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تبط مر لب  مطا

آیا بانکداری ما اسالمی است؟ 

امروزه گرایش به بانکداری

اسالمی و اصول آن نه تنھا در

کشورھای اسالمی و در بین مسلمانان بلکه

در سایر نقاط جھان و سایر ادیان ، افزایش

یافته است و ھمین امر عرصه رقابت بین

بانکھای اسالمی و بانکھای تجاری را

مضاعف نموده است.

خواندن صیغه عقود شرعی بانک

در معامالت 

آیا در معامالت و قراردادھای

شرعی بانک (رھن، اجاره، مضاریه و...)

خواندن صیغه الزم است؟

جایگاه مالیات از نظر شرعی 

آیا پرداخت مالیات یا انفاقات

مستحبی به فقرا کفایت از خمس

می کند؟ اگر کفایت نمی کند پرداخت مالیات

چه جایگاھی در فقه دارد؟

دوشنبه 71224/4/1392تعداد بازديد : تاريخ :

بیمه باره  نظر اسالم در

بیمه، نوعى تعّھد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که

به موجب آن یک طرف متعّھد مى  گردد در ازاى پرداخت مبلغى از

سوى طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، ھمه خسارت وارده بر او یا

بخشى از آن را جبران نماید.

بیمه انواع مختلف دارد که از نظر اسالم، تمام اقسام آن با مراعات

شرایط خاص خود، صحیح می باشند.

اره بیمه چیست؟ درب نظر اسالم 

در فقه، به مواردی بر می خوریم که صورت عقد بیمه را داشته است، از جمله آنھا می توان به مسئله «ضمان جریره»[1]

اشاره کرد که این قرارداد در دوران جاھلیت وجود داشت و اسالم نیز آن را به رسمیت شناخت.

در حقیقت «عقد ضمان جریره» نوعی بیمه است، اّما در ُبعد کوچک که ھر یک از طرفین، تحت شرایطى، غرامت جرایم

یکدیگر را بر عھده مى  گیرند و در مقابل این تعھد، در شرایط خاصى، از یکدیگر ارث مى برند.[2]

در دوران ما که زندگى صنعتى، سوانح و آسیب ھا و آفات و خطرات و نگرانی ھایى را در مشاغل تجارى، کارگرى و ... پدید

آورده است، با توجه به قوانین و مقررات اسالمى،  باید این نوع نگرانی ھا برطرف شود و گاھى که بر اثر آتش سوزى مغازه و

خانه، و یا کشتى تجارى تمامى اموال انسان از بین مى رود، با برنامه ریزى خاص خسارت او بر طرف گردد.

 

تعریف بیمه  

بیمه، نوعى تعّھد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعّھد مى گردد در ازاى پرداخت

مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید.

متعّھد را «بیمه گر»، طرف تعّھد را «بیمه گذار» و وجه پرداختى از سوى طرف تعّھد به متعّھد را «حّق بیمه» یا «وجه بیمه»

گویند. [3]

بیمه انواع مختلف دارد؛ مانند بیمه عمر، بیمه بھداشت و درمان، بیمه حوادث، بیمه بیکارى و بیمه شخص ثالث و... که در

احکام، تفاوتى میان انواع بیمه نیست.[4]

اگر خسارتى یا ـ  اردى  مو و در  رد  مین مى گی انسان تأ  . ارد عقالیى د ھدف  بیمه یک 

ار مى ز این، پولى که بیمه گ ر ناب . ب رد ھم مى گی مین، پول  ز تأ ا ر  غی ـ  آید  اى پیش  حادثه 

باِطل» نیست ِبال م  ُک َن ی َب م  ُک َل ا مو َا ا  لو أُک ھرگز مصداق «الَت دھد، 

حکم شرعی بیمه

مراجع عظام تقلید در این باره می گویند:

گرچه بیمه عقد مستقلى است اما مى توان آن را در قالب عقود دیگر از قبیل صلح، اجرا نمود. این قرارداد از عقدھاى الزم به

شمار مى رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.[5]

تمام اقسام بیمه با به کار بردن شرایط آن، صحیح است[6]، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کاالھاى تجارتى، یا عمارات یا کشتی

ھا و ھواپیماھا و یا بیمه کارمندان دولت یا مۆسسات، یا بیمه شھروندی و روستایی.[7]

شرایط بیمه

در بیمه، عالوه بر شرایطى که در سایر عقود مطرح است؛ از قبیل بلوغ، عقل،

اختیار و غیر آنھا، چند شرط دیگر معتبر است که عبارت اند از:

1. تعیین مورد بیمه؛ یعنی چه شخصی یا کاالیی مورد بیمه قرار گرفته است.

2. مشخص کردن دو طرف عقد که اشخاص اند، یا مۆسسات و یا دولت.

3. تعیین مبلغى که باید پرداخت شود.

4. مشخص کردن اقساط و زمان پرداخت آن.

5. تعیین مدت بیمه.

6. مشخص کردن خطرھایى که موجب خسارت مى شود؛ مثل حریق، غرق،

سرقت، وفات یا بیماری. البته مى  توان کلیه مواردی را که موجب خسارت

مى شود، به عنوان موارد خسارت قرار داد.[8]

 

عقد بیمه به چند صورت اجرا می شود

یک. آن که بیمه گذار بگوید: به عھده من فالن مقدار که در فالن زمان، و ماھى فالن مقدار بدھم، در مقابل آن؛ خسارتى که

به مغازه من مثًلا از ناحیه آتش سوزی یا دزدى وارد شد، جبران نمایى و طرف مقابل نیز قبول کند.

دو. بیمه گر بگوید جبران خسارتى که به مۆسسه شما وارد مى شود؛ مثًلا از ناحیه آتش سوزی یا دزدى، بر عھده من است،
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ارسال به

دو. بیمه گر بگوید جبران خسارتى که به مۆسسه شما وارد مى شود؛ مثًلا از ناحیه آتش سوزی یا دزدى، بر عھده من است،

و در برابر آن؛ فالن مقدار به من بدھى.

الزم به ذکر است که تمام قیودى که قبال ذکر شد، باید در ھر دو صورت، معلوم شود.[9]

آن یک میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب  و پیمان  عّھد  بیمه، نوعى ت

قوع یا و صورت  از سوى طرف دیگر، در  غى  مبل رداخت  ى پ ا از عّھد مى گردد در  مت طرف 

ماید ان ن ر ا جب آن ر ز  ا و یا بخشى  ا ر  ارده ب و وز حادثه، خسارت  ر ب

دارد؟ ا قمار چه تفاوتى  یک پرسش: بیمه ب

فقھا ھیچ احتمال نداده اند که بیمه داخل در باب قمار بشود و وجھى ھم ندارد که ما بیمه را داخل در باب قمار بدانیم. صرف

به خطر انداختن، مالک قمار نیست. براى صحت یک معامله باید استثناھا وجود نداشته باشد. ریشه استثناھا در معامالت،

آن چیزى است که در آیه قرآن آمده که قمار ھم یکى از مصداق ھاى آن است: «الَتأُکلوا َامواَلُکم َبیَنُکم ِبالباِطِل.» مقصود این

است که وقتى پول شما در میان شما گردش مى کند، بیھوده گردش نکند؛ یعنى به اصطالح فقھا با یک ھدف عقالیى توأم

باشد. یک وقت انسان مى بخشد؛ بخشیدن در مواردى یک کار انسانى است؛ یعنى یک نیاز انسانى است. انسان مى

خواھد که جود کرده باشد، این یک کار بیھوده نیست. یا وقتى انسان، جنس خودش را به طرف مى فروشد، در مقابل پول مى

گیرد. یا انسان پول مى دھد، در مقابل از معلم، درس مى گیرد. باز پول بیھوده گردش نکرده، ولى در مورد قمار و امور شبه

قمار، پول از دست طرف بیرون مى رود، بدون اینکه چیزى کسب کرده باشد. از نظر شارع، این پول بیھوده بیرون رفته است.

در مورد بیمه این طور نیست. بیمه یک ھدف عقالیى دارد. انسان تأمین مى گیرد و در مواردى ـ اگر خسارتى یا حادثه اى

پیش آید ـ غیر از تأمین، پول ھم مى گیرد. بنابراین، پولى که بیمه گزار مى دھد، ھرگز مصداق «الَتأُکلوا َامواَلُکم َبیَنُکم

ِبالباِطل» نیست، ولى یک مورد بیمه ھست که در آن، آنچه اصالت پیدا مى کند، ربا است و آن، جایى است که در بیمه عمر،

شرکت بیمه تمام پول را یک جا مى گیرد و ھدف اصلى اش این است که سرمایه اى جمع کند و از آن استفاده ھاى ربوى

بکند. در اینجا بیمه تقریبا جنبه فرعى پیدا مى کند که این، مسئله جدایى است و درباره آن باید جداگانه بحث کرد.
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