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 الصور والبدائل واألحكام  :التأمين المعاصر 

 1كريا ز حبيب هللا  عبد الوهاب مهيوب مرشد عبده عامر

 

 قدمة امل
حجام كثري من رؤساء األموال عن التجارة بسبب املخاااةرة فكرة التأمني جاءت نتيجة إل

ختفف خوف اخلطار احملتمل من احلريق، والتلف، والغرق،  وبسبب حوادث اخلسارة، حىت 
قعة حمتملة غري متوقعة يذهب فيه راس املال، وأول مااا نةاااة التااامني االهنيار، وحدوث واو 

نتيجاااة الحجاااام رؤسااااء االماااوال عااان االساااتثمار وهاااذا بااادور  اد  التاااا ري علااا  يف اورابء 
حااىت  التقليااد االقتصاااد القااومل وعلاا  م اار  عماال املفكااروش علاا  منةاااء  ااركات التااأمني 

قاادار الطار ااة مقاباال مبلاال ماان املااال يدفعااه تاانمن لااه اخلسااارة لأتضاامن للتاااجر املتاااجرة و 
ا ااااياد يقدمااااه لةااااركة التااااأمني وتقااااوم بتعويضااااه ملا حصاااال لااااه خسااااارة، و  اااارت الاااادول 

هتمام رجال ابحيزاً كبرياً التامني  غل يف اآلونة األخرية و اإلسالمية تباعا هبذ  الةركات، 
ن األسااباا الاات أدت م  وماا  وغريهااا،اخلدميااة األعمال يف األنةااطة التجاريااة والصااواعية و 

عقااود والبااديل اإلسااالمل انتةااار التااأمني التجااار  يف البلااداش اإلسااالمية العوملااة التجاريااة، 
طريقاااة تعاونياااة األمتانياااة بيهااادف م  تقااادة اخلدماااة أو التكاااافلل ذالاااذ  التاااأمني التعااااو  

جمموعااة ماان  فكاارة التعاااوش بااني  علاا و  مةااروعة خاليااة ماان الغاارر والااراب وسااا ر احمل ااورات،
كااوارث والتعاااوي  الاألفااراد علااا  أساااس التعااااوش والتكافاال والتضاااامن الحتمااال حااادوث 

فهو ن ااام يهاادف ابلتكافل  املخاةرتوزيع  التامني عن ةريقللمخاةر يف احلياة العملية، و 
حالاااة  م  تفتيااااث  ار املخااااةر املادياااة عااان ةرياااق توزيعهاااا باااني أكااا  عااادد مااان األفاااراد يف
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 2 الصور والبدائل واألحكام التأمني املعاصر: 

اجلمعياااات والتااامني التعااااو  ماان العااادات املوتةااارة يف ا تمعااات وموهااا  ،حاادوث الضااارر
معيواااً ماليااا يرتبااوش علاا  كاال مةاايد مبلغاااً حبياا  اخلريية الت توةااأ بااني أهاال القاار  واملاادش 

حبا ااة وغاارم افيفااا ملااا ناازل بااه، لطوارئ حياا  يصاارف موااه ملاان أصاايب ليوضع يف صودوق 
يسااهف فيااه كاال الااذ  الاات توةااأ بااني املااوافني للطااوارئ التعاونيااة معيااات جلاوأيضااا أعمااال 

 مواف مببلل معني، ويعطل موه احملتاج الذ  توزل به مصيبة. 
 

 مشكلة البحث: 
احلياة أصبح التأمني يف العصر احلاضر من املعامالت السا دة يف مجيع جماالت 

قتصاد  دخواًل  ف وجو  الوةاط اال، بدخوله التجارة والصواعة والزراعة ومع اإلنسانية
 اختيارايً أو مجبارايً مما يستدعل أش يعرف صور  وأحكامه يف الةريعة اإلسالمية. 

 
 التأمني تعريف املبحث األول: 

: األَماُش و األَموُة مبعىن، وقد أِمَن أَماانً و أََمَوًة بفتحتني فهو  ِمٌن و  َموُه غري  من يف اللغة
اشِ  ِن واألمااَ ن و  مواااث غااري  ماان األماان و األماااش و األماان ضااد وقااد أمواااث فااأان أماا  2األمااِ

 واملقصود موه ةمأنيوة الوفس وسكوهنا بتوفري أسباا الطمأنيوة. ، 3 اخلوف
عقااد يااتف بااني  ااركة التااأمني ومسااتأمن معااني تتعهااد هااذ  الةااركة مبقتضااا  االصطالح: يف  

لاال مااا  م املسااتأمن باادفع مبباادفع مبلاال ماان املااال، عوااد حاادوث خطاار معااني، مقاباال التاازا
  4حمدد

 
 . 1/11ج" أمن"مادة الصحاح خمتار 2
 . 22/ 13ج"  أمن" مادة العرا لساش 3
 . 131ص  قلعيب رواس حممد  /د  لفقها أصول يف اإلسالمل االقتصاد يف مباح  ان ر 4



 3 حبيب هللا زكريا ، مهيوب مرشد عبده عامر عبد الوهاب

)عقااااد يلتاااازم املاااانمِنن مبقتضااااا  أش يااااند  م  املااااَنم ن لااااه أو م  القططططانيونييني: يف اصطططططالح 
املسااتفيد الااذ  ا اايط التااأمني لصاااحله مبلغاااً ماان املااال أو ميااراداً مرتباااً أو أ  عاار  مااا  

دفعة وللك ن ري قسط أية  خر يف حالة وقوع احلادث، أو اقيق اخلطر املبني يف العقد، 
  5 مالية أخر  ينديها املنم ن له للمنمِنن(

  
 التامني التعاوين : املبحث الثاين

وسااااا ر  الغاااارر والااااراببطريقااااة تعاونيااااة خاليااااة ماااان  تقاااادة اخلدمااااةيهاااادف التااااامني التعاااااو  ل
حمف اااة احمل ااورات، وللااك بتقاادة املساااتأمن ا ااياكات مت عاااً هبااا كليااااً أو جز ياااً لتكااوين 

موها التعويضات عود وقوع الضرر املنمن ضد ، وما يتحقااق ماان فااا   بعااد  دفعي ميوية  
هااف األسااس الاات أو ، التعويضااات واملصاااريف واقتطاااع االحتياةيااات يااوزع علاا  املسااتأموني

، الوقااف علاا  ساابيلالتاا ع ، و التاا ع عاان ةريااق ا بااةالتااامني التكااافلل  ا  ااركاتيقااوم عليهاا 
مااال التاااأمني علاا  أساااس املضااااربة ن ااري حصااة مااان  اااركة مااديرة ألع هااار املضاااربة، ابعتبا

مببااالل نقديااة ليااند  موهااا وصااورته اكتتاااا يلتاازم فيااه أ ااخاص  6  الربح عن تلااك األعمااال
التعااوي  أل  مكتتااب مااوهف عواادما يقااع عليااه اخلطاار ، فاااملنمن واملسااتأمن يف هااذا الوااوع 

ف اخلسااا ر الاات قااد ا التأمني بل لتخفياا ال يسعوش لتحقيق ربح من وراء هذو جهة واحدة، 
، وهواااد صااور عديااد  للتااامني التعاااو  7تلحق ببعضهف، وتدار الةااركة بواسااطة أعضااا ها.

 موها:
 التأمني التعاوين الصورة األوىل: 

 
 . 747 مادة املصر  ملد ا القانوش ان ر 5
  اإلسالمية، للمصارف الثا  املنمتر: دمةق) التكافلل التأمني أسس غدة أبو الستار عبد : أن ر 6

 م 13/3/2007  -11
 جهله  التاجر يسع ال ما الصاو ، صالح املصلح، هللا  عبد:  أن ر    7



 4 الصور والبدائل واألحكام التأمني املعاصر: 

يةيد جمموعااة ماان األفااراد باادفع مبلاال معااني تعاااوانً ويتفقااوش علاا  تعااوي  ماان تواازل عليااه 
)هااو أش تتااوال  مجعيااات املهااذا: أو نفااس جاااء يف  اارح انزلااة أو ثاادث لااه فيفقااد مااال 

تعاونية جيمع أعضاءها األخطار الاات يتعرضااوش  ااا، ويلتزمااوش بتعااوي  ماان يلحقااه الضاارر 
موهف، وللك من اال ياد الذ  ينديه كعضو، وهو ا ياد متغري يزيد أو يااوقحب حبسااب 

ا ااياكه  وقد ال يدفع العضااو قيمة التعويضات الت تلتزم اجلمعية أبدا ها يف خالل السوة،
مالن عود وقوع اخلطر، وبقدر نصيبه من التعوي .. وهل مجعيات ال تستهدف الربح وممنا 
التعااااوش جلااا  اخلطااار أو الضااارر الاااذ  يلحاااق أبحاااد األعضااااء بتوزيعاااه علااايهف مجيعااااً، ملش 

تاا ع يكااوش القسااط أو اال ااياد يف هااذ  اجلمعيااات التعاونيااة ماان قبياال التاا ع، وهااو عقااد 
وهاااذ  اجلمعياااات هااال الصاااورة الوحيااادة الااات أقرهاااا مااانمتر جمماااع البحاااوث  يقااار  اإلساااالم،
م وضرا املثل فيه بصواديق الزمالة الت يقوم هبااا موافااو  ااركة أو 1965اإلسالمية لعام 

عبااارة عاان مجااع هااو ، ف 8مصاالحة لاادفع مبلاال كمعونااة سااريعة ألساارة العضااو املتااويف مااثاًل(
ماان يواازل بااه خطاار مااا، ويرتبااوش  وتساابني بتعااوي املاجااات حل اخلرييااةأمااوال تعاونيااة خرييااة 

 ،عل  كل عضو دفع مبلل معني من املال عل  سبيل الت ع واملنازرة ملا يوزل ببع  األفراد
" ماان التاازم والااربح، وهااو ماان ابيااب االلتاازاموال يقصاادوش ماان وراء للااك التجااارة والكسااب 
َق عليااه، أو حااىت يقاادم زيااد ة املوفااِق أو املوفاا اإلنفاق عل   خحب مدة معيوة، أو ماادة حيااا

وفيمااااا يلاااال اإل ااااارة املوضااااحة ، 9 أو م  أجاااال جمهااااول لزمااااه للااااك مااااا   يفلااااس أو  اااااث
 للقضااي املةيكة، ومن مث  رح األسس املطبقة لتأصيل التأمني التكافلل.

نوا علاا  عاااو وت علاا  اخلااري لقولااه تعااا : )هذا الووع من التااأمني جااا ز  اارعاًذ ألنااه تعاااوش و 
التقااااو  و ال تعاااااونوا علاااا  اإلمث و العاااادوش و اتقااااوا هللا مش هللا  ااااديد العقاااااا   الاااا  و 

) تر  املنموني يف توادهف وتعاوهنف وترامحهف وتعاةفهف، كمثل ، ويف احلدي  [2]املا دة:  

 
 . 13/102  ج ملهذاا  رح ا موع ان ر 8
 75  ص للحطاا زام،االلت أحكام يف  الكالم ارير  9
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قططرر ، وقااد اجلسد الواحد ملا ا تك  موه عضو تداع  له سا ر اجلسااد ابلسااهر واحلماا  (
 10 علطططو زططواأ التطططأمني التعطططاوينللملكطططة العر يطططة ال ططعو ية الفقهططيف يف ااجملمططط  جملطط  

 لأل لة اآلتية: 
األول: مش التااأمني التعاااو  ماان عقااود التاا ع الاات يقصااد هبااا أصااالة التعاااوش علاا  تفتياااث 
األخطااار، واال ااياد يف اماال املساانولية عوااد ناازول الكااوارث، وللااك عاان ةريااق مسااهام 

يصاايبه الضاارر، فجماعااة التااأمني التعاااو  ال يااة ختصااحب لتعااوي  ماان أ ااخاص مببااالل نقد
يستهدفوش جتارة وال رحباااً ماان أمااوال غااريهف وممنااا يقصاادوش توزيااع األخطااار بيااوهف والتعاااوش 

 عل  امل الضرر.
الثااااا : خلااااو التااااأمني التعاااااو  ماااان الااااراب بووعيااااه: راب الفضاااال، وراب الوسااااا. فلاااايس عقااااود 

 األقساط يف معامالت ربوية. يستغلوش ما مجع من املسامهني ربوية، وال 
الثال : أنه ال يضر جهل املسااامهني يف التااأمني التعاااو  بتحديااد مااا يعااود عليااه ماان الوفااع 
ألهنااااف مت عااااوش، فااااال خماااااةرة وال غاااارر، وال مقااااامرة عااااالف التااااأمني التجااااار  ف نااااه عقااااد 

 معاوضة مالية جتارية. 
تثمار مااا مجااع ماان األقساااط لتحقيااق  أو ماان  ااثلهف ابساا الرابااع: قيااام مجاعااة ماان املسااامهني

الغر  الذ  من أجله أنة ء هذا التعاوش، سواء كاش القيام بااذلك ت عاااً أو مقاباال أجاار 
  11 معني

 التأمني االزتماعيف  الصورة الثانيية: 
تقااوم بااه الدولااة ملصاالحة املااوافني والعمااال، فتاانموهف ماان مصااابة والتااأمني االجتماااعل مااا 

 يساااهف يف حصااايلته املوافاااوش وأصاااحاا األعماااال والدولاااة،والعجاااز والةااايخوخة و املااار  

 
  1397/   4/   4 واتريخ(  51)  رقف السعودية  العربية اململكة يف العلماء كبار  هيئة  جملس قرار 10
 . ها

 .  84/  31ج  املهذا  رح ا موع ان ر  11



 6 الصور والبدائل واألحكام التأمني املعاصر: 

جزءاً من مرتب املواف أو العاماال وعوااد هنايااة اقتطاع   ،12الدولة تستقطع ومن صور  أش 
، وعود مصابته بسبب العمل تصرف له نفقات فللموا  اخلدمة تعطل معا اً  هرايً ابتاً 

 ،ماان وراء للااك اقيااق األرابحب وال تقصااد الدولااة العااالج ابإلضااافة م  التعااوي  املواساا 
باان اخلطاااا رضاال هللا عماار فقااد ماار   وهااذا الوااوع ماان التااامني يةاابه الضااماش االجتماااعل

بةيخ من أهل الذمة يسأل عل  أبواا الواس، فقال: »ما أنصفواد، أش كوا أخااذان عوه  
ماان بياااث املااال مااا موااك اجلزيااة يف  اابيبتك مث ضاايعواد يف كاا د،ج قااال: مث أجاار  عليااه 

 : أنواعويةتمل عل   .13لحهيص
 : نيظام التقاعد. النوع األول

وهو أش جتعل الدولة للمواف مرتباً  هراي بعد بلوغه سن معيوة تصل م  مخسة ومخسني 
سوة يف بع  الدول، أو عود مكو ه يف الوايفة مدة معيوة تصاال م  عةاارين سااوة مقاباال 

 اقتطاع جزء من راتبه الةهر . 
 لضمان االزتماعيف. : نيظام اع الثايننو ال

وهااو أش جتعاال الدولااة أو ماان يوااوا عوهااا كمنسسااة الضااماش االجتماااعل أو ا يئااة العامااة 
للتأميوات االجتماعية للمواف والعامل املةيد يف املنسسة تعويضات يف حالااة اإلصااابة 

%( 5م  ) ابملر  أو العجز أو الةيخوخة، مقابل اقتطاع جاازء ماان راتبااه الةااهر  يصاال
هذا القسف بصااور  السااابقة جااا ز  اارعاًذ ألنااه ، و %(10نسسة الت يعمل فيها )وتدفع امل

يوسااجف مااع مقاصااد الةااريعة الاات تاادعو م  التكافاال االجتماااعل علاا  أساااس ماان التاا ع، 
فكاال ماان الدولااة وأصااحاا األعمااال ال يقصاادوش ماان هااذا التااأمني اقيااق األرابح، وممنااا 

واملةيد مت ع اب ياكه ملاان ثتاااج ، افني والعمال ب الت توزل ابملو يقصدوش ترميف املصا

 
 جهله  التاجر يسع ال ما الصاو ، صالح املصلح، هللا  عبد:  أن ر    12
  ص(  الفكر دار:  بريوت) .هراس حممد خليل: قاقي األموال، كتاا  سالنم، بن القاسف ُعبيد  أبو  13
57 . 
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مليااه ماان سااا ر املةاااركني يف املنسسااة أو صااودوق الضااماش، وقااد عاارف الفقااه اإلسااالمل 
 صوراً كثرية له كتأمني الفقراء من الزكاة.

 أنيواع  و  التأمني التبا يلاملبحث الثالث: 

يادفع حامال الو يقاة  املستأمن والةركة، عقد التأمني التقليد  عقد معاوضة بني
مبوجبه أقساط التأمني م  الةركة، وتادفع الةاركة ملياه مباالل التاأمني، عواد تاوافر 
الةاااااروط، وأهاااااف األساااااس الااااات يقاااااوم علياااااه التاااااامني التبااااااد  مجياااااع ماااااا يدفعاااااه 
املساااتأمووش ماااان أقساااااط التااااأمني تكاااوش مملوكااااة للةااااركة، واألرابح احلاصاااالة ماااان 

يف التأمني التقلياد  للةاركة حبكاف كاوش األقسااط قساط كلها مملوكة استثمار األ
مملوكة  ا، وما يستحقونه من مباالل التاأمني أو التعويضاات عواد األضارار املانمن 
عليهاااا ف منااااا يسااااتحقونه حبكااااف عقااااد التااااأمني، ال ماااان حياااا  مهنااااف مسااااامهوش يف 

حصااة يف الفااا    االسااتثمار، وال يسااتحق املسااتأمووش يف التااأمني التقليااد  أيااة
أميين، ف نااه أبساار  مملااود للةااركة، وهااو الااربح املقصااود  ااا ماان وراء عملياااات التاا

 ، وله صور عديدة موها:   14 التأمني
 املطلب األول: صور التامني التبا يل 

 األ ااخاص،التأمني علاا  األمااوال التااأمني علاا  يةتمل التامني التباد  عل  صور عديدة 
 اليت:الوحو ابياهنا عل  املسنولية و التأمني عل  
 : التأمني علو األشخاص الصورة األوىل

صورة التأمني عل  األ خاص أش يتقدم  خحب ما م   ااركة التااأمني إلباارام عقااد التااأمني 
عل  احلياة ملدة معيوة مبوجبه تلتزم الةركة بدفع املبلل املدفوع له مع فوا د  بعد متام املدة، 

 
  اإلسالمية، للمصارف الثا  املنمتر: دمةق) التكافلل التأمني أسس غدة أبو الستار عبد : أن ر 14
 م 13/3/2007  -11
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فع مال قساااطا واحااادا، ومااان صاااور : ماماااه حاااىت ومش   يااادأو دفاااع املاااال لور تاااه مش ماااات بت
التأمني عل  ما قد يصيب عضوا من أعضاء اجلسف، ويف  رح املهذا: )أش التأمني عل  
احلياة، ف نه غري صحيح وال يباح ألنوا   جند لااه حمماااًل ماان الصااحة، ألش وسااا ل الاابطالش 

آلبااق الااذ  بيع الغاارر، كبيااع ا حميطة به من مجيع جهاته، فهو نوع من القمار، ويدخل يف
ال يدر  أيقدر عل  اصيله أم ال، ويدخل يف مسم  الراب الذ  هااو  ااراء درهااف باادراهف 
منجلااة، وياادخل يف بيااع الاادين ابلاادين، حياا  أش املاانمِنن ياادفع قيمااة التااأمني مقسااطة يف 
 ساابيل احلصاااول علااا  دراهااف أكثااار موهاااا منجلااة، أضاااف ملياااه أهنااا ال تقتضااايه الضااارورة وال

ن عقود التأمني ما كاش عل  احلياة، وصورته أش يعقد عقداً عل  مبلل وم  توجبه املصلحة،
مخسة  الف جويه مثاًل تاادفع لور تااه بعااد وفاتااه ملا مااات حبااادث أو مااات حتااف   5000

أنفه ويف هذ  الصورة من القمار الصريح ما يتضح يف جهالة األجل لتعلقه بعلف هللا تعا  
  15 فعه املَنمِنن عل  حياته(لعقد جلهالة ما سيدوالغرر القا ف يف ا

 
 : التأمني علو األموال  الصورة الثانيية

أو ا اادم أو هااو ، أو علاا  البضاااعة أ واااء نقلهااا بااراً أو حبااراً   مني عل  البياث ماان احلريااق،
أوجواً، أو التأمني عل  املتجر من احلريق وهو  أو السيارات وغريها من األ ااياء واألمااوال 

ا بيوااا، يااذكر  ااارح املهااذا صااورته فيقااول: )فصااورته أش يعقااد دفع قسااط حماادد علاا  ماا باا 
 ااااخحب مااااع الةااااركة عقااااداً تضاااامن لااااه بااااه سااااالمة دار ، أو ساااايارته، أو أاث موزلااااه، أو 
بضاعته الت يف متجر ، أو الت يريد نقلها من جهة م  أخر  يف ال  أو البحاار أو مااا م  

ن عليه أش ياادفع للةااركة ضااريبة معيوااة صاحب املال املَنمنِ  للك من خمتلف األموال، ويلتزم
من املال كاال سااوة أو كاال  ااهر علاا  حسااب الةاارط، و تلااف مقاادار هااذ  الضااريبة علاا  
حسااااب املااااال املااااَنمِنن عليااااه الااااذ  يتفااااق الطرفاااااش علاااا  مقاااادار قيمتااااه، وهااااذ  الضااااريبة ال 

 
 . 31/102ج  املهذا  رح ا موع: ان ر 15
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تااأمني علاا  خااالف يسيدها صاااحب املااال علاا  كاال حااال، وممنااا تكااوش خالصااة لةااركة ال
كااف يف أقسااااط التاااأمني علااا  احليااااة، مث تلتاازم الةاااركة لصااااحب املاااال املاااَنمِنن علياااه أبش احل

تاادفع لااه قيمااة هااذا املااال كلااه ملا هلااك أو تلااف حباارق أو غاارق أو غااري للااك مااا دام عقااد 
  16 التأمني قا ماً، ولو   يدفع صاحب املال من الضريبة مالن دفعة واحدة (

  ؤولية : التأمني علو املثةالصورة الثال
هااااذا التااااأمني علاااا  األخطاااااء الاااات قااااد يرتكبهااااا الةااااخحب مبزاولااااة حرفااااة مااااا، مثاااال  مااااني 

للعلماااء يف  وزططا التحططرم، وأصحاا السيارات فيما يقااع  ااف ماان أخطاااء تضاار ابآلخاارين
 ااارة التااأمني أوجااه عدياادة، وجااه الااراب ابلاازايدة يف العااو ، ووجااه يف الغاارر أش ياادفع مبلاال

 بلاال جمهااول، وجهالااة أخاار  ملا حاادث لااه حااادث كااف ساايدفع لااه،لغاار  احلصااول علاا  م
 ووجه غنب قد يكوش عل  املَنمِنن أو عل  الةركة، ووجه قمار.

 
 أقوال العلماء يف التأمني التجاري: املطلب الثالث

  للعلماء أقوال يف التامني التباد  وبياهنا عل  الوحو االيت:
 حلرمة القول األول: القول اب

عصاااران عقاااود التاااأمني التجاااار  علااا  احليااااة واملركباااات والبضاااا ع وضاااد احلرياااق امليسااار يف 
وقد أفىت باابطالش عقااد التااأمني علاا  احلياااة ماان فقهاااء العصاار احلاضاار ،  17والتامني الةامل

الةاايخ حممااد جنيااب املطيعاال رمحااه هللا مفااىت مصاار سااابقا والةاايخ أمحااد مبااراهيف ماان كبااار 

 
 . 31/102ج  املهذا  رح ا موع: ان ر 16
  عن الصادرة اإلسالمية البحوث جملة 20 -17 العداد من اإلسالمل والبديل التأمني: ان ر 17

 . العلمية البحوث إلدارة العامة الرائسة
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 مااد عياااث املطيعاال والةاايخ العالمااة حممااد أبااو زهاارةوالةاايخ حم18يف عصاار  فقهاء الةااريعة  

 و يخوا الةيخ عبد الكرة زيداش 20وقال حبرمته جممع الفقه19
 اللجوة:  التامني أجاباثأش الين عن  جلوة مسالموعود سنال 

 السنال: ما حكف التأمني التجار  املوتةر اليوم ؟
ما يسم  )بةركات  ل  الفقه اإلسالمل  اإلجابة: فمن صور املعامالت اجلديدة ع 

التأمني(، ومن ضمن نةاةات  ركات التأمني ما يسم  ابلتأمني التجار ، ومجيع صور  
هذا التأمني حرام ذ ألهنا قا مة عل  الراب، والراب حمرم نصوص القر ش الكرة واألحادي   

 ه غرر، والغرر حرامالوبوية، كما أنه يقوم عل  القمار، واملقامرة أيضاً حرام، وكذلك في
وفيه أكل ألموال الواس عل  الباةل، وبقول فضيلة الةيخ حممد صاحل املوجد من علماء  

اململكة العربية السعودية: مجيع أنواع التأمني التجار  راب صريح دوش  ك، فهل بيع 
 نقود بوقود أقل موها أو أكثر مع  جيل أحد الوقدين، ففيها راب الفضل وفيها راب الوسأ

ني أيخذوش نقود الواس ويعدوهنف إبعطا هف نقودا أقل أو أكثر مىت  ذ ألش أصحاا التأم 
وقع احلادث املعني املنمن ضد ، وهذا هو الراب، والراب حمرم بوحب القر ش يف  ايت كثرية،  
﴿ فجميع أنواع التأمني التجار  ال تقوم مال عل  القمار ) امليسر ( احملرم بوحب القر ش: 

ْيِ ُر وااألانيصااُب وااألاْأالاُم رِْزٌ  مِ ْن عاماِل الشَّْيطااِن ماُنو ا الَِّذينا آَيا أايطُّها  ْا ِإَّنَّاا اْْلاْمُر وااْلما
 [  90 ية  -]سورة: املا دةفااْزتاِنُبوُه لاعالَُّكْم تُطْفِلُحونا ﴾ 

والتأمني جبميع صور  لعب ابحل وظ، يقولوش لك ادفع كذا ف ش وقع لك كذا أعطيواد  
قمار، ومش التفرقة بني التأمني والقمار مكابرة ال يقبلها عقل  ذا، وهذا هو عني الك

 
 . 102/ 31ج  املهذا،  رح ا موع: ان ر 18
 . ها 1416  4ط  مصر السالم دار  9 ص علواش  انصح هللا عبد   اإلسالم يف التامني حكف: ان ر 19
  1397/   4/  4 بتاريخ 5  رقف السعودية  ةالعربي اململكة يف العلماء كبار  هيئة  جملس قرار :ان ر 20
 . هااا
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 سليف، بل مش أصحاا التأمني أنفسهف يعيفوش أبش التأمني قمار. 
ومجيع أنواع التأمني التجار  غرر، والغرر حمرم أبحادي  كثرية صحيحة، من للك  

ن  ي   و هللا عليا وسلم ع" هنو رسول هللا صلحدي  أيب هريرة رضل هللا عوه 
 21احلصاة، وعن  ي  الغرر " 

ومش التأمني التجار  جبميع صور  يعتمد عل  الغرر، بل عل  الغرر الفاحش، فجميع 
 ركات التأمني، وكل من يبيع التأمني  وع موعا ابات التأمني ضد أ  خطر غري احتما ، 

أ  أش اخلطر ال بد أش يكوش حمتمل الوقوع وعدم الوقوع حىت يكوش قابال للتأمني،  
ع ومقدار ، وهبذا جتتمع يف التأمني أنواع الغرر الثال ة وكذلك  وع العلف بوقاث الوقو 

 الفاحةة.  
﴿ َيا فالتأمني التجار  جبميع صور  أكل ألموال الواس ابلباةل، وهو حمرم بوحب القر ش: 

 [. 29آية  -الَِّذينا آماُنوْا الا َتاُْكُلوْا أاْمواالاُكْم  طايْطناُكْم اِبْلبااِطِل ﴾ ]سورة: الن اء أايطُّهاا 
وقد  ابلباةل،فالتأمني التجار  جبميع أنواعه وصور  عملية احتيالية ألكل أموال الواس 

م    أ بتاث محد  اإلحصا يات الدقيقة ألحد اخل اء األملاش أش نسبة ما يعاد م  الواس
 %.  2.9ما أخذ موهف ال يساو  مال 

الذين تقطعاث   غري املسلمنيفالتأمني خسارة ع يمة عل  األمة، وال حجة بفعل 
 22أواصرهف واضطروا م  التأمني اضطرارا، وهف يكرهونه كراهية املوت  

 القول الثاين: القول ابحلل
سااتال مصااطف  الزرقااا لهب بع  العلماء م  جواز عقود التأمني أبنواعهااا وماان هاانالء األ

وفضيلة األستال عبد الرمحن عيس ، واألستال حممد يوسف موس  والةاايخ علاال اخلفيااف 

 
 . 1513 برقف ،1153/  3ج  مسلف، أخرجه 21
  .م2001/ 9/ 2 بتاريخ الين أوش مسالم: ان ر 22
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والااذ  قااال يف حبثااه املقاادم للماانمتر الثااا  مبجمااع  23ر اايس قسااف الةااريعة بكليااة احلقااوق 
البحوث اإلسالمية: ) مش حكف التأمني  رعاً هو اجلواز، ألنه عقد جديد   يةمله نااحب 

هو ثقق مصلحة دوش أش يكوش من ورا ه ضاارر، فأصاابح بعااد أش تفةاا  و اااع حاضر، و 
عرفاً عاماً دعاث مليه كل ماان املصاالحة العامااة واملصاالحة اخلاصااة وأش املصاالحة الاات تاادعو 

  24 مليه تقارا الضرورة ومعها ال يكوش لإل تبا  فيه موضع ملا فر  وكاش فيه  بهة(
 أ لة القائلني ابحلرمة: 

 : ابآليتالقمار املذكورة سابقاً وعللوا للك أدلة الغرر و 
التااأمني ماان عقااود املعاوضااات وتعييااه: كاال ةاارف أيخااذ مقاباال مااا يعطاال، فاااملَنمِنن ياادفع 
قسطاً حمدداً وأيخذ مقابل للك ما ألتزماث به  ركة التامني، و ركة التأمني  خذ القسط 

م احلااادث وكاال ةاارف احملاادد كاال  ااهر أو مااا اتفااق عليااه وتاادفع مش حاادث لااه  االء الغاار 
: بسااابب اجلهالاااة لكاال ةااارف ماااا أيخاااذ وماااا االحتمالياااةملتاازم باااذلك التاااأمني مااان العقااود 

يعطاال املااَنمِنن ياادفع قسااطاً ابتاااً حماادداً يف حااني مااا يتلقااا  غااري معلااوم احلصااول وال القاادر 
، وماان الغاارر أنااه قااد ياادفع قسااطاً واحاادا 25 فهااذا غاارر يف احلصااول يف املقاادار ويف األجاال

هناا  عاان الغاارر  اخلطاار وقااد ياادفع وال يقااع لااه خطاار وهااذا غاارر فاااحش والرسااول  ويقااع
فيااند  م  أش  كمااا أنااه ثتااو  علاا  ضاارا ماان املقااامرة يف املعاوضااات املاليااة،  الفاااحش،

ويكسااب الطاارف اآلخاار غوماااً بااال  تتحمل  ركة التامني غرما بال جواية وال تساابب فيهااا،
  26مقابل، أو مبقابل غري مكافئ 

 
 . 9 ص علواش  انصح هللا عبد   التامني يف اإلسالم حكف: ان ر 23
 . بعدها ا وم31/84ج  املهذا  رح ا موع ان ر 24
 . 58ص املصر  توفيق/د وا زواجل املسابقات وامليسر القمار ان ر  25
 .131ص  قلعيب  رواس حممد /د اإلسالمل االقتصاد يف مباح  ان ر  26



 13 حبيب هللا زكريا ، مهيوب مرشد عبده عامر عبد الوهاب

الدراساااة الوافياااة وتاااداول الااارأ  يف للاااك، قااارر جملاااس ا ماااع الفقهااال ابإلمجااااع عااادا  وبعاااد
فضااايلة الةاااايخ مصااااطف  الزرقااااا ااااارة التااااأمني جبمياااع أنواعااااه سااااواء كاااااش علاااا  الااااوفس أو 

  27: البضا ع التجارية أو غري للك لأدلة اآلتية
ة املةااتملة علاا  الغاارر عقد التأمني التجار  ماان عقااود املعاوضااات املاليااة اإلجتماعياا أواًل:  

الفاحش، ألش املستأمن ال يستطيع أش يعرف وقاث العقد ومقدار ما يعطل أو أيخذ فقد 
يدفع قسااطاً أو قسااطني مث تقااع الكار ااة فيسااتحق مااا التاازم بااه املااَنمِنن، وقااد ال تقااع الكار ااة 

ن ال يساااتطيع أش ثااادد ماااا ي عطااال أصااااًل فيااادفع األقسااااط وال أيخاااذ  ااايئاً، وكاااذلك املاااَنمم 
: " النهططيف وأيخااذ ابلوساابة لكاال عقااد مبفاارد ، وقااد ورد يف احلاادي  الصااحيح عاان الواايب 

 .عن  ي  الغرر"
وسااابب للاااكذ ألش التاااأمني يكاااوش علااا   ااالء حمتمااال الوقاااوع أو عدماااه، وهاااو ماااع للاااك 
جمهااول الوقاااث واملقاادار، فممااا هااو معلااوم أش وقاااث وقااوع احلااادث  االء جمهااول ال  كاان 

 ر تكلفته أمر جمهول، فهو داخل ااث بيع الغرر.التوبن به، وكذلك مقدا
الثا : عقد التأمني التجار  ضرا من ضروا املقامرة ملا فيه من املخاةرة يف معاوضات  
مالية، ومن الغرم بال جواية أو تسبب فيها، ومن الغوف بال مقابل أو مقابل غااري مكااا ء، 

ث فيغاارم املااَنم ن كاال مبلاال التااأمني، ف ش املستأمن قد يدفع قسطاً من التااأمني مث يقااع احلاااد
وقااد ال يقااع اخلطاار، ومااع للااك يغااوف املااَنم ن أقساااط التااأمني بااال مقاباال، وملا اسااتحكماث 

﴿ يططاَطأايطُّهاا َّلططَِّذينا فيه اجلهالة كاش قماراً، ودخل يف عموم الوهل عن امليسر يف قولااه تعااا : 
ُر واَّالا  ْي ططِ ُر واَّْلما وْا ِإَّنططَّاا َّْْلامططْ طنِن فطططا ْزتاِنُبوُه آمانططُ ِل َّلشَّْيطططا ْن عامططا ٌ  مططِ  اُب واَّالاْأالاُم رِزططْ نيصطططا

 .لاعالَُّكْم تُطْفِلُحونا ﴾

 
  1397/   4/  4 بتاريخ 5  رقف السعودية  العربية اململكة يف العلماء كبار  هيئة  جملس قرار: ان ر 27
 . هااا
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الثالاا : عقااد التااأمني التجااار  يةااتمل علاا  راب الفضاال والوسااا، فاا ش الةااركة ملا دفعاااث 
ن للمسااتأمن أو لور تااه أو للمسااتفيد أكثاار ممااا دفعااه ماان الوقااود  ااا فهااو راب فضاال، و املااَنم  

يدفع للك للمسااتأمن بعااد ماادة، فيكااوش راب نسااا، وملا دفعاااث الةااركة للمسااتأمن مثاال مااا 
 دفعه  ا يكوش راب نسا فقط، وكالمها حمرم ابلوحب واإلمجاع. 

وهو بيع نقود بوقود أبقل أو أكثر من الدفع مع  جيل أحد الوقدين، وهبااذا ا ااتمل علاا  
ات التأمني أيخذوش نقااود الواااس علاا  أش الراب بووعيه راب الفضل والوسيئة، فأصحاا  رك

يعطوهنا مايهف أو أقل موها أو أكثاار عوااد وقااوع احلااادث املاانمن عليااه، وهااذا هااو عااني الااراب 
 الذ  حرمه القر ش الكرة والسوة الوبوية ار ا قاةعا. 

الرابع: عقد التأمني التجار  من الرهاش احملرم، ألش كاًل موهما فيااه جهالااة وغاارر ومقااامرة، 
و  ياابح الةاارع ماان الرهاااش مال مااا فيااه نصاارة لإلسااالم، واهااور ألعالمااه ابحلجااة والسااواش، 

" ال سطططبال إال يف أطططف أو  رخصاااة الرهااااش بعااو  يف  ال اااة بقولاااه:  وقااد حصااار الوااايب 
 وليس التأمني من للك وال  بيهاً به، فكاش حمرماً.،  28 حافر أو نيصل"

بالل الاات ياادفعها )قيمااة التااأمني( وقااد يسااتفيد بسبب أنه قا ف عل  احلظ، فاملنمن يدفع امل
 موها وقد ال يستفيد، فاملسألة مسألة حظ، مش وقع حادث استفاد ومال فقد ضاع ماله. 
اخلامس: عقد التأمني التجار  فيه أخذ مال الغري بال مقابل، وأخااذ  االء بااال مقاباال يف 

﴿ يططاَطأايطُّهاا َّلططَِّذينا ه تعااا : عقااود املعاوضااات التجاريااة حماارم لدخولااه يف عمااوم الوهاال يف قولاا 
طنِن فطططا ْزتاِنُبوُه  ِل َّلشَّْيطططا ْن عامططا ٌ  مططِ  اُب واَّالاْأالاُم رِزططْ ُر واَّالانيصطططا ْي ططِ ُر واَّْلما وْا ِإَّنططَّاا َّْْلامططْ آمانططُ

 .لاعالَُّكْم تُطْفِلُحونا ﴾
ثاادث اخلطاار السادس: يف عقد التااأمني التجااار  اإللاازام مبااا ال يلاازم  اارعاً، فاا ش املااَنم ن   

موه، و  يتسبب يف حدو ه، وممنا كاااش موااه جماارد التعاقااد مااع املسااتأمن علاا  ضااماش اخلطاار 

 
  ،2/489ج داوود  أبو صحيح يف األلبا  وصححه  ، 2574 فبرق ،3/34ج  داوود،  أبو أخرجه 28
 . 2244 برقف
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يبذل عماًل للمستأمن فكاش  واملَنمِنن  عل  تقدير وقوعه مقابل مبلل يدفعه املستأمن له، 
  29حراماً 

 : أ لة اجمليزين للتأمني
 ل الطمأنيوة يف مزاولة التجارة املصلحة دليل للحل وفيه مصلحة املستأمن يف حصو  -1
األصاااال يف العقااااود اإلابحااااة وال ثاااارم مال بااااوحب، ف نااااه يقااااوم علاااا  التعاااااوش فاااااجلميع  -2

 يتعاونوش ويعطوش من ا موع الغرم
 انه أصبح ضرورة ملحة يف ا تمع وعرفاً البد موه  -3
ناااث ولياال ن ام املواالة ويتلخحب هذا العقد أش يقول  خحب جمهول الوسب للعااريب أ  -4

 عين ملا جوياث وتر ين ملا أان ماث  ((20)30)تعقل
ن اااام العواقااال ملا جااااىن احاااد جواياااة يف القتاااال غاااري العماااد تعطاااال الدياااة القبيلاااة الاااات  -5

 يوتسب مليها.
  31 را عا: املناقشة والرتزيح

 أدلة املبيحوش للتأمني التجار  مطلقاً أو يف بع  أنواعه فاجلواا عوه ما يلل: 
  ف: يتلخحب استدال

 االستدالل ببع  أصول الةريعة. -أ
 قياس التأمني عل  بع  العقود، والتةب  ببع  األن مة. -ا

 : ابآليتونير  عليها 
 االستدالل ابملصلحة غري صحيح، ف ش املصاحل يف الةريعة اإلسالمية  ال ة أقسام: أوال: 

 قسف  هد الةرع ابعتبار  فهو حجة.  -أ 

 
 .  بعدها وما  84/ 31ج  املهذا  رح ا موع ان ر 29
 .ابلدية  يسم  ما وهو اخلطاء القتل جواية يف  املا  التعوي  دفع  هو : العقل 30
 . 84/ 31ج  املهذا  رح ا موع ان ر 31
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ف يةااهد لااه إبلغاااء وال اعتبااار فهااو )مصاالحة مرساالة( وقسااف سااكاث الةاارع عوااه فلاا  -ا 
 وهذا حمل اجتهاد ا تهدين. 

والقسف الثال  ما  هد الةرع إبلغا ه، وعقود التااأمني التجااار  فيهااا جهالااة، وغاارر،   -ج
وقماااار، وراب، فكانااااث مماااا  اااهد الةااارع إبلغا اااه لغلباااة جاناااب املفسااادة فياااه علااا  جاناااب 

 املصلحة.
 عند من يقول هبا  شروط: فاملصلحة الشرعية حجة 

 أال تصادم نصاً من قر ش أو سوة وال مقصداً من مقاصد الةريعة اإلسالمية. - 
 أش تكوش املصلحة عامة للواس وليساث خاصة لفئة. - 
 أش تكوش املصلحة حقيقية ال ومهية. - 
أش تكااوش هااذ  املصاالحة حلفااظ أماار ضاارور  ماان الضاارورايت اخلمااس املعلومااة الاات ال  - 
 م للمجتمع بدوهنا.قيا
أش تكوش فيما يعقل معوا  دوش ما ال يعقل، فال مدخل  ا يف التعبدات، وال ما جاار    -

 جمر  التعبدات يف األمور الةرعية احملددة. 
وكاال هااذ  اال ااياةات ختلااوا ماان التااأمني التجااار ، ملعارضااته الوصااوص الةااريعة القاضااية 

 حة لفئة من الواس وخمل ابألمر الضرور . بتحرة القمار والراب والغرر، وثقق املصل
اإلابحة األصلية ال تصلح دلياًل هوا، ألش عقود التأمني التجار  قاماث األدلة عل  اثنييا:  

مواقضتها ألدلة الكتاا والسوة، والعمل ابإلابحااة األصاالية مةااروط بعاادم التوااا  بيوهااا أو 
  ا.  املوايف
مح االسااتدالل بااه هوااا، فاا ش مااا أابحااه ماان ةاارق  الضرورات تباايح احمل ااوراتذ ال يساا اثلثا:  

كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه علاايهف فلاايس هواااد ضاارورة معتاا ة  اارعاً 
 تلجئ م  ما حرمته الةريعة من التأمني. 

ال يصااح االسااتدالل ابلعاارف فاا ش العاارف لاايس ماان أدلااة تةااريع األحكااام وممنااا يبااىن را عا:  
وفهااف املااراد ماان ألفاااظ الوصااوص، وماان عبااارات الواااس يف أ اااهنف عليه يف تطبيق األحكااام  
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وتااداعيهف وأخبااارهف وسااا ر مااا ثتاااج م  اديااد املقصااود موااه ماان األفعااال واألقااوال، فااال 
  ااري لااه فيمااا تبااني أماار ، وتعيااني املقصااود موااه، وقااد دلاااث األدلااة داللااة واضااحة علاا  موااع 

  الف نصاً. أالمن  روةه  مع أش العرف معهاذالتأمني فال اعتبار به 
قياس عقود التأمني عل  والء املواالة عود من يقول بااه غااري صااحيح، ف نااه قياااس أام ا:  

ماااع الفاااارق ومااان الفاااروق بيوهماااا أش عقاااود التاااأمني هااادفها الاااربح املااااد  املةاااوا ابلغااارر 
إلسالم والقمار وفاحش اجلهالة عالف عقد والء املواالة، فالقصد األول فيه التآخل يف ا

والتواصاااار والتعاااااوش يف الةاااادة والرخاااااء وسااااا ر األحااااوال، ومااااا يكااااوش ماااان كسااااب ماااااد  
 فالقصد مليه ابلتبع. 

قياس ن ام التأمني التجار  وعقود  عل  ن ام العاقلااة ال يصااح، ف نااه قياااس مااع سا سا:  
 الفارق، ومن الفروق أش األصل يف امل العاقلة لديااة اخلطااأ و اابه العمااد مااا بيوهمااا وبااني
القاتاال خطااأ أو  اابه العمااد ماان الاارحف والقرابااة الاات تاادعو م  الوصاارة والتواصاال والتعاااوش 
ومسداء املعروف ولو دوش مقابل، وعقود التأمني جتارية استغاللية، تقااوم علاا  معاوضااات 

 مالية حمضة، ال متد م  عاةفة اإلحساش وبواع  املعروف بصلة.
د وصورته ما تقوم به الدولة من اقتطاع جزء ماان االستدالل بو ام معا ات التعاقسا عا:  

املرتااب الةااهر  للمااوافني، حااىت ملا بلاال أحاادهف ساان التقاعااد أو مااات الو ااامل يعطاا  
 راتباً  هرايً والفرق بيوهما 

أوال: أش املواااااف ملا اسااااتقال قباااال بلااااوق املاااادة احملااااددة للتقاعااااد أخااااذ مااااا يسااااتحقه عاااان 
 ملا توقف املنمنن له عاان دفااع األقساااط بطلاااث خدمته، مهما قلاث أو كثرت، ويف التأمني

 مجيع حقوقه، وخسر مجيع ما دفعه من مال.
انيا: يف التقاعد ال احتمال وال  ك يف حصول املواف عل  مبلل التقاعد ملا بلل املدة 
احملددة يف اخلدمة، ويف التأمني قد توتهل مدة العقد دوش وقوع احلادث فال ثصل املااُنم ِن 

 ء و سر مجيع ما دفعه.له عل   ل
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الثااا: الاااذ  ياُا م العقاااد يف ن ااام التقاعاااد هاااو الدولااة بااادافع املصاالحة العاماااة للماااوافني، 
وُحساان الرعاياااة، والاااذ  ياُا م العقاااد ماااع املااُانم ِن  ااف يف التاااأمني فئاااة ماان املتااااجرين باااه مااان 

 الواس، بدافع الربح واإل راء.
د مبا  صصه من أموال من بياث املال، وال جتااين رابعا: تسهف الدولة يف متويل ن ام التقاع

ماان وراء للااك  اايئاً، و ااركات التااأمني ال تسااهف بةاالء، ومجيااع مصااروفا ا وأرابحهااا ومااا 
 تعيد  عل  املُنم ِن  ف حني وقوع احلادث كل للك تستخرجه من جيوا املُنم ِن  ف.

 
وزططا التحططرم  تفصططيلوميكططن ومططن أططالل املناقشططة يططرتزح يل احلرمططة يف هططذه العقططو  

 : ابآليت
 فيه معىن القمار والرهاش وامليسر، ألنه تعلق عل  خطر قد يقع وقد ال يقع.  – 1
املَنمِنن يدفع قسطا ابتاً حمددا يف حني أش ما يلقا  غري معلوم احلصول واملقدار فهو  – 2

 غرر.
 ه ماان ساايأخذ وألش فيااه غاارراً وجهالااة، مل ال ياادر  أ  ماان ةااريف العقااد عوااد منةااا - 3

 ومن سيعطل.
 وألش فيه غبواً وللك ابعتبار  عقداً احتمالياً من عقود الغرر.  -4
وألش فيه زايدة من جهة أش املستأمن قد يبااذل قسااطاً ضاائياًل وأيخااذ ملا وقااع اخلطاار  -  5

تعويضاً كبرياً بال مقابل، ومن جهة معطاء فوا د يف بعاا  أنواعااه، فضاااًل عاان أش  ااركات 
 تستغل ما اصله من أقساط يف معامالت يومية حمرمة.التأمني قد 

امااال أحاااد أةاااراف التعاقاااد وهاااو  اااركة التاااأمني غرمااااً باااال جواياااة وال تسااابب فيهاااا،  -6
 ويكسب الطرف األخر عوماً بال مقابل، أو مبقابل غري مكافئ. 
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 اْلامتة واهم النتائج: 
تقاااادة األخطااااار، ويهاااادف ل علاااا  منيأالبااااديل املواسااااب يف التاااا أو التكااااافلل هااااو  التعااااو 
 .وسا ر احمل ورات الغرر والراببطريقة تعاونية خالية من  اخلدمة

يةاابهه ماان ن ااام الضاااماش  الاااذ  ن ااام املعا اااتجااواز التااامني االجتماااعل القاااا ف علاا  
التأمني الذ  تقوم به مجعيات تعاونيااة يةاايد فيهااا مجيااع املسااتأموني لتااند  ، و االجتماعل

 ثتاجوش مليه من معوانت وخدمات أمر مةروع وهو من التعاوش عل  ال . ألعضا ها ما 
وليس مثااة مصاالحة معتاا ة يف واقعوااا اإلسااالمل جتعاال  التباد  حمرم  رعا،الاتامني التجار   

 .من التامني ضرورة ملحة البد من اقيافها
 

 التوصيات:
 دة ماااان البواعاااا  الةخصااااية،التعاااااو  ومجياااااد املبااااادرات الفرديااااة واالسااااتفا تااادعيف التااااأمني

جتااااوزت التعقيااد ألساااليب التعامااال هبااا، و عااان  التعاااو  والبعاادالتاااأمني  وتسااهيل عمليااات
 املخاةر املرافقة لعمليات التمني التعاو .

مجعيات تعاونية يةيد فيها مجيع املستأموني لتند  ألعضا ها ما ثتاجوش مليه من منةاء 
 . معوانت وخدمات

ملراقبة أعمل  ركات التامني   واالقتصادين من اخل اء املختصنيية تةكيل رقاا تةريع
 التكافلل. 


