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 المستخلص

همم ض العي عبر استنهايحرص اإلسالم على تحقيق األمن والّضمان االجتما

اليف لتّكمن أجل تحقيق كفاية كل إنسان لنفسه ومن يعول بل جعل ذلك من ا

 ى أوجبألخراالّشرعية  الواجبة، وفي حال عجزه وعدم كفاية موارد التّكافل 

ولكن بسبب  على الّدولة تحقيق هذا األمر وجعله من حقوق المواطنين عليها،

 ألفرادق بااتها، وزيادة المخاطر التي تحيضعف الحكومات وتخلّيها عن واجب

ألمان اقيق العاملين وغير العاملين، فقد أوجدت الحكومات أنظمة بديلة لتح

تياري واالخ مليناالجتماعي منها نظام الّضمان االجتماعي بشقيّه اإللزامي للعا

 لغير العاملين.

امن التضووال شك أن الّضمان االجتماعي اإللزامي قائم على التكافل     

 )تياري االخ الّضمان االجتماعياالجتماعي  وليس المقصود منه التربح، أّما 

ح لتربابناًء على البنود المنضمة له( هو نظام معاوضة قائم على أساس 

  رعيةيحتوي على العديد من المحظورات الشّ ، وليس نظام تكافلي تعاوني

ت جاالمالستثمار في تحت ما يسمى بالغرامات أو الفوائد، أو عن طريق ا

ه ان هذ، لذلك جاء هذا البحث لبيكثيرة دون مراعاة للضوابط الّشرعية 

 المخالفات الّشرعية  واقتراح بعض البدائل لها. 
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Abstract 

 Islam is keen on achieving security and social 

security across both the motivation to achieve 

adequacy of every man for himself and 

dependents, even makes it ObligatoryinSharia,In 

the case of incapacity and inadequate of other 

Takaful resources enjoined the state to achieve 

this and to make it out of the citizens' rights, But 

because of weak governments and abandonment 

of its duties, And increase the risks that Afflicting 

the working and non-working individuals, however, 

governments have created alternative systems to 

achieve the social safety net, Including social 

security system, both  the compulsory for workers 

and  the optional for non-workers. 

 

 There is no doubt that the mandatory Social 

Security based on social solidarity and is not 

intended to profiteering,butThe OptionalSocial 

Security (depending on its regulation terms) is 

exchanging benefits  system based on profiteering 

system and is not a symbiotic norcooperative, 

Contains many legitimate prohibitions under the 

so-called fines or interest, or by investing in many 

areas without taking into account the legitimate 

controls, so this research was to demonstrate the 

legitimacy of these irregularities and suggest some 

alternatives. 
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 المقدمة
ى آله وعل الحمد هلل على نعمه وآالئه والصالة والسالم على رسوله الكريم

 وصحبه الكرام وبعد.
تّى لقد حرصت الّشريعة اإلسالمية للمحافظة على النفس  البشرية بش

حفظها بمرت أالوسائل، بل جعلتها من أهم المقاصد الّشرعية  األساسية التي 
عها ى إيقادي إلمن شأنه إدامتها ومنع كل ما يؤبعد الدين، وذلك بتوفير كل ما 

ل أن ن أجبالتهلكة. لذا نجد التشريعات أوجبت العمل على كل شخص قادر، م
ين آلخرليحقق هذا المقصد بتحقيق كفايته، وبالمقابل حرمت عليه مد يده 

 إذا كان لة، إالّ لّدوطلباً للمساعدة من أموال الّزكاة أو الّصدقات أو حتى أموال ا
 جتماعياال غير قادر على العمل لسبب من األسباب، وهو ما يسّمى بالتّكافل

 أو الّضمان االجتماعي.
إال أنّه في ظّل تطّور الحياة وتعدد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها 

اإلنسان كلما زاد التّقدم العلمي والتّكنولوجي، ومع انتشار ظاهرة التّفكك 

مجال مواجهة المخاطر االجتماعية التي  األسري وانحسار دور األسرة في

تواجه األفراد، وافتقاد الّدولة ألهم مصادر تمويل الّضمان االجتماعي العام، 

كان البّد للدولة من التّدخل في البحث عن أنظمة بديلة تسد حاجة رعاياها وال 

سيما العاملون منهم من أجل حمايتهم من تلك األخطار وتوفير الحياة الكريمة 

م. وكان من ضمن هذه الدول المملكة األردنية الهاشمية التي أخذت بنظام له

والذي مر بعدة مراحل  1الّضمان االجتماعي الخاص )التأمين االجتماعي(

وتعديالت حتى وصل إلى صورته التي تطبّق في أيامنا هذه، حيث أصبح 

ظلة يشمل العاملين في القطاع الحكومي والخاص حيث يكون اشتراكهم تحت م

على  ليهإ االنتسابكما يشمل غير العاملين حيث يحق لهم  (1) إلزامياالتأمين 

االجتماعي لجميع  الّضمانمن أهمية  غموعلى الرّ (، 2) أساس االختيار

                                                             

 تمماعياالج فالّضممان الختياري،ا االجتماعي والّضمان الجبري االجتماعي الّضمان بين فرق هناك 1

 أو انفسم  الدولمة تنفيمه  علم  ويقوم الدولة، سلطان من قوته يستمد زمني قانوني نظام هو الجبري

 علم  الصما  القطما  أو الحكمومي القطما  فمي يعمم  شمص  كم  يجبمر بحيم  العاممة هيئات ما إحدى

 الو والتقموى البمر أسما  علم  األفمراد بمين والتضمامن التعماون تحقيم  منمه والمقصود فيه، الدخول

 نمم األكبمر الجمء  بمدف  العمم  صماحبة الج مة أو الدولمة تقموم حيم  المرب،، تحقي  ورائه من يقصد

 . االشتراكات

 أن إال تمدير ، التمي همي الج مة نفم  أن ممن المرمم وعلم   االختيماري االجتمماعي الّضمان في بينما

 سمةالمؤس وافقم  مما فمذاا بطلمب، بمه باالشمتراك يرمب من يتقدم بحي  اختياري يكون فيه االنضمام

 يريمد المهي المدخ  قيممة ممن% 14.5 ب يقمدر اشمتراكا قانون ما بموجمب عليمه فرض  اشتراكه عل 

 همها نمم جء  أي الدولة تتحم  وال االشتراك، قيمة زاد الدخ  هها زاد وكلما أساسه، عل  االشتراك

 .االشتراك
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ً   النّظاماألفراد إال أن هذا   يوجدوخاصة في جانب من ينتسبون إليه اختياريا

 . الّشرعيةبه بعض المحاذير 

 الموضو  : أهمية

االختياري لهذا  لالنتساب  الّشرعيةاألسس  بيانهذا البحث ل جاء  

 بيانوها، المشمولين ب هوبيان مدى شرعية مصادر تمويله وخدمات ، النّظام

 حتىها ل  الّشرعيةفيه ووضع بعض الحلول  الموجودة  الّشرعيةالمخالفات 

 تكون معامالت المنتسبين خالية من هذه المحاذير.

 : الدراسة مشكلة

 الّضمانفي   الّشرعيةمشكلة الدراسة بوجود بعض المخالفات  تكمن

بناء نه، وحيث مصادر تمويله وخدماته وبعض قواني مناالجتماعي االختياري 

 على ذلك جاء هذا البحث لإلجابة على األسئلة التالية:

ام ين نظاالجتماعي اإلسالمي، وما الفرق بينه وب الّضمانحقيقة  ما -1

 ؟تماعيالتأمين االج

االجتماعي  الّضمانالتي يقوم عليها  األسسمدى مشروعية  ما -2

 ؟ الّشرعيةوما الحلول  ،االختياري

فر  يغتالاالجتماعي االختياري عقد تبرع أم عقد معاوضة  الّضمان هل -3

 فيه الغرر؟

 الدراسة : أهداف

 االجتماعي والتأمين االجتماعي. الّضمانالفرق  بين  بيان -1

 ومدى االجتماعي االختياري الّضمانقوم عليها األسس التي ي بيان -2

 مشروعيتها.

 األسس التي يقوم عليها الّضمان لجعلما يمكن فعله  اقتراح -3

 . الّشرعيةمع األحكام  متوافقةاالجتماعي االختياري 
----------------------------------     

 .16(،  4ادة رقم )م، الم2014( لسنة 1االجتماعي، قانون رقم ) الّضمانقانون  (1)

 17  ( أ( فقرة ) 7م، المادة رقم )2014( لسنة 1االجتماعي، قانون رقم ) الّضمان قانون (2)

 :البح  من ج

باط االستنيل وسلكت في بحثي هذا المنهج العلمي القائم على االستقراء والتحل

 واالستدالل.

 : السابقة الدراسات
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قف ومو ن االجتماعي اإللزاميلقد كثرت الدراسات التي تتحدث عن الّضما

 وبيان ردنيالّشريعة اإلسالمية منه، ودراسة قانون الّضمان االجتماعي األ

ان الّضم وضوعاألحكام المتعلقة به، إال أنّي لم أجد دراسة مستقلة تناولت م

 ، إالّ  رعيةاالجتماعي االختياري بكل تفصيالته ومدى موافقته لألحكام الشّ 

 لحقيقيضع اة  المبعثرة هنا وهناك والتي لم تبين الوبعض الفتاوى الّشرعي

 لهذا النّظام .

ن ري ملذا فقد تناولت في بحثي هذا موضوع الّضمان االجتماعي االختيا

ذا همواد  على الناحية الّشرعية ، حيث تمتاز هذه الدراسة باإلطالع التفصيلي

حكام ها لأللفتمخا النّظام  وتحليلها وبيان تفصيالتها وبيان مدى موافقتها أو

 .تمدةالّشرعية  مّدعماً ذلك بآراء الفقهاء من مضانها األصلية المع

 : البح  خطة

اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في مبحثين وتحت كل مبحث عدد من 
 المطالب، وهي على النحو التالي:

 ره:مصادالمبحث األول : مفهوم الّضمان االجتماعي وموقف الّدولة منه و
 األول : مفهوم الّضمان االجتماعي لغة واصطالحاً.المطلب 

 ا.رادهالمطلب الثاني : دور الّدولة في تحقيق الّضمان االجتماعي ألف
 المطلب الثالث: مصادر تمويل الّضمان االجتماعي.

 المطلب الرابع : اآلثار االقتصادية للضمان االجتماعي.
 ياري.الختان االجتماعي المبحث الثاني : أراء الفقهاء في مشروعية الّضما

ان لّضمالمطلب األول : أدلة القائلون بجواز االشتراك االختياري في ا
 االجتماعي.

 ياري.الختالمطلب الثاني : المحظورات الّشرعية  في الّضمان االجتماعي ا
 المطلب الثالث : التّرجيح

 الخاتمة والنتائج.
له أن يجعومين سالم والمسلوأخيراً أسأل هللا أن يجعل في هذا العمل خدمة لإل

 يب.ع مجخالصا لوجه الكريم وأن ينفعنا به في الدنيا واآلخرة إنّه سمي
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  الأول المبحث

 ومصادره منه الّدولة وموقف الاجتماعي الضّمان مفهوم

 المطلب األول : مفهوم الّضمان االجتماعي لغة واصطالحاً.

 ا.رادهان االجتماعي ألفالمطلب الثاني : دور الّدولة في تحقيق الّضم

 المطلب الثالث: مصادر تمويل الّضمان االجتماعي.

 المطلب الرابع : اآلثار االقتصادية للّضمان االجتماعي.
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 األول المطلب

 واصطالحا   لغة االجتماعي الّضمان مف وم

ِميُن: اْلَكِفيُل. َضِمَن الّشيَء َوبِِه َضْمناً  الّضمان لغة يأتي من ضمن: الضَّ
نَه إِياه: َكفَّلَهوضَ  َعايَةَ 1َماناً: َكفَل بِِه. وَضمَّ ، وجاء في 2، أو الِحْفَظ َوالّرِ

 .3المعجم بمعنى قيام الّدولة بمعونة المحتاجين
أما كلمة االجتماعي فيقصد بها: اجتماع أفراد من الناس بصفة دائمة في 

صادية مكان ما من األرض ينشأ بينهم ضروبا من العالقات الروحية واالقت
 .4والثقافية

ً فعلى الرغم من أنه لم يرد هذا  أما تعريف الّضمان االجتماعي اصطالحا
عرفوا فحواه،  المصطلح عند أحد من الصحابة أو الفقهاء األوائل إال إنهم

 *وفهموا مدلوله وعملوا به وأمروا بتطبيقه، كما سيمّر معنا الحقاً.

 ثيرة من ا:أما عند المعاصرين فنجد أن هناك تعريفات ك

" ضمان الّدولة للمحتاجين من مواطنيها حّد الكفاية تؤديه لهم من ميزانيتها 
، وعّرفه البعض بما 5العامة دون أن يشترك أفراد المجتمع بأداء قسط معين"

(، حيث إّن حياة اإلنسان مليئة insuranceيمكن القول أنه التأمين )
، أوهو كفالة 6واألمن المختلفة بالحركة والنّشاط فتحتاج إلى أشكال التأمين

المستوى الالئق لمعيشة كل فرد، وهو ما عبّر عنه الفقهاء بتوفير حد 
 . 1الكفاية

                                                             

 العمرب، لسمان ،(م1311 ،711ت) مكمرم، بمن محممد نالمّدي جمال الفض  أبو منظور، ابن 1

 . 13ج ،257صادر،  دار بيروت، نف ، مادة

 . 13ج ،358  الساب ، المرجع 2

 ،2ط والتوزيم ، للطباعمة اإلسالمية المكتبة الوسيط، المعجم وآخرون، إبراهيم ،مصطفى 3

 .545  ،2ج

 .233  الكوي ، القلم، دار اإلسالم، ظ  في الضرورة ،الخولي 4

 ألفرادها االجتماعي الّضمان تحقي  في الّدولة دور البح  من  12انظر :     *

 881-880  ،2ج م،2001 لبنان، بيروت، الرسالة، مؤسسة الءكاة، فقه ،القرضاوي 5
 199  م،1988 للمطبوعات، التعارف دار اإلسالمي، االقتصاد حسين، محمد ،بهشتي 6

 عكما  مكتبات شركة ،100  اإلسالم، في صادياالقت المههب شوقي، محمد الفنجري، 1

 .م1981 الريا  والتوزي ، للنشر

 والواجمب والمكمان، الءممان ظروف بحسب للمعيشة الالئ  المستوى: الكفاية بحد المقصود

 يوفر  ما وهو جنسيته، كان  وأيا ديانته كان  أيا إسالمي مجتم  في يتواجد من لك  توافر 

 شمميصوخة، أو كممر  إرادتمه عمن خمارج بسمبب المم  عمن جمءع فمذن وعملمه، بج مد  لنفسمه

 .الدولة خءانة أي المسلمين مال بي  إل  ال  مسئولية انتقل 

 ةوزار ،والممدول األفممراد بممين االقتصممادي والتمموازن اإلسممالم شمموقي، محمممد الفنجممري،: انظممر

 .56  ،األوقاف
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وقد عّرفته مؤّسسة الّضمان االجتماعي األردني بأنه: " مجموعة من 
التأمينات االجتماعية يحدد كل تأمين منها حاجة أو حاجات المواطن ويستجيب 

بين االلتزامات والحقوق ويرسم معادلة التوازن لها في إطار تشريع ي
 .2بينهما

إن الّضمان االجتماعي هو جزء من الهيكل العام لالقتصاد اإلسالمي، الذي 
يقوم على ثالثة مبادئ رئيسة تميزه عن سائر المذاهب االقتصادية األخرى، 

ّرع، مبدأ الملكية المزدوجة، و مبدأ الحرية االقتصادية المقيّدة بأحكام الش
ً لكل المواطنين، ينبثق عنها  ومبدأ العدالة االجتماعية التي تعد مطلبا عاما

 : 3التكافل العام الذي يستند إلى مبدأين
وهو ال  األول: التكافل االجتماعي وهو التزام األفراد بعضهم نحو بعض،
ر واألم لبرّ يقتصر في اإلسالم على مجرد التعاطف المعنوي من شعور الحّب وا

رد فام كل التزعروف والنّهي عن المنكر، بل يشمل أيًضا التعاطف المادي ببالم
 قادر بعون أخيه المحتاج.

ة حو كافية نوالثاني: الّضمان االجتماعي ويراد به التزام الّدولة اإلسالم

ً كانت ديانتهم أو جنسياتهم، وذلك بتقديم ا عدة لمساالمقيمين بها، أيا

ة، يخوخشموجبة بتقديمها كمرض أو عجز أو للمحتاجين منهم في الحاالت ال

حصيل لب تمتى لم يكن لهم دخل أو مورد يوفر لهم حد الكفاية، ودون أن يط

 اشتراكات مقدًما. 

فالّضمان االجتماعي في اإلسالم، يتميز عن التأمين االجتماعي، والذي يمكن 

كما هو  2؛ فالتأمين االجتماعي1األخذ به في اإلسالم بموجب المصلحة

                                                             

2 https://www.ssc.gov.jo/Arabic/AboutSSC/Pages/Home.aspx  موقممممممم 

 .األردني االجتماعي الّضمان مؤسسة

 .72-71  ،والدول األفراد بين االقتصادي والتوازن اإلسالم شوقي، محمد ،الفنجري 3
 اْلَمفَاِسمدِ  ْر ِ َودَ  اْلَمَصماِل،ِ  َجْلمبِ  ِممنْ  ْلم ِ صَ الْ  َحم ِّ  فِمي ِرَعايَتُهُ  فُِ مَ  َما ِعْنَدنَا بِاْلَمْصلََحةِ  اْلُمَرادَ  1

 ابن دار تصام،االع موس ، بن يمإبراه الشاطبي،. َحال   َعلَ  بَِدْرِكهِ  اْلعَْق ُ  يَْستَِق    الَ  َوْجه   َعلَ 

 609  ،2جم،1992 ،1ط ،السعودية عفان،
 إلمم  أو لممه المممؤمن إلمم  يممؤدي أن بمقتضمما  المممؤمن يلتممءم عقممد هممو االجتممماعي التمميمين 2

 آخمر اليما  م عوضما   أو مرتبا إيرادا أو المال من مبلغا  , لصالحه التيمين اشترط الهي المستفيد

 يمةمال دفعمة أيمة أو قسمط نظيمر والم  بالعقمد المبمين الصطمر تحق  أو الحادث وقو  حالة في

 الجمال  مكتبة ,التيمين الرحيم، عبد فتحي عبدهللا،: انظر.  للمؤمن له المؤمن يؤدي ا أخرى

 . 14   ،1997 بالمنصورة، الجديدة

https://www.ssc.gov.jo/Arabic/AboutSSC/Pages/Home.aspx
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معروف تتواله الّدولة والمؤسسات الخاصة، ويتطلب مساهمة المستفيد 

باشتراكات يؤديها وتمنح له مزايا التأمين أياً كان نوعها، وذلك متى توافرت 

 .3له شروط استحقاقها بغض النظر عن فقره أو غناه

 امينعلى الرغم من وجود العالقة بين مفهوم الّضمان االجتماعي والت

  ناك فيهأن  تسعى جميعاً إلى تحقيق األمان االجتماعي، إالّ  االجتماعي حيث

                                                             

 الّضمممان بحمم  االجتماعيممة، التيمينممات دورة محاضممرات مجمممو  يوسمم ، اليمما ،: انظممر 3

. 31  م،1980 العممراق، بغممداد، العماليممة، الثقافممة مؤسسممة وتطممور ، مف ومممه االجتممماعي

 ةالثقافمم مؤسسممة ليممة،العما المكتبممة سلسمملة االجتماعيممة، التيمينممات م ممدي، صممادق السممعيد،

 .68  م،1980 العراق، ، العالية
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حيععث أّن كععّل فععرد فععي التّععأمين االجتمععاعي ، 1  الواقععع تفاوتععاً وخلطععاً فيمععا بينهععا

يؤّدي قسطا من دخله في نظير تأمينه عند عجزه الدائم أو المؤقت ونحوه. فعي 

ي معن ميزانيتهعا العّامعة، حين تُكلف الّدولة اإلسالمية القيام بالّضعمان االجتمعاع

أي أن اإلسالم ال يُقيم وزنعاً ،  2 دون أن يشترك أفراد المجتمع بأداء قسط معين

بععين مععن سععاهم مسععبقاً بمالععه، وبععين مععن لععم يسععاهم فيععه، بععل يتخععذ مععن الحاجععة 

المشروعة أساساً الستحقاق الفرد للضمان االجتماعي، ويشهد لذلك قعول أميعر 

 :" ما من أحد إال وله في هذا المال حق، الرجل المؤمنين عمر بن الخطاب

  

 

 

-------------------------- 

 ماو االجتماعي، األمان بفقدان وشعورهم العاملون ل ا يتعر  التي المصاطر كثرة بسبب 1

 نمم وسمائ  عمن البحم  إلم  والحكوممات الدول دف  اإلنتاج، عل  سلبية آثار من عليه ترتب

 التممي السممب  إحممدى االجتممماعي التممامين كممان وقممد للعمماملين، تممماعياالج األمممن تحقيمم  أجمم 

 همو كمما االجتمماعي الّضممان مسمم  بعمد فيمما المدول بعض عليه وأطلق  األمم إليه توصل 

.  2001 لسممنة 19 رقممم األردنممي االجتممماعي الّضمممان قممانون صممدر حيمم  األردن، فممي الحممال

 تعريفا يعد وإنما االجتماعي، للضمان تشريعيا وأ فق يا تعريفا يعد ال القانون هها أن والواق 

 االجتمممماعي التممميمين بممين كثيمممرة فروقممما هنمماك أن حيممم . االجتمممماعي التمميمين لواقممم  وبيانمما

 القائممة وال يئمة اختياريما يكمون ما مالبا   االجتماعي الّضمان أن من ا االجتماعي، والّضمان

 يكممون حتمم  المنتفمم  يسمماهم أن يشممترط وال  عامممة مؤسسممة أو حكوميممة هيئممة تكممون عليممه

 جمعيمة هعليم القائممة وال يئمة إجبماري يكون ما مالبا االجتماعي التيمين بينما ، به مشتركا  

 . فيه ساهم من إال منه ينتف  وال أنفس م األفراد أو تعاونية

. 54  مصممر، القمماهرة، جامعممة اإلسممالمي، الفقممه فممي التمميمين عقممد فتحممي، الشممين،: انظممر

 رة،القمماه ، العربممي الفكممر دار والقممانون، اإلسممالمية الشممريعة فممي التمميمين ،مريممب الجمممال،

 .41م، 1994 مصر،

 .881-880  ،2ج الءكاة، فقه يوس ، القرضاوي،2 
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، وهذا ال يمنع من التعاون بين أصحاب العمل وبين العاملين 1 وحاجته..."

ها وبين الحكومات من أجل مجابهة المخاطر االجتماعية التي يتعرض ل

العاملون وذلك عن طريق اقتطاع الّدولة اشتراكات من أموال العاملين وأرباب 

 .2عملهم في حال عدم قدرة الدول على القيام بهذا األمر لسبب من األسباب

و ه( هومن هنا ندرك أّن األصل في الّضمان االجتماعي )وهو ما نرجح

مستوى  -حقيقيةممن تتوفر فيهم الحاجة ال-ضمان الدولة لجميع مواطنيها 

 ا تقوممأما الكفاية سواء شارك هؤالء األفراد في حصيلته أم لم يساهموا. و

ن مكين به األنظمة الحالية من توجيه خدمات الّضمان االجتماعي للمشتر

ه ية لهذتيارالعاملين في القطاع العام أو الخاص أو من يؤّدون اشتراكات اخ

ّره ي يقللضمان االجتماعي الذ المؤّسسة فقط، فهذا ليس المفهوم الصحيح

لكون ال يم لذيناإلسالم ويدعو إليه، وإاّل فمن يكون لألفراد غير العاملين وا

 القدرة على دفع األقساط المطلوبة حتى يشملهم هذا النّظام؟.

 

 الثاني المطلب

 ألفرادها االجتماعي الّضمان تحقي  في الّدولة دور

                                                             

 ،(ـهم558: المتموف ) الشمافعي اليمنمي العمرانمي سمالم بن الصير أبي بن يحي  الحسين أبو 1

 ،1،طجممدة – المن ماج دار ،النمموري محممد قاسممم :تحقيم  ،الشممافعي اإلممام مممههب فمي البيمان

 .247، 12ج ،م 2000 -هـ 1421
 أممموال مممن اشممتراكات اقتطمما  جممواز علمم  المعاصممرين بممين إجممما  شممبه هنمماك يكممون يكمماد 2

  مفمن. ال  ل ا يسوغ الهي الشرعي األسا  في مصتلفون ولكن م عمل م، وأرباب العاملين

 ؤير ثم الصدمة ن اية في يؤخه كان حي  العم  قانون فرضه ح  أن ا أسا  عل  كيّف ا من

 المصملحة لتحقيم  الدولمة تفرضم ا بةضمري أنمه أسما  علم  أو أقسماط، شمك  عل  يؤخه أن

 بتحصميل ا المؤسسمة تقموم للمسمتقب  إجباريمة ادخمارات أمموال أن ما أسما  علم  أو العامة،

 شممروط تحقمم  عنممد مصتلفممة منمماف  شممك  علمم  العمماملين إلمم  إعادت مما ثممم ومممن واسممتثمارها

 .االستحقاق

 فمائ ،الن دار إلسمالمي،ا الفقمه في المعاصرة المالية المعامالت عثمان، محمد شبير،: أنظر

 والقمانون، اإلسمالمية الشمريعة فمي التيمين مريب، الجمال،. 94  م،1996 األردن، عمان

 مممن التمميمين عقممود محمممد، البلتمماجي،. 48  ،1975 مصممر، القمماهرة، العربممي، الفكممر دار

 .226-225  م،1982 الكوي ، العروبة، دار اإلسالمي، الفقه نظر وج ة
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حقيق مي تدولة في التشريع اإلسالإّن من الوظائف األساسية المنوطة لل

 لمجتمعاد ااالستقرار االقتصادي واالجتماعي، وخاّصة أّن العالقة بين أفر

راحم والتّ  عاضدالمسلم فيما بين أنفسهم، وبينهم وبين الّدولة قائمة على التّ 

هرة ن ظاموالتّناصر، ومن المعلوم أّن أّي مجتمع من المجتمعات ال يخلو 

 إلسالمرع اشن أشّد الّظواهر المرضية على البشرية، لذلك الفقر والتي هي م

لوب ها بأسل معالنظم الكفيلة لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، ولم يتعام

ظام  ي النّ فاسي رّدة فعل طارئ على خلل في النّظام  وإنّما نظر إليها كركن أس

ليه ث عوح االجتماعي ووضع لها الحلول الوقائية والعالجية، فشرع العمل

حق  جعلهوأعطى اإلنسان الحرية الكاملة في اختيار العمل المناسب له، و

ل، من يعوسه ولألفراد تكفله الّدولة لكل من هو قادر عليه من أجل أن يعف نف

يتصدق ليره غبل من المسلّم فيه أنه يُحرم للقادر على العمل أن يعتمد على 

 عليه لتوفير قوته ومن يعول. 

كافّعة ل اإلسعالم يحعرص كعل الحعرص علعى تحقيعق العمالعة الكاملعة ومن هنا فإنّ 

النّافععة مفيعدة وأفراد القوة العاملة المتاحة وتوجيهها نحعو الّجهعود اإلنتاجيعة ال

ل همية أقعللفرد والمجتمع، دون تحديد مجاالت أو مهن معينة ودون تقليل من أ

:"  -ه وسعلم هللا عليعصعلَّ -األعمال شعأناً وعائعداً فعي نفعوس الععاملين، فقعد قعال 

 هُ ِمْن أَْن لَ لَى َظْهِرِه َخْيٌر ْحتَِطَب عَ هُ، فَيَ َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه أَلَْن يَأُْخذَ أََحُدكُْم َحْبلَ »
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َمعْن : " -صعلَّ هللا عليعه وسعلم- ؛ وقال" 1 «يَأْتَِي َرُجاًل، فَيَْسأَلَهُ أَْعَطاهُ أَْو َمنَعَهُ 

ولعذا نجعد عمعر بعن ..  2 "يَْسأََل النَّاَس َشْيئًا، َوأَتََكفَُّل لَهُ بِاْلَجنَّعِة؟يَْكفُُل ِلي أَْن اَل 

الخطاب يقول: " ما من موقع يأتيني الموت فيه، أحّب إلّي معن معوطن أتسعوق 

فالعمل في اإلسالم واجعب علعى كعل فعرد، فمعن ال  . 3 فيه ألهلي أبيع واشتري "

لمععن  -صععلى هللا عليععه وسععلم-لرسععول يعمعل بغيععر عععذر ال يأكععل، ومععن هنععا قععال ا

  4 سأله أن يعطيه من الّزكاة:"ال حظ فيها لغني وال لقوي مكتسب "

وللدولععععة دور فععععي ذلععععك عععععن طريععععق توجيععععه األفععععراد ورعععععايتهم وتععععوعيتهم 

لعمعال اومساعدتهم بما يتاح لها من قعدرات ومعوارد، وهعذا يتطلعب رفعع كفعاءة 

ْ  إِنَّ َخْيعَر َمعنِ :"-تععالىسعبحانه و-وزيادة مهاراتهم، يقعول هللا  ِويُّ َجْرَت اْلقَعاْسعتَأ

قعول الرسعول وقد مجد اإلسعالم مختلعف أنعواع النشعاط االقتصعادي، ي 5 اأْلَِميُن"

 ْرًسعا، أَوْ ِرُس غَ َما ِمعْن ُمْسعِلمي يَْغعصلى هللا عليه وسلم في الحث على الزراععة:"

،  6 "قَةٌ  َكععاَن لَعهُ بِععِه َصععدَ َمععةٌ، إاِلَّ بَِهي َسعاٌن أَوْ يَعْزَرعُ َزْرًعععا، فَيَأْكُعُل ِمْنععهُ َطْيععٌر أَْو إِنْ 

ً في عموم طلب الرزق الحعالل: " معن طلع -صلَّ هللا عليه وسلم –وقال   ب العدنيا

  قي هللاحالالً وتعففاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره ل
 

 

----------------------  

 .1470 رقم ،123  ،2ج المسيلة، عن االستعفاف باب البصاري، صحي، 1

 .األلباني صححه ،1643 رقم ،121  ،2ج المسيلة، كراهية باب داوود، أبي سنن 2

 .2  ،1ج ،1643 رقم داود، أبي سنن وضعي  صحي،

 .62  ،2ج ،بيروت المعرفة، دار الدين، علوم إحيا  حامد، أبو الغءالي، 3

 .الشيصين شرط عل  صحي، وإسناد .17972 رقم.486   ،29ج مسند ، في احمد روا  4

 .26: القص  5

.103  ،3ج منممممممه، أكمممممم  إاا والغممممممر  الممممممءر  فضمممممم  بمممممماب البصمممممماري، صممممممحي، 6
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ذلععك كلععه مععن أجععل تععوفير حيععاة كريمععة لكععل .  1 ووجهععه كععالقمر ليلععة البععدر "

إنسان، لذا فرض له الحق في األجر العادل الكافي الذي يحقق له حياة كريمعة، 

عن استئجار األجير حتعى يبعين لعه  -صلَّ هللا عليه وسلم-سول  من هنا نهى الر

 . 2 مقدار األجر فقال:" من استأجر أجيراً فليُعلمه أجره"

عجعز  وأما في حال كون اإلنسان غير قادر على تحقيق كفايعة نفسعه لمعرض أو

رد جعزت معواأو غير ذلك وال يجد من ينفق عليه من أقاربه القادرين مادياً، وع

هنعا فتمعيعة، والجهود التطوعية والتكافلية عن مواجهة االحتياجات المج الّزكاة

مجتمععع يععأتي دور الّدولععة ومسععؤوليتها فععي ضععمان حيععاة كريمععة لجميععع أفععراد ال

ام ل بالقيعبغض النظر عن ديانته، ويحق لكل فرد في هذه الحالة أن يطالب الدو

 3 للفعرد منحه الشعرعبمسؤوليتها بما يكفل تحقيق حد الكفاية، وهذا الحق أمر 

ر إليععه وال بععد للدولععة أن تسعععى إليصععال هععذه الحقععوق إلععى أهلهععا، وهععو مععا أشععا

وتععين بقولععه :" وهللا لععئن بقيععت لهععم أل –رضععي هللا عنععه  –عمععر بععن الخطععاب 

طلعب  الراعي بجبل صنعاء حظه من هعذا  المعال قبعل أن يحمعّر وجهعه ) أي فعي

 اب رد إنما هو من ب ان االجتماعي،أي أن تطبيق اإلسالم للضم،  4المال( " 

 

----------------------   

 في ما تصريج في األسفار، في األسفار حم  عن المغني العراقي، الدين زين الفض  أبو 1

 بنان،ل – بيروت حءم، ابن دار ،(الدين علوم إحيا  ب امش مطبو ) األخبار من اإلحيا 

 .503   ،1ج م، 2005 - هـ 1426 ،1ط

 هاشم هللا عبد السيد تحقي  ،ال داية أحادي  تصريج في الدراية العسقالني، حجر، ابن 2

 .186، 2ج ،861 رقم اإلجارة، كتاب ،بيروت المعرفة، دار اليماني،

 ،331  ،3ج الشريعة، أصول في الموافقات اللصمي، موس  بن إبراهيم الشاطبي، 3

 .م1970 الكبرى، التجارية المكتبة

 دعبم طمه:  تحقيم  للتمراث، األزهريمة المكتبمة الصمراج، إبمراهيم، بمن قموبيع يوسم ، أبو  4

 .57  محمد، حسن سعد ، سعد الر وف

. وهعذه  1 إلهيعةهو منحة  الحقوق إلى أصحابها. وليس منحة من المجتمع، بل

الكفايععة ال تقتصععر علععى الّطعععام والّشععراب، بععل غايتهععا تحقيععق الّرفاهيععة للنععاس 

ك بما رواه الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيعز كتعب جميعاً، ويستدل على ذل
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إلععى والتععه: أن اقضععوا عععن الغععارمين، فكتععب إليععه، أنععا نجععد الرجععل لععه المسععكن 

والخعادم والفععرس واألثععاث، فكتعب عمععر:" أنععه ال بععد للمعرء المسععلم مععن مسععكن 

يسععكنه، وخععادم يكفيععه مهنتععه، وفععرس يجاهععد عليععه عععدوه، ومععن أن يكععون لععه 

 . 2 بيته، نعم فاقضوا عنه فإنه غارم"األثاث في 

 ن الفقعراءععبصراحة مسؤولية الّدولة  -صلَّ هللا عليه وسلم –وقد أعلن النبي 

ى ه إن علعوالعجزة والمدينين فقال فيما يرويه أبو هريعرة :" والعذي نفسعي بيعد

نععا اعاً فأاألرض مععن مععؤمن إال أنععا أولععى النععاس بععه فععأيّكم مععا تععرك دينععاً أو ضععي

  3 وأيكم ترك ماالً فإلى العصبة من كان".مواله، 

إلسعالم اوضمان حّد الكفاية للناس وإخراجهم من الفقعر إلعى الغنعي فعي مجتمعع 

يالً لمون طعولم يكن شعارات تُطلق، وال كلمات تُقال، بل كان واقعاً عاشعه المسع

مالعه يعأمر ع -رضعي هللا عنعه-وتمكنوا من تطبيقه، فقعد كعان عمعر بعن الخطعاب 

وا  يكتفععكععاة أن يعطععوا الفقيععر والمسععكين منهععا حتععى يصععير غنيععاً، وأالّ علععى الزّ 

و وهععو مععا يسععمى بحععد الضععرورة أ -بإعطائععه مععا يسععد الرمععق ويحفععظ الحيععاة 

أعطيعتم  فيقول أمير المؤمنين عمر بعن الخطعاب رضعي هللا عنعه: "إذا -الكفاف 

وه مععا عطفععأ فععأغنوا". أي إذا أعطيععتم الفقيععر والمسععكين وغيرهمععا مععن الّزكععاة

 فافيبلغه حد الكفاية، ويوصله لدرجة الغنى، وال تقفوا به عند حد الك

-------------------  

 .324  ،1 ج هـ،1421 الرسالة، مؤسسة بيروت، الملكية، السالم، عبد العبادي، 1

 ،بيروت كر،الف دار هرا ، محمد خلي  تحقي  األموال، كتاب سالّم، بن القاسم عُبيد، أبو 2

 .666  ،1ج

 صل  هللا رسول إل  العدل عن العدل بنق  المصتصر الصحي، المسند النيسابوري، مسلم، 3

 من باب. تبيرو العربي، التراث إحيا  دار ،الباقي عبد فؤاد محمد تحقي  وسلم، عليه هللا

 .1237   ،1619 رقم فلورثته، ماال ترك

الععي  ال يقبلعه  فعإن هعذا المسعتوى معن،  1 وقدر الضعرورة العذي يحفعظ الحيعاة

ألتباعععه، ومععن يقيمععون بأرضععه وينعمععون بعدلععه، ولععو كععانوا مععن غيععر  اإلسععالم

: "إّن هللا فععرض -رضععي هللا عنععه  -ويقععول علععي بععن أبععي طالععب .  2 المسععلمين

وفعععي هعععذا يقعععول ،  3 "علعععى األغنيعععاء فعععي أمعععوالهم بقعععدر معععا يكفعععي فقعععراءهم

 .  4 االت"الشاطبي:" الكفاية تختلف باختالف الساعات والح
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رد لعك معا ووقد أشار الفقهاء إلى دور الّدولة والمجتمع في تحقيق ذلك، ومن ذ

 مية: "في بدائع الّصعنائع عنعد حديثعه ععن مصعارف األمعوال فعي الّدولعة اإلسعال

لععى وأمععا النععوع الرابععع: فيصععرف إلععى دواء الفقععراء والمرضععى وعالجهععم، وإ

 من إلى نفقةواللقيط وعقل جنايته، أكفان الموتى الذين ال مال لهم، وإلى نفقة 

--------------------------  

 طا ع كديوان الدواوين وإنشا  العطا  في عنه هللا رضي الصطاب بن عمر سياسة انظر 1

 البلدان، حفتو يحي ، بن أحمد البالاري،.  وميرها والنسا  اللقيط عطا  وديوان المواليد،

 ،علي الحسن أبو الماوردي، بعدها، وما 436  ،م 1988 بيروت، ال الل، ومكتبة دار

 .بعدها وما 195  القاهرة، الحدي ، دار السلطانية، األحكام

 الي ودي الشيخ شين في المسلمين بي  لصازن عنه هللا رضي الصطاب بن عمر قول 2

 اإنم"  ال رم عند نصهله ثم شبيبته، أكلنا أن أنصفنا  ما وهللا وضربائه، هها انظر:"  المسن

 لكتاب،ا أه  من المساكين من وهها المسلمون، هم والفقرا " والمساكين للفقرا  الصدقات

 كتبةالم الصراج، إبراهيم، بن يعقوب يوس ، أبو: انظر. ضربائة وعن الجءية عنه ووض 

 .193  محمد، حسن سعد سعد، الر وف عبد طه: تحقي  للتراث، األزهرية

 لعلمية،ا الكتب دار ،عطا القادر عبد محمد تحقي  ،ىالكبر السنن ، بكر أبو البي قي، 3

 .36  ،7ج م،2003 ،3ط بيروت،

 بيروت، ،المعرفة دار األحكام، أصول في الموافقات اللصمي، موس  بن إبراهيم الشاطبي، 4

 .157  ،1ج

هو عاجز عن الكسب ليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك، وعلى أهل 

 .1مستحقيها"اإليمان صرف هذه الحقوق إلى 

فكل ذلك يدل على أن الفقهاء المتقدمون عرفوا مفهوم الضمان 

االجتماعي وموجباته من الفقر والمرض والعجز والشيخوخة ولو أنهم لم 

ينصوا عليه بهذا المسمى لكنهم بحثوه تحت أبواب الزكاة والنفقات وغيرها، 

 .2تمعوأفتوا بوجوب توفير ما يحقق القدر الكافي لكل فرد في المج

                                                             

 .69-68  ،2ج بيروت، العربي، الكتاب دار لصنائ ،ا بدا  ،الكاساني 1
 العلميمممة، الكتمممب دار ،والنظمممائر األشمممبا  إبمممراهيم، بمممن المممدين زيمممن ، نجممميم ابمممن: انظمممر 2

 .105  ،1ج ، م1999 - هـ 1419 ،1بيروت،ط
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وهذا ما أكد عليه المعاصرون من وجوب التزام بيت المال بضمان 

الحاجات األساسية لكل الرعايا، واعتبروا ذلك من أهم وظائف الّدولة 

 .3االقتصادية

 

                                                                                                                                                 

 ،1ج همممـ،1401 ،2 ط الحمممرمين، إممممام مكتبمممة الظلمممم، التيممماث فمممي األممممم ميممماث والجممويني،

 .281  ،4ج بيروت، الفكر، دار أحمد، بن علي محل ،ال حءم، ابن و. 259 
 ،2م ،اإلسمالمي االقتصماد أبحاث مجلة اإلسالمي، التوزي  نظم أن ، محمد الءرقا،:  انظر 3

 ية،اإلسمالم الدولمة في العام اإلنفاق مف وم هللا، نجاة محمد ، صديقي. 68  م،1404 ،1 

. 6  م،1993 ،5م اإلسالمي، االقتصاد العءيء، عبد المل  جامعة مجلة باقعر، عمر ترجمة

 .297-290  ،2ج اإلسالمية، الشريعة في الملكية السالم، عبد العبادي،
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 الثال  المطلب

 االجتماعي الّضمان تموي  مصادر

 ا هوتتنوع مصادر الّضمان االجتماعي فمنها ما هو إلزامي ومنها م

 :اختياري 

 .*اإللءامية التموي  مصادر: أوال  

غذي ّد ويي يمالّزكاة: وتعتبر الّزكاة المصدر المالي األساسي واألهم الذ

ة األخوّ من وخدمات الّضمان االجتماعي، وهي المظهر األكثر داللة على التضا

نحة الً ومتفض اإلسالمية، والتي تعد كذلك حقا للفقراء في أموال األغنياء ال

هي وم". ولمحروله تعالى:" والذين في أموالهم حق معلوم للسائل واإعماالً لق

لة من قلي الوسيلة األولى إلعادة توزيع الثروة وعدم تكدسها في أيدي فئة

 الناس، يقول تعالى:" كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم".

 الفطر: وهي واجبة على كل مسلم يخرجها عن نفسه ومن يعول . 1صدقة

ً في أموال األغنياء نظام النّف ً معلوما قات:حيث أّن اإلسالم أوجب حقا

في توسيع دائرة األقارب أو  2ألقاربهم المعسرين، مع اختالف الفقهاء

 تضييقها ممن تجب بينهم النفقة.

بمعا  2 رةاالستثنائية العادلة التي تفرض على األغنيعاء عنعد الضعرو 1 الضرائب

 معة، وفعيا، وأن األصل في المال الحريسد الفجوة، ألن الضرورات تقدر بقدره

 .  3 الذمم البراءة من التكاليف مالية أو غير مالية

ومعععن المصعععادر التعععي تعتمعععد عليهعععا مؤّسسعععة الّضعععمان االجتمعععاعي فعععي أيامنعععا 

االشععتراكات التععي يؤديهععا أصععحاب العمععل والعمععال، حيععث جعععل قععانون الّضععمان 

                                                             

 التمي المصمادر معرفمة همو المقصمود بم  مصمدر لكم  الشرعية األحكام اكر بصدد هنا لسنا *

 .االجتماعي الّضمان تغهي
 . والنف  الفر  عل  وتطل  األجر ب ا يطلب التي النفقة هي الصدقة 1
 الدسموقي، حاشمية الدسموقي، الفكمر، دار ،346  ،3ج المحتاج، مغني الشربيني،: انظر 2

 ،9ج بيمروت، الفكمر، دار الكبيمر، الشمرح علم  المغني قدامة، ابن. الفكر دار ،520  ،2ج

 .623  ،3ج بيروت، الفكر، دار عابدين، ابن حاشية عابدين، ابن. ،257 
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معععوارد الماليعععة التعععي تعععزود االجتمعععاعي األردنعععي هعععذه االشعععتراكات معععن أهعععم ال

( معا نصعه:" تتكعون 16المؤّسسة باألموال لتحقيعق أهعدافها، جعاء فعي المعادة )

المععوارد الماليععة للمؤّسسععة مععن المصععادر التاليععة: االشععتراكات الشععهرية التععي 

وتبلع  االشعتراكات التعي يؤديهعا .  4 يؤديها أصعحاب األعمعال والمعؤمن علعيهم"

ات الخاصة أم الّدولة ( في الّضمان االجتمعاعي أرباب العمل ) أصحاب المؤسس

( مععن مبلعع  األجععر الشعععهري، وأمععا االشععتراكات التععي يؤديهعععا %9اإلجبععاري )

( معععن قيمعععة األجعععر الشعععهري، حيعععث يقعععوم رب العمعععل %4.5العامعععل فتبلععع  )

باقتطاعها من راتبه وتأديتها إلعى المؤّسسعة شعهراً بشعهر. ويمكعن تكييعف هعذه 

أنها أموال ادخارية إجبارية تحصلها المؤّسسعة وتقعوم  االقتطاعات على أساس

 على استثمارها وإعادتها للعاملين بصفة منافع مختلفة لهم أو لعيالهم عند

---------------------------  

 س اأسا عل  المعنويين أو الطبيعيين المكلفين يلءم عقابية وليس  إلءامية فريضة 1

 ما  لتحقي مقاب  وبدون ن ائية وبصفة جبرا   لدولةل ب م الصاصة الموارد بعض بتحوي 

 .محددة ومعايير لقواعد طبقا   أهداف من الدولة إليه تسع 

 إال دفع ا يتعهر الشديد كالمر  الشديدة المشقة أو الصطر من حالة اإلنسان عل  تطرأ أن 2

 ضمن هب لنء الهي للضرر دفعا الواجب ترك أو الحرام كفع  شرعا ، ممنو  هو ما بارتكاب

  .معينة شروط

  .588  ،2ج الءكاة، فقه يوس ، القرضاوي، 3

 م1978 لسنة( 30) رقم مؤق  قانون األردني، االجتماعي للضمان العامة المؤسسة 4

 .10  م،2001 سنة والمعدل األردني االجتماعي الّضمان قانون

 أويعتمععد اإلجبععار فععي االدخععار علععى أسععاس مبععد،  1 تحقععق شععروط االسععتحقاق

 السياسعععة الّشعععرعية  العععذي يعطعععي للحعععاكم التصعععرف علعععى الرعيعععة بمعععا يحقعععق

 .   2 مصالحهم وينضبط هذا التصرف بضوابط التشريع اإلسالمي

م ترك ملععزأمعا بالنسعبة لالشعتراك االختيعاري فعي الّضعمان االجتمعاعي فعإّن المشع

لتععي ( مععن قيمععة فئععة الععّدخل  ا%14.5بععدفع كامععل االشععتراك وهععو مععا نسععبته )

 . 3 ذلك تارون االشتراك على أساسها، وال تتحمل الّدولة دفع أي نسبة منيخ

 ثانياً: مصادر التمويل غير اإللزامية :
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  6 ونععذور 5 واإلحسععان االختيععاري، مععن وقععف 4 أمععوال الّصععدقات التطوعيععة

 للضععمان وتبرععات، ويغطععي هععذا المصععدر جانبععاً كبيععراً مععن االحتياجععات الماليععة

 جه لمستحقيها.االجتماعي التي تو

-------------------  

 وي ،الك ، العروبة دار اإلسالمي، الفقه وج ة من التيمين عقود محمد، البلتاجي، 1

1982،  187. 

 ي،اإلسالم التشري  في الرأي في االجت اد في األصولية المناهج محمد، الدريني، 2

 .101  م،1997 ،3ط البنان،  بيروت، الرسالة، مؤسسة

 راكاتاالشت هه  تءاد أن عل . 17  ،( 7)   رقم المادة االجتماعي، الّضمان قانون 3

 لنسبةا هه  لتص  م1/1/2014 من اعتبارا   عام ك  من الثاني كانون في(  %0.75)  بنسبة

 ( .%17.5) أقص  بحد

  .تعال  هللا عند من الثواب ب ا يُبتغ  التي العطية 4

 أو الالح في البر ج ات من ج ة عل  بمنفعت ا والتصدق الواق  مل  عل  العين حب  5 

 .”المآل

 .شرعا   عليه تجب ال تعال  هلل طاعة نفسه المكل  المسلم إلءام  6    
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 الراب  المطلب

 االجتماعي للضمان االقتصادية اآلثار

 لناتجافي  يعمل الّضمان االجتماعي على تنمية االقتصاد نتيجة المساهمة

 :1 ل ما يليالقومي اإلجمالي من خال

سبب براء دعم تيار االستهالك عند الطبقة األوسع في المجتمع وهم الفق

ستوى لى مزيادة الّدخل  لديهم، وخاصة أن االستهالك يعتمد بشكل أساسي ع

سية األسا لسلعالّدخل ، مما يدفع المستثمرين إلى استثمارات جديدة متعلقة با

 اريعدخراته بمختلف المشغالباً، من خالل استثمار فوائض التأمين وم

 التنموية.

ين ضمان مستوى مناسب لمعيشة المشتركين، وإيجاد عالقة مستقرة ب

لى ترتب عما يالعامل وأصحاب العمل، مما يؤدي إلى زيادة المهارة والكفاءة و

 ذلك من زيادة اإلنتاج ورفع األجور.

 
----------------------  

 الفتممرة خممالل األردن، فممي االجتممماعي للضمممان يةالقتصمماد اآلثممار زكممي، رائممد خصمماونة، 1

 .71-58   م،1998 أيار اليرموك، جامعة ماجستير، رسالة ،(1980-1995)

 نشمرلل الجماهيريمة الدار واالجتماعي، االقتصادي ودور  االجتماعي الّضمان علي، الحوت،

 مؤسسات في االستثمار سياسة إسماعي ، عثمان عبدهللا،.145  ،1ط م،1990 والتوزي ،

  إلمم مقممدم تقريممر األردنيممة، االجتممماعي للضمممان العامممة المؤسسممة االجتماعيممة، التيمينممات

-5   م،1985 العربيمة، االجتماعيمة التيمينمات لمؤسسات العامين للمدرا  األول االجتما 

 سمالةر تطبيقيمة، تيصميلية دراسمة اإلسمالمي االجتمماعي الّضمان محمد، جادهللا الصاليلة،. 6

 .30-28  ،2009 اليرموك، جامعة ر،ماجستي
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تأمين دخل دائم ومتزايد يتناسب مع مستوى التضخم بدل من الّدخل  

المنقطع مما يحفظ الطبقات العاملة خاصة والمجتمع عامة من تفشي 

المخاطر، بسبب نقصان الّدخل  أو انقطاعه بسبب المرض أو اإلصابة أو 

 .البطالة أو العجز أو الشيخوخة أو الوفاة

ن مذلك ويعد الّضمان االجتماعي أحد وسائل السياسة المالية للدولة، 

 خالل إعادة توزيع الّدخل  القومي بين فئات المجتمع.
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الثاني المبحث  

 الاختياري الاجتماعي الضّمان مشروعية في الفقهاء أراء

من األمور  1 يعد الّضمان االجتماعي ) الجبري واالختياري (     

التي ظهرت في هذا الزمان نتيجة إفرازات الثورة الصناعية  المستحدثة

وشعور العاملين بضرورة التأمين ضد المخاطر المختلفة التي يمكن أن 

 يتعرضون لها.

 األول المطلب

 لّضمانا في االختياري االشتراك بجواز القائلون إلي ا استند التي األدلة

 االجتماعي

ي جتماعاالشتراك في الّضمان االمن خالل االستقراء نجد أن من أجاز 

ي إللزامااعي االختياري استند إلى األسس العامة التي أجازت الّضمان االجتم

 بشكل عام، ومن أبرزها:

أوال: مبدأ التكافل والتضامن والتعاون الذي أقره التشريع اإلسالمي، بل 

حمد أبو يُعتبر هذا المبدأ من األسس األصيلة التي يقوم عليها اإلسالم يقول م

يحيى:" إن الّضمان االجتماعي المعروف في زمننا وإن كان وليد لنظم غربية 

ً يقوم عليه اإلسالم أاّل وهو التكافل  ً شرعيا وضعية إال أن له أساسا

 .2االجتماعي"

ار معن أخطعع ثانيعاً: اعتبعار الّضععمان االجتمعاعي حقعاً للعععاملين معن أجعل حمععايتهم
 لعوظيفي،وخة والعجز، والتقاعد من العمل ااإلصابة والمرض والبطالة والشيخ

 .  1 حوالألن الّدولة مطالبة برعاية رعاياها ومسئولة عنهم في مثل هذه األ

ثالثاً: اعتبار الّضمان االجتمعاعي حاجعة اجتماعيعة نزلعت منزلعة الضعرورة، فعال 
بد من تضافر الجهود والقوى ومسؤولية الّدولة لتحقيق ما يمكن من التّعدابير، 

                                                             

 . البح  مقدمة في النوعين بين التفري  تم 1
 م،1989 األردن، عممان، دار والسمنة، القمرآن ضو  في اقتصادنا حسن، محمد يحي ، أبو 2

 191. 
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وتأمين ما يمكن من الوسعائل الوقائيعة والعالجيعة ضعد المخعاطر التعي يمكعن أن 
 .  2 تلحق بالعمال لتجنب آثارها

حقععق يسععة الّشععرعية التععي تعطععي لععولي األمععر الحععق بتشععريع مععا رابعععاً: السيا
 لعععولي األمعععر أن يحمعععل 3 المصعععالح ويعععدرأ المفاسعععد، ومعععن هنعععا أجعععاز العععبعض

ار العععاملين معععن الرعيعععة علعععى العععدخول فعععي أنظمعععة تعاونيعععة لحمعععايتهم معععن آثععع
 المختلفة التي قد يتعرضوا لها. المخاطر

 
----------------  

 ورةد ،2 عدد ، هـ1407 اإلسالمي، الفقه مجم  مجلة التيمين، عقد  بح وهبة، الءحيلي، 1

 .549  ،2ج ،2

 بيمروت، الرسمالة، مؤسسمة فيمه، الشرعي والرأي حقيقته التيمين نظام مصطف ، الءرقا، 2

 .113  ،1948 ،1ط البنان،

 العممم  أربمماب علمم  اشممتراكات فممر  مسممالة فممي المعاصممرين العلممما  بممين خممالف هنمماك 3

 وآخرون يحي  أبو محمد الدكتور اهب حي  االجتماعي، الضمان مؤسسة لحساب ينوالعامل

 هممه  وأن" والقسممامة إيمماكم: "  السممالم عليممه النبممي بقممول مسممتدلين المم  جممواز عممدم إلمم 

 نظرا.  األدلة من وميرها الضرر ب م يلح  مما رضاهم دون العاملين من تؤخه االشتراكات

 األردن، ، عممممان عمممان، دار والسممنة، القممرآن ضممو  يفممم اقتصممادنا ، محمممد يحيمم ، أبممو: 

 . 190  م،1989

 الهي الشرعي األسا  في اختلفوا لكن األمر جواز إل  العلما  من العديد اهب المقاب  وفي

 نمم التميمين عقمود محممد، البلتماجي،: انظمر. أساسمة علم  االشمتراكات اقتطا  للدولة يسوغ

 تالمعامال محمد، شبير، و. 186  ،1982 الكوي ، ، العروبة دار اإلسالمي، الفقه وج ة

 قدع الشين، و. 94  م،1996 عمان، النفائ ، دار اإلسالمي، الفقه في المعاصرة المالية

 .54  األزهر، دكتورا ، رسالة اإلسالمي، الفقه في التيمين
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يقول بلتاجي:" التكييف الفقهي لنظام التقاعدات والمعاشات يكمن في  

ولة أنها ملزمة أصال بمعا  موظفيها وتأمين حياتهم في استشعار الدّ 

مراحلها المختلفة، فحين يرى ولي األمر أن بيت المال لن يستطيع أن يفي 

بهذا االلتزام إال إذا دعم باشتراكات تقطع من رواتب الموظفين لحملهم على 

 الدخول في نظام تعاوني يحقق مصلحة مجموعهم عند إحالتهم إلى التقاعد أو

 . 1وفاتهم، فإن لولي األمر عندئذ أن يحمل الموظفين على ذلك"

 

 

 الثاني المطلب

 االختياري االجتماعي الّضمان في  الّشرعية المحظورات

 

 ( في باريعلى الرغم من أهمية الّضمان االجتماعي ) االختياري أو اإلج

الع اإلطّ  لخال مواجهة المخاطر المختلفة التي تواجه المواطنين، إاّل أنّه من

ي ختياري االعلى األسس التي يقوم عليها كل نوع، نجد أّن الّضمان االجتماع

 د منبطريقته التي يتم فيها، إنّما هو عقد معاوضة يحتوي على العدي

من مره، ويم أالمخالفات الّشرعية  التي يجب النّظر فيها وتصويبها حتى يستق

 هذه المخالفات:

 

 

 

---------------------------  

 ،1982 الكويم ، ، العروبمة دار اإلسالمي، الفقه وج ة من التيمين عقود محمد، بلتاجي، 1

 186. 
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أوالً:  في حال رغبة المشترك في الحصول على مبل  تقاعدي أعلى ال بد 

من زيادة االشتراك الشهري، وهذا يدل على أن المسالة إنما هي من باب 

افل، وإذا كانت كذلك فهي من الربا المعاوضة وليس من باب التبرع والتك

 ً  .1والميسر المحرمين شرعا

ثانياً: إذا أراد العامل أن يضم مدة جديدة إلى مدة خدمته واشتراكه لزيادة 

ً للحصول على راتب تقاعدي أكثر، فإن المؤّسسة تفرض  االشتراكات سعيا

ي ( فقرة )ج( :" يجوز للمؤمن عليه الذ70عليه فائدة. جاء في المادة )

تقاضى التعويض بموجب أحكام المادة أن يضم مدة االشتراك السابقة وذلك 

بأن يعيد للمؤّسسة كامل مبل  التعويض الذي دفعته المؤّسسة له مع الفائدة 

 .2التي يقرر المجلس معدلها السنوي"

ى عي علجتماثالثاً: الفائدة التأخيرية التي تفرضها مؤّسسة الّضمان اال

( من %1خره عن سداد االشتراك والتي تقدر بقيمة )المشترك في حال تأ

أنه :"  ( من القانون على7قيمة االشتراك عن كل شهر، حيث نصت المادة )

لتي اتلك على صاحب العمل أن يؤدي االشتراكات المقتطعة من أجور عماله و

شهر ن اليؤّديها لحسابهم إلى المؤّسسة خالل الخمسة عشر يوما األولى م

 هريا ش%( 1تحقاق، وفي حال تأخره يدفع فائدة التأخير قدرها )التالي لالس

                                                             

 65  ،(65) رقم المادة م،2014 لسنة( 1) رقم قانون االجتماعي، الّضمان قانون: انظر 1
 .96  ،(70) رقم المادة م،2014 لسنة( 1) رقم قانون االجتماعي، الّضمان قانونانظر:2
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 .1عن االشتراكات التي تأخر عن أدائها "
أي بر -وحيث أن االشتراكات التي تحّصلها المؤّسسة من المشتركين

ً م -الباحث  قها ن حقوأصبحت بمرور مدة االستحقاق المقدرة بالقانون حقا

و اإلبراء، أألداء  باين أو المشتركين ال يسقط إالوواجباً مالياً وديناً على العامل

 ث تنظر، حيلذا فإن فرض هذه الفائدة يدخل العملية في مسألة الربا المحرم

ليهم ين عالمؤّسسة إلى االشتراكات على أساس أنها قروض في ذّمة المشترك

ة خيريأن يسددوها في الوقت المحدد، وإاّل فسوف يفرض عليهم فائدة تأ

لما كررة لنّسبة المئوية من االشتراكات الشهرية، وهي فائدة مكمقدرة با

 تكررت المخالفة بنص المادة السابقة.

                                                             

 ( ب)  فقممرة( 7) رقممم المممادة م،2014 لسممنة( 1) رقممم قممانون االجتممماعي، الّضمممان قممانون 1

 19. 
 ممةمرا الممال ممن مبلغما   دفم  عليمه يفر  أن أو الدائن قب  من المدين عل  عقوبة فر  مسالة إن

 لةيمسمم همي بين ممما المحمدد الموعممد فمي السممداد عمن تمميخر إاا معينمة بنسممبة أو محمددة جءائيممة ماليمة

 نم كا سموا  التميخير مراممة اشتراط جواز إل  العلما  بعض اهب المعاصرون، العلما  بين خالفية

 فمي وصمرف ا السمداد، عمن التميخير حمال فمي والفتمرة المبلم  علم  محمددة بنسمبة أو مقطوعة مرامة

 عشرة الثانية اإلسالمي لالقتصاد البركة ندوة عن باألملبية فتوى ال  بجواز وصدرت الصير، وجو 

 فمي والفتمرة المبلم  علم  محمددة بنسبة أو مقطوعة مرامة اشتراط يجوز: ))أنه عل  نص ( 12/8)

 فمي الغراممة همه  صمرف أسما  علم  والم  مشرو ، عهر دون السداد عن البطاقة حام  تيخر حال

: رنظما التحكميم أو القضما  طريم  عمن مقدارها تحديد ويتم ((المبل  مستح  يمتلك ا ال و البر وجو 

 تمويمم ال لبيمم  الرابعممة الفق يممة النممدوة إلمم  المقممدم الغنممي، مطمم  فممي بحثممه: منيمم  بممن عبممدهللا الشمميخ

 يتيالكممو التمويمم  لبيمم  الرابعممة الفق يممة إلىالنممدوة المقممدم بحثممه: شممبير محمممد.ود 32   الكممويتي،

 منم   إلم( الشمرعية الرقابمة هيئمات ومع مم) ممن م جماعة واهب . 39   الجءائي الشرط: بعنوان

 الم  ازجمو عمدم أعلمم وهللا والمراج،. التيخير بسبب زيادة بدف  ربوي اشتراط هها أن عل  بنا    ال 

 الحاديمة هدورتم فمي اإلسمالمي العمالم لرابطة التاب  الفق ي المجم  رجحه ما وهها. الربا لباب إمالقا

 ممن مبلغا   له يدف  نأ عليه فر  أو المدين عل  شرط إاا الدائن إن: " نصه ما هـ1409 عام عشر

 ين مما،ب المحمدد الموعمد فمي السمداد عمن تميخر إاا معينة بنسبة أو محددة جءائية مالية مرامة المال

  ؛مير أو المصرف هو الشارط كان سوا  يح ، وال ب  به الوفا  يجب وال باط ، قر  أو شرط ف و

 إلسالميا الفق ي المجم  قرارات:  انظر" بتحريمه القرآن نءل الهي الجاهلية ربا هو بعينه هها ألن

 ييروالمعما(. 447-448/  1( )6) العمدد المجمم  ومجلمة(. 268)   اإلسمالمي العمالم لرابطمة التاب 

 (.34)  اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ل يئة الشرعية
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ها " ل فيرابعاً: دفع مبال  االشتراكات عن سنوات لم يكن المشترك يعم

ب لراتوهمية " لغايات إتمام المدة التي على أساسها يستحق المشترك ا

 . 1 التقاعدي

 ي هذهيدخل ففبيع مالي بمال،  -في رأي الباحث  -لة إن حقيقة هذه المعام 

 تراكاتكاش المعاملة الربا بصورتيه الفضل والنسأ، حيث أن المبل  المدفوع

شتري ون مأقل من المبل  المحصل أو أكثر من المحصل كرواتب تقاعدية، فيك

، ضلبا الفهو روسنوات الخدمة دفع ماالً وأخذاً مقابله ماالً بزيادة أو نقص، 

ون لقاناولما دخلت المدة صار ربا نسيئة، حتى وإن كان ذلك مفروض بحكم 

ون بأحكام القان قيّدفإن القانون ال يحّل حراماً أو يحّرم حالالً، بل األصل أن يت

 الشرع وقواعده.

موال ار أخامساً: يَعتبر قانون الّضمان االجتماعي األردني ريع استثم

 لالزمةال ارد المالية التي تزوده باألموالمؤّسسة من أهم المصادر والموا

 لمؤّسسةل(:" تتكون الموارد المالية 19لتحقيق أهدافه حيث نصت المادة )

 

 

 

------------------   

 مبال ال(  3)  رقم جدول م،2014 لسنة( 1) رقم قانون االجتماعي، الّضمان قانون:  انظر 1

 .128  التقاعد، دةم في تحسب التي الصدمة مدة شرا  عل  المستحقة

، إاّل أن 1ريع استثمار أموال المؤّسسة" -4من المصادر التالية ..... 

القانون لم يبين أوجه االستثمار التي يحق للمؤّسسة االستثمار من خاللها، 

وبناًء عليه فإن كانت ودائع المؤّسسة يتم استثمارها في البنوك التجارية أو 

                                                             

 ونقان م7819 لسنة( 30) رقم مؤق  قانون األردني، االجتماعي للضمان العامة المؤسسة 1

 األردنممي، التشممري  موسمموعة ،11  م،2001 سممنة والمعممدل األردنممي االجتممماعي الّضمممان

 .216   ،22ج
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، أو كانت تستثمر 2طة )وهو األرجح (المساهمة فيها مقابل فائدة مشرو

 ,  3أموالها في محفظة سوق رأس المال من محفظة القروض الربوية

                                                             

 .م2010-2001 للفترة االجتماعي للضمان العامة للمؤسسة السنوية التقارير انظر 2
 أو ا،ل م التابعمة ال يئمات أو الحكوممة إلم  بفائدة قروضا االجتماعي الّضمان مؤسسة تقدم 3

 . بضائ  أو مالية أوراق أو عقارية برهون قروضا   دمتق

 ،2003 عممام تقريممر:  االجتممماعي للضمممان العامممة للمؤسسممة السممنوية التقممارير: انظممر -

 ،2009 عممام وتقريممر ،69  ،2006 عممام وتقريممر ،44  ،2004 عممام وتقريممر ،56 

 23. 

 يفم تحريممه ابم الث شمرعا   المحمرم بالربما يمدخ  الفائمدة علم  القائم القر  أن ومعلوم -

 .بالضرورة الدين من المعلوم من وهو واإلجما ، والسنة القرآن

 بنم بم المنعقمدة التاسمعة دورتمه فمي اإلسمالمي، العمالم رابطمة مجمم  ،6 رقمم قمرار:  انظر-

 .هـ1406 رجب 12 المكرمة مكة في اإلسالمي العالم رابطة

 للمؤسسمات والمحاسمبة عمةالمراج هيئة قرارات من 19 رقم المعيار عليه ن  ما وهها -

 اربم وهي للمقر ، القر  في زيادة اشتراط يحرم:" فيه جا  الهي اإلسالمية المالية

 فعمة،من أو عينما   الءيمادة أكانم  وسموا  المقمدار، فمي أو الصمفة في الءيادة أكان  سوا 

 لشمرطا أكمان وسوا  األج ، خالل أم الوفا  تيجي  عند أم العقد في الءيادة أكان وسوا 

 المعممايير والمراجعممة، المحاسممبة هيئممة معممايير ،"بممالعرف ملحوظمما   أم عليممه منصوصمما  

 البحممرين، والمراجعمة، المحاسمبة هيئمة طبعمة اإلسمالمية، الماليمة للمؤسسمات الشمرعية

 .349  ،19 رقم م،المعيار2004 المنامة،
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أو في العقارات المخصصة للمحرمات، كنوادي ،  1 أو محفظة السندات

ً تؤجره لبنك ربوي، فإن مثل هذه  ً تجاريا القمار، والمالهي، أو بناء مجمعا

 .  2 االستثمارات محرمة شرعا
 

 الثال  مطلبال

 الترجي،

عي مع أّن موقف اإلسالم واضح في قضية الّضمان واألمان االجتما

لم ه، وكأساس عقدي وتشريعي، من أجل توفير لوازم بقاء اإلنسان وكفايت

كيزة رنّه أينظر إليه على أنّه أمر نسبي أو مؤقت، بل نظر إليه على أساس 

تمد لذي يسابري ن االجتماعي الجأساسية من ركائز هذا الّدين، لذا فإّن الّضما

اد األفر بين قوته من سلطان الّدولة، والمقصود منه تحقيق التعاون والتضامن

 ا . شرع على أساس البّر والتّقوى وال يقصد من ورائه الربح، أمر مطلوب

 

------------------------- 

 ،56  ،2003 عام ريرتق:  االجتماعي للضمان العامة للمؤسسة السنوية التقارير: انظر 1

 .23  ،2009 عام وتقرير ،69  ،2006 عام وتقرير ،44  ،2004 عام وتقرير

 جمالآل أمواال   بموجب ا لتقتر  والحكومية، التجارية المنشآت تصدرها مالية ورقة السند"

 قيمت ممما مممن بصصممم تصممدر وقمممد دوريممة بصممفة لحامل مما تمممدف  ربويممة فائممدة مقابمم  طويلممة

 را   شم أو إصمدارا   بالسندات التعام  تحريم والمراجعة المحاسبة هيئة تقرر وقد ،"االسمية

 تممرتبط عامممة أو خاصممة ل مما المصممدرة الج ممة كممان سمموا  ربويممة قممرو  ألن مما تممداوال ، أو

 ئممدةالفا تسمممية أو ادخاريممة أو اسممتثمارية صممكوكا   أو شمم ادات لتسممميت ا أثممر وال بالدولممة،

 .عائدا   أو عمولة أو ريعا   أو ربحا   ب ا الملتءم الربوية

 الماليممممة للمؤسسممممات الشممممرعية المعممممايير والمراجعممممة، المحاسممممبة هيئممممة معممممايير -

 رم،المعيما2004 المناممة، البحمرين، والمراجعمة، المحاسمبة هيئة طبعة اإلسالمية،

    .297  المالية، األسواق ،21 رقم

------------------- 

 أ سممما  علممم  القائممممة صمممكوكال أو السمممندات للسمممندات، الشمممرعية البمممدائ  وممممن -

 همه  ممن تسمتفيد أن للمؤسسمة يمكمن حيم  معمين، اسمتثماري نشاط أو لمشرو  المضاربة

 سممندات بشممان اإلسممالمي الفقممه لمجممم ( 5/4)30 رقممم بممالقرار اعتمادهمما تممم التممي الصمميغة

 السماد  ممؤتمر  دورة فمي ،62/11/6 رقمم اإلسمالمي الفقمه مجمم  قرار: انظر. المقارضة

  آاار 20-14 الموافمم  هممـ1410 شممعبان 23-17 مممن السممعودية العربيممة المملكممة فممي بجممدة

 .م1990
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: نموانبع(  8/1) رقم القرار في جا  حي  الثامنة، البركة ندوة قرارات عليه نص  ما هها 2

 اتالمنتجم علم  تشمتم  سياحية منشآت أو فنادق أو مطاعم أو أسوق إلقامة العقارات تيجير

 :المحرمة الصدمات أو

 أو خمممارة أو كنيسممة كاسممتصدامه للحممرام، مممتمحض لغممر  العقممار تمميجير كممان إاا -1

 .محرمة فيه المنفعة ألن شرعا ، فاسد محرم اإلجارة عقد فذن ليليا ، مل  

 . الك حكم للغالب ألن محرم، مالب ا منتجات أم سل  لبي  العقار تيجير يجوز ال -2

 بتمماريخ السممعودية، العربيممة كممةالممل جممدة، الثامنممة، البركممة نممدوة قممرارات: انظممر -

 .م1993

 ثمم م أموال مما السممتثمار ب مما األخممه للمؤسسممة ويمكممن متمموفرة المشممروعة البممدائ  أن علممما   -

 صمي ال ممن المصتلفمة األوجمه فمي االسمتثمار أو إسمالمية، مالية أوراق محفظة في االستثمار

 المشمماركة أو را ،بالشمم لآلمممر المرابحممة صمميغة مثمم  اإلسممالمية المصممارف تسممتصدم ا التممي

. اإلسالمية كبالصكو االستثمار أو بالتملي ، المنت ية اإلجارة أو بالتملي  المنت ية المتناقصة

 فممي االجتممماعي للضمممان العامممة المؤسسممات اسممتثمارات سممليمان، لممورين عبيممدات،: انظممر

-149  م،2013 اليرمموك، جامعمة ماجسمتير، رسمالة شمرعي، وتقدير مالي تحلي  األردن

163 . 

 اريخبتم /2736/ رقمم ال اشممية األردنيمة المملكمة فمي العمام اإلفتما  لجنمة فتوى جا ت وقد -

 يثبمم  ممما" االجتممماعي الّضمممان فممي االشممتراك حكممم فممي مناقشممة:" بعنمموان م13/11/2012

 القممائمين تممدعوا حيمم  المؤسسمة، أممموال اسممتثمار فممي الشمرعية المصالفممات هممه  مثمم  وجمود

 العمام ا اإلفتم دائمرة موقم  عمن نقال   الفتوى هه  انظر.  االستثمارات  هه مث  باجتناب علي ا

 :ورابطه األردني

http://www.aliftaa.jo/indox.php/fatwa/show/id/2736 

 

ً ت ساكما بين -أّما االشتراك في هذا النّظام  على سبيل االختيار  ن مبقا

له من نظام قائم على أساس ال -خالل بنود النّظام   لى البر إتبرع وفإنّه حوَّ

 تفر في يغالعقد معاوضة، والقاعدة الفقهية تقول :" يغتفر في التبرعات ما 

ي ي تحتو، لذا فإّن وجود هذه المأخذ على هذا القانون والت 1المعاوضات"

من  ، يجعللرباتدخله في دائرة الغرر وا على عدد من المحاذير الّشرعية  التي

عادة تم أيالالزم على الجهات القائمة عليه أن تعيد النظر بمواده، بحيث 

ت عامالصياغتها بما يتفق مع األحكام والبدائل الّشرعية  بحيث تصبح م

 المنتسبين إليه سليمة وغير مشوبة بمحرم.

 

 

 

http://www.aliftaa.jo/indox.php/fatwa/show/id/2736
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--------------------  

 ،1ج ،الكتمب عمالم الفمروق، إدريم ، بمن أحممد المدين شم اب العبا  أبو افي،القر: انظر 1

ابِ ُ  اْلفَْرقُ  ،150   الَ  َمما قَاِعمَدةِ وَ  َواْلغَمَررُ  اْلَجَ مااَلتُ  فِيمهِ  تُمَؤثِّرُ  َمما قَاِعمَدةِ  بَْينَ  َواْلِعْشُرونَ  الرَّ

فَاتِ  ِمنْ  اَِل َ  فِيهِ  يَُؤثِّرُ   .التََّصر 
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 الخاتمة

د من لعديلنفس  من أهم مقاصد الشريعة، لذا شرع اإلسالم ايعتبر حفظ ا

 ت يحفظريعاالتشريعات التي تحميها من العدم عن طريق االعتداء عليها، وتش

 العمل أوجبوجودها وذلك بإقامة ما من شأنه أن يمنع وقوعها في التهلكة، ف

وعة شرالم على القادر ليحقق لها حد الكفاية، وفي حال عجزه أوجد البدائل

لتي من خرى اة األكنظام النّفقات  والّزكاة والّصدقات والكفارات وأموال الّدول

سبب كن بخاللها يحقق كفايته وكلها يقع تحت باب التكافل االجتماعي، ول

ند عيني تخلّي معظم الّدول اإلسالمية عن مسؤولياتها، وضعف الوازع الد

في  السيماها وسد حاجة رعايااألفراد، لجأت الدول إلى إيجاد نظام من خالله ت

و ألعجز لمخاطر اإلصابة أو ا -وخاصة العاملون منهم -ظل زيادة تعرضهم 

ءت ك جاالشيخوخة، ومن ضمن هذه الدول المملكة األردنية الهاشمية، لذل

صادية اقت هذه الدراسة تتناول موضوع الّضمان االجتماعي االختياري دراسة

 نتائج التالية :من منظور إسالمي، وتوصلت إلى ال

 ي، والتماعإّن التكافل االجتماعي أعم وأشمل وأوسع من الّضمان االج -1

 يشترط ممن يستفيد منه أن يشارك في حصيلته.

ول ي الدفياً الّضمان االجتماعي ) اإلجباري و االختياري ( المطبق حال -2

 يق دفعن طرعإنما هو نظام تأمين اجتماعي ال يستفيد منه إاّل من ساهم فيه 

 اشتراكات مقدماً. 

ن مقصد الّضمان االجتماعي اإلجباري هو نظام تكافلي تعاوني ال ي -3

ير من ب كثوراءه التربح، ويتفق بذلك مع نظام التكافل االجتماعي، لذا ذه

 فرادالعلماء المعاصرين أن للدولة الحق في اقتطاع جزء من دخول األ

ذا هساس الذي يمكن تكييف للمساهمة في تمويله، مع اختالفهم في األ

 االقتطاع عليه.
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 ( هو ة لهالّضمان االجتماعي االختياري ) بناًء على البنود المنضم -4

 نظام معاوضة قائم على أساس التربح وليس نظام تكافلي تعاوني.

 تحت  رعيةيحتوي النّظام  المنظم له على العديد من المحظورات الشّ  -5

على  ّسسةئد، مثل الفوائد التي تفرضها المؤما يسمى بالغرامات أو الفوا

لى عضها المشترك في حال تأخره عن سداد االشتراك، أو الفائدة التي تفر

 لتعويضرف االعامل فيما لو عاد إلى االستفادة من خدمات الّضمان بعد أن ص

 عد.لتقااله، أو أراد أّن يضم مدة جديدة إلى مدة خدمته، أو يرفع مبل  

ّسسة المؤ االستثمارات من أهم موارد المؤّسسة، وبما أنّ يعتبر ريع  -6

مار االستثة  كتقوم باالستثمار في مجاالت كثيرة دون مراعاة الضوابط الّشرعي

ض في البنوك التجارية أو في محفظة سوق رأس المال عن طريق القرو

بذلك  إنهاوالّسندات المحرمة أو في المنتجعات السياحية ونوادي القمار ف

 ن قد ارتكبت محظوراً شرعياً.تكو

 : التوصيات

 بناًء على ما تقدم فإّن الباحث يوصي:

 وغير ملينلزوم اتساع دائرة الّضمان االجتماعي لجميع األفراد العا -1

لتّعاون افل والتّكالعاملين داخل المملكة، وأن يكون الهدف من هذا النّظام  هو ا

 بين أفراد المجتمع تحت مظلة الّدولة .

ع ستطيتأن يكون هناك مخصصات من ميزانية الّدولة لهذه المؤّسسة  -2

من  ّشهريةت المن خاللها تلبية المتطلبات المالية، مستعينة بذلك باالقتطاعا

مارات االستثلة والعاملين، وأن يكون للموارد األخرى كالّزكاة والّضرائب العاد

 المباحة دور في تمويل المؤّسسة.

سة باألحكام الّشرعية  في تعاملها مع األفراد وفي أن تلتزم المؤسّ  -3

استثماراتها، وأن تأخذ بالبدائل المشروعة، وأن يكون هناك جهة رقابة 

 شرعية على ذلك .
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ه أو توجيهذا رأي نعرضه على المهتمين، وأشكر سلفاً كل من يدلي لنا ب

ّبِ رد هلل مالحتسديد، فإنما هو شرع هللا وإنما هي النصيحة، وهللا الموفق، و

 العالمين .
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 .2والتوزيع، ط

حاسععبة المعععايير الّشععرعية  للمؤسسععات الماليععة اإلسععالمية، طبعععة هيئععة الم .43
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ر، ابععن منظععور، أبععو الفضععل جمععال الععّدين، لسععان العععرب، بيععروت، دار صععاد .44
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( 30المؤّسسععة العامععة للضععمان االجتمععاعي األردنععي، قععانون مؤقععت رقععم ) .45

 م.2001م قانون الّضمان االجتماعي األردني والمعدل سنة 1978لسنة 

اليعععاس، يوسعععف، مجمعععوع محاضعععرات دورة التأمينعععات االجتماعيعععة، بحعععث  .46

العععراق،  الّضععمان االجتمععاعي مفهومععه وتطععوره، مؤّسسععة الثقافععة العماليععة، بغععداد،
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 م.1989ألردن، ا
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 : طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد.
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