










الرحيمالرمحناهللابسم
رسول اهللا   علىوالسالموالصالةهللاحلمد

:وبعدوعلى آله وصحبه ومن وااله،
d














































 
?






)حكم املشاركة يف شركات التأمني()   الفقه: (الصراط املستقيم -١١٠-
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والتقوىالربعلىوتعاونوا) ٢:املائـدة(.
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 التجـاري
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.)احلليبالبايبط،٣/٢٧٣املختارالدرعلىاحملتاررد() ١(



)حكم املشاركة يف شركات التأمني()   الفقه: (الصراط املستقيم -١١٢-
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 ان النيبd :ى عن بيع الغرر)٢(
d



















) ٣٣٧٦(:داودبـو أو ،)٣٣٨١(:مسلم برقم  رواه) (٢(
).١٢٣٠(: والترمذى
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امليسرأنمنفيهالداخلخيلوالالذيهو
.)٣()أَعطَىإنغارماًأو،أَخذإنغامناًيكون






















).١٥/١٩٢: الكبرياحلاوي) (٣(

اايهأَيواالَِّذينناآممِإنرمالْخ ـِسريالْمو
ابصالْأَنولَامالْأَزوسِرجِلِمنمطَاِنعيالش
وهِنبتفَاجلَّكُمونَلَعفِْلحت)٩٠: املائدة(















اايهأَيواالَِّذيننـأْكُلُوا لَاآمت الَكُمـوأَم
كُمنياِطِلبكُونَأَنِْإلَّاِبالْبةًتارِتجناٍضعرت
كُمِمن)٢٩: النساء(












)حكم املشاركة يف شركات التأمني()   الفقه: (الصراط املستقيم -١١٤-
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 بـن  حممـد
) رمحــه اهللا()عثــيمنيالصــاحل




خطـأ هـذا و،جائزغرياحلياةعلىالتأمني(
فَهالشركةهذهعلىاعتمادوفيهوضالل،وس

فالشركةماتإذاأنهيعتمدفهواهللا؛دونمن
اعتمـاد وهذاونفقتهم،قوملورثتهستضمن

.اهللاغريعلى
هيبلاملَيِسر؛منمأخوذ: املسألةهذهوأصل

كتابـه يفامليسراهللاقرنوقدميسر،الواقعيف
).واخلمرباألزالمواالستقسامبالشرك















)حكم املشاركة يف شركات التأمني()   الفقه: (الصراط املستقيم -١١٦-











٢






 التـأمني
علىكانسواء:  حمرمأنواعهجبميعالتجاري

كـان ولوعقار،أوسيارةأوبضاعةأونفس
اجلهالـة منعليهيشتململاوقفا؛أومسجدا
. )احملاذيرمنذلكوغريوالرباوالقماروالغرر
وآلهحممدنبيناعلىاهللاوصلىالتوفيق،وباهللا

.وسلموصحبه
























التجاري،التأمنيمنالسياراتعلىالتأمني( 
مـن عليهيشتململاحمرم؛لتجاريا والتأمني

مـربرات منذلكوغريواجلهالةوالغررالربا
خـريا اهللاعوضههللاشيئاتركومنالتحرمي،

يجعلْاللَّهيتِقومن: سبحانهقالكمامنه،
خمرجالَهقْهزريوثُِمنيلَـا ح ـِسبتحي

وآلهحممدنبيناعلىاهللاوصلىالتوفيق،وباهللا
.وسلموصحبه
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نموتِقياللَّه
لَـا حيـثُ ِمـن ويرزقْـه خمرجالَهيجعلْ

ِسبتحي)٣-٢:الطالق(





























 .... .. ...

...
بناهللاعبد... الفوزانصاحل... زيدأبوبكر

عبـد ... الـشيخ آلالعزيزعبد... غديان
.بازبناهللاعبدبنالعزيز

 فقة
ـ أاالسالم و  هدلت




 ديـن اهللا   أ هذا ما
كـالم وأسـتهجن أستغربأزالوما،عليه

أجـد وملالتجاري،التأمنيمبشروعيةالقائلني
يفعليهـا الردكثرفقدأدلتهم،لتفنيدحاجة

بدءاًواملؤمترات،والبحوثواملؤلفاتاالت
٦-١منبدمشقاإلسالميالفقهعأسبومن

الفقـه جممعبقراروانتهاء،)م١٩٦١(نيسان
شـعبان يفاملنعقدةاألوىلدورتهيفاإلسالمي

العـامل رابطةمبقراملكرمة،مبكة) هـ١٣٩٨(
حلرمـة القلبيةالطمأنينةأرادومن. اإلسالمي

فلريجعباجلواز،القائلنيحججوإبطالالتأمني
وإىلدمـشق يفاملذكورعاألسبوحبوثإىل



)حكم املشاركة يف شركات التأمني()   الفقه: (الصراط املستقيم -١١٨-

سـواء إىليهـدينا واهللامـع، هذاقرار
. )٤()يلالسب
































).٥/١١٥: دلتهأفقه االسالم و() ٤(










_








ض

















