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 ملخص

لتأمني من حيث املبدأ كنظام جلرب الضرر وحتمل املخاطر املتوقع حدوثها 
نشأ منذ القدم، أما التأمني كعقد معاوضة بني طرفني فهو نظام حديث 

ازدهار التعامل به يف بالد اإلسالم وقد أثار ظهوره مث  نشأ يف بالد الغرب،
عّدة تساؤالت، توجب بيان املشروع وغري املشروع من تلك التعامالت؛ 
منها سبب استغناء املسلمني عرب تارخيهم الطويل عن نظام التأمني، وما 
هي أحكام التعاقد مع مؤسسات التأمني شرعاً مادامت أمراً واقعاً، بعد أن 

ه النشاط االقتصادي، فشملت الوسائل دخلت عقود التأمني كل وجو 
واألدوات اليت يستخدمها اإلنسان كسيارته وبيته ومصنعه وأمتعته اليت 
يقتنيها، فضالً عن جسده وصحته، بل إن التأمني مل يقف بآثاره عند حياة 

وإمنا امتدَّ إىل ما بعد موته؛ لينال من مثاره أوالُدُه وباقي  ،اإلنسان املؤمِّن
ول يف هذا البحث دراسة بعض من هذه املسائل، لبيان ورثته، وسنحا

احلكم الشرعي للتأمني؛ مما اقتضى بيان أنواعه، وحكم كل نوع منها 
شرعاً، مث عرض حاالت خاصة من عقود التأمني، ممثلة يف التأمني على 
احلياة والتأمني ضد املرض والتأمني اإلجباري ضد حوادث السيارات؛ أل�ا 

وقوعًا يف التعامل، مما يقتضي أن يكون املرء على بينة من األمناط األكثر 
 .أحكامها الشرعية
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Abstract 
Insurance is a modern system. It is invented by the 

intelligentsia. Its appearance and boom dealing in the 

land of Islam has raised then several questions that 

necessitated the statement of those legal and illegal 

transactions. These questions include the following: why 

Muslims throughout their long history have not adopted 

the insurance system? How does Islam view it? Insurance 

contracts is entered by all types of economic activity 

encompassing methods and tools used by man, such as 

his car, his home, his factory, and his luggage, as well as 

his body and his health. Indeed, the insurance did not 

limit its effects only on the insured person's life but 

extended beyond his death, so that his children and the 

rest of his heirs obtain dividends. In this research, we will 

try to study some of these issues, so that we can state the 

Islamic view of the insurance, which necessitated 

mentioning its types, and the Islamic view of each one. 

Then we will display some private insurance contract 

cases, represented in life insurance, sickness insurance, 

and the compulsory insurance against car accidents, 

because they are the most frequent in daily dealings, 

which requires the person to be aware of their Islamic 

view. 
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