
 التأمني التجاري يف ست صفحات

 

 أنؾاع التأميؽ في الحكؼ الذخعي: 
التأميؽ في الحكؼ الذخعي ثالثة أنؾاع: تأميؽ خيخي، وتأميؽ تعاوني، وتأميؽ تجاري. التأميؽ 

والرجقات ونفقات األقارب واألوقاف والكفارات  الخيخي ىؾ التأميؽ القائؼ عمى الدكؾات
والشحور ... وييجف إلى انتذال الفقيخ مؽ فقخه، وال يعؾض مؽ الكارثة إال بالسقجار الحي 
يجفع الفقخ عؽ السراب، بخالف التأميؽ التعاوني والتجاري، فإنو ييجف إلى السحافغة عمى 

والتأميؽ الخيخي ال يشظبق عميو التعخيف السدـتؾى الدابق مؽ الثخوة، والكفاءة اإلنتاجية. 
القانؾني لمتأميؽ، ألنو تأميؽ بال قدط، أو بال اشتخاك. لكؽ استخجمشا فيو لفع التأميؽ تجؾًزا، 
وألجل مخاعاة ما يخاه بعض العمساء مؽ أنو ىؾ التأميؽ السقبؾل شخًعا، ويغشي عؽ التأميؽ 

 "الؾافج".
 

 وعيفة التأميؽ )التعاوني والتجاري(:
التأميؽ الخيخي ذو أىجاف اجتساعية وإندانية، في حيؽ أن التأميؽ التعاوني والتجاري ليسا 
أىجاف اقترادية وتشسؾية أيًزا، فيسا يخففان السخاطخ عؽ اإلندـان، لتسكيشو مؽ الجخؾل 
في أنذظة ذات مخاطخ عالية، أو الجخؾل في مخاطخ أخخى، تتظمبيا األنذظة االقترادية 

 السختمفة.  
، إال أنو شخ ال بج مشو، بسعشى أن بمجاًنا إذا  وحتى لؾ رأى البعض في التأميؽ بعض الذخِّ

 اسـتخجمتو، فإن البمجان األخخى تتخمف وراءىا إذا عدفت عشو، أو تخددت فيو. 
 

وليذ الغخض مؽ التأميؽ أن يكؾن وسيمة لإلثخاء، بل ىؾ وسيمة لمحفاظ عمى مدتؾى الثخوة، 
 ة، ألنو يعؾض السراب بالكارثة، حتى لؾ كان غشًيا بأمؾال أخخى يستمكيا.   والكفاءة اإلنتاجي
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  إثبات جؾاز التأميؽ التعاوني والتأميؽ التجاري:
 سشثبت جؾاز التأميؽ التجاري عمى خظؾتيؽ: 

 إثبات جؾاز التأميؽ التعاوني؛  – ٔ
 إثبات جؾاز التأميؽ التجاري.  – ٕ
 
 

  إثبات جؾاز التأميؽ التعاوني:
:"إن األشعخييؽ إذا أرممؾا في الغـدو، أو قّل طعام  حجيث األشعخييؽ: قال رســؾل هللا – ٔ

عياليؼ في السجيشة، جسعؾا ما كان عشجىؼ في ثؾب واحج، ثؼ اقتدسؾه بيشيؼ في إناء واحج 
، كتاب الذخكة، باب الذخكة في الظعام ٕٛٔ/٘بالدؾية، فيؼ مشي وأنا مشيؼ". )فتح الباري 

 ج والعخوض(. والشي
 

وىؾ ما يدسى بالسشاىجة أو السخارجة، وىي جائدة سؾاء كانت األقداط متداوية والسبالغ 
متدـاوية، أو األقداط متداوية والسبالغ متفاوتة، أو األقداط متفاوتة والسبالغ متداوية، أو 

 األقداط متفاوتة والسبالغ متفاوتة. 
 
أي قخابتو مؽ جية األب، وىؼ الحيؽ يعقمؾن عشو،  نغام العاقمة: عاقمة الخجل َعَربتو،  – ٕ

أي يجفعؾن ديتو إذا جشى )بظـخيق الخظأ(، وليؼ إرثو إذا ورث. وفي الحجيث: قزى رســؾل 
(. فشغام العاقمة ٜٚٔو ٚٚٔ/ٔٔ؛ ومدمؼ ٗٔ/ٜبالجية عمى العربـة )البخـاري    هللا

يذبو نغام التأميؽ التعاوني، مؽ حيث إن التعؾيض الكبيخ ُيجسع مؽ مجسؾعة كبيخة مؽ 
 الشاس، باشتخاكات صغيخة، تجبى عشج وقؾع الحادث. 

 
 وىشاك أدلة أخخى، تججىا في بحؾث السجيديؽ لمتأميؽ التعاوني. 
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 إثبات جؾاز التاميؽ التجاري: 
التأميؽ التجاري تشيض بو شخكة تجارية، والتأميؽ التعاوني تشيض بو جسعية تعاونية. 

 وكالىسا معاوضة، وما مؽ فخق بيشيسا إال التجارة والخبح، وكل مشيسا في اإلسالم جائد. 
 

 مشاقذة اآلراء الدابقة:

 ي:  مشاقذة رأي مؽ مشع التأميؽ التعاوني والتجار 
ىشاك مؽ كتب في التأميؽ، ومشع التأميؽ التعاوني، ألنو لؼ يعثخ عمى أدلة جؾازه ،  -

 كحجيث األشعخييؽ وغيخه مسا سبق ذكخه آنفـًا. 
 
 كسا أنو لؼ يتشبو إلى وعيفة التأميؽ وأىسيتو. -
 
 وربسا حخم التأميؽ ألشياء خارجة عشو، كالدْكخ واالنتحار ... -
 
الشغاميؽ قائسان ومشيؼ مؽ قبل بالتأميؽ االجتساعي، ومعاشات التقاعج، مع أن ىـحيؽ  -

عمى أساس التأميؽ التعاوني أو التجاري، ال عــمى أساس التأميؽ الخيخي. ففي التأميؽ 
االجتساعي ىشاك اشتخاك يجفعو العامل يذبو قدط التأميؽ، وما يجفعو رب العسل ال يغيخ مؽ 

ا، بل يسكؽ اعتباره مجفؾًعا مؽ العامل نفدو أيًزا، ألنو بسثابة أجخ لو، أو تكسمة الحكؼ شيئًـ 
ألجخه، تجفع لو الحقـًا: أجخ مؤجل. وفي التأميؽ االجتساعي ىشاك أيًزا مبمغ احتسالي 
لمتأميؽ، يديج ويشقص، السيسا في بعض أنؾاعو. ففي تأميؽ البظالة أو اإلصابة، يجفع 

ة عسمو، وقج ال يتعخض لمبظالة أو اإلصابة طيمة حياتو. فسا الفخق بيؽ العامل االشتخاك طيم
 التأميؽ االجتساعي وغيخه، مؽ حيث الغخر وسؾاه، حتى يجيده العمساء ويسشعؾا غيخه؟ 

 
يقؾل الدشيؾري: "ال ترح التفخقة بيؽ التأميؽ االجتساعي والتأميؽ الفخدي، فكالىسا  

إال في أن الجولة في التأميؽ االجتساعي ىي التي تقؾم يقؾم عمى أساس واحج، وال يختمفان 
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ؽ. فسؽ قال بجؾاز التأميؽ االجتساعي وجب أن يقؾل بجؾاز التـأميـؽ الـفـخدي"  بجور السؤمِّ
 (.ٜٛٓٔ، ص ٕ، مجمج ٚ)الؾسيط، ج 

 

 مشاقذة رأي مؽ مشع التأميؽ التجاري: 
لتجاري داخل في السعاوضات، احتجاجيؼ بأن التاميؽ التعاوني داخل في التبخعات، وا -

وكالىسا فيو َغَخر، لكؽ الغخر مغتفخ في التبخعات دون السعاوضات. قؾليؼ بأن التعاونيات 
تمحق بالتبخعات غيخ مدـمَّؼ، ألن )أتبخع لػ بذخط أن تتبخع لي( ىحه معاوضة ال تبخع. فال 

 فخق إًذا في الحكؼ بيؽ التعاوني والتجاري. 
 
غخر في الحرؾل، وفي السقجار، وفي األجـل، كالتأميؽ، ومع ذلػ ىشاك معاوضات فييا  -

فإنيا جائدة عشج جسيؾر الفقياء، كالجعالة. فإذا قمت: مؽ عثخ عمى سيارتي السدخوقة فمو 
ديشار، فإن الباحث عشيا قج يججىا وقج ال يججىا، وقج يعسل قمياًل أو كثيًخا، لسجة  ٓٓٓٔ

 مى الُجْعل أو ال يحرل عميو. قريخة أو طؾيمة، ومؽ ثؼ فقج يحرل ع
 
احتجاجيؼ بأن التأميؽ التجاري فيو قسار. ولكؽ ىحا غيخ مدّمؼ أيًزا، ألن القسار لعب  -

وليؾ، والتأميؽ جج ونذاط، والقسار خمق لمسخاطخ، والتأميؽ تحرؽ مشيا، فكيف يدتؾيان؟ 
جية، والقخعة والخخص  ىـ( في "األمؾال" بيؽ القسار مؽٕٕٗ -بيحه الظخيقة ميَّد أبؾ عبيج )

 مؽ جية أخخى، وخّظأ الفقياء الحيؽ حخمؾىسا.
 
احتجاجيؼ بأن التأميؽ التجاري مؽ عقؾد اإلذعان. ولكؽ عقؾد اإلذعان ليدت محخمة،  -

كعقؾد الكيخباء والساء والياتف والبخيج والشقل ... والتخاضي فييا مؾجؾد بظخيقة كاممة: خحه 
ليا مدايا، مؽ حيث عجم التسييد فييا بيؽ غشي وفقيخ، أو قؾي كمو أو َدْعو كمو. وقج يكؾن 

وضعيف، ومؽ حيث إنيا تؤدي إلى تخفيف الجيج في السشاقذة والسفاوضة والسداومة، 
واألخح والخد، وىحا يؤدي بجوره إلى تخفيض تكاليف العقؾد. ثؼ إنيا تخجسة لمعبارة 
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ا ىي: عقج انزسام، وليذ عقج ، والتخجسة الرحيحة لي Contrat d’adhésionالفخندية
 إذعان، واإلذعان حالة خاصة ومتظخفة مؽ االنزسام. 

 

 مشاقذة رأي مؽ أجاز التأميؽ التجاري:
احتج بعض مؽ أجاز التأميؽ التجاري بحجج واهية، ربسا كان ليا أثخ في رفزو عشج مؽ 

، تجج ليا رواًجا عشج أىل الحيل. رفزو. فاحتجؾا ببيع الؾفاء، وىؾ حيمة ربؾية مسجؾجة
واحتجؾا بالؾعج السمدم، والرؾاب أن الؾعج ال يسكؽ أن يكؾن ممدًما، في السعاوضـات، إذا 
كان بجياًل لعقج محخم، كبيع ما ليذ عشجه. أما في التبخعات فالخالف فيو بيؽ الفقياء 

 مؾضعو.    القجامى أمخ وارد ومقبؾل، ولكؽ ىحا الخالف ال يجؾز سحبو إلى غيخ
 

 كفاءة التجاري أعمى مؽ الخيخي والتعاوني: 
ىـ( أن عقؾد السعاوضات أكثخ حفًدا لمشاس مؽ عقؾد ٛٚٗ -بّيؽ إمام الحخميؽ الجؾيشي )

 التبخعات. وضخب عمى ذلػ مثاًل باإلجارة واإلعارة، فخأى أن اإلعارة ال تقع إال نادًرا، لزشَّة
/  ٕالشاس بيا، ولؾ لؼ تكؽ اإلجارة جائدة لتعظمت جسيع السرالح السبشية عمييا )البخىان 

(. ففي اإلجارة مرمحة شخرية دنيؾية مادية تحخك أكثخ الشاس، أما اإلعارة ٕٜٗ
فالسرمحة فييا ديشية ال تحخك إال القميل مؽ الشاس. يؤيج ىحا أيًزا اإلمام العد بؽ عبج 

 (. ٕٕٔ/ٕو ٖٚٗ/ٔفي كتابو "القؾاعج الكبخى" ) ىـ(ٓٙٙ -الدـالم )
 

م( ، بعجىسا بعجة قخون، عشجما قال: "إنشا ال نتؾقع ٜٓٚٔ -وىحا ما رآه آدم سـسيث )
الحرؾل عمى طعامشا بجافع حب الخيخ لجى المحام )...( والخباز وغيخىسا، وإنسا نتؾقعـو 

بل إلى حبيؼ لحاتيؼ، وال نتحجث  بجافع مرمحتيؼ الذخرية. وإنشا ال نتؾجو إلى إندانيتيؼ،
 (. ٗٔمعيؼ أبـًجا عؽ ضخوراتشا، بل عؽ مشافعيؼ" )ثخوة األمؼ ص 

فالجوافع في السعاوضات مبشية عمى السرمحة الذـخرية )األَثخة(، في حيؽ أن الجوافع في 
تي التبخعــات مبشية عمى مرـمحة اآلخخيؽ )اإليثار(. والجوافع األولى ىي الجوافع العادية ال
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يشبشي عمييا الشذاط االقترادي، والجوافع األخخى ىي دوافع استثشائية يشبشي عمييا العسل 
 الخيخي. 

 
فالتأميؽ الخيخي قائؼ عمى التبخعات، والتبخعات نادرة، ال يقؾم بيا الشاس إال قمياًل، لسا جبمت 

ات، وىي أكثخ عميو الشفؾس مؽ شح. أما التأميؽ التعاوني والتجاري فيؾ قائؼ عمى السعاوض
 حفًدا لمشاس، وانتذاًرا بيشيؼ، لسا جبمت عميو الشفؾس مؽ غخيدة حب السال والخبح. 

 
ومثل مؽ يقؾل بجؾاز التأميؽ الخيخي والتعاوني، ومشع التأميؽ التجاري، مثمو مثل مؽ يقؾل 

إلجارة بجؾاز الؾكالة بال أجخ ومشع الؾكالة بأجخ، أو جؾاز اإلعارة ومشع اإلجارة، أو جؾاز ا
 ومشع الجعالة، أو جؾاز اليبة  ومشع البيع.

 

 حدؼ الخالف:
الكالم في التأميؽ، لكثخة تكخاره، صار مساًل مؽ الشاحية العمسية، والخالف فيو  

مدتسخ. ويجؾز لؾلي األمخ )الحاكؼ( حدؼ ىحا الخالف، واختيار أحج اآلراء، ال حدب 
، وبعج استذارة أىل العمؼ في الذخع التذيي، بل بشاًء عمى مقتزيات السرالح العامة

 والتأميؽ. 
 

 ىـ ٕٗٗٔ/ٗ/ ٔٔججة في 
 م  ٖٕٓٓ/ٙ/ٔٔ        
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