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 حكم التأمین على الدیون المشكوك فیھا
  في التأمین التعاوني

 األستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي
عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية         

 جامعة الشارقة
 :ملخص البحث

تشكل الديون المتعثرة في التحصيل أحد المشـكالت فـي المعـامالت            
 العصر الحاضر التأمين التعـاوني      اإلسالمية المصرفية وغيرها، وظهر في    

الموافق للشريعة اإلسالمية، ولذلك طرح العلماء مسألة حكم  التأمين علـى            
الديون المشكوك فيها في التأمين التعاوني لضمان حقوق الدائنين من جهـة،            

 .ولتسهيل التعامل اإلسالمي مع مختلف طبقات الناس من جهة أخرى
حيث الصحة والبطالن، وأنه عقـد  وعرض البحث حكم هذا التأمين من  

صحيح بشروط معينة ليتفق مع مبادئ الشريعة وقواعـدها، كمـا عـرض             
البحث الوصف الشرعي للتأمين على الديون، وتبين أنه حالل وجائز ضمن           
شروط أيضاً بناء على مبدأ التكافل والتضامن، وما يترتب على ذلـك مـن              

 .أحكام ونتائج عملية مفيدة وصالحة للتطبيق
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  :ميدـتق

 رسول اهللا المبعوث رحمـة      على هللا رب العالمين، والصالة والسالم       الحمد
 :وبعد. أجمعينللعالمين، وعلى آله وصحبه 

 فـي هـذا العصـر       وظهـر  جميع تصرفات اإلنسان،     شمل الشريعة ت  فإن
 ومـن ذلـك     ، نفسها مع تطور الحيـاة     فرضت ،مستجدات فقهية، وقضايا مهمة   

زاً مهماً في االقتصاد والمعامالت، ولـه فـروع كثيـرة            الذي يحتل مرك   التأمين
 تولى العلماء والمعاصرون بحثها، ومن ذلك التأمين على الديون          متعددةوأعمال  

 . خصصنا له هذا البحث، لعرضه وبيان حكمهالذيالمشكوك فيها 
 يقتضـي أن   وهـذا "  تصـوره    عن على الشيء فرع     الحكم: " الفقهاء ويقول

 الـدين عامـة،     بتعريف ونشير إلى بعض أنواعه، ثم نتبعه        نعرف التأمين عامة  
 حكم الشرع في التـأمين علـى الـديون          لنعرض خاصة،   هيوالدين المشكوك ف  

 . وخاتمةومبحثينالمشكوك فيها، لذلك جاء البحث في تمهيد 
 . والدينالتأمين تعريف: التمهيد
الصحة أو   التأمين على الديون المشكوك فيها من حيث         حكم: األول المبحث

 .البطالن
 التأمين على الديون المشكوك فيها من حيث الوصـف          حكم: الثاني المبحث

 .الشرعي بالحل أو التحريم
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 . وأهم نتائجهالبحث خالصة في: الخاتمة
 بين األطراف، فقد خصصت لها      تنشأ اآلثار وااللتزامات التعاقدية التي      وأما

 .بحثاً مستقالً
 ما ينفعنـا، وأن ينفعنـا بمـا         يعلمنالسداد، وأن    اهللا تعالى التوفيق وا    ونسأل

، وأن يرزقنا العمل بكتابه     أحسنهيعلمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون        
 الفاعل للشريعة الغـراء لنـنعم بأهـدافها    التطبيق، وأن يردنا إلى  وسنة نبيه   
 .ومقاصدها
لحمـد هللا رب     والمنتهـى، وا   المرجـع  اهللا االعتماد والتكالن، وإليه      وعلى

 .العالمين
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  التأمين والدينتعريف

 

 في المعـامالت الماليـة   ضرورة التأمين في العصر الحاضر، وأصبح       شاع
، وتبنتـه معظـم     اإلنسـانية المعاصرة، وتوسع حتى شمل جميع مجاالت الحياة        

، وبقـي   الجوانـب الدول، وفرضته في أغلب الحاالت، فصار إجبارياً في بعض          
 مجـاالت  جوانب أخرى، واجتمع التأمين اإلجباري واالختياري في         اختياريا في 

معينة كالتأمين على السيارات، كما أن الديون موجودة في كل عصر مع اختالف             
 .، ونبين ذلك باختصار شديدأنواعها
 :  التأمينتعريف أوالً

 سكون القلب واطمئنانه وثقته،     ويعني من األمن، ضد الخوف،      : لغةً التأمين
 .)١(مينأ، ونِمن أي اطمأن ولم يخف، فهو آمن، وَأمن أم

"  كنظام بأنه    السنهوريعرفه  وقد  له عدة تعريفات،      في االصطالح  والتأمين
 واحد، حتـى إذا     لخطر منظم تنظيماً دقيقاً بين عدد من الناس، معرضين          تعاون

ا  يبذله قليلةتحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع في مواجهته بتضحية           
 )٢(" جسيمة تحيق بمن نزل الخطـر بـه مـنهم            أضراراً بها   ونفكل منهم، يتال  

 . تعاوني تضامنينظام فالتأمين

                                                 
 .٢٥ صلألصفهاين  مفردات القرآن: وانظر، ١/٢٨املعجم الوسيط ، ١/١٠٧نظورمابن ،  العربلسان)   ١(
 .٧/١٠٨٠الدكتور عبد الرزاق السنهوري ،  شرح القانون املدين يف الوسيط)   ٢(
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 والتزاماته، هـو    أنواعه كعقد كما جاء في القوانين مع بيان بعض          والتأمين
لـه، أو المسـتفيد الـذي         المدين بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن      فيه يلتزم  عقد"

 مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عـوض مـالي     ه،لصالحيشترط التأمين   
 أو تحقق الضرر المبين بالعقد، وذلك فـي نظيـر   الحادث،آخر، في حالة وقوع     

 .)١(" له للمؤمنالمؤمنقسط، أو أية دفعة مالية يؤديها 
 مالية قليلة مؤكدة، مقابل تحمـل     خسارة تحمل"  علماء االقتصاد بأنه     وعرفه

 تنظـيم "  على حالة عدم التأكد، أو هو        التأكد تأكيد حالة    أي" تملةخسارة أكبر مح  
للوصـول  ) الكثرة العددية ( المتشابهة   المخاطروإدارة تعتمد على جمع عدد من       

 .)٢("المخاطرإلى احتماالت أقل في وقوع 
 :  التأمينأنواع: ثانياً

لدولة، كنظام   الذي تقوم به ا    االجتماعي اليوم عدة أنواع، منها التأمين       التأمين
 أو التأمين الصـحي، وهـذا   االجتماعي،للموظف، أو الضمان    ) المعاش(التقاعد  

 الخيرية والتعاونية، وهـذا  الجمعياتجائز شرعاً، والتأمين التبادلي الذي تقوم به  
 شـركات التـأمين ويشـمل       بهجائز شرعاً أيضاً، والتأمين التجاري الذي تقوم        

 والتأمين من   الحياة،وعلى األشخاص كالتأمين على     التأمين على األشياء المادية،     
 فـي   الغيـر اإلصابات أو الحوادث على األعضاء، والتأمين من المسؤولية عن          

حوادث السيارات، والتأمين من المرض، وهذه األنواع إذا قامت بـه شـركات             

                                                 
 .، وكذا بقية القوانني املدنية٧١٣/ املادة السوري املدين القانون، ٧٤٦ املادة املصري املدين القانون)   ١(
، ١٥٨، ١٥١ عبـد اللطيـف اجلنـاحي، ص    لألسـتاذ  التأمني على احلياة،  الثالثة، حبث الفقهية   الندوة)  ٢(

 .٩٨ املالية املعاصرة، شبري ص املعامالت
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 تقوم عقود  تجارية تقليدية هي حرام شرعاً في رأي جماهير العلماء، ألنها          تأمين
 .  الغرر الفاحش والربا وغيرهما من المحظورات الشرعيةعلى

 تعاونية تتفق مع الشريعة،     تأمين هنا ظهرت الدعوة إلى إنشاء شركات        ومن
 مختلـف الـبالد     فـي وتقوم على أسس صحيحة فقهية جائزة، وطالب العلمـاء          

ـ اإلسالمية، والمؤتمرات الفقهية، والمجامع،       هللا، والحمـد ذلك، وتحقـق ذلـك   ب
 على شركات التأمين التعاونية اإلسالمية، وهي التي نريد عرض البحث           ووجدت

ضوء أنظمتها، بعد بيان الضوابط لها، لتطبيقها علـى التـأمين علـى الـديون               
    . )١( فيهاالمشكوك 
 :  التعاوني اإلسالميالتأمين ابطضو: ثالثاً

 لجميـع  يكون نظام التأمين تعاونياً، بأن تكون الغايـة األساسـية            أن -١
أطرافه هي التعاون، سواء عن طريق التبرع أو القـرض الحسـن،            

 التي يتعرض لها األعضاء، مع الـنص علـى          المخاطروذلك لترميم   
 فيها فقهياً بحسـب ميزتهـا       يتساهلذلك في العقد، ألن عقود التبرع       

 تقوم علـى    ألنهاوضوابطها، فال تؤثر فيها الجهالة الفاحشة والغرر،        
 .األجر والثواباإلحسان والبر، وطلب 

 تراعى في النظام األساسي وأعمال الصندوق قواعـد الشـريعة           أن  -٢
 .ة رقابة شرعيةيئ بإشراف هالعامة

                                                 
 يف التأمني ،نظام   ٣٩٤،  ٣٧٩، املعامالت املالية املعاصرة، السالوس ص     ٦٣،  ٥٠ بلتاجي ص  التأمني، عقود   )١(

، ١٩٥ الرابعة ص    الفقهية، أعمال الندوة    ١٥عاصر، البهي ص  هدي أحكام اإلسالم وضرورات اتمع امل     
 . ١٦٧، ١٢٨ الثالثة ص الفقهية، أعمال الندوة ١٢١املعامالت املالية املعاصرة، شبري ص 
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 االشتراكات بالوسائل الفنية كالحسابات واإلحصائيات لتحديد       االستعانة -٣
أو األقساط، ومبلغ التعويض، ما دام ذلـك ال يخـالف الشـرع، وال              

 . أحكامهيتعارض مع 

 . جميع المشتركين والمؤسسين في إدارة الصندوق يشترك أن -٤

 دفع أجرة المثل لمن يعهـد إليـه إدارة الصـندوق، أو مسـك           يجوز -٥
 . أو القيام بأحد أعماله كاستثمار بعض األموال وغيرهاحساباته،

 استثمار أموال الصندوق بطرق مشروعة، ويرصد الريع لدعم         يجوز  -٦
اح إلـى رأس المـال، وال        األساسية من الصندوق، فتضم األرب     الغاية

 تخصيص نسبة مـن األربـاح    وحدهم، ويمكنيوزع على المساهمين   
 .  أعمال اإلدارةمقابل مؤسسينلل

 األساسـية  قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة لدعم الغاية         يجوز -٧
 .من الصندوق

 شركات إنشاء شركات إعادة تأمين تعاونية إسالمية للتعامل مع          يجب -٨
 .نيالتأمين التعاو

 تعاد االشتراكات   حوادث، قعت انتهت مدة االتفاق في العقود، ولم        إذا  -٩
 بها  التبرعأو األقساط مع أرباحها إلى األعضاء، ويجوز االتفاق على          

 . لجهة خيرية
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 أموالهم، جميع األعضاء المشتركين العجز في الصندوق بنسبة         يتحمل -١٠
 .  )١(تويمكن معالجة ذلك بتكوين احتياطي من فائض االشتراكا

 : ينتعريف الد: رابعاً
إذا عاملته ديناً إما أخذاً      فالناً داينت :من دان إذا استقرض، ويقال    : لغة ينالد 

 اقترض : دانا فهو دائن، و   اقترض: أقرضته، ودان فالن ديناً   : أو عطاء، وأدنته  
ن، والـدين    تعاملوا بالدي  أوتبايعوا  :  القوم دانا كثر عليه الدين، و    أو ،فصار مديناً 

 . )٢(له أجل، وما ال أجل له فهو قرض 
 لزوم  هو"  :نجيم ابن   قال ، الشرعي له عدة تعريفات    االصطالح في والدين

 والحقوق غير المالية، ويشمل ما ثبت بقرض أو         المال يشمل   وهذا" حق في الذمة  
ـ ما"  الحنفية بأنه وقال ،بيع أو إجارة أو إتالف أو جناية   ال  يثبت في الذمة من م

 مـا "  المالكية والشافعية والحنابلة بأنه      وعرفه" قرضفي معاوضة أو إتالف أو      
 متشـابهان،  التعريفـان    فهـذان "   بسبب يقتضي ثبوتـه    ماليثبت في الذمة من     

 بعينوخاصان باألموال، دون الحقوق المالية، والدين يتعلق بذمة المدين، وليس           
 .  )٣(أمواله

 : أسباب ثبوت الدين: خامساً

                                                 
، جملـة   ١٢٩،  ١٢٢،  ١٠٦، أعمال الندوة الفقهية الثالثـة ص        ١٣٥ املعاصرة، شبري ص     املالية املعامالت)  ١(

 . ٣٩ للدكتور أمحد شرف الدين، ص التعاوينمني ، مقال التأ١٠النور العدد 
 . ٣٠٧/ ١ معجم مقاييس اللغة مادة دين، املعجم الوسيط العرب، احمليط، لسان القاموس)  ١(
، القـوانني   ١/٣٦٢ اجلليـل    منح،  ٦/٣٤٦، العناية شرح اهلداية     ٣/٢٠ الغفار شرح املنار البن جنيم       فتح  )٢(

 الفقهيـة  املصـطلحات    دليل،  ١/٣٦٨ اإلرادات، شرح منتهى    ٣/١٠٣، اية احملتاج    ١٠٤الفقهية ص   
 .  ٢١/١٠٦ الفقهية املوسوعة، ١٤٤االقتصادية ص 
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 بالمال عن طريق عقد ما، أو عـن         االلتزام منها ، بأسباب كثيرة  ينالد بتيث
 وسائر الجنايات، وإتـالف     كالقتل،طريق التزام فردي أو العمل غير المشروع        

 في المحافظة، أو هـالك المـال بيـد          والتفريط ،األمانة في   التعديومال الغير،   
 كحـوالن وت حق مـالي،      تحقق ما جعله الشارع مناطاً لثب      أو ، الضامن الحائز

الحول على النصاب للزكاة، واحتباس المرأة في نفقة الزوجية، وحاجة القريـب            
 عليهـا   القادرين بإيجاب اإلمام لبعض التكاليف المالية على        أو ، األقارب نفقةفي  

 وإعانـة  ، المنكـوبين  إغاثـة  فـي    المسـاهمة وللوفاء بالمصالح العامة لألمة،     
 منهـا، أو أداء واجـب       البراءة تبينت أنه واجب ثم      أداء ما يظن   أو ،المتضررين

 الفعل المشـروع حالـة الضـرورة إذا        أو ،مالي يلزم الغير عنه بناء على طلبه      
 نافع للغير بغير إذنه إذا      بعملترتب عليه إتالف مال الغير كالمضطر، أو القيام         

 .لم ينو المنفق التبرع
 : أنواع الدين التي يصح التأمين عليها: سادساً

 لبيانها تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، ونضطر       وينقسم ، كثيرة أنواع الدين
 .  وبيان مدى صحة التأمين عليهافيها الديون المشكوك ديدحباختصار لت

بعـين   المعلـق  مطلق، أي متعلق بالذمة وحدها، وإما موثق وهو          ماإ ينفالد 
 ثبـت حـال صـحة       مالية كالرهن، والدين إما دين صحة وهو دين قوي، ألنه         

 وهذا ، وإما دين مرض وهو الذي لزم المدين بإقراره في مرض الموت            المدين،
دين ضعيف عند الجمهور، ويعتبره الحنفية والحنابلة ديناً مشكوكاً فيه الحتمـال            

 به أو عدم الوفاء به، وينقسم الدين إلى دين اهللا تعالى الذي ال يوجـد لـه                  الوفاء
باد الذي يطالب به شخص بعينه، ودين اهللا ال يصبح           من العباد، ودين الع    مطالب
 وال يجب الوفاء به بعد الموت عند الحنفية، أما دين العبد فقد يكون              فيه، اًمشكوك
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 كما سنرى، منها ما سبق في دين المرض ودين المعسر،           حاالتفي  فيه  مشكوكاً  
 نينيالمد فأكثر، أو غير مشترك، ويكون سببه لدى         اثنينوالدين إما مشترك لدى     

 غيـر   ينالـد  المشترك قد يكون مشكوكاً فيه بشكل كامل، أمـا           ين والد مختلفاً،
 وقد يكون قوياً صحيحاً ثابتاً عنـد        الجهتين،المشترك فقد يكون مشكوكاً فيه من       

 .  التأمين بحسب النوعيةيختلفشخص، ومشكوكاً فيه لدى شخص آخر ولذلك 
وال يسقط إال باألداء أو اإلبراء، أو ديناً         أن يكون صحيحاً الزماً      إما ينوالد

 وهو الذي يقسط باألداء أو باإلبراء، أو بـأي سـبب آخـر              الزم،صحيحاً غير   
 أو السفيه إذا تداين أحدهما بغيـر إذن وليـه،           الصبيكالجعل قبل العمل، ودين     

يجوز الالزم   ينوالد         غيـر   ين ضمانه، والكفالة به، ويصح التأمين عليـه، والـد 
 .  ال يجوز ضمانه وال الكفالة به وال التأمين عليهزمالال

 يجب أداؤه عند طلب الدائن، وتجـوز المطالبـة          حاالً إما أن يكون     والدين
 الدين المعجل، وإمـا أن يكـون        ويسمى ،بهبأدائه على الفور، وتجوز الدعوى      

 ،عليه ال يجب أداؤه قبل حلول األجل، وكال الدينين يصح التأمين            مامؤجالً وهو   
 يكون كل منهما مشكوكاً فيه، لكن ال يلـزم أداء المؤجـل إال بعـد انتهـاء                  وقد
 . )١(أجله



                                                 
، الزرقـاين   ٥/٤٨٣،  ٤/٤٨٠ والدر املختار  احملتار  ، رد ١٨/٢٦، املبسوط   ٧/٢٢٥،  ٦/٨ الصنائع   بدائع)  ١(

-٢١/١٠٩ املوسوعة الفقهية    ،١/١٣، العذب الفائض    ٦/٥٠٨،  ٥/٧١، اية احملتاج    ٨/٢٠٣ خليل   علي
، مرشد  ١٠٩ املادة، جملة األحكام العدلية     ٥/٣٤٣،  ٤/٤٩٥، املغين ٣/٢٤٠،  ٢/١٠٢، مغين احملتاج    ١١٥

 . ١٤٥-١٤٤ املصطلحات ص دليل، ٣٤٧/ ١، املهذب ٢٤٩/ ٣، منح اجلليل ١٧٠، ١٦٩احلريان املادة 
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  التأمين على الديون المشكوك فيها صحة وبطالناًحكم
 

 ينالـد  يقتضي تعريف    صحيح، وهذا  التأمين على الديون المشكوك فيها       إن
 تفصـيل   ليظهـر  الكفالة،   لىع ذلك بالقياس    وتأصيل فيه وخصائصه،    المشكوك

 .الحكم
 :  المشكوك فيهينالد تعريف:  أوالً
 الفقهـاء   قسمين، ويعبر  باعتبار إمكان تحصيله وعدم إمكانه إلى        ينالد ينقسم

المرجو، ينعن ذلك بالد نعرف كلَّ نوعالمرجو، لذلك غير ينوالد . 
١- هو:  المرجو ينالد هـو   أوخالصـه،    يرجو أو يأمل الدائن      الذي ين الد 

 بـه،   مقـراً  المدين مليئاً،    المدين، لكون  أخذه من    المتيسر عليه،   المقدور
 . مةلذِّ ثابتاً في اعوضاً نقداً أو ين كان الدوسواءباذالً له، حسن المعاملة، 

٢- أوال إليـه،    الوصول في يأمل صاحبه    ال الذي هو:   المرجو غير ينالد 
 علـى   ين، أو لـد  على جاحد ل   أو على معسر،    لكونهيقدر على تحصيله،    

 . )١(مماطل في األداء
 الـذي يتعـذر     المعدوم، وهو  ين والمحاسبة الد  االقتصاد منه في علم     ويقرب

 يظـل   ولكنـه  مفقوداً،   أو مختفياً،   أو المدين مفلساً،    المستقبل، لكون تحصيله في   
 فـإذا تحصيله،   كدين إلى أن تتأكد الشركة الدائنة مثالً من تعذر           الدفاترمقيداً في   

 من عدم إمكان تحصيلها له فـي        بالفحصتأكدت من ذلك في نهاية السنة المالية        
                                                 

 ، دليل   ٤٩٧/ ٤ املغين،  ١/٣٦٨إلرادات  ، شرح منتهى ا   ١/٣٦٢ اجلليل   منح،  ٣/١٣٠ احملتاج   اية)  ١(
 .١٤٦ صاملصطلحات الفقهية االقتصادية  
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 أرصدته في مجمـوع     وتستبعد.  حساباتها وتقفل ديناً معدوماً،    فتعتبرهالمستقبل،  
   .المدينينأرصدة 
 :  المشكوك فيهينالد خصائص:  ثانياً
المعدوم عدة أحكام، نـذكرها      أو غير المرجو أو      فيه المشكوك   ين بالد يتعلق
 :باختصار

 فـال في باب الزكاة، ) المرجوةغير ( الفقهاء الديون المعدومة  يذكر -١
 .   حتى تقبضالزكاةتجب فيها 

 فُرق مـال  فإذا التفليس، باب الفقهاء الديون غير المرجوة في      يذكر -٢
 للمدينين شيء كأنهـا أصـبحت       فليس عليه ديون،    المفلس، وبقيت 

 ثمار ابتاعها،   فيأن رجالً أصيب    وى أبو سعيد     ر لمامعدومة،  
 فتصـدق "  عليـه تصـدقوا : " للمسلمين  النبي فقال دينه،   وكثر

 خـذوا : " لغرمائه  النبي   فقال يبلغ وفاء دينه،     فلمالناس عليه،   
 ثبت إعسار المـدين عنـد       ومتى. )١("ك لكم إال ذل   وليسماوجدتم،  

 .)٢( مطالبتهالحاكم لم يكن ألحد 

 أو المشكوك فيـه،     المرجو، أو  غير   ينالد إن:  غل الذمة به   ش بقاء -٣
 تمكـن  ومتـى  الذمة إال باألداء أو اإلبـراء،        منه تبرأ   ال ،المعدوم

 وديانة،  قضاء  عليه ذلك شرعاً،   فيجب بأية وسيلة    هأداِئ المدين من 
                                                 

) ٢/٢٤٨ (داودوأبو  ) ٥٨،  ٣/٣٦،  ٢/٢٧٤ (وأمحد )  ١٥٥٦ رقم   ١٠/٢١٨( احلديث رواه مسلم     هذا)  ١(
 .٢٥ ماجه يف كتاب األحكام رقم وابنورواه الترمذي يف كتاب الزكاة، ) ٧/٢٧٥(والنسائي 

 دليـل ،  ٤/٤٩٧ املغـين ،  ١/٣٦٨ اإلرادات   منتـهى  شرح،  ١/٣٦٢، منح اجلليل    ٣/١٣٠ تاجاحمل اية)  ٢(
 .١٤٦ ص االقتصاديةاملصطلحات الفقهية 
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 فـي   المـدين  بـه    ويطالب مع اإلعسار،    بالموت ين يسقط الد  وال
 .اآلخرة

 كـان ذو    وإن:  تعالى لقولهظار المعسر إلى ميسرة      شرعاً إن  يجب -٤
، وال يحبس المدين المعسر     ٢٨٠ /البقرة عسرة فنظرة إلى ميسرة   

 يستعبد ويسترق كما كان في أوربا وفـي      والإال في حاالت نادرة،     
 .قديماًروما 

 فيجـوز  فيه باق في الذمة، وال يسقط بحال،      مشكوكال ينالد أن   بما -٥
 بقصد الثواب واألجر من اهللا      تعالىتقرباً إلى اهللا    لغير المدين وفاؤه    

 المـدين   ةث من ور  الوفاء سواء كان    ،مدين إلى ال  واإلحسانتعالى،  
 في حياتـه وبعـد وفاتـه،        أقاربه من   أو قبل وفاته،    أوبعد وفاته،   

 الحياة  في سواء التصدق عليه به واألداء عنه،       الناس لسائر   ويجوز
أهمية التأمين على الديون المشـكوك       تظهر   وهنا،  )١( بعد الوفاة  أو

 .التعاونيفيها لتحصيلها عن طريق التأمين 
 : عليه والتأمين بالكفالة ينالد توثيق:  ثالثاً
 والرهن، والشـهادة،    والكفالة، بالكتابة، ينالد جواز توثيق    على الفقهاء   اتفق

 الوسـائل   اموإحكله في ذمة المدين من مال،         لتثبيت حق الدائن فيما يكون     وذلك
 . لتحصيله

 والـديون  هي أقرب الطرق إلى التأمين على الديون عامة،          بالكفالة والتوثيق
 . نبينه باختصارخاصة، ولذلكالمشكوك فيها 

                                                 
 .السابقة املراجع ) ٣(
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 حقيقـة  اختلفوا في    بالكفالة، ولكنهم  ينالدق  ي على جواز توث   الفقهاء اتفق 
 : كفالة الدين وجوهرها على أربعة أقوال

 ضم ذمة الكفيل إلى ذمة      هي ينالدإن كفالة   : حنابلة الشافعية وال  قال -١
   ين، فيثبت المكفول في االلتزام بالد  جميعـاً،   ذمتهمـا  فـي    ين الـد 

 الذمتان به على سبيل     فتشغل منهما،   شاء الحق مطالبة من     ولصاحب
  .)١ (أحدهما االستيفاء من ويكون واالستيثاق، التعلق

 المكفـول  ذمة الكفيل إلى ذمة       كفالة الدين هي ضم    إن:  المالكية قال -٢
 يطالـب  ليس لصاحب الدين أن      ولكن كالسابق،في االلتزام بالدين،    

 إذا تعذّر عليه االستيفاء من األصيل؛ ألن الضمان         إال ينالدالكفيل ب 
 إال عند العجز عن استيفائه من       منهامجرد وثيقة، فال يستوفى الحق      

 .)٢( المدين كالرهن

 في األصيل الدين هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة      كفالة إن:  الحنفية قال -٣
 ألن التوثيق يحصل بالمشـاركة  ين؛الد في وجوب الوجوب األداء،  

        لذلك الذمة،   في ينفي وجوب األداء، من غير حاجة إلى إيجاب الد 
 .)٣("  األصيل في المطالبةذمة ذمة الكفيل إلى ضم: " بأنهاعرفوها

                                                 
 ،  ٤/٥٩٠ املغـين ،  ٣/٣٥٠ القنـاع    كشـاف ،  ٤/٤٤٣ احملتاج   اية،  ١/٣٤٨ املهذب،  ٣/٢٢٩ األم)  ١(

 .١٢٥/ ٢١املوسوعة الفقهية 
، املوسوعة الفقهيـة  ٣٥٤الفقهية ص  القوانني، ٢٥٨، ٣/٢٤٣، منح اجلليل ٢٨، ٦/٢١رشي اخل شرح )٢(

١٢٥/ ٢١. 
 املـادة  احلريان،   مرشد،  ٦١٢ املادة، جملة األحكام العدلية،     ٤/١٤٩ احلقائق تبيني،  ٤/١٩٤ املختار   رد)   ١(

 .٢١/١٢٦ الفقهية املوسوعة، ٨٣٩
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 الـدين ينتقـل     إن:  الفقهاءعض   اإلمام أحمد في رواية عنه وب      لقا -٤
 أن يطالب   للدائن يكون   فال الكفيل، كما في الحوالة،      ذمةبالكفالة إلى   

 .)١(األصيل 
 بمطالبة  ينالد صاحب   حق القول األول والثالث التفاقهما على       ترجيح وأرى

 في ثبوت الدين في ذمة الكفيل عنـد         بينهما االختالف   وإن،  الكفيل واألصيل معاً  
 نظري ال يترتـب عليـه أثـر       أمر ثبوته عند الحنفية،     وعدمية والحنابلة،   الشافع
 .عملي

 التأمين التعاوني على الدين فيحق للدائن أن يطالب كال من المـدين             تم وإذا
 . المؤمن، ليحصل على حقهوهي التأمين، له، وشركةالمؤمن 

 :   على الديون المشكوك فيها صحيح شرعاًالتأمين:  رابعاً
 الشرعي من حيث الصحة والبطالن علـى تـوفر األركـان            الحكم يتوقف

 نبين عناصر التأمين على الـديون المشـكوك         ولذلكوالشروط أو عدم توفرها،     
 :  وهيفيها،

 مجمـوع   وتضـم  اإلسـالمي،  شركة التأمين التعاوني     وهو: المؤمن -١
فر فيهم شروط المسـاهمة     ا وهم في األصل تتو    المتبرعين،المساهيمن  
 .التبرعالبلوغ والعقل وأهلية والتبرع ب

 فـي  طالب التأمين، وهو صاحب الدين المشـكوك         وهو:  له المؤمن -٢
 .الدائن في المعامالت باسم ويسمىتحصيله، 

                                                 
  .٥/٧١ة البن قدامالكبري الشرح، ٨/١١١حزم  البن احمللي  )٢(
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 هو المؤمن، وهو المستفيد من النـاتج  التعاونيله في التأمين   والمؤمن
 في تكوين رأسمال شـركة      المساهممن عملية التأمين، وهو المتبرع      

 .)اإلسالمية(ين التعاوني التأم
 الشـيء الـذي     وهـو  الدين موضع التأمين،     وهو:   التأمين وضوع  م -٣

 أو عدم إمكـان تحصـيله،       ضياعه،له تعويضه عند     يرغب المؤمن 
 وهو)  عقد التأمين ( هو المبلغ المذكور في الوثيقة       الدين مقدار   ويكون

 .ما يدفعه المؤِمن للمؤمن له

 وهـو  الدين،   لهار أو الخسارة التي يتعرض       الخط وهو:   منه المؤمن   -٤
 مشكوك فيه علـى خطـر       محققاً، فالدين خطر محتمل الوقوع وليس     

 ويشـترط  في الذمة،    الذي عنه خسارة المال     وينتج والزوال،   السقوط
 . عليه جائزاً شرعاً وقانوناًالتأمينفيه أن يكون 

 الذي يلتزم بـه     الالم مبلغ التأمين، وهو القدر من       أو:   التأمين محل    -٥
 بدفعه للمؤمن له خـالل      وذلكالمؤِمن عند اليأس من تحصيل الدين،       

 تعويض عن الـدين،     وهو مبلغ محدد،    وهوالفترة التي يحددها العقد،     
 .وثابتاً في هذا المحل أن يكون صحيحاً، ويشترط

 تكون غير   الدين، وقد  تكون مدة التأمين محددة بأجل       قد:   التأمين مدة   -٦
 بـين  تخضع للشروط المتفـق عليهـا        التأمين، وهي حددة في عقد    م

 .المتعاقدين

 مقابـل الـدين     أقساط يوجد في التأمين على الدين       ال:   التأمين قسط    -٧
 علـى  على التبرع دفعة واحـدة، أو        تعاوني، ويقوم  تأمين   ألنهذاته،  
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 أو   تحديد قسط  ألنأقساط، وقد يطلب منه أكثر مما تعهد بدفعه سابقاً،          
 يصبح مبادلة نقـد     ربوياً، ألنه أقساط لتدفع في التأمين تجعله تجارياً       

ن اتحد الجنسان،   إ بمثل   ومثالً يجوز إال مقبوضاً،     الزيادة، وال بنقد مع   
 عـن   نهى "  النبي   ألن حرام شرعاً ؛       بدين، وهو أو هو بيع دين     

 الفقهاءند   به ع  والمراد بيع الدين بالدين،     أي. )١("  الكالئ بالكالئ    بيع
 المؤخر، ولـه صـور مختلفـة        بالدين الدين المؤخر    أوبيع النسيئة،   

 .)٢(معروفة في كتب الفقه 
 أن التأمين على الدين المشكوك فيه عقد والشروط من بيان األركان ويظهر

 الشروط التي وردت فيه متفقة مع وأن فيه األركان والشروط، فرتاتوصحيح، 
 بها، ألند فيه من شروط زائدة يجب االلتزام  ورومااألصول الشرعية، 

 . المسلمين عند شروطهم
 األطراف فقد خصصت لها بحثـاً       بين ة آثار العقد وااللتزامات التعاقدي    وأما
 .مستقالً


  الشرعي للتأمين على الديون المشكوك فيهاالوصف

 

                                                 
 مسـلم والطحاوي والبيهقي وابن عدي واحلاكم على شـرط         ) ٣/٧١( أخرجه الدارقطين    احلديث  هذا ) ١(

 معناه صـحيح،    ولكن حديث ضعيف،    وهووابن أيب شيبة وغريهم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه،            
، نيل ٣/٢٦التلخيص احلبري  . ( اىلء بيع الكاىلء بالك   جواز اإلمجاع على عدم     وانعقد بالقبول،   األمة وتلقته

 ).٣/٨٥٧ السالم سبل، ٥/٢٥٤األوطار 
 التأمني على احلياة،    حبث الندوة الفقهية الرابعة،     أعمال وما بعدها،    ٢٤٢ يف أصول املدانيات ص      دراسات)  ٢(

 .١٦٣ – ١٦١ ص جناحي
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لحـل   الشرعي هو بيان الحكم التكليفـي مـن حيـث ا           الوصف من   المراد
 ما يعبر عنه األصوليون باإليجاب أو الندب أو         وهو الجواز والمنع،    أووالحرمة،  

 . الحرمةأواإلباحة أو الكراهة 
 العلماء المعاصرين على استبعاد التـأمين التجـاري قطعـاً           رهوجم واتفق
 اإلسـالمي الـذي     التعاوني اتفق األكثرية منهم على إباحة التأمين        كمالتحريمه،  

 . جائز ومباحفهوالحنيف، يقره الشرع 
 فيها تمثل أحد األمور التي يقع عليها التأمين، وبالتالي          المشكوك الديون   وإن

 واعتمد العلماء   ، التعاوني اإلسالمي على الديون المشكوك فيها      التأمين يجوزفإنه  
 :  األسس التاليةعلىالمجوزون 

 : المستمراإليجابي التعاون-١
 والتقوى والخيـر فـي      البر بين المسلمين على      اإلسالم دعا إلى التعاون    إن

 الصـريحة، جميع مجاالت الحياة، وذلك بأوسع األبواب، ورغب فيه بالنصوص          
: تعالىوأوجبه ديانة على المسلمين، وحذر من التعاون على اإلثم والعدوان، فقال     

 اهللا واتقـوا    والعـدوان،   م على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلث       وتعاونوا  
 .٢/المائدة

 الخلق بالتعاون على البـر      لجميع أمر"  القرطبي عن اآلية الكريمة إنها       قال
 . )١( " تعالى، واعملوا بهاهللاوالتقوى، أي ليعن بعضكم بعضاً، وتحاثوا على أمر 

                                                 
 . ٦/٤٦القرطيب  تفسري )١ (
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 التبرع بكل الوسائل، سواء كان لحاجـة دافعـة، أو           هو التعاون   نىب م وإن
 ولذلك يتسامح الشـرع الحنيـف فـي         قعة،متواستعداداً لخطر داهم، أو مصيبة      

 تؤثر على عقـود المعاوضـة       التيالتبرع بالغبن والجهالة والضرر والمخاطرة      
 أو المكاسـب    المـالي المبنية على المشاحة والمزاحمة والمماكسة وقصد الربح        

 . ٩١/التوبة  على المحسنين من سبيلما: المادية، تأكيداً لقوله تعالى
 إلى تفتيت األخطـار،     منها،برعات، والتأمين التعاوني     من عقود الت   ويقصد

 الدين للـدائن    سدادواالشتراك وفي تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، ومنها         
 .)١(" والضياع للخسارة لتعرضه ،في دينه المشكوك فيه

 : البناء والتضامن التكافل-٢
 عملياً بشكل    المسلمون وطبقه اإلسالم التكافل البناء نظرياً بالنصوص،       رعى

 يزال تطبيقه يعم    والواسع وملموس في التاريخ اإلسالمي، وبين أفراد المجتمع،         
 باإلسـالم   االلتـزام بعض الجوانب في الحياة، ويلتزمه بعض المسلمين، بمقدار         
 القول أن أكثـر     نافلةوالدين، ويتفيأ بظالله كثير من األفراد داخلياً ودولياً، ومن          

 كالصـالة   والتضامنمفروضة شرعت لتحقيق هذا التكافل      العبادات اإلسالمية ال  
 إلـى   وإرشـادهم والصيام والزكاة، وذلك إلقامة التكافل االجتماعي بين األفراد         

تطبيقه عملياً، لشعور بعضهم بما يصيب اآلخر في السـراء والضـراء، وفـي              
  المؤثرة على حياتهم، والمحن القاسية، لتخفيف آثار المخاطر، وتـرميم          األحداث

 .  تصيب أحد أفراد المسلمينالتياألضرار 

                                                 
 اتمع  وضرورات أحكام اإلسالم،    هدى التأمني يف    نظام،  ٣٩٩ ص   السالوس املالية املعاصرة،    املعامالت)  ١(

 .٨٤، ٦٥، ٤١ الدكتور حممد البهي ص املعاصر
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 بعد ذلك، فقـال     المجتمع القرآن الكريم بذلك في نماذج فردية، لتعم         وصرح
 ،٣٧/ عمـران  آل  نباتاً حسناً وكفلها زكريـا     وأنبتها: تعالى عن السيدة مريم   

 تعالى عنهم فـي     فقال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة،         بالذين وأشاد
 على أنفسهم ولـو كـان بهـم         ويؤثرون : لهماء والمدح والتشجيع    معرض الثن 

 . ٩/الحشر  المفلحونخصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
رسول اهللا    نوبي     سـد ج بين المسلمين وكأنهم     والتضامنوجوب التكافل 
 اشـتكى  المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا         مثل: "  فقالواحد،  

 روايـة صـحيحة     وفـي  )١(" له سائر الجسد بالسهر والحمى     ىمنه عضو تداع  
 اشتكى عينه اشتكى كله، وإلن اشتكى رأسه        إن كرجل واحد،    المسلمون  ":رىأخ

 .)٢( " اشتكى كله
 كالبنيان المرصوص، يشد بعضه     المسلمينوجوب كون     رسول اهللا    وأكد

 .)٣("  للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً المؤمن": بعضاً، فقال
 بينهم في المشاعر واألحاسيس، والمطالـب       والتضامن التكافل  يوجب وهذا

 فـي   بـل  في النواحي المعنوية فحسـب،       ليسوالحاجات، والنوائب والكربات،    
 حياة اإلنسان ال تنفصل فيه مشاعره عن حاجاته، وال حياته           ألنالنواحي المادية،   

والتساند والتعـاون، ابتغـاء      وبذلك يتحقق التكافل     المعنوية،المادية عن الناحية    
 .  لمقومات المجتمع المسلموتقوية ، وثوابهبأجرهمرضاة اهللا، وطمعاً 

                                                 
 ).١/٢٤٦(نزهة املتقني : وانظر ،(١٦/١٤٠) ومسلم، )٥/٢٢٣٨(احلديث رواه البخاري  هذا  )١(
  ).٢٥٨٦رقم  ١٦/١٤٠) املؤمننياحلديث رواه مسلم، كتاب الرب، باب تراحم  هذا )٢(
الفتح ( والنسائي عن أيب موسى  والترمذي ،(١٦/١٣٩) ومسلم، )٢/٨٦٣(احلديث رواه البخاري  هذا )٣(

 ).٣/٢٥١الكبري 
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 انتظـار ألخـذ     دون يوجب على المسلمين اإلعطاء والتبرع المحض،        وهذا
  كلهـم عيـال اهللا،     الخلق: " وربح، بل لمجرد تقديم العون والمساعدة، لقوله        

 يألف ويؤلـف، وال  المؤمن: "  وقال عليه ،)١(" أنفعهم لعياله    اهللا إلى   وأحبهم
 .)٢("  أنفعهم للناسالناسخير فيمن ال يألف وال يؤلف، وخير 

 لتطبيقهم مبـدأ التضـامن والتكافـل        األشعريينعلى    رسول اهللا    وأثنى
 األشعريين إذا   إن: " قال النبي   : قال والعدالة االجتماعية، فعن أبي موسى      

 قل طعـام عيـالهم بالمدينـة،        أو في الغزو،    ) أو قارب   فني طعامهم  أي(أرملوا  
 واحد بالسـوية،    إناءجمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في            

 .)٣(" فهم مني وأنا منهم
 أصاب الناس لو: "  فقالوالتكافل،مبدأ التضامن   عمر بين الخطاب     وأكد

فإن الناس ال يهلكون علـى       مثلهم،ألدخلت على كل بيت     ) القحط والجدب (السنة  
  .)٤(" أنصاف بطونهم

 كان معه   من: "  االجتماعي بقوله  والضمانإلى التكافل     رسول اهللا    ودعا
 كان له فضل ظهر فليعد به على من      ومنفضل زاد فليعد به على من ال زاد له،          

          رأينا أنه ال حق لنا فـي        حتى ،ال ظهر له، إلى أن عدد من أصناف المال ما عد 
 .)٥(" لفض

                                                 
 ).٢/١٠٥الفتح الكبري ( والبزار والطرباين عن أنس وابن مسعود  مسندهاحلديث رواه أبو يعلى يف  هذا )١(
 ).٢/٩٨الفتح الكري ( املقدسي والقضاعي عن جابر  والضياءاحلديث أخرجه الدارقطين يف األفراد،  هذا ) ٢(
 النووي، شرح   ٦/٥٥فتح الباري   : ، وانظر ) ١٦/١٦٠(، ومسلم   ) ٢/٨٨٠( رواه البخاري    احلديث هذا)  ٣(

 .٥/٣٧٠على صحيح مسلم 
 

 

 مصـطفى اإلسالم الـدكتور   اشتراكية، ٢٥ص  زهرةاالجتماعي يف اإلسالم، الشيخ حممد أبو  التكافل ) ٤(
 .١٧٣ السباعي ص
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 :  بين المسلميناإلخاء رابطة تحقيق-٣
 فقال وة،ـ المجتمع الذين اعتبرهم إخ    رادـ بين أف  التالحم القرآن الكريم    أكد
، واآليات في ذلك كثيرة في اعتبار       ١٠/الحجرات  المؤمنون إخوة    إنما: تعالى

لـدم   أقام اإلسالم رابطة الدين واإليمان مقام رابطة ا        حتى ،بعضهم أولياء بعض  
 .  وإغاثة المضطر، واإلحسان إلى اآلخرينللمحتاج،والقربى، لتقديم العون 

 والجوار، وعالقـة    دارال تربطه بأخيه المسلم رابطة العقيدة، وصلة        فالمسلم
 السراء والضراء، فياإلحسان، وهذا يقتضي أن يكون المسلم بجانب أخيه المسلم 

        أو وقع تحـت كـابوس       بأنيابه،دهر   ال هفإن ألم به أسى، أو أصابته فاقة أو عض 
 عليه أن يمد له يد توجب، فإن األخوة اإلسالمية ....الدين، أو تهدد وجوده المالي

المالوضياع ينالعون والمساعدة، إلنقاذه من وهدة الد  . 
 المساهمة األخوية للمـدين     بهذه بد من التذكير هنا أن الدائن أولى الناس          وال

 فنظرة إلـى ميسـرة، وأن       عسرة كان ذو    وإن: "  تعالى العاجز عن الدين، لقوله   
 وتعالى أمر الـدائن     سبحانه، فاهللا   ٢٨٠/البقرة"تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون       

 إلى األفضل مـن     دعاهله الميسرة ألداء الدين، ثم       بإنظار المدين إلى أن تتحقق    
   تبـرأ حتـى    به،   تهح وإبراؤه منه ومسام   المدين، على   ينذلك، وهو التصدق بالد 

 . ذمته
 : والصدقة المسلم في المعونة حق  -٤

                                                                                                                    
 صـحيح خمتصـر  ) ( ١٧٢٨ رقم ١٢/٣٣(مسلم  ، وأخرجهاحلديث رواه أبو سعيد اخلدري  هذا ) ٥(

   .)٣/٢٣١الفتح الكبري:(روانظ )١/٣٨٧( داود وأبو  )٣/٣٤(وأمحد  ) ٣١٤مسلم ص 
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 في ماله، يحق لـه   تهديد المسلم إذا أصابه غرم، أو خطر، أو ضرر، أو           إن
 الـذي   قبيصـة أن يطلب المعونة والصدقة من المسلمين، وثبت ذلك في حديث           

العون والمسـاعدة    تحمل المال في سبيل اهللا، ثم جاء يطلب من الرسول اهللا            
 يستحق بها اإلنسـان     التيبمناسبة ذلك الحاالت     دقة، فذكر رسول اهللا     والص

 مخـارق العون والمساعدة من الموسرين، ومن بيت المال، فعن قبيصـة بـن             
 الذي يتحمله اإلنسان في سبيل اهللا       المال وهي( حمالة   تحملت: " قال الهاللي  

 عندنا حتـى تأتينـا      أقم: " أسأله فيها، فقال    النبي تيتأف) إلصالح ذات البين  
: ثالثة قبيصة إن المسألة ال تحل إال ألحد         يا: "  قال له  ثم"  لك بها    فنأمرالصدقة  

 أصـابته  ورجـل  له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك،      رجل تحمل حمالة، فحلت   
 من  سداداً أو له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش،       جائحة اجتاحت ماله فحلت   

ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثالثـة       )  الحاجة بهتسد  ما  :  والسداد القوام(عيش  
 فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب       فالناًلقد أصابت   : من ذوي الحجى من قومه    

 من المسألة يا قبيصة سـحت،       سواهنقواماً من عيش، أو سداداً من عيش، فما         
 . )١("يأكلها صاحبها سحتاً 

 المصـائب وتوزيعهـا،      لدفع األخطار وتفتيتها، وتحمـل     منظم ونا تع وهذا
 الخطر القائم أو المتوقع علـى الـدائن نفسـه      مواجهةوتعاون بين المسلمين في     

 من كل فرد، يشكل مجموعهـا سـداد         قليلةبضياع ماله، ويتم التعاون بتضحية      
 .)٢(الدين

                                                 
) ٥/٩٧(والنسائي  ) ١/٣٨١(وأبو داود   ) ٧/١٣٣(ومسلم   ) ٥/٦٠،  ٣/٤٧٧( احلديث رواه أمحد     هذا)  ١(

 .٣/٤٠١ح الكبري وانظر الفت
 .٤١ص  البهيالتأمني،  نظام، ١٤٩املصطلحات الفقهية االقتصادية ص  دليل )٢(
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 في ثمار ابتاعها، وكثر دينه،      أصيبأن رجالً     أبو سعيد الخدري     وروى
 الناس عليه، فلم يبلغ وفاء دينه، فقـال         فتصدق " يهعل تصدقوا: " فقال النبي   

 .)١("خذوا ما وجدتم، ليس لكم إال ذلك : لغرمائه النبي 
 
 : والمكروب الملهوف إغاثة-٥

 كثير من المناسبات    في اهللا تعالى على رعاية حق المسلم على المسلم          حض
 والفقيـر،  القريـب، في القرآن الكريم، في مجال الصدقات، والنفقات، ورعايـة    

 في أحاديث كثيرة تـأمر بإطعـام الجـائع،          والمسكين، وأكد ذلك رسول اهللا      
 اآلخـرين وتفـريج كربـة       إلـى وعون المحتاج، وإغاثة المضطر، واإلحسان      

 وسـع  مـن ": قال المكروبين، فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا           
 ومن ستر عـورة     رة،اآلخ ي ف كربةعلى مكروب كربة في الدنيا، وسع اهللا عليه         

 في اآلخرة، واهللا في عون المرء ما كان المـرء           عورتهمسلم في الدنيا ستر اهللا      
 . )٢(" في عون أخيه 

 أفراد المجتمـع    يرتكبه اإلسالم من التقاعس والتكاسل واإلهمال الذي        وحذر
 عنه، لما رواه ابن     إزالتهاإذا انتاب فرداً منهم مصيبة أو فائقة، ولم يسرعوا إلى           

 أهل عرصة أصبح فيهم أمـرؤ       أيما: " قالعمر رضي اهللا عنهما عن النبي       
 يشبع الرجـل    ال: " آخر حديث   وفي )٣(" جائع فقد برئت منهم ذمة اهللا ورسوله        

                                                 
 .٧احلديث سبق بيانه ص  هذا )٣(
  ).٢/٢٧٤(احلديث رواه اإلمام أمحد  هذا )١(
 ).٢/٣٣( احلديث رواه اإلمام أمحد هذا )  ٢(
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 آمن بي من بات شبعان، وجـاره جـائع   ما  : " حديث ثالثوفي) ١(" دون جاره  
 .)٢(" يعلم وهوإلى جنبه 
التأمين على الدين المشكوك فيه خاصة، يحقق        و عامة، التأمين التعاوني    وإن

 . حملها، وتحل كربتهافيسهلتوزيع المخاطر على أكبر شريحة، 
 
 : المال الدين من بيت أداء-٦
،  الدولة، سداد الـديون عمـن مـات     خزينة أو  من مصارف بيت المال،    إن
لة عن   الدولة اإلسالمية مسؤو   لتكون عن أداء دينه، ولم يترك ألدائه ماالً،         وعجز

 على من ال مـال لـه وال         وتنفقأفراد المجتمع، فتسد خلتهم، وتقضي حاجاتهم،       
 اإلنفاق على   وتتولىله،   قريب ينفق عليه، وتتولى سداد ديون من يموت وال مال         

 ترك ماالً فلورثته، ومن ترك      من: " عيال من لم يترك ماالً، فقال رسول اهللا         
 .)٣( "كال أو عياالً فإلي 

 الميت الذي مـات     عند المسلمين أن يضمن، ويكفل أداء الدين         يحق ألح  بل
 أخبـر  "وال سداد له في ماله، وهو ما ثبت في الحديث الشريف أن أبا قتادة               

 .)٤("  الذي على الميت، ليصلي عليه الدينبكفالة  رسول اهللا 
 :  من الزكاةوسداده على الدين التأمين-٧

                                                 
 ).١/٥٥( احلديث رواه اإلمام أمحد هذا )  ٣(
  .٣٩ديث رواه البخاري يف األدب املفرد ص  احلهذا )  ٤(
 ).٩/٥١٥فتح الباري بشرح البخاري ( البخاري رواه احلديث  هذا ) ١(
 ٩وع  ــ داود كتاب البي   وأبو،   )٢١٧٣ رقم   ٢/٨٠٣ (٣ الكفالة   كتاب احلديث رواه البخاري،     هذا )٢(

)٢/٢٢١.( 
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قـال اهللا   قد   ف الكريم،في القرآن    مصارف الزكاة منصوص عليه صراحة       إن
 والمؤلفـة   عليها، والعاملين الصدقات للفقراء والمساكين،     إنما : سبحانه وتعالى 

 وابن السبيل، فريضة مـن اهللا،       اهللا الرقاب، والغارمين، وفي سبيل      قلوبهم، وفي 
 . ٦٠/التوبة واهللا عليم حكيم 
 فـي  لمصلحة نفسـه     اناستدالمدين المسلم الفقير الذي     :  قسمان والغارمون

 التي أصابته، والمدين المسلم إلصالح ذات       والمصائب أو بسبب الكوارث     مباح،
 أو لإلنفاق في المصائب والكوارث التي     المسلمين،البين لتسكين فتنة قد تثور بين       
 الثاني أن يكون الغارم فقيراً، فيجوز أخذه        النوع يتحل بالمسلمين، وال يشترط ف    

 تحمل الدين عن غيره لمصلحة ويحق لـه أن     إذاولو كان غنياً    سهماً من الزكاة،    
 .  لغيره أن يسد الدين عنهيجوزيأخذ من مال الزكاة لسداد الدين، كما 

  هـ١٤١٥ في لبنان    المنعقدة الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة       وبينت
 بذكر بعض التوصيات والفتاوى في هذا الخصوص، لتكون         ونكتفيم ذلك   ١٩٩٥

 الدين بالمصطلح القرآني فـي مصـارف        أصحابخير دليل ومعبر على شمول      
 : الزكاة، فمن ذلك

 يكن في ميراثه ما يفي بـه،        لم قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا         يجوز" 
 من الزكاة إبراء لذمتـه، وحفـظ ألمـوال          دينه تسديد ولم يسدد ورثته دينه ففي    

 ". الدائنين 
 بوصف الغرم فال يجوز له أن ينفق هذا المال إال            من الزكاة  الغارم أخذ   إذا"

 ".  أخذه بوصف الفقر فيجوز له إنفاقه في حاجاته إنفي سداد غرمه، أما 



 محمد مصطفى الزحیلي. د.حكم التأمین على الدیون المشكوك فیھا في التأمین التعاوني     أ

 


 ]١٥٥[                   م٢٠٠٤ یونیو  ھـ١٤٢٥ العدد الحادي والعشرون ربیع اآلخر –مجلة الشریعة والقانون 





















 أولى بالزكاة من الفقير أو المسكين الـذي         المسكين رما الفقير أو الغ   الغارم" 
س الغرم والفقر أو المسكنة، واآلخرين لـي      :  األولين فيهم وصفان   ألن بغارم ليس

  ".الفقرفيهما إال وصف 
 أو كثرت، إذا    ت قلَّ ديون إعطاء الغارم من الزكاة بمقدار ما عليه من          يجوز

 أو إن استغنى الغارم قبل سداد ما عليه من     الديون،كان في مال الزكاة وفاء لتلك       
 لمن أخذها منه، فـإن لـم        أو ، األمر لوليديون وجب عليه إرجاع تلك األموال       

 .)١(  الزكاةمصارفا في يستطع فإنه يدفعه
 يستحق سهماً من مصارف الزكـاة فإنـه يسـتحق           الغارم المدين كان وإذا

 .  شركة التأمين التعاوني اإلسالميفي دينه تأمينالمساعدة والتبرع باألولى، ويتم 
 : التأمين التعاوني على الدينآثار
عمليـاً،   طبيقـه وت المشكوك فيه،   الدين من إباحة التأمين التعاوني على       ينتج

 : آثار أهمهاعدة
 . معنى التعاون على البر والتقوى بشكل صحيح وعملييحقق -١
 لمخاطر  شموله ترجمة عملية لمبدأ التكافل والتضامن واقعياً في         إنه -٢

 .هوترميم الضرر
 بالدين في الذمـة     والتعامل يشجع الناس على اإلقراض خاصة،       إنه -٣

 يطمـئن  الشخص الدائن    ألن وغيرها عامة،    والتجاراتفي البيوع   
 يكف يده عـن التعامـل       إضاعتها، فال  وعدمإلى تحصيل حقوقه،    

                                                 
 .١٢٦-١٢٥ صاملعاصرة الزكاةوتوصيات ندوات قضايا  فتاوى  :انظر )١(
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 . ضياع الدينخشية يحجم عن المعاملة والمبادلة والعمل، وال
حيـث   لألثر السابق،    نتيجة الحركة االقتصادية والتجارية،     ازدهار -٤

 يحقق  الصفقات، وهذا  الجمود من الحركة االقتصادية، وتزداد       يزول
 . من البطالةوالتخفيف اليد العاملة، وتشغيلة في اإلنتاج، زياد

 المسلمين على االدخار، وعدم صرف جميع مـا يكسـبونه           تشجيع -٥
 التـأمين التعـاوني،     جهة يقدمون شيئاً منه وقسطاً إلى       وإنفاقه، بل 
 . ومصروفاتهمإيراداتهم من ويقطعونه

 كالمضـاربة  أموال المشتركين بطـرق شـرعية سـليمة،          استثمار -٦
 الحميدة في زيادة    الطيبة، ونتائجه له آثاره    والمرابحة وهذا بحد ذاته   

 .االستثمار
 المضاربة، والتكافل  بين االدخار واالستثمار في صورة عقد        الجمع -٧

 التبـرع  أن يكون الهدف االدخار االستثماري مع        ويمكنالتبرعي،  
بجزء من مستحقات المشترك في األرباح أو في األقساط لتحقيـق           

 .)١( المتوقعة على الدين واألموال واألشخاص األخطارافل مع التك
 : المؤِمن محل المؤمن لهحلول

 المؤمن للمـؤمن لـه      ودفع فيه،   المشكوك تم التأمين التعاوني على الدين       إذا
 علـى المـدين، ومطالبتـه    الرجوع المؤمن يحل محل المؤمن له في   الدين، فإن 

 النص على ذلـك فـي       ويجبنائباً عنه ووكيالً،     باعتبارهبتحصيل الدين وأدائه،    
                                                 

 وهبـة  الـدكتور  وعقود التأمني على احلياة،      لصور الضوابط الشرعية    حبث الفقهية الرابعة،    الندوة أعمال)  ١(
 .٣٨٣ ص السالوس، املعامالت املالية املعاصرة، ١٢٠الزحيلي ص 
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 نجح المؤمن في تحصيل الدين، فإنه يجري عملية مقاصة بين           فإنوثيقة التأمين،   
 عليه حالياً، وتكون حصلت الذي والمبلغ للمؤمن له سابقاً، التأمينما دفعته شركة 

 .)١(شركة التأمين التعاوني وكيلة في تحصيل الديون
 فـي مقابلـة ديـن    غريمـه دين مطلوب لشخص من    هي إسقاط    والمقاصة

 بـأن  طريقة من طرق الوفاء بالـدين،        وهيمطلوب من ذلك الشخص لغريمه،      
تجعل الدين الذي عليك في مقابلة الدين الذي لك بشروط خاصـة عنـد اتفـاق                

 .)٢( بالجنس والصفة والقدر، أو عند اختالفهما الدينين
 : على الدين المشكوك فيهالحصول

 ولكـن  على خطر الزوال،     فيه، وكان  الدائن على الدين المشكوك       حصل إذا
 عليه في هذه الحالة أن يرد إلى شركة التأمين التعاوني المبلغ            فيجبوصل إليه،   

 الحـق أن يسـتوفي حقـه        لصاحب ال يحق شرعاً     ألنه أخذه من الشركة،     الذي
نـه   جزء م  على حصل   وإذا.   ديانة الحرص على التحصيل    عليه ويجبمرتين،  

 على بدل التأمين    حصوله استوفى الدائن دينه المشكوك فيه قبل        مقابله، وإذا رد    
 الشـركة، وتكـون   من شركة التأمين التعاوني فيمتنع عليه أن يستلم شيئاً مـن            

 األجـر  لـه    ويثبـت  مجرد تبرع ال يرجع فيه،       الشركةاألقساط التي دفعها إلى     
 . غيرهفيه ويستفيدوالثواب عند اهللا تعالى، 

 : رديفةمؤسسات
 والمـداينات، ال ينحصـر      الـديون  حماية الدائن والمدين، والحفاظ على       إن

                                                 
 .٢٤٤ ص ١٩٨٩ – ١٩٧٩ لبيت التمويل الكوييت سنة الشرعية الفتاوى)  ٢(
 .٢٦٨ الفقهية االقتصادية ص املصطلحات دليل، ٢١/١٣٩ الفقهية املوسوعة)  ٣(
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 فـي حـل مشـكلة       تسهمشرعاً بالتأمين التعاوني ويمكن إيجاد مؤسسات رديفة        
 .الديون المشكوك فيها

 إلى إنشاء وتأسيس وإيجاد     الشرعي، وتحتاج  البدائل كثيرة في المنظار      وهذه
 في الديون المشكوك فيها،     التعاوني شركة التأمين    تعاونو وظيفتها عامة،    لتؤدي

 :منهاو
 مدين، كما  محفظة تعاونية تبرعية لسداد الديون عامة عن كل          إنشاء -١

 . السابقالهالليجاء في حديث قبيصة بن مخارق 
 حصة في بيت الزكاة لمصرف الغارمين لسـداد الـديون         تخصيص -٢

 . فيها عند ضياعهاالمشكوك
 وسـداد  خيري لرعاية المـدينين والمفلسـين،         صندوق وقفي  إنشاء -٣

 . بعد إثباتهابحقوقهمالديون ألصحابها من الدائنين المطالبين 
 بأن يتفق جماعة على تقديم      وذلك صندوق التكافل االجتماعي،     إنشاء -٤

 والتعويض على الدائنين الذين انقطع رجاؤهم من        والمساعدةالعون  
 فيه زمن   يحددنظم،   أسلوب تعاقدي م   ضمنالحصول على الديون،    
التـاريخ،   التبرعات المحددة    دفعها، ومقابل وحجم المبالغ المترتب    

 االشتراك في صـندوق التكافـل       ويكون.   بأساليب فنية  ومحسوبة
 واختيارياً ويركز على الثواب واألجر، وحسـن        طوعياًاالجتماعي  

 . تشبه التأمين التعاونيوهيالعطاء واإلخالف من اهللا تعالى، 
القرض الحسن الذي شاع وانتشر في بعـض المصـارف           صندوق -٥

 على قروض   أو بها،   المتبرع أصال على المبالغ     اإلسالمية، ويعتمد 
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 .ماديحسنة بال مقابل 
 النفسـية   الطمأنينة المؤسسات الرديفة مع شركة التأمين التعاوني توفر         وهذه

 الطمأنينـة   وفرت كما سيحصلون عليها غالباً،     نهمألالكاملة للدائنين على ديونهم،     
 هذه الصناديق فتدفع الدين هم بالليل وذُلٌّ في النهار، ألنالنفسية الكاملة للمدينين،   

 . ذمتهموتبرئالدين عنهم، 
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 : الخاتمة
ـ ن المشكوك فيها،    الديون هذا العرض السريع لحكم التأمين على        بعد  صخل

 : مع بعض التوصياتالبحثإلى نتائج 
 الباعث  وإني المعامالت المالية المعاصرة،      التأمين ضرورة ماسة ف    إن -١

 وأوجـد  إليه،   ودعا رعاه اإلسالم،    قدعليه والهدف اإلنساني النبيل منه      
 . المجتمع المسلمإلقامةاألنظمة المتعددة لتحقيقه في الماضي 

 التأمين االجتماعي في نظـام      أنواع، وهي  التأمين الشائع اليوم ثالثة      إن -٢
 جـائز  وهذان االجتماعي والضمان الصحي،  والمعاشات والضما  التقاعد

 وهذا الذي تقوم به الجمعيات الخيرية التعاونية،        التبادلي والتأمينشرعاً،  
 الربـا  التجاري القـائم علـى       والتأمين محض،   تعاون ألنهجائز أيضاً،   

 حرام قطعاً باعتباره    وهذاوالغرر والميسر والقمار والمراهنة والجهالة،      
 وهو مـا ابتكـره علمـاء        مكانه،يجاد وسائل بديلة    وسيلة، وال بد من ا    

 علـى   يقـوم الشرع المعاصرون باسم التأمين التعاوني اإلسالمي الذي        
 للضوابط  ويخضع الثواب واألجر،    منه ويقصدالتبرع ويخلو من الربا،     

 .  ربحياًوليس اعتباره تعاونياً، فيالعامة 
 من  بشيء يتعلق   وال  من مال يقتضي ثبوته،    الذمة ثبت في    ما هو     الدين -٣

 . من التصرف بأموالهالمدين يمنع والأموال المدين غالباً، 
 ويـالزم  المعامالت المالية،    ضرورات مهم في الحياة ويعتبر من       الدين -٤

 في عقد أو تصـرف بـإرادة        كااللتزام بعدة أسباب،    التصرفات، ويثبت 
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 أو بإتالف أو إيجاب من اإلمـام،        أو بتصرف غير مشروع،     أومنفردة،  
 .  القيام بعمل نافع آلخرأو األداء بطلب الغير، أواإلثراء بال سبب، 

 له أنواع كثيرة باعتبارات متعددة منها الـديون القويـة والـديون             الدين -٥
 يحتاج إلى الذي الديون المشكوك فيها أو الدين غير المرجو،       أوالضعيفة  

 . أدائهوضمانتأمين عليه لتقويته، 
 فيها، ألن هذا التأمين يعتمد      المشكوكعلى الديون    التأمين التعاوني    يجوز -٦

 رابطة  وتحقيق والتضامن البناء،    والتكافلعلى التعاون اإليجابي المثمر،     
 المعونـة والصـدقة مـن سـائر         فياإلخاء بين المسلمين وحق المسلم      

 من بيت   الدينالمسلمين، وإلغاثة الملهوف والمكروب، ومشروعية أداء       
 ولـذلك ديون في مصارف الزكاة من الغـارمين،        المال، ودخول وفاء ال   

 مبدأ  ويترجم البر والتقوى،    علىيجوز التأمين ألنه يحقق معنى التعاون       
 إلى صورته العملية في التطبيق والواقـع، ويشـجع          والتضامنالتكافل  

 بالدين واالعتماد على الذمة فـي       والتعاملالناس على اإلقراض خاصة     
النـاس،  الحركة االقتصادية والتجارية بين      يشجع   مماالمعامالت عامة،   

 . الشرعيةبالطرق االدخار ألعمال االستثمار ويوفر
 فيه حلت شركة التأمين محل      المشكوك تم التأمين التعاوني على الدين       إذا -٧

 والسـعي  بالدين،   ومطالبتهالدائن المؤمـن له في الرجوع على المدين،        
 . عملية المقاصةتجري ثم،  نائباً ووكيالً عنهباعتبارهالتحصيله، 

 فيه بعد حصوله علـى      المشكوك حصل الدائن المؤمن له على الدين        إذا -٨
 الذي  المبلغالتعويض من شركة التأمين فيجب عليه أن يرد إلى الشركة           
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 في جميـع الحـاالت      وهو مقابله،   رد حصل على جزء منه      وإنأخذه،  
 . المدين بالسعي إلى تحصيل الدين والمطالبة به منديانةمكلف 

 الدعوة إلى إنشاء شركات التأمين التعاوني فـي كـل األقطـار             اقترح -٩
 تحقـق نفـس الغـرض       رديفة الدعوة إلنشاء مؤسسات     اإلسالمية، مع 

والهدف، من أجل تحصيل الديون المشكوك فيها وغير ذلـك، كإنشـاء            
 حصة في بيـت     وتخصيص تعاونية تبرعية لسداد الديون عامة،       محفظة

 صندوق وقفي   وإنشاءلمال لمصرف الغارمين المدينين،     الزكاة أو بيت ا   
 صندوق التكافـل االجتمـاعي وإنشـاء        وإنشاءخيري لرعاية المدينين    
 . صندوق القرض الحسن

 يمكن وفاؤها من المؤسسات التي وضع الضوابط المساعدة للديون    أقترح -١٠
 اإلسـالمي   واإلعـالم الخيرية مع التنسيق مع وسائل اإلعالم عامـة،         

 الشرعية، والتقيـد   باألحكام   اإلسالمية، وااللتزام لزيادة التربية   خاصة،  
 على  والحرص اهللا تعالى في السر والعلن،       ومراقبةبالحالل والمشروع،   

 .  الحرام والمشبوهوتجنبالكسب الحالل، 
 ،،،. رب العالمين هللالحمد دعوانا أن وآخر
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 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ –التمويل الكويتي الندوة الفقهية األولى لبيت أعمال -١
 . م١٩٩٠/هـ١٤١٠ – الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتيالندوة أعمال -٢
 . م١٩٩٣/هـ١٤١٣ – الكويتيالتمويل الندوة الفقهية الثالثة لبيت أعمال -٣
 . م١٩٩٥/هـ١٤١٦–ي الكويتالتمويل الندوة الفقهية الرابعة لبيت أعمال -٤
 القـاهرة مطبعة الجمالية   ) هـ ٥٥٧(لكاساني   الصنائع، عالء الدين ا    بدائع -٥

 . م١٩١٠ / هـ ١٣٢٨
 طبـع مكتبـة الجمهوريـة،       العسقالني، الحبير، أحمد بن حجر      التلخيص -٦

 .  م١٩٦٤ /  هـ١٣٨٤القاهرة، 
 عيسـى   مطبعـة )  هـ ١٢٣٠ (الدسوقي الدسوقي، محمد بن عرفة      حاشية -٧

 .ت.  د– مصر –البابي الحلبي 
 – دار الفاروق – الدكتور نزيه حماد األستاذ،  في أصول المدايناتدراسات -٨

 . م١٩٩٠ / هـ ١٤١٠ – ١ ط – الطائف
 بيـت   إصدار زكي، شعيب،    التوني، المصطلحات الفقهية االقتصادية،     دليل -٩

 .م١٩٩٢ /  هـ١٤١٢ – ١ ط – الكويتيالتمويل 
 مصـر  – بوالق مطبعة،  )هـ ١٢٥٢( حاشية ابن عابدين     هو المحتار،   رد -١٠

 . هـ١٢٩٩ –
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 بـوالق   – األميرية   المطبعة)  هـ ١١٠١( الخرشي   محمد الخرشي،   حشر -١١
 .هـ ١٣١٧ – ٢ ط  – مصر  -

ـ  ١٠٥١( بن يونس البهوتي     منصور منتهى اإلرادات،    شرح -١٢  عـالم ،  ) هـ
 .م١٩٩٣ / هـ ١٤١٣ – ١ ط – بيروت –الكتب 

 – دمشق   –دار القلم   ) ٢٥٦( البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري       صحيح -١٣
 . م١٩٨٠ / هـ١٤٠٠

ـ  ٢٦١(  بن الحجـاج     مسلم )هـ ٦٧٦( مسلم بشرح النووي     صحيح -١٤ ) هـ
 . م١٩٣٠ هـ ١٣٤٩ – ١ ط – القاهرة  -المطبعة العصرية 

 الدكتور محمد البلتاجي، نشر مكتبة      اإلسالمي، التأمين من وجهة الفقه      عقود -١٥
 . م١٩٨٧ – القاهرة –الشباب 

 للزكاة،عية العالمية    الشر المعاصرة، الهيئة  وتوصيات ندوات الزكاة     فتاوى -١٦
 . م١٩٩٧ / هـ ١٤١٨ –الكويت 

 شرح فتح القدير للكمال ابن      مع الهداية للمرغيناني،    شرح للبابرتي،   العناية -١٧
 .هـ ١٣١٩ – مصر  - الميمنية المطبعة –الهمام 

 مطبعة مصـطفى    )هـ ٩٧٠( نجيم   بن الغفار شرح المنار، زين الدين       فتح -١٨
 .هـ ١٣٥٥ – مصر – الحلبيالبابي 

 النبهـاني   يوسف للسيوطي،   الصغير الكبير في ضم الزيادات للجامع       الفتح -١٩
 .هـ ١٣٥٠ مصر–الحلبي عيسى البابي مطبعة)   م١٩٣٢/هـ ١٣٥٥(
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ـ  ٧٤١( بن أحمد بن جزئ      محمد الفقهية،   القوانين -٢٠ طبعـة دار العلـم     ) هـ
 . م١٩٦٨ – بيروت –للماليين 

 –طبعة الحكومة   م) هـ ١٠٥١( بن يونس البهوتي     منصور القناع،   كشاف -٢١
 .هـ ١٣٩٤ –مكة المكرمة 

ـ )هـ ٤٧٦( شرح المهذب للشيرازي   المجموع -٢٢ ووي ـ، يحيى بن شرف الن
 . م١٩٦٦ – القاهرة –مطبعة اإلمام ) هـ ٦٧٦(

 تصوير المكتـب    )هـ ٢٤١( بن محمد بن حنبل      أحمد اإلمام أحمد،    مسند -٢٣
 . م١٩٧٨ / هـ ١٣٩٨ – ٢ ط – بيروت –اإلسالمي 

 مكتبة الفـالح    – علي أحمد السالوس     الدكتورلية المعاصرة،    الما المعامالت -٢٤
 . م١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦ – ١ ط – الكويت –

 – محمد عثمان شبير، دار النفـائس        الدكتور المالية المعاصرة،    المعامالت -٢٥
 . م١٩٩٦ / هـ ١٤١٦ – ١ ط –عمان 

 ٢ ط– ت بيــرواألمــواج، الوســيط، مجموعــة علمــاء، دار المعجــم -٢٦
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

 ٥٠٢( الراغب األصـفهاني   محمد في غريب القرآن، الحسين بن       مفرداتال -٢٧
 . م١٩٦٠/ هـ ١٣٨٠  - القاهرةمطبعة مصطفى البابي الحلبي، ) هـ

 مصر  –طبع دار المنار    ) هـ ٦٢٠( اهللا بن أحمد، ابن قدامة       المغني، عبد  -٢٨
 . هـ١٣٦٧ – ٣ ط –
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ـ  ١٢٩٩( علـيش    الشـيخ  الجليل، محمد بن أحمد،      منح -٢٩ ) م ١٨٨٢ /   هـ
  .هـ ١٢٩٤ عن طبعة مصر – ليبيا –تصوير مكتبة النجاح 

طبع مصطفى  ) هـ ٤٧٦ (الشيرازي في الفقه الشافعي، أبو إسحاق       المهذب -٣٠
 . م١٩٥٩ /  هـ١٣٧٩ – مصر – الحلبيالبابي 

  - الكويت والشئون اإلسالمية،    األوقاف إصدار وزارة    – الفقهية   الموسوعة -٣١
 .٢١ م الجزء ١٩٩٢ / هـ ١٤١٢ – ٢ ط

 مصـطفى   مطبعـة )  هـ ١٠٠٤( المحتاج، محمد بن أحمد الرملي       نهاية -٣٢
 . م١٩٦٧  /هـ  ١٣٨٦ – القاهرة –البابي الحلبي 

 المجتمـع المعاصـر،     وضـرورات  التأمين في هدي أحكام اإلسالم       نظام -٣٣
ــدكتور ــد ال ــر محم ــي، الناش ــة، البه ــة وهب ــاهرة مكتب  ١ ط – الق

 . م١٩٦٥/هـ١٣٨٥
 


