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 "سةودرا اعرض  " التعاوني التأمين في الواردة األحاديث
 ياسر أمحد الشمايل. د

  كلية الشريعة  -جامعة الكويت

احلمدددد ب رل العدددالنيال واللددد ة والملددد   علدددع ال،عدددوا رمحدددة العدددالنيال سددديد ا  مدددد  : مقدمــــ    
 :وعلع آله وصح،ه أمجعنيال وبعد

 حتتددا  وهدد  عاصددرةالال الملددتادا  العلدد  أهدد  بعدد  ملددمي اي الددي احلديثددة الملددا   مدد  التددأمني إنفدد
 مد  سدوا  الندواللال هلده  الشدرع  احلك  علع تدل الي النلوص ع  ال،حث خ ل م  شرع  تأصي  إىل

- وسل  عليه اب صلع – رسوله سنة أو تعاىل اب كتال

 فَددرمدوو م  َشد      يفن  تَدنَداَلع تم    فَدإنن  }: تعاىل لقوله االستدالل يف األص  ه  الشرعية النلوص كا ت الو 
 ل سدتدالل تلدل  الدي الن،ويدة النلوص جلمع ماسة احلاجة كا ت [95: النملا ] {... َوالرَّسمولن  اللَّهن  إنىَل 
 اللدددحةال مددد  من لت دددا وبيدددان خترجي دددا مث احملدددرمنيال عندددد أو اجمليددد ي  عندددد سدددوا  التعددداوينال التدددأمني مملدددألة يف

 وهددو الدددلي  فقدده مث الدددلي ال صددحة: م مددني أمددري  أمددا  فددنح  الطلددولال علددع ادالالتدد وجدده بيددان وكددهل 
 .ال،حث هها خ ل م  إليه أسعع سوف ما وهو الطلولال ع  داللته مدى
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 التعاوني التأمين وفكرة التعاون، أهمي : األول المبحث

 :والتكافل التعاون أهمي 

 علمددا  فيدده رأى وقددد الغددرلال بدد د مدد  إلي ددا قدد ا ت أن بعددد الملددلمني بدد د يف التاددار  لتددأمنيا ظ ددر
 شدرعيةال بطريقدة  فملد ا األهداف حيقق له بدي  دراسة إىل هب  أدى مما شرعيةال وخمالفا   اذير المللمني
 .التعاوين التأمني فكرة فكا ت

 فددإن والشددرا  ال،يددع وملدداح التااريددة التعددام   يف خاصددة التددأمنيال وجددود إىل داعيددة احلاجددة أن ومبددا
 وال الشددريعةال مقاصددد ومددع الشددر   لددوص مددع يتفددق خمددر  إجيدداد يف األمددر هبدد  يضدديق لدد  اإلسدد   علمددا 
  .مكان وك  علر لك  الرشاد وفي ا النور في ا الشريعة هه  أن ال،ال ع  يغيب

 مد  ختلدو وال واخلطدرال الغرر ويملودها الوالطمع االستغ ل يملودها الوجودة التأمني  ظ  كا ت ولا
 شددرعية بوسدديلة لكدد   فملدده اهلدددف حتقددق خددرىأ لةيوسدد إجيدداد يف اإلسدد   علمددا  حبددث فقددد والقددامرةال الربددا
 .اإلس   قواعد ومع النلوص مع تتفق

الدده  هددو أسدداال يف أخدد ، الملددلمنيال وهددو أحددد القاصددد الشددرعية  والتعدداون التكافدد  م،دددأ فوجدددوا
 .ال مة يف حتقيق سعادة اجملتمع واستقرار 

 :التعاوني مينالتأ فكرة

 مدددايل حملدددال يف يشدددنكون التدددأمني يف يرغ،دددون الدددهي  األفدددراد أن يف التعددداوين التدددأمني فكدددرة تدددتل  
 هده  وتمملدتثمر الذاتدا الشدركة حملدابا  ع  مملتق  حملال وهو ال(الشنكني حملال) التأمني شركة لدى

 الشدن  احلملدال م  كنيالشن  بع  علع الواقعة األضرار تعوي  ويت  الشرعيةال األسس حملب األموال
 يقدع لد  اجلمداع  التدرب  وبدني االسدتثمار بني مجعت هه  التعاو ية العملية فتكون الوالترب  اهل،ة س،ي  علع
 إلي دددا دعدددت حملدددنة سدددنة هدددو األمدددري  بدددني واجلمدددع الالتدددرب  وكدددهل  شدددرع  أمدددر واالسدددتثمار الضدددررال عليددده
 بعدد الالشدنكني للدلحة سدنة كد  هنايدة يف ربدا األ احتملدال يدت و  .شدرع  مملدتند وهلدا والللحةال احلاجة
 .الرب  االتفا، حملب ضرر عليه يقع مم  يملتحق ا ل  التعويضا  دفع

 فالتددددأمني   .الشددددنكني حملددددال إدارة علددددع امعلوًمدددد اأجددددرً  التددددأمني شددددركة علددددع نالقددددا مو  ويأخدددده   
 ويرتكدد  هدددف مشددرو  إىل لللوصددو  الشددريعة قواعددد مددع تتفددق حديثددة وسدديلة هددو تقددد  مددا حملددب التعدداوين
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 وتدأمني احملتمد  الضدرر تعدوي  علدع للتعداون الدراغ،ني مد  عددد مدع باالشدنا  الدال مد  ج   استثمار علع
 .التوقعة احلاجا 

 فَدل يَدع ،مدددموا} :تعدداىل قددالال شددرع  مطلددب أيضددا وهددو التعدداىل اب  عدد  مدد  حلاجاتددهال اإل ملددان وتددأمني  
 [.4-3: قريش] {َخو ف   مِّ    َوآَمنَد م  جمو    مِّ  أَط َعَم م  هن الَّ   (3)ال ،َدي تن  َهَها َرلَّ 

َنةً  َكاَ ت   قَدر يَةً  َمَثً   اب َوَضَرلَ }: تعاىل وقال  َفَكَفدَر    ان  َمَكد كمد ِّ  مِّد  اَرَغددً  رنل قدمَ دا يَأ تنيَ ا موط َمئننَّةً  آمن
َا و فن َواخل َ  اجل مو ن  لنَ،االَ  ابم  فََأَذاقَدَ ا اب بنأَ د عم ن  نَدعمونَ  َكا موا   مبن  [.111: النح ]{َيل 

 حتقدق وأن مشدرو ال هددف وأ ده لإل ملدانال االقتلداد  األمد  أمهية الكرميا  آليا ا هه  بينت فقد
 تعداىل اب امدن الده  العديش رغدد علدع وتددل بشدرية حاجدة هدو التااريدة العدام   ويف العيشة يف األمان

 .به
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 والتكافل التعاون مبدأ على القرآن من الدليل:  لثانيا المبحث

 يكدون ال الشدرعية بالطر، الضرر  وتعوي العيش س،  توفري يف اجلماعة أو الفرد مللحة حتقيق إن
ددَوى ال ددربنِّ  َعلَددع َوتَدَعدداَو موا} :تعدداىل قددال الاإلسدد   عليدده حدد  الدده  اجلمدداع  والعمدد  بالتعدداون الإ  َوال َوالتدَّق 

َوانن  اإلنمث ن  َعَلع تَدَعاَو موا  .(1: الا دة) {َوال عمد 

 فدرد كد  يعدني أنبد أمر" وتعاو وا: "فقوله عليهال وحث   بالتعاونال الناال أمر تعاىل أ ه: الداللة ووجه
 وقددد الطلددولال التعدداون كددان العددون يف الشدداركة حلددلت فددإذا العددونال يف الشدداركة مبعددى تفاعدد  ف ددو أخددا ال
 يف فيكددون الندداالال ينفددع خددريال وعمدد  معددروف كدد  وهددو ال"الددرب" يف يكددون التعدداون أن الكرميددة اآليددة بينددت
 .ملاحل   وتل،ية الناال لرضا حتقيق ذل 

ر : القاموال فف   (1).والطاعة واللد،ال اإلحملانال يف واالتملا  واخلريال اللِّلةال: الربن

 تعداونال أن اآليدة فأفداد  شدرعهال علدع واالسدتقامة تعداىل اب ألمدر حتقيق فيه ما ك  هو ":والتقوى"
 .واآلخرة الد يا ملاح ك  يف يكون

 بآيددا  امفملَّددرً  جددا  الالكرميددة اآليددة يف الددهكور الددرب بددأن (1)العلدد  أهدد  مدد  ال،دداحثني بعدد  ذكددر وقددد
 لعدى احتقيًقد اآلخدري ال مدع ويتعداون ليملداعد اإل ملدان حي،ده ومما األموال م  اإل فا، هو الرب بأن تفيد أخرال

َّ  لَددديسَ }  :تعددداىل فقدددال الالع يددد  الكتدددال يف الدددوارد األرض يف اإلعمدددار دددوَهكم    تدمَولودددوا أَن   الدددربن دددرن،ن  قن،َددد َ  ومجم َش 
 ال

َغ ددرنلن 
َّ  َوَلكندد َّ  َوال ددرن  َواليَدددو  ن  بندددابن  آَمدد َ  َمدد    الدددربن   نَكدددةن  اآلخن

َ
ددالَ  َوآتَدددع َوالنَّ،نيِّددنيَ  َوالكنتَددالن  َوال

َ
 َذون  حم،ِّدددهن  َعلَددع ال

 [.111: ال،قرة] اآلية{ ...َواليتاَمع القمر َب 

َّ  تَدَنالموا   َل }: تعاىل وقال ال الطلول للرب تفملريا الال إيتا  فهكر  تمنفنقمدوا   َوَمدا حتمن،ودونَ  ممنَّا تمنفنقموا   َحّتَّ  ال ربن
 [51: عمران آل] {َعلني    بنهن  اللرهَ  فَإننَّ  َش      من 

 اآليددا  يف الددراد الددرب معددى أن واحلقيقددةال مؤم الدد يددهلإ يملددعع الدده  الددرب هددو أ دده علددع اإل فددا، فددهكر
 (3)."الرب ها هنا اس  جامع لل ري" :القرطيب قال الهكورال ال،احث إليه بذه مما وأع  أمش  الكرمية

                                                           

 ."برر" مادة احمليطال القاموال (0)
ال تأمني ك : خالد صايفال مقال يف موقع. اوينال دالتأصي  الفق   للتأمني التع (3)
t?php.showthread/vb/com.tammeen://http=0223 
 1/132ال  1ولميلهال دار الكتب اللريةال القاهرةال ط أمحد الربدوين:حتقيق القرطيبال القرآنال ألحكا  اجلامع (2)
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 تعدداون عدد  ع،ددارة هددو التعدداوين والتأمدددني"ال الددهكور الددرب عمددو  يف يدددخ  التربعددا  ومندده الددايل اإل فددا، لكدد 
 مندده بددد ال الددنظ َ  الت،دددر  ألن قددو ال فيدده العددوض ملحدد  بددأن يشددوبه وال البدده تعدداىل اب أمددر الدده  النددو  مدد 
 هده  حتلد  مل بدأن وإالال حلدلتال إن ال اطر مواج ة ملتطيع  احلا  وهبها الشك ال هبها ممؤسملة لقيا 

 .(1)"واستثماراتا اشناكات  جممو  م  التحل  التأمديين الفا   للمشنكني فإن ال اطرال

                                                           

 .رجع الملابقال (0)
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 الواردة ثـألحاديا  :ثـالثال بحثالم

 التددأمني م،دددأ مددا عو هبددا اسددتدل الددي األحاديددث أهدد  :المــانعون بهــا اســتدل التــي األحاديــث: أوًل 
 ربدا ؛بنوعيده الربدا حتدرم علدع تددل الدي األحاديدث أو الغدررال عد  الن د  علدع تدل الي األحاديث تل  ه 

 .النملا  وربا الفض 

  :(غررال بيع عن نهى): حديث -1

 كد  يددر  وال األقملداطال مد  يددفع كد  يددر  ال له المؤَم  أن التأمنيال عقد يف حيل  اله  والغرر
 .له سيدفع

 .هريرة وأبو عمرال واب  المرسً   المليب ب  سعيد روا  :معناه وبيان الحديث تخريج

 :مرسل سعيد بن المسيب

 :هـأخرج
 .بيع الغرر ال كتال ال،يو ال بال1349:ال رق (1)مال  يف الوطأ -

 ابم  َصدلَّع- اب َرسمدولَ  نَّ أَ  :ال مممَلديَّبن  ب  ن  َسعنيدن  َع    الدنيَنار   ب  ن  َحالن ن  َأبن  َع    الَمالن  َع    حَي َي  َحدََّثينن 
 ابد  أن ومعلدو  هريدرةال أب عد   فدو  احلدديث هدها :الدرب ع،دد ابد  قال (َررن دال غَ  عن دبَدي   َع     َدَ ع -َوَسلَّ َ  َعَلي هن 

 .رواته ك،ار م  المليب

 ال(1)ثقددة عدد  إال يددرو  ال أل دده ؛الشددافع  عنددد حاددة الملدديب بدد  سددعيد مراسددي  أن ومعلددو : قلددت
 وقدد اللدحابة أوالد مد  وأل ده ؛صدحيحة فوجددها فتشد ا الشافع  إن حيث ؛الفق ا  أكثر مبراسيله وحيتج
 .ال،شري  العشرة ر أد

 .(3)الراسي  أص  يبمللا اب  مراسي : ن، ح ب  وأمحد عنيم اب  ع  اخلطيب أسند وقد

                                                           

 .1334: ال أثر1/664دار إحيا  النااال ملرال  موطأ مال ال رواية حيي الليث ال حتقيق ع،د ال،اق ال (0)
 .1/419  ال1ط الرياضال المللفال أضوا   مدال ب  العابدي  لي . د حتقيق لل ركش ال الل  ال اب  علع النكت (3)
 404:ص الملورق ال اب ع،د أب حتقيق النورةال الدينة العلميةال ةالكت، ال،غداد ال اخلطيب الروايةال عل  يف الكفاية (2)
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-إرسددال سددعيد بدد  الملدديب عدد  رسددول اب : مسعددت عيملددع بدد  شدداذان يقددول: قددال لكريددا  الملدداج 
 .(1) يوال  إسناد غري  -صلع اب عليه وسل 

 :-عن ما اب رض -ردعم اب  ةدرواي

َ،َدَلةن  َ، ن َوحَ  ال َغَررن  بَدي عن  بَال -ال ،دميمو ن  كنَتال- صحيحه يف ال، ار  -  :احل 

ثـََنا يَ  ع َمرَ  ْبن   اللَّه   َعْبد   َعنْ  ،نَاف ع   َعنْ  ،َمال ك   َأْخبَـَرنَا ،ي وس فَ  ْبن   اللَّه   َعْبد   َحدَّ ه َما الل   َرض  -َعنـْ
َ،َدَلةن  َحَ، ن  بَدي عن  َع     َدَ ع: )َوَسلَّ َ  َعَلي هن  ابم  َصلَّع اب َرسمولَ  َأنَّ " : َاهنلنيَّةن  َأه  م  يَدَتَ،ايَدعمهم  ابَديد عً  وََكانَ  (احل   الاجل 

 بَدي عن  َعط فَ  إننَّ  مثَّ  :قال اب  حار ،"َبط ننَ ا يفن  الَّين  تدمن َتجم  مثمَّ  النَّاَقةم  تدمن َتجَ  َأن   إنىَل  اجلَ  مورَ  يَد، َتا م  الرَّجم م  َكانَ 
َ،َدَلةن  َحَ، ن  َاصِّ  َعط فن  من    ال َغَررن  بَدي عن  َعَلع احل   َأَشارَ  وََكأَ َّهم  َصرنحًيا ال َغَررن  بَدي عَ  ال َ،الن  يفن  يَه كمر   وملَ   ل َعا ِّالا َعَلع اخل 
َرَجهم  َما إنىَل  َحا،َ  اب  ن  َطرنيقن  من    :َأمح َد :َأخ  ،َّانَ  َواب  م   ... َافنع   َحدََّثينن  الإنس   الالتدَّي من ِّ  سمَلي َمانَ  َطرنيقن  من    :حن
و   َدَ ع قَالَ  العمَمرَ  اب  ن  َع ن  ال َافنع   َع     .ال َغَررن  بَدي عن  َع    - َوَسلَّ َ  َعَلي هن  ابم  َصلَّع-النَّيبن

  دافعال حددثين ال-إسدحق ابد  يعين - مد حدثنا: قاال و مدال يعلع حدثنا: أمحد مملند - 6146
 اجلاهليددة أهدد  إن: وقددال ال(الغددرر بيددع عدد  -وسددل  عليدده اب صددلع- اب رسددول هنددع) :عمددرال قددال ابدد  عدد 
 .احل،لة ح،  بالشارف الرج  ي،تا  ال،يعال ذل  يت،ايعون ا واك

حدثنا  مد ب  ع،د : أخرب ا عمران ب  موسع المل تياين قال  -:(1)صحي  اب  ح،ان -4511
هنع رسول اب صلع اب عليه ): حدثنا معتمرال ع  أبيهال ع   افعال ع  اب  عمرال قال: األعلع قال

 .(وسل  ع  بيع الغرر

 .إسناد  صحي  علع شرط مملل : ألر مؤوطقال شعيب ا

التيم  سليمان ، و امبا أن خمر  احلديث واحد وهو  افع ع  اب  عمرال فإن رواية اب  إسح: قلت
ال ويكون اا واحدً حيث حدا  افع مرة هبها ومرة هبهاال وقد يكون حديثً  ؛آخر اع   افعال قد تكون حديثً 

 .  احل،لة م  الغررمرو  بالعى ألن بيع ح،( هنع ع  الغرر) :قوله

 :رض  اب عنه-رواية أب هريرة
                                                           

 11/21 ال4/316 ال1ط بكر ال ملطفع حتقيق الغربيةال األوقاف ولارة ط،عة الربال ع،د اب  الوطأال شر  التم يدال (0)
 .1/134  ال1ط عياضال القاض  مملل ال صحي  شر  العل  إكمال  
 .11/346ال  1ؤوطال ممؤسملة الرسالةال بريو ال طصحي  اب  ح،انال حتقيق شعيب األر ا (3)
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َلاةن  بَدي عن  بمط  نن  بَال -ال ،دميمو ن  كنَتال -مملل  يف صحيحه -  :(1123) َغَرر   فنيهن  الَّهن  َوال ،َدي عن  احلَ 

ثَدَنا رن  أَبمو َوَحدَّ ثَدَنا الَشي َ،ةَ  َأبن  ب  م  َبك   عم،َدي دن  َع    الأمَساَمةَ  َوأَبمو الَسعنيد   ب  م  َوحَي َي  الإند رنيسَ  ب  م  اللَّهن  َع، دم  َحدَّ
ثَدَنا َلهم  َواللَّف  م  َحر ل   ب  م  لمَهيد رم  َوَحدََّثينن  ح ابن   َع    الن ال ِّ َاد أَبمو َحدََّثينن  الاب عم،َدي دن  َع    َسعنيد   ب  م  حَي َي  َحدَّ
َلاة بَدي عن  َع    َوَسلَّ َ  َعَلي هن  اب عَصلَّ  ابن  َرسمولم  ع َد َ ) :قَالَ  همَريد رَةَ  َأبن  َع    ع رَ ن األ  .(ال َغَررن  بَدي عن  َوَع    الن احلَ 

و  قَالَ  طَّدابن د    َمدأ خموذ   َوهمدوَ  البَاطننمدهم  َعَلي د َ  َوَخفند َ  َعن د َ  طمدون َ  َمدا همدوَ  ال غَدَررن  َأص د م  :اخلَ   َطَوي دتَ : قَددو هلنن    من
ددرن ن  َأ    غنددرَّة   َعلَددع الثدَّددو لَ  ن ددهم  ال َمق لمددودم  نَ َكددا بَدي ددع   وَكمدد و  اللن اأَلوَّ  َكمل  ددرَ  جَم  مددواًل  من ددرَ  َعن ددهم  اَمع امددولً  أَو   َمع لمددو    َغيد   َغيد 
دددمور   ال فَد مددوَ  َعَلي ددهن  َمق  َددا َغدددَرر  دديًنا ال غَدددَررن  بَدي ددعن  َعدد    -َوَسددلَّ َ  َعَلي دددهن  ابم  َصددلَّع-  َدَ ددع َوإنَّنَّ ددَوالن  حَت لن ددديَعال أَن   لنأَلم   َتضن
َ  لنل  ملموَمةن  اَوَقط عً   .ال،يو  كتال داودال أب سن  شر  الع،ود عون .َكثنريَة   ال َغَررن  َوأَبد َوالم  الالنَّاالن  بَدني 

 :الغرر بيع في باب -52 

ال كنَتالن  أمصمولن  من    َعظني    َأص     فَد موَ  ال َغَررن  بَدي عن  َع    الندَّ   م  َوأَمَّا: النوو  قال   ََها ال ،دميمو ن  َمهم َقدَّ  َوهلن
لن    خم م  مممل  رم  َكثنريَة   َممَلا ن م  فنيهن  َويَد  َرة   َغيد  بنقن  َك،َدي عن  ممن َحلن َدرم  اَل  َوَما َوال َما  مولن  َوال َمع دمو ن  اآل   َعَلع يدمق 
لنيمنهن  م  ن  َوبَدي عن  الضَّر  ن  يفن  َواللََّبن  ال َكثنرين  ال َما ن  يفن  الملََّم ن  َوبَدي عن  َعَلي هن  ال َ،ا نعن  منل  م  يَتن َّ  ملَ   َوَما َتمل   ال َ،ط  ن  يفن  احلَ 
رَةن  بَدع  ن  َوبَدي عن  َ ًما اللو،د  َيا    من    َوَشاة   أَثد َوال   من    ثَدو ل   َوبَدي عن  مم،د  َ َّهم  بَاطن    بَديد عمهم  َهَها وَكم و  َذلنَ ال َوَ ظَا نرَ  شن  ألن
ًعا َغَررن ال   بَدع  م  حَي َتمن م  َوَقد   َحاَجة   َغري ن  من    َغَرر    َوبَدي عَ  ال ممَ َممَلةن  بَدي عَ  َأنَّ  َواع َل    .... َحاَجة   إنَلي هن  َدَعت   إنَذا بَديد 

َ،َدَلةن  َحَ، ن  َوبَدي عَ  ال ممَنابََهةن  َلاةن  َوبَدي عَ  احل  َ ا ال َفح  ن  َوَعمل بن  احلَ  َ،اهن   ملموص   فنيَ ا َجا َ  الَّين  ال ،دميمو ن  من َ  َوَأش 
َلة  َدا هن َ  َخاصَّة   رنال أمف رنَد    َوَلكن    ال َغَررن  بَدي عن  َع    الندَّ   ن  يفن  خن َ ا َوهنمن َ  بنالهِّك  َا َعند  َاهنلنيَّةن  بنَياَعا ن  من    لنَكو هنن  اجل 

 (1).أَع َل م  َواللَّهم  ال َمش  مورَةنال

 :رالغر  بيع وعن الحصاة بيع عن النهي باب – التَِّجارَات   ك َتاب -سننه في ماجه وابن -
ثَدَنا و  َسَلَمةَ  ب  م   م رنلم  َحدَّ ثَدَنا ال َعَدينن  ع رَ ن األَ  َع    ال ِّ َادن  َأبن  َع    اللَّهن  عم،َدي دن  َع     مَمَّد   ب  م  ال َع ني ن  َع، دم  َحدَّ

َلاةن  بَدي عن  َوَع    َغَررن ال   بَدي عن  َع    َوَسلَّ َ  َعَلي هن  اللَّهم  َصلَّع اللَّهن  َرسمولم   َدَ ع)  :قَالَ  همَريد رَةَ  َأبن  َع      .(احلَ 

 :الغرر بيع ع  الن   الال ،دميمو ن  كنَتال - النملا   سن  -

                                                           

 111:شر  صحي  مملل  للنوو ال كتال ال،يو ال ص (0)
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،َدَر َا ثَدَنا قَدالَ  َسدعنيد ال ب  م  اللَّهن  عم،َدي دم  َأخ  ،َددَرينن  قَدالَ  الاللَّدهن  عم،َدي ددن  َعد    الحَي دَي  َحددَّ  الع درَ ن األَ  َعد    الن ال ِّ َداد أَبمدو َأخ 
َلدداةن  بَدي ددعن  َعدد    -َوَسددلَّ َ  َعَلي ددهن  ابم  َصددلَّع- ابن  َرسمددولم   َدَ ددع :الَ قَدد همَريد ددرَةَ  َأبن  َعدد     سددن )ال ال غَددَررن  بَدي ددعن  َوَعدد    احلَ 

َيةن  يفن  َجا َ  َما بَال ال،يو ال كتال النمه ال ثَدَنا (ال َغَررن  بَدي عن  َكرَاهن  عم،َدي ددن  َعد    أمَسداَمةَ  أَبمدو أَ د َ،أَ َدا كمَري دب   أَبمدو َحددَّ
 َعد     َوَسدلَّ َ  َعَلي دهن  اللَّدهم  َصدلَّع- اللَّدهن  َرسمدولم   َدَ دع :قَدالَ  همَريد درَةَ  َأبن  َعد    ع درَ ن األَ  َع    ال ِّ َادن  َأبن  َع    عمَمرَ  ب  ن  هن اللَّ 
َلاةن  َوبَدي عن  ال َغَررن  بَدي عن   .َوأََ س   َسعنيد   َوَأبن  َع،َّاال   َواب  ن  عمَمرَ  اب  ن  َع    ال َ،ال َويفن : قَالَ ال احلَ 

ي    َحمَلد    َحددنيث   همَريد درَةَ  َأبن  َحددنيثم  :عنيمَلدع أَبمو قَالَ    َددنيثن  َهدَها َعلَدع َوال َعَمد م  الَصدحن د ن  عنن ددَ  احل   أَه 
  .الغرر بيع يف بال ال،يو ال كتال داودال أب سن  ال َغَررن  بَدي عَ  َكرنهموا ال عنل  ن 

 عدد  ال  ددادال أب عدد  ابال ع،يددد عدد  إدريددسال بدد ا حدددثنا -شددي،ة أب ابنددا- بكددر وأبددو عثمددان حدددثنا
 .(رردالغ عدبي ع  هنع)  -وسل  عليه اب صلع -النيب أن هريرةال أب ع  األعر ال

 :ددد أمحدمملن

ثَدَنا-  6113 ثَدَنا عم،َدي دد ال ب د م   مَمَّددم  َحددَّ درن ِّال َعد ن  الاللَّدهن  عم،َدي ددم  َحددَّ  :يد درَةَ همرَ  َأبن  َعد    َسدَلَمَةال َأبن  َعد    ال وه 
َلاةن  بَدي عن  َوَع    ال َغَررن  بَدي عن  َع     َدَ ع)  :-َوَسلَّ َ  َعَلي هن  ابم  َصلَّع اب َرسمولَ  أَنَّ   .(احلَ 

 أب عدد  األعددر ال الددرمح  ع،ددد عدد  ال  ددادال أب عدد  ابال ع،يددد عدد  سددعيد بدد  حيددي حدددثنا- 1161
 -روايدددة ابدد  ع،ددداال (احللدداة بيددع وعدد  لغددررا بيددع عدد  هنددع  -وسددل  عليدده اب صددلع اب رسددول أن) :هريددرة

 .-رض  اب عن ما

ثَدَنا :أحمد مسند َودم  َحدَّ ثَدَنا الَأس   اب  ن  َع ن  الَعطَا    َع    الَكثنري   َأبن  ب  ن  حَي َي  َع    العمت َ،ةَ  ب  م  أَيوولم  َحدَّ
 .( ال َغَررن  بَدي عن  َع    َوَسلَّ َ  َعَلي هن  ابم  َصلَّع اللَّهن  َرسمولم   َدَ ع) :قَالَ  الَع،َّاال  

 :هداب  ماج -

حدثنا  :حدثنا األسود ب  عامرال قال :حدثنا أبو كريبال والع،اال ب  ع،د العظي  العنرب ال قاال
صلع اب عليه -هنع رسول اب ) :أيول ب  عت،ةال ع  حيي ب  أب كثريال ع  عطا ال ع  اب  ع،االال قال

 .(ع  بيع الغرر -وسل 
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 :غررأقوال العلماء في معنى ال

 :في رواي  ابن ماجه وأحمد السابق 

دد    إننَّ  :قَددالَ  ال غَددَررن  بَدي ددعَ  -ابدد  أب كثددري-حَي ددَي  َوَفملَّددرَ  :أَيوددولم  قَددالَ   ال غَددَررن  َوبَدي ددعم  الال غَددا ن ن  َضددر بَةَ  ال غَددَررن  من
 ال غَدَررن  َوبَدي دعم  الال َمَعدادننن  تدمدرَالم  ال غَدَررن  َوبَدي دعم  ال د َعدا ن األَ  بمطمدونن  يفن  َمدا ال غَدَررن  َوبَدي دعم  الالشَّدارندن  ال َ،عندرين  َوبَدي عم  البنقم اآل ال َع، دم 
 .بنَكي     إنال  د َعا ن األَ  ضمرمو ن  يفن  امَ 

 َوََثَد م  غم ممدهم  أََبقَ  أَو   َدابدَّتمهم  َضلَّت   َقد   الرَّجم م  يَدع مندَ  أَن   :َوال ممَ اَطرَةن  ال َغَررن  َومن    :(1)الوطأ يف َمالن    قَالَ 
رني َ  منن  َ  آخمهم م  أَ َا :َرجم    فَديَدقمولم  دنيَنارًا ََخ ملمونَ  َذلن َ  من    الشَّ   ن  د    َذَهدبَ  ال مم، تَدا م  َوَجَد م  فَإنن   الدنيَنارًا بنعنش   من
رني َ  ال مم، َتا ن  من    ال َ،ا نعم  َذَهبَ  جيَند  م  ملَ   َوإنن   الدنيَنارًا ثمونَ َث  ال َ،ا نعن   .ادنيَنارً  بنعنش 

ـــالَ  دددَد    إنن   الضَّدددالَّةَ  تنل ددد َ  إننَّ  آَخدددرم  َعي دددب   َذلنددد َ  َويفن  :َمال ـــك   َق رَ  ملَ   ومجن  َمدددا أَ     َدَقَلدددت   أَ    أَلَاَد    يمدددد 
َا َحَداَ  د    هبن درم َواألَ  :َمالـ ك   قَـالَ  ،ال ممَ داَطرَةن  أَع ظَد م  فَدَ دَها ال عميمدولن  من د    أَنَّ  عنن دَد َا م  َا َ  غَدَررن َوال   ال ممَ داَطرَةن  من دنن  اش 

َرى ال  َّهم ألَ  ؛َوالدََّوالِّ  النِّمَلا ن  من     َاان اإلن  بمطمونن  يفن  َما رَ  ملَ   َخدرَ َ  فَإنن   الََي رم م  ال أَ    َأََي رم م  يمد   َحمَلدًنا أََيكمدونم  يمدد 
 َوإنن   الَكددَها َفقنيَمتمددهم  َكددَها َعلَددع َكددانَ  إنن   تَدَفاَضدد م يدَ  كملوددهم  َوَذلندد َ  الأم د ثَددع أَ    ذََكددرًا أَ     َاقنًلددا أَ    تَامًّددا أَ    قَ،نيًحددا أَ   

 ال وب دددن  وال نن اجل مل امدد  بندددمه  ن  نن اجل مل امدد  وال بنال َّي ددتن  ال َّيد تمددونن  بَدي ددعم  حيَندد و  وال....  َكددَها َفقنيَمتمددهم  َكددَها َعلَددع َكددانَ 
خملمددهم  ال مم َابَدنَدةَ  نَّ ألَ  بنالملَّدم  ن  ددَنن  هن الَّد نَّ وألَ  الَتد  َدبَّ  َيش  د،َدَ هم  َوَمددا احل  ن دهم  ََي ددرم م  ممنَّدا مممَلددمًّع بنَشد      َأش  رن  ال من  يَددد 
ن هم  َأََي رم م  ثَدرم  أَو   َذلن َ  من    أََق و  من َاَطرَة   َغَرر   فَدَ َها َأك   اهد .عنن َد َا اأَلم رم  َعَلي هن  الَّهن  َوَذلن َ  ... َوخمم

د     َّدهم ألَ : الغـرر بيـع عـن النهي وعل  د ن  من دَوالن  َأك  ددنيرن  َعلَدع بنال َ،اطند ن  النَّداالن  أَم   الال َم،نيدعم  حَي لمد َ  ال أَن   تَدق 
لنددهن   ن اللَّدد  بمدددموِّ  قَد، دد َ  الثَِّمددارن  بَدي ددعن  يفن  ال عنلَّددةن  َهددهن ن  َعلَددع َوَسددلَّ َ  َعَلي ددهن  اب َصددلَّع  َد،َّددهَ  َوقَددد   صددلع اب عليدده - بنَقو 
يهن  َمالَ  َأَحدمكم    يَأ كم م  فَ،ن َ  الثََّمرَةَ  اللَّهم  َمَنعَ  إنن   أَرَأَي تَ  :شي انفيما روا  ال -وسل   َوقنيد َ  الال َمدالنرن و  قَالَدهم  - َأخن
َ  التدََّنالم ن  من َ  إنلَي هن  يدممَؤدِّ  َما عنلَّتمهم  ن  بَدني   .ال ممَتَ،اينَعني 

َددَوا نال يفن  َوالطَّددري ن  الَكَاننددني   غَددَررن ال   بَدي ددعن  َفمَلددادن  َعلَددع َأمج َعمددوا اْلَمــار ر     َقــالَ   َوَعلَددع الال َمددا ن  يفن  َوالملَّددَم ن  اهل 
ددحَّةن  ددَ ا صن شمدد اجل م،َّددةن  َك،َدي ددعن  بَدع ضن ددومَها َكددانَ  َوإنن   وَّةن ال َمح  ارن  وَكنددرَا ن  اليدمددَرى ال َحش  رًا الدددَّ تنَمددالن  َمددعَ  َشدد   َلددا نهن  اح    دمق 
مَّا ن  َودمخمولن  َوََتَامنهنال تن فن  َمعَ  احلَ  د    َوالشور لن  فنيهن  لم، ثن ن    اخ  دَقا ن  فَد ن  من دتن فن  َمدعَ  الملِّ ال اخ  تَدَلفمدوا الشودر لن  يفن  َواخ 

                                                           

 .1334: ال أثر1/664دار إحيا  النااال ملرال  موطأ مال ال رواية حيي الليث ال حتقيق ع،د ال،اق ال (0)
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دَ ا َ دد َ  أَن   فَدَوَجدبَ  بَدع ضن َددا أَ دَّ مد    يدمف  َددا َمق لمدوًداال وََكو  نددهن  ال غَدَررن  لنقمددوَّةن  َمن عندهن  َعلَددع َأمج َعمدوا َمددا َمنَدعمدوا إنَّنَّ  َمددا َجدالمواأَ  َوإنَّنَّ
َلددد   ملَ   أَ َّددهم  َمددعَ  لنَيمَلدداَرتنهن  َجددَوالن ن  َعلَددع َأمج َعمددوا عمو يدمق  ددون  إنىَل  الضَّددرمورَةم  َوتَددد  ددتَدن َ،ط َنا م  َمددا ثَد،َددتَ  َوإنَذا َعن ددهمال ال َعف  دد    اس   من
ن  َهَهي  ن  تَدَلفن  ال َممَلا ن ن  َردو  َوَجبَ  اأَلص َلني  َ  فنيَ ا ال مم   َ دا م َلارن األ فدمَقَ ا ن  بَدني  ي م  الإنلَيد   ملَ   قَلندي  ال غَدَررَ  رََأى فَدال ممان
ال  .اهد َمق لموًدا َكثنريًا َرآ م  َوال َما نعم  يدمق َلد 

وذكددددر مثلدددده القاضدددد  عيدددداض يف إكمددددال   الغددددرر بيددددع ال ،دميمددددو ن  كنتَددددال - مالدددد  موطددددأ شددددر  النتقددددع
 .(1)العل 

 بنالهََّهبن  ر ضن األَ  كنرَا ن  َع    َخدنيج   ب  َ  رَافنعَ  َسأَل تم : )قَال قَدي س   ب  ن  َحن ظََلةَ  َع    :(1)لملل  روية يف
َا البنهن  بَأ الَ  ال: فَدَقالَ  الَوال َورن،ن  رمونَ  النَّاالم  َكانَ  إنَّنَّ دن  َعَلع يدممَؤاجن ِّ  َع   َا -َوَسلَّ َ  َعَلي هن  اللَّهم  َصلَّع- النَّيبن  َعَلع مبن

َدا َوأَقد َ،الن  ال َماذنيَا َا ن  َيا َ  ونلن اجلَ  لن م  ال َّر  ن  من َ  َوَأش  َل م  َهَها فَديَد   َل م  َهَهاال َوَيمل  لن م  َهَها َوَيمل   فَدَل    الَهَها َويَد  
رن  كمنَّا رنَوايَة   َويفن ( بنهن  بَأ الَ  َف  َمض ممون   َمع لمو    َش      فََأمَّا الَعن هم  َلَجرَ  َفلنَهلن َ  َهَها إنال كنرَا    لنلنَّاالن  َيكم      مك 
َا الَههن ن  َوهَلم    َههن ن  لََنا َأنَّ  َعَلع ر ضَ األَ  َرَجت   فَدرممبَّ  فَدَل    ال َورن،م  َوأَمَّا َذلن َ  َع    فَدنَدَ ا َا َههن ن  ختم رن    وملَ   َههن ن  َأخ 

َ َنا   .يَدند 

 .مجع ماذيانال وهو الن ر الك،ريال وه  كلمة ليملت عربية: الاذيا ا 

 (ولملان العرلالب  األثريال  لن ايةاكما يف )

 .أ  أوا ل ا ورؤوس اال واجلداول هو مجع جدول وهو الن ر اللغري كالملاقية: وأق،ال اجلداول

رال وم  خ ل استعراض ال،يو  الن   عن اال أن الغرر ما كان ي ح  يف تفملري العلما  للغر : لتق
  مادة الن ا  واخل ف بني وك  ذل  لللحة الت،ايعنيال وحلمل فيه خماطرة أو ج الة يف الثم  أو الثم ال

 .(فأما ش   معلو  مضمون فل  ينه عنه: )الناالال كما يف حديث رافع ب  خديج الملابق

ا معلومً  ام  ذل ال ألن المؤم  له يدفع قملطً  اوإذا قمنا بتحقيق التأمني التعاوينال مل جند فيه شيئً 
الضرر م  المؤم  هل ال فليس يف هها يملتثمر  يف احلملال الشن  للممؤمننيال ويتع د بالترب  ل  يلي،ه 

 .النو  م  التأمني بيع أو استئاار حّت حيل  الغرر أو ال اطرة

                                                           

 .14 /9إكمال العل ال شر  صحي  مملل ال القاض  عياضال   (0)
 .1941 :ال رق 3/1121و ال بال كرا  األرض بالههبال  كتال ال،ي: صحي  مملل  (3)
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 : يـث الثانـالحدي

 بنددددال ،دمرِّ  َوال ،دمددددرو  بنال فنضَّددددةن  َوال فنضَّددددةم  بنالددددهََّهبن  الددددهََّهبم ): -َوَسددددلَّ  َعَلي ددددهن  ابم  َصددددلَّع- ابن  َرسمددددولم  قَددددالَ  -1 
ددرم  لشَّددعنرين بنا َوالشَّددعنريم  رن  َوالتَّم  ل دد م  بنددالتَّم  ددث   بنددال منل  ن  َوال من ددتَد َادَ  أَون  لَادَ  َفَمدد    ؛بنيَددد   يَددًدا مبننث دد    من ددهم  أَر َب  فَدَقددد   اس   اآلخن
 (.َسَوا    فنيهن  َوال ممع طن 

 ربددا مدد  وذلدد  من دداال أقدد  أو من ددا أكثددر يقدد،  مث عليددهال الددي األقملدداط يدددفع لدده الددمؤمَّ  أن ذلدد   
 . النملا  ربا م  وهو ال مان م  مدة بعد مثل ا يأخه أو الفض ال

 :هـتخريج

 .واحلكرة الطعا  بيع يف يهكر ما: بال ال،يو  كتال الالبخار  صحيح

: قدال أ ده أوال بد  مال  ع  ال هر ال ع  حيدثهال دينار ب  عمرو كان: سفيان حدثنا: عل  حدثنا
 مدد  حفظنددا  الدده  هددو: سددفيان قددال الالغابددة مدد   ندداخال  جيدد   حددّت أ دداال: طلحددة فقددال صددرف  عنددد  مدد 

 عد  َيدرب: -عنده اب رضد - اخلطدال بد  عمدر مسدع أوال بد  مالد  أخدربين: فقدال ليادةال فيه ليس ال هر 
 هدددا  إال ربدددا بدددالرب والدددرب وهدددا ال هدددا  إال ربدددا بدبالههددد بدالههددد): قدددال -وسدددل  عليددده اب صدددلع- اب رسدددول
 .(وها  ها  إال ربا بالشعري والشعري وها ال ا ه إال ربا بالتمر والتمر وها ال

 . قد بالور، الههب وبيع اللرف بال ؛الملاقاة كتال :مسلم صحيح

 ع،ددادة عدد  ق بددةال أب عدد  أيدولال عدد  ليدددال بدد  محدداد حددثنا الالقددوارير  عمددر بدد  اب ع،يددد حددثنا  
 والفضدددة بالدددههب الدددههب بيدددع عددد  ين دددع :-وسدددل  عليددده اب صدددلع- اب رسدددول مسعدددت: ) اللدددامت بددد 

 أو لاد فمدد  البعددني اعينًدد البملددوا  سددوا  إال بددالل  واللدد  بددالتمر والتمددر بالشددعري والشددعري بددالرب والددرب بالفضددة
 .(أرب فقد الداد

 التوكدد  أبددو حدددثنا: الع،ددد  مملددل  بدد  إمساعيدد  حدددثنا :وكيددع حدددثنا :شددي،ة أب بدد  بكددر أبددو حدددثنا
 البالدددههب الدددههب) :-وسدددل  عليددده اب صدددلع- اب رسدددول قدددال: لقدددا اخلددددر ال سدددعيد أب عددد  الالنددداج 
 لاد فمدد  ؛بيدد ايددً  المبثد  مدثً   البدالل  واللد  البددالتمر والتمدر البالشدعري والشدعري البدالرب والدرب بالفضدة والفضدة

 (.سوا  فيه والعط  اآلخه الأرب فقد است اد أو

الفضدددد  أو ربددددا  تددددأمني تعامدددد  بربدددداأن اعت،ددددار أقملدددداط ال :وجيدددال عدددد  االسددددتدالل هبدددده  األحاديددددث 
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لدع أ ده اسدتثمار لألقملداط وتع ددد ألمدر عاالنملدا ال إَّندا يكدون إذا كا دت العاملدة عقدد معاوضدةال أمددا إذا بمدين 
لترب  لدد  يلدي،ه ضددرر مد  الشددنكنيال ف دو تعدداون وتكافد  والتدد ا  بنلدرة الملددل  وإغاثتده فدد  يكدون هنددا  بدا

 .قق ملاح الع،ادوسنة حملنة حت  هور ب  هو أمر مشرو 
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 :التكافلي التأمين في الواردة األحاديث

 والوقدوف وغوثدهال و لدرتهال الملدل ال حاجدة وسدد والتكافد ال الالتعداون إىل تددعو الي األحاديث وه 
 : الشدا د يف معه

 :ذل  فم 

 مددا امجعددو  بالدينددة عيدداهل  طعددا  قدد  أو الغدد و يف أرملددوا إذا  داألشعرييدد إن): احلددديث يف جددا  مددا -1
 ، ددار ال روا ) (مددن   وأ دا مددين ف د  ملددويةبال واحدد إ ددا  يف بيددن   اقتملدموا مث واحددد ثدول يف عنددده  كدان

 .(ومملل 

 اللدددندو، يف الشددداركني الشدددنكنيال مددد  جملموعدددة مدددا بقيمدددة   الت،ددددر م  احلدددديث هدددها يف: الداللدددة وجددده
 الضدررال هدها سدد يف اجلميدع نتعداو  ضدررال بده حد  أو حاجدة أو ملدي،ة بأحدده    لدت مدا إذا حدّت  فملدهال
 :ثـالحدي جـتخري اب رسول مدح   وقد. مجعو  اله  الال جممو  م  الش  ال هها إعا ة ويف

  :والعروض والن د الطعا  يف الشركة: بال الشركة كتال  ال، ار ال صحي -

 قدال :لقدا موسدع أب عد  بدردةال أب عد  بريددال عد  أسامةال ب  محاد حدثنا: الع   ب   مد حدثنا
 مدا مجعدوا بالديندةال عيداهل  طعا  ق  أو الغ وال يف أرملوا إذا األشعريني إن) : -وسل  عليه اب صلع- النيب
 .(من   وأ ا مين ف   بالملويةال واحد إ ا  يف بين   اقتملمو  مث واحدال ثول يف عنده  كان

  :األشعريني فضا   م  بال  -عن   تعاىل اب رض - اللحابة فضا   كتال :مملل  صحي 
 :أسددامة أبددو حدددثنا: عددامر أبددو قددال الأسددامة أب عدد  امجيًعدد الكريددب وأبددو األشددعر  عددامر أبددو حدددثنا 
 صدلع- اب رسدول قدال :قدال الموسدع أب عد  -بدردة أب- جدد  عد  بدردة أب بد  اب ع،دد ب  بريد حدثين
 يف عندده  مدا مجعدوا بالديندةال اهل عيد طعدا  قد  أو الغد وال يف أرملدوا إذا األشدعرينيال إن)  :-وسدل  عليه اب
  .(من   وأ ا مين ف  . بالملوية واحدال إ ا  يف بين   اقتملمو  مث واحدال ثول

 فضدددددديلة: احلدددددديث هدددددها ويفال طعددددددام   فدددددين(: أَر َملمدددددوا) معدددددى:  -اب رمحدددددده- الندددددوو  اإلمدددددا  قدددددال
 قلت دا عندد شد   يف مجع دا فضديلةو  الملدفرال يف األلواد خلدط وفضديلة والواساةال اإليثار وفضيلة األشعرينيال
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 الربويددددا  يف ومنع دددا بشدددروط ا الفقددده كتدددب يف العروفدددة القملددددمة هبدددها الدددراد ولددديس اليقملددد  مث احلضدددر يف
  .(1)بالوجود ومواسات  ابعضً  بعض   إباحة: هنا الراد وإَّنا وغريهاال الواساة واشناط

 مبناق،ددهال الرجدد  وحتددديث موسددعال أب ق،يلددة لألشددعريني عظيمددة فضدديلة حلددديثا ويف: حاددر ابدد  قددال
 .(1)اأيضً  اإلقامة ويف الملفر يف ال اد خلط واستح،ال الوالواساة اإليثار وفضيلة اجمل ولال ه،ة وجوال

 وتعددداطف   وتدددرامح   تدددواده  يف الدددمؤمنني مثددد ): -وسدددل  عليددده اب صدددلع-  اب رسدددول قدددول -5 
  .(واحلمع بالمل ر عضا األ سا ر له تداعع عضو منه اشتكع إذا اجلملد كمث 

 ؛ وتعاضده  وتعاطف   المؤمنني تراح  بال واآلدال والللة الرب كتال :مملل  صحي 

 البشددري بدد  النعمددان عدد  الشددعيبال عدد  لكريددا  حدددثنا :أب حدددثنا الَّنددري بدد  اب ع،ددد بدد   مددد حدددثنا
 مثدددد  وتعددداطف  ال   وتدددرامح تدددواده  يف الدددمؤمنني مثددد ) :-وسددددل  عليددده اب صدددلع- اب رسدددول قدددال :قدددال
 (.واحلمع بالمل ر اجلملد سا ر له تداعع عضوال منه اشتكع إذا. اجلملد

: قولددده ومنددده الذلددد  يف الشددداركة إىل بعضدددا بعضددده دعدددا أ ( اجلملدددد سدددا ر لددده تدددداعع) :وو النددد قدددال
 .(3)التملاقط م  قربت أو تملاقطت أ  احليطان تداعت

  (سددددواه  مدددد  علددددع يددددد وهدددد   دددداه الأد بددددهمت   ويملددددعع دمدددداؤه ال تتكافددددأ الملددددلمون):ثحدددددي-3
 :هـأخرج

 بالكافر  الملل  أيقاد بال  الديا  كتال أول السننه يف َداومد أبو -

  عروبةال أب ب  سعيد أخرب ا سعيدال ب  حيي ثنا: قاال ومملدد حن،  ب  أمحد حدثنا

 -عنده اب رضد – علد    إىل واألشدن أ دا ا طلقدت :قال ع،اد ب  قيس ع  احلمل ال ع  قتادةال ع 
 إال الال: قدال عامدًة  النداال إىل يع د  مل اشيئً  -وسل  عليه اب صلع- اب رسول إلي  ع د ه : فقلنا
 بدددهمت   ويملدددعع سدددواه ال مددد  علدددع يدددد   وهددد  دمددداؤه ال تكافدددأ المؤمندددون): فيددده فدددإنذا الهدددها كتددداب يف مدددا

                                                           

 .16/19شر  النوو  علع صحي  مملل ال   (0)
 .كتال الشركةال بال الشركة يف الطعا    130/ 9فت  ال،ار ال الط،عة المللفيةال حتقيق ع،د الع ي  ب  بالال   (3)
 .16/141: شر  النوو  علع صحي  مملل  (2)
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 أحددا ومد   فملدهال فعلدع احددثً  أحدا م  ع د ال يف ع د   ذو وال بكافر ال ممؤم    يقت  ال أال أد اه ال
  .(أمجعني والناال وال  كة اب لعنة فعليه ا دثً  آوى أو احدثً 

 .النفس يف والمالي  األحرار بني القود بال ،القملامة كتال النملا  ال سن 

 عدد  احلملدد ال عدد  قتددادةال عدد  سددعيد حدددثنا سددعيدال بدد  حيددي حدددثنا: قددال الثددى بدد   مددد أخددربين
  . احلديث...  -عنه اب رض - عل  إىل واألشن أ ا ا طلقت :قال ع،اد ب  قيس

 :الف   قمل : كتال الثاين النيملابور  اجمللد احلاك  اللحيحنيال علع ملتدر ال

 ع،ددادةال بدد  رو  حدددثنا الدددور ال  مددد بدد  الع،دداال حدددثنا يعقددولال بدد   مددد الع،دداال أبددو حدددثنا
 .عروبة أب ب  سعيد حدثنا قاال اخلفاف الوهال وع،د

 حيديال حددثنا أبال حددثين حن،د ال بد  أمحدد بد  اب ع،دد حددثنا القطيعد ال جعفدر بد  أمحد  اوأخرب 
 أب بدد  علدد  علددع واألشددن أ ددا دخلددت  قددال ع،ددادة بدد  قدديس عدد  احلملدد ال عدد  قتددادةال عدد  سددعيدال عدد 

 احلديث....  - طالب

  .َيرجا  ومل الشي نيال شرط علع صحي  حديث هها :احلاك  قال

 .أمحد اإلما  مملند يف  :حملان أبو تابعه الادةع، ب  قيس توبع وقد

 عددد  عنددهال اب رضدد  علدد  عددد  الحملددان أب عدد  القتددادة أ ،أ دددا المهددا  حدددثنا الهبدد  حدددثنا -595
 مدد  علددع يددد وهدد  أد دداه  بددهمت   ويملددعع دمدداؤه  تتكافددأ المؤمنددون): -وسددل  عليدده اب صددلع -الندديب

 عددد  قتدددادة طريدددق مددد  جدددا   الروايدددة ف ددده  ال)ع دددد  يف ع دددد ذو وال بكدددافر مدددمؤم  يقتددد  ال أال سدددواه 
 عنددهال اب رضدد  -علدد  عدد   مهدداك حملددانال أب عدد  قتددادة طريددق ومدد  عابدددةال بدد  قدديس عدد  احلملدد ال
 :اآلتية بالطريق مناربة لكن ا قتادةال عنعنة الطريق هه  وعلة

 : مملند  يف أمحد اإلما  خرجهأ فقد

ثَدَنا وَكنيددع ال َحدددََّثينن َخلنيَفددةم  - 6151 ال َعدد   أَبنيددهنال َعدد   َجدددِّ ن  َحدددَّ ددرنو ب دد ن شمددَعي ب  ال َعدد   َعم  ب دد م َخيَّدداط 
ددددرَ م إنىَل ال َكع ،َددددة ددددنند  َظ   ددددَو مممل  ِّ َصددددلَّع ابم َعَلي ددددهن َوَسددددلََّ  قَدددداَل يفن خمط َ،تنددددهن َوهم ددددلنمموَن َتَكافَددددأم ) :َعدددد   النَّدددديبن ال مممل 

َعع بنهنمَّتن ن   أَد  َاهم    َواهم   دنَماؤمهم  ال َوَيمل   .وهها إسناد صحي ال (ال َوهم   يَد  َعَلع َم   سن
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  :سننه يف داودال أبو:  فمل ا الطريق م  وأخرجه

ع   الحدثنا ع،يد اب ب  عمرال ثنا هشي ال ع  حيي ب  سعيدال ع  عمرو ب  شعيب - 1231
 إروا  يف ايناألل، صححه وقد الاحلديث... -صلع اب عليه وسل -قال رسول اب : ع  جد  قال  الأبيه

 .(1)الغلي 

عد  ابد  عمدرال عد  : طلحدة بد  ملدرف عد  جماهدد طريدق مد ( 9556بدرق ) ح،دان اب  أخرجه وقد
 .ا طوي َ منه الن  الراد خترجيهفهكر حديثً ....-صلع اب عليه وسل -النيب

 .(1)إسناد  حمل : قال الشيخ شعيب

 ....(بهمت   أد اه وه  يد علع م  سواه ال ويملعع : )والشاهد يف احلديث قوله 

أهند  مجاعدة واحددة متكدافلون ال ينكدون بعضد   يف عملدر  أو   يعدين :"يد علع م  سواه "وكوهن    
 .كربهال إَّنا يف عون ل،عض   كما هو حال اليد الوحدة

أهندددد  سددددوا  يف احلقددددو، والواج،ددددا ال ال فضدددد  ألحددددد إال  يعددددين": يملددددعع بددددهمت   أد دددداه "وكدددوهن   
مالدده أو جملددد  أو غددري ذلدد  هددو قددو  ويمعامدد  معاملددة أع هدد  فددإن أد دداه  يف  بددالتقوىال ومدد  أجدد  ذلدد 

بدددد  يعينددددو   الاا وال مكروبًددددفددددإن واجددددب الملددددلمني أن ال ينكددددوا متضددددررً  الال ومددددا دا  أن األمددددر كددددهل اشددددأ ً 
 .ويتكافلوا معهال لتحقيق هها ال،دأ الشرع 

 - الظددامل كتددال صددحيحهال يف ال(3)ال، ددار  :أخرجدده ....( ل دالملدد أخددو ل دالملدد(:ثحدددي -4
 .يمللمه وال الملل َ  الملل م  يظل  ال بال

،نهن إن َّهم َأخمو م  الويف كتال اإلكرا   .بال بَال ميَننين الرَّجم ن لنَلاحن

 اب ع،دد أن: أخدرب  سدالا أن: شد ال ابد  عد  عقيد ال ع  الليثال حدثنا: بكري ب  حيي حدثنا
 .أخرب  -عن ما اب رض - عمر ب 

                                                           

 .1102 :برق    (1ط البريو  الاإلس م  كتبال) األل،اينال الالغلي  إروا  (0)
 .13/340ال   1صحي  اب  ح،انال حتقيق شعيب األر اؤوطال ممؤسملة الرسالةال ط (3)
 .1ط الرياضال النااةال طو، دار الناصرال لهري  مد حتقيق (2)
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 ومد  يملدلمهال وال يظلمده ال الملدل ال أخدو الملدل ): قدال -وسدل  عليده اب صلع- اب ولرس أن
 كربددا  مدد  كربددة عندده اب فددر  كربددة مملددل  عدد  فددر  ومدد  حاجتددهال يف اب كددان أخيدده حاجددة يف كددان
  .(القيامة يو  اب سن  اممللمً  سن وم  القيامةال يو 

 .الظل  حترم بال واآلدال والللة الرب كتال:(1)صحيحه يف مملل 

- اب رسول أن أبيه؛ ع  ساملال ع  ال هر ال ع  عقي ال ع  ليث حدثنا ؛سعيد ب  قتي،ة حدثنا
 كان أخيهال حاجة يف كان م  اليمللمه وال يظلمه ال الملل ال أخو الملل ) :قال -وسل  عليه اب صلع
 ممللماال سن وم . القيامة يو  كرل م  كربة هبا عنه اب فر  كربةال مملل  ع  فر  وم . حاجته يف اب
 علي ا أعا ه أ ( حاجته يف اب كان أخيه حاجة يف كان م ): قال النوو  ال(القيامة يو  اب سن 

 .في ا به ولطف

 ويددخ  اللالتده وسدن عنده الكرل وتفريج الملل  إعا ة فض  هها يف..( كربة مملل  ع  فر  وم ) 
 بإشدارته ألاهلدا مد  فيده يدخ  أ ه والظاهر المملاعدته أو جاهه أو همبال ألاهلا م  وتفرجي ا الكربة كشف يف

 .وداللته ورأيه

 معروفدددا هدددو لددديس ممدددا وحندددوه ال  ئدددااهلي ذو  علدددع الملدددن بددده فدددالراد هنددداال إليددده النددددول الملدددن وأمدددا
  (1).والفملاد باألذى

 :قدددال أ دده -صددلع اب عليدده وسددل  الندديب عددد  – عندده اب رضدد  – األشددعر  موسددع أب عدد  -9
مدمؤ من م }
ال للممددمؤ من ن  ال يَدانن  هلددها –اب رمحدده – ال، دار  وعنددون أصددابعه  بيدد  شدد،  مث بَدع ًضداال بعضمددهم  َيشمدددو  كال،دمند 

 اخلددرب فحددهف فيددهال ومرغددب   مطلددول   تعدداوهن  أ [. بعضددا بعضدد   الددمؤمنني تعدداون بددال: ]بقولدده احلددديث
    .وغري  الملاد يف األصابع تش،ي : الالملاجد ب ال، ار ال  أبوال صحي  عليه المليا، لداللة

 عدد  جدد ال عدد  بدردةال أب بد  اب ع،ددد بد  بدردة أب عدد  سدفيانال حدددثنا: قدال حيدي بدد  خد د دثناحد
 االبعًضدد بعضدده يشددد كال،نيددانال للمددمؤم  الددمؤم  إن)  :قددال -وسددل  عليدده اب صددلع- الندديب عدد  موسددعال أب

 وتعاضده  وتعاطف   المؤمنني تراح  بال ،آلدالوا والللة الرب كتال ؛مملل  صحي  (أصابعه وش، 

 .أسامة وأبو إدريس ب  اب ع،د حدثنا: قاال. األشعر  عامر وأبو شي،ة أب ب  بكر أبو حدثنا
                                                           

 .1ط بريو ال اجلي  دار الناشرال مملل ال صحي  (0)
 .16/134  ال1ط البريو  العربال لناا ا إحيا  دار مملل ال صحي  علع النوو  شر  (3)
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 عد  كل د . أسدامة وأبدو إدريدس وابد  ال،دار  ابد  حددثنا -كريدب أبدو- العد   ب   مد وحدثنا   
 للمدددمؤم  الدددمؤم : )-وسدددل  عليددده اب صدددلع- اب رسدددول قدددال :قدددال الموسدددع أب عددد  بدددردةال أب عددد  بريددددال

 .(ابعضً  بعضه يشد. كال،نيان

 والتوبدة والددعا  الدهكر كتال المملل  صحي  (أخيه عون يف الع،د كان ما الع،د عون يف واب) -6
 :القرآن ت وة علع االجتما  فض  بال  ،واالستغفار

 -ليحددي واللفدد - اهلمددداين العدد   بدد  و مددد ةشددي، أب بدد  بكددر وأبددو التميمدد  حيددي بدد  حيددي حددثنا
  قدال. هريدرة أب عد  صداحال أب عد  األعمدشال عد  معاويدة أبدو( حددثنا: اآلخدران وقدال الأخرب ا: حيي قال)

 كربدة عنده اب  فدس الدد ياال كدرل مد  كربدة مدمؤم  عد   فدس مد )   :وسدل  عليه اب صلع اب رسول قال
 سددن  االمملدلمً  سدن ومدد  الواآلخدرة الدد يا يف عليدده اب يملدر معملدرال ععلدد يملدر ومد  الالقيامددة يدو  كدرل مد 
 اعلًمد فيده يلدتمس اطريًقد سل  وم  الأخيه عون يف الع،د كان ما الع،د عون يف واب الواآلخرة الد يا يف اب

 ويتدارسددو ه ابال كتددال يتلددون ابال بيددو  مدد  بيددت يف قددو  اجتمددع ومددا الاجلنددة إىل طريقددا بدده لدده اب سدد  
 بطردأ ومد . عندد  فديم  اب وذكدره  ةالال  كد وحفدت   الرمحدة وغشديت   الملدكينةال علي     لت إال بين  ال

 .للمملل  العو ة يف بال  األدل كتال الَداومد أب سمَن م  ( مل،ه به ملر يم  مل عملهال به

  ال الدرال ال يدروجر : عثمدان قدال معاويدةال أبدو ثندا: قداال العدى شدي،ةال أب ابنا وعثمان بكر أبو حدثنا
ث تم : قال: واص  وقال صاحال أب ع  األعمشال ع  أس،اطال ثنا األعلعال ع،د ب  واص  وثنا  أب عد  حمددِّ

 مد  كربدة مملدل    عد  س فرد مد ": قدال -وسدل  عليده اب صدلع- النديب عد  هريدرة أب عد : اتفقدوا مث صاحال
 الددد يا يف عليدده اب يملددر معملددر   علددع يملددر ومدد  القيامددةال يددو  كددرل مدد  كربددةً  عندده اب  فددس الددد يا كددرل

 عدون يف الع،دد كدان مدا الع،دد عون يف واللره واآلخرةال الد يا يف عليه اب سن مملل  علع سن وم  واآلخرةال
 .أخيه

ددددَ،عمال الدددده  الددددمؤم م  لدددديسَ ) - 1   علددددع ملددددتدر ال يف احلدددداك : أخرجدددده (َجن ،نددددهن  إىل َجددددا ع   وجددددارم م  َيش 
 : ال،يو  كتال اللحيحني

 حددثنا اللدا ،ال ليدد ب  عل  ب   مد حدثنا مبكةال الدباال الع ي  ع،د ب  الع ي  ع،د أخرب ا  ما -
 رسدول أن عا شدة عد  أمدهال عد  علقمدةال أب بد  علقمة ع  ب لال ب  سليمان حدثنا حييال ب  الع ي  ع،د
قددددال   (جن،ددده إىل جدددا ع وجدددار  اشددد،عا ً  ي،يدددت الدددده  بدددالمؤم  لددديس) : قدددال -وسدددل  عليددده اب صدددلع- اب
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 ومدا لده ومدا اجلدار يف أبدوال واللدلة الدرب كتدال الاهليثمد  للحداف  الال وا دد جممدع (1)صدحي  لغدري : األل،اين
 .جا ع وجار  يش،ع فيم  بال ذل  وحنو عليه

 شدد،عان بددا  مدد  ب آمدد  مددا) :-وسددل  عليدده اب صددلع- اب رسددول قددال: قددال مالدد  بدد  أ ددس عدد 

 .حمل  ال، ار وإسناد وال، ارال الطرباين روا  (به  يعل وهو جن،ه إىل جا ع وجار 

  (جدا ع وجدار  يشد،ع الده  الدمؤم  ليس) :-وسل  عليه اب صلع- اب رسول قال: ع،اال اب  وع  
 .ثقا  ورجاله يعلع وأبو الطرباين روا 

واجلدددو  يف هددددها : قلدددت صدددحي  اإلسدددنادال ومل يتعق،ددده الدددههيب: وقدددال(: 1301رقددد  )وروا  احلددداك  
وقددددد تكددددون حاجتدددده للملدددد،سال أو  ديث هددددو تع،ددددري عدددد  حاجددددة الملددددل ال فقددددد تكددددون حاجتدددده للطعددددا الاحلدددد

الملك ال أو تدار  ما أصدابه مد  ضدرر أو جا حدة أتدت علدع مدا ميلد ال فاحلدديث يفيدد  قد  إميدان الدمؤم  
 .اله  أصابه الضرر الاله  ال يملار  يف التكاف  مع أخيه الملل 

 :.....(حملنة فله أجرها م  س  يف اإلس   سنة: )ثدحدي -2

حدثين لهري ب  حرلال حدثنا جرير ب  ع،د احلميدال ع  األعمشال ع  : صحي  مملل  -1011
 الموسع ب  ع،د اب ب  ي يد وأب الضحعال ع  ع،د الرمح  ب  ه ل الع،مل ال ع  جرير ب  ع،د اب

ف فرأى سو  حاهل  قد علي   اللو  -صلع اب عليه وسل -جا   اال م  األعرال إىل رسول اب : قال
 م  مث إن رجً   :قالال عنه حّت رؤ  ذل  يف وج ه فأبطئواأصابت   حاجة فحث الناال علع اللدقة 

-فقال رسول اب  المث تتابعوا حّت عرف الملرور يف وج ه المث جا  آخر الاأل لار جا  بلرة م  ور،
 ال  كتب له مث  أجر م  عم  هبام  هبا بعدفعم م  س  يف اإلس   سنة حملنة ) :-صلع اب عليه وسل 

ة سيئة فعم  هبا بعد  كتب عليه مث  ولر م  سمنر يف اإلس    س َّ وم   الوال ينق  م  أجوره  ش  
 .(1)(وال ينق  م  أولاره  ش   العم  هبا

 :مسند أحمد

                                                           

 .1963 :ال رق 1/349ال  9صحي  النغيب والنهيبال األل،اينال مكت،ة العارفال الرياضال ط (0)

 .10092 /4صحي  مملل ال كتال ال كاةال بال احلث علع اللدقةال   (3)
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دن    - 15196 ثَدَنا َع، دم الرَّمح َ ن ب  م َم   ثَدَنا شمع َ،ةم  الَحدَّ َفةَ َع   َعو نن ب   الَحدَّ َع ن ال ممن هنرن  ال ن َأبن جمَحيد 
ِّ  الَع   أَبنيهن  الب  ن َجرنير    ن سمنًَّة َحمَلَنًة َكاَن َلهم س َم   َس َّ يفن اإلن ) :قَالَ  -َعَلي هن َوَسلَّ َ  ابَصلَّع -َع   النَّيبن

َا من   بَدع دن ن من   َغري ن َأن  يدمن تَدَقَ  من  رم َم   َعمنَ  هبن رمَها َوَأج     أمجمورنهن   َش    ال َوَم   َس َّ يفن اإلنس   ن سمنًَّة َأج 
َا من   بَدع دن ن من   َغري ن َأن  يدمن تَدَقَ  من   أَو لَارنهن   شَ  (     َسيَِّئًة َكاَن َعَلي هن ونل رمَها َوونل رم َم   َعمنَ  هبن

(1) 

راال قال حدثنا شع،ةال حدثنا خالد ب  احل :أخرب ا ألهر ب  مجي ال قال( 1994)سن  النملا   
كنا عند رسول اب ) :قال وذكر عون ب  أب جحيفةال قال مسعت النهر ب  جريرال حيدا ع  أبيه قال

ب    اليف صدر الن ار فاا  قو  عراة حفاة متقلد  المليوف عامت   م  مضر -صلع اب عليه وسل -
هب  م  الفاقة فدخ  مث خر   لا رأى -صلع اب عليه وسل -فتغري وجه رسول اب  الكل   م  مضر

 .... (فهكر احلديث بنحو     فأذن فأقا  الل ة فللع مث خطبفأمر ب اًل 

فيه احلث علع االبتدا  باخلريا  وس  الملن  احلملنا  والتحهير م  اخنا  ": قال النوو 
لرة كاد   فاا  رج  ب) :وس،ب هها الك   يف هها احلديث أ ه قال يف أوله الباطي  والملتق،حا األ

هبها اخلري والفات  ل،ال هها   وكان الفض  العظي  لل،اد ..(كفه تعا  عن ا فتتابع الناال
 (1)...."حملاناإل

أ  أتدددع بطريقدددة مرضدددية  :(مددد  سددد  يف اإلسددد   سدددنة حملدددنة...  (  :وقدددال أبدددو احلملددد  ال،ددداركفور 
أ  أجدر ( فلده أجرهدا)يف الشدر  لدنويج أمدر ثابدت  اوسد،،ً  اأو صدار باعثًد اليش د هلا أص  م  أصول الددي 

  (3)..(الملنة أ  ثوال العم  هبا

وال شدد  أن أ  عمدد  يقددو  علددع التعدداون و لددرة الملددل  ودفددع الضددرر عندده يشدد د لدده أصددول : قلددت
  الضررال كان ذل  سدنة ع  تعويالدي  وقواعد و لوصه الواضحةال فإذا أضيف لهل  استثمار ما ي يد 

 . حملنة
ية ال،اركة واضحة الداللة علع مشروعية التعاون والتكافد  وإغاثدة الملدل ال هه  األحاديث الن،و  فك 

والوقددوف معدده يف النوا ددبال وإن عددد  القيددا  بددهل  إَّنددا هددو خددهالن لدده وتركدده فريملددة للم دداطرال ممددا ال يليددق 
 .باجملتمع الملل  اله  أمر  اب تعاىل بالتعاونال وجع  المؤمنني أخوة

                                                           

 .31/454مملند أمحدال حتقيق الشيخ شعيبال    (0)
 1/104 : شر  النوو  علع صحي  مملل  (3)
 (م  الكت،ة الشاملة) 111:ال ألب احلمل  ع،يد اب ال،اركفور ال شر  احلديث رق "مرعاة الفاتي "مشكاة اللابي ال مع شرح ا  (2)

115



 "عرًضا ودراسة"األحاديث الواردة يف التأمني التعاوين 

  
 الشمالي أحمد  ياسر. د 3102العدد الخامس  –مجلة جامعة المدينة العالمية  مجمع 

واضد  الداللدة يف خلددط األمدوال مد  أجد  التكافد  و لددرة ...( ا أرملدواإن األشدعريني إذ: )وحدديث 
  .الضعيف وعو هال وكها بقية األحاديث الي تن ع ع  خهالن الملل 

واضددد  ...( مدد  سدد ر يف اإلسددد   سددنة حملددنة) :الملدددابق -صدددلع اب عليدده وسددل  –وحددديث الندديب 
ة أو ممؤسملددة أو شدركةال تدنظ  أمدور التعدداون الداللدة علدع مشدروعية تنظدي  التعدداون وجعلده مرت،دا ضدم  مجعيد
 .وجعله استثماريا تكافلياال يقو  بع  األفراد بإدارته وتنظيمه

  :ومن أقوال الباحثين المعاصرين حول هذا

 :قول الفاضل الصديق محمد األمين 

 ينالتعدداو  التددأمني أن إىل عليدده الغددرر قاعدددة تط،يددق بعددد وا ت يددت ... العاق،ددة مملددتور كددان مددا الغددرر"
 ثابددتال بقملددط التددأمني أمددا التربعددا ال عقددود يف يدددخ  أل دده مددمؤثر؛ غددري فيدده الدده  الغددرر ألن شددرعا؛ جددا  
 مدد  فيدده الدده  الغددرر أن بينددت كمددا الغددررال عندده ينفدد  مدد  حاددة ودفعددت الغددررال عقددود مدد  أ دده بينددت فقددد
 بيندت مث الدمؤثرال غدري اليملدري الغدرر م  التأمني يف اله  الغرر أن يرى م  حاة أيضا ودفعت الكثريال الغرر
 الفقددددده قواعدددددد أن إىل ا ت يدددددت مث ومددددد  متعيندددددةال غدددددري أهندددددا إال عامدددددة كا دددددت وإن التدددددأمنيال إىل احلاجدددددة أن

 (1).ثابت بقملط التأمني مبنع تقض  اإلس م 

إذا كددان التددأمني بقملددط ثابددت ي دددف إىل اسددتثمار هدده  األقملدداطال وحيقددق ملددلحة تعددوي  : قلددت
لترب  ل  يلي،ه الضررال فإن ذل  ال يتعدارض مدع قواعدد الفقده اإلسد م ال بد  الضرر م  خ ل التع د با

ين علدع الغدرر ،د عد  التدأمني التادار  الهو سنة حملنة وفيده تيملدري علدع النداال وحتقيدق للداحل  ال وبدديً  
 .والربا والقامرة

فإ ه  ا  غررفالتأمني التعاوين هو عقد إرفا، وترب  وليس عقد معاوضةال ويف مث  هها لو كان هن
 .ليس مقلوداال ف  تأثري له

                                                           

 .1بريو ال ط – اجلي  دار - الضرير األمني  مد اإلس م ال اللديق الفقه يف العقود يف وأثر  الغرر هد (0)
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 :وفي هذا يقول الباحث األستاذ أحمد الكرد 

أَلة يف بدَ  ال د الغار يكون أن م  التغرير َممل 
ً
 أن َيفدع وال عداملال غدري الغدرور يكدون وأن البداخلطر اعال

 .(1)التاار تغرير يقلد ال التأمني صاحب

  :ويقول الدكتور خالد الصافي

 يقدي  تعاو يدةال ممؤسملدة أو شدركة صدورة يف ومنظمداال مقنندا شدك  التعداونم  هدها يت ده أن يف حر  ال"
 الاسدددليمً  ااسدددت دامً  التعددداون هدددها اسدددتم د  إن العدددا ال بدددالنفع عليددده يعدددود ممدددا الشدددنكةال حاجاتددده اجملتمدددع هبدددا

 ".ار يمليًّ  اهدفً  الرب  يف طامع غري اإلس ميةال لألحكا  موافقا

م  س  يف ) -صلع اب عليه وسل  -مقاصد الشريعة وحديث النيب هها الك   يتفق مع: قلت
 .هوقد س،ق خترجي ...(اإلس   سنة حملنة فله أجرها وأجر م  عم  هبا

 ياسر الشمايل. د: هوكت،  
 3/11/1011 

                                                           

 احلا  الكرد ال خ،ري يف الوسوعة الفق ية الكويتيةال دأمح. ال د4ال ص1001حلقة حوار حول عقود التأمني اإلس م ال (0)
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 البحث ملخص

 "سةودرا اعرضً  اإلس م  التأمني يف الواردة األحاديث"  

 وخترجي دا اإلسد م  التدأمني جييد  مد  هبدا حيدتج الدي األحاديدث أهد  مجدع حدول ال،حدث فكرة تدور
 علددع دالالتددا وجدده بيددان مددع الددا عونال هبددا يملددتدل الددي األحاديددث وكددهل  الاوضددعفً  صددحة درجت ددا وبيددان

 .الطلول

 األحاديددددث لتكددددون اإلسدددد م  التدددأمني جمددددال يف ال،دددداحثني خدمددددة هدددو ال،حددددث هددددها مدددد  واهلددددف
 ال الددي أو الضددعيفة باألحاديددث االسددتدالل جيتن،ددوا وحددّت دالالتدداال وجدده بيددان مددع أيدددي  ال بددني حةاللددحي
 .الطلول علع تدل

 الشمايل أمحد ياسر. د  
 اإلس مية والدراسا  الشريعة كلية الكويت جامعة

  :0056960145041 
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