
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 چکیده

رین عاملی که تهای فراوان خود بر ما منت هناده، بزرگبه خداوند تبارک و تعالی که ما را خلق کرده و روزی داده و با نعمت امیانبعد از 
باعث می شود افراد جامعه با یکدیگر خوش رفتار بوده، به هم کمک کرده و در متام کارهای نیک و خری پیشتاز باشند، یک چیز است: خوردن 

 مال حالل. و در مقابل، خوردن مال حرام، موجب می شود که ما نتوانیم قلب خود را برای اجنام کارهای خوب آماده کنیم. 

ا ها است و معتقدمی که اگر هدف مترین هدف ما، روشن ساخنت امور مالی حالل و حرام در زندگی انساندلیل، اولنی و اصلیبه مهنی 
ود ان شاء اهلل. قطعا در این مسری موفق خواهیم ب -بیفتدها به طوری که اگر کسی از نام ما یاد کند فقط یاد خوبی-ها باشد مهان رسیدن به خوبی

 نکته توجه داشته باشید که کار خوب، فقط فداکاری نیست.  لطفا به این

ها ، برداشتجا نوشته شدهچه در اینهای امروز یک مسلمان پرداخته شود. بیمه! آنترین چالشدر این مقاله سعی شده به یکی از حساس
های مستقیم از آیات و روایات معصومنی صلوات اهلل علیهم أمجعنی و فرمایشات مشایخ عظام و علمای اعالم اعلی اهلل مقامهم الشریف بوده و فهم

 طلب شایسته و بایسته است.کمالو پریوی از آن برای هر قلب  

ها ی آنیلهست که متام وجوهی که می توان به وسترین کاری که اجنام شده، اختاذ یک روش مطالعاتی و حتقیقاتی منحصر به فرد امهم
ا ههای حالل بودن آن مشخص شده و سپس علل حرمت آنبیمه را شناخت ذکر شده است. بدون هیچ گونه تردیدی، سعی شده ابتدا متام راه

 تعینی گردیده است. 

ی در دنیا ت در آن و استفاده از آن، خماطرات سنگینی کامال اشتباه بوده و عضویهای حتقیق نشان می دهد که بیمه، یک معاملهیافته
ائل شدمی. قو نیز خرید در ذمه اضطرار  دو صورت بردن از بیمه نیز بهی افراد داشته و خواهد داشت. اگرچه در مسری حالل بودن هبرهو آخرت مهه

 علیهم با استفاده از فرمایشات معصومنی صلوات اهلل چننیدر هنایت سعی شده با استفاده از دانش و جتربیات شخصی و کشورهای خمتلف و هم
 های خمتلفی برای منفعت افراد ارائه شود.حلی متام منای خداوند هستند، راهأمجعنی که آیینه

  



 مقدمه

 الحمد هلل رب العالمین و الصلوة و السالم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنة اهلل علی أعدائهم أجمعین

اما بعد، نویسنده عاصی سید حممد مهدی طباطبائی، با دست ناتوان و زبان گنگ و درک ناقص، عرض می کند 
دی رمحان دار لطف ابها خود به مهراه پدران، داعیهچون دیدم که در این زمان حمنت اقرتان، بسیاری از دوستان و اقران که سال

اما کثرت آالم دنیا، و غفلت از متاع عقبی، نسیان نسبت به ورع و تقوی و  و روزی خوار مهه روزه از آن خوان بوده و هستند؛
عصیان پروردگار دو جهان، بلکه شک در الوهیت و رزاقیت خداوند سبحان، نعوذ باهلل من بوار العقل و قبح الضالل و الزلل 

ن و به راهی گذارند که به حسب ظاهر امیو به نستعنی؛ ایشان را بر آن داشته تا ترک متام عالیق اخروی خود کرده و قدم در 
حسب باطن پرتگاهی به مست آتش است. و از آن جهت که این مسأله ارتباط مستقیم با وجوب خوردن مال حالل و دوری 
از مال شبهه و حرام دارد، بلکه خود مسأله، مهنی است؛ لذا عالوه بر خود، سایر اهل بیت خود و فرزندان خود را نیز آلوده  

 و از کسب فیوض رزاق آمسان و زمنی حمروم می مانند. کرده

علت امهیت مال حالل را خودتان متوجه شوید. درختی را در نظر بگریید. بسیار دوست دارم مثالی عرض کنم تا 
ش ادار. اما خوب می دانیم که اگر به این درخت رسیدگی ننماییم، سالمتیهای آبهای قوی و میوهسرسبز و تازه، با شاخه

ایی پیش  هبه خطر می افتد. باید آبش را به مقدار کافی و در زمان درست داد. کودش داد. گاهی برای جلوگریی از آفات، راه
ش خشک می اهایش می ریزد. تنهی آن به جای آب، نفت بریزمی، چه می شود؟ متام برگگرفت. اما اگر برعکس، پای ریشه

ریشه خشک می شود. آری، مال حالل بسان مهان آب و کود به موقع و کافی است شود. دیگر میوه که منی دهد، بلکه از 
 چون زهری است که متام روحانیت تو را می کشد و آثار خری و نیکی را از اعمال تو بر می دارد.و مال حرام، هم

ید فرموده که ای بنی تأک کهحتی آن، منوده ، بلکه تصریحکرده  اشاره کرمی  خداوند مهربان به مهنی دلیل بارها در قرآن
ریین بکارد، ی شی تلخ بکارد، تلخی برداشت کند و هر کس بذر میوهآدم! مبادا مال حرام خبورید. مطمئنا هر کس بذر میوه

ْنسانُ  فَ ْلَیْنظُر  شریینی برداشت خواهد کرد ان شاء اهلل تعالی. به عنوان تربک فرموده:  د به طعامی  انسان بای؛ یعنی، طَعام ه إ ىل اْْل 
 َلُكمْ  إ نَّهُ  الشَّْیطان   ُخُطوات   ُعواتَ تَّب   ال وَ  طَیِّباا  َحالالا  اْْلَْرض   ف   ِم َّا ُكُلوا النَّاسُ  أَی َُّها یاکه می خورد نگاه کند! و یا فرموده است: 

طعا او شیطان پریوی ننمایید، که قهای چه در زمنی است حالل طیب آن را خبورید و از گام؛ یعنی، ای مردم! از آنُمبنی َعُدو  
 الشَّْیطانُ  یَ َتَخبَّطُهُ  الَّذي ومُ یَ قُ  َكما إ الَّ  یَ ُقوُمونَ  ال الرِّبا یَْأُكُلونَ  الَّذینَ چننی مؤکدا فرموده است: برای مشا دمشنی آشکار است. و هم

َا قاُلوا ب أَن َُّهمْ  ذل كَ  اْلَمسِّ  م نَ  ْثلُ  اْلَبْیعُ  إ منَّ  أَْمرُهُ  وَ  َسَلفَ  ما فَ َلهُ  فَانْ َتهى رَبِّه   م نْ  َمْوع ظَة   اَءهُ ج َفَمنْ  الرِّبا َحرَّمَ  وَ  اْلَبْیعَ  اللَّهُ  َأَحلَّ  وَ  الرِّبا م 
رخواسنت  انند ب؛ یعنی، کسانی که ربا می خورند، بر منی خیزند مگر مخال ُدون فیها ُهمْ  النَّار   َأْصحابُ  َفُأولئ كَ  عادَ  َمنْ  وَ  اللَّه   إ ىَل 

کسی که شیطان به واسطه مس و جمنون و شیطانی کردن او، او را مانند فردی که دچار صرع و تشنج شده، متحری و گیج و 
صاحب حرکات غری طبیعی می کند. آن به خاطر آن است که آنان گفتند بیع و خرید و فروش، مانند ربا است؛ در حالی که 

 ه است! تا آخر آیه. خداوند بیع را حالل و ربا را حرام کرد



 یو باز به جهت تعظیم اولیاء و ترقی بندگان، راهی دیگر را باز منوده و در چندین آیه، پس از ذکر کلمه
حالل، آن را به طیب وصف فرموده است تا نص فرموده باشد بر ارزش واالی طیب بودن طعام. حال، طعام جسمانی 

جا بسیار ساده و در مورد مهنی طعام خوردنی یا روحانی یا خیالی یا فکری، تفاوتی منی کند. اما حبث ما در این
ا که جباال نیز بدان اشاره شد. به عالوه آن ین آیهدر مهاجسمانی است. مهنی برنج و خورش و مهنی پول و بیمه. 

ْم قاَل قائ ل  َو َكذل َك بَ َعْثناُهْم ل َیَتسائَ ُلوا بَ ْیَنهُ بیدار می شوند، می فرماید:  طوالنی خود در غار اصحاب کهف، از خواب
ْنُهْم َكْم لَب ْثُتْم قاُلوا لَب ْثنا یَ ْوماا أَْو بَ ْعَض یَ ْوٍم قالُوا رَبُّكُ  ا لَب ْثُتْم فَابْ َعُثوا أَ م  َحدَُكْم ب َور ق ُكْم هذ ه  إ ىَل اْلَمدیَنة  فَ ْلَیْنظُْر أَیُّها ْم أَْعَلُم ِب 

ْنُه َو ْلَیَتَلطَّْف َو ال ُیْشع َرنَّ ب ُكْم َأَحدا أَزْكى ن است که یکی از مشا این و معنی موضع حاجت ای َطعاماا فَ ْلَیْأت ُكْم ب ر ْزٍق م 
کی به ز أ تر است، پس رزقی از آن بگرید تا آخر آیه مبارکه. وبه شهر برده، پس نگاه کند که کدام طعام پاکیزهورق را 

تر و أطیب است و به مهنی معنا در تفسری علی بن ابراهیم وارد شده است. پس شخص مؤمن نه تنها معنای پاکیزه
 ه طیب و بلکه أطیب است را بر می گزیند. أطیب؛چه را کمراقب حلیت طعام خود است، بلکه نگاه می کند و آن

 تر.تر و پاکیعنی، طیب

 یاما آن موضوع خطریی که ما در صدد شرح آن هستیم، مسأله بسیار واضح شد بدین ترتیب، امهیت این مسأله 
ده و معموال به ها بو بیمهطور که مشا هم می دانید چه بسیار افراد که حداقل حتت پوشش یکی از انواع بیمه می باشد. مهان

ی ی ایشان بیمار شدند، ایشان را با هزینهی خود را پرداخت کرده و امید دارند که اگر خود و خانوادهصورت ماهانه، حق بیمه
شان مستمری ماهانه دریافت منایند، یا مبلغی را یکجا دریافت کنند و امثال بیمه مداوا کنند و اگر فوت شدند، بازماندگان

باید بگوییم اکثریت  ی افراد،. بنابراین این موضوع، یک موضوع عام البلوی بوده و اگر نگوییم مههگونه منافع را در نظر دارندنای
 اند.ی گذشته، به آن مبتا شدهقریب به عموم مردم در دهه

ام ما می گوید آیا اجناما بیمه نیز مانند هر موضوع عملی دیگری، از طرف خداوند منان، دارای حکمی است که به  
آن صحیح است یا خری و آیا مستحب است یا مکروه و یا اصال اشکالی ندارد، لیکن مستحب هم نیست. در هر حال، افراد 
خمتلف از دانشمندان و فقها، سعی بلیغ بر ایضاح موضوع بیمه منوده و هر کسی بر حسب فهم خود از دین و اقتصاد، حکمی 

 را تبینی منوده است. 

اگفته مناند که این موضوع، از موضوعات جدید بوده و طبق فرمایش حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه ن
الشریف که از ایشان پرسیدند در غیبت مشا ما دین خود را از چه کسی بگریمی؟ فرمودند رجوع کنید به راویان اخبار ما که ایشان 

. پس حسب اْلمر آن وجود مبارک مقدس، ما بدون اتالف کاغذ و حجت هستند از طرف من بر مشا و ما حجت خداییم
به تشریح مطلب خود می پردازمی. ناگفته مناند که در بنی ایشان، اقوال  ،وقت، از ذکر اقوال علما و فقها چشم پوشی کرده

 جود را کرده باشد.ط مو گونه امجاع و اتفاقی حاصل نشده که اثبات حلیت و یا حرمت بیمه با شرایخمتلفی موجود است و هیچ

 آن اماد: اند، می فرماینحضرت امام جعفر صادق علیه السالم در آن حدیث شریف طویل که به عنوان بصری فرموده 
 ملع از نكن، سؤال هاآن دانش آزمایش براى هرگز و كن سؤال علماء از داىنمنى چه هر است، علم یدرباره كه خصلت سه



 خود و سىتر مى شری از كه طورمهان !برتس دادن فتوا از .باش داشته را احتیاط مراعات مهیشه و كن دورى خود ىرأ به كردن
 لیه است.اند و حقیقتا دارای مضامنی عاقدر تأکید بسیار فرمودهفهم این حدیث شریف را علمای گران نده. قرار دیگران پل را

پس هدف تو از نظر در این رساله این باشد که چیزی بیاموزی و دین خود را به رأی و هوی نگریی و هوی و هوس 
دای خود را . بلکه خمناییخود را خدای خود نگریی که به هر چه تو را امر کرد، عمل کنی و از هر چه تو را هنی کرد، دوری 

خدای یگانه بدان و به دقت و صرب به این رساله نگاه کن و از خداوند منان، توفیق فهم و عمل به آن را خواهش منا که او 
است جمیب دعوة الداع إذا دعان. و البته این حقری هم هنایت کوشش را دارم که تو بفهمی و عمل کنی. و اال خود فرموده 

بود که  ی سوم حدیث اینتر است. و نکتهتر و ضایعن و عمل نکردن، از گردیدن خر دور آسیاب زشتنوشنت برای نفهمید
که از شری می گریزی و خودت را پل برای دیگران قرار نده! یعنی، مبادا فتوی بدون علم یا به رأی از فتوی دادن بپرهیز، چنان

ه مجع کثریی به فتوی تو عمل کرده و تو باعث آن شوی. چرا کخود یا بدون رجوع به حجج اهلی صادر کنی و بدین وسیله 
فتوی دهنده طبق فرمایشات معصومنی علیهم السالم در یکی از این چهار دسته است: یا بدون علم، فتوی به باطل می دهد، 

س در آتش پ پس در آتش است. یا بدون علم، فتوی به حق می دهد، پس در آتش است. یا با علم، فتوی به باطل می دهد،
 است. و یا با علم، فتوی به حق می دهد، پس فقط او است در هبشت. 

در حقیقت کسی می تواند به حق و صدق فتوی دهد که اوال شرایط فتوی را دارا باشد و ثانیا مطابق با فرمایشات لذا 
توی و دهد و ثالثا می بایست از حم خمالف نقلیه فتوی یعقلیه یشارع مقدس و نه با اجتهادات و آراء و استحسانات و ادله

رای تولید ان باستخو  یماهیت واقعی موضوع آگاه باشد. کی و کجا کسی که شیمی منی داند می تواند در رابطه با استحاله
 ؟!بایستدئیات آن با جز داروین  یو چگونه کسی که عامل به طب نیست، می تواند در برابر شبهه ؟!ژالتنی حکم صحیح مناید

هبرت   خنوانده و از حمتویات آن بی اطالع است، مهان و اقتصاد سالمت نی است مطلب در رابطه با بیمه. کسی که اقتصادو چن
پس از ذکر این مقدمه، وارد مبحث اصلی شده و از خداوند عامل  که سکوت کرده و دین خدا را به رأی و هوی نابود نکند.

فرماید و إن افرتیته فعلی إجرامی و نامیدم آن را به "بیمه: دق و حق جاری نقادر حکیم، مسألت دارم که بر این قلم، جز ص
 یک تسکنی یا دردی پنهان؟!" و اهلل ولی التوفیق.

 فصل اول: انواع بیمه

مه های بسیار دور باز منی گردد. اگرچه بعضی اصرار دارند تا اثبات وجود بیای به نام بیمه، به سالتولد معامله تاریخ
. اوال اما واقعیت چیزی غری از این استهای باربری چند صد سال پیش بنمایند، های فراری قبل از اسالم و کشتیرا در برده

ای  نی معاملهی رایج است؛ یعنی، مهی بیمه صحبت می کنیم، منظور ما مهنی بیمهجا دربارهباید توجه داشت که اگر ما در این
ی ر ها و سایر صور غری واقعی، کاها و اگرها و ای کاشکه بر آن اصطالح خاص بیمه اطالق می شود و با شایدها و ِمکن

 ها خواهیم آورد ان شاء اهلل به بعضی خواهیم پرداخت.حلندارمی. بلی، در فصلی که برای راه

چه در گذشته و حال، با عناوین دیگر از قبیل ضمان جریره و عاقله و صلح و هبه یا خبشش و تعاون و بنابراین آن
ط مورد حبث نیست و فقط و فقط خود بیمه با شرای های متنوعی را کرده و می کند، به هیچ وجهها، جربان خسارتمانند آن

موجود آن در حال بررسی می باشد. پس منظور ما از انواع بیمه، آن دسته از معامالتی نیست که حتت عنوان کلی معامالت 



ی که حقرار می گریند. بلکه منظور، آن دسته از معامالتی است که با اصطالح منحصر به فرد بیمه شناخته می شوند. اصطال
مهراه با بروز صنعتش، عمری طویل ندارد. اما با وجود عمر کوتاه خود، در بسیاری از کشورها و بسیاری از موضوعات وارد 

ل جربان طور که بسیاری از مشا می دانید، امروزه بیمه، متقبشده تا نظام مالی مبتنی بر شفافیت را دچار پیچیدگی مناید. مهان
ر د بدنه و مات درمانی و هبزیستی(، شخص ثالثو خداجتماعی منی أتمانند عمر، سالمت )حوادث، ساختمان،  خسارات

 ها می شود.و انواع دیگری از خسارت قلمسؤولیت، مهندسی، هواپیما، محل و ن، ماشنی

خوب، یک انسان عاقل که به ظاهر این نوع از معامله نگاه می کند، آن را عقالیی می بیند. چه خوب است که ما 
به طور مثال، ماهانه مبلغی را به شرکتی داده و از آن پس با خیال راحت و بدون نگرانی، از عواقب بیماری خود و بستگان 

فوت هنگام اعمال جراحی، خسارات ناشی از بالیای آمسانی بر منزل و   یفوت و صدمات حنی تصادف، دیه ینزدیک، دیه
گونه ئل اینکرده و خود را از مسا  تکیه و اعتماد بر آن شرکت معترب یا غری معتربها به امور خود مشغولیم و کاال و امثال آن

 دور می کنیم. پس در اول وهله، این یک امر عقالیی و بسیار پرفایده به نظر می رسد.

 فصل دوم: بررسی وجوه حلیت بیمه

ا سعی می  جود می کنیم. ما در اینکه آشنایی نسبی با موضوع مورد بررسی پیدا کردمی، در اصل مطلب ور بعد از آن 
ررسی ای داشته باشد، آورده و تا حد نیاز، آنان را بهایی که ِمکن است به حنوی در حالل بودن قرارداد بیمه اشارهکنیم متام راه

ررسی ما بقی آن ببرای آن پیدا کرد، ما از کل قرارداد باشد   یدربرگریندهکه مناییم. لزوما در صورتی که بتوان یک وجه حلیت  
 چننی اگر نتوان هیچ وجه حلیتی برای آن پیدا کرد، ما از بررسی وجوه حرمت آن مستغنی خواهیم بود.فارغ خواهیم بود و هم

 وجه اول حلیت: آیا بیمه، یکی از انواع معامالت شرعی است؟

وان به حلیت دون شک و به راحتی می تاگر بتوان اثبات کرد که بیمه، حتت یکی از قراردادهای اسالمی قرار می گرید، ب
مثال اگر در بیمه، فردی به شرکتی وجهی دهد و به طور مصاحله قرار دهند که در عوض، آن شرکت نیز، آن حکم کرد. 

های درمان آن فرد را تا سقف معنی و زمان معنی و بیماری معنی بپردازد؛ ما به راحتی حکم به حلیت مصاحله منوده و هزینه
ه هست چه کجا به آنتر عرض شد، ما در اینطور که پیشالف وقت و کاغذ، به بررسی آن ادامه منی دهیم. اما مهانبدون ات

چه که باید باشد. البته، صاحبان صنعت بیمه می دانند که آوردن بیمه حتت عقود شرعی، نام بیمه را بی می پردازمی و نه آن
رح منفعت طلبی خود را با عنوان کمک به نیازمندان و بیماران بپوشانند. به زودی شمعنی می کند و دیگر به سادگی منی توانند 

جه اول حلیت و بنابراین  های حماسباتی حق بیمه و جربان خسارات آن خواهد آمد ان شاء اهلل.این مطلب در خبش بررسی فرمول
 اند.ای نداشتهچون نظریهمردود بوده و به عالوه هیچ یک از فقها هم

 گذاری کرد؟دوم حلیت: آیا می توان بیمه را عقدی جدید نام وجه

ی جدید بوده که منی توان آن را در قالب هیچ یک از عقود اسالمی تعریف و تبینی جا که قطعا بیمه یک معاملهاز آن
از مهان ابتدای امر، بیمه را به عنوان یک عقد مستقل و جدید تعریف منایند و برای اثبات  اند تاتالش کرده منود، لذا برخی

ده و استمساک کر  أوفوا بالعقودی ی شریفهاند. اما در قرآن به آیهمدعای خود به عمومات قرآن و حدیث متسک جسته



مبارکه  یر این آیهد ریفه بوده و لذا الزم الوفاء می باشد.ی شگونه بیان کنند که عقود بیمه نیز حتت عموم این آیهاند اینخواسته
قود اید، به عقود وفا کنید. در کتب تفسریی متفاوت، عوده است ای کسانی که امیان آوردهخداوند عامل خطاب به مؤمنان فرم

اند. بعضی آن را عهد گرفته اند که مهه در جای خود صحیح می باشند. بعضی آن را به معنایرا به معانی متفاوتی اختاذ کرده
اند و بعضی به معامالت فرض کردهمطلق آن را به عنوان  کتب،  اند. در بعضیبه معنای قسم و بعضی به معنای نذر قبول کرده

ر صحت باند. عرض شد که این معانی صحیح است و معنای والیت حضرت امریاملؤمننی علیه صلوات املصلنی در نظر گرفته
 از احادیث می باشد.  های حاصلبرداشتدیگر نیز و بعضی  گواهی می دهدا حدیث صریح  هبعضی از آن

ح می صحیه البتشت کرد که بیمه، عقدی جدید و مبارکه، بردا یاما حال می خواهیم بدانیم که آیا می توان از این آیه
سیار و . ب"العقود" می شود، مهان الف و المی است که خداوند فرموده است دیدهلفظ عقود  چه که بالبداهة درآن باشد.

که در کتاب   عقود معنی و مشخصی دانستهی وجود این الف و الم، عقود را بلکه اکثر فقهاء رضوان اهلل تعالی علیهم به واسطه
ام ی داللت بر عموم گرفته و متشاخصه ها منحصر و متمایز است. گروهی آن را به عنواناند و موارد آنو سنت تشریح شده

ند ااند تا اثبات صحت بیمه را بنمایند. و گروه دیگر، اگرچه داللت عموم را از آن فهمیدهعقود ما بنی مردم را الزم الوفاء دانسته
د. و اشاند که دارای شرایط صحت در کتاب و سنت می باما شرط عمومیت آیه را در آن دسته از عقود و عهودی گذاشته

 می باشد.به علت اثبات صحت یا بطالن بیمه طور که عرض شد اصل بیان این اختالف، مهان

قول  قول به احنصار انواع معامالت و عقود، قولی حمکم بوده و اکثر فقهاء به ایناوال طور که گفته رفت، پس بنابراین مهان
رمت ذکر در این باره، تفصیلی در وجوه حاند و اگر بگوییم که این قول متام ایشان می باشد، صحت آن بعید نیست. رفته

که قول به احنصار، صحیح نیست. یعنی ما یک قدم عقب می گذارمی تا   سلمناو بالفرض  ثانیااما  خواهد شد ان شاء اهلل.
   ری.معامالت شرعی وجود ندارد، می توان صحت عقد بیمه را تأیید کرد یا خببینیم اگر بر فرض قبول کنیم احنصاری در مشارش 

ه اگر ادعای تشریع و بدعت ندارند، بلکه مد نظرشان این است ک به عمومیت آیه، نعوذ باهللقائلنی دمتا عرض می کنیم که مق
  د.ید معرفی کر متام شرایط عام صحت عقود در بیمه رعایت شود، می توان آن را عقدی جد

ود پایبند شریه، به عق ی، باید طبق عموم آیه)عهد، قسم، نذر، معامالت، والیت( واضح است که در متام معانی ذکر شده
ه آن قول دوم این حبث با توجه ببود. البته سوای معنای آخر که مهان والیت باشد، در سایر معانی، یک حبثی پیش می آید. 

ی داللت بر عموم گرفته و متام عقود ما بنی مردم را الزم را به عنوان شاخصه "العقود"الف و الم است که عرض شد گروهی 
ای ننی هر معاملهچآیا تو هر نذری که کردی، باید به آن عمل کنی؟ و هم . واقعااند تا اثبات صحت بیمه را بنمایندالوفاء دانسته

هایی که می نویسم را متصل به ضروریات دین می کنم تا کسی ای؟! خوب دقت کنید. حرفو هر قسمی و هر عهدی که منوده
عامالت و قسم و چننی در منتواند رد کند. هیچ فقیهی نبوده که بگوید تو هر نذری کنی صحیح است و باید عمل کنی. هم

قدسه باشد که توسط ماند تنها نذوراتی صحیح است که مطابق با شریعت عهود. بلکه متام فقها رضوان اهلل تعالی علیهم فرموده
معصومنی صلوات اهلل علیهم أمجعنی بیان شده است. اگر فرزندی نذر کند که پیاده به مکه رود و از قضا نذرش قبول  یائمه

کند   شریفه، به نذر خود وفا کند یا اگر به نذر خود وفا یشود، اما والدین او اجازه ندهند؛ آیا این شخص باید به مقتضای آیه
ای بکند، هی معاملغری ِمیز  اگر طفل صغری کار حرام مرتکب شده که بدون اذن والدینش نذرش را اجنام می دهد؟!در حقیقت  



شریفه، آن معامله را باید صحیح بدانیم یا باطل؟ اگر شخصی قسم خبورد که اگر شراب خوردم، دیگر مناز منی  یطبق این آیه
ید که چرا سؤاالت به این بدیهی و سادگی را مطرح می کنم. آخر مشا که یک خوامن! باید به عهدش وفا کند؟! مرا مالمت نکن

 یاید، به راحتی با این سؤاالت در می یابید که این آیهفردی هستید که مقدمات و مکمالت و متممات دروس دینی خنوانده
ی ادار  ،وایات و حمکمات کتاب و سنتبر آن دسته از عقود )با متام معانی صحیح آن( داللت دارد که از منظر ر حداقل شریفه 

ار معامالت  تر از احنصچون ما در فرضی هستیم که برای استدالل هبرت و واضح حکم صحت است و می توان به آن عمل کرد.
 املسلمون ای متام عقود عامل را صحیح و الزم الوفاء بدانیم و املؤمنون ،ی این آیهکه نعوذ باهلل ما بیاییم به واسطهنه این گذشتیم.

آیه و  پس تو برو قرارداد ربا بنویس و بر طبق عموم اینطور است اگر اینعند شروطهم را خبوانیم و به آن ضمیمه مناییم. خری! 
 ل کن!پس برو به حدیث عم ای!که هستی! شرط و عقد هم که بسته  و مسلمان عمل کن! مؤمنقرارداد ربوی دیث به آن احا

یکی از احکام صحیح شرعی نباشد و یا با احکام حرمت  حتتاین ضروری است که تا زمانی که عقد مذکور،  حداقل پس
علم  ی مبارکه از افرادی که ادعایشریفه جایی خنواهد داشت و استدالل به آن آیه یشرعی حمدود شده باشد، در منطوق آیه

هم منوط به وجود متام شرایط صحت و عدم حرمت معامالت در نتیجه قول سوم  می کنند، بسیار عجیب به نظر می رسد!
ت تر می منود لذا تفصیلی از آن گذشباری، چون این وجه از سایر وجوه، مهممی باشد که در این منت در حال بررسی است. 

 و احلمد هلل.

 دد؟دارای عنوان و محتوای صحیح گر آیا می توان ماهیت بیمه را طوری عوض کرد که وجه سوم حلیت: 

که تو می خواهی قرارداد بیمه را امضاء کنی، اما امسش را عوض کنی تا کار فرض در این سؤال، دو صورت دارد. یکی این
مه، قرارداد را که شرکت بیکه تو می خواهی قرارداد بیمه را امضاء کنی، اما به شرط آنحرامی مرتکب نشده باشی. دیگری آن

 کرده باشد.بر اساس عقود صحیح شرعی تنظیم  

بطالن صورت اول که واضح است و نیازی به توضیح ندارد. زیرا می دانی که عوض کردن اسم به تنهایی به معنای   
تر از کاله شرعی گذاشنت بر سر اعمال باطل می باشد. اما صورت دوم که آن هم واضح است در صحت. به کاری ضایع

ر عرض می  تشرایط صحت معامالت کرد، یقینا صحیح خواهد بود. به زبان سادهعبارت دیگر اگر بتوان، قرارداد بیمه را دارای 
غیری صورت دوم از این وجه باید متام ماهیت بیمه را تدر  ،کنم که در صورتی بیمه صحیح خواهد شد که بیمه نباشد! یعنی

ین بیمه، پر واضح است که در ا وض می شود. در نزد دانشمندان اقتصاد و آشنایان به صنعتدهیم و در نتیجه اسم آن هم ع
رد اصلی یکسان باشد. زیرا کارک آن به حسب ظاهر و با مساحمه آثاراگرچه  حالت، بیمه، کارکرد اصلی خود را از دست داده،

 ای شد. برگرد و دقت منا.بیمه، هرگز برای افراد حتت پوشش آشکار خنواهد بود. به این مطلب در مقدمه اشاره

 از قرارداد بیمه، می توان صحت آن را تأیید کرد؟ جهل و عدم شفافیت و غررآیا در صورت رفع وجه چهارم حلیت: 

ی شرعی، نبود جهل عرض می شود این وجه بدان جهت طراحی شده که از شرایط قطعی و ضروری یک معامله 
اشد. کردن بر یکی از طرفنی می ب  چننی مواردی مانند ضرر واردی ارکان آن و همنسبت به موضوع قرارداد و شفاف بودن مهه

به عنوان مثال، اگر در خرید و فروش، تو خبواهی مقداری گوجه خبری، اما ندانی وزن آن گوجه چقدر است، خرید تو باطل 
ی خری چه ماست. یا بدانی چقدر خیار می خری، اما کیفیت آن را در مقایسه با سایر خیارها ندانی یا حتی ندانی که آن



که شخص فروشنده به تو خیار فاسد بفروشد و تو ندانی. یا کم فروشی کند و ای یا درختی است. و مثال آخر اینخیار بوته
 ا.هاید به تو بدهد. و یا تو به فروشنده، پول تقلبی بدهی و امثال اینچه توافق کردهتری از آندر واقع وزن کم

حتت پوشش، جمهول می باشد؛ حبث از آن بسیار حیاتی است و  جا که قرارداد بیمه در حق خریدار؛ یعنی، فرداز آن 
که مقدار حق بیمه در طول سالیان متمادی، چقدر است و یا به چه ی عطف حلیت و حرمت آن قرار می گرید. ایندر نقطه

رارداد وی لغو ق هایی خریدار بیمه، در فهرست بیمه قرار می گرید و در چه شرایطیکه در چه صورتروشی تعینی می شود؟ این
می شود؟ سقف تعهدات شرکت بیمه تا کجا است و چه مواردی را در نظر می گرید؟ آیا پذیرش تعهدات مهیشگی است و یا 

ی خریدار را چه کسانی می دهند و به چه مقدار؟ زمان جربان خسارات، معنی صرفا در شرایط اختیار رخ می دهد؟ حق بیمه
که یا جوابی ندارد و یا اگر جوابی دارد سربسته و گنگ می باشد. اگرچه بعضی از این   است؟ و بسیاری از سؤاالت دیگر

ی تأمنی اجتماعی کارگران، قسمتی از حق بیمه را خود فرد، قسمتی را دولت و قسمتی را  سؤاالت، گنگ نیست. مثال در بیمه
 ها مشخص است.کارفرما پرداخت می منایند و متام قسمت

 چنینی جواب صحیح واضح داد، حکم به حلیت قرارداد بیمه از طریق ایننی که نتوان به سؤاالت اینبنابراین، تا زما 
وجه نیز مردود می باشد. البته این وجه نیز قابلیت تغیری ندارد. زیرا اصل اساسی بیمه، جتمیع خطرات می باشد و میزان و 

 خسارت این خطرات، هرگز شفاف خنواهند بود.

ند، آیا اطور در نظر بگیریم که کارگر و کارفرما با هم برای تنظیم قرارداد کاری به توافق رسیدهاگر این: حلیت وجه پنجم
 می توان حکم به حلیت داد؟

ترین بیمه املترین و شهای خصوصی مطلع هستند، مهمطور که متام کارگران و کارفرمایان یا کارمندان و مدیران شرکتمهان
ای هی تأمنی اجتماعی می باشد. تأمنی اجتماعی تنها یکی از روشبیمه ،نی و کثرت افراد حتت پوششدر ایران از حیث قانو 

اندازی هی مصرف در سننی باال راتأمنی مالی نظام سالمت بوده که در راستای گسرتش پوشش خدمات سالمت و افزایش سرانه
 و به کار گرفته شده است. 

ی پرداختی در این بیمه برای این دسته از افراد از سه منبع خمتلف پرداخت ، حق بیمهطور که ایشان می دانندو باز مهان
چه که شخص خودش پرداخت می کند، چه راضی باشد و می گردد. دولت، کارگر یا کارمند و کارفرما یا صاحبنی سهام. آن

 دم هم منی رسد و قطعا به پرداختچه نباشد، به هر حال به مصرف خودش می رسد. اما اگر مدعی باشد که به مصرف خو 
این وجوه راضی نیستم، عرض می شود به این وجه در آینده رسیدگی خواهیم کرد ان شاء اهلل. وجه پرداختی توسط دولت نیز 

ها که توسط کارفرمایان پرداخت می گردد، مورد بررسی در این وجه از به زودی تبینی خواهد شد. اما قسمت سوم پرداختی
 .حلیت است

در واقع اگر بتوان ثابت کرد که کارفرما جمبور به این کار نیست و از روی اختیار این وجه را پرداخت می مناید، می توان 
بنا بر حکم قرآن و سنت و عقل و امجاع مجیع علما و امجاع و اتفاق مجیع  حکم به حلیت آن صرفا از این یک مورد داد.



طرفنی نباشد، باطل بوده و اکل مال باطل، حرام است. پس اگر آن وجوه حرام باشد، کل ای که از روی رضایت عقال، معامله
 مال موجود حرام و یا حداقل شبهه ناک خواهد شد.

الزم  که بگوییم در دولت اسالم، قواننیتنها از دو مسری می توان به حلیت وجوه پرداختی کارفرمایان حکم کرد. اول این
مهه باید از آن قواننی پریوی منایند. این حالت، حکم افراد ساکن در ِملکت اسالم را ساده می کند.  االتباع بوده و بنابراین

که بگوییم پرداخت این وجوه به شرکت بیمه، مهانند آن است که متام کارگران پیش از ورود به حمل کار خود، قراردادی دوم این
ن مثال، ماهانه ده درصد از حقوق ایشان را به آن شرکت پرداخت مناید. اگرچه که به عنوااند مبنی بر اینبا کارفرما امضا منوده

 این قرارداد، خمالفت با اصل قرارداد بیمه و قانون محایت از کارگران دارد. به هر حال، اگر فرض دوم را بپذیرمی، دیگر کارفرما
 بود. منی تواند مدعی عدم رضایت باشد و در نتیجه وجه پرداختی او حالل خواهد

بهه با خود مکلف است، هر چند منکر ش به دادن حق بیمه راضی است یا خری،یا کارفرما که آ  پس فهم این مسأله
، چرا که بسیاری از کارفرمایان به طرق عدیده تالش می کنند که از پرداخت حق بیمه فرار کنند و یا حداقل از منی توان شد

د و می ناک می شو ت بسیاری از ایشان است، بنابراین حداقل آن مال شبههپس این مشعر به عدم رضای .مبلغ آن بکاهند
بایست هر نوع منفعت آن را با دادن مخس حالل کرد. فردی نزد حضرت امریاملؤمننی علیه السالم آمد و عرض کرد من مالی  

و منی توان آن را از هم ام، اما نسبت به حالل و حرام بودنش چشم پوشی منودم و حال هم مال، خملوط شده کسب کرده
جدا کرد. پس ایشان فرمودند مخس آن را خارج کن تا مابقی مال، بر تو حالل باشد. بنابراین فردی که منی داند چقدر از مال  

 اش حرام بوده و صاحب آن کیست، باید مخس آن را پرداخت مناید تا بتواند از مابقی مال استفاده کند.کسب شده

 ها حرام است؟مبالغ پرداختی توسط دولت برای حق بیمهوجه ششم حلیت: آیا 

اسالمی روی   اگر دولتبه ماهیت ایشان باز می گردد. ی اول در وهلهها البته حرمت و حلیت مبالغ پرداختی توسط دولت
ستیم. حاکمان نیکار باشد که ما از این سؤال و جواب بی نیاز هستیم. چرا که در دولت اسالمی، ما جماز به ظامل دانسنت 

گر، ی بنیادین، این افراد ظامل نیستند. به عبارت دیبله، ِمکن است بسیاری از حاکمان ایشان ظامل باشند اما در اصل و قاعده
عکس که این قاعده در دولت باطل، بر تا ظلمی از ایشان دیده و فهمیده نشود، جماز به ظامل دانسنت ایشان نیستیم. حال آن

اطل، متام کارگزاران و عاملنی و حاکمان و نوکران را ظامل می دانیم و عمل ایشان را باطل و کمک به ایشان است. در دولت ب
را حرام و مال ایشان را مال غصبی می دانیم اال ما شذ و ندر. یعنی ِمکن است در بنی ایشان، عادلی هم پیدا شود؛ اما اصل 

 این است که متام ایشان ظامل هستند.

های دولت را در واقع  که کمک دولت چه حکمی دارد، عرض می شود که ما کمکسؤال مذکور و این اما در باب
های دولت اسالم که در هر صورت حالل خواهد بود اما های امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف می دانیم. کمککمک

واهند حلیت داده و ایشان از این جهت نگرانی خن حکم به ،برای افرادی که حتت حکومت دولت باطل هستند نیز از این طریق
 اش است و ابدا مؤمننی در این مسأله گرفتاری خنواهند داشت.داشت. باری، مال از آن صاحب اصلی



 لدولت بود و حبث کمک کردن به دولت باطدریافتی از های ، کمکجادر اینمورد سؤال برای تذکر عرض می کنم که 
 و گرفنت حقوق از ایشان از این مسأله جدا بوده و به زودی بیان خواهد شد، ان شاء اهلل. یا کار کردن برای ایشان

ی پایه )مانند اهای درمان و دارو بسیار باال بوده و اشخاص بدون پوشش بیمهکه هزینهوجه هفتم حلیت: با توجه به این
ی عسر های خود نیستند، آیا حلیت آن به واسطهههای مکمل( قادر به تأمین هزینتأمین اجتماعی( و خصوصی )مانند بیمه

 و حرج صحیح نیست؟

صرف خمارج سالمت می  درصد از درآمد مردم، 04آری! این یک واقعیت دردناک است که به طور میانگنی، حدود 
ولت دارد. به دها و دخالت هایی کمرشکن بوده و نیاز حتمی به کمکهای درمانی، هزینهاین بدین معنا است که هزینه. شود

متفاوتی را پیش   هایحلهای فلسفی، اخالقی و دینی خود، راههای خمتلف سالمت در دنیا، با توجه به پشتوانهمهنی دلیل نظام
اند و متأسفانه بسیاری از کشورها از ایشان بدون حتقیق و مطالعه، تقلید کورکورانه کرده و صرفا خود را در دام ایشان گرفته

 .اندانداخته

های خمتلفی در امر تأمنی مالی نظام سالمت کمک می کنند اما کارکرد ایشان ناقص بوده و اگرچه در ایران نیز سازمان
، قدرت تأمنی یراندر ا هاحتی اثر معکوس می گذارد. با توجه به مطالعاتی که در این زمینه اجنام شده نشان داده شده که بیمه

 گر چه منفعتی می توان برای آن تصور کرد؟!ها را ندارند. بنابراین دیهزینه

های درمان بسیار باال بوده، اما برای جربان آن از بیمه استفاده می شود! آری! این یک واقعیت دردناک است که هزینه
گران سیار مهم و  ب یهای درمان باال است؟ دو مقولهدر حقیقت، باید پرسید چرا هزینهتر صحبت کنیم. ایبگذارید کمی ریشه

عت نیز با عنوان صن . از این دو با عنوان صنعت یاد می شود. چنان که از بیمهاست در نظام سالمت کشورها، درمان و دارو
ای انسانی  هافزار را می کند، بر خالف نظامآالت و سختوقتی نام صنعت به میان می آید، تداعی ماشنی. بیمه یاد می شود

 نیستند.که با این تعاریف سازگار 

: ندر آن سرگردان باشاما به راستی چرا درمان و دارو باید این قدر گران باشد؟! آیا این یک دوری است که باید مردم د
صت ها به دور خود بچرخند تا فر ها، باید افراد و سازمانها که در دام آنحیلهنند بسیاری از ما ی معیوب و باطل!یک چرخه

ی دارو وزیع کنندههای تچرا شرکتبه چه دلیل یک دارو باید با سود چند برابر فروخته شود؟!  .تفکر و آگاهی نداشته باشند
های میلیاردی ها با قیمتچرا جموزهای داروخانه !ها بدهند تا ایشان داروی آنان را بفروشند؟باید هدایای چند برابری به داروخانه

 ی داشته باشد؟!ای گزافهزینه ه بسرتی در بیمارستان باید آن چنانی یا به چه دلیل یک درمان و عمل جراح قابل فروش است؟!
  رآیند.آن ب یها را طوری تعینی کنید که مردم بتوانند از عهده، از مهان ابتدا قیمتمی سوزد برای مردم تانمشا که دل

، بر سالمت نیز می باشدگریی و عوامل اجتماعی سالمت که هدف اصلی سازمانی جهانی چرا به جای مترکز بر پیش
درمان و دارو مترکز می شود؟! چرا به جای کمک به هببود تغذیه، پاکی آب و هوا، کاهش اضطراب و افزایش رفاه، سعی در  

درمانی می گردد؟! چرا پزشکان طب سنتی و داروهای  -آالت عظیم و گران تشخیصیگسرتش صنعت بیمارستانی و ماشنی



است که  گردانید و البته واضحمی   سر مردمچرا لقمه را دور  ار منی گریند؟! چرا و چرا و چرا؟!ها قر گیاهی، حتت پوشش بیمه
  .چرا

که بسیاری از پزشکان جراح، برای رفنت باالی سر بیمار و نشان دادن خود، مبلغ بسیار باالیی از وی دیگر این ینکته
ه راستی مگر ، اما بمی شود. اگرچه صحت عنوان زیر سوال است درخواست می کنند که در بنی مردم با عنوان زیرمیزی شناخته

یچ جایی در ه نوع آخر،، برای ایشان کافی نیست؟ آن جای مسأله مهم است که این و حق پزشکی های گرانآن مهه تعرفه
س ادعای  پ ف نیست!کش  ! و هیچ قانونی قدرت مقابله با آن را ندارد، زیرا قابلهیچ بیمه ای آن را تقبل منی کند !ثبت منی شود

اگر  .اشدطور جلوه داشته باگرچه در نظر عوام این ؛درمان را کاهش می دهنددارو و  یهزینه ،هاگزاف است که بگوییم بیمه
او به  زیرا داد. مثبت خواهدوی های درمان تو را کاهش می دهد، پاسخ هزینه ،بپرسی که آیا بیمه کارمند یا کارگراز یک فرد  

ا می دهد کاری هها و بیمارستانها که به داروخانهآن مبالغ اضافی که به پزشکان زیاده خواه و سودهای اضافی داروها و درمان
ی نصیبم می شد. تر گذاری می کردم، سود بیشام را جایی سرمایهچننی او به این فکر منی کند که اگر خودم حق بیمهندارد. هم

وده است. تر از آن مبلغی است که خودش پرداخت منی پرداختی وی، بسیار بیشر منی گرید که کل حق بیمهبه عالوه او در نظ
 اش خرج می کند.ترین موضوع که آن هم حالل بودن مبالغی است که در راه سالمتی خود و خانوادهسوای مهم

ها بیمارستانود، در پرداخت تعهدات خ هابا توجه به فراوانی کسورات بیمه آن کهی ها را داشته باشید، به اضافهی اینمهه
قی مصرف  و ما هنوز به خماطرات اخال های خود را از طریق فشار افزایش سود تأمنی منایند.نیز سعی می کنند هزینه هاو داروخانه

 امی!ی تقاضای القایی پزشکان اشاره نکردهکنندگان و مقوله

ی معیوب : اجیاد یک چرخهاستآزاد اقتصاد سالمت  یچرخه بر هم زدن ها به ارمغان می آورند،چه را که بیمهآنبنابراین، 
 و ناقص.

ر از در حالی که بیمه، بسیار عام و فرات اشاره داشت؛های درمانی در هنایت عرض می شود که این سؤال صرفا به هزینه
یگر  های مسؤولیت و بسیاری از خسارات دبازنشستگی، پرداخت دیه، پرداخت خسارتهای سالمت کاربرد دارد. حقوق هزینه

 که در فصل اول ذکر شد.

 هم مشمول حکم بیمه است؟های خاص بیماریهای دولت برای وجه هشتم حلیت: آیا کمک

مستقال  خانوادهها کمرشکن است که به هیچ وجه قدر هزینههای خاص، آنباید در نظر داشت که در درمان بیماری 
 ی بسیار ثرومتندی باشند. که خانوادهها را پرداخت کند. بلی، مگر آنمنی تواند آن

ت بیمه ی مشولیجا هم به طور یکسان، حالل خواهد بود و از دایرهتر عرض شد و در اینهای دولت که پیشحکم کمک
  که تو به دولت باطل میل کنی یا دوست داشته باشیکه خالف شرعی از تو سر نزند. باعث نشود  خارج است، به شرط آن

برای  رسیده است. آیا می تواندر استفاده از مال حرام برای امور حالل، هیچ جوازی ن که ایشان بر روی زمنی باقی باشند. اما
ای جربان توان بر  خرید دارو و یا اجنام یک عمل جراحی بسیار گران دزدی کرد؟ آیا می توان برای آن مرتکب ربا شد؟ آیا می

 بندی منود؟!ار بازی کرد و شرطها، قمخسارت



است و ما از جانب خداوند مأمور به کسب رزق هستیم و  یکی از ابواب رزقوجه نهم حلیت: منافع حاصل از بیمه، 
 این منافاتی با اعتقاد به رزاقیت خداوند ندارد.

ندگان خود را به عبادت و معرفت و از ایشان رزق خنواسته بسیار خالصه عرض می شود که خداوند عامل امر فرموده ب 
ما أرید منهم من رزق و ما أرید أن یطعمون إن اهلل هو ام، رزق تو را هم خواهم داد. است و فرموده منی که تو را خلق کرده

 الرزاق ذو القوة املتنی.

کنید و به   صاحب صنایع باشید و یا کارگریدامداری کنید، جتارت کنید و البته باز امر فرموده که برای کسب رزق، 
ها است. بنابراین تالش برای کسب رزق حالل جهت معیشت، که فرموده کسب رزق حالل، از اعظم عبادتطور تا آنمهنی

که برای رضای خدا باشد و رزق خود را از آن شغل و سرمایه خنواهی، بلکه رزق خود را الزم و واجب است، اما به شرط آن
یمه هم بیقینا در هر شغلی، اگر اعتقاد به این نداشته باشی که رزق تو را خداوند می دهد، دین نداری. داوند خبواهی. از خ
ر تطور است. در صورتی که رزق حاصل از بیمه، به حلیت موصوف گردد، این وجه صحیح خواهد بود. به عبارت سادهمهنی

 است، این وجه کاربرد خواهد داشت و البته منافات با اعتقاد به رزاقیت خداونداگر اثبات شود که منافع حاصل از بیمه، حالل 
 رزاق ندارد و اال اصال صحبتی از آن خنواهد شد.

 اگر تمام افراد تحت پوشش بیمه، به مفاد قرارداد راضی باشند؛ حلیت آن را ثابت می کند؟وجه دهم حلیت: 

و افراد در آن پولی می گذارند و با هم قرار می گذارند   -صندوقمانند یک –یک وقتی است یک شرکتی تأسیس شده 
 جا ِمکن است مثال فردی یک میلیون تومان هزینه داشته باشد، یکی صدکه منافع آن به متام افراد صندوق برسد. خوب، این

 قینا حالل است.کنند، پس ی  هزار تومان و یکی هیچ مبلغی برندارد. چون مهه راضی هستند و استفاده هم یا می کنند و یا منی

د. بله اگر جا منی کشانطور نیست. در بیمه، وجوه حرمت اصیلی وجود دارد که اصال مسأله را به ایناما در بیمه که این
 آن وجوه حرمت نباشد، مهراه با علم به رضایت متام افراد، حلیت آن یقینی خواهد بود.

 ضطراراها هستند. آیا این یک نوع اجبار و به یک صورت درگیر بیمه حلیت: اکثر صاحبان مشاغل، حداقلوجه یازدهم 
 نیست؟

آخرین وجه از وجوه حلیت به اکراه و اضطرار بازگشت می کند. و این اختصاصی به بیمه ندارد؛ در بسیاری از احکام 
 وَ  یُط یُقونَ  اَل  َما وَ  َعَلْیه   ُأْكر ُهوا امَ  وَ  النِّْسَیانُ  وَ  اْْلَطَأُ  ت ْسَعة   أُمَّت   َعنْ  رُف عَ  ص اللَّه   َرُسولُ  قَالَ ی پایان است. جا نقطهشرعی، این

فرمایش مشهور حضرت  .ب َشَفةٍ  یَ ْنط قْ  ملَْ  َما اْْلَْلق   ف   اْلَوْسَوَسة   ف   التََّفكُّرُ  وَ  الطِّرَیَةُ  وَ  احلََْسدُ  وَ  إ لَْیه   اْضطُرُّوا َما وَ  یَ ْعَلُمونَ  اَل  َما
ست اکراه و ها ای آنرسول اهلل اْلکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم است که عقاب نه چیز از امت من برداشته شده و از مجله

 اضطرار.

اما اکراه به معنای اجبار است؛ یعنی، فرد را به کاری واداشنت به طوری که اختیار را از او گرفته باشند. مثال او را 
ه خودی خود باضطرار هم به معنای آن که فرد فراموش نکنید که دین اسالم، دین آسانی است. اجبار به خوردن شراب کنند. 

اجنام عمل خالف شرع شود. مثال معروف آن در وقت قحطی است که هیچ خوراکی و بدون اجبار از طرف دیگران، ناچار به 



اند حتی خوردن گوشت مردار هم جایز است. اما چه کسی می تواند  پیدا منی شود و در آن حالت از باب اضطرار فرموده
 گوشت مردار خبورد، جز کسی که در حال موت بوده و امیدی برایش باقی منانده است.

یث کثریی وارده شده که در آخرالزمان، مؤمننی بسیار کم می شوند تا جایی که اگر خبواهند دین خود را حفظ  در احاد 
ان است. شکنند باید از کوهی به کوهی فرار منایند و نگه داشنت امیان برای ایشان، مانند نگه داشنت یک تکه آتش در دستان

ع دنیا هستند، ابدا مورد اعتنای ما خنواهند بود. روی صحبت ما با مؤمننی های کثریی از مردم که در پی مجع متا پس آن گروه
است. با آن کسانی که پیش از ورود به شغل، مسائل حالل و حرام خود را می آموزند؛ هدف ایشان از شاغل شدن کسب 

می   ود را طوری انتخابروزی نیست، بلکه عبادت خداوند سبحان است؛ ایشان میلی به مجع آوری مال دنیا ندارند؛ شغل خ
 کنند که به خاطر یک لقمه نان مرتکب اعمال حرام نشوند؛ حقوق حرام منی گریند؛ برای ظاملنی کار منی کنند.

گونه کارها جمبور و یا مضطر شود. هر چند ما قویا اعتقاد دارمی که اگر جا فردی به اجنام اینبلی، ِمکن است در این
شود، دچار این مسائل منی شومی. به هر حال اگر مبتا به اکراه و اجبار قانونی شد، ملزم به اطاعت از ابتدا قدم درست برداشته 

ه در تقیه هم کای او را مضطر بر فعل حرام کند، باز هم جایز است. چنانکه شرایط کنونی جامعه به گونهخواهد بود. یا این
عمل واجب اجنام داده است. اما موضع تقیه را باید شناخت و  مرتکب حرام می شود، اما در حقیقت طور است که فردمهنی

ه تقیه کچه واجب است تقیه مناید، به عذاب اهلی گرفتار گردد. چگونه نه و حال آنبه خدا قسم اگر یک سر مویی بیش از آن
 برای حفظ جان و مال مؤمن است.

ت. گی در نزد علمای اسالم مهیشه مذموم بوده اسدو منونه برای شرایط اضطرار و اکراه عرض کنم. گذاشنت کاله فرن
اما یک زمانی در حکومت عثمانی، هیچ عاملی حق استفاده از لباس مقدس پیامرب را نداشت و اگر کسی را با این عنوان می 

یری لباس بودند. غجا سفر می کردند، جمبور به تجا بودند و یا به دالیلی به آنشناختند، حکم او مرگ بود. لذا عاملانی که در آن
ن به پزشک تر است، مراجعه کردی دوم که به حبث ما نزدیکجا نه تنها مذموم نبود، بلکه واجب بود. منونهعمل ایشان در این

ند، به ی دسرتسی به یکدیگر را ندار جنس است. مشا می دانید که زنان به مردان و مردان به زنان حمرم نیستند و اجازهغری هم
از ایشان که به دالیل خانوادگی، ازدواج و یا شریخوردن حمرم هستند. حال در نظر بگریید در جایی که فردی باید  ایجز دسته

ت، حکم جنس او استری نسبت به پزشک همجنس او نیست اما پزشک ماهرتر و متخصصبه پزشکی مراجعه کند که هم
 حرمت برداشته می شود.

ا جتر در مورد آن حبث شد اما در آنهای باالی درمان است. اگرچه پیشهزینهی شرایط اضطرار، مهان و از مجله
وری گذشت. به عنوان مثال، فرد به طآن   جا حبث از اضطرار است که معنای بررسی آن حتت عنوان عسر و حرج بود. در این
ی نقلیه  یلهمرگ او می شود. یا در مورد وسهای خود را جربان کند و منجر به بیمار شده که به هیچ حنو دیگری منی تواند هزینه

ای کسب معاش های که متام راهی شخص ثالث بوده و در هنگام پرداخت از آن استفاده گردد. یا زن بیوهکه باید دارای بیمه
د و طور که عرض شد شرط اضطرار، فقدان هر روش دیگری است. تا جایی که راه دیگری وجبر او بسته مانده است. اما مهان

جا رسید، چنان باید مصرف کند که گویی در حال خوردن گوشت مردار دارد، منی توان از این راه استفاده کرد. و اگر کار به آن
 ه کسی به گوشت مردار میل می کند!است و چ



 بیمه بررسی وجوه حرمتفصل سوم: 

حلیت  خواهیم شد. البته ما ابتدا از وجوهکه وجوه حلیت بیمه را بررسی و حبث منودمی، وارد حبث بعدی بعد از آن 
رمحت او  اسالم را آسان قرار داده و ت. چرا که خداوند عامل شریعشروع کردمی تا اگر راهی باز باشد به سراغ وجوه حرمت نرومی

 یاند.ابر غضب او سبقت گرفته است. او است که ابتدا خود را به رمحانیت و رمحت موصوف کرده و سپس عذاب خود را می من

لذا ما نیز از مهان مسری با مشا برخورد کرده و خواستیم که ابتدا رمحت پروردگار را بچشید تا جایی که بدانید و بفهمید   
که رمحت او هر چیزی را فراگرفته و ابدا امر را بر بندگان خود سخت قرار نداده و ایشان را مأمور به اجنام افعال و ترک اموری 

 آن را نداشته باشند و عرض شد در جایی که طاقت وجود ندارد، تکلیفی هم نیست. قرار نداده که طاقت

له ها دین هم منی خواهد. بدر نظر بگریید افرادی را که حتی قدرت تشخیص حق و باطل را ندارند، خداوند از این 
خود  یوند به آن مهربانی، بندهدر قیامت با ترقی دادن شعور ایشان در نار فلق امتحان می شوند. پس چطور ِمکن است خدا

را امر به کاری کند که می داند طاقت آن را ندارد. مشا در فرمایش حضرت امریاملؤمننی بنگرید که به عنوان مثال زن را به رحیانه 
ان یائسه  نبار را از دوش او بر می دارند. و باز بنگرید به احکام شرعی ز تعبری می آورند و به این واسطه اجنام کارهای مشقت

 هایی دارد. که با زنان جوان چه تفاوت

اگر خبواهیم درجه بندی کنیم، برای مشا بسیار جالب خواهد بود. در یک سر طیف، مثل حضرت سلمان علیه السالم قرار 
فر می اکدارد که در وصف ایشان می فرمایند او علم حممد و علی را می داند و می فرمایند اگر ابوذر علم او را می دانست،  

ت و در سر دیگر طیف، حضر  ی آخر آن است.شد یا او را تکفری می کرد و می فرمایند امیان ده درجه دارد و سلمان در درجه
ا مهه در جناست هبه یکی از شیعیان می فرمایند برو پشت فالن کوه و به دوستان من سالم مرا برسان. او می آید می بیند این

اند. بر می گردد، عرض می کند رفتم ایشان را دیدم چننی و چنان ی دانند، عملی صحیح نیاموختهورند، حالل و حرام منغوطه
بودند. چطور مشا ایشان را دوست خود خواندید! فرمودند اگر مشا به ایشان نظر نکنید، ما نیز نباید به مشا نظر کنیم؛ یعنی، 

م می کنیم. به مشا رح ،ی رحم مشا بر ضعیفانستید اما ما به واسطهی انزجار هقدر حقری و بدعمل و مایهمشا نسبت به ما این
گروهی هستند که جنات می یابند و از دین جز این ندارند که هر گاه خبواهند قسم یاد کنند به سر علی قسم یاد و می فرمایند  

 می کنند.

ی عهکه شیهم موجود است. خمتصر آن سایتام، هر کس مایل باشد در وبای جداگانه دادهشرح این مطلب را در رساله
امریاملؤمننی علیه صلوات املصلنی غم عذاب ندارد، چرا که اگر واقعا ایشان را در دل خود دوست می دارد، ایشان هم او را 
دوست خواهند داشت و به هر حال جنات می یابد. اما دو نکته را نباید از خاطر برد: عمل به مقتضای دوستی و حتمل 

 ایی که قبل از جنات به انسان می رسد.همصیت

باری، مطلب از دست نرود. حبث ما در تبینی وجوه حرمت بیمه خواهد بود لیهلک من هلک عن بینة و حییی من حی 
 عن بینة.



وجه اول حرمت: معامالت در اقسام خود منحصرند و بنابراین بیمه را به عنوان یک قسم جدید از معامالت نمی توان 
 پذیرفت.

حاللی  یین ادعا که گفته می شود معامالت در اقسام خود منحصر هستند به چه معنا است؟ یعنی، اگر خبواهیم معاملها
اجنام دهیم؛ از آن اقسام موجود در شریعت منی توان عدول کرد. دلیل بر این قول این بوده که خداوند عامل متام احکام شریعت 

أوفوا –م پایبند باشید او فرموده به عقودی که برای مشا تعریف کردهأمجعنی بیان فرموده را بر زبان معصومنی صلوات اهلل علیهم 
حالل حممد حالل است تا روز قیامت و حرام او اند معصوم علیه السالم فرمودهو  -بالعقود، طبق یکی از معانی صحیح آن

د، گر نوع حمتاج الیه دیگری باقی بود که حالل هم باشحرام است تا روز قیامت. و هم او است که متام معامالت را برمشرده و ا 
 قطعا آن را می فرمود.

اگرچه ایشان  .متام عبادات است بر توقیفی بودن امجاعبه عالوه در میان علمای أعالم رضوان اهلل تعالی علیهم أمجعنی، 
مام امجاع بر توقیفی بودن مطلق عبادات با انضاند و بر هر دو امجاع دارند اما عبادات و معامالت را به دو دسته تقسیم کرده

روایات و آیات بسیار حمکم بوده که ابدا کسی در آن شکی ندارد. مطلق عبادات؛ یعنی، متام معامالتی که فرد در مقام بنده 
رفتاری د یا خوشن باشاش مناز خوانداش با خدا باشد و یا با خلق او. معاملهبودن باید اجنام دهد. این تفاوتی منی کند که معامله

ا هعبادت و معامله خواهد بود و بر توقیفی بودن متام آن ،با مؤمننی و یا خرید و فروش اجناس و خدمات. لذا متام آن اعمال
 امجاع وجود دارد.

تاب ک  اند که برای عقل در ترسیم احکام شرعیه هیچ جمالی نیست وعلمای بزرگوار اعلی اهلل مقامهم الشریف بارها فرموده
و ابدا منی توان تصور کرد که عقل، مستقال قادر به بیان احکام شرعی باشد. در  و سنت تنها منابع احکام شرعی می باشد.

 توقیفى ستا مقّدس شارع بیان به منوط و ندارد راه بدان عقل كه موضوعى یا حكم هرطور آمده است که فرهنگ فقه نیز این
 و تكراه استحباب، حرمت، وجوب،: تكلیفى احكام نیز و عبادات از حج و زكات مخس، روزه، مناز، مانند شود،مى نامیده
لذا معامالت که حمکوم به صحت و فساد هستند از  .جناست و طهارت و فساد و صّحت نظری وضعى احكام چننیهم. اباحه

 عدم موارد در و دارد شارع بیان به نیاز است توقیفى چهآناحکام توقیفی بوده که موقوف به بیان شارع مقدس می باشد. 
 جتاوز هكچنان نیست، جایز شارع سوى از خاص یا عام نصّ  وجود بدون اظهارنظر و كرد فحص آن از باید نّص، به دسرتسى

 .است حرام كرده بیان شارع كه حّدى و شرعى دلیل مفاد از

ابوالقاسم مریزای قمی و صاحب مکاسب نیز مهنی بوده چون شهید ثانی، عالوه بر امجاع علمای متقدم، نظر افرادی هم
ودن چننی صاحب جواهر بر توقیفی باست. به عنوان مثال صاحب مکاسب می گوید، دلیل صحت عقود، توقیفی است. هم

 ها ادعای امجاع می کند. ماذا بعد احلق اال الضالل.آن

در معامالت عقال هم قسم جدیدی مالت اثبات شد؛ که طبق کتاب و سنت و امجاع، احنصار در معااما عالوه بر آن
متصور نیست. زیرا اگر وجوه حرمت و حلیت معامالت را فهرست کنیم، می بینیم که غری از موارد مشرده شده در معامالت، 

ها حرام قرار می گریند و یا در فهرست ی دیگری متصور نیست و معامالت رخ دهنده یا به حنوی در فهرست حاللمعامله



در این رساله هم اثبات شده است و در هنایت هر چیزی را که خداوند و این مطلب احلمد هلل  ها قرار خواهند گرفتحرام
 شده و نسبت به آن تکلیفی ندارند و له املنة. علمش را از بندگان خمفی داشته، پس آن از ایشان برداشته

بیمه  یاست قول سید یزدی را در عروة بیاورمی. زیرا به حسب ظاهر او اولنی کسی است که در باره جا چه خوبدر این
ده، هر دو ی بیمه پرسیده شمورد سؤال قرار گرفته و به دست ما رسیده است. او در جواب دو سؤال در کتاب عروة که درباره

ال در ته باشی، فساد معامله را تغیری منی دهد. و چون مورد سؤ را غری جماز دانسته و تأکید کرده که حتی اگر نیت شرعی داش
ا جارتباط با کفار حربی بوده است، ذکر منوده که البته گرفنت مال از ایشان از باب فیء بوده و بر تو حالل خواهد بود. در آن

 ای به مصاحله نیز کرده که می توان از آن طریق، مشکل را حل کرد.وی اشاره

 صدق و حق بوده و منی توان بیمه را به عنوان ،ز بیان کالم حاصل شد و معلوم گشت که احنصار معامالتباری، غرض ا
ه طور که عرض شد در صدد آن هستیم کاگرچه ما از ذکر مابقی دالیل بی نیاز هستیم، اما مهان ای جدید فرض منود.معامله

مان فرمایشات معصومنی صلوات اهلل علیهم أمجعنی تقویت منوده تا گهای شکوک را بسته و ثانیا دل ضعفا را به اوال متام راه
 که خود حضرت صاحب الزمان عجل اهللاند به حال خود، حال آننکنند که آن بزرگواران روحی هلم الفداء، ایشان را واگذارده

ما امام خود  منی کنیم. اما وای بر ما، کهاند ما در مراعات مشا کوتاهی منی کنیم و یاد مشا را فراموش تعالی فرجه الشریف فرموده
ه از چرا فراموش می کنیم و مراعات حق او را به قدر وسع و امکان منی کنیم. و ثالثا به طور ضمنی اثبات کنیم که هر آن

 معامالت وجود دارد، حتت اقسام حلیت و حرمت شرعی قرار می گرید و احنصار معامالت را از این طریق هم اثبات منوده
 باشیم.

 ای که شرط شفافیت را فاقد باشد، حرام خواهد بود.وجه دوم حرمت: هر معامله

بودن آن است. صاحبان صنعت بیمه و دانشمندان اقتصاد را اگر نترین امور در قرارداد بیمه، واضح یکی از واضح
م در واهیم دانست که حتی ایشان هاند. هر چند اگر حقیقت مطلب را بشکافیم خجدا کنیم، متام افراد در این وجه شریک

ای ههای ریاضی در دست ندارند. تفصیل این مطلب در تبینی فرمولگویی با مدلاهبامات به سر می برند و چیزی جز پیش
 جا صرفا به اهبام قرارداد و جربان خسارات و خود خسارات در قبال بیمه شده می پردازمی.در این بیمه خواهد آمد ان شاء اهلل.

شفافیت مثن و مثمن و در  -اعم از خرید و فروش، اجاره، مصاحله و ...–یکی از اولنی شرایط صحت یک معامله 
تر متام ارکان معامله باید برای طرفنی واضح و شفاف باشد. تو ها خواهد بود. به عبارت سادهدار، زمان حتویل آنمعامالت زمان

ا اطمینان که آن چند مثقال است، عیار آن چند است، طرح قدمی یا جدید ی طال خبری. باید بدانی بمی خواهی یک سکه
ی تو صحیح باشد. می خواهی زمینی را خبری باید مساحت آن چننی باید قیمت دقیق آن را بدانی تا معاملهاست و هکذا. هم

مثال  ه و قیمت آن را بدانی. یاو حدود و قیمت آن رابدانی. می خواهی ساعتی هتیه کنی، باید اسم آن، موتور آن، جنس بدن
ا هقرار است پنج کیلو آویشن خبری. به کشاورز قیمت پنج کیلو آویشن بیابان را می دهی و به او می گویی در ماه فالن، آویشن

ت که به او بگوید مثال هر وقت من بیمار شدم، به دسرا باید به دست من برسانی و باید زمان آن دقیقا معلوم باشد، نه این
ع از در واقع هیچ نو  من آویشن را برسان، چرا که زمان بیماری نامعلوم است و این موجب بطالن و فساد معامله خواهد بود.



عقود را منی توان بر امر جمهول و شرط نامعلوم معلق کرد، بلکه متام عقود الزم است منجز باشند؛ یعنی، شرط غری معلوم در 
 و یا مانند وقت آمدن حاجیان و یا مانند وقت فوت و هکذا.ها نباشد. مانند مثال مذکور آن

راردادی قعرض می شود اوال درست است که  باز ِمکن است این سؤال مطرح شود که آیا قرارداد موجود بیمه کافی نیست؟
خواندن  یهحوصلو  وقت ی آنکه حتی امضا کنندهاست  با جزئیات بسیار زیاد ای ، اما به طرز هومشندانهوجود دارددر بیمه 

اما چراها و چگونگی ها برای مشا  ،مشا ظاهر قواننی را نشان می دهندها فقط به بر فرض خواندن، آن ثانیا ها را ندارد وآن
ثالثا ماهیت  و ها اشاره خواهد شد ان شاء اهلل.ای کوتاه شد و به بعضی از چگونگیبه بعضی از این چراها اشاره پنهان است.

عامله که ماهیت مای بر سر اگرها و اماها است؛ مگر آنبیمه را با مواد قرارداد منی توان تغیری داد و آن در هر صورت معامله
ر جمهول، رضایت بر امشرعا و عقال ا حتت یکی از معامالت صحیح بربمی و اال چگونه می توان تغیری داده و آن ر به طور کل را 

 داد.

 می شود. بیمه، فرد المحالة مرتکب رباوم حرمت: در وجه س

طور که می دانید یکی از انواع ربا، ربای در قرض است. شخصی پولی به کسی می دهد و در عوض آن فرد مهان 
د و شرط می  که شخصی قرض می دهتعهد می کند که منفعتی یا پولی بیش از مبلغ قرض به وی بازپرداخت مناید. حتی آن

 یباید به من سواری دهی یا مثال مرا تا فالن جا بربی و این به عنوان منفعت ربوی حرام است. مهان حرامی که به منزلهکند که 
جنگ با خدا است. مهان حرامی که یک درهم آن معادل هفتاد زنای با حمارم است نعوذ باهلل. مهان حرامی که گرینده و دهنده 

ی خدا و دوست امریاملؤمننی است نباید خود را درگری شبهات کند، . آری، بنده اگر بندهاندو نویسنده و شاهد آن مهه در آتش
 چه رسد به حمرمات، چه رسد به کبایر و گناهان کبریه و چه رسد به کفر و شرک. 

از تعریف ربا واضح شد که فرد حتت پوشش بیمه یا شرکت بیمه، لزوما در حال رباخواری هستند. این غری از آن  
ال ها در معامالت ربوی شرکت می کنند و بدین واسطه مهای بیمه و بانکلب است که بعضی علما می گویند که شرکتمط

 ایشان حرام خواهد بود. 

ه این چرا که فردی ک های ایشان.گذاریی مستقیم است، نه سرمایهجا صحبت و حبث بر سر خود این معاملهاین
اش وادهشرکت بیمه جربان خسارت او و خانتقاضا دارد که هر گاه مریض شد فی املثل،  پول را به ایشان می دهد به چه جهت

 را مناید. و هر گاه از کار افتاده یا فوت شده، حقوق دریافت مناید. 

ترین اصلی تر از آن را برای ایشان هزینه کند و اینطور شرکت بیمه چطور تقاضا دارد از افراد مبلغی بگرید، اما کممهنی
ت بیمه، خسارات های یک شرکترین هزینهترین و بزرگهای خود را کاهش دهد و اصلیهدف شرکت بیمه است که بتواند هزینه

اش شده ها را ننموده و سود کسبوارده به افراد است. پس شرکت بیمه قویا دوست دارد که خسارات کاهش یابد تا جربان آن
 تر گردد.بیش

ر ، حقوق می گریند از کدام منبع درآمدی استفاده می کنند. اگشرکت بیمه عنوان کارمندانبه عالوه، افرادی که به  
های بیمه بر روی کاغذ، مدعی هستند که ما فقط و فقط به دنبال جتمیع و یک کاسه کردن خطرات هستیم، چگونه می شرکت



یا منی دانید  آ ن رشدها ربا نیست، پس چیست؟!توانند این رشدهای مالی بدون دلیل عقالیی و شرعی را توضیح دهند و اگر ای
 مد یک شرکت بیمه، صرف بازاریابی، فروش، سودآوری و غریه می شود؟!درصد از کل درآ 04تا  52موال بنی که مع

ی رد بازارهاارککحال بیاییم مانند گذشته در موضع عدم مدارا، مدارا کرده و یک قدم عقب بگذارمی و بگوییم سلمنا که  
درآمدهای  ،در هبرتین حالت، باید فرد بیمه شده بوده و در آن ربا نیست. خوب، از دیدگاه دانشمندان اقتصاد،یح صح بیمه

می آورد مساوی  تدوران شغلی خود را ذخریه کرده و با احتساب نرخ ترجیح زمانی، مبالغی که در دوران از کار افتادگی به دس
ا در حماسبات ربا ر  رخ منی دهد، به هر حال این نوع بازارهای مستمری نیز نوعی از ها باشد. هر چند این هرگزبا آن ذخریه شده

 اند.خود گنجانیده

د را در شرکت از درآمد خو به بیان دیگر، یک کارگر و کارمند و یا هر فرد بیمه شده سعی می کند تا مهواره مبلغی 
اندازها ساندازها استفاده کند. این پد از آن پسکار افتادگی بتوانانداز مناید تا در وقت لزوم و خصوصا در هنگام از  بیمه پس

ی آن، تولیدکنندگان بزرگ و صاحبان صنایع قوی، مهواره مشرتی روشی است برای اجیاد قدرت مصرف در افراد تا به وسیله
انداز پس ی دیگر در پس اینبهداشته باشند. این، علت اساسی به وجود آمدن تأمنی اجتماعی در متام دنیا است. اما یک حماس

ی نرخ ترجیح زمانی! یعنی، پول ذخریه شده در سن جوانی، برای آن فرد چقدر ارزش داشته و حال که پری هنفته است. حماسبه
شده چقدر ارزش دارد و باید مطابق آن ارزش، مبلغ جدیدی از آن پرداخت گردد. )دیگر خودتان مسائل ساده را می دانید که 

ل برای از کارافتادگان و افراد حتت تکف طوالنی شدن عمرای ِمکن است یک سال عمر کند و یکی چهل سال. افتادهیک کار 
ا این حد اند که این نوع بازار مستمری که تشرکت بیمه، یک هزینه حساب خواهد شد.( اگرچه خود دانشمندان اقتصاد معرتف

 اگر حتی به این شکل هم رخ بدهد باز هم مشمول حکم ربا خواهد بود.اتو کشیده باشد، هرگز رخ نداده است؛ به هر حال 

چگونه، یک معامله دارای حکم ربوی نیست؟ آن زمانی که آن معامله ربا نباشد؛ به مهنی سادگی. و تا زمانی که به 
تواند ربا  ای که میدهتعجب می کنم از بن حنوی از احناء، معامله به صورت ربوی اجنام شود، حکم ربا بر آن بار خواهد شد.

وسط خداوند ام که علل حترمی و حتلیل تای هم تفصیل دادهی جداگانهتر هم عرض شد و در رسالهخنورد اما ترک منی کند. پیش
ها امتحان خلق و متایز بنی مؤمننی و منافقنی و کفار است. به خدا سوگند، اگر کسی ی آنعامل بسیار زیاد بوده و از مجله

از طریق حالل، کسب کند بر او مشکل خنواهد بود. فرض کن شخصی می خواهد از صد میلیون تومان خود، دو میلیون خبواهد 
تومان سود کند. این را قرض می دهد و می گوید باید آن منفعت را هم به من بدهی؛ این را خداوند می فرماید ربا و حرام 

الیی را حتی یک کاالی بی ارزش را ضمیمه کند و بگوید این را هم فی است. اما اگر بیاید به آن صد میلیون تومان یک کا
املثل به تو دو میلیون تومان فروختم، این می شود حالل. حال، مشا را به خدا، دین به این سادگی و سهولت را که خداوند عامل 

یز حق و اهل حق نیست، دیگر چه چ قرار داده؛ چرا باید با آن خمالفت کرد و اگر جز حمض نفاق و کفر و شرک و عداوت با
 است! 

پیش رو است که اگرچه بسیار مبحث  وجهاید. هیجان اصلی در حتما از دانسنت این مهه نکات، هیجان زده شده
 تبیینی از آن ارائه گردد ان شاء اهلل تعالی. ،پیچیده و سنگینی است اما سعی می شود که در هنایت به زبان ساده



ی نرخ حق بیمه، تعداد افراد تحت پوشش، میزان خسارات در محاسبه های قمارفرمولوجه چهارم حرمت: استفاده از 
 محتمل و مقدار تعهد در قبال جبران خسارات.

نصیب مردم  ایها هبرهاز آن جهت که این مبحث بسیار ختصصی بود، هر چه بررسی کردم دیدم از ذکر این فرمول 
رت ها خودداری کرده و صرفا به صو شد و فقط دانشمندان و دانشجویان اقتصاد درک خواهند کرد. لذا از بیان آنعادی خنواهد 

 ها ذکر خواهد شد و هدف ما مهنی است که در ضمن مطالب کوتاه، اصل مطلب درک شود.عنوانی، نکات مهم آن فرمول

ی نه سرپوشی بر سر مقدار عمر افراد شرط بندگو ها بدون هیچهای عمر که به وجود آمد تا مدتاولنی بیمه .1
می شد. اما پس از چند دهه فعالیت، امروزه به حسب ظاهر آن شرط بندی را اجنام منی دهند، هر چند 
ظاهر و باطنش یکی است. این در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا بود که نظام اخالقی ایشان موجب 

 تغیری ظاهر بیمه شد.
کل را میزان   یمتغریهای حق بیمه ی متغریهای متنوعی وابسته است.بیمه، به حماسبه ی نرخ حقحماسبه .5

 ای، ریشه در رفتارهایهای بیمهای سرانه نشان می دهد. عوامل اثر گذار بر میزان خسارتمهخسارت بی
ه باز مهان ل کی او . بنابراین ما دو نوع خماطره می یابیم: خماطرهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد دارد

که مبنای حماسبات بر شرط و احتماالت قرار عدم شفافیت و معلوم نبودن ارکان معامله است و دوم آن
 داده شده است.

های ریاضی، قدرت تعینی نرخ حق بیمه، تعداد افراد ها و مدلطور که عرض شد بدون وجود فرمولمهان .0
واهد به عبارتی میزان خطرات جتمیع شده قابل حماسبه خن حتت پوشش، تعداد افراد بیمار و سامل، سن افراد و

 گویی است و صحتمدل، پیش کردکار ای به وجود خنواهد آمد.  ها هیچ بیمهی آنبود و بدون حماسبه
ینی بها بسته به عوامل خمتلف موجود در متغریها و روایی و پایایی خود مدل است. و این در پیشگوییپیش

یعی ها بالیای طبدر زبان اهل دانش جتربی، به آن-های اهلی حوادث آمسانی و عقابرفتارهای انسانی و 
به طور کل ناقص و یا ناکارآمد عمل می کند. هر چند در بسرتهای مجعی و جامعه، کارکرد  -می گویند

 تر می شود. و این است سر جتمیع خطرات و ریسک پولینگ.ها به واقعیت نزدیکآن
وضعیت بیماری  ی، طبیعت دربارهگریی مبتنی بر مطلوبیتبه نام مدل پیش این صنعت هاییکی از مدل در .0

های سالمت تصادفی بر تقاضا برای خدمات مراقبت سالمت، مصرف کننده تصمیم می گرید، زیرا شوک
 تأثری می گذارد.

با  اقتصاددانان ترین عامل مورد حماسبه در بیمه، ارزش مورد انتظار می باشد. در این جا است کهاصلی .2
 حاضر به پرداخت چه مبلغی به عنوان حق ،ی هدفی خود تعینی می کنند که جامعهحماسبات پیچیده

ی گردد  جا معنی مبیمه می باشد تا سود مورد انتظار خود را به طرق گوناگون کسب مناید. در واقع در این
ل و متقاضی مای ،ظار داشته باشد تا افرادی شرط بندی و قمار باید چه نسبتی با ارزش مورد انتکه هزینه

 حضور در این قمار بزرگ باشند.



ند که اهای ابتدایی سعی می کند تا رفتار افراد را در شرایط مطمئن بسنجند، اما خود معرتفبرخی از مدل .6
نامطمئن  تر رفتار را در شرایطرفتههای پیشبه هیچ وجه منی توان این شرایط را ثابت فرض منود. لذا مدل

می سنجند. بنابراین هر دو طرف معامله، در شرایط عدم اطمینان و تکیه بر احتماالت به سر می برند. 
 تر خواهند بود.اند و هر دو به دنبال منافع بیشهر دو بر سر موضوعی شرط بندی کرده

هت رد لیکن به جی دلیل ندابندی در نزد مسلمنی ضروری است و نیاز به اقامهاگرچه حرمت قمار و شرط .7
َا آَمُنوا الَّذینَ  أَی َُّها یای ی شریفه، آیهعرض می شود تیمن و تربک رُ  وَ  اْْلَْمرُ  إ منَّ  اْْلَْزالمُ  وَ  اْْلَْنصابُ  وَ  اْلَمْیس 

است و جز  ید! اینا؛ یعنی، ای کسانی که امیان آورده تُ ْفل ُحون َلَعلَُّكمْ  فَاْجَتن ُبوهُ  الشَّْیطان   َعَمل   م نْ  ر ْجس  
این نیست که مخر و میسر و انصاب و ازالم، رجسی از عمل شیطان است، پس از آن دوری کنید، شاید 

اند که هر نوع قماری حرام و بلکه  ی میسر، نص بر حرمت قمار است. و فرمودهرستگار شوید؛ و کلمه
لبته ترسم قلبت آب شود و ا های قمار را بیاورم میکفر به خداوند عظیم است و اگر خبواهم متام عقوبت

ند اهای شدید و اوصاف غلیظ خموف برای قمارباز ذکر فرمودهباید از معصیت دوری کرد. از بس که عقوبت
 أعاذنا اهلل تعالی من مجیع الشرور و املعاصی.

ه او می ب اصلهای اجتماعی، متولی اصلی دولت بوده و سود معنوی و مالی حجا که در بیمهاز آنوجه پنجم حرمت: 
ها کردن به آن  ها کمکگونه کمک به دولت باطل، حرام است؛ بنابراین حضور در این بیمههر  که نرسد و با توجه به ای

 بوده و حرام می باشد.

رک کفر و ش  حکومتهر چند این وجه و وجه بعدی مربوط به آن دسته از مسلمانان است که در کشورهای با 
 زندگی می کنند، لیکن ایشان هم باید حکم شرعی اعمال خود را دانسته و مطابق آن رفتار منایند.

دقت کنید! آیا هیچ عاقلی راضی به کمک کردن به اهل باطل می شود؟! پس این ضرورت عقال است که کمک کردن 
له و آلبائه  روحی رضا امامحضرت  از جعفرى سلیمان به افرادی که حامی باطل بوده و با حق جنگ می کنند، اشتباه است.

 با مهكارى هرگونه !سلیمان اى: ندفرمود ایشان ؟چیست حکومت براى كردن كار یدرباره نظرتان: پرسید و أبنائه الفداء
طور  . مهانمنایدىم دوزخ مستحق را آدمى و است كبریه گناه افرادی چننی به كردن نگاه. ستا خدا به كفر یمنزله به  حكومت

که این حدیث عظیم نیاز به توضیح ندارد، حدیثی دیگر از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روایت شده است که اگرچه  
کمی طوالنی است اما به جهت آگاهی افراد ذکر می شود. باید دانست که هیچ امری مانند آگاهی و علم، به کمک افراد 

 ی آید؛ اگر علم خود را از منبع حقیقت و راستی دریافت کنید.من

 سرئی آن از اوست، كارگزاران و بیدادگر حكمران به خدمت حكومت، و والیت حرام راه اّما وایشان می فرمایند: 
 كه مردمى بر زارىكارگ ابواب از باىب هر در آنان یرده ترینپاینی تا او كارگزاران از و او دستان زیر و حكمران پریوان تا گرفته

 .ستا هاآن كار متصّدى

 تاس شده حرام آنان، براى كاركردن راه از هاآن با یمعامله و است حرام كارکن عنوان به بودن هاآن خدمت در پس
 مشار به ریهكب گناه ها،آن به كمك گونه هر زیرا بود؛ خواهد عذاب گرفتار شود مرتكب را چیزى چننی زیاد یا كم کس هر و



 هب نیز باطل و شودمى پامیال كامل طور به حقوق و حقّ  بیدادگر، حكمران حكومت در كه است جهت آن از این و آیدمى
 دنش ویران و مؤمنان و پیامربان كشتار و آمساىن هاىكتاب ابطال و فساد و ستم و ظلم اظهار و گرددمى زنده كامل طور

 رآمدزاد فعالّیت و كمك و هاآن براى كاركردن كه است مهنی براى پس شود؛مى رایج او احكام و خدا سّنت تبدیل و مساجد
یف و دیدمی که در متام شد حدیث شر  .مردار و خون خوردن در ضرورت مانند ناچارى روى از مگر است حرام ها،آن براى

چون خوردن خون و مردار توصیف همهنایت آن بزرگوار رخصت کارکردن و کمک به ایشان را در صورت اضطرار و آن هم 
 اند.فرموده

 هر گونه کمک به ظالمان، حرام است.مشابه وجه پیشین، وجه ششم حرمت: 

های باطل خواهند بود که حبث آن  ی اول که مهان حکومتمنظور از ظاملان در این وجه، سه دسته هستند. دسته 
 ی سوم، متام افرادی که از اهل حق نیستند وامثال ایشان است. و دستهی دوم از ظاملان، مالیات گریندگان و گذشت. دسته

یا اگرچه به ظاهر از اهل حق هستند اما در واقع با خمالفت اوامر و نواهی خداوند، خود را از گروه مؤمنان به گروه فاسقان 
 نیز خواهند بود. ضمنا باید در نظر داشت که دالیل موجود در این وجه، دالیل وجه آتی اند.داخل کرده

است و برای فهم  ترین کارهااین وجه نیز مانند وجه پیشنی از ضرورت عقال است که کمک کردن به ستمگران از قبیح
عصومنی رمایشات خداوند متعال و متر شدن مطلب از فاین مطلب نیازی به آیه و حدیث ندارمی. اما به جهت تربک و نیز روشن

 ره خواهیم برد ان شاء اهلل.لوات اهلل علیهم أمجعنی هبص

خداوند عامل در کتاب حمکم خود فرموده و ال ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار؛ یعنی، به سوی ظاملان میل نکنید  
رارت جهنم ی میل به ایشان، باید حکه در این صورت، آتش مشا را در می یابد. مشا ببینید امر چقدر عظیم است که به واسطه

 پس وای به حال خود ایشان از عذابی که در انتظارشان است. را چشید!

 چند حدیث از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روایت شده است:

  این روایت خطر عظیم کمک .نکن کمک آنان به هم مسجد ساخنت برای مسجد؛ بناء علی التعّنهمحدیث اول: 
 ی شیطان می دانند.یشان را هم خانهکردن به ظاملان را بر ما روشن می کند که حتی مسجد ا

   ن؟ستمگرا یاوران هستید کجا:دهدمی سر فریاد ایندا دهنده رسد،می فرا قیامت روز که حدیث دوم: هنگامی
 آنان با را اینان همه است؟ تراشیده آنان برای مدادی یا و دوخته آنان برای ایسرکیسه یا رخیته آنان دوات در لیقه کهآن کیست

باز بنگرید که امام علیه السالم حرمت کمک به ظاملان را تا کجا دقیق می شوند. حتی به اندازه  !کنید حمشور( ستمگران)
 تراشیدن سر یک قلم!

 از ود:ی عربت خواهد بو در هنایت حدیثی از حضرت موسی بن جعفر علیهما السالم نقل می شود که بسیار مایه
 ءشی کلّ :ندفرمود. رسیدمعلیه السالم(  جعفر بن موسی امامحضرت ) اول احلسنابی خدمت :است نقل مهران بن صفوان
... چیز یک مگر است خوب تو چیز مهه ؛...هارون یعنی الرجل اهذ م ن مجالک کراؤک... واحداا  شیئاا  خال مجیل حسن منک
 به خوشگذرانی یا دصی برای یا هوس و هوی برای را شرتهامی :گفتم .دهیمی کرایه هارون یعنی مرد، این به را شرتهایت اینکه



 آیا:فرمود. فرستممی او مهراه را غالمامن بلکه روم،منی وی مهراه نیز خودم و دهممی کرایه مکه راه برای بلکه دهم،منی کرایه او
 باشد، داشته دوست ار  هاآن بقای که کسی بپردازند؟ را تو کرایه تا باشند زنده داری دوست آیا بپردازند؟ را تو کرایه خواهیمنی
 باخرب من ارک از هارون وقتی. فروختم را شرتهامی متام و رفتم:گویدمی صفوان .شودمی وارد آتش به آنان با و است آنان از

 به دیگر انغالم و شده زیاد من سال و سن:گفتم چرا؟ ای،فروخته را شرتهایت امشنیده:گفت و فرستاد من دنبال به شد،
 تو به عفرج بن موسی. ایکرده را کار این کسی چه اشاره با دامنمی هرگز، هرگز،:گفت هارون. کنندمنی عمل خود وظایف

 نبود، تو نیک اررفت اگر! قسم خدا به بگذار، کنار را هاحرف این:گفت کار؟ چه جعفر بن موسی با مرا:گفتم. است گفته
 !کشتممی را تو

ا را دوست هصرحیا داللت می کند بر حرمت میل به بقای ایشان و کسی که بقای آنباری، این حدیث شریف نیز 
 دارد، دوست داشته که معصیت کنند خدا را و از آنان است و با آنان حمشور خواهد شد! نعوذ باهلل.

املان زنده ظی خود هستید آیا دوست دارید که آن حال، مشا را به خدا ببینید که وقتی در حال پرداخت حق بیمه
باشند و هر گاه بیمار شدید، خرج مشا را بدهند و چون به سن بازنشستگی رسیدید، حقوق مشا را بدهند و چون مردید، حقوق 

ن قوتی تان نیز بتوانند از آن استفاده کنند و بلکه خداوند به ایشامشا را به زن و فرزندتان بدهند و باز زنده باشند تا فرزندان
تو سی سال انتظار می کشی و دعا می کنی که او زنده باشد تا به تو حقوق بدهد!   تر ِبانند و هکذا؟!!ند بیشبدهد تا بتوان

ی ال ریفهی شکاش حقوقش حالل بود که اقال انتظار حالل را می کشیدی! پس وای بر تو و صد وای بر تو که مصداق آیه
شور چه که دوست دارد حمشان حمشور خواهی شد. چرا که انسان با آنای و با ایترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار شده

و باید به طور نبود تطور نیست. زیرا اگر اینتر دوست داری. نگو که اینخواهد شد و تو البته ایشان را از خدای خود بیش
طل چطور می خواهی اهل باسخن خدا گوش دهی، نه به سخن ایشان! باید بقای حق و اهل حق را خبواهی، نه بقای ایشان. 

 و ستمگران در دنیا زیست کنند و در آخرت وارد هبشت شوی!

هستی. آیا  ایپس اگر تو را این مهه دلیل و برهان، کافی نیست؛ مرتقب انتقام خداوند باش که در حال بد معامله
رستی، اما گونه می پکنی را اینآخرت را به هبای دنیا می فروشی؟! دنیایی که در آن شصت سال و هفتاد سال زندگی می  
 .گر خواهیم بود ان شاء اهللآخرت باقی را که موتی در آن نیست وا می هنی؟! پس منتظر عذاب اهلی باش و ما هم نظاره

 یقینی تضاد وفراوان مفاسد  نظام، داری است و قطعا در آننظام سرمایه بیمه،منشأ که وجه هفتم حرمت: با توجه به آن
 ؛ حرمت آن شدیدتر می شود.با دین اسالم است

شد.  ی آن فقرا هر روز فقریتر و ثرومتندان هر روز ثرومتندتر خواهندداری؛ یعنی، آن نظامی که حتت سیطرهنظام سرمایه 
حب می  های خمتلف تصاتری از مردم را با روشها، زمنی، مسکن و اموال بیشها نگاه کنید. هر روز صاحبان بانکبه بانک

داری؛ یعنی، آن اند. نظام سرمایهتر شدهتر می شوند اما مردم بیچاره و فریب خورده هر روز فقریتر و ضعیفکنند و هر روز فربه
نظامی که در آن قواننی به نفع ثرومتندان وضع می شود. صاحبان حکومت، ثرومتندان هستند، اگرچه به حسب ظاهر تو بروی 

صول اساسی داری؛ یعنی، نظامی که با ای هنایی و ابتدایی، مهان ثرومتندان هستند. نظام سرمایهنندهو رأی بدهی. اما تعینی ک



اسالم و عدالت اجتماعی در تضاد است. اسالمی که در هر جا توانسته قسمتی از مال ثرومتندان را به فقرا و نیازمندان اختصاص 
 ای آن افزایش ثروت ثرومتندان است؟!داده، چگونه می تواند با نظامی سازگار باشد که مبن

حتما می خواهی اعرتاض کنی که آیا منی دانی در کشوری مانند آملان، بیمه برای افزایش عدالت اجتماعی به وجود  
چون سؤاالتی داری، به منت پیش رو خوب بنگر تا جواب خود را بیابی ان شاء آمده است؟! پس اگر هنوز هم در دل خود هم

 اهلل.

ند اداری است، حرف خودم نبوده. خود صاحبان این صنعت معرتفاین که گفتیم منشأ نظام بیمه از سرمایهاوال  .1
ود منی از خکه هیچ کس پدر خود را اند. چگونه نه و حال آنو در کتب و مقاالت خمتلف به آن اشاره کرده

 راند!
گریی از سقوط شدید جلو  ترین علت به وجود آمدن بیمه، ترین و بلکه شاید بتوان گفت اصلیصلییکی از اثانیا  .5

 داران دچار رکود در فروش نشوند.بوده است. می خواهند تو مهیشه مصرف کننده باشی تا سرمایه مصرف
ود. برای خواهد ب مصرف یراهکار برای افزایش بی رویهجیاد اتر است، های خصوصی بیشثالثا که در بیمه .0

ر اقالم دارویی و تتر است که متایل ایشان به مصرف بیشها هستند واضحگونه بیمهینافرادی که حتت پوشش ا
ی می ی دولتی در یک بیمارستان دولتخدمات درمانی چندین برابر دیگران است. به عنوان مثال، فردی با بیمه

وصی با مبلغ مارستان خصی خصوصی در بیی یک میلیون تومان زامیان کند. اما مهنی فرد با بیمهتواند با هزینه
 پنج میلیون تومان زامیان خواهد کرد.

ی ظاملان مشرده شدند، کمک به ایشان و میل به بقای ایشان و ساخنت مسجد با ایشان، و چون ایشان از مجله .0
هللکات و وقوع فی االمهه و مهه مصداق گناه کبریه و در هنایت دخول در آتش خواهد بود أعاذنا اهلل تعالی من 

 دالیل آن گذشت.

 با توجه به اجباری که بر افراد برای پرداخت حق بیمه وجود دارد، حرمت آن شدیدتر می شود. وجه هشتم حرمت: 

د پرداخت  ی افراد را از جیب خو ترین مبلغ حق بیمهمنظور از اجبار چیست؟ به عنوان مثال کارفرما موظف است بیش
که در صورت عدم رضایت کارفرما یک ظلم خواهد بود حساب می آید؛ حال آن کند. شاید این از دید کارگران، یک حق به

 ناک خواهد شد.و مال به دست آمده، غصبی است و لذا متام مال جتمیع شده حرام و یا اقال شبهه

پرداخت ت به ، نسبشان و دالیلی از این قبیلبودن مقدار حقوقکارگران نیز به دلیل کم  بسیاری از ، حتیجدای از آن
بی جتمیع ربطی به مال غص عدم رضایت در معامله، موجب حرمت آن استی حیاتی که حق بیمه حتت فشار هستند. این مجله

جا کارفرما و کارگر که با اکراه حق بیمه را پرداخت می کنند، راضی به معامله نبوده شده ندارد و موضوع جدایی است. در این
 ی بدون رضایت در حالت عادی، حرام و فاسد خواهد بود.و بدون هیچ ریب و شکی، معامله



که   ی باشدم نوعی مالیات بر حقوق و دستمزدی دریافتی که با توجه به میزان حقوق تعینی می شود، حق بیمه .1
نابراین ب منی اجتماعی می گردد و این افزایش ثروت، موجب افزایش مصرف خواهد شد.أباعث افزایش ثروت ت

 مالیات هم دارمی.جا یک ما این
ط خ جدای از حبث عقلی و شرعی، در علم اقتصاد نباید طوری از افراد مالیات گرفت که درآمد ایشان به زیر .5

 ی ما زیر خط فقر به سر می برند.که می دانیم بسیاری از افراد جامعهکشیده شود. حال آن  فقر
خواهد شد. پس چه خواهد بود حال مالی   چون مالیات، مال غصبی است لذا حق بیمه از این طریق هم غصبی .0

 که جنس در جنس در جنس است!
یمه را کارفرما ترین حق بمی باشد. بیش سه گروه ضمنا بارها عرض شد که حق بیمه، ترکیبی از پرداخت توسط .0

 ی تأمنی اجتماعی کارگران و کارمندان می باشد.باید پرداخت کند و سپس فرد و دولت. البته این در بیمه
هیچ  ارفرماکاین طور هم نیست که  مان نکنید که کافرما هم حق بیمه را آن طور که باید پرداخت می کند و گ .2

یمه )در بمبلغ حق در هر دو حالت وجود حق بیمه و افزایش زیرا او راضی به این کار نیست. ای نکند. مقابله
سعی می کند از طرق خمتلف از بار اضافی آن  وارد می گردد(بر وی هر کدام به نسبت خودشان و فشاری که 

رمایان ی اقدامات کارفاز مجله سرمایه بری به تولید و ی دستمزدها، کم نشان دادن شاغالنفرار کند: کم اظهار 
 می باشد.

ر افزایش منابع یران به منظو در ابرای افزایش سود و جتمیع هبرت خماطرات می بایست منابع بیمه افزایش یابد اما  .6
رآمدهای دافزایش و  کاهش نرخ تورم  ،افزایش حداقل دستمزدها ،هافزایش تعداد بیمه شدهاای جز چارهای یمهب

یمه، تری وارد شود تا با افزایش تعداد افراد حتت پوشش بپس باید بر افراد، فشار بیش گذاری وجود ندارد.سرمایه
افزایش دستمزدها و کاهش نرخ تورم و افزایش درآمدهای منابع ایشان گسرتش یابد. زیرا سه مورد بعدی، شامل 

 گذاری، تقریبا غری قابل وصول می باشند.سرمایه

رداخت ای را عالوه بر اصل مبلغ باید پمالی تعیین شده یجریمهوجه نهم حرمت: در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، 
 نمایند که از مصادیق قطعی ربا می باشد.

بیمه، الزام بیمه شده به پرداخت حق بیمه در زمان معنی است به صورتی که اگر ی ربوی بودن یکی از دالیل ساده
آن را پرداخت نکند می بایست به ازای تأخری در پرداخت، مبلغی را به عنوان جرمیه پرداخت مناید. این جرمیه، عینا 

ی تر بررسی می کنیم، حرمت آن شدیدتر مهر چه بیش ربا است و بنابراین معامله را فاسد و باطل و حرام می کند.
 شود.

لی نداشته و گونه توجیه حالکه هیچ  بعد از فوتبازنشستگی، از کارافتادگی و حقوق حقوق وجه دهم حرمت: دریافت 
 از مصادیق ربا است.

آن  مصرفاست. چرا که ثابت کردیم مال به دست آمده از بیمه حرام بوده و لذا اکل مال حرام وجه یازدهم حرمت: 
 حرام خواهد بود.



ام می های دریافتی انجهای بیمه با حق بیمههایی است که شرکتگذاریو سرمایه نوع معامالتوجه دوازدهم حرمت: 
 دهند.

اند که موجب ربا است. اما از آن جهت که تر عرض شد که بعضی از علماء، حرمت بیمه را از این جهت گفتهپیش
بیمه با پول افراد اجنام می دهند، معامالت ربوی است و لذا سود حاصل از آن نیز حرام خواهد بود. های معامالتی که شرکت

 اند.اند و حق هم گفتهها نیز تسری دادهو این را بعضی به بانک

ی یا تجمیع و یک کاسه کردن خطرات، حرمت بیمه شدیدتر مریسک پولینگ ی وجه سیزدهم حرمت: با توجه به قاعده
 شود.

ی خطرات و کاهش سهم خطرات از این کاسه بنا شده، متام مبانی جا که صنعت بیمه بر مبنای افزایش کاسهاز آن  
؟ ؟ افراد باالی پنجاه سال، چقدر زنده می مانندر اساس قواننی احتماالت است. آیا تو فردا مریض می شویحماسباتی ایشان ب

رق های باربری چقدر احتمال غل چقدر احتمال زامیان دارند؟ این کشتیچقدر مریض می شوند؟ افراد بنی بیست تا سی سا
شدن دارند؟ این پزشکان چقدر احتمال دارد مریضی را نقص عضو کنند یا بکشند؟ و هکذا و بر این اساس، تعینی می کنند  

ی آن حمتمالت مهه اشد وی پرداختی فرد حتت پوشش و پرداخت جربان خسارات از طرف بیمه تا چه سقفی باید بکه حق بیمه
 و مبهمات بوده است.

 ی بیمه که حرمت آن را مضاف می کند.وجه چهاردهم حرمت: نقض قوانین خودساخته

جا چند مورد از قوانینی که در بیمه نقض می شود بیان کرده تا مشخص شود که حتی بر فرض رد متام در این
 د بود.اشکاالت، باز هم بیمه حملی برای خطا و حرمت خواه

 های موجود،افراد سامل، حذف پوشش بیماری انتخاب خطر و دست چنی کردن: های خصوصیبیمهخصوصا در  .1
 ها، خارج کردن بیماران از لیست بیمه و فروش به افراددریافت پول زیاد از افراد پرخطر و عدم توان خرید توسط آن

ا قرار ههای خود را در طبقات باالی ساختمانشرکت های خصوصیسامل. به عنوان مثال، برخی یا بسیاری از بیمه
 .دمنودنهای قلبی و تنفسی استفاده می می دادند. ایشان از این روش برای حذف افراد مبتلی به بیماری

. در ترین احتمال خطر را دارند: در این حالت، افرادی حتت پوشش بیمه باقی می مانند که بیشانتخاب معکوس  .5
 یمه خیلی زود ورشکست خواهد شد.این صورت شرکت ب

منایند.  تری مصرف: در این حالت، افراد سعی می کنند خدمات درمانی و اقالم مصرفی و دارویی بیشخماطره اخالقی .0
کار، بههای تی دیگری وجود دارد که در آن افراد یا گروهزیرا بیمه ایشان را پوشش می دهد. در کنار این، پدیده

ی افراد خمتلف خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش می رسانند. یا ی بیمهرا از طریق دفرتچهداروهای گران قیمت 
ی نقلیه، کاال و جتهیزات خود آسیب می زند تا خسارت آن را به مبلغ باالتری از بیمه فرد و سازمان به منزل، وسیله

 دریافت مناید.



در مورد  و ی سالمت، توسط پزشکاندر مورد بیمه به عنوان مثال : در این حالت کهعرضه کننده تقاضای القایی .0
یش آمده جمبور ی پاجنام می شود، فرد بدون اطالع از مسأله هاکار در منایندگیی اتومبیل، توسط سرویسی بدنهبیمه

برود. فرض   آنی به خرید اقالم مصرفی و خدمات مازاد بر نیاز می شود تا به صورتی سود آن به جیب عرضه کننده
که اگر این دسته از   اندیک شرکت پخش دارویی ویزیت شده و به او پیشنهاد دادهکنید پزشکی که در حنی بازاریابی 

داروهای خاص را به این مقدار مشخص بفروشی، تا سقف معینی از سود به تو تعلق می گرید. این پزشک سعی می  
 وع داروها را بنویسد تا از مزایای آن هبره بربد. ی بسیاری از بیماران خود، این نکند در نسخه

 هاحلفصل چهارم: راه

ه طور مفصل ارائه مناییم. البته ما ب دغدغه برای جایگزینی بیمههایی صحیح و بیحلدر این فصل قصد دارمی که راه
حبث منی کنیم و فقط به امهات مطلب اشاره می کنیم. اما از متام مردم تقاضا می کنیم که در راستای عملیاتی کردن این 

 ها را بگرید تا ان شاء اهلل خالصی عظیم حاصل گردد.ای از آنها هنایت جد و جهد را به کار برده و هر کسی گوشهحلراه

ت آن توضیح داده شد. خصوصا نوشنت قرارداد به صور  قرارداد به شکلی که حالل باشد و بعضی از صور تنظیم حل اول:راه
ی اصال خداوند مهربان مصاحله را قرار داده تا تو آسوده باشی. یک به حلیت این عقد بسیار کمک می کند. و یا هبه مصاحله

از علما می فرمودند خداوند عامل، عقل را از کفار و فساق گرفته. زیرا ایشان می توانند مهان سود دْلواه را از راه حالل به دست 
وی رند و می خواهند اثری از دین ایشان بر ر آورند، اما از شدت کرب و خنوتی که دارند و به خاطر خمالفتی که با مسلمانان دا
 زمنی نباشد، خود را گرفتار ربا می کنند و در نتیجه هالکت خود را رقم می زنند.

 افتادن در شرایط اضطراری و خممصه که عرض شد باب وسیعی است برای مؤمنان. حل دوم:راه

 های دولت.کمکاستفاده از   حل سوم:راه

 ی آن مسلمانان به یاری یکدیگر بشتابند:هایی که خداوند در دین اسالم قرار داده تا به واسطهمشارکت حل چهارم:راه

ز ماحیتاج که ا: کمک کردن به دیگران و اغلب به خویشاوندان نزدیک از مقدار زیادتی مال خود تا بدون اینانفاق .1
 خود کم کند به ایشان کمک کرده باشد.

ام مامیلک خود را دو قسمت کرده و یک قسمت آن را به برادر امیانی خود ببخشد. : در این حالت فرد باید متمواسات .5
 وا أسفاه! کیست که حقوق برادران خود را ضایع نکند؟!

جا باید برادر امیانی خود را بر خود ترجیح دهی و به او اکثر و حتی متام ما میلک خود را ببخشی. البته : در اینایثار .0
باشد، از تو منی پذیرد. چه بسا علمای بزرگواری که در طول عمر خود دو یا سه بار در  او هم اگر نیاز نداشته

 ی خود را باز گذاشته و فقرا متام لوازم ایشان را می بردند اعلی اهلل مقامهم الشریف.خانه

داخت می  حقوق را پر پرداخت حقوق شرعی نیازمندان که بر تو واجب یا مستحب می باشد. اگر متام مردم این  حل پنجم:راه
 کردند، دیگر نیازمندی بر روی زمنی نبود:



ه فقرا علق ب: یک دهم از بعضی از اموال تو به طور واجب و بعضی دیگر به طور مستحب در هر سال متکاتز  .1
 است! چرا زکات مالت را منی دهی تا برکت بر زندگی تو و ایشان جاری شود؟!

صف است که در واقع ن و بعضی از اموال معنی ی کسب و کارسود ساالنهی : پرداخت یک پنجم از باقیماندهمخس .5
آن که یک دهم باشد خمتص علما و یک دهم دیگر مال فقرای سادات می باشد و علما نیز آن را در مسریهای 

 صحیح و برای فقرا خرج می منایند.
  ، بر اموال مشا مؤمننی صدقاتی قرار داده: و فی أمواهلم حق للسائل و احملروم. خداوند عالوه بر مخس و زکاتصدقات .0

ها از ضررهای جانی و مالی در امان خواهید بود و به خداوند نزدیک می شوید. آری، کمک  ی آنکه به واسطه
 کردن به برادران و خواهران خونی و امیانی از هبرتین کارها است. و این منحصر به کمک مالی نیست.

ی مردم های خرییهها توسط وجوهات شرعی و پرداختآنتأمنی مالی  که  رایگان هایتاناندازی بیمارسراه حل ششم:راه
اجنام شده و نریوی کار آن نیز به صورت افتخاری می باشد. گمان نکنید که این امری نشدنی است. خبواهید، آستنی باال 

یک   کاری بکنید. یک قدم خریی بردارید.بزنید، وسط کار بروید؛ آن وقت می شود. آخر مشا هم باید در این جامعه یک  
 کردار نیکی از خود به جای بگذارید.

 اندازی نظام سالمت ملی.راه حل هفتم:راه

ها است کشورهای اسالمی از اسالم حقیقی دور مانده و کشورهای کفر و شرک به از عجایب عامل است که قرن
دگی که شاید که از منظر کیفیت زن ایسلند را در نظر بگرییدفرامنی آن عمل می کنند. کشور سلطنتی سوئد و یا کشور 

در  ها قرار دارند. آیا می دانید در سوئدترین شاخص سالمت مردم یک کشور معرفی کرد در باالترین ردهبتوان آن را مهم
مت آموزش، سالداری از والدین مسن خود، حقوق و کمک مالی دریافت می کنید؟ آیا می دانید در این کشور، ازای نگه

 کیفیت قرار دارند؟! ی باالیی از  فردی و هوا در درجه

مقایسه کنید با کشور خودمان و یا کشور عراق، سوریه، مین، عربستان، مصر، لبنان، پاکستان! آه آه! چه بگومی و از 
 می به دعا کردن وانشسته چه شکوه کنم! از ما است که بر ما است! اگر خودمان خبواهیم می توانیم هبرت زندگی کنیم، اما

 معنای دعاکردن را هم منی دانیم.

ارای نظام ربالیست و دداری و به شدت لیباز مشا یک کشور به شدت کاپیتالیست و دارای نظام اقتصادی سرمایه
دخالت را از  حق و بازار آزاد خود، خواهانه به نام انگلیس را در نظر بگریید. کشوری که در نظام اقتصادییسیاسی آزاد

دولت گرفته و در نظام سیاسی خود مبتنی بر آزادی افراد است، در نظام سالمت خود به شدت سوسیالیست است و 
را می شود اندازی و اجگرایی است. نظام سالمت انگلستان که به صورت یکپارچه از جانب دولت راهاعتقاد او بر جامعه

 ر آن نیازی به بیمه وجود ندارد.متام اقشار جامعه را در بر گرفته و د

های بسیاری را تدوین کرده و بندی کشورها از منظر سالمت، شاخصجهانی سالمت برای پایش و درجه سازمان
ای هها را با آن اعداد بسنجد. اما کشور انگلستان فارغ از شاخصبرای هر یک عدد مطلوبی قرار داده است تا آن شاخص



د را از سطح جهانی به مراتب هبرت در نظر می گرید تا مهواره در سطح باالتری از سالمت آن سازمان، اعداد هدف خو 
 جهانی قرار بگرید و به مهنی دلیل ِمکن است حتی نام آن را در فهرست کشورهای با سالمت مطلوب نبینیم.

ا می باشد. هالنه برای بیمهکه جایگزین بسیار خوب، در دسرتس و عاق  انداز سالمتهای پسصندوق اجیاد حل هشتم:راه
یاری در های ضعیف مشا، کشورهای بسزمان با نگاههای من با نگاه متسخر نگاه کنید. اما همحلشاید برخی از مشا به راه

 باورهای اصیل مشا می باشند.داری در حال چپاول مال و ها هستند و کشورهای سرمایهحال اجرای این طرح

 که برای پرداخت برخی از دیات مورد استفاده قرار می گرید.  عاقله نظام حل نهم:راه

 احلسنه که در واقع ربا است.هایی به اسم قرضی واقعی و نه واماحلسنهقرضاعطای  حل دهم:راه

 های با عنوان نفقه، ارث و تعاون.برخورداری از پرداخت حل یازدهم:راه

حل را خداوند به حقری اشاره فرمود در حالتی که آن را گوارایی است و این راهحل شریین و  که حقیقتا راه  حل دوازدهم:راه
ی بیمه حرام است و منفعت آن نیز حرام، لیکن عالوه بر شرایط فراموش کرده بودم. و آن این است که اگرچه حکم معامله

 تری نیز در شریعت برای استفاده از آن وجود دارد. اضطرار، یک طریق ساده

دفرتچه که   یام خرید یک کاال یا خدمت مشمول بیمه، تو در واقع بر ذمه خریداری می کنی؛ یعنی، آن برگهدر هنگ
 ای. لذا آن خرید، یقینا حالل است و در نتیجهکنده می شود، در واقع مانند یک برگه چک است که تو به فروشنده داده

ی تو مشغول است. مگر ض با پول حالل جربان نشود، ذمهخوراک و درمان تو حالل شده است. بله، تا زمانی که آن قر 
ری است. حل ساری و جاچننی در رابطه با حقوق بازنشستگی نیز مهنی راهراضی باشد. هم حرام که فروشنده، به آن مالآن

 و احلمد هلل.

 خاتمه:

اده منی  ها استفها از این راهآنقدر ساده است، پس چرا های شرعی بیمه اینحلامیدوارم برای مشا سؤال نشود که اگر راه
عد از ختریب عقاید بشاید منی دانید که ختریب دین می کوشند و ناک اشاره کنم که بسیاری در کنند. زیرا باید به این مطلب درد

لب ین مطچننی به اترین ضربه را به صدور و اجنام اعمال خری و نیک می زند. همیک فرد، اجیاد مال حرام در زندگی، بزرگ
ه شیطان ایشان کاند و بر می خیزند مانند آندردناک اشاره کنم که امروزه بسیاری تا نان حرام خنورند، گویا نان گوارایی خنورده

در  ام واجنام داده جداگانهی ای دو مورد ذکر شده، در رسالهرا جمنون کرده است. تفصیل جواب این مطلب را به عالوه
 سایت موجود است.وب

روری پیک خورده باید جنبید. آری! جنبشی در قلب خود راه بیندازید و خود را جبنبانید! از تن ،اگر انسان هستیددیگر 
زار بار ی خود و تسبیح برداشته هفایده کردن جز خسارت، چیزی عایدتان خنواهد شد. اگر بنشینید در خانهو آرزوهای بی

و  که اقدامی کنید. باز اگر تسبیح داریددهان مشا گذاشته خنواهد شد، تا آنبگویید من نان می خواهم، اصال و ابدا نان در 



مکرر بگویید من می خواهم آدم خوبی باشم، اما کاری نکنید، تسبیح مشا بر فرق سرتان کوبیده خواهد شد که چرا آرزوی بی 
 عمل داری.

زکریای رازی هم مسلمان بود و الکل را کشف  جابر بن حیان هم مسلمان بود و کیمیاگری آموخت. آخر ما مسلمانیم، 
دان و منجمی بود! ابن سینا هم مسلمان بود و دیدید که در طب چه غوغایی چنان ریاضیکرد! بریونی هم مسلمان بود و آن

دانی! ضییاچنان ر به پا کرد! شیخ هبایی هم مسلمان بود و در یک محام او متام دنیا سردرگم بودند! خیام هم مسلمان بود و آن
چنان اشعاری گفت که در دانی! حافظ هم مسلمان بود و آنچنان منجم و ریاضیخواجه نصریالدین هم مسلمان بود و آن

امی. در دهی خود کر امی و کسالت و تنبلی را پیشهآری! از ما است که بر ما است! خودمان نشستهاند!  حکمتش مهه حریان
زت و شان حک شده بود، مردم مسلمان ایران با عاهلل بر روی نشاننبال کاالهایی بودند که زمانی که اروپاییان، شتابان به د

 ها است که این معادله عوض شده است!ورزی، جتارت و خریاندیشی مشغول بودند اما قرنافتخار به دانش

می و های علجا داشت می مردم و این مهه عقب نشینی ،هامی مالمت نکنید که در عوض شکایتمرا به خاطر شکایت
لیل و فاسد های قشان به نیکی آراسته بود، امروز خود را اسری متاعمنی دیدم. مردمی که نام عملیاتی را از برادران و خواهرامن

 رتر بودند.تولیدشان سزاواهایی که ایشان برای ساخت و تباهی ایشان است. متاعاند که قصدش فقط و فقط دنیایی کرده

نگویید که فالن طراح در فالن شرکت یا فالن مهندس در فالن سازمان چه کرده است! نه! خودت را برامی بازگو کن! چند 
ای؟! اصال می دانی شکست خوردن در راه هدف چیست؟! تا حاال شده بعد از بار تالش کردی! اصال شکست هم خورده

آن برخاسنت را چشیده باشی؟! چه می گومی و برای که می گومی! در خانه اگر کس است، یک یک شکست برخیزی و شریینی 
 حرف بس است.

قدر اصرار و ابرام داشته باشیم. افسوس که باید وقت عزیز را صرف مطالبی کرد که جزء باره اینافسوس که باید در این
س  شعور باشد، بلکه برعکنکنم کسی مدعی نداشنت اولیات هر مسلمان و بلکه هر انسان صاحب شعوری است. و گمان

ی شعور وافر و عقل کامل هستیم و مهه خود را عقل کل می دانیم. به هر حال، عقب ماندگی ذهنی، علمی، تقوایی، مهه مدع
 اند شنوندگان!اخالقی، انسانی، اجرایی، مدیریتی، مهه و مهه، ما را وادار می کند به سخن گفنت و چه کم

 لیه السالمع را هم که نوشتم از این باب بود که باید امر معصومنی بزرگوار صلوات اهلل علیهم أمجعنی را زنده کرد. امامها این
 و گریدب یاد را ما علوم: ندفرمود بكند؟ را كار این چگونه: پرسیدند. كند زنده را ما امر كه را كسى كندرمحت خدا: ندفرمود

مردم چون شریینی کالم ما را درک کنند، خود ایشان به ما مایل خواهند شد. باری، چون آن بزرگواران دوست . بیاموزد مردم به
ده مند باشند. مهواره در تالش و کوشش و کمک به یکدیگر دیداشتند که مسلمانان مهواره با عزت باشند، مهواره قوی و ثروت

ی علم و ای خود را از فراگری ای داشنت این مهه، جایز نیست که حلظهشده و درجات باالی دنیا و آخرت را تصاحب کنند. بر 
 دانش آسوده ببینید.

انا العبد  ف وقلبی ضعی کار و چشمی کسل وو ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم. نگاشته شد به دستی گناه
 السید حممد املهدی غفر اهلل له و لوالدیه و جلمیع املؤمننی.


