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 إقرار الباحث

 بياانيت كاأليت:أان املوقع أدانه، و 

 أكوس أركا ستياجي: تياس  اإلسم الكامل

 80223231:  رقم التسجيل

أقر أبن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري بعض الشروط لنيل درجة اجلامعية األوىل ىف شعبة احلكم 
اإلقتصاااادإل اإلسااالمي، كشية الشااار عة انامعة موبان مال  إلبراهيم اإلسااالمية احلكومية ماب  ،    

 املوضوع: 

 عند وهبة الزحيلي ومصطفى أمحد الزرقاء: دراسة مقارنةإعادة التأمني التأمني و 

حضاااااااااااااارهتا وكتبتوا بنمسااااااااااااااي وما ألورهتا مإ ايااع اريإل أو  لي  األ ر  و إل ا اد   أحا 
مسااااااااااااااتوبل أأاا  ليماي وتب  أأاا فعل ليا  مإ ولي فالان أحت،ال املساااااااااااااا ولية  ش   ل ، ولإ تكون 

انامعة مزبان مال  إلبراهيم اإلساااااااااالمية احلكومية  املساااااااااا ولية  ش  املشاااااااااارع أو  ش  كشية  الشاااااااااار عة
 ماب   

 هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء  ش  رابيت اخلاصة وب جيربين أحا  ش   ل  

 م 2382ماب  ،    أبر ل  

 

 تياس أكوس أركا ستياجي 

 80223231رقم التسجيل: 
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 موافقة املشرق

 اإلطلع  ش  البحث التك،يشي الذإل أ اه:بعا 

 : تياس أكوس أركا ستياجي الطالب

 80223231: رقم التسجيل

 سطططططططةدرا: الزرقاء أمحد ومصططططططططفى الزحيلي وهبة عند التأمني وإعادة لتأمنيا : املوضوع
 مقارنة

 وافق املشرع  ش  تواميي إلىل جمشس مناقشة البحث العش،ي

 2382أبر ل  08ماب  ،  

 رئيس شعبة احلكم اإلقتصادإل اإلسلمي املشرع

 

 الاكتور احلاج حم،ا  ور  س املاجستري املاجستري  ش  محااناحلاج الاكتور 

801083218002308330التوظي : رقم 802138382388388331رقم التوظي :



 د
 

 اإلستشارةدليل 

 : تياس أكوس أركا ستياجي اسم الطالب
 80223231:  رقم التسجيل

 : احلكم اإلقتصادإل اإلسلمي شعبة
 : الاكتور احلاج  ش  محاان املاجستري املشرع

: التلم  وإل ادة التلم   نا وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء: دراسة  موضوع البحث
 موار ة
 التوقيع مادة اإلستشارة الوقت الرقم

8 
وإلصاااااااااااااال   شمية إلشااااااااااااااراع  طاة البحاث  2382فربا ر  28

 البحث
 

  إلصل   طة البحث وإلصل  الشغو ة 2382فربا ر  22 2
  موافوة املشرع ملناقشة  طة البحث 2382فربا ر  22 0

1 
وإلصاااااال   تيجة مناقشااااااة  8إلشااااااراع البا   2382مارس  81

  طة البحث
 

2 
)حمتوايتي ولغتي( وإلشااااراع  8إلصاااال  البا   2382مارس  28

وع اليت تتعشق مبوضاااااااا ووث املراجع 2البا  
 البحث

 

  وإلصل  املصطشحات 2إلصل  البا    2382مارس  20 1
  1و 0إلشراع البا   2382مارس  21 2
  وإلشراع املشخص 1و 0إلصل  البا   2382مارس  21 1
  إلصل  املشخص 2382مارس  20 0

توامي اإلصااااااال  وموافوة املشااااااارع ملناقشاااااااة  2382مارس  03 83
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 وبعا  أجر   املناقشة  ش  البحث اجلامعي الذإل قامي:
 أكوس أركا ستياجي : تياس الباحث

 80223231:  رقم التسجيل
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 الاكتور احلاج  ش  محاان املاجستري:  املشرع
التأمني وإعادة التأمني عند وهبة الزحيلي ومصطططططططططططفى أمحد الزرقاء: دراسططططططططططة :  موضوع البحث

 مقارنة
رجة قبولي شرطا لشحصول  ش  د قا دافع الطالب  إ هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتورر

اجلامعة األوىل ىف شاااعبة احلكم اإلقتصاااادإل اإلسااالمي ىف كشية الشااار عة، و ل  ىف  وم اخل،يس  ر   
  2382أبر ل  80

 وتتكون جلنة املناقشة مإ سادات األساتذة

 الرئيس الاكتور احلاج فخر الا إ املاجستري  8
 

 .....التوقيع:                     
 مناقش األساسي احلاج  باس  رفان املاجستري الاكتور  2

 
 التوقيع:                          

 
 السكرتري الاكتور احلاج  ش  محاان املاجستري  0
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ثْر  َ َش  تَاَعاَو ُوا َوَب  َوالتاَّْوَوى اْلربرِر  َ َش  َوتَاَعاَو ُوا))   ((  اْلعرَوا ر  َشار اُ  اّللََّ  إلرنَّ  اّللََّ  ُوواَواتاَّ  َواْلُعْاَوانر  اإْلر
 2(: 2سورة املائاة )
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 اإلهداء

 احل،ا هلل بنعنتي تتم الصاحلات، أهاإل هذا البحث إلىل:

إ كاان هل،ا بعا هللا تعاىل فضل إلمتام البحث مبا ارسي ىف  مس الباحث مأمي َوْطِنر وأيب كارسيطا،  
حب العشم و املعرفة وكان د ائو،ا املست،ر  ري مع  ىل ىف حيايت  ومها املعِشم ىف حيايت منذ ألبديت 

 حىت  صل إلىل  ،رإل األن

 

  سيتيان اوان، وفيأ وايت الكبرية: ترإل مالكا، وإل نااه بودإل حيايت، وإلجييي راحيو، وأرإل كور ي
 أبر شيا، ال  شكرا بستس،ار التشجيع ابلا اء

 

 مجيع األساتيذ واألستا ات األ زاء،  س  هللا أن مينح لنا  ش،ا انفعا

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح
 

 شكر وتقدير

لألم  ،  متسلما دائ،ا متنو ة  ش  سائراألمة  صلة و حل،ا هلل الذإل قا أ عم و وألِع  عا

 صحبي الذ إ هم مإ اهل اجلنة   ش  صاحب املعجزات والكرامة حم،ا بإ  با هللا  و ش  آلي و 

 ش  كل حال، وأشكره  ش  فضشي املتوال، وأسللي جز ل النوال، واللبات يف احلال  احل،ا هلل

التابع  ومإ الغر وامليام ، و  بيا صحأ ش  آلي و واملآل، وأصشي وأسشم  ش   ري الصابر إ الشاكر إ و 

 تبعوم إبحسان إلىل   وم الا إ، أما بعا: 

وقا مإ هللا  شي ابإل تواء مإ إل ااد هذا البحث، فشي  سبحا ي أهل  ابحل،ا واللناء، فش  

أن  - تعاىل بعا محا هللا -احل،ا اي ريب حتى  ترض ،  ش  جز ل  ع،ائ  و ظيم  طائ  و شرفين

ا ر والعرفان إلىل الذ إ كان هلم فضل يف  روج هذا البحث إلىل حيز الوجود ومل توام ابلشكر والتوأ

  بخل أحاهم بشيئ طشب ، ومل  كإ حياوهم إلب الع،ل اجلاد املخشص  ومنوم :

، ما ر جامعة موبان مال  إلبراهيم اإلسلمية الدكتور احلاج موجيا راحرجواألستا   مساحة

 احلكومية مباب   

إلبراهيم  ،  ،يا كشية الشر عة انامعة موبان مال املاجستري الدكتور احلاج رينباألستا  مساحة 

 اإلسلمية احلوكومية مباب   

 ، رئيس شعبة احلك،اإلقتصادإلاملاجستري الدكتور احلاج حممد نور يساألستا   مساحة

 اإلسلمي كشية الشر عة جامعة موبان مال  إلبراهيم اإلسلمية احلكومية مباب   

ا ، املشرع الذإل أفاد الباحث  ش،ياملاجستري الدكتور احلاج على محداناألستا   مساحة

و ،شيا ووجي  طواتي يف كل مراحل إل ااد هذا البحث منذ باا ة فكرة البحث حىت اب تواء مني، فشي



 ط
 

 ساتذك،ا أتوام بكل الشكر والتوا ر إلىل األلربكة ومين  ظيم الشكر والتوا ر مإ هللا  ري اجلزاء وا

اإلسلمية  ماإلقتصادإل اإلسلمي كشية الشر عة جامعة موبان مال  إلبراهي املعش،  يف شعبة احلكم

شجيع  ش  ما قاموه مإ العشوم واملعارع والت توا رالباحث كل الشكر وال مإ شوماحلكومية مباب    ف

رفان الاكتور احلاج  باس   املاجستري و الاكتور احلاج فخر الا إوإلىل  وجزاهم هللا  ري اجلزاء 

املاجستري والاكتور كياهي احلاج إلشراق النجا  املاجستري ما ر املعوا سوانن أمميل العايل واألساتيذ 

 املعش،  يف املعوا سوانن أمميل العايل ك،ا طيب يل أن أتوجي بكل احلب والشكر 

بناا سريامموك وكياهي احلاج  8ي،ي رئيس معوا احلك،ة مساحة كياهي احلاج صا ق سح

خمشص شميق رئيس املعوا احلك،ة بناا )حي ابإ مسعود( واألستا  حمب صا ق رئيس املعوا احلك،ة 

 بناا )حي ابإ مسعود( 

 الذإل كان لي بعا هللا تعاىل)كارسيطا( الكرمي  والاإلاألحباء و ش  رأسوا  أسريت مساحة

 اصة و  ا ارسي يف  مس الباحث مإ حب لشعشم واملعرفة واإل لص يف الع،ل فضل إلمتام البحث مب

( اليت  طوق فضشوا  نوي وكان د ائوا املست،ر  ري مع  يل يف حيايت  وهم  لوالايت احلبيبة )َوْطينر

  اآلن إلحىت  صل إلىل  ،ر  منذ وبديت املعِش،ون يف حيايت

 شعبة احلكمويف  2380األ زاء يف فصل الاوىل يف مرحشة  وأصاقائ وألملئوألشوائي 

وكل مإ سوم يف إل راج هذا الع،ل املتواضع إلىل حيز الوجود ولو  2380 اإلقتصادإل اإلسلمي

 تشجيع، هلم مجيعا  الص الشكر و ظيم التوا ر وابمتنان البكش،ة 

 املوفق إلىل أقوم الطر ق وهللا 
 م 2382 مارس  08ماب  , 

 الباحث

 
 أكوس أركا ستياجيتياس 

80223231 
 



 ي
 

 حمتوايت البحث

 ب  .................................................................... إقرار البحث

 ج  ................................................................... موافقة البحث

 د  ................................................................. دليل اإلستشارة

 ه  .................................................. اإلعتماد من طرف جلنة املناقشة

 و  ........................................................................... شعار

 ز  ......................................................................... اإلهداء

 ح  .................................................................... تقديرشكر و 
ABSTRACT ................................................................................................  م 

ABSTRAK ...................................................................................................  ن 

 س  ........................................................................ امللخص

 8  ..................................................................... الباب األول

 8  .......................................................................... املقدمة

 8                                                               البحث شمية  .أ
 1                                                           مشكلت البحث .ب
 1                                                              حاود البحث .ت
 2                                                         التعر مات لش،وضوع .ث
 2                                                             أهااع البحث .ج
 1                                                               فوائا البحث .ح
 1                                                               منو  البحث .خ
82                                                         الاراسات السابوات  د



 ك
 

 82                                                         طر وة  رض البحث .ذ

 82  ..................................................................... الباب الثاين

 82  ................................................................... اإلطار النظري

 82                                                         النظرة العامة لشتلم   أ
 82                                             وإل ادة التلم تعر   التلم    8
 20                                                        ،اة أدلة التلم   2
 21                                                           أقسام التلم   0
 02                                                            فوائا التلم   1
 01                                                    وظائ  إل ادة التلم   2
 01                                                             أ واع اخلطر  1

 13                                                       أراء العش،اء ىف التلم     
 11                                                  السرية الذاتية لوهبة الزحيشي  ت

 11                                                                 دراستي  8
 12                                                         شيو ي وم لماتي  2

 12                                            السرية الذاتية ملصطم  أمحا الزرقاء  ث
 11                                                                 دراستي  8
 23                                                         شيو ي وم لماتي  2

 50  .................................................................... الباب الثالث

 50  . ماأحكامه واستنباط الزرقاء أمحد ومصطفى الزحيلي وهبة عند التأمني وإعادة التأمني

 20                                       لزحيشياالتلم  وإل ادة التلم   نا وهبة   أ
 20                                                التلم   نا وهبة الزحيشي  8
 12                                           إل ادة التلم   نا وهبة الزحيشي  2

11                                التلم  وإل ادة التلم   نا مصطم  أمحا الزرقاء   



 ل
 

 11                                         التلم   نا مصطم  أمحا الزرقاء  8
 20                                   إل ادة التلم   نا مصطم  أمحا الزرقاء  2

 22                          موار ة التلم  ب  وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء  ت
 20                          وهبة الزحيشياستنباط حكم التلم  وإل ادة التلم   نا   ث
 11                  استنباط حكم التلم  وإل ادة التلم   نا مصطم  أمحا الزرقاء  ج
 01             موار ة استنباط حكم التلم  ب  وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء   

 832  ..................................................................... الباب الرابع

 832  ......................................................................... اإلختتام

 832  ................................................................ اخلالصة .أ
 831  ............................................................... التوصيات .ب

 835  ......................................................................... املراجع

 831  ........................................................... للباحث الذاتية السرية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م
 

ABSTRACT 

Tyas Agus Arga Setiaji, 13220208, Insurance and Reinsurance Based On 

Wahbah al-Zuhaili and Musthafa Ahmad al-Zarqa’s Perspective: 

Comparative Study. Thesis, Islamic Business Law Majors, Sharia Faculty, 

Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Supervisor: Ali 

Hamdan, M.A, Ph, D. 

Keyword: Insurance, Reinsurance, Wahbah al-Zuhaili, Musthafa Ahmad al-

Zarqa’ 

Insurance is one of new transactions that unmentioned specipically in al 

Qur’an, hadist and classical fiqh. Practically, insurance contains some elements 

could make lose out to one of the parties who mixed up with the deal, such as gharar 

riba, maisir and jahalah. Therefore, those all become a controversial in the world of 

islamic Community, i.e by considering them in valid or invalid. In responding it, 

Islamic insurance appears which is free from the elements that prohibited in Islam, 

although it is not all of the contemporary scholars agree with it. The example of 

scholars who is focus in insurance problems are wahbah az Zuhaili and Musthafa 

ahmad al Zarqa’, both of them have important role in renewing Islamic Law, beside 

it they are the two figures come from Syria who follow madzhab Hanafi together, 

eventhough it is so, both of them have different opinion each other in determaining 

Insurance Law, and it becomes something important to be analyzed more far in 

responding insurance problems. 

The problems that appeared in this research are how is opinion of Wahbah 

az Zuhaili and Musthafa al arqa’ about insurance and reinsurance and how is 

istinbath of law that used by Wahbah az Zuhaili and Musthafa al Zarqa’ in 

determaining the insurance and reinsurance law.  

This study is a library research, where the researcher examines the written 

sources containing Wahbah Az-Zuhaili and Musthafa Ahmad Az-Zarqa’s view 

about insurance. The datas are taken from the work of Wahbah Az-Zuhaili and 

Musthafa Ahmad Az-Zarqa' directly or indirectly containing their respective 

argument and thinking about insurance. The device used in this research is 

descriptive analysis using a comparative approach that compares the arguments of 

both figures. 

The findings of this study are Wahbah Az-Zuhaili merely allows ta'awun 

insurance and insurance managed by the state and forbids conventional insurance 

because there is maisir, gharar, muqâmarah, ghaban and jahâlah. On the other 

hand, according to Musthafa Ahmad Az-Zarqa', both ta'awun and tijarah insurance 

are essentially allowed-contract. Reinsurance law, according to them, is returned to 

their legal origin of all kind of insurances. The istinbath law made by Wahbah Az-

Zuhaili uses naqli and aqli theorem equally without adding more aqli theorem. On 

the other hand, Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, despite of using naqli theorem in legal 

istinbath, uses more aqli theorem like qiyas, maslahat mursalah, and so forth. 
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ABSTRAK 

Tyas Agus Arga Setiaji, 13220208, Asuransi dan Reasuransi Perspektif Wahbah 

al-Zuhaili dan Musthafa Ahmad al-Zarqa: Studi Komparatif. Skripsi, 

Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Hamdan, M.A, 

Ph, D. 

Kata Kunci: Asuransi, Reasuransi, Wahbah al-Zuhaili, Musthafa Ahmad al-

Zarqa’ 

 Asuransi adalah salah satu jenis transaksi baru yang tidak dijelaskan secara 

terperinci baik di dalam al-Quran, al-Hadits maupun dalam fikih klasik. Di dalam 

prakteknya, asuransi mengandung beberapa unsur yang dapat merugikan salah satu 

pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, seperti gharar, riba, maisir dan 

jahalah. Sehingga hal itu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam di Dunia 

yakni ada yang menganggapnya boleh dan ada yang tidak. Untuk mensiasati hal 

tersebut muncul asuransi Islam yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh 

Islam tersebut, meski tidak semua ulama kontemporer sepakat dengan hal tersebut. 

Adapun contoh Ulama yang konsen terhadap permasalahan asuransi adalah 

Wahbah az-Zuhaili dan Musthafa Ahmad al-Zarqa’, keduanya memiliki peran 

penting dalam pembaharuan hukum Islam selain itu mereka adalah dua tokoh yang 

berasal dari Suriah yang sama-sama bermadzhab Hanafi, meski begitu keduanya 

bertolak belakang dalam menentukan hukum asuransi, dan hal itu menjadi sesuatu 

yang penting untuk diamati lebih jauh dalam menjawab permasalahan asuransi. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Musthafa Ahmad al-Zarqa’ tentang asuransi dan 

reasuransi dan bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili 

dan Musthafa Ahmad al-Zarqa’ dalam menentukan hukum asuransi dan reasuransi 

tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana peneliti meneliti 

sumber-sumber tertulis yang memuat pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Musthafa 

Ahmad Az-Zarqa’ tentang perasuransian. Adapaun data-data yang diambil berasal 

dari karya keduanya yang memuat pemikiran dan argumenya tentang asuransi dan 

reasuransi. Perangkat analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan komparatif yakni membandingkan pendapat dan 

argumen kedua tokoh tersebut. 

Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa Wahbah Az-Zuhaili 

membolehkan asuransi ta’awun dan asuransi yang dikelola oleh negara saja dan 

mengharamkan asuransi kovensional karena terdapat unsur riba, gharar, 

muqâmarah, ghaban dan jahâlah. Sedangkan menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa’ 

bahwa asuransi secara dzatnya baik ta’awun maupun tijarah adalah akad yang 

diperolehkan. Kemudian hukum reasuransi menurut keduanya adalah dikembalikan 

kepada  hukum asal macam-macam asuransi tersebut. Adapun istinbath hukum 

yang dilakukan oleh Wahbah Az-Zuhaili itu menggunakan dalil naqli dan aqli 

secara seimbang dengan tidak memperbanyak dalil aqli sedangkan Musthafa 

Ahmad Az-Zarqa’ meskipun menggunakan dalil naqli dalam istinbath hukumnya 

akan tetapi lebih banyak menggunakan dalal aqli seperti qiyas, maslahat mursalah, 

dan lain sebagainya. 



 س
 

 امللخص
التأمني وإعادة التأمني عند وهبة الزحيلي ومصططططططفى ، 80223231تياس أكوس أركا سااااااتياجي، 

اإلساااااالمي، كشية الشاااااار عة، ، وث جامعي، قساااااام احلكم اإلقتصااااااادإل : دراسطططططة مقارنةأمحد الزرقاء
 جامعة موبان مال  إلبراهيم ماب  ، املشرع: الاكتور  ش  محاان املاجستري 

 التأمني، إعادة التأمني، وهبة الزحيلي، مصطفى أمحد الزرقاء: كلمة البحث
التلم  هو أحا العوود الذإل مل  شاااارحي الورأن، احلا ث والموي السااااشمي تمصاااايشيا  ىف تطبيوي  

التلم  حيتوإل العناصر اليت ميكإ أن تضر أحا العاقا إ وهي الغرر والراب واملسري واجلوالة  كان  وا 
هبذه املساااااااللة تسااااااابب املناظرة ب  العش،اء ىف العامل، بعضاااااااوم أاب  هذا التلم  واأل ر حِرمي  فنشااااااال 

التلم ، ولو ب  االتلم  التعاوين الذإل خيشو مإ العناصاااااااااار املنوية ىف اإلساااااااااالم، وهذا  ُمعل حليشة  و
 كون كل العش،اء املعاصاااااار إ  تمق بذل   والعش،اء الذ إ  وت،ون مسااااااللة التلم  ىف إلجتوادهم منوا 

جتا ا  ىف ملل الشاااااااااي  وهبة الزحيشي والشاااااااااي  مصاااااااااطم  أمحا الزرقاء، كاان هذان  املان ُ ساااااااااامهان
ساااااااااااااوراي وملل املذهب أإل األحكام اإلسااااااااااااالمية، بوجي أ ر كاان هذان  املان مإ بشاة واحاة وهي 

احلنمية  لو كان  ل ، فوذان  املان خيتشمان ىف تعي  حكم التلم ، وهذا أصااابح مو،ا  ش  البحث 
 إلجابة مسائل التلم  

 كي   ظرة وهبة الزحيشي ومصاااااطم  أمحا الزرقاء  ش  التلم وهناك مشااااكلت البحث هي  

صاااااااطم  هبة الزحيشي ومالتلم   نا و  وإل ادة كي  اساااااااتنباط األحكام  ش  التلم  و  التلم  وإل ادة
 أمحا الزرقاء 

أماا هاذا البحاث هو البحاث املكتي، أإل واث البااحاث املصااااااااااااااادر الكتابية اليت  ت،ل فكرة 
وهبة الزحيشي  ومصطم  أمحا الزرقاء  ش  التلم   أ ات مصار البياانت مإ م لماهت،ا اليت  ت،ل 

وارين يت تستخام ىف هذا البحث هي الوصمي ابستخاام النو  املفكرهت،ا وحجاهت،ا  وألة التحشيل ال
 وهو موار ة رأ و،ا وحجاهت،ا  ش  مسللة التلم  

أماا  تيجاة هاذا البحااث هي أن الشااااااااااااااي  وهباة الزحيشي أاب  التاالم  التعااوين والتالم  الاااويل 
الشااااي   ب  ألن فيي الراب والغرر واملوامرة والغ ن واجلوالة  وأنوحِرم التلم  التجارإل/التلم  بوساااا  ا

مصااااااااااااااطم  أمحااا الزرقاااء أاب  التاالم  كشااي ىف  اتاي إلمااا هو التاالم  التعاااوين أو التالم  التجاارإل  وأمااا 
حكم إل اادة التالم   ناا وهباة الزحيشي ومصااااااااااااااطم  أمحاا الزرقااء هو لاي حكم أصاااااااااااااال التلم   وأما 

 ،شي وهبة الزحيشي هو ابسااااتخاام األدلة النوشية والعوشية مساااااومةك أإل ب  كلر  اسااااتنباط احلكم الذإل
األدلة العوشية، وأما مصاااطم  أمحا الزرقاء لوكان  ساااتخام األدلة النوشية ىف اساااتنباط حك،ي بل  كلر 

ابستخاام األدلة العوشية ملل الوياس واملصشحة املرسشة واري  ل  
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 الباب األول
 املقدمة

 البحث خلفية .أ

التعاون هو أحا مإ املبادئ اإلساااالمية،  توى العاالة واملساااااومة واريها فتال هذه املبادئ 

 ش  أن اإلسااالم ب  ر ا العسااار  ش   باده، فشذل  إل ا كان أحاهم  صااايب البلء فوجب ل  ر أن 

أباا  هذا التعاون  ن ابلمر  ساا اه  انا ب أ ر ب  عرع الناس مىت سايصايبي املصايبة ألأم ب  شعرو 

ميكإ أن خيم  أ باء مصااااااااااااااا   إبجراء الزمان  طبق التعاون ىف املعامشة املعاصاااااااااااااارة ملل التلم  وهو 

 السعي ملسا اة الشخص الذإل  صيبي اخلطر 
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، ولكني أظور فيوا بعا أن  صاااااااااار 8010قا  ،ش  بشاتنا إل او يسااااااااايا التلم  ىف السااااااااانة 

وجود هااذا الوااا ون  ن،و    1 8002 ااام  32لتاالم  وهو الوااا ون رقم الوااا ون الااذإل خيص أن  نظم ا

التلم  منوا واسعا، ولكإ جاء اإل تلع ب  جمت،ع اإل او يسيا املسش،   هم  تسللون حكم التلم  

ىف اإلساااااالم، ألن فيي  نا رأ وم األمور اليت ب تناساااااااب ابألحكام الشاااااار ية ملل الراب والغرر وامليسااااااار 

 واري  ل  

وجود تن،ية التلم  فحكومة إل او سااايا تصاااار الوا ون اجلا ا ىف التلم  وهو الوا ون  ألجل

  ُب  يف هذا الوا ون  ظام التلم ، و ذكر فيي قسااااااا،ة التلم    نوسااااااام التلم  2381سااااااانة  13رقم 

ظم ىف  ل  ن ش  قساا،  فاألول الوا ون التوشياإل واللاين التلم  اإلساالمي  تونية التلم  التوشياإل  ُ 

الوا ون وأما تونية التلم  اإلساااالمي وجب أن  وافق ابألحكام اإلساااالمية اليت وضااااعوا جمشس العش،اء 

ابجت،ا ي  الضاا،ان منظم م سااسااةاإل او يساايا بوساايشة المتوى  ألادت إل تلفة ا ت،ع  ناما  شاالت 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ BPJS ف،عظم جمت،ع املساااااااااااااش،  ىف إل او سااااااااااااايا ،)

ابجت،ا ي حرام ألن فيو،ا األمور املختشمة  الضااااااااااا،ان منظم م ساااااااااااسااااااااااااة ظنون  ش  أن  التلم  و 

 ابألحكام اإلسلمية ملل الراب والغرر 

ألجب  ل  حيتاج المتوى مإ العش،اء املعاصاااار إ جلوا  مسااااللة التلم  حىت ب  وع املسااااشم 

 وجيتنب مإ أكل الراب واري  ل  ىف معصية هللا 

                                                           
1  Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 126. 
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إل ا  ظران ىف الورأن أو الساانة النبو ة ب  وجا أإل  ص تمصاايشي شاار  التلم ، فشذل  مسااللة 

التلم   ا ل ىف  طاق اإلجتواد، مبعِن لتحا ا حكم التلم  حلب أم حرما حيتاج سااوم العوول مإ 

 الموواء بوسائل اإلجتواد 

رأوا  ش  أن مسااااااااااااالة التلم  )تونيتي و ظامي( هي مسااااااااااااللة ب  العش،اء الذ إ  بحلون التلم 

تعرع قبشاااي حىت ب  كون حك،اااي اخلااااص ىف المواااي اإلساااااااااااااالمي  كلري مإ العش،ااااء  وت،ون التااالم ، 

    2وبعضوم  شر  حكم التلم  ىف فتواهم أو ىف كتاهبم أو ىف جمشة أو اري  ل  

لذ إ المرقة األوىل هم ا ىف جوا  مسااااااااااااللة التلم  وهي  ش  ثلثة المروق نوساااااااااااام العش،اء 

ية هم الذ إ المرقة اللا منوم: الشااااااااااي  ابإ  ابا إ والشااااااااااي  حم،ا وي  املطعي و  حرموا التلم  جم،ل

اللاللة لمرقة املل: الشااي   با الرمحإ  يساا  والشااي   با الوها   لع و أابحوا التلم  ىف اإلسالم 

  3الذإل ب خيتش  ابملبادئ اإلسلمية  وهو تلم  فو أابحوا بعض ال هم الذ إ

أحا املعاصااااار إ الذإل  وتم التام  هو الشاااااي  مصاااااطم  أمحا الزرقاء كوولي: أن التلم  مإ 

املعامشة احلا لة وفيي التعاون ب  الناس وب توجا العناصار املختشمة ابلشر عة اإلسلمية فيي ك،ا  وولون 

 املا عون لشتلم  

وهبة الزحيشي ىف  ظر مساااااااااااااللة التلم ، هو أحا املعاصااااااااااااار إ الذإل رأى  ش  أن ىف ا تشمي 

التلم  التجارإل هناك العناصاااااار اليت لتش  ابلشاااااار عة اإلساااااالمية ملل الغرر، والراب، والرهان، واملوامرة 

 ةواري  لاا   باال هو أاب  التاالم  التعاااوين ألن فيااي التعاااون ب  الناااس وب تكون العناااصاااااااااااااار املختشماا

                                                           
2  Ali Yafie, Menggagas Fiqh dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah, 

(Bandung: Mizan, 1995). h. 211. 
3 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, 

(Jakarta: Gema nsani, 2004), h. 58-76. 
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ابلشاار عة اإلساالمية  وهذان العاملان أإل وهبة الزحيشي ومصااطم  أمحا الزرقاء خيتشمان ىف  ا ا حكم 

 التلم  لو كاان مإ احلنمية ومإ بشاة واحاة، وهذا جيذ  أن  شر   صائصو،ا ىف  ا ا حك،ي    

 كا   يتإل ا  راجع إلىل األحكام اإلسااااااااااالمية فكل العوا ب  الناس وجب أن  تبع املبادئ ال

ىف الورأن أو احلا ث ملل التعاون، والعاالة والرتاضاي واري  ل   انا ب أ ر وجب أن جيتنب األمور 

املنوية ابألحكام اإلسااااااااالمية ملل الظشم والراب وامليسااااااااار واري  ل  ألن ب توع اخلساااااااااارة ب  العاقا إ 

 وجيتنب  إ معصية هللا 

وإعادة  التأمنيشباحث أن  بحث  ،ا  تعشق هبذه املسااااااااااااااللة ابلعنوان   ألجال  لا  احت  ل

ن  ، فزادت أمهية هذا البحث ألمقارنة دراسططططة: الزرقاء أمحد ومصطططططفى ليالزحي التأمني عند وهبة

   كإ البحث امللشي الذإل جرى بنمس املوضوع أو بنمس النو  مل

 مشكالت البحث .ب

 : يل ك،ا ولوا ف،شكلت املاضية، البحث  شمية بيان مإ

 ؟التلم  وإل ادة كي   ظرة وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء  ش  التلم   8

 نا وهبة الزحيشي ومصاااااااااااطم   التلم  وإل ادةكي  اساااااااااااتنباط األحكام  ش  التلم     2

 أمحا الزرقاء؟

 حدود البحث .ت

 موضااااااوع أما  اواسااااااع ا طاق  كون ب وأن مركزا ولا  كون ألن البحث هذا حاد

 كتابي ىف يالزحيش وهبة برأإل  ُنظر الذإل وإل ادة التلم  التلم  هو البحث هذا ىف البحث
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: التلم  ظام  كتابي ىف قاءالزر  أمحا مصاااااطم  مبنظور أ ضاااااا و نظر وأدلتي ياإلسااااالم الموي

  فو  فيي الشر ي والرأإل حويوتي

 التعريفات للموضوع .ث

طرع ويث كان الطرع األول  تعوا ابلب  طرف ،   واا املراد باي هناا هو التطأمني:

األ ر لتح،اال الطرع األول بااافع مبشم األموال إلىل الطرع اللاااين  فااالطرع األول  ساااااااااااااا،  

 ابمل مإ لي والطرع اللاين  س،  ابمل مإ 

ىف إل ادة التلم   ش  املخاطر اليت  التلم  امة  توام اليت الشااااااااركة إعادة التأمني:

 تواجووا شركة التلم  

 د ر ىف لاو  الزحيشي، وهبة بإ مصااااااااطم  بإ وهبة امسي المويي هو الزرحيلي: وهبة

وهو مصااااااان    م 8002 مارس 1 أو ه 8028  ام بساااااااوراي دمشاااااااق ر   مإ وهي  طية

 كتا  الموي اإلسلمي وأدلتي 

مصاااااطم  بإ أمحا بإ حم،ا بإ  ل،ان بإ حم،ا هو الشاااااي   مصطططططفى أمحد الرقاء:

ه /  8022ة حشااب الشاااااااااااااابواااء ساااااااااااااانااة حي مإ أحياااء مااا ناا بإ  بااا الوااادر الزرقااا، ولااا ىف

 ، وهو مصن  كتا   ظام التلم : حويوتي والرأإل الشر ي فيي  م8032

 أهداف البحث .ج

 وقما ملشكلت البحث ، فلهااع هذا البحث هي:

 وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء ليعشم التلم  وإل ادة التلم   نا   8
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ة الزحيشي  نا وهب التلم  وإل ادةاسااااتنباط األحكام  ش  التلم   منو   عشم ليتصااااور و   2

 ومصطم  أمحا الزرقاء 

 البحث فوائد .ح

 المائاة الع،شية ا البحث إل طاء المائاة املضا مة وهي المائاة النظر ة و  ُرجع هذ

 المائاة النظر ة  8

 ُرجع هاااذا البحاااث إل طااااء املناااافع النظر اااة  كااااملرجع لطل  العشم لكي  عش،وا التااالم  

 وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء وإل ادة التلم   نا 

 المائاة الع،شية   2

ىف الع،شياااة،  رجع إل طااااء املعشوماااات  ش  ا ت،ع الاااذ إ  وت،ون مسااااااااااااااااللاااة التااالم   (أ

 الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء وهبة ليمو،وا التلم  و إل ادتي  نا 

 املعشومات لطل  العشم ىف كشية الشر عة كاملرجع واملادة لش،شاورة و  ( 

 منهج البحث .خ

بحث هي ال ف،نو   الذإل لي اخلطوات النظامية ملعرفة الشاااااااااااايئاملنو  هو الطر وة 

  1املطالعة ىف دراسة أ ظ،ة املنو  ىف البحث 

ح لكي  كون البحااث أصاااااااااااااا كااافيااا منوجااا حت  الباااحااثيليوجااي  شياال البيااان ف

حث  ساااااااااتخام أداوة البحث لنيل احلاصااااااااال البكان اشباحث  ويف هذا البحث  ل ومسااااااااا وليةك 

 الصحيح، ومنوا ك،ا أييت:

                                                           
4Husain Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h, 41. 
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  وع البحث  8

 Penelitian نوساااااااااااااام البحااث احلك،  إلىل الوساااااااااااااا، : البحااث املعيااارإل )

Normatif(   والابحاااااااث التجر ي )Penelitian Empiris )2   البحااااااااث  ىف هاااااااذاو

البيان  مصااااااااااارعين  بحث الووا   أو األ ظ،ة  و  سااااااااااتخام الباحث البحث املعيارإل  

ملكتبية وجاه مبواصاال الاراسااة االبيان اللا وإل أإل طشب البيان و  الذإل ُ سااتخام فيي هو

ر وة تشاا،ل البحث النو ي بط الاراسااة هذهلكتب الذإل  تعشق مبوضااوع البحث  و مإ ا

 6 ي العرض األ ر ابلوصمو  الع،ل

  و يالن البحث  صائص اجت،ع قا أل ي النو ي البحث هذا البحث  شا،ل

( لاإل البحث 8وهي:  النو ي، البحث  صااااائص مخسااااة هناك أبن ألمراين  كر ك،ا

  ش  أكلر ( الرتكيز0( هو الوصمي 2أسااساية،  كلداة أ مساي والباحث الطبيعية  شمية

 2 جاا موم ( كان املعِن2بطر وة احلث  البياانت  شيل إلىل ( مييل1املنت   مإ الع،ل

تصاااااااااااااان  هاذا البحاث ىف البحث النو ي ألن البياانت اليت جت،ع هي  تيجة اإلجتواد 

 مإ وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء  إ التلم  

 أ  البحث  2

 ثالبح هذا ىف (Comparative Approach) املوارين أ  الباحث سااااتخاما

التلم   الباحث  وارن ا ل هذا ويف  وا تلفتي مبساااااااااااااومتي التلم   وا  وارن أإل

                                                           
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 

h. 13. 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: U Press, 2010), h. 137. 
7 Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 82. 
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اد ب  منو  اإلجتو  وارنو   وهبة الزحيشي ومصااااااطم  أمحا الزرقاءوإل ادة التلم   نا 

 وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء ىف استنباط حك،ي 

 البيان /مصار احلكم   0

 بياانتوال الرئيساااااااااية البياانت هي الباحث اساااااااااتخاموا اليت البياانت  وع أما

  اانت العالية/اللاللةوالبي التوثيوية املكتوبة املعش،ات مإ تنال اليت البياانت أإل اللا و ة

 لرئيسيةا البياانت هي أقسام ثلثة إلىل تنوسم وهي احلكم مبواد  س،  اإلصاطل  هذو 

 8  ادر الللثةصااااهبذه امل الباحث و سااااتخام  /اللاللةالعالية والبياانت اللا و ة والبياانت

الوا و ية، فالبياانت تسااااااا،  ابملواد احلك،ية / الوا و ية وتشااااااات،ل إلىل املواد ىف البحوث 

 الوا و ية الرئيسية واللا و ة والعالية/اللاللة 

 واد الوا و ية الرئيسيةامل (أ

مصااار احلكم الرئيسااي الذإل اسااتخامي الباحث ىف هذا البحث هو الكتب 

 ركز ومصاااااااااطم  أمحا الزرقاء الىت بين  ما  تعشق ابلتلم  و اليت ألموا وهبة الزحيشي 

 الشر ي الرأإلو  حويوتي التلم   ظامالبحث الموي اإلسلمي وأدلتي لوهبة الزحيشي و 

 الزرقاء  أمحا صطم مل فيي

 

 

                                                           
8 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah (Malang : Fakultas Syari’ah, 2013), h.41. 
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 واد الوا و ية اللا و ةامل ( 

 اري الورقة هو الذإل احلكم  إ النشااااااااار مجيع هو وإلاللا  احلكم مصاااااااااار

 بحثال احلكم، مسللة  إ  تكشم الذإل الكتب( أ)  ش   شا،ل النشار وهذا  رمسية

 .كماحلا  قرار وتعشيق( د) احلكم  إ الصح ( ج) احلكم  إ املعجم(  ) العش،ي

 بَ  و ُ  و ُعَظم جُي،ع الذإل احلكم هو وإلاللا  احلكم أن ساااااااااوكا تو ساااااااااور و و قال

 .التور ر والبحث والكتب الرمسية الورقة و ش،ل األ ر ابلشخص

 يالعش، والبحث اإلساااااااالمية الكتب هي البحث هذا ىف وإلاللا  احلكم مصاااااااادر

 زحيشيال وهبااة أو ابلتاالم  تعشقت يتلال األ رى والكتااب الصااااااااااااااحمي والبحااث

  الزرقاء أمحا طم مصو 

 املواد الوا و ية اللاللة (ت

 لل املعجم ماللا و ة، الرئيسية و املعشومات الوا و ية  املواد توفرتالىت هي املواد 

 منو  مجع البياانت  1

  ادة  ظرإلابلتبي  وهو  مجع مصاااااااار احلكمىف البحث احلك،ي املكتي،  معل 

إل  طالع أ ةراساااااااة املكتبيالاوا لكي ب  اث اامضاااااااة ىف البحث و البيان  املختار ماقر 

  9 التور رات اليت تتعشق ابملسللة سيحششوا الباحث الكتب واملراجع والكتاابت و 

                                                           
9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 19. 
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 معل هذا املنو  لنيل املعشومات املطشو  ألجل وصاااااااول األهااع  ف هااع 

  10الىت قا صرح  هي اجلوا  امل ق   ش  س ال الباحث  

أإل  ة( اليت قا مجع  و االرئيسااااااااية أم الل) فصاااااااان  الباحث مصااااااااادر البياانت

بَحث حىت تُ و اء اليت هلا املسااااااومة ث ُتشااااارَ  املصااااااادر  ز أ تار الباحث الطائمة إلىل األج

يت لإلدارة مصاادر ال حكام استنتاجي وهو جشب النتيجات ال أما نال البيان  ظاميا  و 

 عامة إلىل املسللة اخلاصة التصور املسللة 

  ويووامنو   شيل مصار احلكم و   2

 ياانتالب طشب هو البحث هاذا ىف َامُتسااااااااااااااتخا اليت البيااانت  ويق منو 

 البياانت الباحث قرأ ث  املسااااااااااااللة بُشب تتعشق ليتوتش  البياانت هي ا واواكتشاااااااااااااف

 أن وبعا  ومط،ئنا  ظاميا البياانت كتب ث  كاةاملو  التامة البياانت لنيل و ُمور،واا

 :التالية ابلكيميات الباحث حوق ث البياانت، الباحث ،عجي

 التحر ر ) تمتيش البياانت( (أ

حلصول ت اليت مت احت  الباحث إلىل إل ادة قراءة مجيع البيااناهذه املرحشة، 

 شيوا أساااااااااااااااسااااااااااااااا مإ حيث اكت،اهلا ووضااااااااااااااو  املعِن ومطابوة البياانت ابأل رى 

هاااذه كيمياااة  ر ر البيااااانت هي حلااااع األ طااااء  وأماااا هاااذعو لقتواااا ب  رى  

                                                           
10 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 110-111. 
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الواردة ىف الكتابة الصاااااااحيحية ث ىف هذا الوسااااااام كا    وائص البياانت و طيئتوا 

  11ع  ش  البياانت ميكإ أن تستك،ل أو تصا  إب ادة مج

 التصني  )تصني  البياانت( ( 

ورل الباحث قراءة  هي أإل تصااااااااااني  البياانت اليت مت احلصااااااااااول  شيوا لُيسااااااااااَ

للحتياجات املطشوبة ملل جت،يع مصااااااادر مواد احلكم أو الوا ون اليت تتعشق  يو وفو

 مبنظور وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء  التلم مبوار ة 

 مإ دقة البياانت(التحوق )التحوق  (ت

 يل صااااااااااااااحة البياانت  ُ سااااااااااااااتخامنهو  وق إل اادة البيااانت الىت مت مجعوا ل

  12التحوق لكي تصح طر وة التحوق ألن البياانت الىت مت مجعوا قا  وق مواما 

  شيل ) شيل البياانت املعروفة الصحيحة( (ث

انت  اهو املرحشة اليت  معل  ا ا مساااابب املساااالبت اسااااتنادا إلىل  شيل البي

و تائ  هذا التحشيل ميكإ اساااااااااتخااموا الباحث إلجياد احلشول يف تطو ر و سااااااااا  

  ،شية المائاة 

 اخلتامية أو النتيجة (ج

ىف هذا املنو  قام الباحث  تام البياانت كشوا اليت مت هو  تيجاة األ ،اال، و 

 بعباارة أ رى، فا ن املرحشة النوائية مإل  شيواا مإ مجيع الع،ال البحلي، و احلصااااااااااااااو 

                                                           
11 Nana Sudjana & Awal Kusuma, Proposal Penelitia di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2008), h. 84. 
12 Nana Sudjana & Awal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, h. 84. 
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ا اميااة مإ املواد الىت مت حصااااااااااااااوهلاامعاااجلااة البياااانت هنااا هو مرحشااة النتااائجيااة أو اخلتاا

هذه هتاع أ ضاااااااااا إلىل و توصاااااااااا إل طاء الساااااااااوولة ىف الشااااااااار    كا   هذه املرحشةو 

 ىف مشكلت البحث بحث و  شمية الاإلجابة  ش  ما ىف 

 

 السابقات الدراسات .د

 العنوان تشااار  أو تبحث اليت التمصااايشية البحوث تكإ مل الباحث،  عرع ما بوار

 مبا املعشوة اهل اليت املختشمة البحوث كا   ولكإ  البحث هذا ىف الباحث ساااايبحلوا الذإل

 : شي ك،ا وهي البحث، هذا ىف الباحث سيبحلوا

  البحث الذإل ولتي مصاااانو ة حنمي وأمشيا رمحنية و با الغمور، مركز البحث والتصااااا ر  8

بعنوان:  طرة  ش،اء ابجنارماساااااااااا   ش   2382احلكومية ساااااااااانة  اإلساااااااااالمية عواىف امل

 سااااااااتخامأإل اب الوصااااااامي التحشيلالتلم ، فاملنو  الذإل اساااااااتخام الباحلون هو منو  

إ ثلث اليت تنال م والتحشيل البحث  تائ وحصااااااال   البياانت مجع وساااااااائل موابلت

املشاااااااارك ، وهم  وولون  ش  أن التلم  التوشياإل هو احلرام ىف اإلسااااااالم ألن فيي الغرر 

وامليسااااااااري والراب  وأما التلم  اإلساااااااالمي ك،ا  وولون  ني هو اإلابحة ىف اإلساااااااالم ألن 

 ناساااااب ابملبادئ اإلسااااالمية وهي الشاااااماقة والعال والرتاضااااا  ) شو مإ الغرر وامليساااااري 

 والراب( 

ولوع أكوع احلكومية بت اإلساااااااااااااالمية عواالبحاث الاذإل ولتاي لطيماة، وهي طاالبة ىف امل   2

بعنوان: تطبيق التلم  اإلسلمي مبنظور المتوى  شس العش،اء  األ او سية  2381سنة 
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فوترا  بومي التلم   ش  املوقع متعادةوجمشة األحكام اإلقتصاااااااااد ة الشاااااااار ية : دراسااااااااة 

 الكيمي املنو  الاراسااة هذه سااتخام ما وب   شاار عة بتولوع أكوع  اشاار عة و م  

أما  شمية هذه األطروحة هي ليس كان التبارع ىف التلم  اإلسااااالمي   حالة دراساااااة مع

ىف التلم   واقعامل متعادة مناسااابة ب  النظر والتطبيق وأما موضاااوع هذا البحث هو فوم

 شر عة بتولوع أكوع الشر ي بومي فوترا و م  ما وب   

بعنوان:  2380البحث الذإل ولي طرباين رشااااااااااااياإل وهو طالب ىف جامعة مجرب ساااااااااااانة   0

مبائ  وا التلم  الشاااااااار ي  نا احلكم اإلساااااااالمي، فلما  وع ولي هو البحث املكتي 

موضاااااااااااااوع البحث هو العوا ىف التلم  الشااااااااااااار ي الذإل كان ىف األ او ساااااااااااااي ث حيشل 

 ابألحكام اإلسلمية   

 أن عفنساااتطي وا تلفتوا، البحوث هذه مسااااومة  إ والموم الوضاااو  ألادةإل

 :وهو األيت اجلاوال  نظر

اسطططططططم الباحث و سطططططططنة  الرقم
 البحث

 البحث األصلي اإلختالفات املساومات

البحاااااااث الاااااااذإل ولتاااااااي  8
مصااااااااااانو ة حنمي و أمشيا 

ساااانة  رمحنية و با الغمور
، باعاناوان:  اطاارة 2382

 ش،اء ابجنارماسااا   ش  
 التلم  

كاان البحاث هلذه 
األشااااااااااااااااااااااااخاااااااااااص 
تاااااااابااااااااحااااااااث  ااااااااإ 
التااااااالم  و واااااااار وا 
التااااااالم  مبإ  شم 
 احلكم اإلسلمي

ي ىف البحث الذإل كتبت
هاااااااذه األشااااااااااااااخااااااااص 
 ستخام  طرة العش،اء 

أما و  ىف بنجار ماسااا 
هذا البحث   ستخام 
 اطارة وهاباااااااة الازحايشي 
ومصااااااااااااااااطااامااا  أمحاااااااا 

 الزرقاء  

 
 
 
 
 

دراسة موار ة 
 إ التلم  
ا ،ل مبنظور 
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وأماا  وع البحاث هلذه 
األشااااااااااااااخاص البحث 
الاااتاااجااار اااي وىف هاااااااذا 
البحاااااث هو البحااااااث 

 املعيارإل

وهبة الزحيشي 
ومصطم  أمحا 

 الزرقاء 

البحااث لشطيمااة، ساااااااااااااانااة  2
باعاناوان: تطبيق  2381

الاااتااااااالمااا  اإلساااااااااااااااالماااي 
مباانااظااور الاامااتااوى  ااشااس 
العش،ااااء  األ ااااو سااااااااااااااياااة 
وجمااااااااااشاااااااااااة األحاااااااااااكاااااااااااام 
اإلقتصااااااااد ة الشااااااار ية : 

 املوقع متعااادةدراساااااااااااااااة 
ترا بومي فو  التاالم   ش 

شاار عة و م  ما وب   
 شر عة بتولوع أكوع

كاااااااان وااااااالاااااااواااااااا، 
 ابحاااااااث و وااااااااارن 
التاااالم  وأمااااا  وع 
الاااااااابااااااااحااااااااث هااااااااو 
مسااااااااااااااااااااااوماااااااة أإل 
 البحث املكتي  

كان موضاااااااااااوع  وث 
لطيمة هو الاااااااااااااااااااااااااااام  
الشاااااااار ي  لع هذا 
البحاااااث الاااااذإل كاااااان 
موضاااااااااو ي هو التلم  
ا ااااا،ااااااال  والاااااناااااظااااارإل 

شس ابلمتوى   لشطيمة
العش،ااء األ او سااااااااااااااية 
وجمااااااااشااااااااة األحااااااااكااااااااام 
اإلقتصااااااااد ة الشااااااار ية 
 لع ماااااا لبااااااحاااااث 
وهو اسااااااااااااتخام  ظر ة 
وهاااااااباااااااة الااااااازحاااااااياااااااشاااااااي 
ومصااااااااااااااااطااامااا  أمحاااااااا 

 الزرقاء 
 طرباين رشاااااياإللالبحث  0

بعنوان:  2380سااااااااااااااناااة 
مباااااااائ  واااااااا التااااااالم  

احلكم   ناااااااالشاااااااااااااار ي 
 اإلسلمي، 

هاااااااذا الاااااااباااااااحاااااااث 
 طرباينلوالبحاااااااث 
 بينااان  رشااااااااااااااياااإل

الااااتااااااالماااا ، و ااااوع 
البحاااااااث لشطيماااااااة 
هااااااااو الاااااااابااااااااحااااااااث 

مإ موضاااااااااااوع البحث 
و ه طرباين رشاااااااااااااياإلل

 اااااااااواااااااااا الاااااااااتااااااااالمااااااااا  
اإلسااااااااااااااالمااي  االع 
هاااااااذا الاابااحاااااااث  ااعااين 
التاااااالم  ا ،اااااال  وىف 
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املكتي  نااسااااااااااااااب 
 هبذا البحث   

ولااي كااان النظر الااذإل 
استخامي الطرباين هو 
احلكم اإلسااااالمي وىف 
هذا البحث هو  ظر ة 
 وهاااااااباااااااة الااااااازحاااااااياااااااشاااااااي
ومصااااااااااااااااطااامااا  أمحاااااااا 

 الزرقاء 
 

 طريقة عرض البحث .ذ

ىف طر وة  رض البحث، حياد الباحث  ظرة أساااسااية لش،ناقشااة اليت  تم تنظي،وا ىف 

تور ر ولي منوجي  وهااااذا البحااااث ابلعنوان التاااالم  وإل ااااادة التاااالم   نااااا وهبااااة الزحيشي 

مإ اإلالق، ومصااااااااااااااطم  أمحااا الزرقاااء  نااا الباااحااث فيااي جزأن  وأمااا اجلزء األول  تكون 

والصااااااااااامحة األصاااااااااااالة، والصااااااااااامحة املصاااااااااااادفة واإلهااء ومبادئ توجيوات احلروع جاول 

احملتوايت واملشخصاااات  أما اجلرء اللاين  تكون  ش  أربعة أبوا ، و تضااا،إ كل اب  المصااال 

 المر ي منوا:

 البحث ىف مما التجر ا هي اليت املوامة  إ سااااايتكشم الوسااااام هذا ىف: األول البا 

 طر وة مبحلوا، ث ومنتظم ومنافعوا وأهاافوا ومشااااااااكلهتا البحث  شمية و شاااااااار  العش،ي

البحث املساااااااتخامة ىف إلجراء هذه الاراساااااااة، ال  فيوا مصاااااااادر املواد الوا و ية وطر وة مجع 

 ىف حثالب  ،ل ىف إلما لشباحث الرائسااااااي اإلرشاااااااد هي األول البا  فائاة املواد الوا و ية 

فالوساااااااام التايل هو الاراسااااااااات السااااااااابوات  توإل  ش  معشومات  )طشب البياانت(  املياان
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حول البحوث اليت مت الويام بي مإ قبل الباحث اليت لا وا التشاااااااابي واخللفات مع الاراساااااااة 

 فصحي الباحث لشتلكيا  ش  أن هذه الاراسة ليس   تيجة اإلألدواجية / اإل تحال 

النظرإل  الوضااائي اب تباره األساااس النظرإل، حيتوإل  ش  املمووم اإلطار: اللاين البا 

لتبحيااث أو  شياال املواد الوااا و يااة  وىف هااذا البااا  ساااااااااااااايشاااااااااااااار  املمووم  إ التاالم  حيتوإل 

التعر  ، وأقساامي، وأراء العش،اء  ني، وفوائاه والسارية الذاتية لوهبة الزحيشي ومضطم  أمحا 

 الزرقاء 

 اصااالح  تكون الذإل ومبحلي البحث حصاااول البا  هذا ىف  شااا،ل: اللالث البا 

التلم  مبنظور وهية الزحيشي ومصااطم  أمحا الزوقاء وساايشاار   إ إلسااتنباط  وموار ة البحث

 أحكامو،ا 

 لحصااااااااو  مإ النتيجات الباحث ساااااااايل ذ أإل اخلامتة هو البا  هذا: الرابع البا 

 األحكام مسلبت  ش  احلشول تعطي اليت والنصيحات البحث
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 النظرة العامة للتأمني .أ

 وإعادة التأمني تعريف التأمني .8

، واألمإ ضااااااااا  واللوة ،  اإلط،ئنان مبعِن   أمإ مإ مصااااااااار  كان التلم  لغة

يُكمُ  إلر ْ    80مني أمنة  عاساااضااا اخليا ة، واألمنة )األمإ( و  األما ةاخلوع و   الناَُّعاسَ   ُاَغشااِر

ْنيُ  أََمَنةك   82 ((ْوع   َ  مرإْ  َوَآَمنَاُومْ  ُجوع   مرإْ  أَْطَعَ،ُومْ  الَّذرإل)) ملل قولي تعاىل: 81   مر

                                                           

  820ه(، ص   8181)بريوت: دار صادر، لسان العر ، ابإ منظور،  80 
 88مإ اب ة  األ مالالورأن: سورة  14 

 1الورأن: سورة الور ش مإ اب ة 82 
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لغة التضاااااااااااااامإ  أإل العوا ب  طرف ، فالطرع  افع الرساااااااااااااوم والطرع  التلم 

األ ر جيب أن  عطي أن  كمل دافع الرساااااوم إل ا حاث الشااااايئ املطظر الذإل أصاااااا  

  81أو مالي   مسي  ل

ب جيناالتاالم  أحااا السااااااااااااااعي ليطشااب األمإ و مإ العبااارات ىف األ ش ، فكااان ا

ان شب األمإ إلما ك واجي أمتي جللضاار أو اخلطر الذإل ساايصاايب  مسااي، وكان اإلساالم ا

 وقص سااشم سااعا بإ أيبرسااول هللا صااش  هللا  شيي و لنمسااي أو ألساارتي ك،ا  صااح حم،ا 

 بء  ب تصااااااااااورة ألساااااااااارتي لكي ب جتوع و الباقين  تصاااااااااااق ثشث أموالي إلىل األ ر و أل

 األ ر 

وا    رع جم،ع الشغة العربية  اإلصاااااااااااااطلحالعش،اء ىف تعر   التلم  ا تشم  

: التالم   واا  شتزم أحاا طرفياي وهو امل مإ قبل الطرع  ىف اإلصااااااااااااااطل  بوولايالتالم 

هو املسااتلمإ أبداء ما تمق  شيي  نا  وق شاارط أو حشول أجل ىف  ظري موابل األ ر و 

 82مادإل معشوم 

قال حساااا  حاما حسااااإ  ظر ة التلم  ليساااا  إلب تعاوان منظ،ا تنظي،ا دقيوا 

 يعا خلطر واحا حىت إل ا  وق اخلطر ابلنساااااابة إلىلب   اد كبري مإ الناس معرضاااااا  مج

بعضاااوم، تعاون اجل،يع ىف مواجوتي بتضاااحية قشيشة  بذهلا كل منوم   تلفون هبا أضااارارا 

اون حم،ود، ن تعجسااااااااااااا،ية  ويق مبإ  زل اخلطر بي منوم لوب هذا التعاون  فالتلم  إل 

                                                           
16  Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: 

Angkasa, 2005), h. 13. 

  البحث اري التصا ر  2330التلم  التعاوين  معوقاتي و استشراع مستوبشي ، سشي،ان  العاألمي،  82 
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عا شاار املخاطر اليت  توون مجب رب بي املتعاو ون بعضااوم بعضااا و  التووىتعاون  ش  الرب و 

 81هتادهم 

 : ذكر فيي، 8002  ام ، 8 رقم الوا ون تنظيم التلم  ىف إل او سايا مإ  لل

 العواااا بوبول امل مإ لاااي ىفأو فااالكلر ويااث اتمق امل مإ و  التاالم  هو العوااا ب  طرف 

  سااااااارة أو ضاااااارر أو  شيي بساااااابب  سااااااارة لش، مإ إل طاء التعو ض التلم  قساااااا 

شيي الطرع اللالث الذإل  تعرض امل مإ  الوا و ية إلىل  املساااااااااااا ولية أو املتوقعة، األراب 

  شيي   مإامل حياة أو املوت  ش  تووم الافع م كاة، لتوفري اري األحااث  إ الناشئة

امل مإ هو ( 8  العناصااار وهي: )هذا التعر    موم  ش  أن ىف التلم مإ أجل

الطرع األول ىف العوا الذإل  تعوا بافع مبشم التلم  )التعو ض(  ش  اخلسااارة الناجتة 

( امل مإ لي أو امل مإ 2) موابل حصولي  ش  قش  أو جم،و ة األقساط بشكل منتظم 

إلىل  ي طر مع   راب يف درئي  إ  مسااااااااي بنول أبعائوهو كل شااااااااخص  واده  شيي و 

 امل مإ  شتزم املال مإ ( الوسااا  هو مبشم0)شم مإ املال  ر ىف موابل دفع مبشاااخص أ

 تح،لب األ ري التزام موابل لش، مإ متعاقبة دفعات  ش  أو واحاة دفعة بساااااااااده لي

 هي الوقائق أو املرور اليت مل ترج  ( احلوادث و 1)  منوا امل مإ املخاطر تبعة

 امل مإ شتزم   وا هو العوا اب تبار التلم  أن  ش   شخص أن  سااتطيع فشذل 

 مإ مبشغاك  لصااااااحلي التلم  اشااااارتط الذإل املساااااتميا أو لي امل مإ إلىل   دإل أن مبوتضاااااه

  وق أو ، احلادث وقوع حالة يف آ ر مايل  وض أإل أو ، مرتباك  إل راداك  أو ، املال

                                                           

  181، )الواهرة: دار اإل تصام، دون السنة(، ص، حكم الشر عة يف  وود التلم حس  حاما حسان، 18 



21 
 

 

 لش، مِرإ لي امل مَّإ   د وا مالية دفعة أإل أو ، قساااااااااا   ظري ، العوا يف املب  اخلطر

 ملل  البلءو  املصيبة أصابي الذإل مإ ليسا ا بينوم التعاون فششتلم  األ ر وانا ب

أما إل ادة التلم  هو قيام شااااااركة التلم  )امل مإ املباشاااااار( ابلتلم  لاإل شااااااركة 

أ ىرى، أو شاااااركات تسااااا،   شاااااركات إل ادة التلم  ، مما قا  شحووا مإ تعو ضاااااات، 

إل ااادة التاالم  هو مإ التاالمينااات اجلااا اااة أإل التاالم  ب  امل مإ   80تشزم بسااااااااااااااااادهااا 

 املباشر ومعيا التلم  

قال  بيل حم،ا خمتار: إل ادة التلم  هو  وا  م  جا ا منمصااااااااال ومساااااااااتول 

 إ وثيوة التلم  األصااااااااااشية اليت اصااااااااااارهتا شااااااااااركة التلم   ومبوجب هذا العوا اجلا ا 

التلم   ش  تعو ض الشاااااااااااركة املتناأللة  إ  ساااااااااااائرها  ) وا إل ادة التلم (  وافق معيا

احملت،شة والنامجة  إ وائق التلم  األساااشية اليت أصاااارهتا، و ل  موابل قسااا  أو مبشم 

 23مإ املال تافعي الشركة املتناأللة إلىل معيا التلم  

 مإ التام  شاااركات متكإ اليت املو،ة لئالوساااا مإألجل  ل ، ف  ادة التلم  

 التوساااااااع ذاه  تيجة اب رى اجلوة ويف جوة مإ التامينية الع،شيات قبول يف التوساااااااع

 هلإ امل من  اىل ضتعو  مإ يب تووم ما ب  والتواألن  ويق يف التام  شااركات تسااتطيع

 لششااااااركة اد ةابقتصاااااا اجلاوا  ويق وابلتايل ابسااااااتل،ار مإ الناجتة ابراب  ب  وكذل 

                                                           

  82(، ص  2331، )كو  : جامعة الكو  ، البحث إل ادة التلم  العوبات و احلشول، با العز ز  شيمة الوصار،  19 
  80-82، ص  إل ادة التلم  العوبات و احلشول با العز ز  شيمة الوصار،  21 
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 ش  أن امل مإ ىف  وا إل ادة التلم  هو معيا     سااااااااااتطيع أن  ذكر ،شوا واساااااااااات،رار

 التلم  وامل مإ لي هو شركة التلم  )الشركة املباشرة( وليس مإ ا ت،ع 

التالم  أو التضااااااااااااااامإ حويواةك قاا  ،شاي اإلساااااااااااااالم الاذإل قاالي العش،اء  ذكرون 

ألسرة فيافع اهذه إل ا قُترل أحا  ادة العر  قبل جميئ اإلسلم  و ابلعاقشة  فالعاقشة هي 

الواتل  و اإلرث ابملال أو النوود كاملعاوضااااااااااااااة  إ الواتل  ش  املوتول  قال ابإ حجر 

العصااااااااااولين ىف كتابي فتح البارإل ك،ا  وشي شااااااااااكري سااااااااااوب أن العاقشة بتن،يتوا ىف  وا 

  21رسول هللا صش  هللا  شيي و سشم قا أابحوا رسول هللا 

 ة يفالوبائل العربي مإيت لعاقشة  أن المكرة الرئيسااااااااااااااية مإ ا قاال حمسااااااااااااااإ  ان

وارث  افعل قاتل اسام يف مالية مساامهة لتوامي اساتعاادا تكون أن جيب الوامية العصاور

لتلم ، ا مالية هو  ساوإل بتطبيق دفع األقساط ىف موتول  فكان استعااد دفع مسامهة

 أل ي اآلن، لتلم ا تطبيق يف التلم  ث التعو ض الذإل  افع ىف العاقشة مساااااااااومة ملبشم

 22 املنجي مإ متوقعة اري وفاة إلىل لشوارث املالية احل،ا ة أشكال مإ شكل هو

 مالية ك، ساسااة التلم  سااشم ولكإاقشة قا فعشوا الرساول صااش  هللا و الع كا  

وهذه لغريب  ا العامل مإ اليت تنت  احلا لة التلم  هو امل سااااااااااسااااااااااة جمال يف تع،ل اليت

رك اإلقتصااااااادإل ىف الزمان العصاااااارإل البنوك املالية تصااااااريان ألة حمم سااااااسااااااة امل سااااااسااااااة و 

 تساااااااااات،ر إلىل ألمان األن  فاألساااااااااااس الذإل  اافع تن،ية التلم  العصاااااااااارإل هو مييل إلىلو 

                                                           
21 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, h. 31. 
22 Muhammad Syakir Sula, Asuransi  Syariah , h. 31. 
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 معينة،  ةجم،و  أو الشااخصااي للسااتخاام املال رأس مجع يف لعب  اليت الرأمسايل النظام

لشاااامل  بين،ا ا املساااتوى يف صاااادابقت النشاااي  لتن،ية  كإ مل حىت النشاااي  أو  نوصو 

ربح فو   ل إلىل اإلقتصااادإل أو الالتلم  الوائم  ش  الشاار عة مييل إلىل اإلجت،ا ية ب ميي

  23هذا  كون أبن  وجا التعاون الذإل كان األساس الرئيسي و 

أولي معروع ىف األرواب الغربية ىف الورن الوسااااااطي   (insurance بارة التلم  )

تساااااابب تن،و حركة املرور يف البحر و  81 و الورن 80بتلم  ضااااااا احلر ق  ث ىف الورن 

 إم  وع هو التلم  مإ هذا النوعو   الروم مإ مشااااااااااااااتوة وهي تن،ية التلم  البحرإل

التلم  و   تجارةال حساااااابت هذا التلم   صاااانع لنيل الربح بناء  ش   التلم  الرأمساليي

  24 8 ش  احلياة معروع ىف باا ة الورن 

ر  جي شاااخص كان ا ا هي العاقشة ممووم أن األ ش  العبارة مإ  موم ميكإ أن

 و ضااااةك تع بسااااتخااموا األموال فعائشتي جت،ع  ميوت حىت قصااااا دون الشااااخص األ ر

 ب  توع اليت احلوادث مشااااااااااكشة حل  تم هذا الشااااااااااخص ا رو  حيت ورثة إلىل مالية

 يف ائر سااا تسااابب اليت موصاااودة اري أ طاء وقوع  ش  مباأ العاقشة و  ساااتنااألسااار 

ب  ت،ل   املوتول ورثة إلىل التعو ض  بء  كون األ ر )العاقشة(  ،ل حىت األروا 

يي وسااشم رسااول هللا صااش  هللا  شالما ل  بء املعوضااة  ث  ن،و ممووم العاقشة ىف  وا 

                                                           
23 M. Ma’sum Billah, Kontekstualisasi  Takaful  dalam  Asuransi  Takaful,  Tinjauan  Hukum  dan 

Praktik, diterjemahkan oleh Suparto (Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010), h. 8. 
24 Novi Puspitasari, “Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan 

Asuransi Konvensional”, JEAM, Vol X No. 1 (2011), h. 36. 
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 سااااااات،ر إلىل ألمان األن ابسااااااام التلم  ا  ساااااااتنا  ش  الشااااااار عة اإلسااااااالمية و كل  واهو 

 التعاوين 

فكااان التاالم  الناااشاااااااااااااايئ مإ الغربيااة الااذإل ميياال إلىل األراب  فو  ب ميياال إلىل 

التعاون  كون التلم  التجارإل األن  فشذك ممووم التلم  الذإل  شااااال ىف الغربية خيال  

 مي مبمووم التلم  التعاوين أو اإلسل

 عمدة أدلة التأمني  .2

يا، أو الساانة  تتحاث  إ التلم  تمصاايش ب توجا النصااوص الشاار ية ىف الورأن

 املخاطر  تجنبل توصيةالتعشق ابلتعاون أو املشاركة أو لكإ فيو،ا تش،ل األايت اليت ت

اَو ُوا َ َش  اْلربرِر َوالتاَّْووَ )) :تتعشق ابلتعاااون هيفاالمااا األ ااة اليت  اَو ُوا ى َوتَاعااَ َوَب تَاعااَ

َ إلرنَّ اّللََّ َشار ُا اْلعرَوا ر   22(( َ َش  اإْلرثْر َواْلُعْاَوانر َواتاَُّووا اّللَّ

أن هذه األ ة تشاااااااااااااا،ل أمر التعاون ب  الناس  وىف  فالرىسااااااااااااااإ  ش ، حلوقماا 

التاالم  كااا اا  هااذه الوي،ااة )التعاااون( ظور ىف تطبيق رضاااااااااااااااا امل مإ الااذإل  وااب أموالااي 

  21لذإل أصابي البلء كاملال اإلجت،ا ي مإ ا ملسعادة

ول   أُمَّة   : ))َولرُكلِر سااااوى  ل  وجات األ ة األ رى هي  وهُلُمْ َرسااااُ  َجاءَ  فَ رَ ا َرسااااُ

يَ  نَاُومْ  ُقضر ْلورْس ر  بَاياْ ُتمْ  إلرنْ  اْلَوْ اُ  َهَذا َمىَت  َو َاُووُلونَ ( 12)  ُْظَشُ،ونَ  َب  َوُهمْ  ابر  َصادرقر َ  ُكناْ

                                                           

 2سورة املائاة مإ األ ة الورأن،  22 
26 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 106. 
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ي أَْمشر ُ  َب  ُقلْ ( 11)  َأَجُشُومْ  َجاءَ  إلرَ ا َأَجل   مَّة  أُ  لرُكلِر  اّللَُّ  َشاءَ  َما إلربَّ   َاْمعكا َوَب  َضرًّا لرنَاْمسر

ُرونَ  َفَل   22(((10) َ ْستَاْوارُمونَ  َوَب  َساَ ةك  َ ْسَتْل ر

 يف ساااااااتحاث اليت األحااث كل مإ لشح،ا ة رو   ش  ىف هذه األ ة  توإل

 فعل قا وس   الني كون حالة يف  الوفاة أو واملرض واحلرائق احلوادث ملل  املساتوبل

( ابد ار) الصاااااايمية بطر ق توفري ا ا ة مإ ساااااانوات ساااااابع محا ة أو( األمإ) احل،ا ة

احلك،ة اليت أن  نال مإ هذه اب ة لنطبووا ىف التلم  وهي بافع   سانوات سابع  لل

الوساااا ، وهذا احلال  ال  ش  أ نا  ع،ل احل،ا ة ك،ا فعشي  وساااا   شيي الساااالم  ألن 

   28مبائ  التلم  األساسي هو احل،ا ة مإ احلوادث اليت جشب  اخلسائر 

ق ابلتلم ،  ة اليت تتعشسوى األ ة الورأ ية ىف األ ش  وجا النص مإ السنة النبو 

 ك،ا قال الني صش  هللا  شيي وسشم  إ العاقشة 

 رم ف إلحاامها هز ل مإ إلمرأ ن ))اقتتش : قال  ني هللا رضااااااي هر رة أيب  إ

 فوضااا  وساااشم شيي  هللا صاااش  الني إلىل فا تصااا،وا بطنوا ىف وما فوتشتوا وجر األ رى

   20 البخارإل(( رواه  اقشوا   ش  املرأة د ة وقض  ولياة أو ارة جنينوا د ة أن

ىف هذا احلا ث حيتوى اإلرشاااااااااااااااد لكي  تعاو وا ب  الناس لنرفض العساااااااااااااار أو 

 ساااااااااااااااهال أمور د يااهم وأ رى هم  أماا متعشواة هذا احلا ث بتطبيق التلم  هي وجود 

                                                           

 10-11 األ ة مإ  وس  سورةالورأن،  27 
28 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Persepektif, h. 108. 

 8082(، ص  8001، بي  األفكار الاولية: رايض)صحيح البخارإل، البخارإل،  حم،ا بإ إلمسا يل20 
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دفع األموال اإلجت،ا ية مإ امل مإ الذإل ىف باا تي  رض  مبا  اقاه ابمل مإ لي ألاراض 

 وهي ملسا اة أمور الناس وتسويشوم اجت،ا ية 

هذا احلا ث هو الصاااااحيح ألن راوتي ليسااااا  ضاااااعيما ملل أمحا بإ صاااااا  هو 

ة ومإ كباار تبع األتبااع وهو ثوة حاف ، ث ابإ وهب هو مإ الصااااااااااااااغرى األتباع وهو ث

حاف ، و و س هو مإ كبار األتباع ثوة ىف روا تي  إ الزهرإل وهم قشيل، تويف ىف الساانة 

ه وابإ شاااوا  وهو متمق  ش  جللتي وإلتوا ي وهو دون وسااااط  التابع ، تويف  820

ه، وابإ املسااااااااااااااياب هو مإ التاابع : أحاا العش،اء األثبات الموواء  821ىف السااااااااااااااناة 

ه وهو  01هو وسااااااااط  مإ التابع ،  ر   الوفاة  الكبار،وأبو سااااااااش،ة بإ  با الرمحإ

ه وأما  22امسي  با الرمحإ بإ صااااااخر وطبوتي صااااااحايب و ر   وفاتي  هر رة أبوثوة، و 

ه، وحا لي  22مإ الصاااااااحابة ورتبتوم أمس  مراتب العاالة والتوثيق،  ر   الوفاة  رتبتي

 03مرفوع متصل سنا واحا 

 

                                                           

  2033موسو ة احلا ث الشر   الكتب التسعة، اإلصاار:   1000، صحيح البخارإلالبخارإل،  حم،ا بإ إلمسا يل 31 
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ترتيااب الرواة مإ هااذا احلااا ااث ب  نوطع الراوإل الماااساااااااااااااااا، لااذلاا   ااذكر هااذا 

 احلا ث حا لا متصل ك،ا  شي:

 قاال صااااااااااااااش  هللا  شياي وسااااااااااااااشم أ ضااااااااااااااا  إ التعااون الذإل  تعشق مبباإل التلم : 

ول ر قال مسعتي  وول مسع  النع،ان بإ بشري  و))حاثنا أبو  عيم حاثنا ألكراي  إ  ام

قال رساااول هللا صاااش  هلل  شيي وساااشم ترى امل من  ىف ترامحوم وتوادهم وتعاطموم ك،لل 

    08اجلسا إل ا اشتك   ضوا تاا   لي سائر جساه ابلسور واحل،   رواه البخارإل((

ا   الناس إل ب أن  تعاونمإ هذا احلا ث  سااااااااتنب   ش  أن  كل مسااااااااشم واجب 

ىف ممووم التلم  فكان أحا امل من  إل ا تصااااايبي  صااااايب أحا منوم البلء واري  ل   

البلء إلمااا كااا اا  احلر وااة، أو احلوادث فاااأل ر  ساااااااااااااااا ااار إب طاااء املااال اإلجت،ااائي  

 فشذل  هذا املمووم  ناسب ابملباأ اإلسلمي    

                                                           

  8812ص   ،صحيح البخارإلالبخارإل،  حم،ا بإ إلمسا يل08 

  با الرمحإ

  با هللا

 حم،ا بإ مسشم

  و س  إ  ز ا

  با هللا

 أمحا بإ صا 
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  ومرسل إلىل الني صشإل ا  تجر  هذا احلا ث فوجا أن هذا احلا ث هو متصل 

امسي المضاال  مأبو  عيهللا  شيي وسااشم، ألن ب  وجا اإل وطاع ىف سااناه، ورواتي ثوة ملل 

 281وهو ثوة ثب  ومإ الصاااغرى مإ األتباع و ر   الوفاة  بإ دك  بإ محاد بإ ألهري

 811هو ثوة  الس مل تشق الصاااااااااحابة و نا النساااااااااائي أ ي ثوة و ر   الوفاة  ألكرايه، و 

امساي  امر بإ شااااااااااااااراحيل وهو مإ طبوة الوسااااااااااااااط  مإ التابع  ورتبتي ثوة   اامرو  ه،

هو مإ الصااااااااااااااحاابة ورتبتوم أمس  مراتب النع،اان بإ بشااااااااااااااري ه، و  831و ر   وفااتاي 

 وهذا احلا ث حا ث شر   مرفوع لشني صش  هللا  شيي وسشم   02العاالة والتوثيق

ضااااااااااااااعي ، لاذلا   اذكر هذا ترتياب الرواة مإ هاذا احلاا اث ب  نوطع الراوإل ال

 احلا ث حا لا متصل ك،ا  شي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملذكورةا الشاااااااار مة النبو ة واألحاد ث الكرمي الورآن يف الواردة احلج   ش  بناء

األ ش ، هنااك أ ضااااااااااااااا إلجتوااد الصااااااااااااااحااباة ملال اخلشيماة  ،ر بإ اخلطاا  الذإل  ،ل 

                                                           

  2033موسو ة احلا ث الشر   الكتب التسعة، اإلصاار:   2222، صحيح البخارإلالبخارإل،  حم،ا بإ إلمسا يل02 

 النع،ان

  امر بإ شراحيل

 ألكراي

 المضل بإ دك 
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العاقشة  كا   العاقشة اليت فعشوا اخلشيمة  ،ر بإ اخلطا  هي مسااااااااااااااامهة اإلقشي،ية اليت 

دفعوا الرجل مإ الواتل اخلطل  و كان اخلشيمة  ،ر بإ اخلطا  أمر ليسااااااااااااا ا اإل ااد 

  33ن  كافل العبء لكل اإلقشيم و الشخص املسجل وجب أ

 باألدلااة املتوااامااة اليت تتعشق ابلتاالم  تااال  ش  ممووم التاالم   نااااساااااااااااااا ألجاال

لو  هب الباحث هذه األدلة ب  طبق  ش  مجيع ابألحكام الشاااااااااااااار عة اإلساااااااااااااالمية  و 

اري التلم  الذإل فيي حيتوإل الغرر، والراب، وامليساااااااري و  جزء مإ ساااااااتلين تلم ، و ال أجزاء

 إلسلمية تنوي هذه األمور  ل  ألن الشر عة ا

 أقسام التأمني .0

 وجا التلم  ىف هذا اليوم،  شيي أ واع التلم  املختشمة، ك،ا أييت:

 التلم  مإ جوة شكشي (أ

 نوسم التلم   اما  ش  شكش ، مها التلم  التجارإل أو التوشياإل، والتلم  

 التعاوين أو اإلسلمية 

 التلم  التجارإل (8

إلصااااااااااااااطلحاا هو  ظاام تعااقااإل ابتاا ي رجال األموال فاالتالم  التجاارإل 

لتوأل ع الضاااااااااااارر النات  مإ اإل طار الزمنية اليت تصاااااااااااايب األموال ابإلتلع أو 

ئتي جتز نوص واألمراض و األ مس ابلساااااااد أو الضااااااياع أو تصاااااايب األجسااااااام و الم

                                                           
33 Widyaningsih, dkk. Bank dan Asurani Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 

h. 194. 
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وميي قسطا مني و ل   إ طر ق توبوس،تي ب  أفراد  ا ا إ  تح،ل كل منوم 

ش  أكرب  ل  و،ل قي،تي ووضاااااااعوا  ني إلىل ترمي،ي أو لميمي و ل بوي،التوصاااااااو 

ات تنظي،ي ومباشااااارتي، واإلشااااارع  شيي هيئ اد ممكإ  تيجة لتعاقا تووم  ش  

 01 ر بية جتجر ة الوائ،ة  ش  أشاس وقوا ا احصائية و التهلا اخلربة والارا ة و 

إ   ىف  واااا التااالم  وياااث كاااان امل مإ وامل مإ لاااي  تاااا وااااانإل ا  ظران 

  اهلاحلووق والواجبات ف، سااسااة التلم  تعطي العبء وهو دفع مبشم الوساا  

 فالوساا  الذإل  ُافع إلىل امل مإ لي قا  ِيني بوي،ة اخلساار ساايتوامي  كش،ا األداد

  دفعوا وابلعكس سيتم اليت األقساط فزادت  طر،

ط، التلم ، حيث  كرت فيوا الشرو  بوليصة  شي مكتو  اتماق التلم 

رة إل ا حاث  اخلساااااااااااابشم املال الاافع وماة التلم   مإ كل الطرف ، م احلووق

ماق الذإل ا أو اإلتمإ  شيي ساااااااايافع الرسااااااااوم وقما لشتعاهىف ماة التلم ، فامل  

 قا ُصنع  وُوقع  معا 

التجارإل  أو التوشيااإل مإ جاا اب األ ر  ليس كاان التالم رام  لا ، 

 ألن هذا التلم  ك،ا شااااااار  ىفىف معامشتي  ساااااااتنا  ش  الشااااااار عة اإلسااااااالمية  

ي  عت،ا  ش  الرأمسايل الذإل ارضااااااا الذإل الغريب العامل يف وتطور األ ش ، ظور

وتواجوي األراب  فو   فشذل  ىف التلم  التجارإل هناك العوود اليت مل تناسب 

 ابلشر عة اإلسلمية ملل حيتوى الغرر، والظشم والراب واري  ل  

                                                           

   2(، ص  8002، )الواهرة: األألهار، التلم  ش  حم،ا اخلمي ،  01 
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 التلم  التعاوين (2

 لتعاوين،ا لتلم اب  سااا،  اإلسااالمية التلم  شاااركات تا ره الذإل التلم 

 صااااااااااطشحم وحيتل  التباديل والتلم  اإلساااااااااالمي، والتلم  التكمشي، والتلم 

 صاااااااااااطشحامل فوو اإلساااااااااااتع،ال، كلرة حيث مإ ألوىلا املرتبة التعاوين التلم 

 ادإلصاااااااااااااابإلقت اخلاصااااااااااااة وامل مترات المووية ا امع لاإل واملعروع املللوع،

 01(( ىَوتَاَعاَو ُوا َ َش  اْلربرِر َوالتاَّْووَ )): تعاىل هللا بوول   02استئناساك، اإلسلمي

 مشااااااارتك كل مبوتضاااااااه  شتزم مجا ي  م   وا هو التعاوين التلم  أما

 لتعو ض ك املشرت  بوية مإ والتضامإ التعاون بوصا املال مإ مع  مبشم بافع

 شااااركة فيي ةالتلميني الع،شيات إلدارة وتتوىل التبارع أساااااس  ش  منوم املتضاااارر إ

 02 معشوم  أبجر وكيل بصمة متخصصة

صااااااااور الشااااااااي  حم،ا أبو ألهرة لشتلم  التعاوين  ش  أ ي اتماق مجا ة مإ 

الناس  ش  تكو إ رأس مال  سااااااامهون فيي، و سااااااتغشو ي اسااااااتغلب اري خمال  

أس مإ الناااس  ش  تكو إ ر أبو ألهرة لشتاالم  التعاااوين  ش  أ ااي اتماااق مجااا ااة 

مال  ساااامهون فيي، و ساااتغشو ي اساااتغلب اري خمال  ألوامر الشااارع اإلسااالمي، 

 ش   تبار وا ألسارة مإ ميوت منوم، مبال  عطو ي أو  سادون مإ بذمتي مغارم 

                                                           

لمية بغزة، ، )اجلامعة اإلساااااااااااااااالتلم   ش  الا ون دراساااااااااااااااة موار ة ب  التلم  التعاوين و التلم  التجارإل ،اد حم،ا فويم املز إ،  02 
  01(، البحث اري التصا ر، ص  2382

 2الورأن، سورة املائاة مإ األ ة 01 
  00ص  ،  ش  الا ونالتلم   ،اد حم،ا فويم املز إ،  37 
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مالية، أو  عاجلون مرضااااااهم، أو  نشااااائون مسااااااكإ لساااااكناهم، أو  افعون  إ 

وي ة حوادث أو حنو  ل ، التربع ملإ  شحالبضاااااااااااائع اليت هتش  لبعضاااااااااااوم  تيج

 01ضرر ما مإ األ ضاء 

أو  هو اجلوود التعاوين التلم  أن  ش  البياانت، تش  مإ  ساااااااااااااتنب 

 ابسااااتل،ار  لل السااااعي حل،ا ة ولتعاون ب   اد مإ الناس أو األطراع مإ

 بعض بطر وة إل طاء من  التعاوض ملواجوة ىف األصاااااااااااااول أو املال اإلجت،ا ي

الشااااااااار عة  وأما املوصاااااااااود  ألحكام وفوا( مشااااااااااركة)  وا  لل مإ املخاطر

ابلعوود بناء  ش  األحكام الشاار عة هو كل العوا ب  تضاا،إ فيي الغرر وامليساار 

والراب والظشم  وجات مصاااااااااااااطلحات التلم  التعاوين املشاااااااااااااوورة ملل التلم  

ا  إل او يسااااااااااااااياإلساااااااااااااالمي والتكافشي ولكإ أشااااااااااااااورها التلم  التعاوين وأما ىف

 تستخام ابلتلم  الشر عة اإل الشر عة اإلسلمية 

 ساااااااتطيع أن  ساااااااتنب   ش  أن تونية اليت اساااااااتامخوا م ساااااااساااااااة التلم  

 ألموالا التعاوين هي دفع مبشم املال بناءك  ش  التربع ب مييل إلىل الربح، ث إلدارة

شذل  ابألجر  فالتلم  ابستخاام  وا الوكالة  تاارها شاركة امل م  مإ الواردة

 ىف التلم  التعاوين ليس هناك العناصر اليت لال  ابألحكام الشر عة 

وناك ف يسيا، ا او  سياق التلم  التعاوين يف  ساتخامي الذإل لعوااب التعشق

ود اليت الوطين  نظم العو ا شس لشعش،اء إل او يساااايا بوساااايطة ا شس اإلساااالمي

                                                           

  282-280(، ص  8018، )دمشق: جمشا أ ،ال أسبوع الموي اللاين، حكم التلم  ىف الشر عة اإلسلميةحم،ا أبو ألهرة،  38 
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لوطين رقم ا المتوى لش،جشس اإلسااالمي وجب تطبيووا ىف التلم  التعاوين ك،ا

28/DSN-MUI/X/2338 لشتكافل  العامة  إ التوجيوية 

،  نوسم هلذا المتوى وفوا اإلسلمية التلم   ،شيات يف العوود املساتخامة

العواا التجاارإل والعواا التبار ي  فالعوا التبار ي هو إلىل قساااااااااااااا،   ااماا ومهاا 

 سانخام  وا املضاربة  وكا   مكا ة  جارإلت ساتخام  وا اهلبة وأما العوا ال

امل م  هي كاملوهب وشااااااااااااااركة التلم  كاملا ر هلبات  وأما ىف املضاااااااااااااااربة كان 

هو كصاااااااااااااااحب املال )حامل وائق التلم ( وكا   شااااااااااااااركة التلم    لي امل مإ

 كاملضار  

 00أما المروق ب  التلم  التعاوين والتلم  التجارإل هي ك،ا ىف اجلاوال  شي:

 الرقم الفرق التأمني التجاري ني التعاوينالتأم
 8 العقد البيع التعاون
هيئاة الرقاابة الشاااااااااااااار ية، موجود 

ووظااااياااامااااتاااااااي إلشااااااااااااااااااراع اإلدارة 
 واملنتجات وإلستل،ار املال

هيئاااااة الرقااااااباااااة ليس كاااااا ااااا  
 2 هيئة الرقابة الشرعية الشر ية 

بناء  ش  الشااااااااار عة اإلساااااااااالمية 
 أإل  ابملضاربة والتعاون

 0 استثمار األموال فوائا البن بناء  ش  

 لااااااااي األماوال الواردة مإ امل مإ
)السااااااااااااااو ( لش، مإ، فكااااا اااا  

 تا ر أموال امل مإشاااركة التلم  
 لي

األموال الواردة مإ امل مإ لااي 
)السااااااااااااااو ( تكون لشااااااااااااااركة 

 1 متليك األموال التلم 

                                                           
39 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbanakan & Perasuransian Syariah Indonesia, 

Edisi Pertama (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 138. 
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أمااوال الااتااربع  حساااااااااااااااااااااا مااإ 
لش، مإ اليت يف باااا ااة العوااا قااا 

  رضي لش،سا اة 

 الشركة أموال حسا مإ 
 2 دفع املطالبات

كان الربح  نوسااااااام  ش  شااااااااركة 
 التلم  )امل مإ( وامل مإ لي

 1 الربح كل الربح لشركة التلم 

 مإ جوة الوظيمة،  نوسم التلم   ش : ( 

 (Non Life Insuranceالتلم  اخلسرإل ) (8

احلر ق  شاااااااااااااا،اال احلرقااة،  ( التاالم  ضاااااااااااااااا8كااان هااذا التاالم  حيتوإل  ش  )

النواال  شاااااااااااااا،اال  (  م  وساااااااااااااااائاال2اري  لاا   )اإل مجااار وحوادث الطااائرات و 

marine hul Policy,  freight  (0 التاااالم  املتنو ي و ) هو التاااالم  الااااذإل ب

ة النول ملل التلم   ش  السااااااااايار   م  وساااااااااائلالتلم  ضاااااااااا احلر ق و ا ل ىف 

 اري  ل  واحلوادث الشخصية والسرقة و 

 (Life Insuranceاحلياة )  ش  التلم  (2

  امل مإ فاةو  أو احلياة مبضااااادة املتعشوة التلم  شااااركة هي احلياة التلم   ش 

term insurance (2 )/  املاى  ش  التلم ( 8: )هي احلياة  ش  التلم  أ واع

( التااااااالم   ش  مرور احلياااااااااة endowment insurance( )0 م  املاااااااا رة )

 ( anuity contract insurance) سنوإل(التام   ال1)
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 (reinsuranceإل ادة التلم  ) (0

ىف إل ادة التلم   ش  املخاطر اليت  التلم  امة  توام اليت الشااااااااااااااركةهي 

 Quota Share نوسااااااااام  ش  قسااااااااا،  مها: األول )  40تواجووا شاااااااااركة التلم  

Treaty( واللاين )LinesSurplus Treaty / Excess Of  )18 

 مإ جوة املشكية،  نوسم التلم   ش : (ج

 يعمجحلكومة، وهو التلم  الذإل أسااااااااااااااو،ي أكلر لشحكومة أو ا الاذإل متشكيالتالم   (8

 أسو،ي هلا 

لشخاصااة  أسااوم التلم  مجيعهو التلم  الذإل تلم  الذإل متشكي اخلاصااة الوطنية، و ال (2

 الوطنية ب لشحكومة 

  او يسااااااياإل يف هو  وع الشااااااركات اليت تع،لية، و م  الذإل متشكي الشااااااركة األجنبالتل (0

 بية آ ر  وظور  ش  أن كل أسو،ي ألجن بشا مإ فرع جمرد هي

 مإ ز  م ميشكوااا اليت التاالم  أ واع مإ ملختش ، وهو  وعا التالم  الااذإل ميشكااي (1

  42أجنبية  أطراع مع الوطين اخلاص الوطاع

 

 

 

                                                           
40 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 

261. 
41 A.J. Marianto, Reasuransi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 74. 
42 Kasmir, Bank dan Lembaga), h. 262. 
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 التأمني فوائد .1

إ هااذه احلاااجااة  ر اااهااا اإل مراد مىف احلياااة اليوميااة، و  اليوم هااذا التاالم حيتاااج 

 10الناس أو ا ت،ع ىف الشركة لارء املخاطرة، فشذل  لشتلم  الموائا منوا:

 راحة البال (أ

لكإ موااباال  لا   تشو  محشااة لتالم  املاافوع هو  موااة معشوماة و إلن قساااااااااااااا  ا

ون تعو ضااااااا  تشوسااااااوع ىف حالة وقوع أحااث معينة ف أم وائق التلم  و اا أب ي 

ماليا فوم بذل   افعون  موة صاااااغرية  سااااابيا موابل التمادإل احملت،ل لنموة أكرب اري 

 معشومة 

  س  اخلطر ( 

 توشيل ولةحملا طائشة مبالم وتساااتل،ر جوودها التلم  شاااركات توحا ما االبا

 جا اة طرقا و بحلون  سااااااااااتل،رون فوم اخلسااااااااااائر  طورة وحجم تكرار مإ كل

 ىف جا اة وأسااااااااااااليب احلرائق مكافحة معاات وتطو ر وجتربة اخلساااااااااااائر لتحرإل

 إلب رقط وأ ضااا اإلسااتولكية السااشع ىف لشحر ق املواومة املواد واسااتخاام اإلصاال 

  مس اهل أ رى أطراع مع ابلتعاون  ل  و تم اخل،  التصااادم وا تبارات الساايارات

 بشااااااااااكل بذل   وومون( اخلرائق ومكافحو واحلكومات املصااااااااااا ع ملل) اإلهت،ام

  متول

 

                                                           

  03-21(، ص  2381)الرايض: املعوا املايل، ، ما ل إلىل أساسيات التلم م سسة النوا العريب السعودإل،  10 
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 جتنب احتجاأل رأس املال (ج

إل ا مل  كإ هنااك التالم  فا ن قطاا اات األ ،ال سااااااااااااااتحتاج إلىل أن   ذ ىف 

ا تبارها أثر اخلسااااااااااااائر وتكشمة إلصاااااااااااالحوا وباب مإ أن تافع مبشغا معشوما مإ املال 

)قسااساا  التلم ( ف أا سااتحتاج إلىل احتجار مبشم مإ رأس املال  ساابا أل ة  سااارة 

 والذإل كان ميكإ اإلستمادة مني ىف توسعة وتطو ر أ شطتوا التجار ة 

 بتشجيع املشار ع اجلا اة ( 

إلن مباااشاااااااااااااارة أإل مشااااااااااااااااط جتااارإل جااا ااا  تطشااب رأمسااال  مااا  تم مجعااي مإ 

املساااااااااتل،ر إ أو البنوك وأن األصاااااااااول العائاة لشنشااااااااااط التجارإل متتل  ادة الضااااااااا،ان 

باره ،ار أمواهلم لوب وجود التلم  إب تلش،سااااااااتل،ر إ الذ إ ما وا ساااااااايرتددون ىف اسااااااااتل

 وفر احل،ا ة، فاحلر ق ملل قا    ا بساااااااااااوولة إلىل جعل النشااااااااااااط التجارإل اري مربح 

بسابب اخلساائر اليت قا  صايبوا، مإ هنا ف ن التلم   ش  األصااول وامل،تشكات دض 

رات ا طر احلر ق سااايوفر لش،ساااتل،ر إ باائل احل،ا ة وابلتايل التشاااجيع  ش  اإلساااتل،

 واست،رارها 

 اإلستل،ارات (خ

إلن الوائ،   ش  و اء التااااااالم  لا وم مبالم كبرية مإ األموال     نا توم 

وهناك فارق ألمين ب  تشوي اقساااااااااااااط التلم  بضااااااااااااعة ودفع املطالبات التلمينية وقا 

 كون هذا المارق الزمين بضااااااااااعة ساااااااااانوات ىف حالة التلم  احل،ا ة واإلد ار وهذه 

للساااااتل،ار  و ساااااتل،ر امل منون هذه  األموال ب ترتك دون اساااااتخاام ولكنوا متاحة
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األموال ىف جم،و ة كبرية مإ اإلسااااتل،ارات ترتاو  ب  اإلسااااتل،ار املباشاااار ىف أسااااوم 

الشاااااااااااااركات وتوامي الوروض لشصااااااااااااانا ات واحلكومات، واإلساااااااااااااتل،ار ىف العوارات 

 والسناات املالية بموائا ابتة 

 والتصا ر اإلسترياد (د

 التلم  إلن وحيث مساااتوردة تشااارت ي ليتا الساااشع ابقي ملل ساااشعة التام  إلن

 ريا اراب   أ ي  ش   صاااااان  ف  ي مادإل وجود لي ليس أ ي أإل مش،وس اري منت 

  يةالسياح اخلامات  إ الناجتة األراب  املرئية، اري األراب  أملشة ومإ  مرئية

 األجنايب النوا ( 

 مإ لاولا مإ العا ا وتعاوين املصاااارة الاولة بع،شة الاولية الصااااموات تتم

 وشاارائوا عوابي  ،شية لضااع قا قي،ة سااشعة هو األجنايب النوا بين،ا الع،شة مشااكشة

 ش   والوادرة ماليا والسااااااااااشي،ة الراسااااااااااخة التلم  صاااااااااانا ة ف ن  شيي وبناء لشرقابة

 ةالع،ش إلىل واحاجت مساااااااااتوى مإ التوشيل  ش  ساااااااااتسااااااااااا ا أب طارها اإلحتماظ

  األجنبية

  شق فرص الع،ل (ر

إلن وجود صاااانا ة  م  انجحة وسااااشي،ة  عين  شق العا ا مإ فرص الع،ل 

ىف املشاااارك  الرئيسااا  ىف ساااوق التلم  ساااواء ىف شاااركات التلم  أم شاااركات املوإ 

التالمينية احلرة أم األسااااااااااااااواق الرد مة لصاااااااااااااانا ة التلم  ك،زودإل اخلامة التلمينية ىف 
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ركبات أو شااااااااااركات توفري أدوات املساااااااااتشاااااااااميات واملراكز الطبية أومراكز صااااااااايا ة امل

 ومعاات السلمة العامة واريها 

 وظائف إعادة التأمني .5

 إل ادة التلم  وظائ  انفعة مل مإ وامل مإ لي، وهي ك،ا  شي:

 Underwritingإل طاء الضاااااااا،ا ة أو احل،ا ة لش، مإ مإ اخلسااااااااارة الىت  تعشق  ) (أ

Lossesارة  ،شية التلم   بعب ( ويث ميكإ أن تضااااار الساااااايولة، وامللءة واسااااااتاامة

 أ رى كان إل ادة التلم   تغري شيئا اامضة إلىل شيئا ظوريا 

 كلدواة إل تشار اخلطر دا ل أو  ارج البلد  ( 

 توسيع احلركة ىف تسو ق  تاج التلم   (ت

  سا ا إل اة التلم  ىف إل ادة متو ل  ،شية التلم   (ث

ملل  رجَو التسااااويل األ رإل ادة التلم  ميكإ أن ُ صاااابَح مسااااتشااااارا حىت ميكإ أن   (ج

 11 ون التوين أو املايل 

 أنواع اخلطر .6

 12أما اخلطر ىف  وا التلم   نوسم إلىل:

 (financial riskاخلطر املايل ) (أ

                                                           
44  A.J. Marianto, Reasuransi, h. 23. 

  82-81ص  ، ما ل إلىل أساسيات التلم م سسة النوا العريب السعودإل، 12 
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 ىف الشااااااخص برتك والشااااااا  الوشق مإ حالة أو حاث موق  هو اخلطر أن

 ماليا ياسواق ميكإ اخلطر  تيجة كا   ف  ا  األن  شيوا مما أسوأ حالة ىف املساتوبل

 األضاارار  إ النامجة اخلسااائر ف،لل مايل  طر أ ي  ش  تصاانيمي  تم اخلطر هذا ف ن

  السرقة أو كاحلر ق لش،،تشكات  صل اليت

 (nonfinancial riskاخلطر اري املايل) ( 

ف ن اخلطر اري املايل هو الذإل ب ميكإ قياس  تيجتي ماليا، وهي اخلسااائر اليت 

 بساااااااابب  ثرها ابلنواحي النمسااااااااية واملعنو ة واليت صااااااااعب  ا اها وقياسااااااااوا ماليا 

خيتش   ثريها مإ شاخص أل ر مإ طرع أل ر  ف،لل  ناما  ورر شاخص شراء 

سااااااااااايارة جا اة و شاااااااااااعر في،ا بعا بعام اإلرتيا  ىف قيادهتا قا ميلل  ل   طرا أو 

  سارة ب ميكإ قياسوا ماليا 

 (pure riskاأل طار البحتة / احملضة ) (ت

اليت  نشاااااااااا  نا  ساااااااااارة أو ىف أحساااااااااإ األحوال ب  رتتب  ش   هي األ طار

حاااوثوااا أإل ربح أو  ساااااااااااااااارة وقااا تكون  تااائجوااا اري مراوبااة أو ترتكنااا ىف  مس 

احلاالاة اليت كناا  شيوااا قبال  وووااا ومإ أملشاة هااذه احلوادث وقوع الشااااااااااااااخص  ش  

 ثابرض ف ما أن  ساابب لي  ل  جرحا أو مساارا أو أب  ساابب لي أإل شاايئ وحاد

 اصطاام املركبة، إلما أن  سبب لي  سارة أو أب  سبب أإل ضرر 

 (speculative riskأ طار املضاربة ) (ث
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هي األ طار اليت قا نشااااال  نوا  ساااااارة أو ربح ملل اإلساااااتل،ار ىف األساااااوام 

و ،شياااات املواااامرة والرهاااان حياااث إلن هاااذه األ شااااااااااااااطاااة ميكإ أن  وق مإ ورائواااا  

 حياث أإل شيء مإ  ل  مكاسب أو  سائر مالية أو ب 

 (general/common risksاأل طار العامة ) (ج

مإ هذا التوساااايم البسااااي  ف ن األ طار العامة تتعشق ابإل طار اليت ت ثر  ش  

جم،و ة كبرية مإ ابفراد وهي تش  األ طار األساااسااية اليت تكون أساابا  حاوثوا 

شاااااااااااااا،ل هتا المرد لت ارج  طاق ساااااااااااااايطرة المرد أو جم،و ة مإ األفراد وتتعاإل  ثريا

ا ت،ع أبك،شي أو جزء كبريا مني وب تشاا،ل هذه األ طار الكوارث الطبيعية واسااعة 

 اإل تشار 

 األ طار اخلاصة ( 

هي تشا  اليت األ طاار المرد اة ىف  شاااااااااااااالهتاا و ثريهاا إلىل حاا كبري ملال احلر ق 

والساااااااارقة والعجز واريها مإ األ طار اليت  وتصاااااااار  ثريها  ش  شااااااااخص مبمرده أو 

  ش  جم،و ة مإ األفراد وليس  ش  ا ت،ع أبسرتي  

 

 التأمني ىفأراء العلماء  .ب

،ية  ث الذإل مل توع ىف باا ة تنكاان ممووم التالم   بكال أ وا اي هو العواا احلاا

 التكامل  إ املعاصر إ وي اإلسلمي  وهذا تنشل األراء و الم
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  ن تنوسم إلىل ثلثة المروق كا ل مكا ة التلم  وحك،ي، فاملعاصرو إلجابة س ا

المرقاة األوىل هم الاذ إ أابحوا التالم  كشاي، والمرقاة اللاا ياة هم الاذ إ حِرموا التلم  كشي أإل  

  46ي والمرقة اللاللة هم الذ إ حرموا بعض أجناس التلم  وأابحوا بعضا أ ر كل أجناس

 طلقإلاب التلم  أ واع جل،يع املا عون األول المر ق  8

 ب حيل فييصاااااحا  هذا الرأإل هم األكلر  ادا وهم  رون  وا التلم  حراما و أ

ي حجتوم فيأ ذ التعو ض مإ جا ب املساااتلمإ، وب أ ذ الوسااا  مإ جا ب امل مإ  و 

رب   احلياة  عتىف التلم   شأو الرهان احملرم  و  أ ي ىف التلم   ش  األموال  عترب كالو،ار

عاىل الذإل ،ار بيا هللا تقاره  ف،إ  وياة املساااشم أن األ اجرتاء  ش  قضااااء هللا تعاىل و 

وااااا لغريه أن  عيش طااااذا مإ   ف،إ  تع((إل أرض متوت وول: ))ومااااا تااااارإل  مس أب

اقا  ش   تعن ضااااااامنا لورثتي مبشغا مإ املال وكذا الذإل  عت،ا هذا الوول و اب كاالع،ر و 

 12 أساسي ط،عا ىف التعو ض كلمها  ارجا  ش  موتض  هذه العوياة اإلسلمية 

منوم الاذ إ حرموا التالم  ملال الشااااااااااااااي  ابإ  اااباا الاامشااااااااااااااوي وهو العاامل مإ 

(، والشاااااااااي  8002-8121)احلنمي، والشاااااااااي  حم،ا وي  املطعي وهو ممىت مبصااااااااار 

 11  إل او يسيا وس  الورضاوإل، واألشتا   شي ايفع وهو أحا العش،اء ىف 

 10أما حجاهتم ىف  رمي التلم  هي ك،ا  شي:

                                                           
46 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah,  h. 58. 

  22(، ص  8011الشر ي فيي، الطيعة األوىل )بيوت: م سسة الرسالة، والرأإل مصطم  أمحا الزرقاء،  ظام التلم  حويوتي  12 
48 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah h. 58-64. 
49 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Persepektif, h. 108. 
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ليس كان التلم  مإ املوامرة والرهان أل ي  سااااااااااااااتنا  ش  تبادل املنافع واملصااااااااااااااا   (أ

  و مسا ا ت،ع   ح  لعبة والشركات  أما املوامرة هي هي

 اإلهبام ىف العوود منوي ىف اإلسلم أل ي  سبب املناأل ة، أما التلم  بعكسي  ( 

التلم   ش  احلياة ليس ألة لرتفض قارة هللا، ألن التلم  ضاااااااِ،إ احلوادث اليت ب  (ت

 توع بل التلم  بِال اخلسائر  ش  املشرتك  اليت وقع  

أل املشاااااااااااااارتَك بل لتلم  جياو ب  نتمع إل رتاض ىف الراب ىف التالم   ش  احليااة، ألن ا (ث

  وبل  ش  أكلر مما دفع 

 المر ق اللاين ا اوألون لشتلم  ان،يع أ وا ي  2

و  قال األساااااتا  حم،ا  وساااااا  موسااااا  إلن التلم  بكل أ وا ي ضاااااار  مإ ضاااااار 

ركة اليت تووم شااااااااااااالتلم   ش  احلياة  ميا امل مإ ك،ا  ميا الالتعاون اليت تميا ا ت،ع  و 

أرى شاااااار ا  ش  أ ي ب أبس بي إل ا  ل مإ الراب مبعِن أن امل مإ  شيي ابلتلم  أ ضااااااا  و 

إل ا  اش املاة املنصااوص  شيوا ىف  وا التلم  اسااارتد ما دفعي فو  دون ألايدة  أما إل ا 

لل هاااذا حأي اااذوا قي،اااة التااالم  )التعو ض( و مل  عش املااااة املاااذكورة حق لورثتاااي أن 

 23 شر ا 

ل الشي   با الرمحإ  يس  وهو األستا  ىف جامعة أابحوا التلم  ملمنوم الذ إ 

ابساااااااتا  ىف جامعة الواهرة مبصااااااار، األألهر مبصااااااار، والشاااااااي   با الوها   لع وهو 

 واألستا  حم،ا الباحي وهو انئب رئيس اجلامعة ىف جامعة األألهر 

                                                           

  21ص  ، صطم  أمحا الزرقاء،  ظام التلم م 51 
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 28سوى  ل  حجات العش،اء الذ إ أابحوا التلم  هي ك،ا  شي:

   أو احلا ث الىت تنو  التلم الورأن ا أن تكون ىفب توجا النصوص الشر ية إلم (أ

 وجات املوافوة ب  الطرف  أإل تراضان وب  وجا اإلكراه  ( 

 كان التلم   رِبح ب  الطرف  أو املشرتك   (ت

 حيتوإل التلم  حاجةك  امةك، ألن الوس  ا ،وع ميكإ أإل  ستل،ر ىف  ،ل البناء  (ث

 البوليس وشركة التلم  كان التلم  مإ املضاربة ب  حامل  (ج

 كان التلم  مإ الشركات التعاو ية وهو السعي مع ا ت،ع بناءك  ش  التعاون 

 المر ق اللالث املرتددون بعض أجناس التلم   0

م  لأما التت،ا ي أو التعاون  مينا مباحا و هاذا الرأإل  ش  أن التلم  اإلج  هاب

التلم  شاااااااااايئ حا ث الذإل مل جيا النص ن أل هي التجارإل هو التلم  احلرم  وحجتي

 22 الظوري وك،ي 

فيستطيع أن  شخص مإ تش  األراء  إ التلم ، كان حكم التلم  ليس لي اتموا 

،ل التلم (  شااااأن حيرموا كل العوود ) لموواء املعاصاااار إ، لكنوم  اتمقىف احلكم  نا ا

 إ حرموا كان العش،اء الذب  ناسااااااب ابملبادئ اإلساااااالمية  و  الظشم ألأااليت فيوا الرىب و 

 التلم  كشوا ألجل اإلحتياط 

 

                                                           
51 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif, h. 144. 
52 Muh. Fudhail Rahman, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam”, AL-‘ADALAH, Vol. X, No. 

1 (Jauari, 2011), h. 30-31. 
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 السرية الذاتية لوهبة الزحيلي .ت

 مإ وهي ية ط د ر ىف ولا الزحيشي، وهبة بإ مصاااااطم  بإ وهبة امسي المويي هو

 8002 مارس 1 أو ه 8028  ام ومحص دمشق ب  الطر ق منتص  بسوراي دمشق ر  

 ىف الزحيشي مصااطم  و عت،ا العابا احلاف  العامل وهو الزحيشي مصااطم  الشااي  والاه وأما م

 20.سعاة  مصطم بن  فاط،ة أمي وأما  والتاجر المِل  وهو  والسنة ابلورأن اليومية احلياة

 صاا،اتب ترك وقا اإلساالمي، واإلقتصااادإل الشاار عة  ش،اء أبرأل أحا الزحيشي  عا

 موائ،ة مع لشاااااااااااار ية املعارع العشوم ىف متكنة و ،ق كعبي  شو  ش  تال مت،يزة  ،شية

  اليوم العامل  شواها اليت املعاصرة لشتطورات ومواكبة

 دراستي  8

منذ صااااااااااغاره كان وهبة الزحيشي لي اهل،ة العالية ىف التار س، ىف املرحشة اإلبتاائية 

مإ  ام  سااااااانوات 1كشية الشااااااار ية بامشاااااااق طول   درس ىف بشاتي و اسااااااات،ر دراساااااااتي ىف

قرن معوا درس  إ م وحيصاااااااااااااال الشااااااااااااااواادة بنواا ر امل،تز  و  8022م إلىل  اام  8011

امعة  كشية الشااااااار عة انملتابعة الاراساااااااة ىف إلىل مصاااااااراألد  ىف  مس املارساااااااة  ث ساااااااافر 

ووق انامعة    الشااا،س درس دراساااة الونون ىف كشية احل 8022نة سااىف ال ماقاألألهر، و 

 21  ر امل،تاأل أ ضا حيصل الشوادة بتواابلواهرة و 

                                                           
53  Muhammadun, “Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam”, Mahkamah: Jurnal 

Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2016), h. 233. 
54 Ummul Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian al-Tafsir al-Munir”, Miqot, Vol. 

XXXVI No.1 (Januari, 2012), h. 3. 
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قا كان املنو  الذإل اتبعي ىف دراسااااااااااااااتي تش   ضااااااااااااااطره ىف بعض األحيان لتوامي 

امتحا   ىف اليوم  مسااااااااااااي وكان  تغشب  ش   ل  مبا أويت مإ سااااااااااااعة اطلع، وحسااااااااااااإ 

 22دراستي، وحافظتي قو ة 

ث درس وهبة الزحيشي ىف كشية احلووق ابجلامعة الواهرة، وحيصل دبشوم الاراسات 

العشيا )تواألإل درجة املاجسااتري( ببحلي  الزرا ي ىف السااياسااة الشاار ية والموي اإلساالمي   

ث اساااااااات،ر دراسااااااااتي انامعة الواهرة ىف قساااااااام الشاااااااار عة اإلساااااااالمية بكشية احلووق و نوان 

أطروحتاي   أار احلر  ىف المواي اإلساااااااااااااالمي وانهلااا الااكتوراه مبرتباة الشاااااااااااااارع األوىل مع 

 21اجلامعة األجنبية الوصية والتبادل مع 

  ث 8012ق ساااااااانة  وكيل لكشية الشاااااااار عة انامعة دمشااااااااكان وهبة الزحيشي ُ  

وأثناء إل ارتي جلامعة اإلمارات ُ   رئيسااااااااااااااا  8012-8010ُ    ،يااا ابلنيابة ساااااااااااااانة 

  وبعا  ودتي 8010لوساام الشاار عة ث  ،ياا لشكشية ابلنيابة حىت ا تواء فرتة إل ارتي ساانة 

   رئيسا لوسم الموي اإلسلمي وأصولي ىف كشية الشر عة انامعة دمشق مإ اإلمارات  ُ 

 شيو ي وم لماتي  2

الكتب  رقا مجيع وقتي ب الاراسااة مسااتغرمحي هللا شااا ا احلرص  ش  العشم و كان 

شومي تي  ومإ شااايو ي: الشاااايوخ ىف احلا ث و مساااتمياا مإ أسااااتذابعا و متابحلا ومنوبا و 

الشاااي  هاشاام اخلاطب  فالشاااي   با الرألاق احل،صااي و وهي الشااي  حم،ا  س، والشاااي  

                                                           

  81(، ص  2338دار الوشم،  با ع السيا الشحام، وهبة الزحيشي العامل المويي املمسر، الطبعة األوىل )دمشق: 55 
56 Muhammadun, “Wahbah Al-Zuhaili, h. 233. 
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النحو و  أصاااول الموي ومصاااطل  احلا ثالشاااي  ىف ومي و ىف الموي هو الشاااي  لطم  المي

  حسااإ الشااطي فالشااي  ىف المرائض واألحوال الشااخصااية والوق  هو الشااي   هو الشااي

 22 ة كَ نَ باْ الشي  حسإ حَ  هوىف التمسري صا  الَمرفورإل و 

أحاااا العش،ااااء الاااذإل  نت  الكتاااب الكلرية مإ املواااالاااة، وا شاااة إلىل  وهباااة الزحيشي

الكتا  الذإل كلر جمشاه   كر دكتور با ع السااايا الشحم ىف السااارية الذتية لوهبة الزحيشي 

مإ م لماتي سااااااااااااااوى ا لت أو  800ىف كتااباي وهبة الزحيشي العامل، المويي، امل ثر: وجا 

 033م( الذإل كتب  8232مام السيوطي )تويف الصاحمية  وملِشي با ع السيا الشحم اإل

 ومإ أهم م الماتي هي: 21مإ الكتب ىف املاضي 

 الموي اإلسلمي وأدلتي (أ

 لمكرا تمسااااااااااااري املنري ىف العوياة والشاااااااااااار عة واملنو ، وهذا الكتا  مطبوع ىف دار ( 

 ه 8181 دمشق سنة بريوت:  الطبع املعاصر مكان

ار دوهذا الكتا  مطبوع ىف أحكام احلر  ىف اإلساااااالم و صااااااائصااااااوا اإل سااااااا ية  (ت

 م   2333املكتي: دمشق سوراي سنة 

وهذا الكتا  وهبة الزحيشي  :الكاتب اإلسلم وأصول احلضارة اإل سا ية (ث
  دمشق  ،دار املكتىبىف مطبوع 

  8011سنة  دمشقدار المكر وهذا الكتا  مطبوع ىف أصول الموي اإلسلمي  (ج

                                                           
57 Muhammadun, “Wahbah Al-Zuhaili, h. 234-235. 
58 A. Faroqi, “Analisis Ayat-ayat Mutasyabhat Tafsir Al Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”, Skripsi, 

(Semarang: UIN Walisongo, 2016), h. 29. 



47 
 

 

م ساااااااااساااااااااة الرساااااااااالة: بريوت، وهذا الكتا  مطبوع ىف  ظر ة الضااااااااارورة الشااااااااار ية  ( 

  1مإ الطبعة 8012

كر دار الموهذا الكتا  مطبوع ىف مشائل املصاااااااااااااطم  صاااااااااااااش  هللا  شيي وساااااااااااااشم   (خ

 2331دمشق/بريوت سنة 

 ،قدمشاااا المكر داروهذا الكتا  مطبوع ىف موسااااو ة الموي اإلساااالمي املعاصاااار   (د

 اللاللة م الطبعة 2382 - ه8100:  الطبع سنة

  8002دار الوشم دمشق سنة وهذا الكتا  مطبوع ىف الموي احلنبشي امليسر  ( 

: شطبا ة ل المكر دار ،النشااااااار داروهذا الكتا  مطبوع ىف الموي احلنمي امليسااااااار،  (ر

 م  2380

 دار الكشم الطيب دمشااااااااق،بريوتوهذا الكتا  مطبوع ىف الموي املالكي امليساااااااار   (أل

 م  2383

 

 الزرقاء أمحد ملصطفى الذاتية السرية .ث

امسي الكامل هو مصااااطم  بإ أمحا بإ حم،ا بإ  ل،ان بإ حم،ا بإ  با الوادر 

م  كان  8032ه /  8022الزرقا، ولا ىف حي مإ أحياء ما نة حشب الشاااااااااااابواء ساااااااااااانة 
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والاه الشاااي  مصاااطم  الزرقاء هو العلمة أمحا بإ حم،ا بإ  ل،ان الزرقا، صااااحب كتا  

 20م(  8001 –م  8011شر  الووا ا المووية )

 اجلامع دروس يف والاه حمل وشاااااغل فيوا درس اليت اخلسااااارو ة املارساااااة يف درَّس

 الموي موساااو ة) جلنة رائساااة وتوىل م8021 دمشاااق انامعة لششااار عة أساااتا  و ،ل األموإل

 8028  ام ويف م8011  ش  ابلكو   المووية لش،وسااااو ة  برياك  ا تا  ث( اإلساااالمي

 الشااي  ،ل   ش  اإلطلع يل اتيح و ناما  شيي لإلطلع وشااوقين ابل لشتار س اسااتا  

 يف خصاااااياك شااااا بي التوي  ث   شيو،ا هللا رمحة(  وده) األساااااتا   ني قال مبا جا راك  وجاتي

 13آ ذاك  األوقاع وأل ر  نا سور ة مع الوحاه  وا

 دراستي  8

 المويو  الشاااار عة ودرس صااااغره، يف الورآن فحم  وصاااال ،  شم بي  يف و شااال

 مبادئ عشَّمت ك،ا الزرقاء، أمحا الشااي  والاه طشيعتوم ويف  صااره،  ش،اء كبار  ا  ش 

 خمتش  يف معاك  واملا ية الشاااار ية دراسااااتياساااات،ر  وقا  العاشاااارة يف وهو المر سااااية الشغة

 لبكالورايا وشااوادة واآلدا ، العشوم شااعبة يف البكالوراي شااوادة فنال الاراسااية، املراحل

 ث الوطر، ىمسااااتو   شي األول املركز و،اكش يف حُمرألاك  والمشساااامة، الرايضاااايات شااااعبة يف

 نااااااةساااااااااااااا بتموُّق فيو،ااااااا ولرج دمشااااااااااااااق، انااااااامعااااااة واآلدا  احلووق بكشييت التحق

                                                           

أو ش  التار    ،www. Naseemalsham.comمصاااااااطم  أمحا الزرقاء فويي العصاااااار و شااااااي  احلووق ، با الناصاااااار ابو البصاااااال،  59 
   8 ص   28/32/2382

 ،الااااااااااااااعاااااااااااااالمااااااااااااااة مصااااااااااااااااااااااااااااطااااااااااااااماااااااااااااا  أمحااااااااااااااا الاااااااااااااازرقاااااااااااااااء وفااااااااااااااوااااااااااااااي الااااااااااااااواقااااااااااااااع ااااااااااااااوساااااااااااااااااااااااااااا  قاااااااااااااارضاااااااااااااااااااااااااااااوإل،  61 

http://www.feqhweb.com/vb/t899.html#ixzz4ZKRGiK9n،  ،28/32/2382التار   أونلين   

http://www.feqhweb.com/vb/t899.html#ixzz4ZKRGiK9n
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 الواهرة) األول ف اد انامعة التحق م8012/هاااااااااا8011 سنة ويف  م8000/هاااااااااا8022

 18 اإلسلمية الشر عة دبشوم منوا وانل( حالياك 

 ألموإلا اجلامع يف والاه مكان ابلتار س – شااااااابابي يف – الزرقاء الشاااااااي  قام

 يف غلاشاااااات ك،ا اخلسااااارو ة  واملارساااااة الشاااااعبا ية، واملارسااااااة اخلري، جامع ويف وشب،

 مإ كلرأل جامعتوا يف لشتار س دمشاااااق إلىل ا تول ث سااااان ،  شااااار حشب يف احملاماة

 ك،ا وق،احلو كشية يف اإلسااالمية والشااار عة املاين الوا ون  اِرس فكان سااانة،  شااار إ

 لساااااوراي،ا النِوا  جمشس يف  ضاااااواك  وكان  الشااااار عة وكشية اآلدا  كشية يف  اِرس كان

 المووية  ةلش،وسو   برياك  سنوات  اة  ،ل ث  بلده يف واألوقاع لشعال وأل راك  وأصابح

 ومعوا رد ية،األ الشااااار عة كشية يف ابلتار س وقام الكو تية، األوقاع وألارة أ اهتا اليت

 يف  ضااااااااواك  ا تري وقا  ابلواهرة العربية الاول جلامعة التابع العالية العربية الاراسااااااااات

 التابع لمويا جم،ع يف و برياك  املكِرمة، مِكة يف اإلسااااااااالمي العامل لرابطة المووي ا ،ع

 جامعة يف ةالشاار ع كشية برام  تطو ر يف شااارك وقا  جِاة يف اإلساالمي امل متر ملنظ،ة

 املنِورة، ةاملا ن يف اإلسااالمية واجلامعة األألهر، يف الا إ وأصااول الشااار عة وكشية دمشااق،

 شيةك يف اإلسالمي الموي موسااو ة لشجنة رئيسااك  وكان 12 املكِرمة مِكة يف الشار عة وكشية

 رئيساااك و  السااوراي، الشااخصااية األحوال قا ون جلنة يف و ضااواك  دمشااق، جامعة يف الشاار عة

                                                           

أونلين،  ،/alzarkaa-mustafa-http://kfip.org/ar/shaikh ،الزرقاء أمحا مصاااااطم  لشاااااي ااملش  فيصااااال العاملية المائزة،  61 

  28/32/2382التار   
  28/32/2382أو ش ، التار   لشي  مصطم  أمحا الزرقاء، املش  فيصل العاملية المائزة، ا 12 
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 يف سااااهم ك،ا الوحاة، أثناء وساااوراي ملصااار املوحَّا الشاااخصاااِية األحوال قا ون ملشاااروع

  العربية لشبلد اإلسلمي الموي مإ مست،اِ  موحَّا ماين قا ون وضع

 شيو ي وم لماتي  2

وجااااه مهاااا المويواااان الكبريان، درس  شيو،اااا المواااي ك،اااا  رفناااا  ش  أن والااااه 

 إم جم،و ة  ش  العشم مصااااااااااااطم  الشااااااااااااي  تشو احلنمي وقوا ا ابحكام العالية  و 

  10:أبرألهم مإ العش،اء

 . جاه الزرقا حم،ا الشي  (8

 والاه الزرقا حم،ا بإ أمحا الشي  (2

 ها 8012سنة املتوىف الشافعي املكتي أمحا: الشي  النحوإل المويي العلمة  (0

 يف  ثرياك  شيو ي أ ظم مإ وهو 8012 سنة اناة املتوىف احلنيمي حم،ا: الشي  (1

 .8023 املتوىف الطباخ رااب حم،ا: الشي  احملاث امل رخ العلمة (2

  وشب المتوى أم  8020املتوىف الكردإل أمحا الشي  (1

 .8012 املتوىف السشويين إلبراهيم الشي  (2

 . 8012 املتوىف البيا وين  يس  الشي  (1

  8012املتوىف الناشا حم،ا الشي  (0

 .احلسين الا إ بار حم،ا الشي  العلمة احملاث (83

                                                           

، ، الرسالة املاجسرت ة، )ازة: جامعة األألهرظر ة العوا لاإل الشاي  مصاط  الزرقا: دراسة فووية موار ةساامي  اانن العجورإل، ن 10 
  1 (، ص 2380
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اساااااااااااااات،ر الشااااااااااااااي  الزرقاااء ىف التااار س ىف مجيع احملااافاال العش،يااة، ملاااة تز ااا  إ 

األربع  ساااااااااانة، وقا  بم مإ تلميذه كلريون وكان  مإ أشااااااااااور تلميذه ملل: الشااااااااااي  

ا المويي احلنمي الشاااااي  حم،ا املل ، والشغوإل األد ب  باحملاث  با المتا  أبو ااة، 

الرمحإ رأف  ابشاااا، والمويي األويل الشاااي  الاكتور حم،ا فوألإل فيض هللا، والشاااي  أمحا 

 11مواإل اخلضر، والشي  طاهر  ري هللا 

 كلري مإ م لماتي، منوا:

 م  2331دار الوشم: دمشق: وهذا الكتا  مطبوع ىف  العام المووي املا ل (8

ار دوهذا الكتا  مطبوع ىف   اإلساااالمي الموي يف املرسااااشة واملصااااا  ابسااااتصاااال  (2

 م  8000الوشم: بريوت، 

 سااااسااااة موهذا الكتا  مطبوع ىف صاااايااة قا و ية لنظر ة التعساااا  ابسااااتع،ال احلق  (0

 الرسالة: بريوت 

م  2330دار البشااااااااااائر اإلساااااااااالمية:  وهذا الكتا  مطبوع ىف  يف احلا ث النبوإل (1

  بريوت

دمشاااااااااااااق ،شم دار الووهذا الكتا  مطبوع ىف عول والموي يف فوم احلا ث النبوإل: ال (2

 م  2332بريوت  

                                                           

  1، ص  موار ةظر ة العوا لاإل الشي  مصط  الزرقا: دراسة فووية سامي  اانن العجورإل، ن64 
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شطبا ة الاار الشامية ل وهذا الكتا  مطبوع ىف العوود املسا،اة يف الموي اإلسالمي: (1

 م  2382 ،بريوت والنشر والتوأل ع

لاار ، ادمشاااااق  -دار الوشم  وهذا الكتا  مطبوع ىف المعل الضاااااار والضااااا،ان فيي: (2

 م  8011بريوت:  –الشامية 

  ظام التلم : حويوتي والرأإل الشر ي فيي (1

ا  وهذا الكت دراساااااااااااااة موار ة ابلوا ون: -ابإ  ابا إ وأثره يف الموي اإلسااااااااااااالمي  (0

  بريوت لبنان 2331دار البشائر لشطبا ة والنشر:  مطبوع ىف

ا ة شطبدار الوشم لوهذا الكتا  مطبوع ىف  ظ،ة حم،ا  امت رساااااااااااال هللا:  (83

 ، بريوت2331والنشر والتوأل ع: 

 بريوت –دمشااق ، الاار الشااامية  -دار الوشم الموي اإلساالمي وماارسااي:  (88

8002 

وهاذه امل لماات قاا اسااااااااااااااتخاامواا املارسااااااااااااااة واجلامعة لتكون مرجعا إلىل البحث  إ 

 األحكام اإلسلمية 
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 الباب الثالث

 وإعادة التأمني عند وهبة الزحيلي ومصطفى أمحد الزرقاء واستنباط أحكامهما التأمني

 التأمني وإعادة التأمني عند وهبة الزحيلي .أ

 وهبة الزحيليالتأمني عند  .8

إلن البحث ىف  وا التلم  هو مإ قضااااااااااااي الساااااااااااا ة اليت  تاج إلىل دراساااااااااااة فووية 

شغا التغشغل مببشم مإ الشاااالن و إ هذا العوا الذإل تكشاااا   إ موق  الشاااار عة اإلساااالمية م

ات ميا ظللي إلىل ما بعا ممحياة اإل سااااااااااان ىف معظم مسااااااااااالكوا ومرافووا، بل و  جعشي  رافق

وا املعاصاااارون ث اجت 12شحة اساااارتي بعا وفاتي خذ مني املرء ىف حياتي تابريا ملصاااااإل سااااان فيت

 ة وود املنويأ ي مإ العوود احلا لة املباحة أو العهل ي حكم التلم  ليعشم حويوت

                                                           

  82  ، صالرأإل الشر ي فييو  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء،  65 
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 ث ىف ش  البحو كان الشاااي  وهبة الزحيشي أحا العش،اء املعاصااار إ الذإل اهتم أن 

 وأدلتي  يالتلم ، وأما رأ ي ىف مسللة التلم  مكتو  ىف كتابي املشوور  عِن الموي اإلسلم

م وهبة الزحيشي التلم  بوسااااااااااا،  جم،ل ومها: التلم  التعاوين  كان ىف كتابي، قساااااااااااِ

 تمق  واة أشااااااخاص  ش  أن  افع كل منوم اشاااااارتاكا معينا لتعو ض ابضاااااارار اليت فوو أن 

قااا تصاااااااااااااايااب أحااااهم إل ا  وق  طر مع  وهو قشيااال التطبيق ىف احليااااة الع،شيااة  والتااالم  

لم  املزو ة هو شاااااركة التبوسااااا  اب  فوو أن  شتزم امل مإ لي بافع قسااااا  حماد إلىل امل مإ و 

 اإل امل مإ( مبوتضاااااااااااه دفع أداء مع   نا  وق  طر مع  مسااااااااااامه ،  تعوا )  مإ أفراد

والمرق ب  النو  ، كان التعاوين ليس مسااااتوشة  إ امل مإ هلم وب  سااااع  أ ضاااااه إلىل  ويق 

ربح وإلمنا  سااااااااعون إلىل لمي  اخلسااااااااائر اليت تشحق بعض األ ضاااااااااء  وأما التلم  ابلوساااااااا  

 11 واع إلىل  ويق الربح 

التلم  التعاوين بعبارة حكم  شخص  ش  أن موصااااااااااااااود هاذا الوول،  سااااااااااااااتطيع أن 

إلىل  ي حيتوى  ش  صاااامة التعاون ب  الناس وب  واع ساااا،  ابلتلم  الشاااار عة أل  ا او ساااايإل

ىف  أما التلم  بوسااااااا  اب ، و  ناساااااااب ابألحكام الشااااااار ية )اإل اإلسااااااالمية( ويق الربح و 

  س،  ابلتلم  التوشياإل  ا او سيإل

                                                           

  0181-0182(، ص  1233اجلزء اخلامس )دمشق: دار المكر، الموي اإلسلم وأدلتي، وهبة الزحيشي،  66 
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حيشي  ش  أ ي  نوساااااام إلىل قال الز   جارإل/ التلم  بوساااااا  اب مإ  وع التلم  الت

  كان مإ حيث موضو ي  نوسم ي صوصقسا، ، مإ حيث موضاو ي ومإ حيث  ،ومي و 

 12إلىل:

التلم  األضاااااارار وهو  تناول املخاطر اليت ت ثر ىف  مة مل مإ لي لتعو ضااااااي  إ اخلسااااااارة   (أ

( التلم  مإ املسااااا ولية وهو ضااااا،ان امل مإ لي ضاااااا مسااااا ولية  إ الغري 8وهذا  شااااا،ل )

( والتلم   ش  األشياء وهو تعو ض 2الذإل أصايب بضرر ملل حوادث السري والع،ل  )

يضااااااااااان أو أو المشحوي ىف مالي بساااااااااابب السااااااااارقة أو احلر ق امل مإ لي  إ اخلساااااااااارة اليت ت

 حنو  ل  األفات الزرا ية و 

التلم   ش  احلياة وهو أن  شتزم امل مإ بافع مبشم لشااااااااااااااخص املسااااااااااااااتلمإ أو لشورثة  نا  ( 

التلم  مإ احلوادث وسااااااااب مواار اإلصااااااااابة  و  الوفاة أو الشاااااااايوحة أو املرض او العاهة

اة مإ بافع مبشم مع  إلىل امل مإ لي ىف حالة إلصاااابتي أثناء املهو أن  شتزم امل  اجلسااا،ا ية و 

 امل مإ فيوا وادث جس،اين أو إلىل مستميا أ ر إل ا مات املست مإ  

 التلم  مإ حيث  ،ومي و صوصي  نوسم إلىل قس، :

 التلم  اخلاص أو المردإل:  اص بشخص املست مإ مإ  طر مع   (أ

                                                           

  0122-0128ص  ، وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي، 67 
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،و ة مإ األفرادإل  عت،اون  ش  كسااااااااااب التلم  اإلجت،ائي أو  ام، و شاااااااااا،ل جم ( 

 ،شوم مإ أ طار معينة كاملرض والشيو ة والبطالة والعجز وهذا يف الغالب  كون 

 إلجباراي ومني التلمينات اإلجت،ائية والصحية والتوا ا ة 

 أما البياانت ىف األ ش  ميكإ أن  شخص ىف اجلاوال ك يت:

 

 

 

 

 

 

فالتلم  التجارإل مييل إلىل الربح وهذا قا  ُنظر ىف اسااااااااااااااتل،ار أموالي اليت اسااااااااااااااتخام 

وىف جوة األ طار، فكان التلم  التجارإل  سااااااااااااااتخام ممووم  ول  11الماائااة لنيال األراب  

( أإل وقوع  وال اخلطر مإ امل مإ لاي إلىل امل مإ  والتالم  التعاوين transfer of riskاخلطر )

 10( أإل ُتضَ،إ ال  طار ب  امل من  of risk sharing ستخام ممووم )

 إ  ناي، فالجااأل وهباة الزحيشيأماا احلكم مإ تشا  التالميناات قاا فِرق وهباة الزحيشي  

التااالم  التعااااوين وحجاااات وهباااة الزحيشي هي أل اااي  اااا ااال ىف  وود التباااار اااات، ومإ قبيااال 

                                                           
68 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum.. h. 137. 
69 Uswatun Hasanah, “Asuransi Dalam Perspektif..., h. 258. 

 التأمني

التعاوين التأمني بقسط اثبت التأمني   

 من حيث موضوعه من حيث العموم واخلصوص

االضرار التأمني على احلياة التأمني  اخلاص التأمني  اإلجتماعي التأمني   
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التعاوين  ش  الرب، ألن كل مشااارتك  افع اشااارتاكي بطيب  مس لتخمي  أار املخاطر وترميم 

   23األضرار الىت تصيب أحا املشرتك  

لم  ب  وصااااا بي املعاوضااااة بل أ ي وق حسااااان برأ ي أن هذا الت حاما وقرره حساااا 

تعاوين  وصااا بي التضااامإ ب  مجا ة مإ الناس  تعرضااون أل طار مإ  وع واحا، ىف معاو ة 

مإ تعرض منوم اخلطر  ش  تمااادإل أاره بااافع ممااا تعاااون اجل،ع ىف مجع  كمي جلر مااا حلوااي 

   28مإ ضرر هذا اخلطر 

عاو ية اليت أمران هللا هبا لوولي تعاىل: صاااااااااااااامة ت  موم مإ حجااهت،اا أن ىف هذا التلم 

ار اُ  اّللََّ  إلرنَّ  اّللََّ  اتاَُّوواوَ  َواْلُعْاَوانر  اإْلرثْر  َ َش  تَاَعاَو ُوا َوَب  َوالتاَّْوَوى اْلربرِر  َ َش  ))َوتَاَعاَو ُوا  شاااااااااااااَ

)) ا ر   وحاااث هااذا التعاااون إل ا وجااا البلء أو األ طااار اليت تصاااااااااااااايااب مإ فاااأل ر 22اْلعروااَ

  سا اه ابملال الذإل قا اترب ي امل منون ىف  وا التعاون 

أما التلم  بوسااااااااااا  اب /التجارإل  ناه هو اري جائز وهذا ك،ا رأإل أكلر الموواء 

 8001العصااار ة فىي،ا قرره امل متر العاملي األوىل لإلقتصاااادإل اإلسااالمي ىف مكة املكرمة  ام 

 وهي: هناك مخسة أسبا  اليت جتعشي حرما 20ه  8021ه / 

                                                           

  0181ص  ، وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي،  71 

  118ص، ، حكم الشر عة يف  وود التلم حس  حاما حسان،  71 
  2الورأمإ سورة املائاة مإ األ ة 72 
  0120ص  ، وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي،  73 
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الراب: فمي  وض التالم  ألايدة  ش  األقساااااااااااااااط املاافو ة بل  وض وهو راب  وتسااااااااااااااتل،ر  (أ

شاااركات التلم  أمواهلا ىف أ شاااطة ربو ة، و تسااابي فائاة  ش  املساااتلمإ إل ا   ر ىف ساااااد 

 األقساط املستحوة 

رر  االغرر: إلن مواااباال التاالم   كون  ش  أمر احت،ااايل اري اباا  وب حموق الوجود وهااذا  ( 

 وقا تغرم شركات التلم  مبشغا كبريا دون موابل، بناء  ش  الغرر 

الغ ن:  شااااااااات،ل التلم   ش  ا ن لعام وضاااااااااو  حمل العوا، والعشم ابحملل شااااااااارط لصاااااااااحة  (ت

 العوا 

الو،اار: ىف التالم  خمااطرة لتعر ض النمس واملاال لمرصااااااااااااااة جموولاة، وهذا هو الو،ار بعيني،  (ث

 ال ىف ا تظار أ ذ مبشم كبري وهذا ق،ار واملستلمإ  بذل اليسري مإ امل

اجلوالة: ما  افعي املسااااااااااااتلمإ جموول الوار لكل مإ العاقا إ ك،ا هو واضااااااااااااح ىف التلم   (ج

 21 ش  احلياة و تعامل العاقاان مبوجب  وا ب  عرع ما حيووي مإ الربح أو اخلسارة 

يي مخساااااااة ففشذل  كل التلم  التجارإل / بوسااااااا  اب  / التوشاإل  هو احلرام ألن 

غرر أو كان هذا الل  ابألحكام الشاااار عة اإلساااالمية ولكإ هناك اإلسااااتلناء  و األمور اليت لا

الراب  ناه هو أمر شااااااا ا الذإل  مسااااااا العوا، فل  سااااااتطيع أحا إل كاره ألن  وض التلم  

ا تعطي قلم  تستل،ر أمواهلا ىف الراب، و انشئ مإ مصار مشبوه قطعا، ألن كل شركات الااااااات

 الراب حرم ىف اإلسلم قطعا  م   ش  احلياة جزء مإ المائاة و مإ لي ىف التلامل  

                                                           

  0121ص  ، اجلرء اخلامس، وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي،  74 
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امي هو التلم  اإلجبارإل أو اإللز أ ضااااااا  إ هذا التلم  و   وهبة الزحيشيقا اسااااااتلِن

مروض ملالذإل تورضاااااي الاولة، فلابحي وهبة الزحيشي  أل ي مبلابة دفع ضاااااربية لشاولة كالتلم  ا

،ا ي ضااااااااااااااا طوارئ العجز ب ما ع مإ جوار التلم  اإلجتو   ش  الساااااااااااااايالرات ضااااااااااااااا الغري

اناا اب أ ر كاا ا  الاولة مشزمة بر ا ة مواطنيوا ىف حال العجز  22اري  لا  والشاااااااااااااايو اة و 

والشااااايو ة واملرض مإ إل اقة الع،ل أو الكساااااب وب نظر إلىل ضااااار بة اليت توتطعوا الاولة مإ 

ملبشم ملصاااشحة التلمينات اإلجت،ا ية أو االراتب الشاااورإل أو اليت  افعوا شاااوراي أراب  الع،ل 

الذإل  افعي العامل أو املوظ  اب تياره ىف حاود  سااااااااااابة مئو ة كل سااااااااااانة، ليحصااااااااااال  ش  

تعو ض إلمجاايل  ناا اإلحاالة  ش  التوا ا أو املعاش، فكل هذه املعاوضااااااااااااااات ب  نظر إلليوا 

   21 ظرة ربو ة 

ا متوا، وميكإ أن  ذهبو إلحاى واجبات الاولة  ش  ر يتوا هو احلم  ومحا ة سااااااااااال

قال أبو األ ش  املودودإل لش،واطن  و  22ب  وجا الضاااااااااااااارر أل مسااااااااااااااوم أو ألمواهلم ابألمإ و 

( حر ة لبشوغ رأ وم 2رسااااوم،)ح( محا ة احلكومة  ش  أ مس املسااااش،  وأمواهلم و 8حلووق: )ا

 21اري  ل  ( محا ة احلكومة  ش  حوائجوم الضرور ة، و 0)

                                                           

  0100 - 0122ص  اجلرء اخلامس،  ،وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي،  75 

  0108-0103ص  اجلرء اخلامس،  ،وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي، 76 

77 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslhatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah, 

Cet. 1 (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 95. 
78 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, h. 99. 
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وق ب أن  م  حوأو رئيس البلد جت احلكومةاولة أو ظور  لا  البياان، كاا ا  الا

حلق احووقوم األسااااااااااساااااااااية ملل حق املش ، واحلق لشحياة، و  وق الر ية/ا ت،ع و رساااااااااوم و 

 احلق لنيل املال مإ  ،شوم بشوغ األقوال ابلكيمة الصحيحة، و ل

لذإل اهناك التلم  اإلجت،ا ي  إل او سااااااياىف  الذإل تورضااااااي الاولة إل ا  ظران التلم 

  احلوادث ة لشاولة كالتلم  املمروض  شب ة  ش  را يتوا الذإل مبلابة دفع ضاااااااااااااار وجبتاي الاول

 Badan Penyelenggara Jaminanابجت،ا ي ) الضاااا،ان منظم وهذا  ساااا،  مب سااااسااااة

Sosial/ BPJS   ) 

 Badan Penyelenggara Jaminanابجت،ا ي ) الض،ان منظم كا   م سسة

Sosial/ BPJS 2388 ام  21ىف الوا ون رقم  1المصااااااااال و  2أ ة  2المصااااااااال ( تنظم ىف  

ابجت،ا ي  إ الصااااااحة  الضاااااا،ان منظم يث تتكون  ش  جنساااااا  ك،ا األيت: م سااااااسااااااةو

(BPJS Kesehatan و )ابجت،اا ي  إ الع،االة ) الضاااااااااااااا،اان منظم م سااااااااااااااسااااااااااااااةBPJS 

Ketengakerjaan)  

 الزحيشي  إ التلم قول الشي  وهبة ابجت،ا ي و  الض،ان منظم م سسةإل ا  راب  

( BPJSابجت،ا ي ) الضاااا،ان منظم اإلجبارإل الذإل تورضااااي الاولة، فكان حكم م سااااسااااة

( هو التلم  ليساااااا ا BPJSابجت،ا ي ) الضااااا،ان منظم هو التلم  املبا   ألن م ساااااساااااة

م  هااذا إلحاااى وظااائ  الاااولااة لتحواطع   نااامااا وقع اخلطر  شيوم، و حياااف  ا ت،ع أو املو 

 ا ت،ع 
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فاملبشم الذإل  افعي املشاارتك  كون ترب ا مني لششاااركة  عان مني احملتاج وساااب النظام 

فالعوا  20املتمق  شيي،  والشاااركة توامي بصااامة التربع أو هبة حمضاااة مإ اري موابل أو  وض 

 الذإل استخامي ىف التلم   نا وهبة الزحيشي هو التربع أو اهلبة 

بة اليت هي ة املضااااار أن  عربه مإ قبيل شااارككان التلم   نا وهبة الزحيشي ب  صاااح 

أن األقسااااااط اليت  افعوا ،  األول  أما حجاتي هي:مال مإ طرع و ،ل مإ طرع أ ر  و 

ىف مش  شاااااااركة التلم  )امل مرإ( وهي مطشق اليا ىف أن تتصاااااااارع هبا كيم،ا امل مإ لي تا ل 

 ح ب املضاااربة أن  كون الربأن شاارط : الثاينو  خيساارها امل مإ لي إلن مل  وع احلادث تشاااء و 

ط لش،شاااارتك ىف التلم   شاااارت شااااائعا ابلنساااابة كالربع أو اللشث و الوائم ابلع،ل صاااااحب املال و 

لو جتاوأل فتكون هذه املضاااااااربة اري صااااااحيحة  و  %1أو  %0امل مإ لي قار مع  ىف الربح 

 إل فو  وهذا البيان حيصااااال  ش  التلم  التجار  13العاقا هذا الساااابب  ظل الساااابب األول 

إلن البا ل اإلساااااااالمي لشتلم   ش  احلياة ىف اري إلطار  ظام التلم  التجارإل  ووم  ش  مباأ 

األ ذ بووا ا وأحكام املضااااااربة ىف اساااااتل،ار احلصااااايشة ا ،عة مإ اشااااارتاكات املشاااااارك  ىف 

مضااااااربة تووم ب  أراب  املال )مالكو الصاااااكوك املصاااااارة ىف املضاااااار ( والعامل املضاااااار  

   18كة املنظ،ة لش،ضاربة( الوائم إبدارة املضاربة )الشر 

                                                           

  221(، ص  2332)دمشق: دار المكر، ، املعاملت املالية املعاصرةوهبة الزحيشي،  20 
  0181ص  ، اجلرء اخلامس، وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي،  81 
  220ص  ، املعاملت املالية املعاصرةوهبة الزحيشي،  81 
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كان ىف التلم  التعاوين الرب  )العلقة( ب  امل ساااااااسااااااا  واملشااااااارتك  فعلقتي وكالة 

أبجر معشوم تتواضاااه الشااركة  ظري قياموا أب ،ل التام  لصااا  املشاارتك  كتسااو ق الع،شيات 

الويام وا لاى البنوك ودفع التعو ضاااااااات و التلمينية، واوثيق العوود واساااااااتيماء ابقسااااااااط إل اا 

 12إل ادة التام  

ألجال  لا  حِكم الزحيشي ىف التالم   ش  قساااااااااااااا، ، األول مباا  وهو ىف التلم  

 التعاوين والتلم  الذإل تورضي الاولة  واللاين حرام وهو ىف التلم  بوس  اب /التوشاإل 

 إعادة التأمني عند وهبة الزحيلي .2

 نا وهبة الزحيشي  ساااااااااااااا،  ابلتلم  املركب حيث تشجل شااااااااااااااركة  أماا إل اادة التلم 

التلم   مساوا إلىل التلم  مما  شحووا مإ تعو ضاات لاإل شركة  املية كربى  وإل ادة التلم  

لي حكم أصال التلم ، فيجوأل لشركات التلم  التعاوين التلم  لاإل شركات تعاو ية أ رى  

ارإل أحكام التلم  التجارإل  اتي، فوو  وا  م  جت أماا إل اادة التالم  التجاارإل فتطبق  شيي

 10 كون املست مإ فيي شركات التلم  باب مإ األفراد 

ث أرى الزحيشي إل ا وجات احلاجة املتعينة أإل كا   املشااااااااااااااوة واحلرج إل ا مل تتعامل 

 مع شركات إل ادة التلم  )التجارإل( فجاأل أن  ع،ل معوا بل هناك الشروط التالية:

                                                           

  801(، ص  2332) ،ان: در النمائس، املعاملت املالية املعاصرة ىف الموي اإلسلمي، حم،ا  ل،ان شبري،  82 
  0012ص  ، اجلرء اخلامس، وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي، 83 
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ل ما  افع لشركة إل ادة التلم  إلىل أدىن حا ممكإ )وهو  الوار الذإل  ز ل أن  وش (أ

احلاجة(  ،ل بوا اة )احلاجة توار بوارها(  وتوا ر ما  ز ل احلاجة مرتوك خلرباء 

 البن  

أب تتواض  شركة التلم  التعاوين  ،ولة أراب ، وب أ ة  ،ولة أ رى مإ شركة إل ادة  ( 

 التلم  

التلم  التعاوين أبإل احتياطات  إ األ طار الس،او ة، ألن حمظوا أب  تم  شركة  (ت

  رتتب  شيي دفع فائاة لشركة إل ادة التلم  

أب تا ل شركة التلم  التعاوين ىف طر وة استل،ار شركة إل ادة التلم  ألقساط إل ادة  (ث

خلسارة االتلم  املافو ة هلا، وأب تطالب بنصيب ىف  ائا استل،اراهتا، وأب تسلل  إ 

 اليت تتعرض هلا 

أن تع،ل شركة التلم  التعاوين  ش  إل شاء شركة إل ادة  م  تعاوين، تغنيي  إ التعامل  (ج

   11مع شركات إل ادة التلم  التجارإل 

فشاذل   ك،إ أن  شخص  ش  أن إل ادة التلم   نا وهبة الزحيشي ترجع إلىل حكم 

  التعااون فجااأل ولكإ إل ا كاا ا  إل ادة األصاااااااااااااال لشتالم   إل ا كاا ا  إل اادة التالم  بنااء  ش

التلم  بناء  ش  التجارة و واع إلىل الربح فحرم  بل اسااتلِن وهبة الزحيشي ىف إل ادة التلم  

                                                           

  0103-0120ص  اجلرء اخلامس،  ،وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي، 84 
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التجارإل اليت إل ا وجات املشاااااااوة واحلرج إل ا مل تتعامل معوا فحك،ي اجلواأل بشاااااااروط املذكورة 

 أ لها 

تتكون  ش  حك، ، فااااحلكم  فاااأل ري كااان حكم التااالم   ناااا وهباااة الزحيشي هو

األول ىف التاالم  التعاااوين و التاالم  اإلجبااارإل الااذإل تورضاااااااااااااااي الاااولااة هو املبااا  أو اجلواأل، 

واحلكم اللاااين هو احلرام ىف التاالم  التجااارإل أو بوساااااااااااااا  اباا  أو التاالم  الااذإل فيااي الغرر 

بعضااااااااااااااي  كإ حِرمطلق ولإلوالراب  فشاذل  ليس كان الشااااااااااااااي  وهبة الزحيشي حِرم التلم  اب

وأجاأل بعضااا كالبيان املاضااي  وأما حكم إل ادة التلم  هلا حكم أصاال التلم   عِن املبا  ىف 

إل ادة التلم  التعاوين واحلرام ىف إل ادة التلم  التجارإل  وتسااااااااااااااتلِن مشاااااااااااااااركة إل ادة التلم  

 التجارإل إل ا وجات املشوة إل ا مل تتعامل هبا ولكإ ابلشروط 

 

 عند مصطفى أمحد الزرقاء وإعادة التأمني التأمني .ب

 مصطفى أمحد الزرقاءالتأمني عند  .8

مإ الواااا ون املااااين  280  وااال مصااااااااااااااطم  أمحاااا الزوقااااء تعر   التااالم  ىف املاااادة

  عض  و ر ىف الصيااة أ ي:  وا بمإ الوا ون املاين املصرإل اجلا ا مع ب 212الساورإل و

 امل مإ لي )أو املسااااااتلمإ(  شتزم فيي امل مإ أبن   دإل إلىلاللاين  ساااااا،  امل مإ و طرف  أحامها 

دث اامل مإ ملصشحتي مبشغا مإ املال أو إل رادا مرتبا، أو أإل  وض مايل أ ر ىف حالة وقوع ح
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 موابل قسااااااااا  أو أ ة دفعة مالية أ رى   د وا امل مإ ىف ل  أو  وق  طر مب  ىف العوا و 

 12لي إلىل ال مإ 

  تسااااااااااااااتناا كشوا إلىل حمور واحا وتاور  شيي وهو  ويق إلن األساااااااااااااااس المنياة لشتالم

التضاااااامإ ب  مجعا ة مإ الناس هتادها خماطرة واحاة  حىت لوا وصااااا  التلم  صاااااما حق 

ستلم  و هي: األول تعاون املالتضاامإ فيي  وتضاي ثلثة أمور و  أب ي هو فإ التضاامإ  وهذا

 ابإلحصاء املنطم اللاين املواصة ب  املخاطر واللالث اإلستعا ة 

هاذا التعااون  ناا الزرقاء لتش  درجة ظووره وسااااااااااااااب شااااااااااااااكل التلم ،  ل  أن 

 11لشتلم  شكش  مها:

 التلم  املتبادل  (أ

التاالم  التباااديل هو الااذإل  ووم بااي فئااة مإ الناااس كاالهاال سااااااااااااااوق معينااة ملل 

صااااااااااتي ح  تعرضااااااااااون لنوع مإ املخاطر فيكتتبون في،ا بينوم مببالم  وا ة  وام كل منوم

 منوا 

مإ هنا  تضااااح أن طر وة التلم  املتبادل اشاااابو  ان،يعية تضااااامنية ب هتاع 

   12إلىل الربح فم  هذا النوع مإ التلم  تربأل فكرة التعاون اخلالصة بصورة مباشرة 

 التلم  لواء قش  حماد وهو الذإل  ظ،ي الوا ون لا نا  ( 

                                                           

  80، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء،  85 
  12، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء،  86 

  12، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء، 87 
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ركة ة امل منة )وهي شاااوا ب  املساااتلمإ واجلوو الذإل  كون  التلم  بوسااا  ه

ىف الغالب(  ش  أن  افع هلا املساااااااتلمإ مبشغا معينا  إ كل دورة ألمنية  سااااااا،  قشااااااا  

إ وما  ز ا يبي إل ا وقع اخلطر امل متعواها بتعو ض الضااارر الذإل  صاااالتلم ، ىف موابل 

مإ ابقساط ا يبة  إ تعو ضات األضرار الواقعة  كون روا لشجوة امل منة لواء قياموا 

 11ذه اهل،ة هب

تربأل لشبااحاث توسااااااااااااااي،اة التلم  مإ قبل  ش  أن التلم  التباديل ملصااااااااااااااطم  أمحا 

الزوقااااء  وفق ابلتااالم  التعااااوين لشوهباااة الزحيشي أل اااي ب هتااااع إلىل الربح وفياااي التعااااوين ب  

الناس/ املساااااااتلمن   وأما التلم  لواء قشااااااا   ُذكر ىف كتا  وهبة الزحيشي ابلتلم  بوسااااااا  

أو التجارإل ألن ىف هذا التلم  حيتوإل معِن املعاوضااااااااااااة وارض الربح سااااااااااااوى التعاون اب  

 املتحوق فيي  ولو كان التعاون فيي  تحوق بصورة اري مباشرة 

وهذا  ال  ش   10كان التربع ىف  وا التلم   وفوي الموواء املعاصاااااااااااااارون هو اهلبة 

لم   وب املال كل املشاااااااااااااارتك ىف الت  أن كال التالم  التعااوين هو حيتوإل فياي اهلبة  مبعِن  ش 

 ألن جت،عي شركة التلم  ألجل تصرفاتي إلىل املشرتك الذإل  صيبي البلء 

 03وقِسم التلم  أ ضا مإ جوة موضعي، فالتلم   نوسم إلىل ثلثة أ واع:

النوع األول: التلم   ش  األشاااااااياء  كالتلم   ش  سااااااايارة أو متجر أو منزل أو أإل 

 اهللك الكشي أو اجلزئي أو أإل ضرر  صيبي شيء أ ر ضا  طر 
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النوع اللاين: التلم  مإ املسا ولية و س،  أ ضا التلم  ضا الغري، كتلم  صاحب 

الساااااايارة مإ مساااااا وليتي جتاه الغري  ،ا  اثي الساااااايارة مإ أ ى ىف األ مس أو األموال بطر ق 

ن وجب فيوا الوا و اخلطل، ومساا ولية صاااحب الع،ل  ،ا  صاايب  ،الي مإ إلصاااابت  ،ل  

  شيي تعو ضا هلم أو ألسرةهم 

النوع اللاالاث: ما  ساااااااااااااا،  ىف العرع  مينا  ش  احلياة وهو  م  تتعوا فيي اجلوة 

امل منة بتوامي مبشم متمق  شيي إلىل أسااااااارة الشاااااااخص املساااااااتلمإ إل ا تويف ىف  لل ماة حمادة 

 لواء قس  حماد  افعي ىف تش  املاة شوراي لشجوة امل منة 

كإ أن  شخص الباحث مإ توساي،ة التلم  هذه لاإل مصااطم  أمحا الزرقاء ك،ا مي

 ىف اجلاول األيت:

 

 

 

 

 

 

 

ك،ا  رفنا  ش  أن العش،اء املعاصااااااااار إ ىف مساااااااااللة التلم  تنوسااااااااام  ش  ثلثة فروق 

وهي المر ق األول أابحوا التالم  إبطلق واللااين حِرموا إبطلق واللاالث أابحوا بعض جنس 

 من جهة موضعه

 التأمني على  األشياء

من املسؤوبيةالتأمني   

على احلياةالتأمني   

 التأمني

طريقتهمن جهة   

التباديلالتأمني   

لقاء قسطالتأمني   
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التلم  وحرموا بعضااااااا  وأما مكا ة الشااااااي  مصااااااطمي أمحا الزرقاء هي ىف المر ق الذإل أاب  

  كتابي:التلم ، ك،ا قالي ىف

فالماا التالم  التباديل فوو جائز شاااااااااااااار ا قطعا بل أ ة شاااااااااااااابوة مو،ا كان  وع اخلطر 

امل مإ فيي أل ي  ووم  ش  أسااااااس ا شااااااء صاااااناوق تعاوين  والتلم  ابألقسااااااط اليت تنحصااااار 

فيوا الشااابوات اليت كا   مسااااتناا لشوائش  بتحرميي وقا رأ نا أن تش  الشاااابوات مل تلب  أما 

المووي الذإل واجونا بي  وا ي ليكمينا اأيار تش  الشاااااااااااااابوات لكي  لب  ا ي ب  وجا النوا 

         08ما ع ىف قوا ا الشر عة اإلسلمية مينع  ظام التلم  ىف  اتي 

إلن المكرة التعاو ية ىف  ظام التلم   توصااااااااال إلليوا  إ طر ق جتزئة املصاااااااااائب وتوأل ع 

عوا  زداد  اد املستلمن  تزداد جتزئة األضرار وتوأل  تائجوا  ش  أكرب  اد ممكإ  فبوار ما  

فوي  ،شية تمتي  وتشااااااااتي  ل ضاااااااارار امل مإ منوا، حىت إلن هذا التشااااااااتي  قا ابتكرت لي 

وساااااائل تكاد تصااااال بي إلىل درجة التلشاااااي  إ طر ق ما  سااااا،و ي إل ادة التلم  حيث تشجل 

ى، وهذا اى شااركات  املية كرب شااركة التلم   مسااوا إلىل التلم  مما  شحووا مإ تعو ضااات ل

  02  س،  ابلتلم  املركب 

ملل البيان املاضاااي ميكإ أن  شخص أن هناك السااابب الذإل  كون فروقا ب  العش،اء 

والتلم   ىف  ا ا حكم التلم  وهذا ألجل وجود العنصااااار الذإل أاه الشاااااار عة اإلسااااالمية 

م ىف رأس مال املضاااااربة إب ن  نا  با الوها  اخللع مإ املضاااااربة، ولش،ضااااار  أن  سااااو
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ر  املال وتتم قساا،ة الربح بساابب املشاااركة ىف رأس املال مإ الطرف  بوار مال كل منوم ث 

 00أي ذ املضار   سيبي ملتمق  شيي  إ الع،ل وهذه ىف املضاربة املشرتكة 

فاالمااا البيااان املاااضااااااااااااااي فااالوااائشون  إ  رمي التاالم  قاااموا حجاااهتم  إ  رميااي ألن يف 

لم  األمور املختشمة ابلشاار عة اإلساالمية ملل الراب، والغرر والو،ار والرهان واجلوالة والغ ن الت

 وهذه اخل،سة  كرها مصطم  أمحا الزرقاء ابلشبوات 

 هذه الشبوات قا انقسوا مصطم  أمحا الزرقاء ابلبياانت الع،يوة وهي:

)مناقشاااااة الوول أن التلم  ضااااار  مإ املوامرة( فوال مصااااااطم  أمحا الزرقاء:  األول

ف ن الو،ار لعب ابحلظوظ وموتشة ل  لق الع،شية والمعالية اإل سااااااااااا ية وقا وصاااااااااامي الورأن 

الكرمي أب ي حبالة مإ حبائل الشاااااااااااااايطان ووساااااااااااااايشة مإ وسااااااااااااااائشي  وقع هبا ب  الناس ) وهم 

تبعوم( العااوة والبغضااااء، و شويوم  إ  كر هلل و إ الصااالة  املوامرون ب  بو امليسااار ومإ  

نتجة ششل لشوارة املفل إ الو،ار الذإل هو مإ أ ظام األفات اخلشوية  واألدواء اإلجت،ا ية، و 

 أ إ هذا مإ  ظام  ووم  ش  أسااااس -كل  واحي النتاج العش،ي واإلقتصاااادإل  ىف اإل ساااان يف

ساااااااان ىف  مساااااااي أو مالي ىف جمال  شااااااااط الع،شي  فذاك ترميم أار الكوارث الواقعة  ش  اإل 

 01ليس بطر ق التعاون  ش  جتزئتي تش  الكوارث ث توألر عوا و تشتيتوا 
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إلن  وا التلم  أ طي املساااااااااااتلمإ ط،ل ينة، أماان مإ  تائ  اب طار اجلائحة اليت لو 

ماحوة فل إ  ةب التالم  مإ  تاائجواا إل ا وقعا  قا تذهب بكل ثروتي أو قارتي فتكون حالو

 هذا األمان واإلط،ئنان ألحا املوامر إ ىف العا  الو،ار اليت هي بذاهتا الكارثة احلالوة 

أن التاالم  فعواااه هو مإ قبياال املعاااوضاااااااااااااااة  وهااذه املعاااوضاااااااااااااااة ممياااة فااائاااة حمووااة 

لشطرف : فميوا مإ حيث النتائ  النوائية ربح اكتساااااااايب لش، مإ وفيوا أمان لش،ساااااااتلمإ قبل 

 02خلطر وتعو ض بعا  ووي  وق ا

)منااقشااااااااااااااة الوول أن التلم  مإ ساااااااااااااابيل الرهان( وأبرأل املمارقات ب  التلم   الثطاين

والرهان أن الرهان ليس فيي ا ة صشة برتميم أضرار األ طار العارضة  ش  النشاط اإلقتصادإل 

تشااااتيتوا وب و  املنت  ىف مياان احلياة اإل سااااا ية، ب بطر ق التعاون  ش  تمتي  تش  ابضاااارار

بطر ق  ،ال فردإل اري التعاااوين وب  عطي أحاااا مإ املرتاهن  أإل أماان أو ط،اال يناة ك،اا هو 

 01األار ىف  وا التلم  

) أن التلم   نطوإل  ش  ارر ألن رساااااااول االي صاااااااش  هللا  شيي وساااااااشم قال:  الثالث

ذا املوااااام راد بااااي ىف هااااأ   إ بيع الغرر( فوااااال: أن الغرر ىف الشغااااة العربيااااة هو اخلطر  وامل

الشار ي أن  كون أصال البيع )الذإل شارع طر وا ملعاوضة حمادة النتائ  والبال ( قائ،ا  ش  

خماطرة أشاااااابي ابلو،ار والرهان ويث تكون  تائجي ليساااااا  معاوضااااااة حمووة لشطرف ، بل روا 

وسااشم مإ  يلواحا و سااارة أل ر وسااب املصااادفة  والنظر في،ا أ   ني الني صااش  هللا  شي
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البيوع تطبيوا ملا أ   ني مإ الغرر،  تضاااااح لشزرقاء املوصاااااود مإ الغرر ىف هذا احلا ث: أ  

 إ بيع املضاام  وهي ما ساوع  نت  مإ اصال  فحول اإلبل األسيشة مإ اوبد، أ   إ 

بيع امللقيح  وهي سااااتنتجي اانث اإلبل الصاااايشة مإ  تاج  أ   إ ضااااربة الوا ص وهي  بيع 

جي شااابكة اليا البحرإل مإ السااا،  أو ما  وع ىف شااابكة الصاااياد الربإل مإ حيوان أو ساااتخر 

طري  وأ   إ بيع ضاااااااااربة الغائص وهي ما سااااااااايخرجي الغواص مإ ل ل  ىف اوصاااااااااتي ملوبشة  

وأ   إ بيع الل،ااار  ش  األشااااااااااااااجااار ىف باااا ااة ا عوااادهااا قباال ان  باااو صاااااااااااااالحوااا و مإ 

 02العاهة 

ا لتصااااااارفات اليت  صاااااااوا الني تطيوا لشنوي  إ الغرر ومنوقا  مل الزرقاء ىف أ واع ا

ماا قا  شل الني  مسااااااااااااااي أيي  ني ابلغرر  وأدرك الزرقاء أن الغرر املنوي  ني هو  وع فاحش 

 متجاوأل لشحاود الطبيعية  

قا قرر الموواء بناء  ش   ظر  ام ا عواده بيع األشااياء املذكورة اري مواورة التسااشيم 

، أما يع الباائع فيوا التنميذ العيين بتسااااااااااااااشيم املبيع( وهذا خيال  ابلتلم )أإل اليت ب  سااااااااااااااتط

ابلنساااابة إلىل املسااااتلم  ف ن اإلحت،ال فيي معاوم ابلنظر لغا ة العوا ألن املوصااااا احلويوي ىف 

التلم  إلمنا هو حصاااول املساااتلمإ  ش  األمان مإ اخلطر امل مَّإ ضااااه  وهذا األمان حاصااال 

 01ا دون توق   ش  وقوع اخلطر امل مإ مني بعا  ل  لش،ستلمإ مبجرد العو
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 ش  أن  نصااااار اإلحت،ال قا قبشي فووائنا ىف الكمالة ولو  ظم  فوا  صاااااوا  ش  أن 

الكمالة تصاااااااااااااح مع جوالة املكمول بي، ك،ا قال أل ر: تعامل مع فلن وما  لب  ل   شيي 

سااااتوبل د لا إ ىف املمإ حووق فلان كميل بي، صااااح  الكمالة هكذا رام اإلحت،ال ىف وجو 

 أم ب، وجوالة موااره   

)مناقشااااة الوول إلن  وا التلم   نطوإل  ش  اجلوالة( فوال: إلن فوواء احلنمية  الرابع

ىف قضااااااااية اجلوابت اليت تصاااااااااحب العوود  باقرة مبا   ىف  شيشوم الاقيق لطبيعة اجلوالة 

مينع صااااااااحة  متنع التنميذ هو الذإل ومتييزهم ىف أارهم وسااااااااب أ وا ي  األول هو اجلوالة اليت

العوود ) ملل قول الشااااااااااخص: بعت  شاااااااااايئا( واللاين: اجلوالة اليت ب ت دإل إلىل هذه النتيجة 

فل ت ثر ىف العوا مو،ا  ظ، ، ك،ا لو صاا  شخص أ ر  ش  مجيع احلووق اليت لي  شيي  

    00ووق سو  احلكافة ) وب  عرفان مواارها وأ وا وا( لواء  ال مع  ف ن الصشح  صح وت

)مناقشاااااااة الوول أن شاااااااركات التلم  تساااااااتل،ر احتياطي أمواهلا بطر ق الراب(  اخلامس

قال مصااااااااااااااطم  أمحا الزرقاء: أ نا إلمنا  تكشم يف التلم  مإ حيث هو  ظام قا وين وب  تكشم 

في،ا تووم بي شاااااااااااااركات التلم  مإ أ ،ال و وود ا رى مشااااااااااااارو ة أو ممنو ة  ك،ا أن أ ذ 

 ا ة فائاة ربو ة  لوة  ش  مبشم األقسااااااااط اليت  ساااااااتعياها إلاملساااااااتلمإ ىف التلم   ش  احليا

ظال حياا بعاا املاة احملادة ىف العوا ليس مإ ضاااااااااااااارورة التلم   ش  احلياة ولواألمي مإ حيث  
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كو ي  ظاما  مينيا، بل هذا شارط  شرط ىف العوا ميكإ احلكم  شيي وحاه دون احلكم  ش  

 833 طام التلم  ىف  اتي 

)مناقشاااااااااااة الوول أن  وا التلم  فيي  اد لشوار اإلهلي، وب ساااااااااااي،ا ىف  السططططططططادس

التلم   ش  احلياة( فجوابي أن هذاه الشاااااااابوة انشاااااااائة  إ  ام الرجوع إلىل املصااااااااادر واملنابع 

األصااااااشية ملعرفة األساااااااس الذإل تووم  شيي فكرة التلم  و ظامي  فالتلم  ليس ضاااااا،اان لعام 

ني ك،ا  توهم مإ  رى لنمسااااااااااي هذه الوارة وب  عتواها ىف اريه وقوع احلادث اخلطر امل مإ م

 838مإ البشر إلب جمنوان 

ساااااتميا كل   يمباحا كشي أإل التلم  ىف  اتي أل ألجل  ل  حِكم الزرقاء ىف التلم  

 أ شااااطة يف تسااااتل،ر ميكإ أن احملصااااشة التلم  أقساااااط ألن العامة حيتوى املصااااشحةو  الطرف 

 مإ الشااركات التلم حامل بوليس وشااركة التلم ، و التلم  مإ  وود املضاااربة ب  و  ،التن،ية

 مسا اة  مباأ  ش  التعاو ية أإل الشركة الوائ،ة

 

 مصطفى أمحد الزرقاءإعادة التأمني عند  .2

إل ا  ظران إلىل كتاا  الزرقااء ب  شاااااااااااااار  فيي  إ إل ادة التلم  كلريا، ولكإ  ب  قشيل 

لريا الباحث  إ إل ادة التلم   ناه بل جيار  أن  شاااااارحوا الباحث مني  لذل  ب  شاااااار  ك

 حج،ل ليموم أراء الزرقاء  ني   

                                                           

  28، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء، 111 

  20، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء،  111 
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وأما حكم إل ادة التلم   ناه ملل التلم  املباشاااار وهو املبا  ىف  اتي إل ا  ل  واه 

مإ شاروط منافية لووا ا الشار عة يف التعاقا، وب  ما  شارتط يف  ووده التطبيوية مإ شروط 

ي، ب بتحرمي  ل  العوا  صااااوصاااا حكم الزرقاءاري موبولة شاااار ا، ربو ة أو سااااواها  فحينئذ 

ا  و لاا  كااالبيع الااذإل أحشااي هللا تعاااىل  ظااامااا لتبااادل األموال وفاااء  بتحرمي  ظااام التاالم  كشيااك

لناس، ف  ا تضااا،إ بعض  ووده التطبيوية شااارطا ربوايك ف  نا حنكم ورمة هذا العوا ب حلاجة ا

   832 ورمة  ظام البيع كشيكا، وتبادل األموال بوجي  ام

ا  ل وهو املبا  ىف  اتي إل ألجل  ل  كان التلم  وإل ادة التام  هل،ا احلكم امللشي 

ن ولكإ ملل الراب  كاان ىف  اهت،ا مباحا قامإ شااروط منافية لووا ا الشاار عة يف التعا وامها 

 إل ا ا تش  الشيء املنوية يف تطبيق التلم  وإل ادة التلم  فكاان اري جائز 

كاان  واا التالم  األن،  طبق  ش   واا إل  اان مبعِن أن أحا طريف العوا أقوى مإ 

ا املنمردة األ ر، واجلا ب الووإل فيي هو امل مإ )الشاااااركة(، حيث تمرض مإ الشاااااروط إبرادهت

فشاذلا  حجاات مإ الاذإل حِرم التلم  قا  وشااااااااااااااوا الزرقاء  ال  ش  أن تش   830ماا تر اا 

صاااطم  و ساااتنب  أن التلم   نا ماحلجات ب  ساااتطيع أن تصااابح ما عا إلىل إلابحة التلم   

ل وأماا إل اادة التلم   ناه حك،وا ملأمحاا الزرقااء كشاي مباا  ىف  اتاي تعااو ياا كاان أو جتااراي، 

 م  وهو مبا  ىف  اتي التل

 

                                                           

  102(، ص  8010) 2العاد اللاين، اجلزء ، اإلسلمي الموي جم،ع جمشة، جم،ع الموي اإلسالمي التابع ملنظ،ة امل متر اإلسلمي 832 
   2382مارس  81التار   ، http://shamela.ws/browse.php/book-8356#page-544، أو شإ

  801ص  املعاملت املالية املعاصرة ىف الموي اإلسلم ، حم،ا  ل،ان شبري، 113 

http://shamela.ws/browse.php/book-8356#page-544
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 مصطفى أمحد الزرقاءارنة التأمني بني وهبة الزحيلي و مق .ت

فرأى الباحث مإ بيان مناقشااة مصااطم  أمحا الزرقاء  إ أقوال العش،اء الذ إ حرموا 

التاالم  فوناااك بعض األمور اليت قااا أقرهااا مصااااااااااااااطم  أمحااا الزرقاااء ووهبااة الزحيشي معااا ىف 

فالغرر  نا وهبة الزحيشي إلن التلم  اري مواورة التسااااااااااشيم وهذا  التلم  وهي الغرر واجلوالة 

ارر وبي حِكم ابلتحرمي، فشكإ  نا مصاااااااااااااطم  أمحا الزرقاء فالغرر ىف التلم  ملل  نصااااااااااااار 

املغااامرة واإلحت،ااال واملخاااطرة ىف الزرا ااة والكمااالااة لو كااان موجود ىف التاالم  ولكإ ب ميلاال 

 ابلغرر ىف البيع الغائص واري  ل  

ث اجلوالة  نا وهبة الزحيشي ىف  وا التلم  هي احلرام ولكإ  نا مصااااااااااااااطم  أمحا 

 الزرقاء كا   اجلوالة هنا ليس ما عا لصحة العوود 

ساااااوى  ل  فا اتمق وهبة الزحيشي ومصاااااطم  أمحا الزرقاء ىف حكم التلم  التعاوين 

لكإ ا تش  التعاون  و  / التبااديل  ألن فياي صااااااااااااااماة تعااو ياة ب  النااس الاذ إ هلم احلااجاة ىف

 مصطم  أمحا الزرقاء ووهبة الزحيشي ىف حكم التلم  التجارإل/بوس  اب  

لم  اومة التألجل  ل  البياانت أ لها فنسااااتطيع أن  شخص الباحث  ش  أن مساااا

 مصطم  أمحا الزرقاء هي:ب  وهبة الزحيشي و 

 مصطفى أمحد الزرقاء وهبة الزحيلي املساومة الرقم
حك،ااااااي اإلابحااااااة ألن فيااااااي  ينالتعاو  التأمني 8

 التعاون وهذا مإ الترب ات
حك،ااي اإلابحااة ألن فيااي التعاااون وهااذا 

 مإ الترب ات
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إعططادة التططأمني    2
 التأمني املركب

هلاااا حكم أصاااااااااااااااال التااالم ، 
فيجوأل لشااااااااااااااركااااات التاااالم  
الااتاااعااااااااوين الاااتااااااالمااا  لااااااااإل 
شاااااركات تعاو ية أ رى  وب 
جياااوأل ىف إل اااااااادة الاااتااااااالمااا  

إل ا وجاااااااات  التجاااااااارإل إلب
 املشوة إل ا مل تتعامل معوا 

هلااااا حكم أصاااااااااااااااااال التاااالم ، فحك،اااااي 
اإلابحاااااة  إلماااااا كاااااا ااااا  إل اااااادة التااااالم  

 التعاوين أو إل ادة التلم  التجارإل 

هو اإلابحة ولو  ش،ل  ش   ياحلكومالتأمني  0
التالم  التجاارإل ألن الاولة 
  شيوا احملافظة  ش  را يتوا

وشياإل الت  ا ل هذا التلم  إلىل التلم 
 وهو مبا  

 العقطد   التامني 1
 التعاوين

العوا املساااااااتخام ىف التلم  
التعااااااوين: اهلبااااااة، والوكااااااالااااااة 

 أبجر، واملضاربة 

العواا املسااااااااااااااتخاام ىف التالم  التعاون: 
 اهلبة، والوكالة أبجر، واملضاربة 

 

  شي:فلما إل تلفة التلم  ب  وهبة الزحيشي ومصطم  أمحا الزرقاء هي ك،ا 

 مصطفى أمحد الزرقاء وهبة الزحيلي اإلختالف الرقم
الططططططططططططتططططططططططططأمططططططططططططني  2

التجاري بقسط 
 اثبت

حاااكااا،اااااااي حااارام ألن فاااياااااااي 
األماااااااااور الااااااااايت لاااااااااالااااااااا  
ابألحكام اإلساااااالمية ملل: 
الااااااغاااااارر، الااااااراب، الااااااواااااا،اااااااار 

 واجلوالة  
 أو إال التططططأمني اإلجبططططاري

اإللزامي الااااااذإل تورضااااااااااااااااااااي 
الاااااااولااااااة، فاااااالابحااااااي وهبااااااة 

حك،ي جائز أن تش  الشاابوات مل تلب  
أماا النواا المووي الذإل واجي الزرقاء بي  
وا ي ليكمي الزرقاء اأيار تش  الشاابوات 
لكي  لباا  ا ااي ب  وجااا مااا ع ىف قوا ااا 
الشااار عة اإلسااالمية مينع  ظام التلم  ىف 

  اتي
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ع مبلااااابااااة دفالزحيشي  أل ااااي 
 ضربية لشاولة 

الغرر وجااا ىف التاالم   عين  الغرر 0
ورة التسااااااااااشيم وهذا اري موا

 ارر، وبي حِكم ابلتحرمي 

الغرر وجاا ىف التالم  ولكإ الغرر هناااك 
ملل الغرر ىف الكمالة أو ساااااااائر األ ،ال 
والتصاااااااااااااارفاااااااات اليت  بتغي مإ ورائواااااااا 
مكاسااااااب حيو ة هي معرضاااااااة ل  طار 
وفااااااا شوااااااا موااااااام  ش  قااااااار مإ الغرر 
واملغااامرة ب لشو منااي طبيعااة األشااااااااااااااياااء  

عاااوضاااااااااااااااة ابلنساااااااااااااابااة إلىل فااالتاالم  هو امل
املساااتلمإ حصاااولي  ش  األمان وابلنسااابة 
إلىل املاا مااإ حصاااااااااااااااولاااااااي  ااشاا  الااربااح / 

 التعو ض بحت،ال األمان لش،ستلمإ 
أقار اجلواااااااالاااااااة موجودة ىف  اجلهالة 1

التلم ، وأرى وهبة الزحيشي 
  ش  أأا مينع العوود 

أقر اجلوااااالااااة موجودة ىف التاااالم ، وأرى 
مصااااااااااااااطم  أمحاااا الزرقااااء  ش  أأاااا مإ 
اجلوالة اليت ب ت دإل مشااااكشة متنع تنميذ 

 العوا، ملل  وا الصشح  
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ىف التااالم  خمااااطرة لتعر ض  القمار 1
الانامس واملاااااااال لمرصاااااااااااااااااااااة 
جموولااااة، وهااااذا هو الو،ااااار 
بعيناااي، واملسااااااااااااااتااالمإ  باااذل 
اليسااااااااري مإ املال ىف ا تظار 

 مبشم كبري وهذا ق،ار  أ ذ

ف،راد الو،اار ىف الورأن حباالة مإ حبائل 
الشاااااااااايطان ووساااااااااايشة  وقع هبا ب  الناس 
العااوة والبغضاااااااااااء و شويوم  إ  كر هللا 
والصاااااالة، ف منا التلم  ب  شاااااا،شوا أل ي 
التعاون ووساااااايشة برتميم أضاااااارار األ طار 

 العارضة    
فمي  وض التااااااالم  ألايدة  الراب 2

األقسااااط املافو ة بل  ش  
 وض وهو راب  و تساااااتل،ر 
شاااااااااااركات التلم  أمواهلا ىف 
أ شاااااااااطة ربو ة، و  تسااااااااابي 
فاائاااة  ش  املسااااااااااااااتاالمإ إل ا 
  ر ىف سااااااااااد األقساااااااااط 

 املستحوة 

  عرِب الزرقاااء  ش  أن الراب ىف التاالم  هو
شاارط  شاارط ىف العوا ميكإ احلكم  شيي 
وحاااه دون احلكم  ش   طااام التاالم  ىف 

 تي  ا
 

ب  صاااااااااح أن  كون األمان  األمان  1
ىف التااالم  ك،حااال العواااا  
ألن األماااااان هو الباااااا اااااث 

  ش   وا التلم  فو  

أن األماااان هو حمااال العواااا  ألن األماااان 
حاصاااااااااااااال املسااااااااااااااتلمإ مبجرد العوا دون 

 توق  اخلطر امل مإ مني بعا  ال  

 العقد   التامني 0
 التجاري

ب  اوابااااااال  اواااااااا الاتااااااالم  
ألن فيي العناصااااااااار التجارإل 

املاااااخاااااتااااااشاااااماااااااة ابألحااااااكاااااااام 
 اإلسلمية 

العواااااا ىف التااااالم  التجاااااارإل: ساااااااااااااااااااائر 
التنظي،اات اليت قااما  هباا الشااااااااااااااركة إلب 
 واااااا الراب )ممووم  وااااال اخلطر( ملااااال: 

(  وهاااااذه Transfer risk وااااال اخلطر )
إل ا مل تااطاابااق الشاااااااااااااااروط الاايت خيااتااشاا  

 ابألحكام اإلسلمية 
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 عند وهبة الزحيلي وإعادة التأمني استنباط حكم التأمني .ث

موافوا إلىل البياانت املاضاااية، فوناك اإل تلع ب  وهبة الزحيشي ومصاااطم  أمحا 

الزرقاء  إ حكم التلم   فشذل  حنتاج أن  شاار   إ كي  إلساااتنباطو،ا ىف  صااايل حكم 

 التلم   وأما إلستنباطو،ا ميكإ أن  شر  كاأليت:

يشي  ِ  التلم   ش  حك،   احلكم ابول هو ك،ا البيان املاضااااااااي، فوهبة الزح

 إلابحة التلم  التعاوين واللاين  رمي التلم  التجارإل/بوس  اب  

مإ جوة األ رى كان الزحيشي أحا العش،اء الذإل مييل إلىل املذهب احلنمي )أكلر 

الناس ىف الساااااااور ة متيل إلىل املذهب احلنمي( ىف اسااااااااتنباط حك،ي ليس متعصاااااااابا  ش  هذا 

ملاذهااب لكنااي حيم  التنوع اجلزئي إب طاااء املكاان لش،اذاهااب األ رى وأفضااااااااااااااشوااا املااذهااب ا

و ثر وهبة الزحيشي أبساااااااااااااشو  شااااااااااااايخي الشاااااااااااااي  حم،ا أبو ألهرة وفكرتي ىف 831الساااااااااااااوين 

 832الكتابة

 ي كاألتية:هالكتا  الموي اإلسلم وأدلتي، و فوذا البيان ميكإ أن  نظر ىف منو  كتابتي ىف 

الاليل الصاااااااااااااحيح مإ الورأن والسااااااااااااانة واملعوول، ب فوي السااااااااااااانة إلن كتابي معت،ا  ش    8

وحااااهاااا، وب فواااي الرأإل وحااااه، إل  ليس  ،ااال ا تواااا معتربا مإ دون اإل ت،ااااد  ش  

 الورأن و السنة 

                                                           
104 Faridatus Syuhadak dan Badrun, “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah”, De 

Jure, Vol. 4 No. 2 ( Desember, 2012), h. 161. 

   81لعامل المويي املمسر، ص  با ع السيا الشحام، وهبة الزحيشي ا115 
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، ، واملالكيةةحنميوهو ليس كتااب مذهبيا حماودا، وهو فوي موارن ب  املذاهب األربعة )  2

 هب األ رى أحياان ذوالشافعية، واحلنابشة( وبعض امل

فيي احلرص  ش  بيان صاااااااحة احلا ث ولر   األحاد ث اليت اساااااااتال هبا الموواء حىت   0

 تب  الوارئ طر ق السلمة فيل ذ الرأإل الذإل صح دليشي و رتك باون أس  كل الراإل 

 متكئ  ش  حا ث ضعي  

وية ىف  وإل ي اسااااتيعا  ملختش  األحكم المووية لش،ساااااائل ابصاااااشية ومواأل ة الوضاااااااي الم  1

 كل مذهب مع املذهلب األ رى حىت  تحوق التوابل ب  األراء 

فيي تركيز  ش  اجلوا ب الع،شية وبعا  إ املساائل المرضاية البعياة احلصول وإلمهال لكل   2

ما  تعشق ابلرق والعبيا لعام احلجاة إلليي بعا إلأاء هذه املشاااااااااااكشة وإللغاء الرق مإ العامل 

 ي واستك،ال الصورة المووية أحياان ال  ش  سبيل اإلملام التارخي

الرتجيح ب  األراء وسااااااب ما  باويل و اصااااااة ىف موابشة احلا ث الضااااااعي  أو ملا أرى   1

 ىف مذهب ما مإ  ويق مصشحة أو دفع ممساة ومضرة 

سااوولة األسااشو ، وتبسااي  الكلم، وبيان األملال والتنظيم األقر  لموم أهل العصاار    2

ر عة تشو،ا قوا ا الشااااااا اة ليتعا ش الناس معوا، مسااااااحاول  وث بعض الوضااااااااي اجل

831موررات الموواء ومبادئوا و 
 

ما املناه  السااابوة تال  شينا أن فكرة وهبة الزحيشي ترافق ابألدلة دائ،ا، ويث أن أ

ب  كون توشياا  واجي إلىل مكا ة اإلتباع  وكان وهبة الزحيشي ىف اجتواده  وِام الاراسة  ش  

                                                           

  22-22ص  ، اجلزء األول، وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي،  831 
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النصااااوص اليت كا   ىف الورأن والساااانة النبو ة وىف هذا ا ال )ىف الاراسااااة الورأ ية و الساااانة( 

املذهب الواحا  متعصااب  ىفاسااتخام الزحيشي العشوم املتعشوة هب،ا  ث ليس كان الزحيشي مإ 

 ولكني  شر  أراء املذاهب األربعة املشوورة 

اضااااااااااااااح الااذإل  شاااااااااااااار  التاالم ، رام كاال مإ الورأن واحلااا ااث ب  وجااا الااالياال الو 

فالزحيشي  وتم أراء العش،اء بنظر احلا ث الذإل  كون دليل هلم برتجيح احلا ث الصااااااااااااااحيح 

واحلا ث الضااعي  و ويوي حىت  سااتطيع أن حيصاال احلا ث الصااحيح  وإل ا ب  رتجح تش  

،إ كأراء العش،اء فا تار إل ،ال قول اجل،وور مإ العش،اء ألن  كيا العش،اء  ش  الشاااااااايئ  

أن  صااااااااابح احلجة الوو ة ىف الرتجيح، وإل ا ب  نال احلاصااااااااال ىف أقوال العش،اء، فواس الزرقاء 

إبحلاق أو إلحلاق املسااااااللة اليت  ارسااااااوا الزرقاء ابملسااااااللة اليت هلا احلكم مإ مصااااااادرها اليت لي 

  107مساومة العشة 

إ الترب ات مك،ا  رفنا ىف املاضاااااااااااااي، كان وهبة الزحيشي أاب  التلم  التعاوين أل ي 

والتعاون ىف الرب، ألن كل املشاارتك  افع اشاارتاكي بطيب النمس لتخمي  أار املخاطر وترميم 

   108.ابضرار اليت تصيب أحا املشرتك 

                                                           
107 Faridatus Syuhadak dan Badrun, “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily, h. 165. 

  0181ص  ، وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي،  118 



82 
 

 

أساااااااااس وهبة الزحيشي ىف إلابحة التلم  التعاوين ابأل ة مإ الورأن اليت  تعشق بوجو  

 830ك،ا بينوا حم،ا  ل،ان شبري   2مإ اب ة التعاون ب  الناس ىف الرب وهي ىف سورة املائاة 

 ((883 التووى و الرب  ش  تعاو وا ))و

مإ هااذا البيااان  موم  ش  أن وهبااة الزحيشي ب  كتااب األ ااة الورأ يااة ىف أولااي، ولكإ 

 هو  شر  حويوة التلم  التعاوين أوب ث  مِصل الصمات اليت فيي فريابطوا ابأل ة الورأ ية 

)قال )احلا ث رواه البخارإل الذإل  تعشق ابلتعاون، وهو: سااااااااوى تش  األ ة، فكان 

و  عيم حاثنا حاثنا أب صاااااش  هللا  شيي وساااااشم أ ضاااااا  إ التعاون الذإل  تعشق مبباإل التلم :  

ألكراي  إ  امر قال مسعتي  وول مسع  النع،ان بإ بشااري  وول قال رسااول هللا صااش  هلل  شيي 

لي  وتعاطموم ك،لل اجلسااا إل ا اشااتك   ضااوا تاا  سااشم ترى امل من  ىف ترامحوم وتوادهم و 

  ((888  رواه البخارإل سائر جساه ابلسور واحل، 

مإ هاااذ إ الااااليش   ااااب  ش  أن التااالم  الاااذإل أرداه وهباااة الزحيشي إبابحتاااي هو 

 التلم  التعاوين ألن فيي مباأ التعاون ب  الناس 

ك،ااا رأإل أكلر الموواااء   أماا التالم  بوساااااااااااااا  ابا /التجاارإل  نااه اري جااائز وهاذا

 8001العصااار ة فىي،ا قرره امل متر العاملي األوىل لإلقتصاااادإل اإلسااالمي ىف مكة املكرمة  ام 

                                                           

   12ص   ىف الموي اإلسلمي،املعاملت املالية املعاصرة حم،ا  ل،ان شبري، 830 
  2الورأن، املائاة: 111 
  8812ص   ،صحيح البخارإلالبخارإل،  حم،ا بإ إلمسا يل888 
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ألن فياااي مخسااااااااااااااااة األمور املنوياااة وهي الغرر، الو،اااار، الرابء، اجلواااالاااة،  882ه  8021ه / 

 والغ ن 

ال   نظر الباااحااث أن حجااة  رمي هااذا التاالم  هي ألن فيااي مخساااااااااااااااة أمور اليت لاا

ابألحكاام الشاااااااااااااار يااة، أحااهااا الراب  ويااث أ ااذ وهباة الزحيشي الاالياال مإ األ ااة الورأ ياة اليت 

 ((880الرِرابَ  َوَحرَّمَ  اْلبَاْيعَ  اّللَُّ  َوَأَحلَّ )): 222شرح   إ الراب مول ىف سورة البورة مإ األ ة 

َاقَاتر ا َو ُاْريبر  الرِرابَ  اّللَُّ  مَيَْحقُ ))و ُ كا هذه األ ة ابأل ة األ رى و هي:   ((881لصاااااااَّ

 بَوريَ  َما َوَ ُروا ّللََّ ا اتاَُّووا َآَمُنوا الَّذر إَ  أَ اَُّوا ))ايَ  ث أيكا وهبة الزحيشي ابأل ة األ رى و هي:

ُتمْ  إلرنْ  الرِرابَ  مرإَ  نرَ   ُكناْ  ((882 ُمْ مر

مإ تش  ابايت تكون أساااااااااااسااااااااااا لوهبة الزحيشي لتحرمي التلم  التجارإل أل ي  عترب 

 ش   نصاااااااار الراب فيي الذإل ب  سااااااااتطيع أن  نكره، ألن  وض التلم  انشاااااااائ مإ مصااااااااار 

مشااااابوه قطعا، ألن كل شاااااركات الاااااااااااااااااااتلم  تساااااتل،ر أمواهلا ىف الراب، وقا تعطي امل مإ لي ىف 

التااالم   ش  احليااااة جزء مإ الماااائااااة والراب حرم ىف اإلساااااااااااااالم قطعاااا ك،اااا ب  البااااحاااث ىف 

 املاضي 
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  222الورأن، البورة: 113 
  221الورأن، البورة: 114 
  221الورأن، البورة: 115 
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هبذا حرم ىف التلم ، و  الساااااااابوة، كان وهبة الزحيشي  عرِب الغررمناسااااااابا ابلنصاااااااوص 

س رأ ااي  ش  احلااا ااث الااذإل  تعشق بتحرمي  وهباة الزحيشي  ش   وااا التاالم  التجااارإل  وأسااااااااااااااِ

 ك،ا ىف احلا ث النبوإل كاأليت:  881الغرر ىف كل العوا،

 الزاند أيب إ  هللا  بيا  إ حم،ا بإ العز ز  با ثنا العاين ساااش،ة بإ حمرأل حاثنا))

 (( 882 غررال بيع  إ وسشم  شيي هللا صش  هللا رسول أ  قال هر رة أيب  إ األ رج  إ

كان هذا احلا ث هو صااااحيح ألن فيي رواة ثوة، وسااااناه متصاااال ومرساااال إلىل الني 

أما  لعاينا ساااااااش،ة بإ حمرألصاااااااش  الشع  شيي وساااااااشم  هذا  ساااااااتطيع أن  نظر رتبة رواتي مول 

ي امس حم،ا بإ العز ز  باه ورتبتي صاااوق   وأما  201و ر   وفاتي  طبوتي كبار تبع األتباع

اتي بإ  بيا بإ أيب  بيا وطبوتي وسااااااااط  مإ األتباع و ر   وف حم،ا بإ العز ز  باالكامل 

إ امسي  بيا هللا بإ  ،ر بإ حمص بإ  اصاام بإ  ،ر ب هللا  بياو  ه ورتبتي صاااوق  812

 ،الزاند ه ورتبتي ثوة ثب ، وأبو 812وطبوتي الصااااااااااااااغرى مإ التابع  و ر   وفاتي اخلطاا  

ه  803 با هللا بإ  كوان أبو الزاند كا   طبوتي الصااااااااااغرى مإ التابع  و ر   وفاتي  امسي

 امسااي  بااا الرمحإ بإ هرمز وطبوتااي وسااااااااااااااط  مإ التااابع  و ر   وفاااتااي األ رجورتبتااي ثوااة، و 

ر   امسي  با الرمحإ بإ صاااااااااااخر وطبوتي صاااااااااااحايب و  هر رة وأبو ب ،ه ورتبتي ثوة ث 882

جل  ل  كان   ألمإ الصاااااحابة ورتبتوم أمس  مراتب العاالة والتوثيقه وأما رتبتي  22وفاتي 

 881 هذا احلا ث حا ث متصل سناه وليس فيي الرواة الضعيمة اليت  مسا صحيحي 
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ترتيااب الرواة مإ هااذا احلااا ااث ب  نوطع الراوإل الماااساااااااااااااااا، لااذلاا   ااذكر هااذا 

 احلا ث حا لا متصل ك،ا  شي:

لو كاان هاذا الااليال  ال  ش  البيع املنوي  لكني  واس  شيي  ووض املعاوضااااااااااااااات 

 880إل وهذا  ش،ل  ش  التلم  التجار املالية في ثر الغرر فيوا ك،ا   ثر ىف  وا البيع 

قشنا ابلعبارة األ رى أن وهبة الزحيشي قاس  وا البيع الغرر ابلتلم  بوساااااا  اب   

 موم أركان الوياس هي ابربعة :األصااال والمرع وحكم األصااال والعشة  ىف هذه املساااللة فكان 

و املعاوضة ويث  ه األصل هو البيع الغرر وفر ي هو التلم  التجارإل )بوس  اب ( ث  شتي

كا   ىف البيع هو معاوضااااااااااة ب  املال واملال وىف التلم  هو معاوضااااااااااة ب  الوساااااااااا /الربح 

واألمإ، فحكم األصاال هو احلرام  فشذل  إل ا حرم األصاال حرم المرع وبعبارة أ رى إل ا حرم 

 بيع الغرر فحرم التلم  التجارإل/بوص  اب  

                                                           

  0121ص  ، اجلرء اخلامس  وأدلتيالموي اإلسلم وهبة الزحيشي،  119 

  با الرمحإ

  با الرمحإ

  با هللا

هللا بيا   

  با العز ز

 حمرأل بإ سشعة
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أا  الواقع هو كلري، ب  سري، وب متوس ، ألموافوا إلىل وهبة الزحيشي، كان الغرر ىف

 823مإ أركان التلم : اخلطر  واخلطر حادث حمت،ل ب  توق   ش  إلرادة العوا إ 

وقاال وهباة الزحيشي: واحلااجاة اليت مإ أجشوا جيوأل العوا املشاااااااااااااات،ل  ش  الغرر ولو  

وا ومشااااوة ون ىف جكان كلريا ) وهي أن  صاااال املرء إلىل حالة ويث لو مل  تناول امل،نوع  ك

ولكني ب  وش (  شاارتط فيوا أن تكون  امة، أو  اصااة بمئة وأن تكون متعينة  ولو سااش،نا 

بوجود حاجة لشتلم  ىف الوق  احلاضر، ف ن احلاجة إلليي اري متعينة، إل  ميكإ  ويق اهلاع 

س الذإل امني بطر ق التلم  التعاوين الوائم  ش  التربع وإللغاء الوساااااااااااااي  املساااااااااااااتغل حلاجة الن

فشذل  قا  رفض وهبة الزحيشي حجة مإ قال ىف  828 ساااااع  إلىل الربح هو شاااااركة الضااااا،ان 

إلابحاة التالم   ش  أن فياي احلااجاة، ابلنسااااااااااااااباة إلىل البااحاث كاا ا  احلااجاة فيي مل  تنرل منزلة 

 الضرورة    

 سوى األدلة السابوة، قا  ستنب  وهبة الزحيشي مإ اإلجتواد اجل،ا ي، وهذا كتب

زحيشي ىف كتااابااي  ش  أن حكم احلرم أحاااهاااا مإ امل متر  فرياد هااذا امل متر هو احلكم وهبااة ال

م  وم متر  ش،اااء  8012الااذإل اسااااااااااااااتنبطااي م متر  ش،اااء املسااااااااااااااش،  اللاااين ىف الواااهرة  ااام 

م، قا أجاأل التلم  التعاوين  ولكإ التلم  التجارإل أو  و  8022املسااااااااش،  السااااااااابع  ام 

ا قرره امل متر العاملي األوىل لإلقتصااااااااد اإلسااااااالمي ىف مكة املكرمة الوسااااااا  فوو اري جائز ك،

   822م  8021 ام 
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أمااا حجااة اإلجتواااد اجل،ااا ي  ش   رمي التاالم  التجااارإل هي ألن فيااي الراب والغرر  

فوذان  نصاااااران الشذان أو،ا اإلسااااالم  ث لتلكيا قولي، فوهبة الزحيشي كتب ىف كتابي فتوى 

 با إ  إ  رمي التلم  البحرإل العامل المويي ابإ  ا

وجاااات اخلصاااااااااااااااااائص  إ بياااان وهباااة الزحيشي  إ التااالم  الاااذإل كتباااي ىف المواااي 

اإلساااالمي وأدلتي  األول: ب  شاااار  الزحيشي  إ أراء املذاهب األربعة ىف حكم التلم  وهذا 

 وخياال  ببيااان املواضااااااااااااااع األ رى ملال العوود اإلساااااااااااااالميااة )الرهإ، واملراوااة، واري  لاا ( أ

األحكام اإلسااالمية األ رى ملل العبادات والصاااشوات وإلحياء املوات واري  ل   واللاين: ب 

 شاااار   إ أراء العش،اء الذإل أاب  التلم  ولكإ وهبة الزحيشي  شاااار  األرء اليت حرم التلم  

التجارإل فو  ب بعكساااااااااااااي و شااااااااااااار  حجاهتم ىف  رميي فشذل  ب  رتجح أراء العش،اء الذ إ 

لتلم  ألن األرء اليت بينوا وهبة الزحيشي ىف الموي اإلساالم وأدلتي كشوا الوول الساااوى أابحوا ا

 عِن  رمي التاالم  التجااارإل وإلابحااة التاالم  التعاااوين فو   واللااالااث: ب  نظر وهبااة الزحيشي 

التالم  التجاارإل حااجاة مو،اة اليت وجاب أن تتوىف، ولكناي حااجاة اري معينة إل  ميكإ  ويق 

 ي بطر ق التلم  التعاوين الوائم  ش  التربع اهلاع من

ميكإ أن  شخص الباحث  إ البياانت املاضااية  ش  أن إلسااتنباط احلكم  إ التلم  

لوهبة الزحيشي ا ت،ا  ش  املصااااااااادر التشاااااااار عية اإلسااااااااالمية النوشية والعوشية وهي ملل الورأن 

جل،ا ي التشااااااار ع ملل اإلجتواد االكرمي والسااااااانة النبو ة و اإلجتواد ابلرأإل املعت،ا  ش  رو  

 والوياس    
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هاذا  اال  ش  أن وهباة الزحيشي قاا احتااط ىف اساااااااااااااانتباط حكم التلم ، أل ي  عرب 

 ش  التلم  هو العوا احلا ث الذإل حيتاج الموم الع،يق ليسااااااااااااااتنب  حك،ي  وأرى  ش  أن 

تياط ىف اسااتنباط لإلح فيي الغرر والراب الذإل ب  سااتطيع إل كاره وهذا أيثر فكرة وهبة الزحيشي

 حك،ي 

 

 عند مصطفى أمحد الزرقاء وإعادة التأمني استنباط حكم التأمني .ج

أحا العش،اء املعاصااااااااار إ ىف جتا ا األحكام الشااااااااار ية هو مصاااااااااطم  أمحا الزرقاء،  

كاا ا  م لماتي تكون مرجعا لشعامل بعاه ىف تصااااااااااااااني  قوائا الموي  ولشزرقاء الن،و ج ىف بناء 

سااااااالمية، ساااااااوى  ل  لي اخلصاااااااائص اليت اسااااااانخاموا ىف تصاااااااني  كتبي جتا ا األحكام اإل

 820وهي:

 اإلستولل ىف الموم والبعا  إ العصبية املذهبية  8

أراء  انول أباناب  إ العصاااااااااااااابياة املاذهبياة فلو كاان مصااااااااااااااطم  أمحاا الزرقااء جيت

العش،اء املتوام  و كرموم رام أقواهلم تتخال  بوولي  وهو  سااااااااتنب  األحكام بوسااااااااائل 

األدلة الىت اجتوا بي  مساي ولكني  عترب األقوال املاضية  فوو ىف استنباطي قا كتب األراء 

 821احلنمية  أ ي إ املذاهب رام 

                                                           

رت ة، ، الرساااالة املاجسااامصاااط  الزرقا: دراساااة فووية موار ةظر ة العوا لاإل الشاااي  جما أمحا مكي ىف ساااامي  اانن العجورإل، ن123  
  88(، ص  2380)ازة: جامعة األألهر، 

124 Majd Ahmad Makki, dalam Hasanudin, Kontroversi Asuransi: Analisis Terhadap Argumentasi 

Musthafa Ahmad az-Zarqa’ Tentang Pembolehan Asuransi, Tesis Magister (Purwokerto: IAIN 

Purwokerto, 2015), h. 71. 
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 التيسري  إ احلرج بضوابطي الموويةالتخمي  و   2

ر ة جينب األمور العسااو  ر األ ساارار ر احلكم اإلساالإل هو ا تأحا منو جي ىف تو

يسااااااار وب  ر ا هللا بكم ال)) ألن الشااااااار عة اإلسااااااالمية بُني   ش  هذا  ألن ىف الورأن بِ  

 ر األ سر وجب أن حُيا ابلووائا الشر عة ا  ولكإ  ناما ا ت822(( ر ا بكم العسر

 تطبيق مباأ سا الذرائع  0

 توصاااااااااال بي إلىل الشاااااااااايئ امل،نوع املشاااااااااات،ل  ش   الذرائع  نا األصااااااااااول هي ما

ادا ملمساة إل ا كا   النتيجة فساممسااة  وأما سا الذرائع هو احليشولة دون الوصول إلىل 

 821ألن المساد ممنوع 

 األ ذ بموي الضرورة  1

 التعشيل لشحكم المووي  2

  كر احلكم الا ين انا ب احلكم الوضائي  1

 األحكااام اإلساااااااااااااالميااة واألحكااام كتااب الزرقاااء ىف كتااابااي الااذإل  تعشق ابلتاالم 

الوضااائية،  وهذا ميكإ أن  نظر ىف كتا   ظام التلم  حويوتي والرأإل الشاار ي فيي هناك 

 ُ ض،إ الوا ون املاين السورإل والوا ون املاين املصرإل  

 اإلستابل ابلووا ا المووية واألصولية  2

                                                           

  811الورأن، سورة البورة مإ األ ة 125 
  120(، ص  8011اجلزء اللاين )دمشق: دار المكر، أصول الموي الغسلمي، وهبة الزحيشي،  821 
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 اساااااتنا اليت والووا ا الشااااار عة مواصاااااا  كر مإ فتاو ي مإ فتوى لشو تكاد ب

اء ة العامة  ملل ىف جوا  مساااااااااللة التلم  فالزرقاملصااااااااا /احلاجرأ ي، ملل  بيان يف إلليوا

   822استخام مباأ املصشحة )احلاجة( والووائا الشر ية )األصل ىف املعامشة اإلابحة( 

 إلحالة املستميت إلىل كتا   ستوىف املوضوع  1

 س ال إل وا ي مإ أهل العشم  0

 ل وضاع احملرمة إلجياد الباائل الشر ية  83

 ضواب توييا المتوى بويود و   88

 واتمشاااااااات مإ ألماظ تكرار الزرقا المويي كتب يف املتلمل  لح  ألجل  ل 

 اد ة،ابجتو األحكام تغري يف الزمإ ألثر الع،يق إلدراكي  ش   ال مما والعصاااااااار، الزمإ

 األحكام يف مواجتواده لشنصااوص الموواء فوم يف وابجت،ا ية العش،ية البيئة أثر وكذل 

 ضاااااعل ب العصااااار هذا مساااااتجاات أن  ش  شاااااا ااك  إلحلاحاك   شح ف  ي لذل  والمتاوى،

 العوود أمناط إلىل املساااااتجاة املعاملت موا ساااااة و رفض الساااااابو ، الموواء بجتوادات

 لووا اا فيي ترا   بجتواد لضاااااااااع أن  نبغي أأا  ش  و صاااااااااار السااااااااااابوة واملعاملت

 821واملصا  

                                                           
  21، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء،   822

128 Hasanudin, Kontroversi Asuransi: Analisis Terhadap Argumentasi Musthafa Ahmad az-Zarqa’, 

h. 75. Lihat Juga Majd Ahmad Makki di Fathawa Ahmad Al-zarqa’ H. 405. 
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اء ىف لزرقاليت قا  كرت مإ قبل كان بعضااااااااوا اسااااااااتخام مصااااااااطم  أمحا افاملناه  

ك،ا يليت  و يع أن  نظره ىف البيان ستطاستنباط حكم التلم  وبعضوا ب  ستخاموا وهذا  س

 رفنا ىف البيان املاضي كان التلم   نا مصطم  أمحا الزرقاء إلابحة إلما كان التلم  التعاوين 

  يف  اتي لقأو التجارإل أو بس  اب  إبط

شزرقاء، كان التلم  جائز شاار ا أل ي  ووم  ش  أساااس ا شاااء صااناوق تعاوين وقما ل

مإ الورأن الذإل مإ هذا  موم الباحث  ش  أن الزرقاء أ ا األ ة و  820مشااااااااااارتك ب  مجا ة 

 ة ىف كتابي، ء ب  ب  هذه ابلو كان الزرقاسااااا ىف إلابحة التلم  و تكون أسااااا تعشق ابلتعاون و 

 ((َوالتاَّْوَوى     اْلربرِر  َ َش  َوتَاَعاَو ُوا)): 2هذه األ ة ىف سورة املائاة و 

ا الزرقاء  ش  أن التلم  ليس فيي املوامرة، أل ي رأى أن املوامرة اليت وصاااااااااااموا أكِ ث 

هم اس ) و إ وساااائشي  وقع هبا ب  النوسااايشة مل الشااايطان و الورأن الكرمي أبأا حبالة مإ حبائ

   إ الصلة  و امليسر ومإ  تبعوم( العااوة والبغضاء، و شويوم  إ  كر هلل و   باملوامرون ب

َااَوَة )) :08ملااال قولاااي تعااااىل ىف سااااااااااااااورة املاااائااااة  َنُكُم اْلعاااَ اُن أَْن  ُوقرَع بَاياْ ْيطاااَ إلرمناااََّا  ُرر اااُا الشااااااااااااااَّ

 ((803   َواْلبَاْغَضاءَ 

                                                           

   21، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء، 129 

  08الورأن، سورة املئاة: 803 
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فاذلا  ليس كااان أمااان مإ األ طاار التالم   عطي املسااااااااااااااتالمإ ط،ال ينااة و فا ن  واا 

 808األمان ألحا املوامر إ ىف العا  الو،ار اليت هي بذاهتا الكارثة احلالمة 

وة لكني شااااااار  حوي  ساااااااتنا رأ ي  إ الورأن مباشااااااارة و ميكإ أن  شخص أن الزرقاء ب

ي التعااااون ب  لكإ فيااا  أن التااالم  ليس فياااي املواااامرة و التااالم  أوب ابلموم العوشي، فرأى  ش

 أِكا الزرقاء ابلسنة النبو ة ىف إلابحة التلم  املستلمن   ث 

مراد هذا  ، فرأى أن((أ   إ بيع الغرر))ساااااشم: وهي كوول الني صاااااش  هللا  شيي و 

بيع ضاااااااا بة و بيع امللقيح، سااااااااة األمور وهي: بيع املضااااااااام ، و احلا ث هو أ  الني  إ مخ

 لحواا  فكان هذابيع الل،اار  ش  األشااااااااااااااجاار قبال أن  بااو صااااااااااااااالواا ص، وبيع الغاائص و 

احلا ث ب  شاا،ل التلم  أل ي مإ العوود الواضااحة أإل ليس فيي الغرر امل،نوع شاار ا بل مإ 

 لش، مإ الربح لتعو ض أإل كان لش،ستلمإ األمان و   ألن التلم   وا ا802النوع املوبول

الزرقاء اساااااااتخام الوياس ىف اساااااااتنباطي  قاس الزرقاء التلم  ب  توق   ش   ل ، ف

وضاااااااااا،ان  طر الطر ق  نا احلنمية وقا اة   ملوابة اليت املشااااااااااوورة ىف املذهب احلنميبعوا ا

احث  إ ساايشاار  الب لكإاإللتزامات والو ا املشزم  نا املالكية و ظام العواقل ىف اإلسالم  و 

ني  إل ا ج ليي تعول  ينوول شااااااخص جموول النسااااااب أل ر: أ   و هي أن  املوابة فو  و 

 800و ترثين إل ا أان م  

                                                           

  11، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء، 808 
  23، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء، 132  

  21، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء، 133 



93 
 

 

مساااااااااااااااوماة التالم  ابملوابة هي ىف أركاأ،ا، األول كان اخلطر ىف التلمإ  ناسااااااااااااااب 

لتلم  اللاين اخلطر الذإل ساااايافعي امل مإ لي إلىل شااااركة اة اليت سااايافعوا موىل املوابة  و ابجلنا 

افع اللالث كان املال / الوسااا  الذإل  ُ ساااريثي الوارث إلىل موىل املوالة  و  ناساااب ابملال الذإل 

الرابع ي  و ابة إلىل أسااارة مصاااا /جمين  شية التلم  موافق ابلا ة اليت  افعوا موىل املو إلىل شااارك

ار ة هي حم  النمس  ابلنسااااااااااابة إلىل هذه املوالتلم  توفق مبصاااااااااااشحة املوابة و  املصاااااااااااشحة ىف

 801فتكون أساسا ىف تعي  حكم التلم  

ق لعناصاااار لاقي ول الزرقاء قول شاااايخي األسااااتا  الساااانوسااااي، أ ي أفاض ىف التطبيق ا

 وا املوابة  ش   ناصاار التلم  مإ املساا ولية مإ حيث العاقاان والتعو ض الذإل  سااتحوي 

امل مإ لي، والبال الذإل  ساااااااااااتحوي امل مإ، واملصااااااااااااشحة امل مإ ألجشوا: مما جيعل الوياس ب  

 العواااا إ:  واااا املوابة الواااامي الشاااااااااااااار ي و واااا التااالم  احلاااا اااث الواااا وين ىف ااااا اااة املتاااا اااة

   802واألحكام 

 َفَآتُوُهمْ  أمَْيَا ُُكمْ  َاتْ َ وَ  َوالَّذر إَ ملوابة قول تعاىل: ))فع،اة احلنمية ىف إلثبات الوبء اب

يبَاُومْ   ش  أن  وا املوابة  وا صااحيح  و المي  ش  هذه األ ة قا أقرها احلنمية و  801(( َ صار

 ملوابة اري صاااااحيح أإل بهم  وولوا  ش  أن  وا امال  والشاااااافعي واللورإل وداود ومجا ة و 

                                                           

  08(، ص  2331)الواهرة: دار السلم،  ، وود التلم  مإ وجوة الموي اإلسلميحم،ا بشتاجي، 801 
  20، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء، 135 

  00الورأن، السورة النساء مإ األ ة  801 
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إلمنا الوبء )) شيي وساااشم:  فع،اة هذه الطائمة قولي صاااش  هللا وبء ملإ أساااشم  ش   ا ي رجل،

 802 ((ملإ أ تق

عِن مهي اليت  سا،وأا احلاصاارة، وكذل  ابل  واللم هي  ناهم احلصاار و  )إلمنا ( 

ون وب أإل أن ب  ك يي اريه:م  اصاااااا ابحملكوم  شيي ب  شااااااركي فاحلصااااار هو أن  كون احلك

تعاىل  هذه الطائمة  ش  أن قوليقالوا الوول إلب لش،عتق فو  املباشاااااااار  و وسااااااااب ممووم هذا 

و الباحث  801أن  ل  ىف صااااار اإلساااالم أميا كم، منسااااو ة أب ة املوار ث و الذ إ  وات و 

أن  ش   هم  وولواذا اإل تلع مييل إلىل قول مال  والشااااااافعي واللورإل وداود ومجا ة و ىف ه

  وا املوابة اري صحيح أإل ب وبء ملإ أسشم  ش   ا ي رجل 

السااابق قالوياس لي أربعة أركان وهي أصاال/مويس  شيي، واملويس/المرع، ظور البيان 

ذل  كان األصاال هو  وا املوابة والمرع هو التلم  والعشة هو فش 800العشة وحكم األصاال، و 

 وابة املشاااااااااااااوورة ىف احلنمية هي اإلابحة فكاناحلكم اإلابحة  ألن املاملسااااااااااااا ولية والتعو ض و 

 التلم  إلابحة  

،ا  وسااااا  ساااااتا  حمث ب  الزرقاء أراء العش،اء ا اوألون ان،يع أ واع التلم  ملل األ

الرمحإ  يساااااا   قال األسااااااتا  حم،ا  وساااااا  موساااااا  ىف جمشة األهرام  موساااااا ، األسااااااتا   با

لتلم  ا  التعاون اليت تميا ا ت،ع و رو   مإ ضاااااااقتصاااااااادإل: إلن التلم  بكل أ وا ي ضااااااار اإل

                                                           

(، 8002)الواهرة: دار السااالم،  1، ا شا و أا ة املوتصاااا باا ة ا توا أمحا بإ رشااا،  أبو الوليا حم،ا بإ أمحا بإ حم،ا بإ 802 
    2300ص  

   2301-2300ص  ، و أا ة املوتصا باا ة ا توا أمحا بإ رشا،  أبو الوليا حم،ا بإ أمحا بإ حم،ا بإ 801 
139 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 323. 
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 ا أ ي ب أبس بي أرى شاار شااركة اليت تووم ابلتلم  أ ضااا  و  ش  احلياة  ميا امل مإ ك،ا  ميا ال

إل ا  ل مإ الراب  مبعِن أن امل مإ  شيي إل ا  اش املاة املنصوص  شيوا ىف  وا التلم  اسرتد 

ا  أمحا طي السااااانوساااااي صاااااحح موياس بِ  أن شااااايخي األساااااتو  813ما دفعي فو  دون ألايدة 

 التلم  ابملوابة 

سان جتش  لنا حاجة اإل لتلم  هو حاجة لشناس بوولي:   و ث رأى الزرقاء  ش  أن ا

واا  ظام األحوال األ رى اليت ب تغطي ش  اار األ طاار ىف ا اابت و  إلىل طر واة  تغشاب هباا

ب ي و  خمتش  وجوه مناشااطي ومسااا ي ق حياتي ىف ل   ش  طول طر التلمينات اإلجت،ا ية، و 

رات مجا ة كبرية تشااارتك قاب بطر وة تعاو ية تتضاااافر فيوا و ميكإ أن  تحوق  ل  لكل فرد إل

جير ما جير  شيي مإ ضااااارر  ل  ألن دفع األ طار مرد املصاااااا  ح   وع  شيي اخلطر و مع ال

إ رأس اري ممكإ ىف أاشااااااب األحوال فيجااااااب الشجوء إلىل رفع ضااااااااااااااررهااااااا بعااااااا الوقوع  

هاذا  اال لناا  ش  أن التالم   ناا الزرقااء هو احلااجاة املو،ة اليت وجب أن و  818املصااااااااااااااا  

  ستوىف بي لافع املشوة اليت تصيب الناس 

لتكون أساااااااسااااااا ملإ فحجات مصااااااطم  أمحا الزرقاء مإ قبل فوي احلجات الكافة 

ور  ش  أ ي ، فظإل ا  ظران مإ ترتيب إلجتواده أإل ىف اسااااااااااتنباط حكم التلم أاب  التلم   و 

  ستخام اإلجتواد ابلرأإل حيث كان العول أاشب مإ النصوص الشر ية 

                                                           

  21، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء،  141 

   810، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء، 141 
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أو  سااااااااتطيع أن  وال  ش  أن إلسااااااااتنباط احلكم  إ التلم  ملصااااااااطم  أمحا الزرقاء  

لنول   لكإ العول أاشب مإ ار التشااااااار عية اإلساااااااالمية النوشية والعوشية  و ا ت،ا  ش  املصااااااااد

، و سأما اإلجتواد ابلعول هو ملل الوياأن والساااااااااااااانة النبو ة، و ابلنول هو الور كاان اإلجتواد 

  ول قول العش،اء املصشحة )احلاجة العامة(، والووائا المووية و 

 مصطفى أمحد الزرقاءحكم التأمني بني وهبة الزحيلي و  مقارنة استنباط .ح

ظور المرق ب  وهبة الزحيشي ومصاااااطم  أمحا الزرقاء ىف اساااااتنباط حكم التلم  ك،ا 

البيان املاضاااااااااي  وأما موار ة اساااااااااتنباط حكم التلم  لوهبة الزحيشي ومصاااااااااطم  أمحا الزرقاء 

  ك،إ أن  شر  الباحث ىف اجلاوال األيت:

 مصطفى أمحد الزرقاء وهبة الزحيلي الدليل الرقم
التأمني  القرأن 8

 التعاوين
: 2املااااااائااااااااة مإ األ اااااااة 

ربرِر  شاااااَ  الاااااْ وا  اااااَ اَو اااااُ عاااااااَ َوتااااااَ
 َوالتاَّْوَوى

: وتعااااو وا  ش  2املاااائااااة مإ األ اااة 
 الرب والتووى 
َا  ُرر ُا الشَّْيطَ : 08سورة املائاة  اُن إلرمنَّ

َنُكُم اْلَعَااَوَة َواْلبَاغْ  اءَ أَْن  ُوقرَع بَاياْ )  ضاااااَ
وهذه األ ة بين  موصااااااااااااااود املوامرة 
 والتلم  ب  ش،ل  ش  هذه األ ة(

الطططططططتطططططططأمطططططططني 
 التجاري

: وأحاااال هللا 222البورة 
 البيع وحرم الراب

قُ )): 221الاابااواارة   ميااَْحااَ
ْريبر  الااااااااااااااارِرابَ  اّللَُّ   َو ااااااااااااااااُ

 ،الصََّاقَاتر 
ا ايَ  :221الاابااواارة  واااااااَ  أَ اااُّ
ذر ااإَ  ناُاوا الاااااااَّ وا َآمااَ  اّللََّ  اتاااَّوااُ
ا َوَ ُروا  لرِرابَ ا مرإَ  بَوريَ  مااااَ
ُتمْ  إلرنْ    ُمْ مرنر َ  ُكناْ
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الطططططططتطططططططأمطططططططني  احلديث 2
 التعاوين

قال رساااول هللا صاااش  هلل 
  شيي و سشم ترى امل من 
ىف تاااارامحااااواااام وتااااوادهاااام 
وتعاطموم ك،لل اجلسااااااا 
إل ا اشتك   ضوا تاا   
لي سااائر جساااه ابلسااور 

 واحل،  

أ  رساول هللا صاش  هللا  شيي وسشم 
 ااإ باايااع الاااغاارر )أراد الااناااي هباااااااذا 
احلااا ااث هو بيع املضاااااااااااااااام ، وبيع 
امللقيح، وبيع ضااا بة الوا ص، وبيع 

ار  ش  األشااااااجالغائص وبيع الل،ار 
قباال أن  باااو صاااااااااااااالحوااا، فشااذلاا  
التلم  ب  شااااااااااااا،ل التلم  أل ي مإ 

لغرر ا العوود الواضاااااحة أإل ليس فيي
امل،نوع شاااار ا بل مإ النوع املوبول( 
الغرر ىف التااالم  ليس ممنو اااا ولكإ 

 موبوب 

الطططططططتطططططططأمطططططططني 
 التجاري

أ  رسااول هللا صااش  هللا 
 شياااي و سااااااااااااااشم  إ بيع 

ل ملااالغرر )كااان التاالم  
باااايااااع الااااغاااارر( الااااغاااارر ىف 
الاااااواقاااااع هاااااو كااااالاااااري، ب 

  سري، وب متوس  
 قاس وهبة الزحيشي التلم  ببيع الغرر  القياس 0

األصااااااااااااااال: هو البيع الغرر، والمرع: هو 
التلم ، واحلكم األصاااااال: احلرام، العشة: 

 التعو ض 

قااااس الزرقااااء التااالم  بعواااا املوابة   
كاااان األصاااااااااااااااال: هو  واااا املوابة، 
والمرع :هو التااااااالم ، والعشاااااااة: هو 
املسااااااااااا ولية والتعو ض، واحلكم: هو 

 اإلابحة 
اإلجتهطططاد  1

 اجلماعي
وهو م متر  ش،اااء املسااااااااااااااش،  اللاااين ىف 

م  وم متر  ش،ااااء  8012الوااااهرة  اااام 
م، قا  8022املساااااااااش،  الساااااااااابع  ام 

أجااااأل التااالم  التعاااااوين  ولكإ التاااالم  
ز  ئالتجارإل أو  و الوساااااااا  فوو اري جا

ك،ا قرره امل متر العاملي األوىل لإلقتصاااد 
 م 8021اإلسلميم  مكة املكرمة ام 

- 
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أقطططططططططططططططوال  5
 العلماء

مي فتوى العامل المويي ابإ  ابا إ  إ  ر 
 التلم  البحرإل 

األسااااااااااتا  حم،ا  وساااااااااا  موساااااااااا ، 
األساااااااااااتا   با الرمحإ  يسااااااااااا  )إل ا 
ليس فيي الراب( واألسااااااااااااااتا  أمحا طي 

التلم  الساااااانوسااااااي صااااااحح موياس 
 ابملوابة 

 املصلحة 6
 )احلاجة(

ب  عرِب وهبااااة الزحيشي  إ احلاااااجااااة ىف 
 التلم  تبيحي

أن التااالم   ناااا الزرقااااء هو حااااجاااة 
لشنااااس و شزم وفاااائاااي لسااااااااااااااوول أمور 
النااااااس وهاااااذا  كون دليل إلابحاااااة 

 التلم  
الطقواعططططططد  2

 الفقهية
- 

 األصل ىف املعامشة اإلابحة

هناااااااك األمور اليت  ثر اإل تلع ب  وهبااااااة الزحيشي  موم مإ هااااااذه البياااااااانت 

ومصاااطمش  أمحا الزرقاء ىف اساااتنباط حكم التلم   و أما األمور ُ ثِر بينو،ا ىف ىف اساااتنباط 

 حكم التلم  هي ك،ا  شي:

 إل تلفتو،ا ىف فوم حويوة التلم   8

ر اليت أواااا األحكاااام فاااالتااالم   ناااا مصااااااااااااااطم  أمحاااا الزرقااااء ليس فياااي األمو 

اجلوالة  أماواجلوالة ولكإ الغرر اري مضاار   و لو كان  أقر  ش  أن فيي الغرر اإلساالمية 

 مشكشة متنع تنميذ العوا إلىل ىف التلم   ب ت دإل 

أماااا التااالم  التعااااوين  ناااا وهباااة الزحيشي ليس فياااي األمور املنوياااة ابألحكااااام 

 ات وأما التلم  التجارإل هناك األمور املنوية اإلساااااااااااااالمياة أل ي مإ  وا التعاون والترب 

 ابألحكام اإلسلمية ألن فيي الغرر، واجلوالة والراب واري  ل  
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ابلنسااااااااااااااباة إلىل هاذا اإل تلع كااان ب أي اذان ملال األدلاة املسااااااااااااااوماة، فوهباة 

الزحيشي أي اذ األدلاة تنااسااااااااااااااب بمو،اي  إ التالم   وكاذلا  مصااااااااااااااطم  أمحاا الزرقاااء 

  مإ األدلة اليت تناسااااااااااب بمو،ي  إ التلم  الذإل خيال  بموم  سااااااااااتنب  حكم التلم

 الزحيشي 

 وجود اإل تلع ىف فوم احلا ث  2

كاان الزحيشي والزرقاء أي ذان  مس احلا ث  إ بيع الغرر )أ  الني صاااااااااااااش  

هللا  شيي و ساااااااااشم  إ بيع الغرر( ولكإ لكل واحا منو،ا الموم اري متشاااااااااابي  فالزرقاء 

احلاا اث الاذإل أراد بي الني صااااااااااااااش  هللا  شيو وسااااااااااااااشم هو بيع قاال أن موصااااااااااااااود هاذا 

املضاام ، وبيع امللقيح، وبيع ض بة الوا ص، وبيع الغائص وبيع الل،ار  ش  األشجار 

قبل أن  باو صاااااااااالحوا، فشذل  كان التلم   ناه ب  شاااااااااا،ل  ش  هذا احلا ث أل ي 

 النوع املوبول مإ العوود الواضحة أإل ليس فيي الغرر امل،نوع شر ا بل مإ 

فوهبة الزحيشي قال أن هذا احلا ث أسااااااااااس ىف  رمي التلم  ألن التلم  وبيع 

 الغرر  شاهبان  فواسو،ا الزحيشي ألأ،ا قا استوىف أركان الوياس  

 وجود اإل تلع ىف الوياس  0

وهبااة الزحيشي ومصااااااااااااااطم  أمحااا الزرقاااء خيتشمااان ىف اسااااااااااااااتخااام الوياااس  إ 

اس التااالم  ابلبيع الغرر  حياااث كاااان البيع الغرر حيتوى الغرر التااالم   كاااان الزحيشي قااا

الذإل  مساااا العوا والتلم  فيي الغرر أ ضاااا وهذا  مساااا العوا  وهبذا كان الشاااي  وهبة 

 الزحيشي حِرم التلم  
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مصاااااااطم  أمحا الزرقاء قاس التلم  ابملوابة حيث كا   العشة املساااااااااو ة ب  

  ة / التعو ض  حين،ا  نا املذهب احلنمي هو  صح العواالتلم  واملوابة وهي املس ولي

وهبذا أاب  الشااااااااي  مصااااااااطم  أمحا الزرقاء  812ك،ا قالي األسااااااااتا  أمحا الساااااااانوسااااااااي 

 التلم  

 وجود اإل تلع ىف   ظر حاجة الناس  ش  التلم  )املصشحة(   1

 ناااا وهباااة الزحيشي إلن حااااجاااة النااااس إلىل التااالم  اري متعيناااة، إل  ميكإ  ويق 

ع مني بطر ق التلم  التعاوين الوائم  ش  التربع وإللغاء الوسااااااااااااي  املسااااااااااااتغل حلاجة اهلا

 الناس الذإل  سع  إلىل الربح وهو شركة الض،ان 

أمااا  نااا مصااااااااااااااطم  أمحااا الزرقاااء كااان حاااجااة الناااس  ش  التاالم  هي احلاااجااة 

املو،ااة ألن ب ميكإ أن  تحوق ضاااااااااااااا،ااان اار األ طااار ىف ا ااابت واألحوال األ رى 

لكل فرد إلب بطر وة تعاو ية تتضاافر فيوا وتشارتك قارات مجا ة كبرية مع المرد املصا  

ح   وع  شيي اخلطر وجير ما جير  شيي مإ ضااارر  ل  ألن دفع األ طار اري ممكإ ىف 

 أاشب األحوال فيجب الشجوء إلىل رفع ضررها بعا الوقوع  إ رأس املصا  

   الباحث مكا تي يف أإل الوول مإإلىل مجيع البياانت الساااااااااااااابوة، فيشااااااااااااار  وفوا

الووبن ىف مساااااااااااااااللااة التاالم   تبعااي  فوااذه املساااااااااااااااللااة كااان الباااحااث ميياال إلىل قول وهبااة 

 سبا  األتية: الوحيشي، ل

                                                           

  21، ص  الشر ي فييوالرأإل  ظام التلم  حويوتي مصطم  أمحا الزرقاء، 142 
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رام ىف حكم التلم ، أب ي وضاااع احللل واحل إلحتياطا ىف  ا ا هكان وهبة الزحيشي أكلر   8

أن  هااذا  ااال  ش التاالم  التجااارإل  و أاب  التاالم  التعاااوين وحِرم هبااذا موضااااااااااااااعو،ااا و 

امح ليس وهبة الزحيشي  تسااااااااام  و الزحيشي هو اتواء الشااااااااابوات  شاااااااااية الوقوع ىف احلرا

رى هذه لو وجا بعض العش،اء   حىت حيك،وا ابلشااابوات املنوية و الشااابوات ىف التلم 

 الشبوات ب متنع العوود ملل قول الزرقاء   

الزرقاااء  ينااالغرر ك،ااا بيِ   الزحيشي، ليسالماااحش ك،ااا بِ  أن الغرر ىف التاالم  هو الغرر   2

ويث كان الغرر  نا الزرقاء هو الغرر اليسااااااااااااري الذإل ب  ضااااااااااااار العوا  كان الغرر  نا 

ن  ااافع قباال، فااامل مإ  شيااي أ ماااحش لشطرف  ك،ااا ب  الزحيشي مإالالباااحااث هو الغرر 

ملا  ساااايحصااااال  ش  موابل ابلتايلإل إل ا كان ساااايحصاااال اخلطر املتوقع و ب  ار الوساااا  و 

كذل  الشااركة تسااتشم الوساا    ارإل مواار ما سااوع حيصاال  شيي و بدفع مإ أقساااط و 

 وقع اخلطر وهذا ارر ىف ب تارإل ما ا سااتافعي إل اب تارإل إلن كا   سااتافع أم ب، و و 

ارر ىف حماال العوااا  فشااذلااا   وافق البااااحاااث بوول وهباااة الزحيشي  إ الغرر يف العوااا و 

 رمي التلم    هو سببالتلم  

ة، فاأل ة  واس ابملواب الوياس الذإل هوزرقاء ىف التلم  و فالوياس الذإل اساااااتخامي ال

الىت تكون  ،اة األساااااااس ىف املوابة  نا احلنمية هي منسااااااو ة أب ة املوار ث  هبذه املسااااااللة  

ل )املوابة( ب  ُطبق أ ضااااااااااااا األصاااااااااااكان الباحث رأى  ش  أن هذا الوياس ب حيصااااااااااال ألن 

اس التلم  ابلبيع أب ي ق نسااااااوخ األ ة  نوا، فشذل  المرع ب  طبق أ ضااااااا  خيتشموا الزحيشي،مب

  بعاه  إ وقوع احلرامالغرر وهذا  نا الباحث أقر  لشحسإ و 
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 الباب الرابع  

 اإلختتام

 اخلالصة .أ

ا ا تش  الشااار ية تمصااايشيا، فشذك ق التلم  هو العوا احلا ث الذإل ب  بيني النصاااوص  8

املعاصااااااااااااارون  ني  وكا   ثلثة المروق ىف رأإل التلم   األول المرقة اليت أابحوا التلم  

واللاااين الااذ إ حرموا التاالم  كشااي واللااالااث الااذ إ أابحوا التاالم  التعاااوين وحرموا التاالم  

 التجارإل الذإل فيي الراب والغرر 

كم كان حلذإل اهتم إبجراء احلكم اإلساااااالمي و  إ اوهبة الزحيشي أحا املعاصاااااار ف

عاوين ألن فيي الت التلم   ناه  نوساااااام  ش  قساااااا، ، األول هو اإلابحة  عين ىف التلم 
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التعااااون ب  النااااس بتخمي  مصاااااااااااااايبتوم و اللااااين احلرم أإل ىف التااالم  مإ الترب اااات و 

،ار لغرر، الراب و الومياة ملل االتجاارإل ألن فياي النعااصاااااااااااااار املنوياة ىف األحكم اإلساااااااااااااال

لوكالة اذإل  شااااااارتك ىف التلم  هو اهلبة، واملضااااااااربة، و كان العوا الوالرهان واري  ل   و 

وكان إل ادة التلم   ناه كحكم التلم  وإل ا وجات املشااااااااااااااوة  ناما مل تتعامل  ابألجر

  خماااالماااا لوهباااة الزحيشي، كاااان إل اااادة التااالم  التجاااارإل فوو  كون جاااائزا لش،صااااااااااااااشحاااة

أمحا الزرقاء أحا املعاصاااااار إ الذإل أاب  التلم  إبطلق بشاااااارط أن ب  كون  مصااااااطم 

فيي الشرط الذإل  تعشق ابلراب  وحجاتي هي كان الاااااااااتلم  هو العوا الذإل احتجي الناس 

ىف  أما الشااااااااااابوات اليت قا أقرها املا عون ىف التلم  ب جترإلبة بينوم  و لتخمي  املصاااااااااااي

 وأما حكم إل ادة التلم  ملل حكم التلم   ناه  كتابي التلم  ك،ا  ناقشااااااوا الزرقاء ىف

  عين جائز ىف  اتي 

إل تلفتو،ا ىف فَاْومر التلم  قا  سااااااااااابب اإل تلع ىف  ا ا حكم التلم  واساااااااااااتنباط   2

حك،ااي، كااان الزرقاااء أكلر اجتوااادا ابلرأإل ولو  سااااااااااااااتنااا  ش  الورأن والساااااااااااااانااة النبو ااة  

ابملوابة(، أقوال العش،اء، املصااااااااااااااشحة، والووا ا فاسااااااااااااااتنباط حك،ي ملل: الوياس )قاس 

،اا  ش  ا ت المووياة  وأماا اسااااااااااااااتنبااط الشااااااااااااااي  وهباة الزحيشي ليس موافواا لشزرقااء أل اي

املصااااادر التشاااار عية اإلساااالمية النوشية والعوشية متساااااواي وهي ملل الورأن الكرمي  والساااانة 

ياس    اإلجتواد اجل،ا ي والواملطورة واإلجتواد ابلرأإل املعت،ا  ش  رو  التشاااااااااااااار ع ملل 

هذا  ال  ش  أن وهبة الزحيشي قا احتاط ىف اسااااااااااانتباط حكم التلم ، أل ي  عرب  ش  و 

 التلم  هو العوا احلا ث الذإل حيتاج الموم الع،يق ليستنب  حك،ي  
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 التوصيات .ب

 دو ُوج ألال ما األأ الزحيشي وهبة شاارحي قا الذإل التلم  فوم ىف الع،يوة الاراسااة  تاج  8

 وهبة بوول  ناساااب ب فيي البيان  كون حىت كافة التام   شااار  ب الذإل املراجع بعض

 التلم  رمح أ ي  ش   ُكر املراجع تش  ىف الزحيشي وهبة الشااااااي  كان ويث  الزحيشي

 التلم  حرم ولكني كافة التلم  حيرم فل  مباشااارة كتابي ىف  بحث وإل ا إبطلق، كشوا

 الضللة تكون ب لكي هبا الويام حيتاج الاراسة وهذه  التعاوين التلم  ب فو  التجارإل

  العشم ىف

 ىف  وجا ب الذإل احلا ث احلكم حويوة ليموم مينعنا ب اإل تلع  كون أن  نبغي و  2

  ة اص لش،س،  العشوم ألايدة ىف رمحة أصبح كو ي بل النبية السنة أو الورأن

 التلم  ىف شااااارحي ألن الزحيشي، وهبة الشاااااي  شااااارحي الذإل التلم  إلطلع كلرة  تاج  0

 ىف الشااااااار ي اإلقتصاااااااادإل لشحكم كاملا لت إل تبارا  كون أن  صاااااااشح الباحث  نا

  األ او سي

 



 

115 
 

 ربيةعال املراجع

 الكتب .أ

   1ا شا   املوتصاااااااااااباا ة ا توا وأا ة    أمحاأبو الوليا حم،ا بإ أمحا بإ حم،ا بإ ، بإ رشاااااااااااا
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  دون السنة  اإل تصامالواهرة: دار   التلم حكم الشر عة يف  وود   حس  حاما، حسان

  8002  األألهارالواهرة:   التلم     حم،ا ش، اخلمي 

  2331  دمشق: دار المكر  اجلزء اخلامس  الموي اإلسلم وأدلتي  وهبة، الزحيشي

  2332  دمشق: دار المكر  املعاملت املالية املعاصرة  وهبة، الزحيشي

يوت: م سااااااسااااااة ب  الطيعة األوىل   ظام التلم  حويوتي والرأإل الشاااااار ي فيي  مصااااااطم  أمحا، الزرقاء
  8011  الرسالة

  للاينادمشااااااااق: جمشا أ ،ال أساااااااابوع الموي   حكم التلم  ىف الشاااااااار عة اإلساااااااالمية  حم،ا أبو، ألهرة
8018  

  2332   ،ان: در النمائس  لية املعاصرة ىف الموي اإلسلمياملعاملت املا  حم،ا  ل،ان، شبري

  8013  املكتب اإلسلمي بريوت:  احللل و احلرام اإلسلمي   وس ، الورضاوإل

  دون السنة   امإ: بي  األفكار الاولية  سنإ أبإ ماجي  ابإ ماجة، الوزو ين

  2338  لوشمادمشق: دار   الطبعة األوىل  وهبة الزحيشي العامل المويي املمسر  با ع السيا، الشحام

  2381  املعوا املايلالرايض:   ما ل إلىل أساسيات التلم   م سسة النوا العريب السعودإل
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 العلمية ثو البح .ب

 البحث اري التصا ر   2330التلم  التعاوين  معوقاتي و استشراع مستوبشي ،    ساشي،ان، العاألمي

سالة الر   ظر ة العوا لاإل الشي  مصط  الزرقا: دراسة فووية موار ةن  سامي  اانن  العجورإل
  2380  ازة: جامعة األألهر  املاجسرت ة

  لكو  اكو ا : جامعة   البحاث  إل اادة التالم  العوباات واحلشول   باا العز ز  شيماة، الوصااااااااااااااار
2331  

  التلم   ش  الا ون دراسااااااااة موار ة ب  التلم  التعاوين و التلم  التجارإل   ،اد حم،ا فويم، املز إ
  2382  عة اإلسلمية بغزةاجلام

 املراجع من اإلنرتنت .ت

 .wwwأمحااا الزرقاااء فويااي العصاااااااااااااار و شااااااااااااااي  احلووق ،مصااااااااااااااطم   بااا الناااصاااااااااااااار ابو البصااااااااااااااال، 

Naseemalsham.com،    8 ص   28/32/2382أو ش  التار  

-http://kfip.org/ar/shaikh-mustafaلشاااي  مصاااطم  أمحا الزرقاء، ملش  فيصااال العاملية المائزة، ا

alzarkaa/،    28/32/2382أو ش ، التار  

اد اللاين، اجلزء العجمشة جم،ع الموي اإلساالمي، جم،ع الموي اإلساالمي التابع ملنظ،ة امل متر اإلساالمي، 
، http://shamela.ws/browse.php/book-8356#page-544  أو شإ، 102(، ص  8010) 2

  2382 مارس 81التار   

  28/32/2382أو ش ، التار   لشي  مصطم  أمحا الزرقاء، املش  فيصل العاملية المائزة، ا

 2033: اإلصاار التسعة، الكتب الشر   احلا ث موسو ة

الااااااااعاااااااالمااااااااة مصااااااااااااااااااااااطااااااااماااااااا  أمحااااااااا الاااااااازرقاااااااااء وفااااااااوااااااااي الااااااااواقااااااااع،  ااااااااوساااااااااااااااااااااا  قاااااااارضاااااااااااااااااااااااوإل، 
http://www.feqhweb.com/vb/t899.html#ixzz4ZKRGiK9n،  اااااااشااااااا ، الاااااااتاااااااار ااااااا  أو 

28/32/2382  

http://shamela.ws/browse.php/book-8356#page-544
http://www.feqhweb.com/vb/t899.html#ixzz4ZKRGiK9n
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