، تأليف حمب الدين أبو الفيض حممد بن حممد  العروس من جواهر القاموستاج
 .اهلدايةدار : نشرجمموعة من حتقيقني، : مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق

أبو عبداهللا حممد بن يوسف العبدري :  واإلكليل ملختصر خليل، تأليفالتاج
 .م١٩٩٤، هـ١٤١٦، ١دار الكتب العلمية، ط: الشهري باملواق، نشر

  . نشر الكرتوين،عبدالعزيز الغامدي. د) راسة تأصيلية شرعيةد( التعاوين التأمني

 ،عبداهللا الربعي. حبث د،  عن التأمني التجاريبديل التعاوين االستثماري التأمني
  .لكرتويننشر ا

نشر ، عبداهللا بن مبارك آل سيف،  الصحي التعاوين الفقهيةالتأمني أحكام
  .www.alukah.net شبكة األلوكة 

 ،١ ط،دار ابن حزم:  نشر،سليمان الثنيان. د: تأليف،  وأحكامهالتأمني
  .هـ١٤٢٤

 أيب بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزبيدي :  النرية، تأليفاجلوهرة
                                               ّ
ِ َِّ

 .هـ١،١٤٢٢املطبعة اخلريية القاهرة، ط: اليمين احلنفي العبادي، نشر

 ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي: تأليف، الشرح الكبري الدسوقي على حاشية
  دار الفكر: شرن

دار :  وأمحد الربلسي عمرية، نشريويب القليويب و عمرية، ألمحد سالمة القلحاشية
  .هـ١٤١٥الفكر بريوت، 

، نشر دار الكتب العلمية، تأليف أمحد كايف،  الشرعية حدوده وقواعدهااحلاجة
 .م٢٠٠٤األوىل 

 كنوز دار: نشر ،أمحد الرشيد. تأليف د، ثرها يف األحكام الشرعية وأاحلاجة
 . هـ١٤٢٩ ،١ط، أشبيليا

حممد بن علي بن حممد احلصين الدمشقي الشهري :  املختار، تأليفالدر



    
 

 
 

٣٢٣

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

م، املطبوع مع حاشية ١٩٩٢، ه١٤١٢، ٢دار الفكر، ط: باحلصكفي، نشر
 .ابن عابدين

دار الغرب : إدريس القرايف، نشرشهاب الدين أمحد بن :  تأليفالذخرية،
  .م١٩٩٤، هـ١٤١٤، ١اإلسالمي بريوت، ط

 ،دار القلم:   نشر،أمحد بن الشيخ حممد الزرقا: املؤلف،  القواعد الفقهيةشرح
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٢ط

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن : تأليف، إلرادات منتهى اشرح
  م١٩٩٣ -هـ ١،١٤١٤ط،  الكتبعامل: نشر ،ي احلنبلإدريس البهويت

: نشر، تأليف حممد بن صاحل بن حممد العثيمني،  شرح زاد املستقنعع املمتالشرح
 . هـ١٤٢٢األوىل، ، دار ابن اجلوزي

أمحد : إمساعيل اجلوهري، حتقيق: ، تأليف)تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح
 .ـه١٤٠٧دار العلم للماليني بريوت، : عبد الغفور عطار، نشر

 شرح العمدة يف فقه اإلمام أمحد، تأليف �اء الدين عبد الرمحن بن العدة
  . م٢٠٠٣، هـ١٤٢٤دار احلديث القاهرة، : إبراهيم، نشر

حبث منشور ضمن ، تأليف مصطفى الزرقا،  التأمني وموقف الشريعة منهعقد
  .هـ١٣٨٠دمشق ، حبوث اسبوع الفقه اإلسالمي ومهرجان اإلمام ابن تيمية

عبدالرمحن عيسى حبث منشور ضمن حبوث اسبوع الفقه : تأليف ، التأمني عقد
  .هـ١٣٨٠دمشق ، اإلسالمي ومهرجان اإلمام ابن تيمية

 .هـ١٤٢٩، ١دار السالم ط: نشر، حممد بلتاجي.  د. تأليف أ، التأمنيعقود

. مهدي املخزومي ود. د: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق:  تأليفالعني،
 .دار ومكتبة هالل بريوت: لسامرائي، نشرإبراهيم ا

أمحد بن حممد احلموي :  عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، تأليفغمز
  . م١٩٨٥، هـ١٤٠٥، ١دار الكتب العلمية، ط: املصري، نشر



    
 

 
 

٣٢٤

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 بن يوسف عبد امللك بن عبد اهللا: تأليف،  غياث األمم يف التياث الظلمالغياثي
مكتبة إمام : نشر، عبد العظيم الديب: عايل، احملققبن حممد اجلويين، أبو امل

  .هـ١٤٠١، ٢ط، احلرمني

 ،رايفأبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري بالق:  تأليف،الفروق
  .عامل الكتب: شرن

 وعلق حققه، تأليف أبو هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري،،  اللغويةالفروق
 –ر العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة دا: شرن، حممد إبراهيم سليم: عليه
 .رمص

أمحد بن غنيم النفراوي، :  الدواين شرح رسالة أيب زيد القريواين، تأليفالفواكه
  .م١٩٩٥، هـ١٤١٥دار الفكر، : نشر

 كنوز دار: نشر ،د سامي السويلم،  يف االقتصاد والتمويل اإلسالميقضايا
   .هـ١٤٣٠ ،١ ط،أشبيليا

 حممد عز الدين عبدالعزيز بن وأب: كام يف مصاحل األنام، تأليف األحقواعد
هـ، ١٤١٤مكتبة الكليات األزهرية القاهرة، : عبدالسالم السلمي، نشر

  .م١٩٩١

حممد مصطفى . د: تأليف ،  القواعد الفقهية وتطبيقا�ا يف املذاهب األربعة
 . م٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧، ١ط،  دمشق–دار الفكر : نشر. الزحيلي

د أمحد بن : شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق:  النورانية الفقهية، تأليفقواعدال
 .دار ابن اجلوزي: حممد اخلليل، نشر

أيب حممد موفق الدين عبداهللا بن :  يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، تأليفالكايف
 .م١٩٩٤ـ ، ه١٤١٤، ١دار الكتب العلمية،ط: أمحد بن قدامة املقدسي، نشر

دار : منصور بن يونس البهويت، نشر: اع عن منت اإلقناع، تأليف القنكشاف
  .الكتب العلمية

عبد العزيز بن أمحد بن حممد، : ليفتأ،  األسرار شرح أصول البزدويكشف



    
 

 
 

٣٢٥

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 .دار الكتاب اإلسالمي: شرن، عالء الدين البخاري احلنفي

فريقي أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األ:  العرب، تأليفلسان
  .هـ١٤١٤، ٣دار صادر، ط: املصري، نشر

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد ابن مفلح، : ليفتأ،  يف شرح املقنعاملبدع
 ،١ط،  لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت : نشر ،أبو إسحاق، برهان الدين

 . م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨

 .هـ١٤١٤ريوت، دار املعرفة ب:  السرخسي، نشردينمشس ال:  تأليفاملبسوط،

ََ                                                                 األ�ر يف شرح ملتقى األحبر، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب احلنفي، جممع
 .م١٩٩٨، هـ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية بريوت، ط: نشر

دار :  نشر،أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي:  شرح املهذب تأليفا�موع
 .الفكر

سن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، أبو احل:  واحمليط األعظم، تأليفاحملكم
، هـ١٤٢١ ١دار الكتب العلمية بريوت، ط: عبد احلميد هنداوي، نشر: حتقيق

 . م٢٠٠٠

 بدار الكت:  الكربى، من كالم اإلمام مالك بن أنس األصبحي، نشراملدونة
 .م١٩٩٤، هـ١٤١٥، ١العلمية، ط

 أيب الفتح البعلي، مشس الدين حممد بن:  على ألفاظ املقنع، تأليفاملطلع
 .ه١٤٢٣، ١مكتبة السوادي، ط: حممد األرناؤوط، نشر: حتقيق

 . الدعوةدار: نشروآخرون، . إبراهيم مصطفى:  الوسيطاملعجم     

دار : شرحممد رواس قلعجي، حامد صادق قنييب، ن:  لغة الفقهاء، تأليفمعجم
 . م١٩٨٨،  هـ١٤٠٨، ٢النفائس،ط

عبد السالم : أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: ف مقاييس اللغة، تأليمعجم



    
 

 
 

٣٢٦

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 

 احلاجة وأثرها يف عقد التأمني 

 .هـ١٣٩٩دار الفكر، : هارون، نشر

 أمحد بن بنموفق الدين أيب حممد عبداهللا :  يف شرح خمتصر اخلرقي، تأليفاملغين
 .م١٩٦٨، هـ١٣٨٨مكتبة القاهرة، :  بن قدامة، نشرمدحم

د القرطيب أبو الوليد حممد بن أمحد بن رش:  املمهدات، تأليفاملقدمات
  .  هـ١٤٠٨، ١ط دار الغرب اإلسالمي،: حممد حجي، نشر: ،حتقيق)اجلد(

  .نشر الكرتوين، عبداحلميد البعلي.  التجارية بني شركات التأمني داملنافسة

 بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري إبراهيم: تأليف، املوافقات
دار ابن : نشر، انأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلم:  احملقق،بالشاطيب

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ ١ط، عفان

أبو عبداهللا حممد بن حممد عبدالرمحن :  اجلليل شرح خمتصر خليل، تأليفمواهب
  .هـ١٤١٢، ٣دار الفكر، ط: املغريب املعروف باحلطاب، نشر

:  نشر،مصطفى الزرقاء:تأليف ،  التأمني حقيقته والرأي الشرعي فيهنظام
 .ـه١٤٠٤ ،١ ط،مؤسسة الرسالة

طاهر أمحد :  يف غريب احلديث واألثر، أبو السعادات ابن األثري، حتقيقالنهاية
 .م١٩٧٩، هـ١٣٩٩املكتبة العلمية، : الزاوي، وحممود حممد الطناحي، نشر

الشيخ الدكتور حممد صدقي بن : تأليف ،  يف إيضاح قواعد الفقه الكليةالوجيز
 – بريوتمؤسسة الرسالة، : شرن، أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي

  . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ،٤ط، لبنان

 


