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م٣/١٠/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٥/٩/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

جهـة التـأمین بتقـدیم مبلـغ مـن المـال إلـى أسـرة المـؤمن بمقتـضاهعلى الحیاة من أنواع عقود التامین التجـاري تتعهـد مینأالت
توفي خالل المدة المحددة في العقـد لقـاء أقـساط محـددة یـدفعها فـي تلـك المـدة شـهریًا أو إذاالعقد المستفید الذي یعینه فيأوله 

والتـيویزداد هذا النوع من التأمین بین فئة محددة من الناس ممن لها مقاصد أو مكاسب ترغب في تحقیقها بعد المـوت . سنویاً 
سـیلة مالیـة ترفـع أثـر المـوت الواقـع علـى مـن یقـع علیـه الـضرر مالیـًا منها مواجهة أثـر العـدم الكـائن بـالموت عـن طریـق إیجـاد و 

. بموت من كان یقیه هذا الضرر قبل موته
جاء البحث في بیان حكم المبلغ المالي المستحق للمؤمن له الذي یعبر عنه بالحق التعویضي، وهو البدل المالي وقد

یقرره ولي األمر -الموت-مادي أو المعنوي عند وقوع الخطر المؤمن ضده الثابت للورثة أو المستفید تعویضًا عن الضرر ال
إجبارًا أو ینشؤه المؤمن له بالعقد اختیارًا لمواجهة أثر الموت المتوقع احتماًال من حیث السبب المنشيء لهذا الحق ومن حیث 

عند الباحث أن مبلغ التأمین منحة وعطیة الجهة التي یؤول إلیها هذا المبلغ وصاحب الحق في تحدید هذه الجهة، وقد ترجح 
مقابل عمل یقصد منه التكافل وتقدیم العون یقدمه مجموع المؤمن لهم من حصیلة المبلغ المجموع والمعد سلفًا لمواجهة آثار 

من باب الموت من الناحیة المالیة ویكون ما یدفع من مبلغ التأمین لیس إال جزاء ومكافأة على فعل الخیر الذي قدم أوًال 
المعونة تدفع إلى عائلة المؤمن له أو إلى المستفید تنفیذًا للتعهد المتفق علیه الذي تراضى علیه الطرفان المؤمن له ومجموع 
المؤمنین الذین تمثلهم جهة التأمین، وتخریج مبلغ التأمین على أنه منحة وعطیة یمنح المؤمن له الحریة الكاملة في تحدید 

ال قبل موته وكیفیة توزیعه دون تقیید بمیراث أو وصیة فال تجري علیه أحكامهما، فهو عطیة ونحلة منه المستفید من هذا الم
إلى من یرى حاجته إلى هذا المال، وقد یكون المحتاج وارثًا من أسرته وقد یكون أجنبیًا عنها وهذا هو الراجح الذي تسنده 

.جملة من التوجیهات واألدلة واهللا أعلم بالصواب 

Abstract
Life insurance is a contract in which the insurer promises to pay an amount of money to the family of

the insured or to an assigned person. This is if the insured person died during the contract time and in
exchange of the premium payments paid to the insurer. People who have the goal of preventing their
dependents from any kind of damage especially the financial one caused by death are very interested in
this kind of contracts .

This paper shows the legal ruling of the amount of money paid to the beneficiary in exchange of the
material and immaterial damages which might be caused by the death of the insured person. This amount
of money is determined by the ruler or established willingly by the insured to face the sequences of the
possible death in regard of its reason and the party to which this money will be paid, and the one who has
the right to determine this party .

Scholars differ about this right and how to give it a juristic adaptation. The researcher sees that the
preferred view is to consider this sum of money as a cooperative donation and a gift from all insured
people to the beneficiary or his family members in exchange of the premium paid during the contract
period and according to the agreement they had. This preference gives the insured person the freedom to
designate the beneficiary person/s and does not confine it to his relatives or inheritors. It is
a preference according to the study of this issue and the legal evidence, and Allah knows best.
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:
التعامل بالتأمین وانتشر بسبب المخاطر التـي شاع

قـــد یتعـــرض لهـــا الـــشخص فـــي حیاتـــه المعاصـــرة، نتیجـــة 
ـــــرة  ـــــى كث ـــــساني المعاصـــــر ممـــــا أدى إل هـــــذه الحـــــراك اإلن

التــي ائلالبحــث عــن الوســإلــىالمخــاطر التــي دفعــت بــدورها 
تعــین علــى التقلیــل مــن آثــار هــذه المخــاطر التــي تــصیب 
اإلنــسان فــي بدنــه أو مالــه، فكــان ظهــور شــركات التــأمین 

فــي الكثیــر كمــا أن القــوانین الوضــعیة التــي تلــزم . التجــاري
مـــــن التعـــــامالت بـــــضرورة التـــــأمین علـــــى الممتلكـــــات وعلـــــى 

مین الحیــاة وهــذا كــان أحــد األســباب المباشــرة فــي انتــشار التــأ
. وشیوعه

ـــــة ومـــــع ـــــه اإلســـــالمي ذهـــــب بأكثری أن مجمـــــع الفق
أعــــضائه إلــــى القــــول بتحــــریم التــــأمین التجــــاري بأشــــكاله 
وأنواعــه كافــة ســواء مــا یتعلــق بتــأمین األشــیاء والممتلكــات أو 

إال )١(مــا یتعلــق بتــأمین األشــخاص مــن األمــراض أو المــوت
وأصــبح مــن وانتــشر أن التــأمین التجــاري قــد عــم التعامــل بــه 

األهمیة بمكان ال یـستغني عنـه تـاجر أو مقـاول أو راكـب 
لكثــرة األخطــار المتوقعــة التــي تحیــق ...ســیارة أو طــائرة

بالحیاة المعاصـرة وخـوف اإلنـسان مـن المـستقبل ومـا یقـع 
فیــه مــن تقلبــات وأحــوال وأهــوال قــد ال یــستطیع الــشخص 

ـــات  ـــار هـــذه التقلب . ملـــةالمـــستقبلیة المحتبمفـــرده مواجهـــة آث
والتأمین على الحیاة أو التـأمین لمـا یتوقـع حدوثـه بعـد المـوت 

أصــبح شــائعًا عنــد فئــة - وهــو مــن أنــواع التــأمین التجــاري–
علــى مــن یعــیلهم بعــد لالطمئنــانغیــر قلیلــة مــن النــاس طلبــًا 

رحیله عن هذه الدنیا مما یـدفع باتجـاه البحـث عـن الـسبب أو 
یـــذهب الـــى شـــركة األســـباب أو الـــدوافع التـــي تجعـــل المـــسلم

. لیفتش عن األمان لعیاله بعد وفاتهالتأمین
كــــان البــــدیل المــــشروع للتــــأمین التجــــاري الممنــــوع وقــــد

التعـــاونالتـــأمین التعـــاوني الـــذي یقـــوم علـــى أســـاس التكافـــل و 
المتوقعـة التـي ینـشأ بین أفراد المجتمع في مواجهة األخطار 

القائمــة رعــات عنهــا ضــرر بالمــال أو الــنفس، فهــو مــن التب
التــي أقرهــا ئعلــى اإلعانــة والنــصرة كحــال الكثیــر مــن المبــاد

عمـــوم اآلیـــات واألحادیـــث الدالـــة علـــى إلـــىالتـــشریع اســـتنادا 
. أفراد المجتمع المسلممشروعیة التكاتف والتعاون بین 

جــاء هــذا البحــث محاولــة لبیــان الــرأي الــشرعي وقــد
دخول فــي عالقــة فــي الحــق التعویــضي الــذي یترتــب علــى الــ

ـــــل مـــــع شـــــركة التـــــأمین  ـــــة قائمـــــة علـــــى أســـــاس التكاف تعاقدی
التعــاوني التــي تتعــاطى المنــتج اإلســالمي فــي تــأمین األفــراد 
القـــائم علـــى التكافـــل مـــن حیـــث تحدیـــد المـــستفید لهـــذا الحـــق 
التعویــضي بعــد وفــاة المــؤمن لــه وكیفیــة توزیــع مبلــغ التــأمین 

اء الفقهیـــــة ذات الناشـــــئ عـــــن هـــــذا العقـــــد تخریجـــــًا علـــــى اآلر 
: حیث اشتمل البحث المطالب التالیة. الصلة بالموضوع

.مفهوم األمن في اللغة واالصطالح:األولالمطلب
.إلیهوالدوافعمفهومه: الحیاةعلىالتأمین:الثانيالمطلب
.مفهومه وحقیقته: التعویضيالحق:الثالثالمطلب
.أمینالجهة المستفیدة من مبلغ الت:الرابعالمطلب

 


الـدخول إلـى مـسألة بیـان الحـق التعویـضي فـي قبل
التــأمین علــى الحیــاة ومــا یتعلــق بهــا مــن أحكــام ال بــد مــن 

. ذكر موجز لمفهوم األمن في اللغة واالصطالح

:مفهوم األمن في اللغة: أوالً 
أمـن : یقـال-المـیمبكـسر –مصدر فعله أمن األمن

ــد : أمنــًا وأمانــا إذا اطمــأن ولــم یخــف فهــو آمــن، وأمــن البل
قـال . ، ویطلق األمن ویراد بـه الـضمان)٢(اطمأن فیه أهله

فــي أمنــه علــى الــشيء تأمینــًا جعلــه: صــاحب لــسان العــرب
أصــــل األمــــن : "وقــــال الراغــــب فــــي المفــــردات)٣(ضــــمانه

واألمــان فــي طمأنینــة الــنفس وزوال الخــوف، واألمــن واألمانــة
للحالـة التـي یكـون األصل مصادر ویجعل األمن تـارة اسـمًا 

علیهـــا اإلنـــسان فـــي األمـــن، وتـــارة اســـمًا لمـــا یـــؤمن علیـــه 
.)٤("اإلنسان

:األمن في االصطالح: ثانیاً 
یخرج استعمال الفقهاء لألمن عن معناه اللغويلم

أو الذي هو شعور اإلنسان بالطمأنینة وعدم توقع خوف
حدیثهمفياألمنمصطلحالفقهاءاستخدمحیثكروه، م

ةـوأهمیالعقوباتمثلمتعددةموضوعاتأحكامعن
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الحفاظفيكبیردورمنلهاوماالمجتمعفيوجودها
عنحدیثهمفيوكذلك؛وممتلكاتهمالناسأرواحعلى
وحمایةاألمننشرفيوأثرهاإلسالمیةالدولةحاكم
علىوالمحافظةالدماءوسفكوالقتلالهرجمنالناس
ألمنبااإلنسانلشعورإذ. علیهاالعتداءومنعالمال

دور كبیر في تحقیق سالمة النفس والمال والعرض والدین 
وجودها في حیاة والعقل، وهي الضروریات التي ال بد من 
شعور فاألمن . اإلنسان إقامة لمصالح الدین والدنیا

عن ئنان یبعد اإلنساننفساني یبعث على الراحة واالطم
. الخوف وتوقع المكروه

ثـــم یمكـــن تعریـــف األمـــن بأنـــه وصـــف للحالـــة ومـــن
التـــي یكــــون علیهــــا اإلنــــسان مـــن الطمأنینــــة وراحــــة البــــال 

. وهدوء النفس

 

: 

ــ )٥(علــى الحیــاة مــن أنــواع التــامین التجــاريمینأالت

یطلبه صـاحبه اطمئنانـًا لمـا سـیكون علیـه أهلـه بعـد وفاتـه 
ورحیلـــه عـــن هـــذه الـــدنیا، حیـــث تتعهـــد فیـــه جهـــة التـــأمین 
بتقــدیم مبلــغ مــن المــال الــى أســرة المــؤمن لــه إذا تــوفي خــالل

المــدة المحــددة فــي العقــد لقــاء أقــساط محــددة یــدفعها فــي 
.)٦(تلك المدة شهریًا أو سنویاً 

وماهیتــه تــأمین ضــد الخطــر أو الخلــلفــي كنهــهفهــو
الواقـــع أو المتوقـــع علـــى أســـرة المـــؤمن لـــه بـــسبب انتهـــاء 
األجـل المقـدر فـي علـم اهللا تعـالى انتهـاء طبیعیـًا وعالمتــه 
مفارقــة الــروح للبــدن وخروجهــا منــه بــالموت، ویــزداد هــذا 
النـــوع مـــن التـــأمین بـــین فئـــة محـــددة مـــن النـــاس ممـــن لهـــا 

ضــرر تحقیقهــا لمنــع وقــوع مقاصـد أو مكاســب ترغــب فــي
مالي على األبناء بعد الموت بـدفع أثـر العـدم الكـائن بـالموت 

علــى مــن الواقــع عــن طریــق إیجــاد وســیلة ترفــع أثــر المــوت 
ـــه هـــذا الـــضرر ل ـقبـــیقـــع علیـــه الـــضرر بمـــوت مـــن كـــان یقی

. موته
دوافــع متعــددة تــدفع نحــو اللجــوء إلــى البحــثوهنــاك

حــال وقــوع الــضرر، مــن عــن جهــة تقــوم بــالتعویض فــي

هذه الدوافع ما هـو ذاتـي یتعلـق بالـشخص، ومنهـا مـا هـو 
متعلـق بالحمایـة مـن الخـسارة فــي حـاالت الخـوف مـن مخــاطر

. االستثمار
فهنـاك دافعــان ذاتیـان أساســیان ، الـدوافع الذاتیــةأمـا

: للجوء الى التأمین على الحیاة
تفید منــــه الرغبـــة فــــي ادخــــار مبلــــغ مـــن المــــال یــــس:األول

الورثة أو من یرغب المـؤمن لـه أن ینتفـع بهـذا المبلـغ بعـد 
التــي ألن األقــساط ؛موتــه إعانــة لــه بعــد مــوت المــؤمن لــه

یدفعها المـؤمن لـه فـي معظـم عقـود التـأمین علـى الحیـاة تعـاد 
إلیــــه إذا لــــم تقــــع الوفــــاة فــــي المــــدة المتفــــق علیهــــا فــــي العقــــد 

هــــذه الحالــــة فــــيفائــــدة الــــشركةوتكــــونوتكــــون ادخــــارًا لــــه، 
.)٧(استثمار هذه األقساط خالل مدة العقد

ـــاني حـــرص المـــؤمن لـــه علـــى مـــستقبل أســـرته مـــن زوج :الث
المــــوت مــــصیبة)٨(إن أصــــابته... وأوالد أو إخــــوة وأخــــوات

حیــث یــوفر لهــم مبلــغ التــأمین معونــة تعــین علــى مواجهــة 
.)٩(شیئ من متطلبات الحیاة بعد موته

مــن الخــسارة الناشــيء عــن الظــروفدافــع الحمایــةأمــا
الطارئـة غیـر المتوقعـة فـي زمــن بعینـه كوقـوع حـادث الوفــاة 
فهو مـا تقـوم بـه مؤسـسات التمویـل اآلجـل التـي تقـدم المـال 
للعمالء فـي عقـود االلتزامـات اآلجلـة كالمرابحـة والمـشاركة، 
حیث یعد األجـل الممتـد إلـى الـزمن المـستقبلي مـن مخـاطر 

احتمال مـوت العمیـل وعـدم الـسداد ورد االستثمار من جهة 
ـــل، حیـــث تـــضمن المؤســـسة  ـــغ التموی المقدمـــة للـــدعم أو مبل

التمویـل أن یعـود إلیهـا مـا دفعـت مـن مـال مـن خـالل لجوئهــا 
فــــرض التــــأمین علــــى حیــــاة العمیــــل مقابــــل مبلــــغ مــــالي إلــــى

یقتطع مع عائد التمویـل، وهـي بـذلك تـؤمن نفـسها مـن خطـر 
یــل قبــل اســتیفاء مــا فــي ذمتــه مــن الخــسارة فیمــا لــو مــات العم

أمـــوال؛ ألن جهـــة التـــأمین المـــسؤولة ســـتتولى تعویـــضها عـــن 
.المبلغ المستحق في ذمة المتوفى

 
:

نـیمكن القول إن الحق التعویضي في التأمیوعلیه
فید علــى الحیــاة هــو البــدل المــالي الثابــت للورثــة أو المــست

ــه قبــل وفاتــه تعویــضًا عــن الــضرر  الــذي یعینــه المــؤمن ل
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المــــادي أو المعنـــــوي عنـــــد وقــــوع الخطـــــر المـــــؤمن ضـــــده 
یقـرره ولـي األمـر إجبـارًا أو ینـشؤه المـؤمن لـه - وهو المـوت- 

. اختیارًا لمواجهة أثر الموت المتوقع احتماالً 
الحـــق إمـــا أن یثبـــت لمـــن وقـــع علیـــه الـــضرر وهـــذا

إذن منــه، وقــد یثبــت بــإرادة واختیــار منــه، بغیــر طلــب وال
: وعلیه ینشأ هذا الحق في حالتین

التـدبیر القــانوني الــذي تفرضـه الدولــة فــي :األولــىالحالــة
حـــــاالت األخطـــــار المتوقعـــــة التـــــي قـــــد ینـــــشأ عنهـــــا وفـــــاة 
كحـــوادث النقــــل والمــــرور وحـــوادث االنهیــــار فــــي المــــشروعات 

ات نقـــل الركـــاب كطـــائر وســـائط النقـــل وكـــذلكتحـــت اإلنـــشاء 
واألمتعــــة حیــــث ال یــــسمح لهــــا بــــالطیران وفــــق تعلیمــــات 
ــــــوم الجهــــــة المالكــــــة أو  ــــــران إال بعــــــد أن تق وأنظمــــــة الطی
المشغلة لها بالتأمین على حیاة المستخدمین والركـاب مـن 

ــــل كمــــا. حــــوادث المــــوت ــــى ســــائق وســــیلة النق ــــع عل یمتن
والمقـــاول القـــائم علـــى المـــشروع اســـتخدام وســـیلة النقـــل أو 

لمباشــــرة فــــي تنفیــــذ المــــشروع حتــــي یخــــضع الــــسیارة والطــــائرةا
والمـــشروع إلـــى بولیـــصة تـــأمین تلتـــزم فیهـــا شـــركة التـــأمین 

إذا مـا )١٠(بالتعویض المالي للورثـة الـشرعیین أو للمـستفید
وقــــع المــــوت علــــى راكبــــي وســــیلة النقــــل أو العــــاملین فــــي 
المــشروع كـــأثر مـــن آثـــار اإللـــزام القـــانوني لـــشركة التـــأمین 

لتعویض فیمـــــا یعـــــرف بمـــــسؤولیة شـــــركة التـــــأمین عـــــن بـــــا
. )١١(األضرار التي تلحق بالغیر

ن كـــان منـــشؤه العقــــد وهـــذا ٕ النـــوع مـــن التعــــویض وا
الــذي یعقــده مالــك وســیلة النقــل ومالــك المــشروع إال أن ثبــوت 

ــــــل والعامــــــل  ــــــضي لمــــــستخدم وســــــیلة النق فــــــي الحــــــق التعوی
یض ویفرضـــه المــشروع أساســـه القــانون الـــذي یثبــت التعـــو 

لمــن وقــع علیــه الــضرر ولــو كــان أســاس هــذا الحــق هــو 
عقد التأمین وحده لمـا جـاز أن یتعـدى رفـع الـضرر عمـن 
لــم یعقــد التــأمین والقتــصر التعــویض فقــط علــى مالــك الــسیارة 
والمقاول لكن الحق یثبـت تعویـضا لمـن یـستخدم وسـیلة النقـل 

فـًا طر لـیس المـشروع مـع أن كلیهمـافـيیعمـل الـذيللعامـلو 
فــي عقــد تــأمین مــع شــركة التــأمین، أي أن هــذا النــوع مـــن 

حــدود اإلجبــار واإللــزام إلــىالتــأمین تجــاوز حــدود االختیــار 
صـورة مـن صـور وهوالقانوني الذي ال خیار فیه للمكلف، 

التـــأمین مـــن المـــسؤولیة تجـــاه الغیـــر توجبـــه القـــوانین إیجابـــًا 
ـــى علـــى كـــل مالـــك وســـیلة نقـــل كـــي ال تـــذهب جنایتهـــا عل

.األرواح واألموال هدراً 
یكـون الحـق التعویـضي ثابتـًا فـي هـذه الحالـة وعلیه

رادة الـــسلطان ومنــــشؤه لـــیس اختیاریــــًا بــــل  ٕ بقـــوة القــــانون وا
. إجباریا بإلزام القانون

فــي المــسألة مــن حیــث حكــم قبــول حــق التعــویضوالفقــه
هذا خاصة فـي حالـة الوفـاة وتحدیـد الجهـة المـستفیدة منـه

: یتنازعه أصالن شرعیان
الـشركةاعتبار مبلغ التأمین دینًا أنـشأه العقـد فـي ذمـة :األول
الـــسداد علـــى وقـــوع الخطـــر المـــؤمن ضـــده فـــي المـــدة معلـــق

الزمنیــة المتفـــق علیهـــا فـــي العقــد بحیـــث تلتـــزم الـــشركة بـــسداد 
الورثـة تحدیـدًا ولـیس هنـاك إلـىهذا الدین حال وقـوع الخطـر 

مـا تـذهب إلیـه األنظمـة المعاصـرة، أي جهة مستفیدة أخرى ك
أن مبلـــغ التـــأمین الـــذي یـــستحق عنـــد وقـــوع الخطـــر فـــي هـــذه 
الـــصورة قـــد حـــسم أمـــره مـــن حیـــث الجهـــة المـــستفیدة بـــالنص 
علیـــه فـــي العقـــد مباشـــرة وهـــم الورثـــة الـــشرعیون وفـــق مـــا هـــو 

. )١٢(مقرر في الشرع
یــرد علــى هــذا التخــریج اعتــراض مــن حیــث عــدم وقــد
اعتبـــار مبلـــغ التـــأمین بعـــد وقـــوع الخطـــر میراثـــًا مـــع انـــسجام 

المیراث وأحكامه فـي الـشریعة اإلسـالمیة مـن جهـة أن ئمباد
المیــــراث یثبــــت للورثــــة بعــــد المــــوت فــــي المــــال الــــذي یملكــــه 
المــــورث قبــــل وفاتــــه ومبلــــغ التــــأمین ال یكــــون مملوكــــًا حــــال 

نمـــا یثبـــت اســـتحقاقه للورثـــة بعـــد مـــوت المـــورث  ٕ إذالحیـــاة، وا
ق التعویـــضي فـــي التـــأمین علـــى الحیـــاة ال ینـــتج أثـــره إال الحـــ

الملــك فــي بــدل التعــویض للمــؤمن ثبــتیفكیــفبعــد المــوت، 
ورثته؟ إلىله بعد أن یقع علیه الموت ثم یؤول ما یملك 

اعتبار الحق التعویضي في هذا النوع من التأمین:الثاني
أن الشارع الحكیم إلىعوضًا عن الدیة الشرعیة بالنظر 

زهاق ٕ ولما كانت . الروحشرع مبدأ الدیة في حاالت القتل وا
حوادث السیر واالنهیارات ال یقصد مرتكبوها أو 

ذه ـالمتسببون فیها إزهاق أرواح من یموتون في ه
عطاءها أحكامها إ إلحاقها بالقتل الخطأ و فإنالحوادث، 
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لدیةمن جهة الدیة یجعل من هذا الحق تعویضًا مقابًال ل
لیسالنقل وسیلة)١٣(سائقخاصة إذا كان - ا یقوم مقامه

عنده ما یكفي للوفاء بتعویض ما یترتب على استخدامها 
نوع من التكافل بین وهومن أضرار تلحق بمستخدمیها، 

راد المجتمع، وفیه إعانة ألولیاء المیت وورثته من ـأف
الناحیة المالیة، وفیه نوع من التعویض المالي عن موت 

القرآن الكریم على أصل الدیة وعلى مورثهم، وقد نص 
ا:مستحقیها إجماًال قال تعالى َم انَ وَ نٍ َك ؤِْم َیْقُتلَ َأنِلُم

ناً  ؤِْم َطئاً ِإالَّ ُم نَخ َم ناً َقَتلَ وَ ِم ؤْ َطئاً ُم رِیرُ َخ َقَبةٍ َفَتحْ رَ
َنةٍ  َیةٌ مُّؤِْم ِد ةٌ وَ لََّم ِلهِ ِإَلىمَُّس دَُّقواْ َأنِإالَّ َأْه : ٩٢[...َیصَّ

لكنه جل وعال لم یحدد الجهة الدافعة لهذه الدیة، ]ءالنسا
وز ـأم یج؟هذه الجهة في القاتل وأقاربهتنحصروهل

ة ـللغیر أن یدفعها عن القاتل وعاقلته؟ حیث تكون جه
التأمین هي الغیر الذي یدفع مبلغ التأمین الذي یقوم مقام 

إلى أولیاء الدیة التي كانت تلتزم بها عاقلة القاتل وتدفعها 
المقتول، فحال الناس الیوم ودخولهم القلیلة ال یمكنهم في 
كثیر من األحیان من دفع مبلغ الدیة الشرعیة التي تقدر 
بعشرة آالف درهم من الفضة أو ألف دینار من الذهب، 
ومثل هذا المبلغ كبیر ال یقدر على دفعه إال من رزقه اهللا 

یحل مبلغ التأمین المال الكثیر فتفوت على أهل المیت، ف
محل الدیة وفق رؤیة ولي األمر وتدبیره، ولما كان تصرف 
الراعي على الرعیة منوط بالمصلحة فهذا التدبیر من 
المصلحة التي ال تمانع الشریعة من األخذ به، ولما كانت 

الورثة الشرعیین فلیس هناك من اعتراض ىإلالدیة تؤول 
ق الدیة یثبت على سبب الملك وال زمانه؛ ألن استحقا

وتقسم بثبوت موت المورث وتدخل الدیة في التركة ضمنًا 
مع سائر أمواله األخرى وفق أحكام الفریضة الشرعیة، 

الشریعة قواعد إلىهذا التخریج هو األقرب فقهًا ولعل
. وأحكامها

الحـق التعویـضي فـي التـأمین علـى الحیـاة : الثانیةالحالة
:إذا كان التأمین اختیاریاً 

الحالة تختلف عن سابقتها مـن حیـث إن المـؤمن لـه ذهوه
یختـــار طائعـــًا أن یـــدخل فـــي عالقـــة تعاقدیـــة مباشـــرة مـــع 

شــركة التــأمین مــن خــالل إبــرام عقــد التــأمین علــى الحیــاة، 
فیكــون أســاس االلتــزام فیــه بتقــدیر العــوض إنمــا هــو اإلرادة 
عنــد طرفــي العقــد، والغایــة منــه تحــصیل مبلــغ التــأمین بعــد 

مقابـــل قـــسط التـــأمین الـــذي یلتـــزم المـــؤمن لـــه بدفعـــه الوفـــاة
االتفـاق ینـشيء اســتحقاقًا خـالل المـدة المتفـق علیهـا، وهـذا

مــؤجًال للورثــة أو الجهــة المــستفیدة فــي ذمــة شــركة التــأمین 
ـــرة المحـــددة فـــي  یكـــون حـــاًال إذا مـــات المـــؤمن لـــه فـــي الفت
العقــد، وقــد تباینــت اآلراء حــول طبیعــة هــذا الحــق وصــفته 

یعــة الجهــة المــستفیدة مــن مبلــغ التــأمین عنــد اســتحقاقه، وطب
والنظــــر فــــي تخــــریج حكمــــه وفــــي تكییفــــه الفقهــــي تتنازعــــه 

ألصــــولهــــذه اتتبــــعأصــــول واجتهــــادات فقهیــــة متعــــددة، و 
ـــة لهـــذا الحـــق  ـــة المحتمل ـــيالـــشرعیة والتخریجـــات الفقهی ینبن
:علیه أحكام وتترتب علیه آثار بیانها على النحو التالي

الـشرعي المقـرر الــذي صــلعلـى األالبنـاء:األولالتخـریج
عقــدعلــى فعــل الخیــر ذلــك أن التعــاونســاسیقــوم علــى أ

التــأمین عمومــًا عقــد جدیـــد مــستحدث أســاس االلتــزام فیـــه 
بتقــدیر العــوض المــستحق بوقــوع الحــادث االحتمــالي المــؤمن 

فهــو عقــد ضــده إنمــا هــو اإلرادة التــي یتفــق علیهــا الطرفــان، 
قــائم علــى أســاس ونظــام تــسایرت وانــدمجتمــن نــوع جدیــد 

. )١٤(فیه فكرتا المعاونة والمعاوضة
هــذا التخــریج فــإن مبلــغ التــأمین الــذي یثبــت ووفــق

بالعقــد للمــؤمن لــه ویــستحقه الورثــة أو المــستفید بعــد مــوت 
المــؤمن لــه یعــد مــن بــاب المعونــة التــي تقــدمها شــركة التــأمین 

ـــاة  ـــوفى إذا وقعـــت الوف ـــة المت خـــالل المـــدة المحـــددة فـــي لعائل
.علیهراضيالتمالعقد تنفیذًا للتعهد المتفق علیه بینهما وت

المبلـــغ المتحـــصل فـــإنهـــذه الرؤیـــة الفقهیـــة، ووفــق
علیه من شركة التـأمین بموجـب عقـد التـأمین علـى الحیـاة 
غایتـه تعــویض عائلــة المــؤمن لــه بعــض الــشيء عــن مــصیبتها 

لـه لعائلـة المـؤمن هـذه المعونـة بسبب فقد عائلها، وقد تـشترط
وقــد تــشترط لجهــة أخــرى غیــر عائلــة - أبنــاؤه وزوجتــه–نفــسه 

یجـب فیـه التـساوي المؤمن له ممـن یتـأثر بموتـه، وعلیـه فـال 
ــــــــین مــــــــا یؤخــــــــذ  ــــــــأمین–ب ــــــــغ الت ــــــــدفع -مبل ــــــــین مــــــــا ی وب

وهـوألنه لیس من بـاب ضـمان المتلفـات، - قسط التأمین–
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التعــادل بــین مــا یؤخــذ أولـى مــن البیــع بقبــول التفــاوت وعــدم
أي أن التفــــاوت الحاصــــل بــــین مبلــــغ )١٥(وبــــین مــــا یعطــــى

التــأمین وقــسط التــأمین ممــا یغتفــر ألنــه قــائم علــى المعاونــة 
والتناصـر علــى فعـل الخیــر علـى خــالف التفـاوت الحاصــل 

التــي ال األخـرىالمعاوضــاتعقـود ســائرفـي عقــود البیـع و 
یــؤدي ذلــك الــى لــئال؛یــسمح فیهــا بالتفــاوت إذا كــان فاحــشا

فـــــيیقـــــومالبیـــــع عقـــــدألنأكـــــل أمـــــوال النـــــاس بالباطـــــل؛ و 
. األصل على المماكسة والمشاحة

التخـــــریج علـــــى أســـــاس التعـــــاون والتناصـــــر ال وهـــــذا
وهمـــا التــأمین علـــى : یفتــرق عــن نـــوعي التــأمین المعــروفین

األشـــیاء والممتلكـــات والتـــأمین مـــن المـــسؤولیة ضـــد الغیـــر؛ 
االتفـــــاق علــــى تقـــــدیم معونـــــة مالیـــــة ألن موضــــوعه مجـــــرد

محـــددة تجبــــر مـــن یــــصاب بمــــوت المـــستأمن، وعلیــــه فــــإن 
النــزوع نحــو هــذا الفهــم لحقیقــة التــأمین علــى الحیــاة یظهــر 
خطأ تسمیته تأمینًا على الحیاة ألن هـذه التـسمیة ال تعكـس 
حقیقتــــه ومــــضمونه وال تــــدل علــــى غایتــــه وهدفــــه والتــــسمیة 

وغایتــه هــي التــأمین لمــا الــصحیحة المتوافقــة مــع مــضمونه
.)١٦(بعد الموت

الحـق اسـتیفاء: االشـتراط لمـصلحة الغیـر: الثـانيالتخریج
ــــضي  ــــأمین- التعوی ــــغ الت ــــى العالقــــة - مبل ــــب عل ــــذي یترت ال

التعاقدیـــة بـــین المـــؤمن لـــه وشـــركة التـــأمین فیـــه شـــبه كبیـــر 
بمبدأ االشـتراط لمـصلحة الغیـر الـذي هـو فـي حقیقتـه تـدبیر

شــخص یــسمى المــشترط علــى شــخص قــانوني یــشترط فیــه 
آخـر یــسمى المتعهــد أو الملتــزم بـأن یقــوم بــأداء مــا اشــترطه 

یكتـــــسب مـــــن)١٧(لمـــــصلحة طـــــرف ثالـــــث یـــــسمى المنتفـــــع
االشــــتراط حقــــًا مباشــــرًا یتحــــدد نطاقــــه بموجــــب العقــــد بــــین 
المتعهــد والمــشترط، فهــو یمكــن المــشترط مــن إكــساب الغیــر 

شاء حــق مباشــرحقـًا بمبــادرة شخــصیة منــه یترتـب علیهــا إنــ
ـــة عالقـــة  ـــر المـــستفید فـــي ذمـــة المتعهـــد تنتفـــي معـــه أی للغی

.)١٨(مدیونیة بین المشترط والمستفید
الفكريالتدبیر القانوني نتیجة التطورجاء هذاوقد

واالجتماعي الذي رافق الثـورة الـصناعیة علـى اعتبـار أنـه 
وســــــیلة قانونیــــــة ضــــــروریة لتحقیــــــق األبعــــــاد االجتماعیــــــة 

تــــصادیة للعقــــد، وهــــذا التــــصرف فیــــه تمكــــین لــــإلرادة واالق
المنفــردة بإنــشاء حــق للغیــر اســتنادًا الــى العقــد الــرابط بــین 
المــشترط والمتعهــد، وهــو مــا یخــول المــستفید بمطالبــة المتعهـــد 

. المـــشترطإلـــىبالوفــاء بـــصفة شخـــصیة ومباشـــرة دون الرجـــوع 
عتـه ووفق مباديء هذا العقد فإنـه یمكـن اشـتراط شـرط تعـود منف

ن لــم یعــین ذلــك الغیــر إذا كــان االشــتراط ضــمن  ٕ الــى الغیــر وا
ویكفــــي إمكانیــــة ، أو فــــي تبــــرع بــــین المتعاقــــدینبعــــوضعقــــد 

إبـــــرام عقـــــد التعیـــــین عنـــــدما یحـــــدث العقـــــد أثـــــره، كمـــــا یمكـــــن 
موضوعه فقط االشتراط لمصلحة الغیر دون ضرورة ألن 

. یكون الشرط من توابع التزام آخر
ثـــر أساســـي یتمثـــل فـــي إنـــشاء حـــق الـــشرط أولهـــذا

شخـــصي للمـــستفید تجـــاه المتعهـــد یولـــد فـــي ذمتـــه المالیـــة 
ویصبح بموجبه دائنًا مباشرًا لـه یمكنـه بموجـب هـذا الحـق 
المطالبــة بالتنفیــذ وطلــب التعــویض دون معارضــة أو دفــع 
ألن حق المستفید ینشأ مـن عقـد المـشارطة وال یـزول هـذا 

. الحق إال بالبطالن أو الفسخ
االشــــــتراط لمــــــصلحة الغیــــــر أن یــــــصبح ومقتــــــضى

تــــاریخ مــــنللمتعهــــد وحــــده دون المــــشترط دائنــــاالمــــستفید 
، أي یـــصبح مـــستفیدإتمـــام عقـــد االشـــتراط بـــین المتعهـــد وال

المتعهـــد مـــدینًا للمـــستفید بـــالحق المتفـــق علیـــه فـــي العقـــد، 
وعلیه ال یعد المستفید بصفته تلك خلفًا وارثًا للمـشترط وال 

مــوال االشـــتراط فــي تركــة المـــشترط وال تقــسم بـــین تــدخل أ
ذا كان المستفید أحد الورثة فال عالقـة  ٕ الورثة بعد موته، وا
ن تنـازل الـوارث عـن حقـه  ٕ لهذه األموال بحقوقه اإلرثیـة، وا
ــه فــي العقــد، وال  فــي التركــة فإنــه ال یفقــد حقــه المــشترط ل

المــستفید لــه یــشترط فــي هــذا التــصرف القــانوني أن یكــون 
ونـــــاقص . یــــة أداء ألنـــــه لــــیس طرفـــــًا فـــــي عقــــد المـــــشارطةأهل

األهلیــة مــن حقـــه اكتــساب الحــق المـــشترط لمــصلحته، أمـــا إذا 
كــان موضــوع التــصرف ومحلــه مــن التبرعــات فیجــب أن یكــون 

.لدى المستفید أهلیة قبول التبرعات
هنــــا أن هنــــاك عالقــــة ثالثیــــة تــــشكل آثــــار ویلحــــظ

: االشتراط لمصلحة الغیر
بــــین :الثانیــــةبــــین المــــشترط والمتعهــــد، :األولــــى

ـــــین  ـــــة ب . والمـــــستفیدالمـــــشترطالمتعهـــــد والمـــــستفید، والثالث
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مـن والمتعهـدفالمشترط من وضع شرطًا لمصلحة الغیـر، 
مـن والمستفیدالتزم بالوفاء بمضمون الشرط لفائدة الغیر، 

. وضع الشرط لفائدته
اط شـــرط مبـــاديء هـــذا التـــصرف یـــسوغ اشـــتر ووفــق

ن لـم یكــن ذلــك الغیــر معینــًا إذا  ٕ تعـود منفعتــه إلــى الغیــر وا
كـــان ذلـــك الـــشرط ضـــمن عقـــد بعـــوض أو فـــي تبـــرع بـــین 
المتعاقـــدین علـــى أن یكـــون العقـــد بـــین المـــشترط والمتعهـــد 
صحیحًا مستوفیًا أركانـه وشـروطه، وفـي حـال أن لـم یكـن 

. صحیحًا یكون االشتراط باطالً 
مین علــــــى الحیــــــاة مــــــن أهــــــم یعــــــد عقــــــد التــــــأوعلیــــــه

المــؤمن تطبیقــات االشــتراط لمــصلحة الغیــر، حیــث یــشترط 
لــه فــي هــذا العقــد علــى شــركة التــأمین أن تــدفع لورثتــه أو 
للمــستفید مبلــغ التــأمین المــستحق بعــد الوفــاة، كمــا یجــري 
االشـــتراط لمـــصلحة الغیـــر فـــي عقـــد التـــأمین لحـــساب كـــل 

مـؤمن لـه، إذ من سیملك الـشيء المـؤمن علیـه بعـد وفـاة ال
إن أحكــــام االشــــتراط لمــــصلحة الغیــــر لــــم تتطــــور إال مــــع 
ازدهـــار قـــانون التـــأمین وحـــوادث النقـــل والعمـــل ممـــا أدى 
الــــى تكــــاثر الــــشروط لمــــصلحة الورثــــة وأوجــــد إشــــكاالت 
قانونیـــة بـــین األطـــراف المتعـــددة ممـــا ســـاعد علـــى تطـــویر 

. مبدأ االشتراط لمصلحة الغیر

ــثالتخــریج ــةالمنحــة وال: الثال الــذي تقــوم األســاس: عطی
علیــــه فكــــرة التــــأمین التعــــاوني هــــو التكافــــل بــــین مجمــــوع 
المـــــستأمنین واالســـــتعداد مالیـــــا لمواجهـــــة آثـــــار األخطـــــار 
المحتملة التي یمكن أن تقع على بعض المـستأمنین، وقـد 
اكتــسب هــذا النــوع مــن التــأمین شــرعیته مــن هــذا المقــصد 

قــــول إن مبلــــغ الـــذي أیــــده التـــشریع وأقــــره، وعلیــــه یمكـــن ال
التأمین الذي یستحقه المـؤمن لـه عنـد وقـوع الخطـر منحـة 
ــــذین تمــــثلهم شــــركة  وعطیــــة مــــن مجمــــوع المــــؤمن لهــــم ال
التــامین مقابــل مــساهمة المــؤمن لــه فــي التكافــل مــع بــاقي 

، فهــــو مكافــــأة لــــه واعتــــراف بفــــضله فــــي )١٩(المــــؤمن لهــــم
ــــــیهم،  ــــــضرر عل ــــــه ممــــــن یحتمــــــل وقــــــوع ال معاونــــــة إخوان

ـــــدء أنهـــــامبادئهـــــا والـــــشریعة مـــــن  ـــــى مب مجـــــازاةتقـــــوم عل
المحسن ومكافأتـه علـى مـا قـدم مـن فعـل حـسن، فـالمؤمن 

لــــه عنــــدما أقــــدم علــــى المــــشاركة فــــي عقــــد التــــأمین علــــى 
الحیــاة كــان متبرعــًا ومتكــافًال بمــا دفــع مــع اآلخــرین یعــین 
ــة بمــا دفــع أســرة أو وارث مــن مــات مــن المجموعــة المتكافل

لـــى الورثـــة بـــسبب مــــوت فـــي دفـــع آثـــار المـــوت الواقــــع ع
ــه قابلــه مــورثهم، فــإذا قــدر اهللا  المــوت علــى المــؤمن ل

المتكـــافلون معـــه بعقـــد التـــأمین بـــرد آثـــار الـــضرر الالحـــق 
هـــذا تقابــــل فـــي فعــــل وفــــيبـــالموت عـــن أســــرته وورثتـــه، 

. الخیرات ودفع أذى العادیات
المتكافـل یـشبه حـال الفقیـر الـذي یـستحقحـالأن كما

إذا اة بالفریــضة الــشرعیة مــا دام فقیــرًا حتــى مــن مــال الزكــ
مـــا رزقـــه اهللا المـــال واســـتغنى بـــه أصـــبح دافعـــا لمـــا یـــستحق 

. علیه من مال إلى غیره من الفقراء
هــذا التخــریج واعتبــار أن مبلــغ التــأمین منحــة ولعــل

وعطیـــة مقابــــل عمـــل یقــــصد منـــه التكافــــل وتقـــدیم العــــون 
المبلــغ المجمــوع یقدمــه مجمــوع المــؤمن لهــم مــن حــصیلة

ألنــــه یحقــــق ؛والمعــــد ســــلفًا لمواجهــــة آثــــار المــــوت ســــائغ
مــصالح متبادلــة للمــستأمنین جمیعــًا، ویكــون مــا یــدفع مــن 
مبلـــغ التـــأمین لـــیس إال جـــزاء ومكافـــأة علـــى فعـــل الخیــــر 
الـــذي قـــدم أوًال، فمبلـــغ التـــأمین الـــذي یـــستحقه الورثـــة بعـــد 

مها هــذه مــوت المــؤمن لــه یعــد مــن بــاب المعونــة التــي تقــد
ــــى المــــستفید إذا  ــــه أو إل ــــة المــــؤمن ل ــــى عائل المجموعــــة إل
ــذًا للتعهــد  تــوفي خــالل المــدة المتفــق علیهــا فــي العقــد تنفی
المتفــــق علیــــه الــــذي تراضــــى علیــــه الطرفــــان المــــؤمن لــــه 
ومجمـــوع المـــؤمنین الـــذین تمـــثلهم شـــركة التـــأمین، والغایـــة 
مــن هــذه المعونــة هــي تعــویض عائلــة المــؤمن لــه بعــض 

ــــشيء عــــن مــــصیبتها بفقــــد عائلهــــا، وقــــد تــــشترط هــــذه ال
وقـــد -أبنـــاؤه وزوجتـــه–المعونـــة لعائلـــة المـــؤمن لـــه نفـــسه 

ــة المــؤمن لــه ممــن یرغــب  تــشترط لجهــة أخــرى غیــر عائل
المــؤمن لــه أن تــستفید مــن مبلــغ التــأمین بعــد وفاتــه تكــون 

. هذه الجهة هي المستفید من مبلغ التأمین
أن األســـاس الـــذي قـــام هـــذا التـــرجیح القـــول بـــویؤیـــد

علیـــه التــــأمین التعـــاوني برمتــــه هـــو التعــــاون ومنـــه ســــمي 
تعاونیًا، فینبغي أن یبقـى هـذا األسـاس حاضـرًا فـي أذهـان 
المـــؤمن لهـــم جمیعـــًا واســـتبعاد الكـــسب المـــالي عنـــد المـــشاركة 
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بمبلـغ التـأمین في التأمین التعـاوني واستحـضار نیـة الـصدقة 
مــشاركًا لمجمــوع لمــن یقــع علیــه الــضرر بمــوت مــن كــان

المـــؤمن لهـــم بالتعـــاون، ومـــا دام األمـــر كـــذلك فینبغـــي أن 
یبقى أصل التعاون ماثًال في التطبیق ابتداء وحاضـرًا فـي 

. األذهان مآًال وانتهاء
وهذا التكییف للمبلـغ المـالي المـستحق بعقـد التـأمین 
علـى الحیـاة ال یظهـر فرقـُا بـین التـامین علـى الحیـاة وبـین 

ــــى األشــــیاء نــــوعي ا ــــامین عل ــــأمین المعــــروفین وهمــــا الت لت
والتــأمین مــن المــسؤولیة ضــد الغیــر؛ ألن موضــوعه مجــرد 

یـصاب بـسبب االتفاق على تقدیم معونـة محـددة تجبـر مـن 
.)٢٠(موت المؤمن له

 


ــــــاء ــــــأمین وبن ــــــغ الت ــــــرجیح وهــــــو أن مبل ــــــى هــــــذا الت عل
التكافــل ق فــي التــأمین علــى الحیــاة قــائم علــى أســاس المــستح

والتعـــاون بـــین مجمـــوع المـــؤمن لهـــم غایتـــه التكـــاتف والتناصـــر 
المـورث ال بـد مـن لدفع الضرر الواقع علـى الورثـة بعـد مـوت 

مـوت ضبط المسألة من حیث تحدیـد مـآل هـذا المـال بعـد 
المــؤمن لــه هــل یحتــسب تركــة ومیراثــُا للورثــة جمیعــًا یــضاف 

ویــــشارك الــــدائنون ا عنــــد المیــــت مــــن أمــــوال أخــــرى إلــــى مــــ
ـــه؟ أم هـــو  ـــة فـــي ذمـــة المـــؤمن ل ـــونهم الثابت ـــة فـــي دی الورث
منحــة خالـــصة للمـــؤمن لـــه یملـــك أن یتـــصرف فیهـــا كیـــف 
یــشاء بــأن یجعلهــا میراثــًا إذا شــاء، أو یخــص بهــا بعــض 

مـــن شـــاء، أو إلـــىالورثـــة دون اآلخـــرین، أو یوصـــي بهـــا 
یتبرع بها لوقف أو جهة بر؟

احتماالت متعددة فیها مجال للبحث والنظـر فهاهنا
ـــــــــف اآلراء  یمكـــــــــن أن تتعـــــــــدد فیهـــــــــا االجتهـــــــــادات وتختل
واألنظـــار، حیـــث یمكـــن رد ســـبب االخـــتالف فـــي تحدیــــد 

االخــتالف إلــىمالــك مبلــغ التــأمین بعــد مــوت المــؤمن لــه 
في طبیعـة الحـق الـذي أنـشأ مبلـغ التـأمین وكـان سـببًا فـي 

جهـة التـي یـؤول إلیهـا مبلـغ التـأمین بعـد وتحدید ال. وجوده
موت المؤمن لـه یعنـي عملیـا تحدیـد الجهـة المـستفیدة مـن 

هذا المبلغ، وهناك نظرتـان مختلفتـان تتنـاوالن طبیعـة هـذا 
: الحق وصفته

اإلسالمي الـذي یعـد كـل مـا یخلفـه المیـت مـن التشریع:األولى
المـؤمن مال میراثأ یؤول الى الورثـة ممـا یـستدعي رد تـصرفات 

لــه والحكــم علیهــا صــحة أو بطالنــًا وفــق مــا تقــضي بــه قواعــد 
. الشریعة وأحكامها في مسائل المیراث

الوضـعیة الناظمـة ألحكـام عقـد التـأمین التـشریعات:الثانیـة
حیث تجعل من هذا الحـق منحـة لـصاحبه وهـو المـؤمن لـه 
رادتـــه وبعـــد موتـــه  ٕ یتـــصرف فیـــه حـــال حیاتـــه وفـــق رغبتـــه وا

ل الحیــاة، وفــي هــذه الحالــة ال یكــون لنظــام عطفــًا علــى حــا
نمـــا األمـــر  ٕ التـــوارث أثـــر فـــي تحدیـــد المـــالك لهـــذا المـــال وا

تحدیـــد المالـــك محكـــوم برغبـــة المـــؤمن لـــه الـــذي یوكـــل إلیـــه 
. )٢١(بعد وفاته

علیه یمكن أن یكون المـستفید مـن هـذا الحـق وبناء
بعد موت صاحبه الورثة إذا عینهم المؤمن لـه قبـل موتـه،

ویمكــن أن یكــون صــاحب هــذا الحــق شخــصًا آخــر لــیس 
أن یكون المستفید جهة بر یـؤول إلیهـا ویمكنمن الورثة، 
. مبلغ التأمین

وحیـث إن مــسألة التـأمین معاصــرة فـإن تحدیــد الموقــف 
الــــشرعي مــــن تــــصرفات المــــؤمن لــــه المترتبــــة علــــى تحدیـــــد 

م المالـك معرفـة أحكـاالمالك لمبلغ التـأمین بعـد وفاتـه یـستلزم 
لهــذا المــال بعــد وفــاة المــؤمن لــه، ولهــذا المالــك احتمــاالت 

: متعددة
أن یكـــون المـــؤمن لـــه قـــد حـــدد حـــال حیاتـــه مالكـــًا :األول

لمبلغ التامین بعد وفاته، أي أن مالك مبلـغ التـأمین قـد تـم 
: أن یموت، وهنا یالحظقبلتحدیده من المؤمن له 

ه مبلــغ ومــن جملتــ-إن كــان هــذا المیــت جعــل مالــه-أ
ـــأمین التكـــافلي ـــه بعقـــد الت ـــأمین المـــستحق ل فـــي -الت

جهـــة بـــر ال تنقطـــع بغیــــة تحـــصیل األجـــر والثــــواب 
بالــصدقة الجاریــة، فتكــون إرادتــه عندئــذ قــد توجهــت 
ـــاس،  إلـــى وقـــف هـــذا المـــال وحبـــسه علـــى منـــافع الن
فتنطبق علـى هـذا المـال أحكـام الوقـف المبینـة لـه سـواء

مــن شــركة التــأمینحقتكــان الوقــف لكامــل المبلــغ المــس
ـــة علـــى  ـــم تظهـــر األمـــارة الدال أو كـــان لبعـــضه مـــا ل
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حرمــــان الورثــــة مــــن شــــيء مــــن نــــصیبهم فــــي مــــال 
قـــــام الـــــدلیل علـــــى أن إرادة المـــــورث فـــــإنالمـــــورث، 

توجهت إلى اإلضرار بالورثة بحرمانهم من نـصیبهم 
إال بمقدار ما تنفذ بـه هال ینفذ وقفعندئذفي التركة ف

. الوصیة
المــؤمن لــه حــدد الورثــة أو بعــضهم كمــستفید وقــد یكــون- ب

مــــن هــــذا الحــــق بعــــد وفاتــــه، فــــإن كــــان تحدیــــده وفــــق 
الفریـضة الـشرعیة فهـذا یعنـي أن یأخـذ كـل وارث مـا لـه 

ــــى  ــــاء عل ــــي هــــذا المــــال بن مقــــدار ســــهمه مــــن حــــق ف
. ونصیبه في التركة

أما إن كان التحدید لبعض الورثـة دون سـائرهم فهنـا - ج
ل الوصیة وبنودهـا الـشرعیة یتنازع هذا التحدید أصو 

ویعــاد بهــا إلــى االجتهــادات الفقهیــة التــي تبــین حكــم 
. مثل هذا التصرف

أن یتــرك المــؤمن لــه حــال حیاتــه تحدیــد مالــك أو : الثــاني
شـــركة التـــأمین، جهـــةمـــستفید لمـــا یـــستحقه مـــن مـــال مـــن 

مـن سـابقتها، حیـث یلحـق مبلـغ التـأمین بـسطوهنا المـسألة أ
علـــى الورثـــة قواعـــد الفـــرائض ویـــوزع بالتركـــة وتـــسري علیـــه 

. كل حسب سهمه ونصیبه في التركة
أن یهــب المــؤمن لــه مبلــغ التــأمین إلــى مــن یعینــه :الثالــث

قبل وفاته سواء أكان من الورثة أم من غیـرهم هبـة معلقـة 
النفاذ على وقوع الموت، أي أن یجعـل مـآل مبلـغ التـأمین 
ــــة موقوفــــة علــــى تحقــــق الخطــــر المــــؤمن ضــــده وهــــو هب

المــوت، والهبــة جــائزة ابتــداء ألنهــا منحــة وعطیــة، ویجــوز 
فیهـــا للواهـــب أن یحـــدد مقـــدارها وأن یبـــین كیفیـــة توزیعهـــا 

. وأن یعین أشخاص الموهوبین
ال فــي هــذا التخــریج یظهــر أن قواعــد الــشریعةوالنظــر

تأبــاه بــل تقبلــه وتفــصل أحكامــه، فممــا ال خــالف فیــه بــین 
ــــه حــــال حیاتــــه الفقهــــاء أن لإلنــــسان أن ی هــــب جمیــــع مال

.)٢٢(لألجنبي
الورثة جمیعًا،إلىال خالف في هبة المال وكذلك

والخالف في حكم التفضیل بین الورثة إذا كانت الهبة 
وكذلكاء، ـالعطمقدارفي التفضیلفي وتحدیداللورثة

. وارث دون سائر الورثةإلىفي هبة المال جمیعه 

أن یهـــب)٢٣(حة دون المـــرضفـــي حـــال الـــصفللمـــسلم
جمیــع مالــه لألجنبــي غیــر الــوارث، ولــه كــذلك أن یهبــه لمــن 
كــان لــه وارث، واالخــتالف فــي صــحة تفــضیل بعــض ولـــده 

فــي صــحة هبــة وكــذلكعلــى بعــض إذا كانــت الهبــة للــوارث، 
. جمیع المال لبعض أوالده دون اآلخرین

یلـي تفـصیل القـول وعـرض آلراء الفقهـاء فـي وفیما
: مسألةال

:هبة مبلغ التأمین للورثة جمیعاً : أوالً 
الفقهــاء علــى انــه یجــوز للمــسلم أن یهــب مالــه اتفــق

ذا وقــع جــاز ٕ )٢٤(قبــل موتــه لورثتــه لكــن یكــره فعــل ذلــك، وا

: قــال اإلمــام أحمــد فــیمن یهــب مالــه لورثتــه قبــل أن یمــوت
أحب إلي أن ال یقسم ماله ویدعه إلى فـرائض اهللا تعـالى "

ن یولد له، فإن أعطى ولده ماله ثم ولد لـه فأعجـب لعله أ
.)٢٥("إلي أن یرجع فیسوي بینهم

ـــدار لكـــن هـــل تـــشترط المـــساواة بـــین الورثـــة فـــي مق
العطــاء والهبــة؟ أم یجــوز أن تزیــد حــصص بعــضهم دون 

البعض؟
الحنفیــة إلــى أنــه ینبغــي لــألب أن یعــدل بــین ذهــب

م علــى بعــض، والعــدل أبنائــه فــي العطایــا، وال یفــضل بعــضه
یوســـف وهـــو یتحقـــق بإعطـــائهم بالتـــساوي، وهـــذا قـــول أبـــي 

المختار في المـذهب وعلیـه الفتـوى، فیعطـي البنـت مقـدار 
محمـــداإلمـــاموعنـــد )٢٦(دون مفاضـــلة بیـــنهمبـــنمـــا یعطـــي اإل

أي وفــق نــصیب كــل واحــد )٢٧(یعطــیهم علــى ســبیل المواریــث
تحق مـــنهم فـــي المیـــراث علـــى فـــرض مـــوت المـــورث، فمـــن یـــس

حـــصتین فـــي نـــصیب المیـــراث یعطـــى مقـــدار الحـــصتین فــــي 
.الهبة ومن یستحق حصة یعطى مقدارها هبة وهكذا

ـــــة إذا أجـــــازوقـــــد ـــــة المفاضـــــلة فـــــي الهب فقهـــــاء الحنفی
ظهــــرت الحاجــــة وقــــام الــــسبب الــــداعي الــــى تفــــضیل بعــــض 
األوالد علـــى ســـائر إخوتـــه كـــأن یكـــون بعـــض أوالده مـــشتغًال 

فــال بـأس أن یفـضله علــى غیـره، وكــذا ال بـالعلم دون الكـسب 
بــأس بالمفاضــلة فــي العطــاء بــین األوالد إذا كــان مــنهم عــالم 

.)٢٨(متأدب فیفضله على من كان فاسقًا عاصیاً 
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یجــوز لــألب أن یزیــد فــي عطــاء االبــن الــذي وعلیــه
تفــرغ لطلــب العلــم إعانــة لــه علــى تحــصیل العلــم والدراســة،

یض مقعـــد ال یقـــوى علـــى وكـــذا مـــن كـــان مـــن أبنائـــه مـــر 
العمـــل لمـــرض أو شـــلل أو علـــة أو زمانـــة، ویمكـــن البنـــاء 
والقیــاس علـــى هـــذا القـــول بجــواز تفـــضیل االبـــن الـــصغیر 
ـــة بعـــد موتـــه،  ـــذي یخـــشى علیـــه العـــوز والفاق الـــضعیف ال
ومثلـه االبــن غیـر القــادر علـى الــزواج یعینـه علــى إعفــاف 

العیلــة، نفــسه، وكــذا بناتــه ممــن لــم یتــزوجن إذا خــاف علــیهن 
الحاجــة أكثــر وابنتــه المطلقــة الفقیــرة، ومثلهــا األرملــة بجــامع 

. من سائر األخوة إلى المال
نـص علیـه فقهـاء الحنفیـة جـواز هبـة األب المــال وممـا

الحالــة لكنــه فــي هــذه )٢٩(كلــه فــي حــال الــصحة ألحــد أوالده
خــص بعــض األبنــاء فــي العطــاء وتــرك ألنــه؛یكــون آثمــاً 

مــا یــورث الــشحناء والبغــضاء فــي النفــوسالــبعض اآلخــر م
. ویزرع العداء بین اإلخوان

ـــك عـــدم اشـــتراط المـــساواة فـــيوالـــذي ـــه اإلمـــام مال علی
ـــة، ویجـــوز التفـــضیل فـــي  ـــین األوالد فـــي الهب الحـــصص ب

مـن مقدار العطاء على أن ینال كل واحد من الورثة شیئًا 
جـه مالـك العطاء استدالًال بفعـل الـصدیق أبـي بكـر الـذي أخر 

إن أبــا : "قالــتأنهــا فــي الموطــأ عــن عائــشة زوج النبــي 
بكـــر الـــصدیق كـــان نحلهـــا جـــاد عـــشرین وســـقًا مـــن مالـــه 

مـــن بنیـــة مـــا یـــاواهللا : بالغابـــة، فلمـــا حـــضرته الوفـــاة قـــال
النــاس أحــد أحــب إلــي غنــى بعــدي منــك، وال أعــز علــي فقــرًا 

نــي كنــت نحلتــك ٕ )٣١(عــشرین وســقاً جــاد )٣٠(بعــدي منــك، وا

نمـــاكـــان لـــك، )٣٣(واحتزتیـــه)٣٢(كنـــت جددتیـــهفلـــو ٕ هـــو وا
نمـا همـا أخـواك وأختـاك  ٕ فاقتـسموه علـى الیوم مال وارث، وا

ــا أبــت: قالــت عائــشة. كتــاب اهللا لــو كــان كــذا واهللا: فقلــت ی
: وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن األخرى؟ فقال أبو بكـر

.)٣٤("ذو بطن بنت خارجة
قـــد وهـــب ابنتـــه هـــذا داللـــة علـــى أن الـــصدیق وفـــي

عائشة بعض نتاج ثمـار حائطـه دون بقیـة أخوانهـا محمـد 
. وعبد الرحمن وأسماء

الــشافعیة إلــى أن الــسنة أن یعــدل األب فــيوذهــب
عطائه بین أبنائه ذكورا كانوا أم إناثًا، فیـساوي بیـنهم دون 

ــــــي  ــــــذي أخرجــــــه مــــــسلم ف ــــــصحیح ال تفــــــضیل للحــــــدیث ال
ــنِ صــحیحه  ــنِ َع ــانِ ْب َم ، النُّْع یرٍ ــشِ َلــىَّ َأِبــي َقــالَ َب دََّق َع َتــصَ

تُ  رَُة ِبْن ْم اِلِه َفَقاَلتْ ُأمِّي َع ةَ ِبَبْعضِ َم وَاَح ـى رَ ضَ تـَّى َال َأرْ َح
َد رَُسوَل اللَّـِه  ِه هُ َأِبـي إَِلـى النَِّبـيِّ َفـاْنطََلقَ ُتْش َد ِه َلـىِلُیـْش َع

َقِتي،  ـــَد ــــوُل اللَّــــِه صَ ُس ـــ": َفَقــــاَل َلـــُه رَ ْل اَأَفَع ــــَذ كَ تَ َه َلــــِد ِبوَ
ــمْ  ُلوااتَُّقــوا اللَّــهَ ":َقــالَ . الَ : َقــالَ . "ُكلِِّه ــِد ــمْ وَاعْ ُك ــي َأوَْالِد ــَع ". ِف َج َفرَ

َقةَ  َد دَّ ِتْلكَ الصَّ .)٣٥(َأِبي َفرَ
له عدم المساواة بینهم إال لحاجـة، فـإن ظهـرت ویكره

الحاجة عند البعض الى العطـاء أكثـر مـن سـائرهم جـاز لـه 
ذلـــك تفـــضیله علـــیهم وتنتفـــي الكراهـــة مـــع الحاجـــة، وعلـــى 

تفــــضیل بعــــض الــــصحابة فــــي العطــــاء بــــین أبنــــائهم یحمــــل
وكــذلكأوالده، كتفــضیل الــصدیق الــسیدة عائــشة علــى بقیــة 

ابــن عمــر بعــض أوالدهوتفــضیلتفــضیل عمــر ابنــه عاصــمًا، 
. )٣٦(على بعض
لیسن العدل في العطاء بـین األبنـاء یـسن العـدوكما

ـــوین ویكـــره ل ـــین األب ـــإن تـــرك البـــنفیـــه ب ـــسویة، ف تـــرك الت
. )٣٧(التسویة فاألم أولى بالتفضیل

اإلمـــام أحمـــد ورأى أنـــه یجـــب التـــسویة فـــي وخـــالف
ذا فاضـل األب بـین أوالده أمـر بـرد  ٕ العطاء بین األوالد، وا
الفضل، فـإن خـص بعـضهم بعطیـة أو فاضـل بیـنهم كـان 

مـا فـضل استرجاع : حد أمرینووجب علیه التسویة بأآثماً 
عــــن بــــه الــــبعض، أو أن یــــتمم نــــصیب مــــن نقــــص عطــــاؤه

عطــاء غیــره حتــى یتــساوى مــع غیــره، ولــو كــان أعطــى أحــد 
أبنائــــه فــــي صــــحته وأعطــــى اآلخــــر فــــي مرضــــه فعنــــده فــــي 
ـــه  ـــه فـــأعطى عن ـــًا ل ـــد ســـئل عمـــن زوج ابن المـــسألة قـــوالن، فق
الصداق ثم مرض وله ابن آخـر هـل یعطیـه فـي مرضـه كمـا 

أعطـاه فـي صـحته عطى اآلخر في صحته؟ فقال لـو كـان أ
: فیحتمل وجهین

عطیتـــه فـــي مرضـــه كوصـــیته لـــه، ألن؛ال یـــصح: األول
. ولو وصى له لم یصح فكذلك إذا أعطاه

یــصح ألن التــسویة بینهمــا واجبــة وال طریــق لهــا إال :الثــاني
بعطیة اآلخر فتكـون واجبـة كمـا لـو قـضى عـن نفـسه 

.)٣٨(هو الصحیح في المذهبدینًا قبل أن یموت و 
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كــان العــدل فــي العطــاء بــین األبنــاء واجبــًا، فــإن ولمــا
ضابطه أن یعطى كل واحد بقدر نصیبه في المیراث، فـإن 
فاضل األب في العطاء وجـب علیـه الرجـوع فیمـا فـضل أو 

في العطاء، فإن مات قبل زیادة ما نقص لیتساوى الجمیع 
. )٣٩(التسویة صح عطاؤه وثبت

ــم تظهــر حاجــة بعــضهم الــى المــال أكثــر هــذا إذا ل
مــن غیــره، فــإن خــص األب بالعطــاء بعــض أبنائــه لمعنــى 
یقتــضي زیــادة عطائــه عــن إخوتــه مثــل اختــصاصه أحــدًا 

أو كثـــــرة عیـــــال، أو ، مـــــن أبنائـــــه بـــــسبب زمانـــــة، أو عمـــــىً 
اشـتغال بطلـب العلـم، أو نحـوه مـن الفـضائل فعنـد أحمـد مــا 

ــــى جــــوازه قیاســــاً  ــــاء یــــدل عل ــــى تخــــصیص بعــــض األبن عل
ولـه أن یـصرف عطیتـه )٤٠(بالوقف علیه دون سائر إخوتـه

عن بعض ولده لفسقه، أو لعصیانه، أو لكونـه یـستعین بمـا 
الهبــة والعطیــة، هــذا فــي . یعطــى علــى معــصیة اهللا تعــالى

أمــــا إذا أراد األب توزیــــع مالــــه قبــــل موتــــه تركــــة ومیراثــــًا 
أبنائـــه علـــى حـــسب فالتـــسویة عنـــد الحنابلـــة أن یقـــسم بـــین

قــــسمة اهللا تعــــالى فــــي المیــــراث فیجعــــل للــــذكر مثــــل حــــظ 
وهو قول بعض التـابعین كالقاضـي شـریح حیـث . األنثیین

ـــه بـــین ولـــده ارددهـــم الـــى ســـهام اهللا : قـــال لرجـــل قـــسم مال
مـا كـانوا یقـسمون إال علـى : وقال عطـاء. تعالى وفرائضه

حبون كــانوا یــست: وقــال إبــراهیم النخعــي. كتــاب اهللا تعــالى
. )٤١(أن یسووا بین أبنائهم حتى في التقبیل

؛فــي المنــع مــن المفاضــلة بــین األوالد كــاألبواألم
وألن مــا یحــصل ؛أحــد الوالــدین فتمنــع مــن التفــضیلألنهــا

بتخـــصیص األب بعـــض ولـــده مـــن الحـــسد والعـــداوة یوجـــد 
ـــل  ـــدها فیثبـــت لهـــا مث ـــه فـــي تخـــصیص األم بعـــض ول مثل

. )٤٢(حكمه في ذلك
ابـــن حـــزم إلـــى أنـــه ال یجـــوز التفـــضیل فـــي وذهـــب

الهبــة والعطــاء بــین األبنــاء، والواجــب المــساواة بیــنهم فیــه 
استدالًال بحدیث النعمان بن بـشیر الـسابق حیـث ورد هـذا 
الحــدیث بروایــات متعــددة منهــا الروایــة الــسابقة التــي اســتدل 

وهذه الروایة التـي أخرجهـا البخـاري ومـسلم )٤٣(بها الشافعیة
الــرحمن بــن عــوف ومالــك فــي الموطــأ عــن حمیــد بــن عبــد

ــــشیر أنهمــــا حــــدثاه عــــن  وعــــن محمــــد بــــن النعمــــان بــــن ب

إن أبـــاه بـــشیرًا أتـــى بـــه الـــى : النعمـــان بـــن بـــشیر أنـــه قـــال
نحلــت ابنــي هــذا غالمــًا كــان لــي، إنــي":فقــالرســول اهللا 

ال، : فقــالأكــل ولــدك نحلتــه مثــل هــذا؟ : رســول اهللافقــال
.)٤٤("فارتجعه: "قال رسول اهللا

یقتــــضي بطــــالن الهبــــة، وقــــد جــــاء فــــي واالرتجــــاع
بعــض روایــات الحــدیث أن اختــصاص بعــض األوالد بالهبــة 

النبــي والعطیــة دون ســائر األبنــاء یعــد جــورًا مــع امتنــاع 

ألن الجـور ؛عن الشهادة على عطیة بشیر إلبنـه النعمـان
فـــــي یعنـــــي الظلـــــم والحیـــــف والمحابـــــاة، وكـــــل هـــــذا حـــــرام 

ـــاق أهلهـــا ـــشیراً حیـــث ســـأل النبـــي . الـــشریعة باتف ـــا "ب َی
ا ـَذ ـوَى َه َلـٌد سِ یرُ َأَلـكَ وَ ـمْ . "َبشِ َع ـتَ ":َفَقـالَ . َقـاَل َن ْب لَّهُـْم وََه َأُك

ا ــَذ ْثـَل َه ن، َفــِإنِّي َال ":َقـالَ . الَ :َقـالَ . "َلـُه ِم ِني ِإًذ ْد ِه َفــَال تُـْش
َلى َهُد َع ٍ َأْش ر وْ ـوَل اللَّـِه الروایةوفي.)٤٥("َج ُس األخرى َأنَّ رَ

 ِ ِنيالَ ":َقاَل لبشیر ْد ِه ٍ ُتْش ر وْ َلى َج .)٤٦("َع
یظهــر مــن مجمـــوع أقــوال األئمــة األربعــة أنـــه والــذي

والهبـــة، یـــستحب لـــألب أن یـــسوي بـــین أبنائـــه فـــي العطـــاء 
ویجــوز لــه عنــد الحاجــة المفاضــلة بیــنهم بعطــاء زائــد لمــن 

إلـى المـال بـأن یخـصه بنـصیب كانت عنده حاجة ظـاهرة 
زائــد علــى إخوتــه صــیانة لــه مــن الفقــر أو إعانــة لــه علــى 

أمــا إن كـــان الغــرض مـــن العطـــاء ... الــزواج أو الدراســـة
توزیــــع المــــال علــــى الورثــــة قبــــل المــــوت علــــى أنــــه تركــــة 

: ومیراث ال هبة فقوالن للفقهاء
وجــوب العــدل فــي القــسمة بــین الورثــة، وضــابطه أن : األول

فـي ل وارث مقـدار سـهمه ونـصیبه المفـروض یأخـذ كـ
. الشریعةفي المقررةالمیراثأحكاموفقالتركة

عطــاء كــل وارث: الثــاني ٕ اســتحباب التــسویة فــي العطــاء، وا
ــــــشرعیة، وتجــــــوز  ــــــضة ال ــــــق الفری ــــــستحقه وف مــــــا ی
المفاضـــلة عنـــد قیـــام الـــسبب الـــداعي إلـــى تفـــضیل 

. البعض على غیره من الورثة
هــذا القــول یلــزم منــه إباحــة تــصرف علــى والتخــریج

المــؤمن لــه فــي توزیــع مبلــغ التــأمین بــین الورثــة قبــل موتــه 
ـــغ بعـــد  ـــد اســـتحقاق هـــذا المبل علـــى أن یـــسري تـــصرفه عن
موتـــــه، والمـــــستحب التـــــسویة فـــــي العطـــــاء وال یلـــــزم، فـــــإن 

ةـقائملعلةموتهبعدلمالهالمستحقینأبنائهبینلـفاض
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.صح فعله ونفذ تصرفهوأعطى البعض زائدا على إخوته 

:هبة مبلغ التأمین لبعض الورثة أو واحد منهم: ثانیاً 
ــه أبــو بكــر البنــاء هبــة جــوزفإنــه تعلــى مــا فعل

المــال جمیعــه لـــوارث واحــد أو لمجموعـــة مــن الورثـــة دون 
للرجــل أن یهــب جمیــع مالــه یجــوزســائر الورثــة، وكــذلك 

شرط علیه حال صحته إلى األجانب دون أوالده، ولیس ال
ال یـشترط وكـذلكأن یسوي فـي هـذه الهبـة بـین األجانـب، 

ـــه لواحـــد، ومـــا دام  أن یهبـــه ألكثـــر مـــن واحـــد فتجـــوز هبت
الحكــــم كــــذلك فالقیــــاس یقــــضي بجــــواز هبــــة المــــال ألحــــد 

فیجـــوز . )٤٧(أوالده ولمجموعـــة مـــن األوالد مـــن بـــاب أولـــى
أن یخـــص الرجـــل بعـــض أوالده بجمیـــع مالـــه قیاســـًا علـــى 

ء لألجنبــي، وهــذا القیــاس ســبیل الــى التــرجیح جــواز العطــا
ذلـك أن ســبب بـالجمع والتوفیـق بـین مـا ظـاهره التعـارض، 

ـــوارد فـــي  ـــاس للنهـــي ال الخـــالف فـــي المـــسألة معارضـــة القی
روایـاتمجمـوعتـدل حدیث النعمان بن بـشیر الـسابق حیـث 

العطاء بواحـد أو عن اختصاصالنبيعلى نهي الحدیث
ان اآلخــرین، وهــي ثــالث روایــات مجموعــة مــن الورثــة وحرمــ

لفعــل بــشیر لمــا فیــه مــن الظلــم، یجمعهــا رفــض النبــي 
واألمر باالرتجـاع یقتـضي " ارتجعه"ففي روایة قال لبشیر 

والباطــل فــي الــشریعة مــا - بیانــهكمــا ســبق -بطــالن الهبــة
كــان مخالفــًا ألمــر الــشارع وحكمــه، فــال یجــوز للمــسلم البقــاء 

ألمــر بالــشيء نهــي عــن ضــده، أن اإمــضاؤه، كمــا علیــه وال 
أي أن األمــر باالرتجــاع نهــي عــن االســتمرار فــي العطــاء لمــا 

. االستمرار من مخالفة ألمر الشارع وحكمهفي هذا 
ــم " هــذا جــور"الروایــة الثانیــة وفــي والجــور هــو الظل

وهـذه الروایـة ، باتفاق أهل الـشریعة وعلمائهـاحرموالظلم م
لـــوارد فـــي الروایـــة الـــسابقة تبـــین ســـبب األمـــر باإلرتجـــاع ا

وهو وقوع الظلم مـن األب الواهـب علـى مـن لـم ینـل شـیئًا 
. ... من هبته أو لم تشمله هبته ابتداء

َ النبـــي ســـالالروایـــة الثالثـــة وفـــي ـــلَّ "بـــشیرًا  َأُك
ــانَ  َم ــتَ النُّْع ْل ــا َنَح ــَل َم ْث ــتَ ِم ْل ــْد َنَح ِنیــكَ َق ــالَ ". َب ــالَ . الَ : َق : َق

ْیرِي َفَأشْ " ا َغ َلى َهَذ ْد َع ـكَ َأنْ َأَیـُسرُّكَ -ُثمَّ َقالَ -ِه وُنـوا ِإَلْی َیُك
ــوَاًء ؟  ــرِّ َس ِب ــي اْل ــالَ ِف َلــىَق ــالَ .َب ــالَ ":َق اَف وفــي هــذا )٤٨("ِإًذ

عــــن الـــشهادة علــــى هــــذه إعـــراض واضــــح مـــن النبــــي 
إرشاد نبـوي وفي هذا . الهبة لما فیها من الظلم بین األوالد

الـــــصالة علیـــــه–األوالد، فكـــــأن الرســـــول إلـــــى العـــــدل بـــــین
أردت أن یتـــساوى أبنـــاؤك فـــي إذا: یرشـــد بـــشیراً -والــسالم

. برك ولطفك فعلیك أن تساوي بینهم في عطائك وهبتك
هـــذه الروایـــات یـــدل علـــى تحـــریم اختـــصاص فمجمـــوع

واحـــد مـــن األبنـــاء بالعطـــاء كلـــه، والعـــدل المـــساواة بیـــنهم، 
. البعض اآلخرویحرم إعطاء البعض ومنع

المــساواةالعــدلمقتــضىغیــر مالــك علــى أن والجمهــور
إعطـــاء الجمیـــع، ویجـــوز أن یخـــص والنـــدباإلعطـــاء، عنـــد

هـــــذه أحــــدهم أو بعـــــضهم دون الــــبعض اآلخـــــر جمعــــًا بـــــین 
الروایـــــات وبـــــین أفعـــــال الـــــصحابة واجتهـــــاداتهم، والحكـــــم 
المــستفاد مــن الجمــع هــو صــرف النهــي عــن اختــصاص واحــد 

األمـــر عـــن مجموعـــة عـــن التحـــریم الـــى الكراهـــة، وصـــرف أو 
. الندبإلىالوجوب 

الجهــة المــستفیدة مــن مبلــغ التــأمین تخریجــًا وتحدیــد
ـــى قـــول الجمهـــور غیـــر مالـــك یظهـــر منـــه أنـــه یجـــوز  عل
للمـــؤمن لـــه أن یجعـــل مبلـــغ التـــأمین المـــستحق بعـــد موتـــه 
ألحــــد الورثــــة أو لمجموعــــة مــــنهم دون ســــائرهم، والمــــستحب

علــى قــول مالــك إعطــاء جمیــع الورثــة مــن هــذا المبلــغ، أمــا 
فإنــه یحــرم علیــه أن یخــص هــذا المــال بــبعض الورثــة أو 

. أحدهم دون سائرهم

:اعتبار مبلغ التأمین وصیة: ثالثاً 
أن یــشبه فعــل المــؤمن لــه إذا حــدد المــستفید مــن یمكــن

المـــال بعـــد وفاتـــه بالوصـــیة، وفـــي هـــذه الحالـــة إمـــا أن یكـــون 
ــه  مــال التركــة ولــه مــننالمــستحقیأحــدالمــستفید الموصــى ل

مــا أن یكــون أجنبیــا عــنهم أي مــن  ٕ نــصیب مفــروض منهــا، وا
. خارج المستحقین للتركة

)٤٩(المــوتلمــا بعــد مــضافتملیــك الوصــیةأن فــالمعلوم

وهــي مـــن بـــاب التبـــرع بالمـــال المعلــق النفـــاذ إلـــى مـــا بعـــد 
نــــوع صــــدقة ألنهــــا؛المــــوت، نــــدب إلیهــــا الــــشارع الحكــــیم

وقربــة یــستدرك اإلنــسان بهــا مــا فــات مــن عمــل الخیــر أو 
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إن اهللا تـصدق علـیكم بثلــث : "یزیـد فیـه، یقـول الرســول 
.)٥٠("أموالكم عند وفاتكم زیادة في حسناتكم

فتــشرعال یخلــو مــن حقــوق لــه أو علیــه، واإلنــسان
تنفیــذ الوصــیةویتــأخر. )٥١(الوصــیة تحــصیًال لهــذه المــصالح

عــن الوفـــاء بحاجـــات المتـــوفى وعـــن ســـداد دیونـــه وتتقـــدم علـــى
. توزیع التركة

الوصـــیة ألجنبـــي عـــن التركـــة باتفـــاق أهـــل وتجـــوز
العلــم علــى أال یزیــد مقــدارها علــى ثلــث مــا تــرك الموصــي 

جـــاءني : لمـــا روى البخـــاري عـــن ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص قـــال
ي، بـوجـع اشـتد یعودني عام حجة الوداع من رسول اهللا 

قد بلغ بي من الوجع مـا تـرى وأنـا ذو مـال : فقلت یا رسول اهللا
بثلثــي مــالي؟ قــال رســول اهللا أفأتــصدقوال یرثنــي إال ابنــة، 

ال، ثــم قــال رســول اهللا : یــا رســول اهللا؟ قــالفالــشطر: ال، قلــت
" : الثلــث والثلــث كثیــر إنــك إن تــذر ورثتــك أغنیــاء خیــر مــن

.)٥٢("أن تذرهم عالة یتكففون الناس
بــــین أهــــل العلــــم فــــي الوصــــیة فیمــــا زاد علــــى والخــــالف

. الثلث إذا كانت ألجنبي، وكذلك في الوصیة ألحد الورثة
یـــرون أن الوصـــیة ألحـــد الورثـــة )٥٣(والمالكیـــةفالحنفیـــة

ــــول اإلمــــام . ال تجــــوز إال إذا أجــــاز الورثــــة هــــذه الوصــــیة یق
یهــــا أنــــه ال الــــسنة الثابتــــة عنــــدنا التــــي ال اخــــتالف ف: "مالــــك

تجــوز وصــیة لــوارث إال أن یجیــز لــه ذلــك ورثــة المیــت، وأنــه 
إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من جـاز مـنهم 

.)٥٤("ومن أبى اخذ حقه من ذلك
فـــي الزیــادة علـــى الثلـــث لغیــر الـــوارث تقـــع وعنــدهم

صـــحیحة ابتــــداء لكنهـــا موقوفــــة علـــى إجــــازة الورثــــة، ألن 
بخـــالفثلـــث تعلـــق بـــه حـــق الورثـــة، القـــدر الزائـــد علـــى ال

الثلـــث الـــذي هـــو حـــق للمـــورث منحـــه الـــشارع الحكـــیم ســـلطة 
رضــا أو التــصرف وقطــع عنــه حــق الورثــة فلــم یتوقــف علــى 

الورثــة، فــإذا تجــاوز المــورث القــدر الزائــد مــنأحــدإجــازة 
ممنـــوع التعـــديعلـــى حقـــه فقـــد تعـــدى علـــى حـــق الغیـــر و 
الــذي وقــع فیــه شــرعًا فتوقــف التــصرف فــي المقــدار الزائــد

ـــإن رضـــي  ـــى إرادة صـــاحب الحـــق ورضـــاه، ف التعـــدي عل
وأجــاز صــحت الوصــیة بالقــدر الزائــد ألن صــاحب الحــق 
بإجازته یكـون قـد تنـازل عـن هـذا الحـق إلـى الغیـر، وكـأن 

المورث فضولي عندما تصرف بحق الغیر فتوقف صحة 
. تصرفه على موافقة صاحب الحق

ارث، فــإن اختــصاصهحــال أن كانــت الوصــیة للــو وفــي
بحـــــق زائـــــد علـــــى نـــــصیبه فـــــي المیـــــراث یـــــورث الـــــشحناء 

شـــــرعت والوصـــــیةوالبغـــــضاء فـــــي نفـــــوس بـــــاقي الورثـــــة، 
السـتدراك مـا فــات المیـت مــن بـر وطاعـة فــال تكـون ســببًا 

ـــــرحم ـــــع ؛فـــــي الخـــــصومة والمنازعـــــة وقطیعـــــة ال ـــــذلك من ل
التــشریع مــن الوصــیة للــوارث حفاظــًا علــى وشــائج القربــى 

یقول رسول . واألخوات وبین األصول والفروعبین األخوة 
إن اهللا أعطـــى كـــل ذي حـــق حقـــه أال ال وصـــیة : "اهللا 

.)٥٥("لوارث
مالــك تفــصیل فــي المــسألة وتفریــق فــي الحكــم وعنــد

بـــین الوصـــیة فـــي حـــال الـــصحة وبـــین الوصـــیة فـــي حـــال 
المـــرض المخـــوف الـــذي یتبعـــه المـــوت غالبـــًا، ففـــي حـــال 

ال أن یوصـي بالقـدر الـذي یـشاء الصحة یجوز لمالـك المـ
من فیوصي بما شاء ...منه دون تحدید بثلث أو نصف

مالــك مالــه، قــال یحیــى اللیثــي راوي الموطــأ نقــًال عــن اإلمــام
فأما أن یستأذن ورثتـه فـي وصـیة یوصـي بهـا لـوارث فـي "

ذلـك ال یلـزمهم ولورثتـه أن یـردوا فـإنصحته فیـأذنون لـه، 
ا كـــان أن الرجـــوذلـــكذلـــك إن شـــاؤوا،  ل إذا كـــان صـــحیًح

إن شاء أن یخـرج مـن أحق بجمیع ماله یصنع فیه ما شاء 
مـــن شـــاء إنمـــا یكـــون جمیعـــه خـــرج فیتـــصدق بـــه أو یعطیـــه

استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حـین یحجـب 
عنه ماله، وال یجوز له شيء إال في ثلثه وحـین هـم أحـق 

مــرهم ومــا أذنــوا بثلثـي مالــه منــه فـذلك حــین یجــوز علـیهم أ
.)٥٦("...له به

الموصــيتقــع الوصــیة و نفــي حــال المــرض بــأأمــا
فــي المــرض الــذي یتبعــه المــوت غالبــًا، فــال یجــوز لــه الوصــیة 
بــأكثر مــن الثلــث ســواء كانــت الوصــیة لــوارث أو ألجنبــي 

أحــسن مــا ســمعت فــي : ســمعت مالكــًا یقــول: "قــال یحیــى
مـا یجـوز لهـا أن وصیة الحامل وفي قضایاها في مالهـا و 

الحامــل كــالمریض، فــإذا كــان المــرض الخفیــف غیــر المخــوف
ذا ٕ على صاحبه، فـإن صـاحبه یـصنع فـي مالـه مـا یـشاء، وا

- أي الــذي یخــاف بعــده المــوت- كــان المــرض المخــوف علیــه
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ـــه ـــصاحبه شـــيء إال فـــي ثلث ـــم یجـــز ل ـــال وســـمعت ...ل ق
مالكــًا یقــول فــي الرجــل یحــضر القتــال أنــه إذا زحــف فــي 

للقتال لم یجز له أن یقضي في ماله شیئًا إال فـي الصف
ــة الحامــل والمــریض المخــوف علیــه مــا  نــه بمنزل ٕ الثلــث، وا

.)٥٧("كان بتلك الحال
إدراك الحنفیــة والمالكیــة لهــذه الحكمــة إال أنهــم لــم ومــع

یبطلــــوا الوصــــیة للــــوارث ابتــــداء، بــــل جعلوهــــا صــــحیحة مــــع 
ـــذها لتعلـــق حـــق  ـــة بهـــا، وهـــذا وقـــف ترتـــب آثارهـــا وتنفی الورث

الحق یثبت شـرعًا بعـد مـوت المـورث والحقـوق تقبـل اإلسـقاط 
أجازوا فعل مـورثهم وامـضوا الوصـیة للـوارث فإنبعد ثبوتها، 

ــــه ــــد أســــقطوا حقهــــم بعــــد ثبوت ن امتنعــــوا عــــن )٥٨(یكونــــوا ق ٕ وا
ــــم  ــــالحق الثابــــت لهــــم ومــــن ث اإلجــــازة فهــــذا یعنــــي التمــــسك ب

لثلـث لغیـر الـوارث وفیمـا بطالن تنفیذ الوصیة فیمـا زاد علـى ا
یقــول مالـك فــیمن أوصـى بوصـیة فــذكر أنـه قــد . كـان للـوارث

كـــان أعطـــى بعـــض ورثتـــه شـــیئًا لـــم یقبـــضه فـــأبى الورثـــة أن 
ــًا علــى كتــاب  یجیــزوا ذلــك، فــإن ذلــك یرجــع إلــى الورثــة میراث
اهللا؛ ألن المیــت لــم یــرد أن یقــع شــيء مــن ذلــك فــي ثلثــه وال 

. )٥٩(من ذلكیحاص أهل الوصایا في ثلثه بشئ
نقــل ابــن رشــد ســبب الخــالف فــي عــد الوصــیة وقــد

وســــبب : "فـــي مثــــل هــــذه الحالــــة باطلـــة أو موقوفــــة بقولــــه
الخالف هل المنع لعلة الورثة أو عبـادة؟ فمـن قـال عبـادة 
ن أجازهــا الورثــة، ومــن قــال بــالمنع لحــق  ٕ قــال ال تجــوز وا

راجـع ف الورثة أجازها إذا أجازها الورثة، وتردد هـذا الخـال
هـل هـو "ال وصـیة لـوارث"على تردد المفهوم من قولـه 

.)٦٠("معقول المعنى أم لیس بمعقول
: الشافعیة والحنابلة قوالن في الوصیة للوارثوعند

ـــــإن أجازهـــــا : األول ـــــداء ف ـــــة ابت ـــــوارث باطل أن الوصـــــیة لل
الورثــــة ال تنفــــذ علــــى أنهــــا وصــــیة، بــــل فــــي حــــال 

تجـــري علیهـــا أحكـــام اإلجـــازة تكـــون عطیـــة مبتـــدأة 
الهبـــة وال تجـــري علیهـــا أحكـــام الوصـــیة، وهـــذا موافـــق

:لما علیه أهل الظـاهر اسـتدالًال بقـول الرسـول 
.)٦١("ال وصیة لوارث"
محمولــة علــى ألنهــاأن الوصــیة صــحیحة فــي نفــسها؛ :الثــاني

ـــده )٦٢(تـــصرف صـــادر مـــن أهلـــه مـــصادف محلـــه یؤی

فیـه زیـادة الـسابق الـذي أخرجـه البیهقـي و قول النبي 
.)٦٣("ال وصیة لوارث إال أن یجیز الورثة"

االســتثناء مــن النفــي یــدل علــى اإلثبــات، فیكــون وهــذا
ـــ ـــة یالً ذلـــك دل ـــد اإلجـــازة، والروای ـــى صـــحة الوصـــیة عن عل

األولــى التــي لــیس فیهــا هــذه الزیــادة معناهــا ال وصــیة نافــذة 
أو الزمـــة لـــوارث عنـــد عـــدم اإلجـــازة مـــن غیـــره مـــن الورثـــة، 

الورثـة لـم ذا أوصى المسلم لوارثه بوصیة فلم یجزها سـائر فإ
منــع المــورث مــن عطیــة النبــي ألنالوصــیة؛)٦٤(تنفــذ هــذه

بعـض فـي حـال صـحته بعض الورثة وتفضیل بعضهم علـى 
مكـان تالفـي العـدل  ٕ بیـنهم بإعطـاء وقوة الملـك علـى المـال وا

الـــذي لـــم یعطـــه فیمـــا بعـــد ذلـــك لمـــا فـــي التفـــضیل مـــن إیقـــاع 
أو مرضــه وضــعف وة والحــسد بیــنهم، ففــي حــال موتــه للعــدا
وتصرفه وتعلق الحقوق به وتعذر تالفـي العـدل بـین ملكه 

الورثـــة یكـــون مـــن بـــاب أولـــى، فـــإن أجـــاز الورثـــة تـــصرف 
مورثهم في الوصیة للوارث نفذت الوصیة وهذا القول هـو 

. األظهر عند الشافعیة والحنابلة
مین الــذي هــو الحــق علــى هــذا فقیــاس مبلــغ التــأوبنــاء

التعویضي فـي التـأمین علـى الحیـاة الـذي یـستحقه المـؤمن لـه 
بـالموت إذا عــُین لــه مــستفیدًا قبــل موتـه كــان تعیینــه فــي حكــم 

المسألة مـا لـو حـدد المـؤمن لـه مـستفیدًا لهـذا مدارالوصیة، و 
تجــري علــى هــذا التحدیــد أحكــام هــلالمــال مــن غیــر الورثــة، 

الورثـــة فیكـــون التحدیـــد مـــندا مـــستفیعـــینالوصـــیة؟ أو كـــان 
؟باطًال ابتداء أو موقوفًا على إجازة الورثة

: وفق االحتماالت التالیةیتقررهذه المسألة فيالحكم 
قـول الحنفیـة فعلـى: أن یكون المستفید من الورثـة: األول

والمالكیــــة والقــــول األظهــــر عنــــد الــــشافعیة والحنابلــــة یكــــون 
اذ علــى موافقــة ســائر الورثـــة، تعیینــه صــحیحًا موقــوف النفـــ

ـــستحق  ـــم ی ال ل ٕ ـــذ الوصـــیة وا ـــذ كمـــا تنف ـــة نف فـــإن أجـــازه الورث
الوارث شیئًا من الحق التعویـضي إذا لـم یـأذن الورثـة بإنفـاذ 

. ما عینه المؤمن له
وهنــا: أن یكــون المــستفید أجنبیــًا مــن غیــر الورثــة: الثــاني

: احتماالن
الــوارث أن یكــون المــؤمن لــه قــد عــُین للمــستفید غیــر-١

مبلغــًا بمقــدار ثلــث الحــق التعویــضي أو أقــل وعندئــذ 
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یكـــون تـــصرفه صـــحیحًا نافـــذًا دون توقـــف علـــى إجـــازة
ألن التـصرف یأخـذ حكـم الوصـیة ألجنبـي ؛من أحـد

. في مقدار الثلث
أن یعـــین المـــؤمن لـــه مبلغـــًا للمـــستفید األجنبـــي أكثـــر -٢

یعــین الحــق التعویــضي كلــه بالغــًا مــا أومــن الثلــث، 
نـــا یـــصح تـــصرفه بمقـــدار الثلـــث قیاســـا علـــى بلـــغ وه

كـان زائـدًا علـى الثلـث یتوقـف ومـاالوصیة ألجنبـي، 
نفاذه على إجازة الورثة، فإن أجاز الورثـة التـصرف فـي 

واسـتحق المـستفید كامل المبلغ نفذ تصرف المـؤمن لـه 
ن امتنع الورثة  ٕ عـن اإلجـازة لـم مبلغ التأمین كامًال، وا

ثلــــــث ویــــــؤول الثلثــــــان النیــــــستحق المــــــستفید أكثــــــر مــــــ
ــــــان إ نــــــصیبه المقــــــدر الورثــــــة كــــــل حــــــسب لــــــىالباقی

. بالفریضة الشرعیة

:حـالترجی
ـــأمین التعویـــضي والـــذي یظهـــر أن إلحـــاق مبلـــغ الت

جــراء  ٕ المــستحق فــي عقــد التــأمین لمــا بعــد المــوت بالوصــیة وا
ـــــك أن الوصـــــیة لهـــــا صـــــیغة  ـــــیس قویـــــًا ذل ـــــه ل أحكامهـــــا علی

الموصـــي ولفظـــه إلیهـــا إرادة مخــصوصة تنعقـــد بهـــا وتتوجــه
عبادة وتقربـا الـى اهللا تعـالى الـذي شـرع الوصـیة اسـتدراكًا لمـا 

إلیــه كمــا یتقــرب فــات ووســیلة قربــى یتقــرب العبــد بواســطتها 
إلیـه فــي سـائر العبــادات، وهـذا علــى خـالف مبلــغ التــأمین 
الـــذي یجعلـــه المـــؤمن لـــه حقـــًا بعـــد موتـــه للمـــستفید تملیكـــًا 

مــع أنــه جــه إرادتــه الــى تعبــد أو تقــرب وتملكــًا دون أن تتو 
ــــــر أو مؤســــــسة  یمكــــــن أن یعــــــین مــــــستفیدًا فــــــردًا أو جهــــــة ب

أن یكــون اجتماعیــة أو خیریــة فكــل هــذا یــصدق فــي القــانون 
مستفیدًا تؤول إلیه ملكیة هذا المبلغ وتكـون شـركة التـأمین 
ملزمة بتطبیق أحكـام العقـد ونقـل ملكیـة مبلـغ التـأمین الـى 

...دة دون تحدیــــد بثلــــث أو نــــصفذمــــة الجهــــة المــــستفی
على خالف الحكم الجاري في الوصیة الذي یمنع الزیـادة 

. على الثلث
تخــریج فعــل المــؤمن لــه علــى اعتبــار مبلــغ التــأمینولعــل

منحــة وعطیـــة یمــنح المـــؤمن لــه الحریـــة الكاملــة فـــي التـــصرف 
وكــذلك مــن حیــث فــي هــذا المــال مــن حیــث تحدیــد المــستفید، 

ع المــــال دون تقییــــد بمیــــراث أو وصــــیة، فهــــو كیفیــــة توزیــــ

عطیــة ونحلــة منــه إلــى مــن یــرى حاجتــه إلــى هــذا المــال، 
وقــد یكــون المحتــاج وارثــًا مــن أســرته وقــد یكــون أجنبیــًا عنهــا 

هــــذا القــــول تــــسنده جملــــة مــــن التوجیهــــات ألنهــــو الــــراجح؛
: واألدلة ومنها

د إن المــؤمن لــه أكثــر النــاس شــعورًا بحــال أســرته بعــ:أوالً 
وفاتـــه، فهـــو الـــذي یعـــایش واقعـــه ویعـــرف حـــال أهلـــه وأســـرته 

تلزمــه نفقــتهم ویعلــم الظــروف المعیــشیة ألبنائــه وأقاربــه ومــن 
ممـــن یخـــشى علـــیهم العـــوز والفاقـــة عنـــد فقـــدهم إیـــاه ممـــا 
یغلب على الظن إصابتهم بالفقر والحاجة وتـصبح الحیـاة 

آمنـــاً أكثــر صـــعوبة فیــأتي التعـــاون والتكافــل لیكـــون مــالذًا 
وضـنك یحمي هؤالء األبناء من ذل الحاجة وخـشونة العـیش 

. الحیاة
القناعــة المتــوافرة فــي نفــوس النــاس أن مــن یــأتي مــن:ثانیــاً 

ترتیبه قي األسرة بین أخوانـه ویكوناألبناء الى الدنیا أوًال 
أخوتــه، مــن ســائر أوفــرمــال أبیــه مــنحظــًا ینــالاألكبــر 

عـام واللبـاس وال یبخـل حیث تكثر النفقة علیه في تـوفیر الط
وبنـــاء مـــسكن وتهیئتـــه علیـــه الوالـــد فـــي دفـــع نفقـــات التعلـــیم 

ــــم  ــــة ث ــــاث واألجهــــزة الكهربائی ــــزواج وشــــراء األث تزویجــــه لل
ــــرة مــــن مــــال األب، أمــــا ســــائر األوالد فقــــد ال  بمــــساهمة كبی

ــــالون مثــــل هــــذا الحــــظ فــــي النفقــــة واالنتفــــاع  بمــــال األب ین
ــــــث تكتفــــــي األســــــرة بال ــــــات حی ــــــیهن خاصــــــة البن ــــــة عل نفق

بیـــوت أزواجهـــن إلـــىوتعلـــیمهن وربمـــا یجـــدن زواجـــًا فینـــتقلن 
الـــزواج فتقعـــد فتنتقـــل معهـــن نفقـــتهن، وربمـــا ال یتیـــسر أمـــر 

حظهــا فــي مــال أبیهــا أقــل مــن حــظ فیكــونعنــه عمرهــا، 
أخیها، واألبعد مـن ذلـك قـد یكـون فـي األسـرة فـرد مـریض أو 

خرأمعـــاق أو تكـــون األســـرة قـــد رزقـــت بمولـــود فـــي ســـن متـــ
األصــناف مــن النــاس تعجــز عــن العمــل ولــیس فهــذهلــألب، 

عندها االستطاعة في الكسب واإلنفاق على الـنفس فـي حـال 
مـــوت المعیـــل، فتثـــور الـــشفقة فـــي النفـــوس وتتحـــرك العاطفـــة 
وتنعقد المقارنة بین من أتى الى الـدنیا أوًال ونـال الحـظ الـوافر 

ومـاخرةمتـأمن مال األب وبین من أتـى الـى الـدنیا فـي سـن
حتىةـالعنایة والرعایالىبحاجةزال
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یــصبح قــادرًا علــى االعتمــاد علــى الــذات فیكــون اختــصاص 
هذا الـصنف بمبلـغ التـأمین نوعـًا مـن العـدل بـین األبنـاء وفیـه 

. ضمان بتأمین عیش كریم وحیاة الئقة بعد موت معیلهم
ــاً  مراعــاة حــال الورثــة بعــد مــوت مــورثهم، فقــد یكــون : ثالث

ثة من له بـاب واسـع فـي الـرزق فیكـون أكثـر مـاًال من الور 
البــاقون ذا مــن غیــره مــن اإلخــوة واألقــارب فــي حــین یكــون 

بــاب فــي الــرزق محــدود فیــه ســتر وكفــاف وربمــا حاجــة وفقــر 
بتخــصیص مبلــغ التــأمین فتكــون المقاربــة بــین هــؤالء الورثــة

إلى من كان محتاجًا إعانة له على دفع الحاجـة دون مـن 
یــــه فــــي رزقــــه لعــــدم الحاجــــة، فهــــو نــــوع مــــن وســــع اهللا عل

التفضیل في العطاء مراعـاة للحاجـة التـي راعاهـا التـشریع 
فـــــي أحكامـــــه عنـــــدما قـــــدم حاجـــــة الفقیـــــر والمـــــسكین فـــــي 

واهللا . استحقاق مال الزكـاة علـى سـائر األصـناف األخـرى
. أعلم بالصواب وهو الهادي الى طریق الحق والرشاد

 :
: أهم النتائج التي خلص إلیها البحثوفیما یلي 

الحق التعویضي في التـأمین علـى الحیـاة هـو البـدل :أوالً 
المــــــالي الثابــــــت للورثــــــة أو المــــــستفید الــــــذي یعینــــــه 
المؤمن له قبـل وفاتـه تعویـضًا عـن الـضرر المـادي 

- أو المعنــــوي عنــــد وقــــوع الخطــــر المــــؤمن ضــــده 
. وهو الموت

ــــاً  ولــــي األمــــر إجبــــارًا أو یقــــررهالتعویــــضي الحــــق:ثانی
ینــــشؤه المــــؤمن لــــه اختیــــارًا لمواجهــــة أثــــر المــــوت 

وهـــذا الحـــق إمـــا أن یثبـــت لمـــن . المتوقـــع احتمـــاالً 
وقــع علیــه الــضرر بغیــر طلــب وال إذن منــه، وقــد 

. یثبت بإرادة واختیار منه
التكییف الفقهـي لمبلـغ التـأمین الـذي یـستحقه ورثـة :ثالثاً 

ي یعینــه منحــة وعطیــة المـؤمن لــه أو المــستفید الــذ
. مقابل عمل یقصد منه التكافل وتقدیم العون

للمــؤمن لــه الحــق فــي تحدیــد الجهــة المــستفیدة مــن :رابعــاً 
مبلغ التأمین بجعل هذه المعونة لعائلة المـؤمن لـه 

أخــرى وقــد تــشترط لجهــة -أبنــاؤه وزوجتــه-نفــسه 

غیـــر عائلـــة المـــؤمن لـــه ممـــن یرغـــب المـــؤمن لـــه أن 
.غ التأمین بعد وفاتهتستفید من مبل

ــساً  األســاس الــذي یقــوم علیــه التــأمین التعــاوني هــو :خام
اســتبعادفیـه مـن لمـاالتعـاون ومنـه سـمي تعاونیــًا، 

الكـسب المـالي عنـد المـشاركة فـي التـأمین التعــاوني 
یقـــع واستحـــضار نیـــة الـــصدقة بمبلـــغ التـــأمین لمـــن

علیـــه الـــضرر بمـــوت مـــن كـــان مـــشاركًا لمجمـــوع 
التعـــــاون فینبغـــــي أن یبقـــــى أصـــــل المـــــؤمن لهـــــم ب

التعـــاون مـــاثًال فـــي التطبیـــق ابتـــداء وحاضـــرًا فـــي 
. األذهان مآًال وانتهاء

الحــق التعویــضي فــي التــأمین علــى الحیــاة إذا كــان:سادســاً 
التــأمین اختیاریــًا یكــون أســاس االلتــزام فیــه بتقــدیر 

منـه العوض هو اإلرادة عند طرفي العقـد، والغایـة 
ـــاب تحـــصیل مبلـــغ التـــأم ین بعـــد الوفـــاة، ویعـــد مـــن ب

المعونة التي تقـدمها شـركة التـأمین لعائلـة المـؤمن لـه 
إذا تـــــوفي خـــــالل المـــــدة المحـــــددة فـــــي العقـــــد تنفیـــــذًا 

.للتعهد المتفق علیه بینهما وتراضیا علیه
التفــاوت الحاصــل بــین مبلــغ التــأمین وقــسط التــأمین :ســابعاً 

ر علــىممــا یغتفــر ألنــه قــائم علــى المعاونــة والتناصــ
. فعل الخیر ال على الكسب والربح

إلحاق مبلـغ التـأمین التعویـضي المـستحق فـي عقـد :ثامناً 
جـــراء أحكامهـــا ٕ ـــأمین لمـــا بعـــد المـــوت بالوصـــیة وا الت
ــــــًا ذلــــــك أن الوصــــــیة لهــــــا صــــــیغة  ــــــیس قوی ــــــه ل علی

الموصــي مخــصوصة تنعقــد بهــا وتتوجــه إلیهــا إرادة 
ـــا الـــى اهللا تعـــالى الـــذي شـــر  ع ولفظـــه عبـــادة وتقرب

الوصـــیة اســـتدراكًا لمـــا فـــات ووســـیلة قربـــى یتقـــرب 
العبـــد بواســـطتها إلیـــه كمـــا یتقـــرب إلیـــه فـــي ســـائر 

. اداتـالعب
اعتبار مبلغ التأمین منحة وعطیـة مـن المـؤمن لـه :تاسعاً 

إلى من یرى حاجته إلـى هـذا المـال یمـنح المـؤمن 
لــه الحریــة الكاملــة فــي التــصرف فــي هــذا المــال مــن 

د وكـذلك مـن حیـث كیفیـة توزیـعحیث تحدیـد المـستفی
المـــال دون تقییـــد بمیـــراث أو وصـــیة، فهـــو عطیـــة 
ونحلــة منــه، وقــد یكــون المحتــاج وارثــًا مــن أســرته 
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القــول تــسنده جملــة وهــذاوقــد یكــون أجنبیــًا عنهــا، 
. من التوجیهات واألدلة

:

مجمــع الفقــه اإلســالمي فــي دورتــه المنعقــدة فــي مكــة قــرار) ١(
وقــــراره رقــــم ه٤/٤/١٣٩٩–٢٥/٣المكرمــــة فــــي الفتــــرة 

ربیـع ١٦-١٠في دورته التي انعقدت فـي جـدة مـن ٩/٢
إن عقــــد التــــأمین "حیــــث جــــاء قــــي قــــراره ه١٤٠٦اآلخـــر 

ــــه شــــركات  التجــــاري ذي القــــسط الثابــــت الــــذي تتعامــــل ب
للعقـد ولـذا فهـو التأمین التجاري عقد فیه غرر كبیر مفـسد 

قـــــــرارات وتوصـــــــیات مجمـــــــع الفقـــــــه :انظـــــــر. "حـــــــرام شـــــــرعاً 
جمــع وتنــسیق د عبــد الــستار ٩٧- ١القــرارات : اإلســالمي

.أبو غدة، منشورات دار القلم، دمشق، الطبعة الثانیة
، المكتبــــة المعجــــم الوســــیطمــــصطفى وآخــــرون، إبــــراهیم) ٢(

.٢٧، ص١العلمیة، طهران، ج
لـسان ، )م١٣١١/ه٧١١ت (بـن مكـرم بـن منظـور محمد) ٣(

.١٠٧، ص١، دار صادر، جالعرب
ـــي ني، بـــن محمـــد الراغـــب األصـــفهاالحـــسین)٤( ـــردات ف المف

،١٩٦١، مطبعـــة مــصطفى الحلبـــي، القـــاهرة غریــب القـــرآن
.٢٥ص

التــــأمین التجــــاري مــــن حیــــث موضــــوعه إلــــى ثالثــــة یتنــــوع) ٥(
التـأمین علـى األشـیاء، التـأمین علـى األشـخاص، : أنواع هـي

والتـــأمین علـــى الحیـــاة . والتـــأمین مـــن المـــسؤولیة عـــن الغیـــر
نقــــسم إلــــى مــــن أقــــسام التــــأمین علــــى األشــــخاص حیــــث ی

.التأمین على الحیاة والتأمین من اإلصابات والحوادث
شـركة (التأمین التجاري بأنه عقد یلتزم فیـه المـؤمن یعرف) ٦(

ــــب (بمقتــــضاه أن یــــؤدي علــــى المــــؤمن لــــه ) التــــأمین طال
أو إلــى المــستفید الــذي اشــترط التــأمین لــصالحه ) األمــان

الي آخـر مبلغًا من المال أو إیـرادًا مرتبـًا أو أي عـوض مـ
فــــي حالــــة وقــــوع الحــــادث أو تحقــــق الخطــــر المبــــین فــــي 
العقــد، وذلـــك فــي نظیـــر قــسط أو أیـــة دفعــة مالیـــة یؤدیهـــا 
المـــــؤمن لـــــه للمـــــؤمن، ویتحمـــــل بمقتـــــضاه المـــــؤمن تبعـــــة 
مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بینها وفقًا لقـوانین 

النـــاحیتین التأمینیـــة عقـــود التـــأمین مـــن : انظـــر.اإلحـــصاء
ونیة لجمال الحكیم، دار المعارف،والقان

.٣٣، ص١ج،١٩٦٥القاهرة 

الــشرعيوالــرأيحقیقتــه: التــأمیننظــام، الزرقــاءمــصطفى)٧(
.١٢٢ص،دمشق، الرسالةمؤسسةطبع، فیه

أنه في معظـم -رحمه اهللا -الشیخ مصطفى الزرقاء یذكر) ٨(
عقـــــود التـــــأمین علـــــى الحیـــــاة تعـــــاد أقـــــساط التـــــأمین إلـــــى 

ذا لـــم تقـــع الوفـــاة فـــي المـــدة المحـــددة بالعقـــد المـــؤمن لـــه إ
وتكـــون ادخــــارا لــــه وتحــــصل الفائــــدة لــــشركة التــــأمین مــــن 

ولعــل هــذه الــصورة المثالیــة غیــر . إســتثمار هــذه األقــساط
موجـــودة فـــي الواقـــع ألن مـــن مقتـــضیات عقـــد التـــأمین أن 
یــدفع المــؤمن لــه قــسط التــأمین للــشركة ویــصیر ملكــا لهــا 

شـــيء منـــه مقابـــل التـــزام شـــركة وال یعـــاد إلـــى المـــؤمن لـــه
التــأمین بــدفع مــا یــستحق مقابلــه مــن مبلــغ التــأمین للورثــة 
أو المــستفید الــذي یحــدده المــؤمن لــه فــي العقــد إذا تحقــق 
الخطـــر المـــؤمن ضـــده وفـــي حـــال بقـــاء المـــؤمن لـــه حیـــا 

الــذي دفــع قــسطوانقــضاء مــدة العقــد ال یعــاد شــيء مــن ال
إلى شركة التأمین

.السابقالمرجع) ٩(
لــهالمــستحقالتــأمینلمبلــغمالكــالــهالمــؤمنیعینــهمــن)١٠(

.حكمیاً أوحقیقیاشخصاً یكونوقدموتهبعدبالعقد
المــسؤولیة تتعــدى حالــة الوفــاة إلــى حالــة اإلصــابة وهــذه) ١١(

والعجــــز الــــذي قــــد یــــصیب الــــشخص وفــــي هــــذه الحالــــة 
تلتـزم شــركة التــأمین بــدفع تعـویض مــالي یكــافيء مقــدار 

ة أو العجـــــز یـــــتم احتـــــسابه وتقـــــدیره وفـــــق بنـــــود اإلصـــــاب
.تعاقدیة محددة

شــركة التــأمین اإلســالمیة فــي األردن مــثًال یــنص فعقــد)١٢(
في جدول مسؤولیة شـركة التـأمین عـن األضـرار التـي 

٢٠تلحـــق بـــالغیر علـــى أن تلتـــزم الـــشركة بـــدفع مبلـــغ 
دینار عن الشخص الواحد في حـال الوفـاة فـي حـادث 

دینـار عـن ٢٠٠٠رثة الـشرعیین ومبلـغ السیر تدفع للو 
األضــرار المعنویــة عــن الــشخص الواحــد تــدفع للورثــة 

.الشرعیین حتى الدرجة الثانیة
وقوعفيمتسببایكونربماالسائقأنباعتبار)١٣(

فتلزمهالناسأرواحإزهاقإلىقصددونالحادث
الحادثوقوعیكونوربماموتهفيتسببمندیة

یتعذرالحالتینوفيالسائقرادةإعنخارجبسبب
بألفالمقدرالشرعیةالدیةمبلغدفعالسائقعلى
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الدنانیرمنقیمتهیساويماأوالذهبمندینار
مسافرمائةتقلطائرةأنفرضفلو، ةـالورقی

فیهامنوموتالسقوطإلىأدىضرروأصابها
الطائرةهذهدـقائلةئعاعلىفإنالمسافرینمن
منورثةإلىالذهبمندینارألفمائةتدفعأن

بسببیموتمنلكثرةالیومیتعذرماوهوماتوا
یقودونمنعندالمبلغهذامثلوقلةالحوادث
.النقلوسائط

.٩٤، صنظام التأمینالزرقاء، مصطفى) ١٤(
، الموسوعة الحـرة، االشـتراط لمـصلحة الغیـر جوریسبیدیا) ١٥(

tn موقعhuttp//ar. jurispedia. Org.
الغیـرلمـصلحةاالشـتراط، الحـرةالموسوعة: جوریسبیدیا)١٦(

tnموقعhuttp//ar. jurispedia. Org.
الموسوعة الحـرة، االشـتراط لمـصلحة الغیـر : جوریسبیدیا) ١٧(

tn موقعhuttp//ar. jurispedia. Org.

.السابقالمرجع) ١٨(
نـد مـشاركته یـستلزم القـصد والنیـة مـن المـؤمن لـه عوهذا) ١٩(

فــي عقــد التــأمین أن یكــون القــصد والغایــة هــو التعــاون 
علــــى الخیــــر ودفــــع الــــضرر عــــن اآلخــــرین ال تحــــصیل 
مبلغ التأمین مقابل األقساط التي یلزمه دفعهـا بمقتـضى 

.العقد
.١٤٠ص، التأمیننظام، الزرقاءمصطفى) ٢٠(
.١٤١ص، التأمیننظام، الزرقاءمصطفى) ٢١(
،(ه٥٩٥ت(محمــدبــنأحمــدبــنمحمــدد، رشــد الحفیــابــن) ٢٢(

، العلمیــةالكتــبدار، المقتــصدونهایــةالمجتهــدبدایــة
ـــــــــروت ، ٢ج، ١٩٨٨، ه١٤٠٨، العاشـــــــــرةالطبعـــــــــة، بی

.٣٢٧ص
المــــوتیتبعــــهالــــذيالمــــرضفــــيالهبــــةوقعــــتإذاأمــــا)٢٣(

،الوصــــیةحكــــمفــــيكانــــتالمــــوتمــــرضوهــــوغالبــــا
بكــرأبــو: رانظــ. مقبوضــةكانــتإذاالثلــثمــنوتكــون
القلــــمدار، اإلجمــــاع، ، المنــــذربــــنإبــــراهیمبــــنمحمــــد
.١٤٢ص، ١٩٨٧، األولىالطبعة، بیروت

.٣٢٨ص، ٢جبدایة المجتهدرشد، ابن) ٢٤(
.٢٩٨ص، ٦ج، الكبیرالشرح، الدینموفق، قدامةابن)٢٥(

ردحاشــــیة، (ه١٢٥٢ت(أمــــینمحمــــد، عابــــدینبــــنا) ٢٦(
، ٥ج، بیـروت، الفكـردار،المختـارالـدرعلىالمحتار

.٣٥٨ص، ٢ج، األنهرمجمع، دامادا، ٦٩٦ص
.٣٥٨ص، ٢ج، األنهرمجمع: دامادا)٢٧(
.السابقالمرجع)٢٨(
.٦٩٦ص، ٥ج، المحتارردحاشیة: عابدینابن)٢٩(
.وهبتكأي) ٣٠(
حمــل بعیــر، ووســق الــشيء بمعنــى ضــمه إلــى : الوســق) ٣١(

عـن أبـي : یفوقـد ورد فـي الحـدیث الـشر . بعضه بعـضا
" لـــیس فیمـــا دون خمـــسة أوســـق صـــدقة: "ســـعید مرفوعـــا

.صاعاوالوسق یساوي ستون 
.قمت على جمعه وقطفهأي) ٣٢(
.الحیازة والملكوهو) ٣٣(
، الموطـأأنـس، مالـك بـن :جاریة ألبي بكـر، انظـروهي) ٣٤(

باب ما ال یجوز من النحـل، المكتبـة العـصریة، الطبعـة 
.٤١٨ص،٢٠٠٠،األولى

تفــــضیلكراهیــــةبــــاب، الهبــــاتكتــــاب، مــــسلمصــــحیح)٣٥(
.الهبةفياألوالدبعض

حـلفـياإلقناع،(ه٩٧٧ت(الخطیبالشربینيمحمد) ٣٦(
.٨٩ص، ٢ج، بوالقمطبعة، شجاعأبيمتنألفاظ

.لسابقاالمرجع)٣٧(
ــرالــشرح: قدامــةابــنالــدینشــمس)٣٨( ــدینوموفــقالكبی ال

.٢٩٨ص، ٦جالمغنيقدامةابن
زاد(ه٩٦٨ت(أحمـــدبـــنموســـىالنجـــاأبـــوالحجـــاوي)٣٩(

.١٤٦ص، المقنعاختصارفيالمستقنع
.٣٠٠ص، ٦ج، المغني، قدامةابن)٤٠(
.السابقالمرجع)٤١(
.السابقالمرجع)٤٢(
.١٦صفحةراجع)٤٣(
، المكتبــــة العــــصریة، الطبعــــة الموطــــأ: بــــن أنــــسمالــــك) ٤٤(

-بــــضم النــــون–األولــــى، بــــاب مــــا الیجــــوز مــــن النحــــل 
.٤١٩ص

تفــــضیلكراهیــــةبــــاب، الهبــــاتكتــــاب، مــــسلمصــــحیح)٤٥(
.٤٢٦٩رقمحدیث، الهبةفياألوالدبعض

.٤٢٧١رقمحدیثالسابقالمرجع)٤٦(
.٣٢٨ص، ٢ج، المجتهدبدایة، رشدابن)٤٧(
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، كتــــاب الهبــــات، بــــاب كراهیــــة تفــــضیل مــــسلمصــــحیح) ٤٨(
.٤٢٧٢بعض األوالد في الهبة، حدیث رقم 

عبـــــدبـــــنبكــــرأبـــــيبــــنعلـــــيالحــــسنأبـــــوالمرغنــــاني)٤٩(
إحیــاءدار، المبتــديبدایــةشــرحفــيالهدایــة، الجلیــل
.٥١٣ص، ٤ج، العربيالتراث

ُد وَاْلَبزَّ الدَّارَُقْطِنيُّ هـأخرج)٥٠( َم یثِ َأِبيوَأحْ ِد نْ َح ارُ ِم
 ، اِء َد ْ اجَ الدَّر نُ َم لَُّها ـوَاْب ُك ، وَ رََة ُ یثِ َأِبي ُهرَْی ِد نْ َح ْه ِم

ضًا، وَاللَّهُ  َها َبْع ضُ نْ َقْد ُیَقوِّي َبْع یَفٌة، َلِك ِع َلمُ ضَ ؛ .َأعْ
هُ  َخ ْی َش یَّاشٍ وَ نَ َع یَل ْب اعِ َم ِه إْس َناِد ِلَك َألنَّ ِفي إْس َذ ْتَبةَ وَ ُع

مَ  نَ ُح وَایَ ْب انَ َلُهْم ِفي رِ ِٕنْ َك ، وَا یَفانِ ِع ا ضَ ، وَُهَم ٍد ةِ ـْی
یلَ  اعِ َم وفٌ إْس رُ ْع یٌل َم ل ـسب: انظر الصنعاني. َتْفصِ

.٥/٥،باب الوصایا،السالم
(ه٦٨٣ت(محمــودبــناهللاعبــدالموصــليمــودودابــن)٥١(

ـــارلتعلیـــلاالختیـــار الطبعـــةعمـــان، الفكـــردار، المخت
.٦٣ص،٥ج، ١٩٩٩األولى

الالثلــــثفــــيالوصــــیةبـــاب، الموطــــأ، أنــــسبــــنمالـــك)٥٢(
.٤٢٥ص، تتعدى

، ٤ج،الهدایـــة فـــي شـــرح بدایـــة المبتـــدي، المرغینـــاني)٥٣(
ـأ،مالـــك بـــن أنـــس.٥١٣ص ، بـــاب الوصـــیة للـــوارث،الموطــ
.٤٢٧ص

.٤٢٧للوارث، صالوصیةباب، الموطأ، أنسبنمالك)٥٤(
ة ـأبي أمامنعالترمذي وأصحاب السننهـأخرج) ٥٥(

یقول في خطبته رسول اهللا سمعت: قالالباهلي 
إن اهللا قد أعطى لكل ذي حق حقه : "الوداععام حجة

رـالحجوللعاهرللفراشالولدلوارثوصیةفال
إلى غیر أبیه أو انتمىادعى وحسابهم على اهللا ومن 

إلى یوم القیامةعة التابفعلیه لعنة اهللا موالیه غیرإلى
زوجها إال بإذن زوجها قیل یا بیتال تنفق امرأة من

رسول اهللا وال الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال
والزعیممقضيوالدینمردودةةـوالمنحمؤداةةـالعاری
عمرو بن خارجة عنالبابوفيعیسىأبوقال"غارم

.حدیث حسن صحیحوهووأنس 
.٤٢٧، صالموطأبن أنس، مالك) ٥٦(
، بـــاب أمـــر الحامـــل والمـــریض الموطـــأبـــن أنـــس، مالـــك) ٥٧(

.٤٢٦والذي یحضر القتال في أموالهم، ص
،٥ج،المختارلتعلیلاالختیار،الموصليمودودابن)٥٨(

،٢جالمقتـــصدونهایـــةالمجتهـــدبدایـــة، رشـــدابـــن، ٦٣ص
.٣٣٤ص

.٤٢٧للوارث، صلوصیةاباب، الموطأبن أنس، مالك) ٥٩(
.٣٣٤ص، ٢جالمجتهدبدایة، رشدابن)٦٠(
ــاجمغنــي، الخطیــبالــشربیني)٦١( ــىالمحت ــاظمعرفــةإل ألف

ابـــــــن.٤٣ص، ٣ج، بیـــــــروت، الفكـــــــردار، المنهـــــــاج
.٤٥٠ص، ٦ج،المغني، قدامة

أبــو بكــر بــن محمــد الحــسیني الدمــشقي الــشافعي،الحــصني) ٦٢(
ــة االخ ــي حــل غای ــار ف ــة األخی ــصاركفای ، دار الكتــب ت

.٤٥٥صالعلمیة، بیروت، 
ــــرىالبیهقــــي فــــي أخرجــــه) ٦٣( ــــسنن الكب بــــن عمــــروعــــنال

ال وصـــیة لـــوارث، إال : "قـــالأن رســـول اهللا : خارجـــة
".أن یجیز الورثة

، قدامـــةابــن، ٤٣ص، ٣ج، المحتـــاجمغنــي، الــشربیني)٦٤(
.٤٤٩ص، ٦ج، المغني
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