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جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها
وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها

قواعد النشر
.1

أن يكون البحث أصيالً وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد ىلع القواعد العلمية واملنهجية
املتعارف عليها يف كتابة البحوث األكاديمية.
يُرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية ىلع بريد املجلة ،بحيث يكون مكتوبًا ىلع الحاسوب

.2

ىلع برنامج مايكروسوفت وورد بصيغة ) (docأو (.)docx
يُكتب البحث ىلع ملف

.3

A4

بهوامش افتراضية 2سم من أىلع و 1.5سم من أسفل و 2.9سم من

اليمين واليسار.
.4

يكون تباعد األسطر  1وخط الكتابة باللغة العربية ( )Sakkal Majallaوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.5

يكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية ( )Times New Romanوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.6

ال تزيد عدد صفحات البحث عن  30صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع.

.7

يحتوي البحث ىلع ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية وبواقع  150كلمة ىلع صفحة مستقلة،
ىلع أن يتبع كل ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل
قواعد البيانات.

.8

يُراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.

.9

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ
املجلة بحقها يف رفض البحث دون إبداء األسباب.
اعتماد منهجية واضحة يف كتابة البحث بحيث يحتوي ىلع العناصر املتسلسلة اآلتية:
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• املقدمة :وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة ،مشكلة الدراسة
وأسئلتها أو فرضياتها جزءًا منها.
• أهمية الدراسة
• محددات الدراسة(الزمانية ،املكانية ،واملوضوعية) إن وجدت.
• التعريفات باملصطلحات.
• إجراءات الدراسة.
• النتائج ومناقشتها.
• التوصيات.
• املراجع.
يراعى يف كتابة املراجع االلتزام بتوثيق( (APAالتالي:
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•

يُشار إلى املراجع يف املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين .مثـال :داود، )2016( ،
)Petersen, (1991

•

توثق املصادر واملراجع يف قائمة واحدة يف نهاية البحث ،وترتب هجائيًا حسب اسم املؤلف،
باللغتين العربية أو االنجليزية هكذا( :اسم العائلة ،أول حرف من االسم األول للمؤلف (سنة
النشر) عنوان الكتاب ،رقم الطبعة مدينة النشر :دار النشر .ص :من -الى) .مثال:
• العمري ،ن )1999( .تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط 1مصر :دار املعارف .ص.180-160

Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between Traditional
and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100

•

.12

إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني ىلع الصفحة األولى
من البحث باللغتين العربية واإلنجليزية.

.13

إرسال جميع محتويات بحثك (متن البحث– املالحق أو األدوات) بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني
التالي editorsis@Refaad.com :أو من خالل التسليم اإللكتروني يف املجلة ،ولن يقبل أي ملف بصيغة
PDF
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يُعرض البحث ىلع اثنين من املحكمين العلميين يف ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما
ىلع البحث يعرض ىلع محكم ثالث ويكون قراره هو املرجح يف قبول البحث أو رفضه.

.15

يلتزم الباحث /الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون ويف حالة عدم الرغبة يف
تعديل بعض املالحظات يقوم بكتابة رد علمي مبرر ليعرض ىلع هيئة التحرير ،ويف حالة اقتناعها
برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة ،وإن لم يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات
املحكمين كما هي.

. 16

يرسل الباحث /الباحثون بحثهم بعد التعديل يف ملف منفصل وملف آخر يحتوي ىلع التعديالت
التي قام بها وأرقام الصفحات ،وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدل.

. 17

إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف يف البحث إلى حين الحصول ىلع رد
نهائي من املجلة.

. 18

يحصل الباحث ىلع خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين يف خالل شهر
ىلع األكثر.

. 19

تحتفظ املجلة بحقها يف إخراج البحث ،وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها يف التحرير والنشر.

 .20يستطيع الباحث الحصول ىلع نسخة من بحثه (ملف  )pdfمن خالل الدخول ىلع موقع املجلة
اإللكتروني.
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مَدى الْتِزام شِرِكَةِ التّكافل الفِلسْطينيّة للتّأمين بِتَطبيقِ التّأمين التّكافلي اإلسْالمي وَدَوْرُ هَيْئِة
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الرَّقابَةِ الشّرعيَّة يف ذلك -دِراسَةٌ تحْليليَّةٌ تقْويميَّةٌ
2

الليبرالية اإلسالمية يف سنغافورة دراسة تطبيقية واقعية

65

3

املخالفات العقدية يف زمن األوبئة (كورونا أنموذجًا)

79

افتتاحية العدد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملين ،والصالة والسالم ىلع سيد املرسلين محمد بن عبد الله وىلع آله وصحبه
أجمعين وبعد:
يسر هيئة تحرير املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة أن تقدم للباحثين يف مجال
العلوم الشرعية وللمهتمين العدد الثاني من املجلد الخامس ،كانون األول .2020
وقد تضمن هذا العدد ثالثة بحوث متنوعة من ناحية املوضوعات ومن حيث الجهات التي
تقدمت للنشر يف املجلة  .فمن ناحية املوضوعات ضم العدد بحثين يف موضوع العقيدة
واملذاهب املعاصرة ،وبحثًا يف الفقه  .ومن ناحية الجهات الناشرة فقد تنوعت الجهات مابين
اململكة العربية السعودية ،وسنغافورة ،وفلسطين.
وأخيرًا  ،تتوجه هيئة التحرير يف املجلة بخالص الشكر والتقدير لألساتذة الخبراء يف الهيئة
االستشارية ،واللجنة العلمية ،والباحثين يف مجال الدراسات اإلسالمية والعلوم الشرعية ىلع
جهودهم املؤثرة يف تحقيق رؤية ،ورسالة ،وأهداف املجلة ،ودعمهم املتواصل لالرتقاء باملجلة،
ونشر العلم الشرعي.
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد
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امللخص:

التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
هدف البحث الحالي إلى بيان مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي ،وبيان دور
الرقابة الشرعية في ذلك ،وقد انبنى من ثالثة مباحث وخاتمة ،كان املبحث األول في التعريف بشركة ّ
هيئة ّ
التكافل الفلسطينية
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
التكافلي اإلسالمي ،والثاني في بيان مدى التزام شركة ّ
والتأمين ّ
للتأمين ّ
ّ
التكافلي
للتأمين في التزام الشركة بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
الرقابة الشرعية في شركة ّ
اإلسالمي ،والثالث في بيان دور هيئة ّ
التأمين
ّ
التكافلي اإلسالمي.
ّ
َّ
الوصفي التحليلي ،القائم على دراسة
املرجوة استخدم الباحث املنهج
وفي سبيل معالجة هذه املباحث والوصول إلى النتائج
وتحليل الوثائق وعقود ّ
التأسيس والتقارير السنوية والنشرات والنماذج واإلجراءات املختلفة.
التأمين ّ
للتأمين تلتزم بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
لعل أبرزها أن شركة ّ
وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج َّ
التكافلي
كل ما يحصل في داخل الشركة ّ
الرقابة الشرعية في الشركة دور ٌّ
مهم في مراقبة ومتابعة ّ
اإلسالمي ،ولهيئة ّ
للتأكد من انسجامه مع
أحكام الشريعة اإلسالمية ّ
الغراء.
التأمين ّ
الرقابة الشرعية؛ ّ
الكلمات املفتاحية :شركة ّ
التكافل الفلسطينية؛ هيئة ّ
التكافلي.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على محمد بن عبد هللا ،وعلى آله وأصحابه وجنده وحزبه ،وبعد:
التأمين ّ
يعتبر ظهور ّ
جزءا ًّ
التكافلي اإلسالمي(  )1وتطبيقه ً
مهما من النهضة الحديثة الشاملة لألمة اإلسالمية ،وبخاصة في مجال
ً
ّ
حيوية الفقه اإلسالمي ،وقدرته الفائقة على ابتكار الحلول الشرعية لكافة القضايا
تأكيدا على
االقتصاد اإلسالمي وفقه املعامالت؛
ّ
ّ
ً
ً
ً
التي تحتاجها األمة ،حيث يشهد العالم اليوم انتشارا واسعا لهذا النوع من التأمين ،الذي سار جنبا إلى جنب مع الصيرفة اإلسالمية،
ّ
ً
ونما ّ
سريعا ،على ُّ
وتطور
الرغم من قصر عمره ،وحداثة تجربته ،واملنافسة الشرسة التي تواجهه ،والتشكيك في وضعه وطبيعة عمله،
ّ
النجاحات الكبيرة في أسواق ّ
محق ًقا ّ
بقوة واقتدارّ ،
وهو ال يزال ّ
يشق طريقه ّ
التأمين املحلية واإلقليمية والدولية ،ويقوم بأنشطته
ّ
متخصصة ،وضمن قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية ّ
الغراء.
املختلفة من خالل شركات

التأمين ّ
للتمييز بينه وبين شركات ّ
التكافلي بقيد اإلسالم جاء هنا ّ
التأمين ّ
 1تقييد ّ
ّ
التكافلي التي ظهرت في الغرب ،وتتعامل مع البنوك ّ
اإلسالمية.
الربوية ،وال تلتزم بأحكام الشريعة
(القره داغي.)2011 ،
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طبيق التأمين
َمدى ال ِتزام ِش ِرك ِة
الفلسطينية للتأمين ِبت ِ

إسماعيل شندي

التكافل الفلسطينية ّ
يسعى الباحث من خالل هذا البحث إلى بيان مدى التزام شركة ّ
للتأمين ّ -
كأول ّ
مؤسسة إسالمية تقوم
التأمين ّ
التأمينية في األراض ي الفلسطينية( -)2بتطبيق ّ
بتقديم الخدمات ّ
التكافلي اإلسالمي ،ودور هيئة الرقابة الشرعية في ذلك ،بما
بعيدا عن املعامالت ّ
إيجابا على استقرار الحياة االقتصادية في فلسطينً ،
ً
ّ
املحرمة ،وذلك من خالل رصد األنظمة
التأمي ّنية
ينعكس
ّ
ّ
والوثائق وعقود التأسيس والتقارير والنشرات والنماذج املختلفة ،ودراستها وتحليلها ،ملعرفة مدى انضباطها بأحكام الشريعة
اإلسالمية ،مما يزيد من ثقة الجمهور الذي يتعامل معها.
مشكلة البحث:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
تتمثل مشكلة هذا البحث في الحاجة إلى التعرف على مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي
التأسيس ّ
اإلسالمي ،ودور هيئة الرقابة الشرعية في ذلك ،من خالل جمع ودراسة وتحليل األنظمة والوثائق وعقود ّ
والنماذج املختلفة
ّ
ّ
اللذان ّ
يلخصان مشكلة البحث الحالي هما :ما َمدى ْالتزام شر َكة ّ
والنشرات املختلفةّ .
والسؤاالن ّ
التكافل
املهمان
والتقارير السنوية
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّ َ ّ
ّ
ّ
َ
ْ ّ ّ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
ّ
طبيق التأمين التكافلي اإلسالمي؟ وما دور هي ِّئة الرقاب ِّة الشرعية في ذلك؟ وعنهما تتفرع األسئلة اآلتية:
ِّ
الفلسطينية للتأمين ِّبت ِّ
ّ
ّ
 .1ما هي شركة التكافل الفلسطينية للتأمين؟
ّ
ّ
 .2ما الخدمات ّ
التأمينية التي تقدمها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين؟
التأمين ّ
 .3ما مفهوم ّ
التكافلي اإلسالمي وحكمه؟ ومتى نشأ؟ وما أهدافه؟
التأمين ّ
التكافل الفلسطينية بتطبيق ّ
 .4ما مدى التزام شركة ّ
التكافلي العائلي؟
التكافلي اإلسالمي في الفائض ّ
التأمين ّ
التكافل الفلسطينية بتطبيق ّ
 .5ما مدى التزام شركة ّ
التأميني؟
التكافلي اإلسالمي في إعادة ّ
التأمين ّ
التكافل الفلسطينية بتطبيق ّ
 .6ما مدى التزام شركة ّ
التأمين؟
التأمين ّ
التكافل الفلسطينية بتطبيق ّ
 .7ما مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي عند العجز في صندوق املتكافلين؟
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
 .8ما مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي في االستثمار؟
التكافل الفلسطينية ّ
الرقابة الشرعية في شركة ّ
 .9من هم أعضاء هيئة ّ
للتأمين ،وما هي صالحياتهم؟
ّ
ّ
ّ
ّ
 .10ما دور هيئة ّ
الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين في التزام الشركة بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي؟
أهداف البحث:
ّ
ّ
ّ
يهدف هذا البحث إلى تعريف الباحثين وطالب العلم والعاملين في حقل التأمين التكافلي اإلسالمي وغيرهم من املعنيين ،بمدى
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي ،ودور هيئة الرقابة الشرعية في ذلك ،من خالل عرض
املفاهيم والقضايا اآلتية:
ّ
التعريف بشركة ّ
ّ .1
التكافل الفلسطينية للتأمين.
التكافل الفلسطينية ّ
التأمينية التي تقدمها شركة ّ
التعريف بالخدمات ّ
ّ .2
للتأمين.
بالتأمين ّ
التعريف ّ
ّ .3
التكافلي اإلسالمي وحكمه ونشأته ،وأهدافه.
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
 .4بيان مدى التزام شركة ّ
التكافلي العائلي.
التكافلي اإلسالمي في الفائض ّ
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
 .5بيان مدى التزام شركة ّ
التأميني.
التكافلي اإلسالمي في إعادة ّ
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
 .6بيان مدى التزام شركة ّ
التأمين.
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
 .7بيان مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي عند العجز في صندوق املتكافلين.
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
 .8بيان مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي في االستثمار.
التكافل الفلسطينية ّ
الرقابة الشرعية في شركة ّ
ّ .9
التعريف بأعضاء هيئة ّ
للتأمين ،وصالحياتهم؟
التأمين ّ
للتأمين في التزام الشركة بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
الرقابة الشرعية في شركة ّ
 .10بيان دور هيئة ّ
التكافلي اإلسالمي.

 2يراد بمصطلح األراض ي الفلسطينية في سياق هذا البحث الضفة الغربية وقطاع غزة ،والقدس الشرقية ،حيث ال تسمح قوانين االحتالل اإلسرائيلي بفتح فروع لشركات ّ
التأمين
ّ
التكافلي اإلسالمية في املناطق الفلسطينية املحتلة في العام 1948م.
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أهمية البحث:
ّ
ّ
ّ
ّ
تظهر أهمية هذا البحث من أهمية موضوعه ،فقد جاء ليعالج مسألة مهمة في موضوع التأمين التكافلي اإلسالمي ،وهي بيان
التأمين ّ
للتأمين تطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي املنضبط باألحكام الشرعية ،ودور هيئة ّ
الرقابة
الشرعية في ذلكً ،
بعيد ا عن خطر االنزالق في املخالفات الشرعية وأخطارها ،واستجابة لرغبة الجمهور الفلسطيني في الحصول على
الغراء ،مما يزيد من ثقتهم بهذا النوع من ّ
خدمات تأمينية تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ّ
التأمين ،كواحد من املنتجات
االقتصادية اإلسالميةً ،
سعيا لتحقيق االستقرار االقتصادي في املجتمع.
الدراسات السابقة:
ّ
ّ
ّ
ّ
لم يجد الباحث بعد الفحص والتحري الدقيق في مواقع البحث على شبكة اإلنترنت وسؤال املتخصصين في هذا النوع من
التكافل الفلسطينية ّ
التأمين ،ومراجعة إدارة شركة ّ
ّ
للتأمين ،وأعضاء هيئات ّ
الرقابة الشرعية املتعاقبة على الشركةًّ ،أيا من البحوث
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
والدراسات التي تناولت موضوع قياس مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي؛ مما يعني أن
علمية تسعى إلى بيان درجة هذا االلتزام؛ ّ
البحث الحالي ّأو ُل دراسة ّ
للتأكد من انضباط هذه الشركة باألحكام الشرعية في عملياتها
ّ
التأمينية واالستثمارية.
منهج البحث:
ُ
ُ
َّ
َّ
الوصفي التحليلي ،القائم على
في سبيل معالجة مفردات هذا البحث ،والوصول إلى النتائج املرجوة منه ،استخدم الباحث املنهج
ّ
ّ
والنشرات ّ
التأسيس ّ
د اسة وتحليل الوثائق وعقود ّ
والنماذج واإلجراءات املختلفة ،لبيان مدى التزام شركة التكافل
والتقارير السنوية
ر
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي.
حدود البحث:
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
الحد املوضوعي لهذا البحث اقتصاره على بيان مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي
ودور هيئة الرقابة الشرعية في ذلك ،باعتبارها ّأول ّ
مؤسسة تأمين إسالمية في األراض ي الفلسطينية ،وذلك من خالل رصد الوثائق
ّ
ّ
ّ
والنشرات والتقارير ّ
السنوية املختلفة ودراستها وتحليلها ،واإلفادة من ذلك ِّكله في تكوين املحتوى الذي يقوم عليه البحث،
والنماذج
أما ّ
الحد الزماني فهو من بداية تأسيس الشركة في العام 2008م ،إلى نهاية الربع الثالث من العام 2020م.
خطة البحث:
ّ
ّ
اشتملت خطة هذا البحث على مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة ،على النحو اآلتي:
ّ
ّ
املقدمة ،وقد َّ
وأهمي َته ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث ،وحدوده ،وخطته ،وقد جعلها الباحث
تضمنت مشكلة البحث ،وأهدافه،
ِّ
في ثالثة مباحث وخاتمة على ّ
النحو التالي:
والتأمين ّ
للتأمين ّ
التكافل الفلسطينية ّ
التعريف بشركة ّ
املبحث األولّ :
التكافلي اإلسالمي.
التكافل الفلسطينية ّ
التعريف بشركة ّ
املطلب األولّ :
للتأمين والخدمات التي ّ
تقدمها.
بالتأمين ّ
التعريف ّ
املطلب الثانيّ :
التكافلي اإلسالمي وحكمه ونشأته وأهدافه.
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
املبحث الثاني :مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي.
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
املطلب األول :مدى التزام شركة ّ
التكافلي العائلي.
التكافلي اإلسالمي في الفائض ّ
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
املطلب الثاني :مدى التزام شركة ّ
التأميني.
التكافلي اإلسالمي في إعادة ّ
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
املطلب الثالث :مدى التزام شركة ّ
التأمين.
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
املطلب الرابع :مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي عند عجز في صندوق املتكافلين.
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
املطلب الخامس :مدى التزام شركة ّ
التكافلي اإلسالمي في االستثمار.
التأمين ّ
للتأمين في التزام الشركة بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
املبحث الثالث :دور هيئة الرقابة الشرعية في شركة ّ
التكافلي اإلسالمي.
التكافل الفلسطينية ّ
الرقابة الشرعية في شركة ّ
املطلب األولّ :
التعريف بأعضاء هيئة ّ
للتأمين وصالحياتهم.
التأمين ّ
للتأمين في التزام الشركة بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
الرقابة الشرعية في شركة ّ
املطلب الثاني :دور هيئة ّ
التكافلي اإلسالمي.
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وتضمنت النتائج ّ
ّ
والتوصيات.
الخاتمة:

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املبحث األول :التعريف بشركة التكافل الفلسطينية للتأمين والتأمين التكافلي اإلسالمي
ّ
ّ
ّ
املطلب األول :التعريف بشركة التكافل الفلسطينية للتأمين والخدمات التي تقدمها
ّ
ّ
ّ
الفرع األول :التعريف بشركة التكافل الفلسطينية للتأمين:
بالتأمين ّ
الفلسطينية تتعامل ّ
الفلسطينية ّ
تعتبر شركة ّ
ّ
ّ
التكافلي املتوافق مع أحكام
للتأمين ّأول شركة( )3تنشأ في األراض ي
التكافل
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ّ
الشركات في وزارة االقتصاد الوطني ،ومستندة إلى قانون
الغراء ،وقد حصل الباحث على وثيقة صادرة عن مراقب
الشريعة
ّ
ّ
الشركة وعنوانها مدينة رام هللا ،قد ُس ّجلت كشركة مساهمة ّ
عامة في
الشركات رقم ( )12لسنة 1964م وتعديالته ،تشير إلى أن هذه
ّ ّ
َّ
مصرح به مقداره آنذاك عشرة ماليين
سجل الشركات املساهمة ،تحت رقم ،562601179 :بتاريخ2006/11/19 :م ،وبرأس مال
ًّ
رسميا في 2007/3/11م ،وباشرت أعمالها في 2008/2/17م ،برأس مال مدفوع مقداره ثمانية
( )10,000,000دوالر أمريكي ،وأعلن عنها
ماليين وخمسمئة ألف ( )8,500,000دوالر أمريكي( ،شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،ج؛ شركة التكافل الفلسطينية
للتأمين ،املوقع اإللكتروني) ،وقد ارتفع رأس املال املدفوع في نهاية العام 2017م ليصل إلى ( )10,000,000دوالر أمريكي( .شركة التكافل
لتلبي حاجات قطاعات واسعة في املجتمع الفلسطيني تبحث عن ّ
الفلسطينية للتأمين ،)2017 ،وقد جاءت هذه الشركة ّ
التأمين
ّ
َ
ّ
ّ
الغراءً ،
الشرعية ،فقد ّ
ّ
بعيدا عن ّ
اإلسالمية ّ
نصت الفقرة (أ)
الربا والغ َرر وغيرهما من املخالفات
التكافلي املتوافق مع أحكام الشريعة
ّ
الشركة إلى ممارسة جميع أعمال ّ
من املادة ( )8من عقد ّ
التأمين وجميع األعمال االستثمارية بوسائل خالية من
التأسيس على ":تهدف
ّ
ّ
اإلسالمية ّ
ّ
الغراء"( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،أ.)2 :
الربا ومن أي محظور شرعي ،وبما يطابق أحكام الشريعة
التأمين ّ
الفلسطينية في مجال ّ
تميزت شركة ّ
وقد ّ
التكافلي اإلسالمي ،وخطت خطوات واسعة في هذا ّ
ّ
السياق ،فقد بلغت
التكافل
حصتها من إجمالي أقساط ّ
ّ
التأمين في السوق الفلسطيني في العام 2019م ( .%15شركة التكافل الفلسطينية للتأمين.)2019 ،
تعد من شركات ّ
الرغم من قصر عمرها وحداثة تجربتهاّ ،إال أنها ّ
وهي على ّ
التأمين اإلسالمية املرموقة في مجال تقديم الخدمات
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية ثقة للمواطن ،حيث صنفت في العام 2015م ،من قبل ّ
ّ
مؤسسة املعايير الدولية كواحدة
التأمينية ،ومن أوائل الشركات
ّ
من أفضل عشر شركات تأمين ً
أداء على مستوى العالم العربي ،وذلك في امللتقى االقتصادي الذي نظم في دبي في الفترة من -23
ّ
2016/3/24م ،وبحضور ّاتحاد املصارف العربية ،واالتحاد العام العربي ّ
للتأمين ،ولجنة بازل ،واألكاديمية األمريكية لإلدارة ّ
املالية،
ّ
ّ
للتد يب واالستشا ات ،وبحضور عدد من ّ
واملنظمات العربية ّ
ّ
والدولية ،حيث جرى تكريم الشركة
االتحادات
ر
ومؤسسة وميض ّ ر
ً
ّ
يادة في الوطن العربي ،وفي ّ
السوق الفلسطيني على وجه الخصوص ،باالعتماد على توصيات
باعتبارها واحدة من الشركات األكثر ر
ّ
ّ
ّ
نموها ،وإسهامها في سوق ّ
االتحادات املهنيةّ ،
الشركة ّ
التأمين ،كما ُ
ومعدل ّ
ص ّنفت الشركة من
والتصنيف اإلئتماني ،ونسبة استحواذ
الدولية في العام 2016م على أنها من أفضل شركات ّ
التأمين العر ّبية ،وذلك خالل امللتقى االقتصادي ّ
مؤسسة املعايير ّ
قبل ّ
الدولي إلدارة
ّ
ّ
ّ
املالية واملصرفية والتأمينية املنعقد في دبي ،وبحضور اتحاد املصارف العربية( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين،
املخاطر
/2020د).
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفرع الثاني :الخدمات التأمينية التي تقدمها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
ُ
ّ
الفلسطينية ّ
تقدم شركة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للتأمين –وفق ما ورد في نشراتها املختلفة والكتيبات التعريفية التي تصدرها -جملة من
التكافل
ّ
تلبي حاجة الجمهور الفلسطينيّ ،
الخدمات والبرامج ّ
أمينية املختلفة ،التي ّ
ّ
الت ّ
اإلسالمية ّ
الغراء ،وهي كما يلي:
وتتفق مع أحكام الشريعة
(شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،ه)
ً
التكافل ّ
أوال :برنامج ّ
للتأمين العائلي (الجماعي والفردي).
التكافل ّ
ثانيا :برنامج ّ
للتأمين ّ
ً
الصحي.
ً
ثالثا :برنامج ّ
التكافل لتأمين املركبات.
ابعاّ :
ر ً
التأمينات العامة ،وتنقسم إلى:
ّ
ّ
ّ
ّ
 .1برنامج التكافل للتأمين من أخطار النقل ّ
البري
والجوي والبحري.
ً
التأمينية منذ العام 2018م( .شركة تمكين ّ
الفلسطينية ،وقد باشرت بتقديم خدماتها ّ
ّ
للتأمين ،املوقع
3هناك شركة تأمين تكافلية إسالمية أخرى أنشئت حديثا في األراض ي
اإللكتروني.)http://www.tamkeen-ins.ps/ :
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التكافل ّ
برنامج ّ
للتأمين من أخطار الحريق واألخطار التابعة له.
ّ
التكافل ّ
برنامج ّ
للتأمين املنزلي الشامل.

ّ
التكافل ّ
برنامج ّ
للتأمين من أخطار املقاولين وأخطاء ال ّتركيب الشامل.
برنامج ّ
التكافل لتأمين كسر املاكنات واآلالت.
برنامج ّ
التكافل لتأمين ّ
املعدات .نيلواقمال تايلآو
التكافل لتأمين ّ
برنامج ّ
النقود املحفوظة واملنقولة.

التكافل ّ
برنامج ّ
للتأمين من أخطار خيانة األمانة.
التكافل ّ
برنامج ّ
للتأمين من أخطار الحوادث الشخصية.

 .10برنامج ّ
التكافل لتأمين الواجهات الزجاجية.
التكافل ّ
 .11برنامج ّ
للتأمين من أخطار إصابات العمل.

التكافل ّ
 .12برنامج ّ
للتأمين من أخطار املسؤولية املدنية.
التكافل ّ
 .13برنامج ّ
للتأمين من حوادث ّ
السفر.
ّ
ّ
املطلب الثاني :التعريف بالتأمين التكافلي اإلسالمي وحكمه ونشأته وأهدافه
ّ
ّ
الفرع األول :التعريف بالتأمين التكافلي اإلسالمي وحكمه
ا
ّ
للتأمين ّ
للمؤسسات املالية اإلسالمية(ّ )4
ّ
التكافلي اإلسالمي
أوًل :التعريف بالتأمين اإلسالمي :جاء في تعريف هيئة املحاسبة واملراجعة
يتعرضون ألخطار ّ
بأنه ":اتفاق أشخاص ّ
معينة على تالفي األضرار الناشئة عن هذه األخطار ،وذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام
ّ
ّ
ّ
ّ
ذمة ّ
ويتكون من صندوق تأمين له شخصيته االعتبارية ،وله ّ
ّ
مالية( ،صندوق) ّ
يتم منه التعويض عن األضرار التي تلحق أحد
بالت ّبرع،
ّ
ً ّ
ويتولى إدارة هذا ّ
جراء وقوع األخطار َّ
املشتركين من ّ
الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق،
طبقا للوائح والوثائق،
املؤمن منها ،وذلك
أو تديره شركة مساهمة بأجر ،تقوم بإدارة أعمال ّ
التأمين ،واستثمار موجودات ّ
الصندوق"( .هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
التعاوني الذي نظمته الهيئة العاملية لالقتصاد ّ
للتأمين ّ
املالية اإلسالمية )685 :2017 ،وقد اتجه امللتقى األول ّ
والتمويل اإلسالمي التابع
التأمين ّ
محرم1430 ،ه إلى تعريف ّ
لرابطة العالم اإلسالمي املنعقد في الفترة ّ /25-23
التكافلي بأنه ":تعاون مجموعة من األشخاص على
ّ
ذمة ّ
للربح ،له ّ
ّ
تحمل الخطر واألضرار املحتملة ،من خالل إنشاء حساب (صندوق) غير هادف ّ
مالية مستقلة ،تجتمع فيه األقساط
ّ
ُ
ً
ّ
واإليرادات ،وتصرف منه االستحقاقات من تعويضات ومصروفات ،وما تبقى هو الفائضُّ ،
كل ذلك وفقا لنظام (الحساب) الذي تتوكل
ّ
متخصصة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية"( .القره داغي.)12 :2010 ،
في إدارته واستثماراته شركة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
واضح مما سبق أن التأمين التكافلي اإلسالمي يقوم على التعاون بين املشتركين فيه ،ال بغرض الربح أصال ،وإنما بهدف جبر
أي منهم ،ثم إن األقساط التي يدفعها املشتركون إنما يدفعونها على سبيل ّ
ّ
الت ّبرع ،كما أن
وتخفيف آثار األخطار التي يمكن أن تقع على ٍّ
ّ
تتولى إدارة ّ
يتكون من طرفين( :حيدر2010 ،؛ أوغاند )2010 ،األول :شركة ّ
التأمين ّ
عقد ّ
التكافلي اإلسالمي ّ
التأمين.
التأمين بصفتها أنها
ّ
ّ
مؤمن وم َّ
ؤمن له في الوقت نفسه .وبموجب هذا العقد يدفع املشترك إلى الشركة أقساط
والثاني :املشترك في صندوق التأمين ،وهو ِّّ
التعويض في حال وقوع الخطر املثبت في عقد ّ
التأمين في مقابل حصوله على ّ
ّ
التأمين ،ثم إن األقساط التي ُتستوفى من املشتركين تكون
ّ
ّ
ملكيتها لهم ،ودور الشركة -فقط -إدارة تلك األموال واستثمارها في مقابل أجر.
ّ
ّ
ّ
التأمين ّ
التكافلي اإلسالميّ :اتفق الفقهاء املعاصرون على أن ّ
ا
التكافلي اإلسالمي جائز ،إال إذا تعاملت شركته أو
ثانيا :حكم التأمين
الحرمة لتلك ّ
الربا ونحوه ،فعندئذ تكون ُ
الت ّ
باملحرمات مثل ّ
ّ
صرفات( ،القره داغي2011 ،؛ القره داغي2010 ،؛ الزحيلي2010 ،؛
إدارته
ّ
ّ
ّ
ٌ
شبير1996 ،؛ الشاذلي2010 ،؛ فداد ،)2010 ،وقد صدر بخصوص التأمين التكافلي اإلسالمي عدد من القرارات والفتاوى التي تؤكد
جوازهَّ ،
لعل أبرزها( :أوغاند2010 ،؛ السرطاوي)2014 ،

ّ
ومقرها دولة البحرين ،ويرمز لها (أيوفي) ( ،)AAOIFIتقوم بإعداد وإصدار معايير املحاسبة املالية
 4هي منظمة دولية غير هادفة للربح ،أنشئت في الجزائر العام 1990م،
ّ
ّ
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وبخاصة الصناعة املصرفية واملالية اإلسالمية على وجه العموم ،ينظر :هيئة املحاسبة
واملراجعة والضبط وأخالقيات العمل واملعايير الشرعية
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،)2020( ،املوقع اإللكتروني http://aaoifi.com/ ،؛ موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة.https://ar.wikipedia.org/ ،
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ّ
اإلسالمية املنعقد بالقاهرة في العام 1385هـ1965 -م ،حيث صدرت الفتوى بجواز
ما جاء في املؤتمر الثاني ملجمع البحوث
ونصهاّ ":
التأمين ّ
ّ
ّ
ّ
التعاوني اإلسالميّ ،
املستأمنين لتؤدي ألعضائها ما
التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع
ِّ
يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع ،وهو من ّ
التعاون على ّ
البر"( .القره داغي .)157-156/1 :2011 ،وقد عاد هذا
ّ
والتعاوني وما يندرج تحتهما من ّ
التكافلي ّ
التأمين ّ
ليؤكد على ما ذهب إليه من جواز ّ
الصحي َّ
التأمين ّ
ضد
املؤتمر في العام التالي
ّ
العجز والشيخوخة وإصابات العمل( .القره داغي.)2011 ،
ّ
ّ
ما جاء في ندوة التشريع اإلسالمي التي عقدت في الجامعة الليبية في العام 1392هـ1972 -م ،حيث كان من أبرز فتاواها
التأمين ّ
التعاوني محل ّ
التأمين ّ
وتوصياتها ":العمل على إحالل ّ
التجاري الذي يرخص فيه ً
مؤقتا للحاجة ،حتى يوجد بديل شرعي
له"( .القره داغي.)160/1 :2011 ،
قرار مجلس كبار العلماء في اململكة العربية السعودية ،املنعقد بتاريخ1397/4/4 :هـ ،وفق 1977/3/24م ،حيث جاء في القرار
التعاوني ،وإمكان االكتفاء به عن ّ
التأمين ّ
قرر املجلس :جواز ّ
رقم ( )55ما يلي ":بعد ّ
الرأي ّ
الدراسة واملناقشة وتداول ّ
التأمين
ْ
ّ
التجاري في تحقيق ما تحتاجه األمة من ّ
ّ
التعاون َوف َق قواعد الشريعة"( .أوغاند.)21 :2010 ،
ما جاء عن مجمع الفقه اإلسالمي في دورته األولى املنعقدة في /10شعبان1398/ه ،وفق 1978/7/15م ،حيث صدرت الفتوى
التأمين ّ
الربح ،وتحريم ّ
باألغلبية بجواز ّ
التجاري القائم ابتغاء ّ
التأمين التعاوني الخالي من غرض ّ
الربح( ،القره داغي .)2011 ،وكان
أبرز ما جاء فيهاّ .... ":
قرر مجلس املجمع باإلجماع املوافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية رقم
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
( )51وتاريخ 1397/4/4ه ،من جواز التأمين التعاوني بدال عن التأمين التجاري ّ
املحرم"( .القره داغي)206-205/1 :2011 ،
ّ
ّ
وجاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي ّ
الدولي التابع لرابطة العالم اإلسالمي رقم  ،)2/9(9بشأن التأمين وإعادة التأمين في دورة
ّ
النص على ما يلي( :أوغاند،
انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من  16 -10ربيع الثاني 1406هـ ،وفق 28-22كانون أول 1985م ،حيث ورد
)21 :2010

َغ َرر()5

التأمين ّ
التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات ّ
• إن عقد ا ّلتأمين ّ
كبير مفسد للعقد،
التجاري عقد فيه
محرم ً
ولذا فهو ّ
شرعا.
الت ّبرع ّ
التعاوني القائم على أساس ّ
التأمين ّ
• إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد ّ
والتعاون ،وكذلك
التأمين ّ
التأمين القائم على أساس ّ
الحال بالنسبة إلعادة ّ
التعاوني.
مؤسسات تعاونية إلعادة ّ
مؤسسات ّ
التأمين التعاوني ،وكذلك ّ
اإلسالمية للعمل على إقامة ّ
ّ
التأمين؛ حتى ّ
• دعوة الدول
يتحرر
االقتصاد اإلسالمي من االستغالل ،ومن مخالفة النظام الذي يرضاه هللا لهذه األمة.
 .6وجاء في الندوة الفقهية الثانية لبيت ّ
التمويل الكويتي التي عقدت في الكويت ،حيث كان من أهم ما ورد فيها " :العمل على إيجاد
التأمين ّ
نظرا ألن ّ
التعاون ،وكذلك إعادة ّ
بالتأمين على أساس ّ
مؤسسات تقوم ّ
ّ
التأمين على أسس إسالميةً ،
التجاري تدور حوله
ّ
الشبهات"( .بيت التمويل الكويتي.)194 -193 :1987 ،
ّ
ّ
الفرع الثاني :نشأة التأمين التكافلي اإلسالمي
ّ
ّ
التكافل ّ
النشأة ،حيث تعتبر شركة ّ
التأمين ّ
يعتبر ّ
الش ّ
التابعة
رعية بأنه حديث
التكافلي اإلسالمي القائم على مراعاة األحكام
ُ
ّ
لبنك فيصل اإلسالمي ّ
السوداني ّأول شركة تأمين تكافلي تسير وفق األحكام الشرعية ،وقد أ ّسست في العام 1979م ،تحت إشراف
ّ
ّ
الص ّديق محمد األمين ّ
رعية لبنك فيصل املذكور ،وبرئاسة الشيخ ّ
الش ّ
هيئة ّ
الضرير( .القره داغي2011 ،؛ شبير1996 ،؛
الرقابة
النظرية فإن أول حديث عن ّ
الناحية ّ
أوغاند .)2010 ،هذا من الناحية التطبيقية ،أما من ّ
التأمين اإلسالمي كان على لسان الشيخ
التأمين ّ
صور ّ
محمد أبي زهرة في بحثه ّ
املقدم إلى أسبوع الفقه الثاني بدمشق في عام 1961م ،حيث ّ
التعاوني على أنه ":اتفاق جماعة
ً
استغالال غير مخالف ألوامر الشرع اإلسالمي ،على أن ّ
يتبرعوا ألسرة من
من الناس على تكوين رأس مال يساهمون فيه ،ويستغلونه
يموت منهم بما يعطونه ،أو ّ
بذمته مغارم ّ
يسددون من ّ
مالية ،أو يعالجون مرضاهم أو ينشؤون مساكن لسكناهم ،أو يدفعون ثمن
البضائع التي تهلك لبعضهم نتيجة حوادث ،أو نحو ذلك الت ّبرع ملن يلحقه ضرر من األعضاء"( .أبو زهرة)512 :1961 ،

5

ّ
ُ ُ ْ ُ
َ
عة .وفي ّ
التعريفات ُ
للجرجاني ":ما يكون مجهول العاقبة ال ُيدرى أيكون أم ال"( .الرازي1999 ،؛ الجرجاني)161 ،1983 ،
الغ َرر في اللغة هو الخطر والخد
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ّ
َ
اللون من ّ
للتأمين ّ
للنموذج اإلسالمي ّ
العملية ّ
وكانت ّ
ّ
ّ
التجربة ّ
وتطور بشكل
التأمين،
التكافلي ،ثم نما هذا
السودانية هي البداية
ً
التأمين ّ
واسع ،وكثرت شركات ّ
التكافلي اإلسالمي ،بحيث شملت دول العالم العربي ،ودوال إسالمية أخرى؛ كماليزيا ،وباكستان،
وغيرهماّ ،
ثم انتقلت التجربة إلى دول أوروبية عديدة( .القره داغي)2011 ،
النجاح الكبير الذي ّ
وقد استطاعت هذه الصناعة بسبب ّ
حققته في ّ
ّ
املحلية والعاملية
الدول التي عملت فيها ،أن تدخل األسواق
للتأمين ّ
التأمين التقليدي بفتح فروع ّ
بقوة ،حتى وصل األمر إلى قيام عدد غير قليل من شركات ّ
ّ
التكافلي اإلسالمي ،بل إن منها ما قد
ً
ّ
ّ
ّ
تحول فعال إلى شركات تأمين تكافلي إسالمي بالكاملّ ،
العاملية قامت هي األخرى بفتح فروع لها في
ثم إن شركات إعادة التأمين العمالقة
إعادة ّ
التأمين اإلسالمي في داخل العالم اإلسالمي( .القره داغي)2011 ،
ّ
ّ
الفرع الثالث :أهداف التأمين التكافلي اإلسالمي
التأمين ّ
يسعى ّ
التكافلي اإلسالمي إلى تحقيق جملة من األهداف والوظائفَّ ،
لعل أبرزها ما يلي( :الزحيلي)4-3 :2011 ،
ًّ
مطمئنا في ممارسة أعماله دون ّ
أي ّ
تعرض الحتماالت آثار أخطار املستقبل
 .1تحقيق األمان للمشتركين ،بحيث يغدو املشترك
ّ
املتعددة.
ّ
التأمين ّ
الشركة املديرة لقضايا ّ
التكافلي اإلسالمي بأخذ أجرة مشروعة على إدارة ّ
عمليات
 .2تحقيق الكسب الحالل ،حيث تقوم
ّ
التأمين واستثمار األموال.
ّ
ّ
ّ
صالحيتها ّ
لكل زمان ومكان.
اإلسالمية ،وتحقيق
 .3تفعيل أحكام الشريعة
 .4اإلسهام في بناء االقتصاد العام وتنميته وازدهاره ،من خالل إدارة املشروعات االقتصادية ،واستثمار أموال املساهمين
واملستأمنين ،وترميم آثار األخطاء الحادثة ،واملحافظة على أموال ّ
التأمين ّ
ومدخراته.
ِّ
ّ
ّ
ّ
 .5حماية االقتصاد الوطني من استغالل شركات التأمين التجاري؛ ألنها تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الربح على حساب
املستأمنين ،واستغاللهم بأسلوب احتكاري ظالم َ
ومقيت.
ِّ
التأمين ،وفي هذا ّ
مؤسسة مالية أو مصرف بحاجة إلى ّ
اإلسالمية ،حيث إن كل ّ
ّ
ّ
النوع
واملؤسسات
 .6اإلسهام في دعم رسالة املصارف
ّ
ّ
ّ
للمؤسسات اإلسالمية أن تأوي إليه وتجد فيه بغيتهاً ،
ّ
بعيدا عن املخالفات
مكن
من التأمين (التأمين التكافلي) املالذ الذي ُي ِّ
ّ
الشرعية.
ً
ّ
والتراحم ّ
 .7العمل على تحقيق ّ
والتماسك بين أفراد املجتمع( ،املصري ،)14 :1980 ،مصداقا لقول النبي صلى هللا عليه
التواد
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
اش َتكى م ْن ُه ُع ْ
وسلمَ ":م َث ُل ْاملُ ْؤم ِّن َين في َت َو ِّ ّاده ْمَ ،و َت َر ُ
ض ٌو َت َد َاعى ل ُه َسا ِّئ ُر ال َج َس ِّد ب َّ
الس َه ِّر
اح ِّم ِّه ْمَ ،وت َعاط ِّف ِّه ْم َمث ُل ال َج َس ِّد ِّإذا
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ْ
َوال ُح َّمى"( .ابن الحجاج ،د .ت :ح.)6678

ّ
ّ
ّ
ّ
املبحث الثاني :مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي
ّ
ّ
ّ
ّ
املطلب األول :مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي العائلي
التكافلي العائلي ّ
واملؤمن له ،يلتزم بموجبه املشترك بدفع االشتراك ّ
بأنه ":عقد بين شركة ّ
التأمين ّ
يعرف ّ
َّ
املتفق
التأمين اإلسالمية
ّ
مدة ّ
عليه بينهما ،مقابل التزام الشركة بدفع مبلغ ّ
املؤمن له خالل ّ
التأمين من حساب املستأمنين في حالة وفاة َّ
التأمين أو عجزه الكلي
الشرعي عن ّ
الدائم"( .ملحم .)1 :2020 ،ويعتبر هذا النوع من ّ
َ
َّ
التأمين التقليدي على الحياة ،الذي ظهر في بالد الغرب في
البديل
التأمين
ّ
القرن التاسع عشر للميالد( ،عبده1978 ،؛ عفانة )2015 ،وتقوم به شركات تجاريةّ ،
املتخصصون والهيئات العلمية
وحرمه العلماء
َ
واملجامع الفقهية املختلفة؛ بسبب ما يعتريه من مخالفات شرعية َ
والغ َررّ ،
والربا ،واملقامرة( .ملحم2020 ،؛ عفانة)2015 ،
كالجهالة،
ُ
التعاون ّ
التكافلي العائلي على ّ
التأمين ّ
وتقوم فكرة ّ
والتضامن بين املشتركين ،من خالل تقديم معونة مالية من حسابهم ،تسهم في
ّ
التخفيف من اآلثار ّ
ّ
الكلي أو الجزئي الذي ّ
حل باملشترك وأقعده عن العمل ،وتعمل كذلك على جبر من أصيبوا
الناجمة عن العجز
عد َ
والتأمين ّ
بمصيبة موت معيلهم وما يتبعها من آثارّ ،
التكافلي العائلي ُي ُّ
أحد ُّ
السبل املشروعة لدفع آثار هذه املصيبة( ،ملحم2020 ،؛
القره داغي )2001 ،باعتبار أن مبلغ ّ
التأمين الذي ّ
يقدم لهم ُي ُّ
عد بمثابة معونة ّ
تعوضهم بعض الش يء عن مصيبتهم بفقد معيلهم ،على
ً
التعاون ّ
الصندوق ،وهو صورة من صور ّ
والتكافل املندوب إليهما ً
التبرع املتبادل بين املشتركين في ّ
أساس ّ
شرعا ،مصداقا لقول هللا
ََ َ َ ُ َْ
اليت ِّي ِّم
ﳅﳎ ﱠ (املائدة )2 :وقول النبي صلى هللا عليه وسلم ":أنا وكا ِّفل
ﳆ
ﲿﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳀ
تعالى :ﭐﱡﭐﲼﲽ ﲾ
في َ
الج َّن ِّة"( .البخاري :1987 ،ح( .)5659ملحم2020 ،؛ صباغ)2012 ،
ِّ
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ْ
ّ
ّ
َ
ّ ّ
َ ّ
التكافلي ْ
التكافل ِ ْ
اإلسالمي....
طبيق التأمين
َمدى ال ِتزام ِش ِرك ِة
الفلسطينية للتأمين ِبت ِ

إسماعيل شندي

وقد نوقش موضوع ّ
التأمين على الحياة في ّ
ّ
متخصصةّ ،
وأقرت العمل به ضمن ضوابط شرعية ،ومن ذلك
عدة هيئات شرعية
الندوة الثالثة لبيت ّ
ّ
التمويل الكويتي التي عقدت في /8-6ذي القعدة 1413هـ ،املوافق 1993/4/29-27م ،حيث جاء فيها ":ال مانع ً
شرعا
التعاوني ّ
التأمين ّ
التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس ّ
من ّ
(التكافل) ،وذلك من خالل التزام ّ
املتبرع بأقساط غير مرتجعة ،وتنظيم
ّ
تغطية األخطار التي تقع على املشتركين من ّ
ّ
الصندوق
تحض على
املخصص لهذا الغرض ،وهو ما يتناوله عموم األدلة الشرعية ،التي
البر ّ
ّ
التعاون على ّ
والتقوى ،وإغاثة امللهوف ،ورعاية حقوق املسلمين ،واملبدأ الذي يقوم عليه ال يتعارض مع نصوص الشريعة
وقواعدها العامة"( .ملحم2 :2020 ،؛ عفانة)240-239/4 :2015 ،
ّ
ّ
املعيار الشرعي رقم (ّ )26
ُ
الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،هذا النوع من التأمين
كما ْأد َر َج
ّ
التأمين ّ
ضمن أنواع ّ
التعاوني اإلسالمي ،ووضع له الضوابط الشرعية الالزمة( .هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،
)2017
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد تم استحداث التأمين التكافلي العائلي في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين في العام 2011م ،بعد أن أقرته هيئة الرقابة
الشرعية ضمن قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية ّ
الغراء ،ملا فيه من املنافع االجتماعية الكثيرة التي تعود على األفراد واألسر في
الخاصة بهذا النوع من ّ
تم بناء ّ
ّ
املجتمع الفلسطيني ،وبناء على ذلك فقد ّ
التأمين تحت إشراف ومتابعة هيئة ّ
الرقابة.
النماذج والعقود
(شركة التكافل الفلسطينية للتأمين2020 ،؛ أبو سالم2020/11/6 ،؛ أبو سالم)2020/11/8 ،
ّ
ومن خالل الرجوع إلى أرشيف الشركة ،وهيئة ّ
الرقابة الشرعية ومراجعة القسم املعني ،وجد الباحث أن شركة التكافل
ّ
التأمين ّ
للتأمين تطرح برنامجين من ّ
الفلسطينية ّ
ّ
التكافلي العائلي ،األول :برنامج التكافل العائلي لألفراد ،وتقدم الشركة من خالله
ّ
الكلي ّ
الدائم ،أو العجز الجزئي الدائم ،وذلك في مقابل اشتراكات
تغطية مالية مناسبة لفترات مختلفة في حالة الوفاة ،أو العجز
ّ
ورسوم ثابتة يدفعها املشترك ّ
كتبرع منه إلى صندوق املشتركين .الثاني :برنامج التكافل العائلي الجماعي :وهو ينقسم إلى قسمين :أ)
ّ
ّ
ّ
ّ
باملوظفين :وهو برنامج تأميني تكافلي ّ
ّ
ّ
ّ
واملؤسسات املختلفة ،ويكون املوظف
الشركات
تقدمه الشركة للموظفين في
الخاص
التكافل
املؤسسة التي اشتركت في هذا البرنامج ّ
ًّ
ّ
الذي يعمل في الشركة أو ّ
محمية ،ولديها بعض األموال التي
مطمئنا على عائلته بكونها
التكافلي
ويقدم هذا البرنامج ّ
الخاص ّ
تخفف عنها مصاعب الحياة ومشكالتها املالية .ب) ّ
ّ
الدين)ّ :
بالتمويل (حماية ّ
ّ
التكافلي
التكافل الجماعي
ّ
املؤسسات املالية ،وهو يهدف إلى حماية َّ
التأمين للمشترك الحاصل على تمويل من إحدى ّ
الدين في حال حصول حادث مستقبلي
ّ
وتوقف ّ
للمشتركّ ،
الدخل ،بحيث يصبح املشترك غير قادر على االستمرار في دفع االلتزامات املالية
يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بالعجز،
ّ
التمويل املختلفة ،بحيث تلتزم شركة ّ
الدين إلى جهات ّ
املترتبة عليه لسداد َّ
التكافل الفلسطينية بمقتض ى هذا البرنامج بأن تدفع قيمة
التمويل عند استحقاق املنفعة ّ
ملؤسسة ّ
أو رصيد ّ
التمويل القائم ّ
التأمينية (الوفاة ،أو العجز)( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين،
/2020ه؛ السرطاوي2020/11/6 ،؛ أبو سالم2020/11/6 ،؛ أبو سالم.)2020/11/8 ،
ّ
ومن خالل فحص وتحليل البيانات املختلفة ومقابلة املوظف املسؤول وهيئة الرقابة الشرعية ،وجد الباحث أن شركة التكافل
ّ
النوع من ّ
املتعلق بهذا ّ
التأمين ّ
للتأمين تقوم بتطبيق ّ
الفلسطينية ّ
التأمين وفق الضوابط الشرعية ّ
املقررة ،وهي
التكافلي اإلسالمي
مستمرة من قبل هيئة ّ
ّ
الرقابة الشرعية.
تخضع لرقابة ومتابعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املطلب الثاني :مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي في الفائض التأميني
الرصيد ّ
يقصد بالفائض ّ
املتبقي في حساب املشتركين (حملة الوثائق) من مجموع األقساط التي ّ
التأمينيّ ":
قدموها واستثماراتها،
الفنية ،وتغطية جميع املصاريف ّ
وعوائد إعادة ّ
التأمين بعد تسديد املطالبات ،ورصد االحتياطات ّ
والنفقات"( .صباغ )2 :2020 ،وهو
التكافلي اإلسالمي ،القائم على ّ
التأمين ّ
والسمات البارزة لشركات ّ
من الركائز األساسية ّ
الت ّبرع بين حملة الوثائق( ،صباغ )2020 ،وهو
التأمين ّ
التكافلي اإلسالمي ،وبين ّ
التأمين ّ
املهمة بين ّ
أحد الفروق الجوهرّية ّ
التجاري (القره داغي2011 ،؛ العساف2010 ،؛ حيدر،
 )2010الذي يعود فيه الفائض إلى الشركة نفسها.
ّ
وقد اختلف العلماء في كيفية احتساب هذا الفائض ،فمنهم من يرى أنه يكون باحتساب أموال صندوق املشتركين كله؛ باعتباره
ّ
التعويضات والخصومات لجميع مجاالت ّ
التأميني من مجموع ّ
فيحسب الفائض ّ
وحدة واحدةُ ،
ّ
بغض
التأمين التي تجريها الشركة،
املحصلة وفي ّ
ّ
ّ
التعويضات املدفوعة أو ال( ،العساف2010 ،؛ حيدر،
النظر عما إذا كانت هذه الحسابات املختلفة متكافئة في األقساط
تعميقا ملعنى ّ
ً
تتبناه شركات ّ
2010؛ قنطقجي )2008 ،وهو ما ّ
يتبناه جمهور العلماء املعاصرين ،وهو ما ّ
التكافل
التأمين اإلسالمية،
بالتفريق بين أنواع ّ
وتوسيعا لدائرته( .العساف )2010 ،ومن العلماء من يرى أن احتساب هذا الفائض يكون ّ
ً
التأمين املختلفة ،بحيث
ً
ّ
كل دائرة مستقلة عن الدوائر األخرى ،فتأمين ّ
تكون ّ
السيارات مثال يحتسب وحدة واحدة ،وتأمين الحريق والحوادث العامة وحدة
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ْ
ّ
ّ
َ
ّ ّ
َ ّ
التكافلي ْ
التكافل ِ ْ
اإلسالمي....
طبيق التأمين
َمدى ال ِتزام ِش ِرك ِة
الفلسطينية للتأمين ِبت ِ

إسماعيل شندي

ّ
كل شكل من أشكال ّ
خصوصيته التي ّ
ّ
ً
استنادا إلى أن ّ
تميزه عن غيره ،سواء في احتساب
التأمين له
واحدة مستقلة عن الدوائر األخرى؛
ّ
التأمين ،أم في احتساب مبلغ ّ
قسط ّ
ّ
الخاصة به ،أم في حجم املخاطر ّ
املعرض لها ،مما يعني
التعويض ،أم في الشروط واالستثناءات
بالضرورة ّ
ّ
التفريق بين هذه األشكال( .العساف2010 ،؛ حيدر2010 ،؛ قنطقجي)2008 ،
ّ
العمليات ّ
ّ
الطريقة األولى هي املعتمدة ،أي اعتبار ّ
وبالرجوع إلى فتاوى هيئة ّ
ّ
التأمينية التي
كل
الرقابة الشرعية وجد الباحث أن
ّ
تقوم بها الشركة وحدة واحدة في احتساب هذا الفائض( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،و؛ السرطاوي2020/11/15 ،؛
عفانة)2020/11/15 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وأما بخصوص توزيع الفائض التأميني في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين فقد بينت املادة ( )6من عقد التأسيس ،الفقرة ،3
ّ
أنه يكون ً
رعية ،فقد جاء في هذه الفقرة ما ّ
الش ّ
وفقا للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة في ال ّشركة ،وبموافقة هيئة ّ
نصه":
الرقابة
ّ
التأمين ً
عمليات ّ
الشركة بتوزيع الفائض الذي ّ
عمليات ّ
يتحقق في حسابات ّ
تنظيم ّ
وفقا للقواعد التي يضعها
التأمين التي تباشرها
ّ
ّ
ّ
رعية ،ويضع مجلس اإلدارة ّ
للشركة) الئحة ّ
الش ّ
الش ّ
(بالتنسيق مع هيئة ّ
مجلس اإلدارة ،بموافقة هيئة ّ
تحدد
رعية
الرقابة
الرقابة
ّ
ّ
ّ
الختامية كل عام مباشرة ،أو جرى
املفهوم الشرعي لهذا الفائض ،وطرق ووسائل توزيعه ،سواء جرى هذا التوزيع عند إجراء الحسابات
ً
ًّ
املخصصات واالحتياطات التي تكون قد ّ
ّ
سنويا ،دون
تكونت أصال عن طريق االحتفاظ بقدر من هذا الفائض
في وقت الحق عند توزيع
ّ
ّ
توزيع ملواجهة مخاطر العمليات التأمينية"( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،أ)3 :
ّ
ّ
الفلسطينية ّ
رعية في شركة ّ
ّ
الش ّ
وقد سارت هيئة ّ
للتأمين على طريقة توزيع الفائض التأميني على جميع حملة
التكافل
الرقابة
ّ
مؤمن له من إجمالي األقساط العامة املجموعة في صندوق املشتركين ،بغض النظر عن عدد دوائر
الوثائق ،بنسبة مساهمة كل ِّّ
ُ
ّ
ّ
التكافل املشترك فيها الفرد ،حيث تعتبر أقسام التكافل اإلسالمي وحدة واحدة ،مع مراعاة أن من ُس ّددت له تعويضات أو خ ّ
صصت له
ّ
ّ
َ
التسوية ،أو ُخ ّ
مجموع أقساطه أو تزيد عنها فإنه ال ُيشارك في هذا الفائض
صصت له تعويضات تحت التسديد تصل
تعويضات تحت
لتلك ّ
السنة( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين2009 ،؛ شركة التكافل الفلسطينية للتأمين2011 ،؛ شركة التكافل الفلسطينية
للتأمين)2017 ،
ّ
وهو أحد األقوال الفقهية التي تطبق عند حصول هذا الفائض التأميني( .ملحم ،والصباغ2002 ،؛ هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية2017 ،؛ العساف2010 ،؛ الصباغ)2020 ،
ّ
ّ
ّ
وقد حصل في العام 2011م فائض تأمينيّ ،
ّ
ّ
وتم توزيعه على املشتركين وفق اآللية السابقة املقرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
ولم يحصل بعد تلك ّ
ّ
السنة ُّ
صاف حتى لحظة إعداد هذا البحث يمكن أن يتم تقسيمه على املشتركين ،بل إن
تأميني
أي فائض
ٍّ
ٍّ
ُ
الفوائض ّ
التأمينية التي حصلت في السنوات التالية قد ّ
تم دفعها إلى صندوق املساهمين ،كسداد عن القروض الحسنة التي أخذت منه
ّ
الش ّ
ملعالجة العجز الحاصل في صندوق املشتركين في السنوات السابقة ،وقد دفع هذا هيئة ّ
رعية إلى االستمرار في تخفيض
الرقابة
ّ
ّ
ّ
الشركة من أموال هذا ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
الصندوق التي تأخذها كأجر وكالة في مقابل إدارة العمليات التأمينية( .شركة التكافل
حصة
ّ
للتأمين)2011 ،
التكافل الفلسطينية ّ
التأميني ،فرأي هيئة الرقابية الشرعية في شركة ّ
وأما بخصوص إعطاء الشركة من الفائض ّ
للتأمين أن ذلك
ّ
ال يجوز ،وأن الفائض ّ
التأميني ٌّ
ٌ
خالص لحملة الوثائق (املشتركين) دون غيرهم ،وأن الذي للشركة -فقط -هو ما تأخذه كنسبة من
حق
أموال صندوق املشتركين كأجر وكالة ،أضف إلى ذلك ّ
حصتها من األرباح في مقابل استثمار أموال هذا الصندوقّ ،
كل ذلك وفق ما
ّ
ّ
تحدده هيئة ّ
الرقابة الشرعية في الشركة( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،و)
التأمين ّ
وما تسير عليه هيئة الرقابة الشرعية في هذا الشأن هو ما قال به جمهور العلماء املعاصرين ،ممن بحثوا في ّ
التكافلي
اإلسالمي وما يستتبعه( .أبو غدة2007 ،؛ القره داغي2011 ،؛ الجمال)2015 ،
وأما بخصوص توزيع الفائض ّ
ّ
ً
التأميني عند تصفية الشركة ،فيرى العلماء بأن األولى شرعا أن يحدد في العقد طريقة توزيعه عند
ّ
الشركة ،إما على املشتركين أنفسهم ،أو في وجوه الخير املختلفة ،لعدم وجود ما يمنع ذلك ً
شرعا( ،العساف2010 ،؛ الشبيلي،
تصفية
2008؛ محمد )2009 ،وجاء ضمن فتاوى وتوصيات املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث في دورته التاسعة عشرة ":أن ّ
ينص في النظام
ّ
األساس ي على أن ما ّ
يتبقى من الفائض املتراكم يصرف في وجه الخير عند تصفية الشركة"( .املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث:2009 ،
التأمين ّ
حل نظام ّ
للتأمين ّ
الدين الصادرة عن شركة وثاق ّ
 ،)4 ،1/19وجاء في وثيقة حماية َّ
التكافلي ما ّ
نصه ":في حال ّ
بالتكافل الجماعي
ّ
ّ
ُ
الكل أو ّ
موجوداته بعد سداد التزاماته على املشتركين في ّ
تعذر ذلك ،فيصرف ُّ
املتبقي في وجوه الب ِّّر،
النظام ،إال إذا
وتصفيته ُتصرف
ّ
الش ّ
بإشراف هيئة ّ
رعية"( .حيدر)26 :2010 ،
الرقابة
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كيفية توزيع الفائض ّ
التكافل الفلسطينية ّ
التأسيس لدى شركة ّ
وبالرجوع إلى عقد ّ
أي إشارة إلى ّ
للتأمين لم يجد الباحث ّ
التأميني
ّ
ّ
الشركة ،وبمراجعة أرشيف الشركة وجد الباحث أن هيئة ّ
الرقابة الشرعية ترى أن ُيصرف هذا الفائض في هذه الحالة في
عند تصفية
وجوه الخير ،ومن خالل التنسيق املسبق معها( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،و؛ السرطاوي2020/11/7 ،؛ عفانة،
)2020/11/7
ّ
ّ
ّ
ّ
وبناء على ما سبق ،ومن خالل فحص وتحليل البيانات ذات الصلة وعقد التأسيس لشركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،يرى
ّ
التأمين ّ
تماما مع ضوابط ّ
الشركة بخصوص الفائض ّ
الباحث أن ما ّ
التأميني ينسجم ً
التكافلي اإلسالمي ،وأن هيئة الرقابة
تطبقه
ّ
املستمرة.
الشرعية تقوم باملتابعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املطلب الثالث :مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي في إعادة التأمين
التأمين بأنه ":عقد تقوم بموجبه شركة ّ
يعرف مصطلح إعادة ّ
التأمين بنقل جزء من األخطار التي ّ
تعهدت بتأمينها إلى شركة إعادة
ّ
حصة من أقساط ّ
ّ
بتحمل ّ
التأمين ،وتلتزم بمقتضاه بدفع ّ
املستأمنين لشركة اإلعادة ،مقابل التزامها ّ
حصة
املستحقة لها من
التأمين
ِّ
ّ
املوقعة بينهما"( .ملحم ،والصباغ )91 :2002 ،وكما واضح من التعريف فإن إعادة ّ
ّ
التأمين هي بمثابة عقد
االتفاقية
من املطالبات وفق
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جديد بين شركة التأمين املباشر وشركة إعادة التأمين ،واملقصود منه قيام شركة إعادة التأمين تجاه شركة التأمين بالدور نفسه
التأمين ،بمعنى أن ّ
تتوزع األخطار ما بين شركة ّ
املؤمنين لديها ،وهم حملة وثائق ّ
الذي تقوم به شركة ال ّتأمين تجاه ّ
التأمين وشركة إعادة
ّ
ّ
ّ
ّ
وتسمى الشركة
املؤمن املباشر،
التأمين،
وتسمى الشركة األولى الهيئة املعيدة للتأمين ،أو الهيئة املضمونة ،أو الهيئة األصلية ،أو ِّّ
الثانية هيئة إعادة ّ
التأمين ،أو الهيئة املشترية ،أو الهيئة املتنازل لها ،أو الهيئة الضامنة( .النشمي2006 ،؛ شبير)1996 ،
التأمين في قضايا األخطار الكبيرة ،التي قد تزيد عن قدرة شركة ّ
التأمين إلى إعادة ّ
وعادة ما تلجأ شركات ّ
التأمين ّ
املالية ،بحيث
وتؤمن األجزاء األخرى لدى شركة إعادة ّ
تتحمل شركة ّ
جزءا منها يتناسب مع قدرتها ّ
ّ
التأمين ً
التأمين بالعالقة بين الشركتين ،من
املاليةِّّ ،
دون أن يكون
للمستأمنين عالقة في ذلك( .النشمي2006 ،؛ شبير)1996 ،
ِّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
وحرصا من شركة التكافل الفلسطينية للتأمين على تخفيض تعرض صندوق املتكافلين إلى خسائر كبيرة ،قد تنتج عن مطالبات
ّ
تكافلية ،فقد جاء في ّ
التكافل تلجأ إلى إعادة ّ
ّ
السنوي ّ
التقرير ّ
ّ
الصادر عن الشركة للعام 2009م ما
التأمين لدى شركات إعادة تأمين
ّ
مالية قد تنتج عن مطالبات ّ
نصه ":لغرض تخفيض ّ
ّ
عرض إلى خسائر ّ
ّ
الت ّ
االعتيادية
التكافل الكبيرة ،تقوم الشركة ضمن أعمالها
فاقيات إعادة ّ
ّ
التكافل مع شركات معيدي تكافل ّ
بالدخول في ّات ّ
عاملية ذات مالءة ائتمانية عالية ،ولتقليل ّ
تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة
ّ
الشركة بتقييم الوضع املالي لشركات معيدي ّ
إعسار شركات معيدي ّ
التكافل التي تتعامل معها ،ورصد مخاطر االئتمان
التكافل ،تقوم
ّ
ّ
الناتجة عن املناطق الجغرافية واألنشطة أو ّ
املكونات االقتصادية املماثلة لتلك الشركات"( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين،
ّ
الشركة من التزاماتها تجاه حملة عقود ّ
أيضا " :إن عقود معيدي ّ
 ،)36 :2009وجاء في ّ
التقرير نفسه ً
التكافل ّ
التكافل،
الصادرة ال تعفي
ّ
ّ
التكافل من الوفاء بالتزاماتهم ً
تمكن معيدي ّ
وفقا للعقود املبرمة مع
ونتيجة لذلك تبقى الشركة ملتزمة برصيد املطالبات في حالة عدم
معيدي ّ
التكافل"( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين)36 :2009 ،
التأمين ّ
التأمين لدى شركات ّ
للتأمين إلى إعادة ّ
الفلسطينية ّ
الضوابط التي ّ
التجاري َوفق ّ
ّ
حددتها هيئة
وقد تلجأ شركة التكافل
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
رعية وبالتنسيق معها ،وهذا ما تسير عليه شركات التأمين التكافلي اإلسالمية ،بأن يكون ذلك في حالة عدم وجود البديل
الرقابة
ّ
يتم ّ
التقليل من ذلك إلى أدنى مستوى ممكن ،مع األخذ ببقية ّ
الشرعي أو كفايته ،وأن ّ
الضوابط والقيود األخرى.
ّ
ّ
ّ
الش ّ
الرقابية التي صدرت ،يظهر أن هيئة ّ
ومن خالل جميع التقارير ّ
رعية في شركة التكافل تؤكد باستمرار على أن اللجوء
الرقابة
ّ
التأمين ّ
التأمين لدى شركات ّ
إلى إعادة ّ
التجاري ال يجوز إال إذا لم يوجد البديل اإلسالمي أو عدم قدرته على الوفاء بااللتزامات ،ولدى
ً
قيام الباحث بتوجيه السؤال إلى األستاذ وئام الشنطي ،مدير دائرة اإلعادة في شركة ّ
التكافل ،فقد أشار إلى أن هناك عزوفا من بعض
شركات إعادة التكاف ل لالكتتاب في فلسطين ،بسبب األوضاع االستثنائية التي تسود فيها ،أضف إلى ذلك أن بعض شركات إعادة
التكافل غير قادرة على تلبية الشروط التي تفرضها هيئة سوق رأس املال الفلسطيني على شركات التأمين ،باعتبارها الجهة املشرفة على
شركات التأمين في فلسطين ،بسبب عدم امتالك تلك الشركات املالءة املالية الكافية ،مما يضطر الشركة –وبموافقة هيئة الرقابة
التأمين لدى بعض شركات اإلعادة ّ
الشرعية -إلى إعادة ّ
التجارية ،مع ّ
السعي املتواصل للبحث عن شركات إعادة تأمين تكافلي لتلبية
حاجة الشركة ،إلى حين الوصول إلى وضع تصبح فيه جميع عقود إع ادة التأمين مع شركات إعادة إسالمية بإذن هللا( .الشنطي،
2020/11/14م)
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ّ
الشرعي ّ
يتم ّ
ّ
وتوص ي الهيئة باستمرار بضرورة تقليص هذا الوضع حتى ّ
التكافلي ،ففي
بالكلية عند توافر البديل
التخلص منه
الرقابي لسنة 2011مّ ،أكدت الهيئة أن جميع عقود إعادة التأمين في تلك السنة قد ّتمت مع شركات إعادة ّ
ّ
التقرير ّ
التكافل التي تعتمد
التأمين ّ
ّ
التكافلي املتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وفي التقرير ّ
الرقابي لسنة 2012م ،قالت الهيئة بأن  %90من عقود إعادة
الرقابي لسنة 2013م ،قالت الهيئة ":إن عقود إعادة ّ
ّ
التأمين قد ّتمت مع شركات إعادة تكافلية ،وفي التقرير ّ
التأمين التي قامت بها
ّ
الشركة هي بنسبة  %85وفق أحكام الشريعة الغراء( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،)11 :2013 ،وفي ّ
التقرير ّ
الرقابي لسنة
ّ
الشركة مع شركات إعادة ّ
التأمين ،وكانت في معظمها
2014م ،تقول الهيئة ":اطلعت الهيئة على عقود إعادة التكافل التي تعاقدت بها
ّ
اإلسالمية"( ،شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،)10 :2014 ،وهكذا في
مع شركات إعادة تكافل تعتمد النظام املتوافق مع الشريعة
ّ
ّ
الرقابية ّ
التقارير ّ
للسنوات2015 :؛ 2016؛ 2017؛ 2018؛ 2019؛ /2020و) ،حيث تؤكد جميع هذه التقارير على أن تكون عقود إعادة
ّ
للتأمين لدى شركات إعادة تتعامل على أساس إعادة ّ
الفلسطينية ّ
التأمين في شركة ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية
التكافل املتوافق مع الشريعة
التكافل
ّ
الغراءّ ،إال في حالة عدم وجود البديل الشرعي أو عدم كفايته ،وأن ذلك ّكله ّ
يتم بالتشاور وعلم هيئة ّ
ّ
الشرعية ،مما يعني أن
الرقابة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية ملتزمة بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي في مسألة إعادة التأمين.
شركة التكافل
ّ
ّ
ّ
ّ
املطلب الرابع :مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي عند العجزفي صندوق املتكافلين
التأمين ّ
الع ْج ُز في سياق ّ
ُيطلق َ
الصندوق ّ
التكافلي في حال كون ّ
املكون من قيمة اشتراكات املتكافلين مع أرباح االستثمار
ّ
املستحقات ّ
واالحتياطات املختلفة َ
املالية للمشتركين ،الذين وجبت لهم تعويضات عن األضرار التي لحقت بهم
غير قادر على تغطية
نتيجة األخطار َّ
املؤمن عليها( .العازمي)2010 ،
وعادة ما يظهر هذا العجز بسبب كثرة ّ
التعويضات التي تدفع منه ملن وقع عليه ّ
الضرر من املشتركين( .فوزي2020 ،؛ األطرش،
)2020/11/9
ً
ّ
وقد ذكر العلماء (العازمي2010 ،؛ الخويلدي2010 ،؛ الشبيلي2010 ،؛ الزحيلي )2010 ،طرقا عدة ملعالجة العجز في صندوق
التكافلي؛ كالقرض الحسن من أموال املساهمين ،بحيث يتم تسديده من صافي أرباح ّ
التأمين ّ
املتكافلين في شركات ّ
التأمين التي سوف
التكافلي إلى إعادة ّ
التأمين ّ
التأمين ،حيث تلجأ بعض شركات ّ
تتحقق في األعوام التالية ،أو من خالل إعادة ّ
ّ
التأمين لدى إحدى شركات
ويتم ذلك من خالل إعادة ّ
إعادة ّ
املؤمن لهمّ ،
التأمين حتى تساعدها على الوفاء بالتزاماتها نحو َّ
التأمين االختياري ،أو اإلجباري ،أو إعادة
ّ
ّ
تمثل أر ً
باحا محتجزة من سنوات سابقة ،أو من االحتياطات اإلجبارية ،وهي
التأمين املختلط ،أو من خالل االحتياطات االختيارية ،التي
ّ
الشركة ،حتى تستطيع أن ّ
تؤدي ما عليها من التزامات تجاه زبائنها ،وقد وضعت عليها متابعة من قبل الدولة حتى يكون
قيم مالية تملكها
ّ
املتعاملون في مأمن من تالعب بعض الشركات في أموال املشتركين ،أو املخاطرة في إدارتها لألموال ،وقد يكون عالج هذا العجز من خالل
الرجوع على املشتركين أنفسهم.
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد وجد الباحث أن اآللية املتبعة في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ملعالجة العجز في صندوق املتكافلين تكون من خالل
ّ
قيام إدارة الشركة ّ
الش ّ
وبالتنسيق الكامل مع هيئة ّ
رعية بتغطية هذا العجز من خالل قرض حسنُ ،يؤخذ من حساب
الرقابة
ّ
يتم تسديده من الفوائض ّ
املساهمين ،بحيث ّ
ستتحقق في األعوام املقبلة( .شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،و؛
املالية التي
األطرش)2020/11/8 ،
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد قامت الشركة فعال وبالتنسيق املستمر مع هيئة الرقابة الشرعية بتقديم قرض حسن إلى صندوق املشتركين خالل سنوات
عدة حدث فيها عجز في صندوق املتكافلين ،بسبب كثرة التعويضات ّ
ّ
املترتبة عليه( .عواد)2020/11/8 ،
تطبق التأمين ّ
التكافل الفلسطينية ّ
وبناء على ما سبق يمكن القول بأن شركة ّ
للتأمين ّ
التكافلي اإلسالمي عند العجز في صندوق
ّ
املتكافلين ،وهي تخضع ملراقبة وإشراف من قبل هيئة ّ
الرقابة الشرعية.
ّ
ّ
ّ
ّ
املطلب الخامس :مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي في اًلستثمار
العمليات ّ
التأمين ّ
من املهام التي تقع على عاتق شركات ّ
ّ
التأمينية العمل على استثمار أموال املتكافلين
التكافلي باإلضافة إلى إدارة

بما يعود بالنفع على املتكافلين والشركة نفسها ،ومن خالل مراجعة أرشيف الشركة وجد الباحث أن هناك آلية واضحة ملوضوع
ّ
االستثمار في الشركة؛ حيث تقوم الشركة باستثمار أموال صندوق املتكافلين وفق األحكام الشرعية ،وهي تسعى باستمرار ومن خالل
التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للبحث عن صيغ استثمارية جديدةّ ،تتفق مع األحكام الشرعية ،وتعود بالنفع على املساهمين
واملتكافلين ،وفي إطار سعي واهتمام الشركة باالستثمار استحدثت وظيفة تحت ّ
مسمى مساعد املدير العام لشؤون االستثمار ،وهو
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على اتصال مع هيئة ّ
الرقابة الشرعية بخصوص مجاالت االستثمار الجديدة ،وتزويدها بالبيانات الالزمة (سالمة2020/11/12 ،؛
عودة )2020/11/14 ،حول أي مجال استثماري جديد لدراسته واتخاذ املوقف الشرعي املناسب.
ّ
ّ
رعية في شركة ّ
وقد قام الباحث بدراسة وتحليل ّ
ّ
ّ
الش ّ
التقارير ّ
الصادرة عن هيئة ّ
التكافل الفلسطينية للتأمين التي قدمت
الرقابة
ّ
إلى مجلس اإلدارة وهيئة املساهمين ،عن أعمال الشركة لألعوام( 2011 :)6م2012 ،م2013 ،م2014 ،م2015 ،م2016 ،م2017 ،م،
ّ
ّ
ّ
تؤكد أن هيئة ّ
العمليات االستثمارية التي تقوم بها الشركة،
الرقابة الشرعية تتابع جميع
2018م2019 ،م2020 ،م ،7فوجدها جميعها
ّ
ّ
وتبين رأيها الشرعي فيها ،وتعالج األخطاء إذا ما وقعت ،وتضع الحلول للقضايا املختلفة ،وتسعى لتطوير العمليات واالستثمارية بما
التأمين ّ
يعود بالنفع على الشركة واملتكافلين والجمهور املتعامل معها ،مما يعني أن الشركة ملتزمة بتطبيق ّ
التكافلي اإلسالمي بخصوص
آلية معالجة العجز في صندوق املتكافلين.

ّ
ّ
املبحث الثالث :دور هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين في التزام الشركة بتطبيق
ّ
ّ
التأمين التكافلي اإلسالمي
ّ
ّ
املطلب األول التعريف بهيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
الفلسطينية ّ
قامت شركة ّ
رسميا في 2008/2/17م باختيار هيئة رقابة شرعية تتابع ّ
ّ
ًّ
عملياتها
للتأمين منذ انطالقها
التكافل
ّ
الالزمة للعقود التي ُتبرمهاّ ،
ّ
املالية املختلفة ،وتضع ّ
والنماذج التي تتعامل بهاّ ،
التأمينية ومعامالتها ّ
وتبين الحكم
الضوابط واألحكام
ّ
ّ
رعية في شركة ّ
الشرعي في املنتجات التي ّ
الش ّ
التكافل منذ تأسيسها من ٍّ ّ
تألفت هيئة ّ
كل من معالي الدكتور
الرقابة
تود أن تطرحها ،وقد
علي السرطاوي ،واألستاذ الدكتور حسام الدين عفانة( ،السرطاوي2020/11/6 ،؛ عفانة )2020/11/6 ،وبتاريخ2010/1/1 :م ّتمت
ّ
ّ
إضافة عضو ثالث ،وهو األستاذ مصطفى شاور( ،شاور )2020/11/5 ،ثم انتهت عالقته بالشركة في العام 2014م ،وحل محله األستاذ
الدكتور إسماعيل شندي( ،شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،و) ،وفي العام 2018م استقال األستاذ الدكتور حسام الدين
ّ
تخصه( ،عفانة )2020/11/5 ،وفي 2018/8/1م ّتمت إضافة الدكتور خميس عابدة كعضو ثالث في الهيئة( ،شركة
عفانة ألسباب
التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،و) ،وفيما يلي تعريف موجز بأعضاء الهيئة الحاليين:
 .1معالي الدكتور علي محمد مصلح السرطاوي( ،ر ً
ئيسا) منذ انطالق الشركة في العام 2008م ،من مواليد مدينة نابلس في العام
1967م ،حاصل على درجة الدكتوراه في أصول الفقه في الجامعة األردنية في العام 1997م ،عمل وز ًيرا للعدل في حكومة الوحدة
ً
ّ
عميدا لكليتي الشريعة والقانون في جامعة النجاح الوطنية في مدينة
الفلسطينية في العام2007م ،وكذلك
الوطنية
ً
ً
ًّ
نابلس/فلسطين ،وهو يعمل حاليا أستاذا مساعدا ( )Assistant Professorفي القانون املدني في كلية القانون في الجامعة نفسها،
ّ
الش ّ
الفلسطينية ،ور ً
ّ
ًّ
ومر ً
ئيسا لهيئة ّ
رعية في البنك اإلسالمي الفلسطيني ،وعضو لجنة حوكمة في
الرقابة
شرعيا في شركة إجارة
اقبا
العلمية ،التي ّ
ّ
ّ
العلمية املختلفة التي عقدت في داخل
قدمت في الورش واملؤتمرات
البنك نفسه ،له عدد من الدراسات واألوراق
فلسطين وفي خارجها( .البنك اإلسالمي الفلسطيني2020 ،؛ الطليعة2020 ،؛ السرطاوي.)2020/11/7 ،
ً
(عضوا) منذ العام 2014م ،من مواليد مدينة دورا -الخليل ،في العام 1965م،
 .2األستاذ الدكتور إسماعيل محمد إسماعيل شندي،
ّ
حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه اإلسالمي املقارن ،في كلية الدراسات العليا في جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية في
ً
جمهورية السودان ،في العام 2002م ،يحمل درجة األستاذية ( (Professorفي الفقه املقارن منذ العام 2012م ،ويعمل أستاذا في
ً
ّ
اإلسالمية في جامعة القدس املفتوحة في فلسطين منذ العام 1996م ،وأستاذا غير متفرغ في
الفقه املقارن في قسم تعليم التربية
ً
ًّ
كلية الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل ،وله ما يزيد على خمسين بحثا علميا في علوم الشريعة املختلفة ،وأشرف على
عدد من الرسائل العلمية في مرحلة املاجستير ،وشارك في مناقشة ما يزيد على خمسين رسالة علمية في مرحلتي املاجستير
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية في إعداد املنهاج الشرعي للصف الحادي عشر
رسمي من وزارة التربية والتعليم العالي
والدكتوراه ،كما شارك وبتكليف
الرقابة ّ
 6لم يعثر الباحث في أرشيف ّ
الشركة على تقارير هيئة ّ
الشرعية عن األعوام2008 :م2009 ،م ،و2010م ،حيث إنها لم تكن تدرج –كما يقول رئيس الهيئة -في التقرير
ّ
الخاصة ،مكتفين بإرسالها إلى الجهات املختصة ،مع تأكيدهم على صدور تقارير شرعية عن
السنوي للشركة ،ولم يجدها عند هيئة الرقابة ،لعدم االحتفاظ بها في ملفاتهم
أعمال الشركة في تلك السنوات( .السرطاوي2020/11/16 ،م ،عفانة )2020/11/16 ،ويعتقد الباحث أن ما ذكره هنا كاف للحكم على دور هيئة الرقابة الشرعية في التزام
الشركة بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي
 7اعتمد الباحث على تقارير هيئة الرقابة الشرعية حتى نهاية الربع الثالث من العام  ،2020حيث يتأخر صدور التقرير النهائي ً
تقريبا إلى الربع األول من العام .2021
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ّ
ّ
ّ
اإلسالمية (لجنة الخطوط
الفلسطينية لوثيقة التربية
في العام 2010م ،كما شارك في العامين 2016م 2017 -م ،في اللجنة الوطنية
ّ
اإلسالمية وأدلة
العريضة) ،من الصف األول األساس ي إلى الثاني عشر (التوجيهي) ،وشارك في تأليف وتحكيم وتدقيق منهاج التربية
املعلمين لبعض تلك الصفوف ،وذلك في الفترة ما بين 2018 -2016م( .جامعة القدس املفتوحة)2020 ،
ّ
(عضوا) منذ العام 2018م ،من مواليد ّ
ً
مخي م قلنديا لالجئين الفلسطينيين ،في العام
 .3الدكتور خميس محمود سليم عابدة،
ّ
1960م ،حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه اإلسالمي املقارن ،في جامعة الزيتونة في الجمهورية التونسية ،في العام 2015م ،عمل
ً
ّ
والشؤون ّ
ً
ً
ّ
وعضوا في مجلس اإلفتاء
الفلسطينية ،منذ العام 2006م وحتى 2019م،
الدينية
مساعد ا في وزارة األوقاف
وكيال
ومحاضرا غير ّ
ً
متفرغ في جامعة القدس املفتوحة ،منذ العام 2006م وحتى
الفلسطيني األعلى ،منذ العام 2014م وحتى 2019م،
ّ
ّ
ومحاضرا غير ّ
ً
متفرغ في كلية الحقوق في الكلية العصرية الجامعية/رام هللا/فلسطين ،منذ العام 2010م وحتى تاريخه،
2013م،
ً
ً
ومحاضرا غير متفرغ في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت/فلسطين في العام 2019م ،كما شغل عددا من الوظائف األخرى؛ كمدير
ّ
ّ
ّ
للوعظ واإلرشاد في وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،ومدير لقسم األمالك الوقفية في مديرية أوقاف رام هللا ،له عدد من املؤلفات
ّ
والبحوث واملقاالت ،شارك في عدد كبير من املؤتمرات ّ
املحلية ّ
ّ
والدولية ،كما شارك في إعداد عدد من البرامج
والندوات واللقاءات
التلفزيونية املحلية في موضوعات مختلفة( .عابدة)2020/10/15 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن هيئة ّ
رعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين تتبع الهيئة العامة للشركة،
الرقابة
(جمعية املساهمين) مباشرة( ،شركة التكافل الفلسطينية للتأمينّ ،)2019 ،2018 ،2017 ،
مما يزيد من هيبتها ،واستقالل قراراتها
ّ
ّ
الرقابية ،دون ّأية ضغوط ُيمكن أن ُتمارس عليها؛ سواء من مجلس اإلدارة ،أو من إدارة الشركة نفسها.
ّ
ّ
املطلب الثاني :صالحيات هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
ّ
ّ
ّ
ّ
للمؤسسات ّ
ّ
الش ّ
ّ
ّ
ومهام هيئات ّ
اإلسالمية املختلفة ،بما فيها
املالية
رعية
الرقابة
صالحيات
حدد العلماء املعاصرون في مؤلفاتهم
التأمين ّ
شركات ّ
التعاوني اإلسالمية( .الشبيلي2010 ،؛ حسين2006 ،؛ الصالح)2012 ،
ّ
الفلسطينية ّ
ومن خالل العقد املوقع بين شركة ّ
ّ
الش ّ
ّ
للتأمين وهيئة ّ
صالحيات ومهام هيئة
رعية ظهر للباحث أن
الرقابة
التكافل
ّ
الش ّ
ّ
رعية تنحصر في اآلتي( :شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،ب)
الرقابة
الفتوى ّ
التأمين ّ
أي منتج من منتجات خدمات ّ
الشرعية بإجازة ّ
التكافلي اإلسالمي.
 .1تقديم
ّ
ّ
ّ
ّ
الرقابة الشرعية في الترجيح لشرعية ّ
 .2األخذ برأي األغلبية في هيئة ّ
أي منتج.
َْ
 .3إعداد التقارير ّ
الرقابية للهيئة العامة ،مع مراعاة اإلفصاح والحياد ،وأن تكون صياغتها على وفق األطر الفنية املعتبرة ،وأن
ّ
ّ
تغطي هذه ّ
التقارير جميع األعمال التي قامت بها الشركة.
ّ
بالتأمين ّ
املتعلقة ّ
التكافلي اإلسالمي ،ليت ّم اعتمادها من خالل ّ
(كتيبات ،نشرات ،مواد عرض
 .4تحضير املواد العلمية والبحثية
ّ
إلكترونية).
ّ
ّ
ّ
ّ
بالتأمين ّ
يتعلق ّ
ّ
ًّ
التكافلي اإلسالمي ،وبما يتناسب مع الحدث.
رويجية ،بما
إعالميا في املداخالت واللقاءات الت
 .5تمثيل الشركة
ّ
الفنية ّ
الشرعية ّ
للدوائر الفنية املختلفة.
 .6تقديم االستشارات
ّ
ّ
ّ
ّ
 .7تنسيق ورش عمل ولقاءات مع املوظفين الحاليين واملوظفين الجدد؛ لتهيئة البيئة الداخلية ،وتعزيز الهوية املؤسسية للموظفين،
ّ
ّ
ّ
بالتأمين ّ
يتعلق ّ
التكافلي اإلسالمي ،أو ّأية مواضيع أخرى ،بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية للشركة.
بما
ّ
ّ
ً
ّ
 .8التنسيق الحقا مع مدير التسويق املختص ،وقسم العالقات العامة والترويج ،واألقسام ذات العالقة؛ لتطبيق فكرة املنتجين
ّ
التكافليين.
التكافلي اإلسالمي وخدمات ّ
التأمين ّ
 .9التوعية عن ّ
ّ
اإلسالمية.
التأمين
ّ ّ
الشركة ،وأخذ املوافقات من إدارة شركة ّ
التكافل قبل البدء بالنشاط.
 .10التنسيق بشأن األنشطة مع من تخوله
 .11إنشاء جهاز رقابة شرعية داخلية ومتابعته.
ّ
ّ
ّ
ّ
املطلب الثالث :دور هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين في التزام الشركة بتطبيق التأمين التكافلي
اإلسالمي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٌّ
ٌّ
ّ
ومحوري في ضبطها والتزامها باألحكام الشرعية اإلسالمية ،وهي من
للرقابة الشرعية على املؤسسات املالية اإلسالمية دور مهم
ِّ
املؤسسات األخرى ،التي ال تقيم وزًنا لألحكام الشرعية في تعامالتها املختلفة ،وقد ّ
أهم ما ّ
اإلسالمية عن ّ
ّ
املؤسسات ّ
يميز ّ
تبين من
املالية
ِّ
املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة-

املجلد ،5العدد ،2020 - 2ص64 - 43 :

55

ْ
ّ
ّ
َ
ّ ّ
َ ّ
التكافلي ْ
التكافل ِ ْ
اإلسالمي....
طبيق التأمين
َمدى ال ِتزام ِش ِرك ِة
الفلسطينية للتأمين ِبت ِ

إسماعيل شندي

ّ
املؤسسات ّ
الرقابة الشرعية في ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ُّ
والتقص ي أن عمل هيئات ّ
سيتم عرضها هنا،
يتم من خالل ثالث مراحل،
املالية
خالل البحث
ّ
ّ
ثم رصد ّ
ّ
ّ
الدور الذي تؤديه هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين في هذه املراحل ،وأثره في التزام الشركة
التأمين ّ
بتطبيق ّ
التكافلي اإلسالمي:
ا
أوًل :املرحلة ّ
السابقة لتنفيذ العملّ :
ويتم في هذه املرحلة( :الزيادات2010 ،؛ أبو غدة2001 ،؛ الهيتي)2009 ،
ْ
ّ
النظر في ّ
ّ .1
ّ
ّ
اإلسالمية ،وتقويم ما يتعارض معها.
للمؤسسة لضبطه َوفق أحكام الشريعة
النظام األساس ي
ّ
 .2دراسة ّ
ّ
اإلسالمية.
النماذج والعقود املختلفة ،وصياغتها بما ّيتفق مع أحكام الشريعة
ّ
املستجدات املختلفة.
 .3إصدار الفتاوى فيما يعرض في العمل من
ّ
 .4الحث على إيجاد وسائل استثمار مشروعة لالستفادة منها في املؤسسة اإلسالمية.
ّ
بالرقابة التي تسبق ّ
تتعلق ّ
ّ .5أية أمور أخرى
عمليات التنفيذ.
ّ
الش ّ
وقد قام الباحث بمراجعة هيئة ّ
رعية (السرطاوي2020/11/10 ،؛ عفانة2020/11/10 ،؛ شاور .)2020/11/10 ،في
الرقابة
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشركة فأكدوا بأنهم قاموا بمراجعة وتقويم جميع العقود واملنتجات التأمينية واالستثمارية في شركة التكافل للـتأكد من موافقتها
َ
ّ
ّ
شخصيا -في إعداد ّ
للشركة ،الذي ّ
ًّ
الشرعية ،وقد أبلغ ر ُ
نص بعبارة
النظام األساس ي
ئيس الهيئة الباحث بأنه قد أسهم –
لألحكام
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صريحة على أن الشركة سوف تمارس التأمين التكافلي املتفق مع الشريعة اإلسالمية الغراء ،كما أنها سوف تقوم باستثمار األموال في
واملقرة من قبل هيئة ّ
ّ
الرقابة الشرعية( ،شركة التكافل الفلسطينية للتأمين2020 :؛
املجاالت املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
ً
السرطاوي ،)2020/11/10 ،كما ّأكد رئيس الهيئة بأنه من غير املسموح لإلدارة التنفيذية مطلقا القيام ّ
بأية ّ
عمليات أو بناء ّأية نماذج
ّ
الش ّ
أو عقود تأمينية أو الدخول في ّ
عمليات استثمارية أو طرح ّأية منتجات جديدة للجمهورّ ،إال بعد عرضها على هيئة ّ
رعية
الرقابة
ّ
ّ
يتم بناء ّ
النماذج والعقود ،ووضع ّ
الشرعي فيها ،فإذا ما َّتمت املوافقة عليهاُّ ،
الضوابط الالزمةّ ،
ودراستها ،وأخذ ّ
وكل ذلك تحت
الرأي
ّ
الش ّ
إشراف ومتابعة هيئة ّ
رعية ،وبالتنسيق الكامل معها.
الرقابة
ا
ثانيا :املرحلة املتزامنةّ :
ويتم في هذه املرحلة( :الزيادات2010 ،؛ أبو غدة2001 ،؛ حماد)2009 ،
ً
ُّ ْ
ّ
للت ّأكد من أن ّ
أوال بأولّ ،
الرقابة ،وأن ّ
 .1متابعة وفحص أعمال ّ
الشرعية وفتاوى هيئة ّ
املؤسسة
يتم َوف َق األحكام
التطبيق
املؤسسة
ملتزمة بذلك ،كما ُّ
يتم في هذه املرحلة معالجة ّأية أخطاء يمكن أن تحصل في أثناء التنفيذ.
ّ
ّ
ّ
الشكاوى املتعلقة ّ
ّ .2
بالتطبيق الشرعي التي قد تقع في أثناء مرحلة التنفيذ.
التحقق من
ّ
ّ
الشرعي للعاملين في ّ
 .3إبداء ّ
املؤسسة فيما يتعلق بقضايا التنفيذ.
الرأي
ّ .4أية أمور أخرى ذات صلة بهذه املرحلة.
ّ
العمليات ّ
التكافل الفلسطينية ّ
رعية في شركة ّ
ّ
الش ّ
وقد وجد الباحث أن هيئة ّ
التأمينية
للتأمين تقوم بمتابعة جميع
الرقابة
ُّ
ّ
ّ
ً
واالستثمارية التي تحصل في الشركة ،وتنظر في التقارير والبيانات املالية ،للتأكد من أنها قد ّتمت وفقا لألسس الشرعية ،كما تقوم
ّ
ّ
بمعالجة ّأية أخطاء يمكن أن تحصل ،وفي حال ورود شكاوى متعلقة بتعامل الشركة مع الجمهور تقوم الهيئة بمراجعة الجهات
ّ
ّ
املختصة في الشركة ملعالجة الوضع.
ّ
ا
الالحقةّ :
ويتم في هذه املرحلة( :الزيادات2010 ،؛ الراعي2005 ،؛ أبو غدة)2001 ،
ثالثا :املرحلة
ّ
للت ّأكد من انضباطها من ّ
املؤسسة وتدقيقها ّ
العمليات التي جرت في ّ
ّ
الناحية الشرعية.
 .1مراجعة
ّ
ّ
 .2تقييم العمل الشرعي في املؤسسة بعد التنفيذ.
ّ
ّ
ّ
 .3دراسة املالحظات التي قد يبديها املتعاملون مع املؤسسة من الناحية الشرعية.
ّ
ّ
الالزمة ورفع ّ
ّ
املختصة.
التوصيات املتعلقة بالعمل إلى الجهات
 .4إبداء املالحظات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد قام الباحث بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين التي قدمت
ّ
إلى مجلس اإلدارة وهيئة املساهمين ،عن أعمال الشركة لألعوام2011 :م2012 ،م2013 ،م2014 ،م2015 ،م2016 ،م2017 ،م،
ّ
التأمين ّ
الرقابة الشرعية تعمل على متابعة ومراقبة التزام الشركة بتطبيق ّ
تؤكد أن هيئة ّ
التكافلي
2018م2019 ،م ،فوجدها جميعها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،حيث تتابع جميع العمليات التأمينية واالستثمارية التي تقوم بها الشركة ،وتبين رأيها الشرعي فيها ،وتعالج األخطاء إذا ما
وقعت ،وتضع الحلول للقضايا املختلفة ،وتسعى لتطوير الخدمات ّ
التأمينية واالستثمارية بما يعود بالنفع على الشركة واملتكافلين
والجمهور املتعامل معها.
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ّ
ّ
ّ
الشركة على أسس ّ
الشرعي ّ
بكل ثقة واطمئنان ،حيث
قوية ،تمكنها من إعطاء رأيها
كما أن الهيئة تبني رأيها فيما يجري في داخل
ّ
ّ
ّ
ّ
إن جميع التقارير ّ
الرقابية الصادرة تؤكد بأن الهيئة تجتمع في أوقات معينة ،وتنظر في التقارير املالية الربعية والنهائية للشركة ،وتبدي
ّ
ْ
ّ
مدققي الحسابات؛ ّ
للتأكد من أنها قد ّتمت وف َق املعطيات والبنود التي تتعامل
املالحظات الالزمة عليها ،وتتابع التقارير التي تصدر عن
ّ
التأمين ّ
بها شركات ّ
اإلسالمية ،وتجيب على جميع االستفسارات التي ّ
ّ
اهتماما ًّ
ً
خاصا
توجه إليها من قبل إدارة الشركة ،وتبدي
التكافلي
ّ
يتعلق باالستثمار ،وطرح املنتجات الجديدة ،وتنظر في بيانات االستثمار وآلياته وجدواه ،وتعطي املالحظاتّ ،
وتقدم التوجيهات
فيما
ّ
ّ
ً
ّ
الالزمة ،وتتواصل مع املعنيين في هذا املوضوع؛ حرصا منها على استثمار أموال املتكافلين بما يعود بالنفع على الصندوق الخاص بهم،
ّ
ّ
وتحرص الهيئة على أن تكون جميع العقود االستثمارية التي تجريها الشركة قد ّتمت على وفق األسس الشرعية ،وهي ال تسمح للشركة
الربويةّ ،
أن تودع أموالها في البنوك ّ
وتحدد نسبة ما تحصل عليه من استثمار أموال املتكافلين ،وهي في جميع التقارير السابقة %40
ّ
من األرباح للشركة ،والباقي وهو  %60يعود إلى صندوق املتكافلين.
ّ
التأمين ّ
الشركة ،بحيث تكون مع شركات إعادة ّ
وتنظر الهيئة في عقود إعادة ّ
التكافلي ،وهي ال تسمح
التأمين التي تقوم بها
ّ
ّ
التأمين ّ
بالتعاقد مع شركات إعادة ّ
التجارية إال في نطاق ضيق ،وعند عدم وجود البديل الشرعي ،أو عدم كفايته ،كما تقوم الهيئة في
ّ
الشركة من األقساط كأجرة وكالة ،حيث بدأت هذه النسبة من  %30في التقرير ّ
السنوي
نهاية كل سنة بتحديد نسبة ما تحصل عليه
ّ
ّ
ّ
ّ
الصادر عن العام 2008م ،وبقيت كذلك في التقرير الصادر عن العام 2009م ،ورفعت إلى  %37وفق التقرير السنوي الصادر عن
العام 2010م ،ثم ّ
الصادر عن العام 2011م ،وبقيت كذلك في التقرير ّ
خفضت إلى  %35وفق التقرير ّ
الصادر عن العام 2012م ،ثم
الصادر عن العام 2013م ،ثم ّ
الرقابية ّ
عادت إلى  %30وفق التقرير ّ
خفضت إلى َ %27و ْف َق التقارير ّ
السنوية عن األعوام2014 :م،
2015م2016 ،م ،ثم ّ
خفضت لتصبح  %25في التقرير ّ
السنوي عن العام 2017م ،والتقرير السنوي عن العام 2018م.
والهيئة جادة في متابعة هذا املوضوع؛ إليجاد ّ
التوازن بين صندوق املساهمين وصندوق املتكافلين ،بحيث ُيعالج العجز الحاصل
التعويضات الناتجة عن الحوادث املختلفةُ ،ويعمل على إيجاد فائض تأميني يعود ّ
في صندوق املتكافلين ،بسبب كثرة ّ
بالنفع على
بالتناقص ،كما هو في ّ
املتكافلين ،وقد بدأ العجز في صندوق املتكافلين ّ
الرقابي ّ
التقرير ّ
السنوي عن العام 2017م ،ثم عاد وارتفع في
نهاية العام 2018م( ،شركة التكافل الفلسطينية للتأمين )2018 ،مما حدا بهيئة الرقابة الشرعية إلى تخفيض أجر الوكالة إلى %20
بدءا من العام 2019م ،ثم تقلص هذا العجز ،مما حدا بهيئة الرقابة إلى دراسة أجر الوكالة من جديد ورفعته إلى ً %22
ً
بدءا من العام
2020م ،ثم تقلص بشكل ملحوظ وفق بيانات الربع الثالث من العام 2020م( ،شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/2020 ،و) ،وتسعى
ّ
ّ
الش ّ
هيئة ّ
بالكلية ،وتحقيق فائض تأميني وفير يعود على صندوق املتكافلين.
رعية إلزالة هذا العجز
الرقابة
ّ
ْ
ّ
ّ
الفلسطينية ّ
رعية على أن تبقى شركة ّ
ّ
الش ّ
تؤكد هيئة ّ
للتأمين شركة مستقلة بنظامها وعقودها ،تتعامل َوف َق
التكافل
الرقابة
كما
ّ
ّ
ّ
قواعد ّ
ّ
ّ
ّ
التأمين التكافلي املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ّ
بغض النظر عن
الغراء ،وأن تبقى لها شخصيتها املعنوية املستقلة،
ّ
ً
الشركة ،وعلى وفقه ّ
تم بناء
تحقيقا لألساس الذي قامت عليه
أسهم مالكها ،وأن يحرص الجميع على تحقيق ذلك على أرض الواقع،
ّ
ّ
ّ
النظام ّ
ّ
الداخلي لها ،وقد تم االتفاق على ذلك بين هيئة ّ
الرقابة الشرعية ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركة ،ووفق التقرير
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ،وشكرتهم على ما
الرقابي عن العام 2017م ،طلبت الهيئة من اإلدارة التنفيذية للشركة االستمرار في تكريس هوية الشركة
قاموا به من إجراءات تهدف إلى تحسين العمل وتطويره.
ّ
ّ
ومن خالل ما سبق يستطيع الباحث القول بأن هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين تقوم باملراقبة
التأمين ّ
واملتابعة والتوجيه ،لضمان استمرار التزام الشركة بتطبيق ّ
التكافلي اإلسالمي.

الخاتمة:
وتتضمن النتائج والتوصيات:
ا
أوًل :النتائج:
التأمين ّ
للتأمين بتطبيق ّ
التكافل الفلسطينية ّ
استنادا إلى ما تقدم بيانه حول موضوع مدى التزام شركة ّ
ً
التكافلي اإلسالمي ودور
هيئة الرقابة السرعية في ذلك -دراسة تحليلية تقويمية ،خلص البحث إلى النتائج األساسية اآلتية:
التأمين ّ
للتأمين التأمين التكافل العائلي وفق ضوابط ّ
التكافل الفلسطينية ّ
تطبق شركة ّ
ّ
التكافلي اإلسالمي.
•
• تلتزم شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي اإلسالمي فيما يخص الفائض التأميني.
• تلتزم شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بضوابط التأمين التكافلي اإلسالمي فيما يخص إعادة التأمين.
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ّ
تطبق شركة التكافل الفلسطينية للتأمين قواعد التأمين التكافلي اإلسالمي عند حصول العجز في صندوق املتكافلين.
•
• تقوم شركة التكافل الفلسطينية للتأمين باستثمار أموال املساهمين واملتكافلين وفق ضوابط التأمين التكافلي اإلسالمي.
التامين ّ
ومحوري في التزام الشركة بتطبيق ّ
الشرعية في شركة ّ
ّ
التكافل الفلسطينية دور ٌّ
ّ
• لهيئة ّ
التكافلي اإلسالمي
مهم
الرقابة
خالل مراحل العمل املختلفة.
ّ
• تلتزم شركة ّ
ّ
التكافل الفلسطينية للتأمين بجميع القرارات والفتاوى التي تصدر عن هيئة الرقابة الشرعية فيها ،وهما على تنسيق
دائم ومستمر.
ا
ثانيا :التوصيات:
في ضوء ما سبق من نتائج يوص ي البحث بعمل مزيد من البحوث العلمية وورش العمل واملؤتمرات التي تعمل على تثقيف
التأمين ّ
التكافلي اإلسالمي وبشركات ّ
بالتأمين ّ
الجمهور العربي واملسلم ّ
ً
تأكيد ا على هذه املؤسسات في تحقيق
التكافلية اإلسالمية
االستقرار االقتصادي املنضبط باألحكام الشرعية.

املراجع:
.1

.2
.3
.4
.5

أوغاند ،عبد السالم إسماعيل ( .)2010املبادئ األساسية ّللتأمين ّالتكافلي وتأصيلها الشرعي ،بحث مقدم إلى مؤتمرّ :
التأمين
ّ
ّ
اإلسالمية
اإلسالمية منه ،الجامعة األردنية ،ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،واملنظمة
التعاوني ،أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة
للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية) 28-26 ،ربيع
الثاني ،املوافق 13-11إبريل2010 ،م.
البخاري ،محمد بن إسماعيل ( .)1987صحيح البخاري ،ط ،3ج ،5تحقيق :د .مصطفى ديب ،بيروت :دار ابن كثير ،ودار
اليمامة.
البنك اإلسالمي الفلسطيني ( .)2020السيرة الذاتية للدكتور علي السرطاوي.http://islamicbank.ps/new ،
بيت ّ
التمويل الكويتي ( .)1987أعمال الندوة الفقهية األولى ،الكويت /11-7آذار ،1987/املوافق /11-7رجب1407/هـ.
جامعة القدس املفتوحة ( .)2020السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور إسماعيل شندي ،رام هللا ،فلسطين،

https://www.qou.edu /

 .6الجرجاني ،علي بن محمد( .)1983كتاب التعريفات ،ط ،1ضبطه وصححه جماعة من العلماء ،بيروت :دار الكتب العلمية.
 .7الجمال ،محمد محمود ( .)2015توزيع الفائض ّالتأميني في شركات ّالتأمين اإلسالمي ،بحث ّ
مقدم للمؤتمر العاشر لالقتصاد
ّ
والتمويل اإلسالمي ،الدوحة ،قطر ،في الفترة 2015/3/24-23م.
 .8ابن الحجاج ،مسلم ( د .ت) .صحيح مسلم ،ج ،8تحقيق مجموعة من املحققين ،بيروت :دار الجيل.
ّ
ّ
الش ّ
 .9حماد ،حمزة عبد الكريم ( .)2009نحو تفعيل دور ّ
اإلسالمية ،بحث مقدم إلى مؤتمر املصارف
رعية في املصارف
الرقابة
ّ
ّ
اإلسالمية والعمل الخيري ،دبي 31 ،مايو  3-يونيو2009 ،م.
اإلسالمية بين الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون
 .10حيدر ،هيثم ( .)2010الفائض التأميني ومعايير احتسابه وأحكامه ،بحث مقدم إلى مؤتمرّ :
التأمين التعاوني ،أبعاده وآفاقه
ّ
ّ
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
اإلسالمية منه ،الجامعة األردنية ،ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،واملنظمة
وموقف الشريعة
(إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية) 28-26 ،ربيع الثاني ،املوافق13-11
إبريل2010 ،م.
ّ
 .11الخويلدي ،عبد الستار ( .)2010املشكالت القانونية والتحديات االقتصادية التي تواجه التأمين التعاوني ،بحث مقدم إلى
مؤتمرّ :
ّ
اإلسالمية منه ،الذي عقد في الجامعة األردنية وبالتعاون مع مجمع
التأمين التعاوني ،أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة
ّ
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو
الفقه اإلسالمي الدولي ،واملنظمة
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية) 28-26 ،ربيع الثاني ،املوافق  13-11إبريل2010 ،م.
 .12الرازي ،محمد بن أبي بكر ( .)1999مختار الصحاح ،ط ،5تحقيق يوسف الشيخ محمد ،صيدا :املكتبة العصرية ،والدار
النموذجية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .13الراعي ،سليمان نعيم ( .)2005أثر هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في املؤسسات املالية اإلسالمية ،بحث مقدم املؤتمر العلمي
ّ
السنوي الرابع عشر ،الذي نظمته كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة 17-15 ،مايو2005 ،م.
املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة-
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التأمين التعاوني ،بحث مقدم إلى مؤتمرّ :
 .14الزحيلي ،وهبة مصطفى ( .)2010مفهوم ّ
التأمين التعاوني ،أبعاده وآفاقه وموقف
ّ
ّ
اإلسالمية للتربية
اإلسالمية منه ،الذي عقد في الجامعة األردنية وبالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،واملنظمة
الشريعة
والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية) 28-26 ،ربيع
الثاني ،املوافق  13-11إبريل2010 ،م.
 .15أبو زهرة ،محمد ( .)1961حكم ّ
التأمين في الشريعة اإلسالمية ،منشور ضمن أعمال أسبوع الفقه الثاني ،دمشق.
الرقابة ّ
ّ
الش ّ
 .16الزيادات ،عماد (ّ .)2010
اإلسالمية وطرق تفعيلها ،بحث مقدم إلى مؤتمر:
رعية على مؤسسات ّالتأمين التعاوني
ّ
ّ
اإلسالمية منه ،الذي عقد في الجامعة األردنية وبالتعاون مع مجمع الفقه
التأمين التعاوني ،أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة
ّ
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة
اإلسالمي الدولي ،واملنظمة
البنك اإلسالمي للتنمية) 28-26 ،ربيع الثاني ،املوافق  13-11إبريل2010 ،م.
 .17السرطاوي ،محمود علي ( .)2014التأمين التكافلي العائلي ،بحث منشور على موقع املؤلف على شبكة اإلنترنت،
.https://drsartawi.com/2014/09/blog-post_78.html

 .18السرطاوي ،محمود علي ( .)2015الضوابط املعيارية لصيغ االستثمار في املؤسسات املالية اإلسالمية ،ط ،1عمان :دار الفكر
ناشرون وموزعون.
ّ
 .19الشاذلي ،حسن علي ( .)2010التأمين التعاوني اإلسالمي حقيقته أنواعه مشروعيته .بحث مقدم إلى مؤتمر :التأمين التعاوني،
ّ
اإلسالمية منه ،الذي عقد في الجامعة األردنية وبالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي،
أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة
ّ
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك اإلسالمي
واملنظمة
للتنمية) 28-26 ،ربيع الثاني ،املوافق  13-11إبريل2010 ،م.
ّ
اإلسالمية املعاصرة في الفقه اإلسالمي ،ط ،1عمان :دار النفائس.
 .20شبير ،محمد عثمان ( .)1996املعامالت
ّ
ّ
ّ
 .21الشبيلي ،يوسف بن عبد هللا ( .)2008التأمين التكافلي من خالل الوقف ،بحث مقدم إلى الندوة العاملية عن التأمين التعاوني
من خالل نظام الوقف ،املنعقدة في الجامعة اإلسالمية العاملية في كواال ملبور ،ماليزيا ،في الفترة /28-26صفر1429/ه-4 -
2008/3/6م.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .22الشبيلي ،يوسف بن عبد هللا ( .)2010الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاوني .بحث مقدم إلى مؤتمر :التأمين التعاوني،
ّ
اإلسالمية منه ،الذي عقد في الجامعة األردنية وبالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي،
أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة
ّ
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك اإلسالمي
واملنظمة
للتنمية) 28-26 ،ربيع الثاني ،املوافق  13-11إبريل2010 ،م.
ّ
اإلسالمية بين الفكر والتطبيق .ط ،1القاهرة :مكتبة التقوى.
 .23شحاتة ،حسين حسين ( .)2006املصارف
 .24شركة التكافل الفلسطينية للتأمين التقارير السنوية2009 :م؛ 2010م؛ 2011م؛ 2012م؛ 2013م؛ 2014م؛ 2015م؛ 2016م؛
2017م؛ 2018م؛ 2019م.
 .25شركة التكافل الفلسطينية للتأمين (/)2020أ ،عقد التأسيس ،رام هللا ،اإلدارة العامة.
 .26شركة التكافل الفلسطينية للتأمين (/)2020ب ،عقد العمل املوقع من الشركة وهيئة الرقابة الشرعية ،رام هللا ،اإلدارة العامة.
 .27شركة التكافل الفلسطينية للتأمين (/)2020ج ،وثيقة تسجيل الشركة ،رام هللا ،اإلدارة العامة.
 .28شركة التكافل الفلسطينية للتأمين (/)2020د ،شهادة تكريم الشركة ،رام هللا ،اإلدارة العامة.
 .29شركة التكافل الفلسطينية للتأمين (/)2020ه ،نشرة تعريفية بالشركة ،رام هللا ،اإلدارة العامة.
 .30شركة التكافل الفلسطينية للتأمين (/)2020و ،أرشيف هيئة الرقابة الشرعية ،رام هللا ،اإلدارة العامة.
 .31شركة تمكين للتأمين .)2020( .الفروع واملكاتب./http://www.tamkeen-ins.ps ،
ّ
ّ
الش ّ
 .32الصالح ،محمد بن أحمد ( .)2012دور ّ
رعية في ضبط أعمال املصارف اإلسالمية ،بحث مقدم إلى مجمع الفقه
الرقابة
ّ
اإلسالمي الدولي ،الدورة التاسعة عشرة ،إمارة الشارقة ،منشور على موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي،
.http://iefpedia.com/
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 .33صباغ ،أحمد محمد ( .)2012التأمين التعاوني اإلسالمي األحكام والضوابط الشرعية .بحث مقدم ملؤتمر مجلس مجمع الفقه
اإلسالمي الدولي ،الدورة عشرون ،وهران ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 26 ،شوال /2 -ذو القعدة1433/ه،
املوافق  18 -13سبتمبر (أيلول)2012 ،م.
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ،بحث على شكل  ،wordمنشور على شبكة
 .34صباغ ،أحمد محمد ( .)2020الفائض التأميني في شركات التأمين
اإلنترنت ،امللتقى الفقهي ،املوقعhttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=2741 :
http://taleea( .)2020السيرة الذاتية للدكتور علي السرطاوي،
 .35الطليعة للحلول القانونية
.legalsolutions.com/home/portal/news/14
ّ
 .36العازمي ،سليمان دريع ( .)2010العجز في صندوق املشتركين .بحث مقدم إلى مؤتمر :التأمين التعاوني ،أبعاده وآفاقه وموقف
ّ
ّ
اإلسالمية للتربية
اإلسالمية منه ،الذي عقد في الجامعة األردنية وبالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،واملنظمة
الشريعة
والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية) 28-26 ،ربيع
الثاني ،املوافق  13-11إبريل2010 ،م.
 .37عبده ،عيس ى ( .)1978التأمين بين الحل والتحريم .دون طبعة وال مكان نشر ،وال ناشر1978 ،م.
ّ
 .38العساف ،عدنان محمود ( .)2010الفائض ّالتأميني أحكامه ومعايير احتسابه وتوزيعه .بحث مقدم إلى مؤتمر :التأمين التعاوني،
ّ
اإلسالمية منه ،الذي عقد في الجامعة األردنية وبالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي،
أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة
ّ
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك اإلسالمي
واملنظمة
للتنمية) 28-26 ،ربيع الثاني ،املوافق  13-11إبريل2010 ،م.
 .39عفانة ،حسام الدين موس ى ( .)2015يسألونك عن املعامالت املالية املعاصرة .ط ،1القدس ،فلسطين.
 .40أبو غدة ،عبد الستار ( .)2007أسس ّالتأمين ّالتكافلي .بحث مقدم إلى املؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية ،املنعقد في دمشق ،في
الفترة 2007/3/13 -11م.
ّ
 .41أبو ّ
غدة ،عبد ّ
الستار ( .)2001الهيئات الشرعية تأسيسها ،أهدافها ،واقعها .بحث مقدم إلى املؤتمر األول للهيئات الشرعية
ّ
للمؤسسات املالية اإلسالمية في مملكة البحرينّ ،
ّ
ّ
بالتعاون
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،الذي نظمته هيئة املحاسبة واملراجعة
مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،في الفترة من /23-22 :رجب1422/هـ املوافق -9
2001/10/10م.

 .42فداد ،العياش ي الصادق ( .)2010استعراض الجهود في مجاالت البحث في موضوع التأمين التعاوني .بحث مقدم إلى مؤتمر:
ّ
ّ
اإلسالمية منه ،الذي عقد في الجامعة األردنية وبالتعاون مع مجمع الفقه
التأمين التعاوني ،أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة
ّ
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة
اإلسالمي الدولي ،واملنظمة
البنك اإلسالمي للتنمية) 28-26 ،ربيع الثاني ،املوافق  13-11إبريل2010 ،م.
 .43فوزي ،محمد ( .)2020التطبيقات املعاصرة إلدارة مخاطر االستثمار في شركات التأمين اإلسالمية ،مقالة على شبكة اإلنترنت،
موقع :التأمين للعرب.http://www.insurance4arab.com/ ،
 .44القره داغي ،علي محيي الدين ( .)2001بحوث في فقه املعامالت املالية املعاصرة .ط ،1بيروت :دار البشائر اإلسالم ّية.
 .45القره داغي ،علي محيي الدين (ّ .)2011التأمين ّالتكافلي اإلسالمي :دراسة فقهية تأصيلية مقارنة ّ
بالتأمين ّالتجاري مع التطبيقات
ّ
اإلسالمية.
العملية .ط ،6ج ،2 ،1بيروت :دار البشائر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .46القره داغي ،علي محيي الدين ( .)2010مفهوم التأمين التعاوني ،ماهيته ،وضوابطه ،ومعوقاته -دراسة فقهية اقتصادية .بحث
مقدم إلى مؤتمرّ :
ّ
اإلسالمية منه ،الذي عقد في الجامعة األردنية وبالتعاون مع
التأمين التعاوني ،أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة
ّ
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،واملنظمة
(عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية) 28-26 ،ربيع الثاني ،املوافق  13-11إبريل2010 ،م.
 .47قنطقجي ،سامر (ّ .)2008التأمين اإلسالمي التكافلي ،أسسه ومحاسبيه .حلب :شعشاع للنشر والعلوم.
 .48املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث .)2009( .القرارات ،العادية التاسعة عشرة .استانبول ،في الفترة من /12-8رجب1430 ،هـ،
وفق 2009 /7/4- 6/30م ،شبكة اإلنترنت ،عن املوقع.http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow :
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ّ
اإلسالمية العاملية
 .49محمد ،حامد حسن .)2009(.صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط ّالتأمين ّالتعاوني .بحث مقدم إلى الهيئة
لالقتصاد ّ
والتمويل املنبثقة من رابطة العالم اإلسالمي بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية ،الرياض1430/1/25-23 ،هـ2009/1/22-20 -م.
 .50املصري ،عبد السميع ( .)1980التأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيق .ط .1القاهرة :مكتبة وهبة.
 .51مقابلة مع األخ األستاذ أنس أبي سالم ،مسؤول ملف التأمين التكافلي العائلي في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،بتاريخ:
2020/11/6م ،وأخرى بتاريخ2020/11/8 :م.
 .52مقابلة مع األخ األستاذ جمال عواد ،املدير العام السابق لشركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،بتاريخ2020/11/8 :م.
 .53مقابلة مع األخ األستاذ الدكتور حسام الدين عفانة ،العضو السابق في هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية
للتأمين ،بتاريخ2020/11/5 :م ،وأخرى بتاريخ2020/11/7 :م ،وأخرى بتاريخ2020/11/10 :م ،وأخرى بتاريخ2020/11/15 :م،
وأخرى بتاريخ2020/11/16 :م.
 .54مقابلة مع األخ الدكتور خميس عابدة ،عضو هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،بتاريخ:
2020/11/15م.
 .55مقابلة مع األخ األستاذ رياض األطرش ،القائم بأعمال املدير العام لشركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،بتاريخ2020/11/8 :م،
وأخرى بتاريخ2020/11/9 :م.
 .56مقابلة مع معالي األخ الدكتور علي السرطاوي ،رئيس هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،بتاريخ:
2020/11/6م ،وأخرى بتاريخ2020/11/10 :م ،وأخرى بتاريخ2020/11/15 :م ،وأخرى بتاريخ2020/11/16 :م.
 .57مقابلة مع األخ األستاذ محمد سالمة ،املساعد السابق لشؤون االستثمار ،بتاريخ2020/11/12 :م.
 .58مقابلة مع األخ األستاذ مصطفى شاور ،العضو السابق في هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،بتاريخ:
2020/11/5م ،وأخرى بتاريخ2020/11/10 :م.
 .59مقابلة مع األخ األستاذ منذر عودة ،مساعد املدير العام في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين لشؤون االستثمار ،بتاريخ:
2020/11/14م.
 .60مقابلة مع األخ األستاذ وئام الشنطي ،مدير دائرة اإلعادة في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،بتاريخ2020/11/14 :م.
 .61ملحم ،أحمد سالم ( .)2020تأمين الحياة في شركات التأمين اإلسالمية ،مقالة علمية منشورة على موقع الباحث نفسه:
.http://www.drahmadmelhem.com/p/1-158-8.html

 .62ملحم ،أحمد سالم والصباغ ،أحمد ( .)2002التأمين اإلسالمي .ط ،2عمان :دار اإلعالم للنشر والتوزيع.
 .63موقع شركة التكافل الفلسطينية للتأمين.http://www.altakaful-ins.ps/index.php?TemplateId .)2020( .
 .64النشمي ،عجيل جاسم .إعادة ّالتأمين اإلسالمي ،العقبات والحلول ،بحث مقدم إلى مؤتمر وثاق األول ّ
َّ
للتأمين التكافلي ،املنعقد
في الكويت ،في الفترة من  /20 -19محرم1427 /هـ2006/2/20-19 ،م.
ّ
 .65هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيوفي) .)2020( .التعريف بالهيئة.http:// aaoifi.com/ ،
ّ
للمؤسسات املالية اإلسالمية .)AAOIFI). (2017( ،املعايير الشرعية ،معيار التأمين اإلسالمي ،د .ط،
 .66هيئة املحاسبة واملراجعة
البحرين.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .67الهيتي ،عبد الرزاق رحيم جدي .)2009( .أثر ّ
الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية ،بحث مقدم
ّ
إلى مؤتمر املصارف اإلس ّ
اإلسالمية والعمل الخيري ،دبي 31 ،مايو  3-يونيو2009 ،م.
المية بين الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون
 .68ويكيبيديا املوسوعة الحرة .)2020( ،التعريف بهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،
.https://ar.wikipedia.org/wiki/
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Abstract: The current research aims to identify the extent of Al-Takaful Palestinian Insurance
Company’s commitment to the application of Islamic cooperative insurance and the role of the
Islamic oversight committee in that regard. As such, the research comes in three parts followed
by a conclusion. Part one introduces Al-Takaful Palestinian Insurance Company and Islamic
cooperative insurance. The second part highlights the extent to which the company is
committed to the application of Islamic cooperative insurance. However, the third part
highlights the role of the Islamic oversight committee in the company’s commitment to the
application of Islamic cooperative insurance. In the attempt to introduce these parts hoping to
reach the desired results, the researcher employed the descriptive and analytical method based
on examining and analyzing the documents and establishment contracts, annual reports,
pamphlets and other sources. The researches, thus, has arrived at a number of outcomes most
important of which is that Al-Takaful Insurance is committed to the application of Islamic
cooperative insurance and that the role of the Islamic oversight committee is very important in
that respect ensuring cohesion with the rules of Islamic Sharia.

Keywords: Al-Takaful Palestinian Company; Islamic Oversight Committee; Cooperative
Insurance.
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امللخص:
يهدف البحث إلى بيان مفهوم الليبرالية اإلسالمية عند املجتمع السنغافوري ،من خالل الكشف عن حقيقتها واألسباب التي
أدت إلى ظهورها ،وبيان آثارها في املجتمع ،وكذلك بيان أسباب الفساد لهذه الفكرة ،وذكر موقف الحكومة واملجالس الدينية
والفتاوى منها .وتتجه الدراسة نحو االعتماد على املنهج الوثائقي املقارن ،واملنهج التحليلي.
وخلصت الدراسة إلى أن الليبرالية اإلسالمية لها مفهوم خاص في سنغافورة ،وهي فكرة فاسدة عند عرضها على العقيدة
اإلسالمية ،والشريعة ،واألخالق ،لكنها مقبولة عند الحكومة السنغافورية؛ مما ساعد على انتشارها في املجتمع.
الكلمات املفتاحية :املذاهب؛ الفكرية؛ املعاصرة؛ الليبرالية اإلسالمية؛ سنغافورة؛ الحرية؛ املجلس الديني اإلسالمي؛ حقوق
اإلنسان؛ العلمانية.

املقدمة:
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان في أحسن تقويم ،وجعلنا من املسلمين ,وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
ّ
فبلغ الرسالةّ ،
وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد في هللا
شريك له ،وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ،أرسله بالهدى ودين الحق،
ّ ّ
صل وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله  ،وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
حق جهاده حتى أتاه اليقين .اللهم
ابتلي املجتمع السنغافوري بحوادث كثيرة ،وخاصة فيما يتعلق بموضوع اإلرهاب من قبل بعض املسلمين الذين قد تأثروا به
بسبب الجهالة بأمور الدين ،وتفسير النصوص بال علم .والشك َّأن لهذا آثار كبيرة على الدين اإلسالمي من جهة ،وعلى املسلمين من
ً
جهودا كبيرة بمساعدة املجلس الديني اإلسالمي بسنغافورة في ّ
حل هذه املشاكل ،ومحاربة
جهة أخرى .وبذلت الحكومة السنغافورية
هذه التهديدات ،ومراعاة األمن ،والسالمة داخل البلد.
وتحت هذه الشعارات ،ساعدت الحكومة على غزو الفكر ،وإنبات التشكيك والتشويش بالدين اإلسالمي ،وإيمان الفرد املسلم.
وبذلك ،ظهرت فكرة تعليم الليبرالية اإلسالمية من قبل األساتذة املحليين ،والعلماء الغربيين .والهدف منها هو إعادة التعليم في
أمور دينية للمجتمع اإلسالمي حتى ال تظهر األفكار الخاطئة والخطيرة .و هذه الفكرة لها سلبياتها ،ومن ذلك :تحليل ما ّ
حرم الشارع،
وتحريم ما ّ
أحل ،وغير ذلك.
ولهذا السبب ،وقع االختيار على فكرة البحث؛ لضرورة كشف حقيقة هذه الفكرة ،واملفسدة املترتبة عليها ،وذلك ألنها تتعلق
بعقيدة الفرد ونجاته في الدارين.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن املتأمل في املجتمع السنغافوري يرى كثرة األفكار ،واآلراء الغريبة الواقعية ظاهرها وباطنها ،وهذه األفكار تعارض النصوص
الشرعية ،لكنها سليمة ومقبولة في عيون الحكومة خاصة ،واملجتمع السنغافوري عامة .واألكبر من ذلك أنها تتفق مع القوانين والقيم
التي وضعتها الحكومة على أساس الحقوق والحرية .والشك أن هذه األفكار واآلراء لها آثار كبيرة ،وخطيرة على املجتمع السنغافوري من
املسلمين وغيرهم .ويجب علينا مسلمين ،والجمعية اإلسالمية ،أو املجلس الديني اإلسالمي احتجاجهم ،ومعارضتهم من خالل العمل
على تغيير اآلراء ،أو وضع الضوابط ،واإلرشادات .والدراسات املتعلقة بموضوع البحث تشير إلى ضرورة اكتشاف حقيقة وخطورة
الليبرالية اإلسالمية.
وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن االسئلة اآلتية:
 .1ما املقصود بالليبرالية اإلسالمية؟
 .2ما األسباب والعوامل في ظهور هذه الفكرة ،وكيفية ذلك؟
 .3ما آثار هذه الفكرة على املجتمع السنغافوري؟
 .4ما أسباب الفساد لهذه الفكرة من وجهة نظر اإلسالم ؟
 .5ما موقف الحكومة واملجلس الديني اإلسالمي من هذه الفكرة؟
فرضيات الدراسة:
تتمثل فرضيات الدراسة فيما يأتي:
 .1تأثر املجتمع املسلم بهذه الفكرة.
 .2انتشار فكرة الليبرالية اإلسالمية بشكل واسع في املجتمع السنغافوري.
 .3سمحت الحكومة بهذه الفكرة في املجتمع السنغافوري.
 .4إفساد الشرائع والتعاليم الشرعية الصحيحة.
 .5النزاع الدائم بين املسلمين في املجتمع.
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة الحالية في:
 .1بيان مفهوم الليبرالية اإلسالمية ،ونشأتها ،وكيفية ظهورها في املجتمع السنغافوري.
 .2الكشف عن آثار هذه الفكرة في املجتمع السنغافوري.
 .3بيان موقف الحكومة واملجلس الديني من هذه الفكرة.
أهمية الدراسة:
 .1انتشار الفكرة بشكل واسع على أرض الواقع في سنغافورة.
 .2تمييز املقصود بالليبرالية اإلسالمية الذي تنتشر في سنغافورة ،وبين مقصودها من ناحية الفكرة العامة.
 .3تطبيق الفكرة حتى تظهر األفكار واآلراء الغريبة في املجتمع السنغافوري.
 .4ضرورة معرفة خطورة هذه الفكرة على املسلمين خاصة ،وغيرهم عامة.
منهج الدراسة:
يعتمد البحث على املنهج الوثائقي ،واملنهج التحليلي ،وذلك من خالل الخطوات اآلتية:
 .1جمع املعلومات اللغوية ,والتاريخية ،والفكرية الخاصة بالليبرالية اإلسالمية.
 .2جمع أقوال الحكومة ،وأقوال املجلس الديني اإلسالمي عن هذه الفكرة.
 .3ذكر الطرق التي تسلكها الحكومة في تطبيق الفكرة على املجتمع السنغافوري وبيان آثارها.
حدود الدارسة:
تقتصر الدراسة الحالية على النحو اآلتي:
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ذكر مفهوم الليبرالية حسب ما يعرف عند املجتمع السنغافوري.
الدراسة حسب الظروف والبيئة في سنغافورة.

مصطلحات الدراسة:
تتمثل مصطلحات الدارسة بما يلي:
مناسبا وصواباً
ً
• الليبرالية اإلسالمية :املحاولة في إعادة تفسير الدين والنصوص حسب تجدد الزمان ،والواقع حتى يبقى الدين
ً
ومعتدال ضمن الجيل الحديث؛ وملحاربة األيديولوجيات املتطرفة.
• سنغافورة :هي جمهورية تقع على جزيرة في جنوب شرقي آسيا ,وهي بلد متعددة األعراق والجنسيات؛ ألنها بموقعها تعد موقع
جذب للمهاجرين والتجار ،وهي بلد متعددة الديانات بسبب الخليط العرقي املتواجد فيها ،وتقر الدولة في سنغافورة بحرية
االعتقاد ،وفصل الدين عن الدولة.
• دراسة تطبيقية و اقعية :هي دراسة علمية تعبر عن القضايا الراهنة ،والحقيقية العملية مما لها عالقة وأثر على الحياة
الفردية ،واالجتماعية في بلد معين.
الدارسات السابقة:
كان من أبرز الدارسات ذات الصلة بموضوع الدارسة ما يأتي:
• دراسة أحمد علي نورالدين ( )2005بعنوانISLAM AND STATE: A STUDY OF THE LIBERAL ISLAMIC NETWORK :
IN INDONESIA, 1999-2004

هدفت الدراسة إلى بيان شأن حركة الليبرالية اإلسالمية في إندونيسيا من سنة 1999م إلى 2004م .وقد خلصت الدراسة إلى أن
املسلم الليبرالي مختلف عن املسلم العادي من حيث الشخصية ،والقدرة البالغة في فهم الدينً .
أيضا ،إضافة إلى فكرتهم الليبرالية ،قد
ً
تؤدي مرارا إلى ظهور اآلراء واألفكار املختلفة نحو املسألة املعينة عن غيرهم .وسلك الباحث في الدراسة املنهج الوثائقي والتحليلي.
وتتفق دراسة أحمد علي نور الدين مع الدراسة الحالية في بيان سبب ظهور هذه الفكرة ،ومن جانب آخر إثبات وجود اآلثار الخطيرة
ً
عموما؛ بسبب دعوتهم إلى الحريات املدنية ،التعددية،
على املجتمع اإلسالمي خاصة ،وبيان قبول هذه الفكرة لدى الحكومة واملجتمع
مساومة املرأة ،فتح باب االجتهاد ،وغيرها .وتتميز الدراسة الحالية عن دراسة أحمد علي نور الدين في بيان الطرق التي تسلكها الحكومة
السنغافورية في تطبيق الفكرة الليبرالية على املجتمع السنغافوري.
• دراسة شارلين تانج ( )2008بعنوان(Re)imagining the Muslim identity in Singapore :
هدفت الدراسة إلى بيان محاولة الحكومة في إعادة التشكيل عن شخصية املسلم في سنغافورة بعد األزمة املتعلقة باإلرهابية التي
قبضت في سنة 2002م .وقد خلصت الدراسة إلى أن الحكومة نجحت بقليل في مشروعيتها في إعادة التشكيل ،وتخفيف املشاكل
اإلرهابية في سنغافورة .وسلكت الباحثة في الدراسة املنهج الوثائقي والتحليلي .وتتفق دراسة شارلين تانج ،والدراسة الحالية في بيان
أسباب ظهور الفكرة الليبرالية في سنغافورة ،وموقف الحكومة ،واملجلس الديني منها .وتتميز هذه الدراسة عن دراسة شارلين تانج في
بيان سبب الفساد لهذه الفكرة الليبرالية من وجهة نظر اإلسالم.
ّ
• دراسة نور الفدية جوهري ( )2016بعنوانFEARING THE ENEMY WITHIN: A STUDY OF INTRA-MUSLIM :
PREJUDICE AMONG SINGAPOREAN MUSLIMS

ً
وخصوصا بين القوم املالويين املسلمين في سنغافورة .ومن هذه
هدفت الدراسة إلى بيان أسباب االختالف ،والنزاع بين املسلمين،
األسباب :انتشار الفكرة الليبرالية في املجتمع اإلسالمي .وقد خلصت الدراسة إلى بيان خطورة الفكرة الليبرالية ،وكانت الفكرة تجد من
يدعم ،ويتعارض بشكل واسع وبليغ من قبل كل من الحكومة ،واملجلس الديني اإلسالمي .وسلكت الباحثة في الدراسة املنهج الوثائقي
ّ
والتحليلي .وتتفق دراسة نور
الفدية جوهري ،وهذه الدراسة في تعريف الليبرالية اإلسالمية ،وأثرها الخطير على املجتمع اإلسالمي
ّ
ً
خصوصا ،وأسباب الفساد لهذه الفكرة من وجهة نظر اإلسالم .وتتميز الدراسة الحالية عن دراسة نور الفدية جوهري في تمييز
املقصود بالليبرالية اإلسالمية من ناحية التيار ،والفكرة العامة.
وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم إلى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة على النحو اآلتي :
املبحث األول :التعريف باملصطلحات الواردة في البحث
املطلب األول :مفهوم الليبرالية
املطلب الثاني :مفهوم الليبرالية اإلسالمية عند املجتمع السنغافوري
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املطلب الثالث :التعريف بسنغافورة
املطلب الرابع :مفهوم دراسة تطبيقية واقعية
املبحث الثاني :تاريخ الليبرالية اإلسالمية في سنغافورة
املطلب األول :العوامل واألسباب املؤثرة في انتشار فكرة الليبرالية اإلسالمية
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة من فكرة الليبرالية اإلسالمية على املجتمع السنغافوري
املطلب الثالث :أسباب الفساد لفكرة الليبرالية اإلسالمية
املطلب الرابع  :وسائل االبتعاد عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
املبحث الثالث :الليبرالية اإلسالمية في سنغافورة بين املؤيدين واملعارضين
املطلب األول :موقف الحكومة السنغافورية وآرائها عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
املطلب الثاني :موقف املجلس الديني اإلسالمي وآرائه عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
الخاتمة

املبحث األول :التعريف باملصطلحات الواردة في البحث
املطلب األول :مفهوم الليبرالية
ّ
أجنبي َّ
معرب ،مأخوذ من ( )Liberalismفي اإلنجليزية ،و( )Liberalismeفي الفرنسية ،وهي تعني( :التحررية)،
الليبرالية :مصطلح
ّ
ّ
ويعود اشتقاقها إلى ( )Libertyفي اإلنجليزية ،و(  )Liberteفي الفرنسية ،ومعناها الحرية .ولم يتفق صناع الليبرالية واملنظرون لها على
تعريف يحدد معناها بوضوح ،لكنهم اتفقوا على وصفها بـ «الحرية املطلقة».
الليبرالية مفرده ليبرالي :أي حر ،متحرر .وقيل من أنصار الليبرالية ،ذو نزعة ترمي إلى التحرر السياس ي واالقتصادي.
وفي االصطالح ,تعددت تعاريف الليبرالية حسب النظرة لتاريخها واختصاصها ومن ذلك :
هي "مذهب يقوم على االعتقاد في أهمية حرية الفرد ورفاهيته ،وإمكانية التقدم االجتماعي من خالل تغيير التنظيم االجتماعي
وتجديده" .
وقيل" :هي مذهب فكري يركز على الحرية الفردية ويرى وجوب احترام استقالل األفراد ،ويعتقد أن الوظيفة األساسية للدولة هي
حماية حريات املواطنين مثل :حرية التفكير ,والتعبير ,و امللكية الخاصة ،والحرية الشخصية وغيرها".
ومن خالل هذه التعريفات ،يستنتج الباحثان بأن الليبرالية بشكل عام هي فكرة تركز على قيام حقوق اإلنسان ،وخصوصاً
حقوق األقليات ،وحرية األفراد في امليدان السياس ي واالقتصادي ،واحترام الفوارق في املجتمع بذهن مفتوح .أي :إنها تقوم على الحرية
املطلقة.
ّ
وقد قيل أن أصل الليبرالية هي من فكرة العلمانية أي :فصل الدين عن كل ش يء .والعلمانية تعرف في أوروبا ب "أال يكون
َ
ً
ملزما بتنظيم أفكاره وأعماله وفق معايير مفروضة على أنها شريعة أو إرادة ّ
إلهية " .وفي قاموس (أكسفورد) ُع ّ ِّرف ْت بما يلي" :
اإلنسان
ِّ
َّ
العلمانية مفهوم يرى ضرورة أن تقوم األخالق والتعليم على أساس غير ديني".
املطلب الثاني :مفهوم الليبرالية اإلسالمية عند املجتمع السنغافوري
إن أول من اشتهر بمصطلح "الليبرالية اإلسالمية" هو آصاف علي أصغر فيض ي ،وهو مفكر مسلم من الهند في سنة 1950م  .ولو
ننظر إلى التاريخ اإلسالمي في القرن التاسع عشر امليالدي من الزعماء والكتاب مثل :جمال الدين األفغاني ,وسيد أحمد خان ،ومحمد
ّ
عبده ،هم قد بدؤوا بهذه الفكرة ،إذ أكدوا على التحرر من التقليد ،وفتح املجال لالجتهاد.
وعند البحث عن تعريف خاص لليبرالية اإلسالمية ،نجد بعض التعريفات كتعريف كرلس كزمان  :هي تفسيرات لإلسالم التي لها
اهتمام خاص فيما يتعلق بمسائل من قبيل الديمقراطية ،وفصل الدين عن املشاركة السياسية ،وحقوق املرأة ،وحرية الفكر ،وتعزيز
التقدم اإلنساني .وهناك تعريف آخر للدكتور عبد الرحيم بن صمايل السلمي :هي التوفيق بين اإلسالم والحداثة الغربية ،واالصالح
الديني بما يتناسب مع هذه الحداثة .وهذه العبارة تعني السعي بالتوفيق بين الليبرالية واإلسالم ونفي التعارض بينهما.
وهذا التعريف له صلة وعالقة في جزئيته مع مفهوم الليبرالية اإلسالمية عند املجتمع السنغافوري .واألجدر أن نبحث عن
التعريف واملفهوم من خالل املواطن الذي يعيش في سنغافورة نفسه حتى نستوعب مرادها بالضبط.
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ومن خالل استقراء الباحثين الدراسات والبحوث عن البيئة اإلسالمية في سنغافورة ,نجد من أبرز التعريفات لليبرالية اإلسالمية
ً
مناسبا مع تطور الزمان .وقيل هي عبارة عن قدرة الفرد على احترام
أنها عبارة عن فكرة وصورة اإلسالم املعتدل حتى يكون اإلسالم
وقبول اآلراء والفكرة املختلفة أي :فتح املجال لفكرة جديدة.
ومما سبق يستنتج الباحثان بأن الليبرالي ة اإلسالمية هي املحاولة في إعادة تفسير الدين والنصوص حسب تجدد الزمان
ً
ً
ً
وصوابا ومعتدال ضمن الجيل الحديث؛ ملحاربة األيديولوجيات املتطرفة.
مناسبا
والواقع حتى يبقى الدين
املطلب الثالث :التعريف بسنغافورة
سنغافورة :هي جمهورية تقع على جزيرة في جنوب شرقي آسيا ،عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ماليو ،ويفصلها عن ماليزيا
مضيق جوهور وعن جزر رياو األندونيسة مضيق سنغافورة .وتبلغ مساحتها  700كيلو متر مربع  ،تمتاز بالتعددية العرقية والدينية،
حيث يتألف املجتمع السنغافوري من  %80من الصينيين ،و  %14من املاالي ،و %8من الهنود ،و %1من األورآسيويين واألعراق
األخرى ،فهي متعددة األعراق والجنسيات؛ ألنها بموقعها تعد موقع جذب املهاجرين والتجار بهدف تحسين أوضاعهم الحياتية.
وسنغافورة بلد متعدد الديانات بسبب الخليط العرقي املتواجد فيها ،وتقر الدولة في سنغافورة بحرية االعتقاد ،وفصل الدين عن
الدولة1 .
ً
وخالصة القول سنغافورة هي بلد صغير بوحدها ،وال عاصمة لها .أيضا ,هي بلد متعدد األجناس واألديان واألقوام .وكلهم
يعيشون في مجتمع واحد بالتسامح ,واالحترام ,واأللفة ،واألمن .
املطلب الرابع :مفهوم دراسة تطبيقية و اقعية
كلمة "دراسة" تعني القراءة ،وتحصيل العلوم واملعارف .وكلمة "تطبيقية" تعني األمور التي تكون نتيجة تطبيق نظريات ملعرفة
نتائجها .أما "واقعية" ،فهي الحقائق الناتجة عن الواقع.
فمن هذه املعاني اللغوية ,يستنتج الباحثان بأن مفهوم "دراسة تطبيقية واقعية" هي دراسة علمية تبين القضايا الراهنة

والحقيقية ،والعملية مما لها عالقة وأثر على الحياة الفردية واالجتماعية في بلد معين.
املبحث الثاني :تاريخ الليبرالية اإلسالمية في سنغافورة
سنذكر في هذا املبحث أبرز العوامل واألسباب التي أدت إلى ظهور فكرة الليبرالية اإلسالمية في سنغافورة ،واآلثار املترتبة على
املجتمع واألفراد بسببها ،وبيان فساد هذه الفكرة ووسائل االبتعاد عنها.
املطلب األول :العوامل و األسباب املؤثرة في انتشارفكرة الليبرالية اإلسالمية
فكرة الليبرالية موجودة في املجتمع السنغافوري منذ زمن ،لكن لم تظهر ،وتنتشر بوضوح إال في وقتنا الحاضر ،فقد توسعت
ً
واشتهرت حتى أصبحت من املشاكل املعروفة والخطيرة حول املجتمع وخصوصا املسلمين .فبهذه األسباب نلجأ إلى بحث جذور هذه
املشكلة و كيف ظهرت؟ و ما هي أسباب نشأتها ؟ .
ومن خالل املالحظة ،واستقراء البحوث ،والنصوص ،واألخبار ،يستنتج الباحثان األسباب التي أدت إلى ظهور فكرة الليبرالية
اإلسالمية في سنغافورة .و هذه األسباب هي:
 .1السياق والواقع في البلد واملجتمع :سنغا فورة بلد علماني ،يتسم بتنوع األديان واألقوام واألعراق فيها .وكل مواطن يعيش باألمن
والتسامح والتفاهم واأللفة واالحترام مع غيره؛ ولذلك ،ال بد على كل ديانة أن تكون معتدلة ،وال تدعو إلى اإلرهاب واالعتداء2 .
وقد صدر اإلعالن في عام 2003م عن شأن "االنسجام الديني" من الهيئات الوطنية لكافة الجماعات الدينية الرئيسة في
ً
جميعا ،وهو يعكس بصورة منتظمة عن حالة الوئام الديني ،وعن
سنغافورة .وهذا اإلعالن يخدم كأساس السنغافوريين
الخطوات التي يمكن أن نتخذها لتعميق عالقاتنا والتفاهم مع الطوائف األخرى3.
 .2مشكلة اإلرهاب :كانت سنغافورة معروفة بالحفاظ على نفسها خالية من اإلرهاب ،ومع ذلك كان التذكير دائم للمجتمع بأن يكون
ً
ً
أكثر يقظة ،ومدركا؛ ليبقى آمنا  .فبذلت جهود مضنية في ردع اإلرهاب ،وعملت الحكومة بمساعدة من املجلس الديني اإلسالمي
على مواجهة هذه املشكلة ،ومن أبرزها إلقاء الندوات عن التسامح ،واالحترام بين األديان ،وتفسير النصوص حسب الواقع،
 1ماهر  ،شيرين ،سنغافورة رحلة نجاح العقول ،إصدارات سنغافورة ،العدد األول  ،ص . 167
https://sso.agc.gov.sg/Act/PC1871?ValidDate=20171001&ProvIds=pr298-#pr298-

2

3 http://iro.sg/about/declaration/
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ودعوة املحاضرين من الغرب إللقاء الخطاب العام.
انتشار
 .3الحرية :أعطت سنغافورة بعض الحقوق لشعبها ،ومنها :حرية الكالم ،حرية التدين ،حرية االعتقاد وما إلى
فكرة الليبرالية اإلسالمية في املجتمع بسبب الحرية .إذ تم تفسير النصوص حسب رأي الفرد وهواه وعقله ،5ونتج عن ذلك تحليل
حرم الشارع ،وتحريم ما ّ
ما ّ
أحل الشارع مثل قضية” “LGBTونقصد بها مثلية الجنس ،وقضية” “Merry Christmasونقصد بها
عيد امليالد ،وقضية الحجاب للمرأة ،والتشكيك ببعض أحاديث النبي عليه الصالة والسالم مثل :حديث الذبابة ،وسن عائشة
رض ي هللا عنها حين تزوجت من النبي عليه الصالة والسالم ،وغيرها من األمثلة.
 .4قضية االجتهاد :ومعنى ذلك القول بأن شريعة محمد عليه الصالة والسالم تصلح وتتناسب مع زمانه ،واألعراب السابقين ،فال
نحمله ونطبقه في زماننا الحاضر؛ ولذلك نحتاج إلى اجتهاد ورأي جديد يتناسب مع الواقع ووقتنا الحاضر .وهذا القول كأنه
يقول :إن شريعة محمد عليه الصالة والسالم قد انتهت وانقطعت.
 .5التعلم الديني في بالد غير املسلمين :أحد األسباب التي أدت إلى ظهور فكرة الليبرالية اإلسالمية هي طلب العلم الشرعي والديني في
بالد غير املسلمين .حيث بدأوا عند رجوعهم لبالدهم بكتابة الرسائل ،والبحوث ،وإقامة التقارير ،والتصريحات الغريبة؛ وذلك
ّ
ألنهم قد تأثروا بالبيئة العلمانية في طريق تفكيرهم وتفاهمهم.
 .6الدعم من الحكومة ،واألديان األخرى والشعوب العامة :وذلك ألنه في نهاية األمر ،فإن فكرة الليبرالية اإلسالمية تؤدي إلى السالم
واالنسجام والوحدة في البالد .فليس هناك أي سبب للحكومة أن تمنع من انتشار هذه الفكرة في املجتمع .فتجتهد الحكومة في
تنظيم الندوات،والبرامج واملحاضرات العامة .
 .7قضية األقلية :يشكل الدين اإلسالمي في سنغافورة بشكل عام ,نسبة قليلة مقارنة باألديان األخرى .وتذكر اإلحصائيات كما
يذكر مؤشر موندي أن عدد السكان املسلمين في سنغافورة هو 6%14.3؛ ولذلك فإن املسلمين الذين يعارضون هذه الفكرة،
ليس لهم الحق في االعتراض واالحتجاج سوى التعبير عن رأيهم أمام الناس .إضافة إلى ذلك ،كانت فكرة الليبرالية اإلسالمية عند
الحكومة ،ليس لها أي مشكلة تتعلق باإلرهاب أو السياسة ،وهذا سمح بانتشار الفكرة في املجتمع؛ ألنها تتفق مع القوانين،
والقيم التي وضعتها الحكومة داخل الدولة ،كما ّ
بينا في املقدمة7 .
 .8خارج السيطرة :ال شك أن هذه الفكرة قد انتشرت بقوة في املجتمع السنغافوري ،فال يستطيع أحد أن يوقفها من االنتشار في
املجتمع .زيادة إلى التأييدات من الحكومة واملجتمع اآلخر ،فإيقاف هذه الفكرة أصبحت شبه مستحيلة في املجتمع .
وبعد املالحظة ،يمكن القول أن هذه مجموعة من العوامل واألسباب املؤثرة التي ساعدت في انتشار فكرة الليبرالية اإلسالمية في
املجتمع السنغافوري .وهي منتشرة على نطاق واسع حتى يزعم ويرى البعض أنها من األمور العادية ،وحقيقة ،لم يكونوا يعرفون أن
هذه األفكار ستؤثر ،وتفسدّ ،
وتدمر العقيدة اإلسالمية السليمة ،والدين اإلسالمي الصحيح بطريقة غير مباشرة وتدريجية .
ذلك 4.فبدأ

املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على فكرة الليبرالية اإلسالمية في املجتمع السنغافوري
في هذا املطلب ،سنقسم اآلثار املترتبة على هذه الفكرة في املجتمع السنغافوري إلى قسمين هما :األول :اآلثار السلبية على
املجتمع اإلسالمي .والثاني :اآلثار اإليجابية على املجتمع غير اإلسالمي:
القسم األول :اآلثارالسلبية على املجتمع اإلسالمي ،وتتمثل بما يلي:
ّ
ّ
 .1الفساد الديني :أي :الفساد الذي يكون في فهم التشريعات الصحيحة التي شرعها هللا عز وجل ،وأنزلها على النبي محمد  -صلى
هللا عليه وسلم.-
 .2الفساد الخلقي :أي :الفساد الذي يكون في أخالق وسلوك املسلم حيث يفعل أي ش يء مما يفسده ،ويؤذيه مثل :القضية التي
تتعلق بحجاب املرأة حيث قيل :إن املرأة ال حاجة لها أن تلبسه ،واملهم أن قلبها وسلوكها جيد وحسن ،وكل هذا على أساس
الحرية .ومن األمثلة ً
أيضا :قضية الحب لنفس الجنس على أساس حرية الحب ،وحرية الفرد.
 .3الفساد االعتقادي :أي :الفساد الذي يكون في إيمان وعقيدة املسلم ،وكما ّبينا أن من أحد األقوال املشهورة لهذه الفكرة أن
شريعة النبي محمد عليه الصالة والسالم قد انتهت ،وتمت ،واآلن نحتاج إلى اجتهاد وقول جديد بما يصلح الواقع.

4 https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963?ProvIds=P1IV-#pr13-

http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec05/7_2_3.pdf

5

6 https://www.indexmundi.com/singapore/demographics_profile.html
7 https://www.ircc.sg/ABOUT%20IRCC/Vision%20and%20Mission
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 .4ظهور الفتنة :ظهرت هذه املشاكل في املجتمع اإلسالمي مما لها أقوال و أفعال غريبة،سيزعم باقي املجتمع ،أو املسلم العادي أن
اإلسالم أباح ذلك الفعل أو الش يء .والحقيقة أنه غير صحيح ،وغير مقبول .ومثال ذلك قضية عقد الزواج املدني بين املسلم،
وغير املسلم .ونذكر هنا أن املفتي "منك"  8قد حرم من الدخول إلى سنغافورة بسبب تحريمه لهذه القضية ،ومتهم بالترويج
للشقاق الديني9 .
القسم الثاني :اآلثاراإليجابية على املجتمع غير اإلسالمي.
ً
 .1الوحدة واألمن واأللفة بين األديان في املجتمع :وهذا عبر البرامج واملناسبات واألعياد .وبهذا الطريق سيكون املجتمع آمنا
ً
وموحدا؛ ألن كل واحد من األديان يتمسك بالقيم التي وضعتها الحكومة للبلد.
 .2السمعة الطيبة والصورة املشرقة للبلد :ملا كانت سنغافورة ستبقى على سالم وأمان دون أي اعتداء واحتدام ،ال شك أنها
ستظهر بصورة مشرقة أمام العالم.
 .3العائد االقتصادي :من الطرق التي سلكتها سنغافورة في الحصول على املال الترويج لبلدها عبر التجار والزائرين من الدول
ً
األخرى .وحتى تحصل على ذلك دائما ،فال بد من مراعاة ومراقبة األمن والسالمة داخل البلد.
املطلب الثالث :أسباب فساد فكرة الليبرالية اإلسالمية
ال شك أن هناك أسباب كثيرة في عدم قبول فكرة الليبرالية اإلسالمية؛ ملا فيها من الفساد الكبير على عقيدة املسلم ،وأخالقه،
ودينه ،وما يترتب عليها من اآلثار السلبية .فمن أبرز أسباب فساد هذه الفكرة هي أنها تتعارض تماما مع النصوص الصريحة ،والتعاليم
الشرعية السليمة .ويمكن إيجاز أسباب فساد هذه الفكرة وعدم قبولها بما يلي :10
 .1الدعوة إلى مساواة األديان :هذه الفكرة ترفض حقيقة اإلسالم ،وتقول :إن كل ديانة مقبولة؛ ألنها تدعو إلى الخير ،وتزعم أن غير
املسلمين لهم الحق والحرية في تحويل الدين ,واملسلمون لهم الحق والحرية في تحويل الدين .وهذا الفهم في غاية الخطورة
ً
 ...ﱠ (آل
والسبب؛ ألن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي رض ي هللا عنه استنادا إلى قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
عمران ، )19 :وقوله ّ
عز ّ
وجل :ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ ( آل عمران:
ً
 )٨٥تقوم الليبرالية اإلسالمية وتسعى إلى فهم العلمانية :العلمانية تشكل خطرا على العقيدة اإلسالمية؛ ملا يعتقده الفرد أن
ّ
يختص على دائرة الدين بذاته فقط .وهذه الفكرة تدعو إلى أن الدين يتناقض مع العلوم ،كما أن
الدين أمر شخص ي ،وهو
الوحي يتناقض مع العقل ،ثم تزعم أن اإلنسان ال يحتاج إلى الخضوع في شريعة الدين ،كما أن هذه الفكرة تقول :إن الربا حالل؛
ألنه يساعد في مساهمة االقتصاد داخل البلد ،وأن شرب الخمر يعتبر من حقوق األفراد التي ال يستطيع تشويشها.
ً
ً
فمثل هذا الفهم ،يكون
وضررا على العقيدة اإلسالمية؛ ألن اإلسالم دين الحياة لقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
خطرا
ﱵﱠ (املائدة)٣ :
ﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴ ﱶ
ً
ً
 .2اعتماد العقل كدليل رئيس وتقديمه على غيره :أحدثت هذه الفكرة خلال كبيرا في فكر األمة اإلسالمية إذ تستعمل العقل
البشري؛ لتحكيم وتقدير األشياء الطيبة ،والخبيثة ،وترفض األدلة الشرعية كمصدر للحكم  .فتزعم أن من فعل الشر ال يكون
عليه اإلثم مهما كانت نيته صحيحة.
ّ
ومثل هذا الفهم ،ال شك أنه خطأ؛ ألن القاعدة الفقهية تقول :إن الغاية ال تبرر الوسيلة .أي ولو كانت النية صحيحة ،ال بد أن تكون
وسيلتها وكيفيتها صحيحة مضبوطة بالدليل الشرعي.
وقد جاء في الحديث الشريف :أخبرنا أبو مصعب ،قال :حدثنا مالك؛ أنه بلغه ،أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :تركت
فيكم أمرين ،لن تضلوا ما تمسكتم بهما :كتاب هللا  ,وسنة نبيه  -صلى هللا عليه وسلم 11". -
وحديث العرباض بن سارية ،يقول :قام فينا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ذات يوم ،فوعظنا موعظة بليغة ،وجلت منها
القلوب ،وذرفت منها العيون ،فقيل يا رسول هللا :وعظتنا موعظة مودع ،فاعهد إلينا بعهد ،فقال" :عليكم بتقوى هللا ،والسمع

8

هو اسماعيل بن موس ى منك املفتي األكبر في زيمبابوي .

https://www.aljazeera.com/news/2017/10/singapore-bans-mufti-menk-entering-country-171031064359778.html
10http://emasjid.jais.gov.my/uploads/uploads/21.09.2018%20(RUMI)%20FAHAMAN%20LIBERAL%20PEROSAK%20AKIDA
H.pdf
9

 11ابن أنس ,مالك – موطأ اإلمام مالك ,ج ،2ص ،70باب النهي عن القول بالقدر ،ح. 1874
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ً
ً
والطاعة ،وإن ً
ًّ
شديدا ،فعليكم بسنتي ،وسنة الخلفاء الراشدين املهديين ،عضوا عليها
حبشيا ،وسترون من بعدي اختالفا
عبدا
بالنواجذ ،وإياكم واألموراملحدثات ،فإن كل بدعة ضاللة".12
ونكتفي بذكر هذه األدلة واألسباب التي تدل على فساد فكرة الليبرالية اإلسالمية .ومن هنا يرى الباحثان أن الليبرالية اإلسالمية
ً
هي مصطلح غير صحيح أصال؛ ألنهما كلمتان نقيضتان .الليبرالية من أحد معانيها كما ذكرنا الحرية .واإلسالم بمعنى االنقياد
واالستسالم ،فكيف نجمعهما مع بعضهما؟ وقد قال هللا ّ
عز ّ
وجل :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲧ ﲩﲪﲫﲬﲭﱠ (البقرة)٢٠٨ :
ﲨ
ﲦ
املطلب الرابع :وسائل االبتعاد عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
ً
ذكرنا بعض األسباب التي تدل على فساد الفكرة وخطورتها .فهناك بعض الطرق والوسائل التي ستبعدنا وخصوصا ،ستحمي
األجيال املستقبلة من املسلمين من الوقوع ،والتأثر بهذه الفكرة حتى تكون عقيدتنا سليمة ومحفوظة .و هذه الطرق و الوسائل هي:
 .1التمسك بكتاب هللا ،وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ،وفهم السلف الصالح في أمور العقيدة ،والشريعة واألخالق؛ ألن فكرة
الليبرالية اإلسالمية عند أصحابها ،تزعم أنها تتمسك بالقرآن والسنة ،لكن ليس على فهم صحيح ،بل على فهمهم وهواهم ،وبما
ً
ناسابقا13.
يتناسب ومصالحهم .والدليل الذي يدل على أهمية ذلك هو الحديث الذي ذكر
 .2التربية اإلسالمية الصحيحة ألوالدنا منذ الصغر .فدور األبوين مهم في حياة األوالد ،وله أثر كبير .كما قال هللا تعالى في قصة
ﲾ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ (لقمان:
ﲿ
لقمان مع ابنه :ﭐﱡﭐ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
)١٧
وكما جاء عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " : -مروا أوالدكم بالصالة وهم
أبناء سبع سنين ،واضربوهم عليها ،وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في املضاجع"14 .
ّ
املتدينين ،وقد تكون من املساجد ،أو املدارس ،أو الجمعيات اإلسالمية سواء أكانت
والتربية اإلسالمية قد تكون من األبوين
ّ
دوامها كامل أم جزئي؛ ألن بعض األسر في سنغافورة ليست متدينة بشكل كبير ,فتستطيع أن ترسل أوالدها إلى هذه األماكن
املذكورة.
ّ
 .3املداومة بطلب العلم الصحيح مع املعل م الصحيح ,املعتبر واملعروف .فعلينا أن نستمر بطلب العلوم الشرعية طول الحياة ،وأن
ّ
نعرف ممن نطلب العلم .فاملعلم الصحيح ينشر العلم الصحيح ،وكذلك العكس .كما في صحيح مسلم عن محمد بن سيرين،
قال ":إن هذا العلم دين ،فانظروا عمن تأخذون دينكم".15
وقد صدر القانون اإللزامي من املجلس الديني اإلسالمي ،وجمعية العلماء ،ومدرس ي الدين اإلسالمي بسنغافورة الذي يشير إلى
ً
إلزام التسجيل قبل أن يكون داعيا في سنغافورة مما فيه من التفتيش ،واملراقبة عن ذلك الشخص حتى يتوافق مع الشروط التي
أيضا ،املقابلة والدورات التدريبية .وقد ذكر القانون ً
وضعتها  16.ففيه ً
أيضا على وجوب تقديم الكتب أو املجالت إلى السلطات،
والحصول على القبول منها قبل نشرها حتى يضمن عدم وجود فكرة اإلرهاب أو االعتداء ،وما يشبه ذلك في مضمونها17.
وكان الهدف في هذه األوامر هو التأكيد للمجتمع على أن املعلمين الذين يقدمون اإلرشاد والتعليم الديني مؤهلون ومدربون
جيدا18 .
هذا األمر له إيجابيات وسلبيات .فمن اإليجابيات أن العلوم الدينية املنتشرة في سنغافورة صارت سليمة من فكرة اإلرهاب،
ً
واملجتمع يكون مطمئنا .ومن السلبيات التي ال تظهر بشكل مباشر الدورات التدريبية سواء أكانت لألساتذة املحليين أم للمجتمع ,ففيها

 12القزويني ،ابن ماجه – سنن ابن ماجه ,ج ،1ص,15باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين املهديين ،ح. 42
 13قول النبي عليه الصالة و السالم ، .." :فعليكم بسنتي ،وسنة الخلفاء الراشدين املهديين".
 14ابن األشعث ،أبو داود سليمان – سنن أبي داود ,ج 1ص ,133كتاب الصالة ,باب متى يؤمر الغالم بالصالة،ح . 495
 15ابن الحجاج ,مسلم – صحيح مسلم ،ج ، 1ص ,14باب في أن اإلسناد من الدين .
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/asatizah-recognition-scheme-to-become-compulsory-from-january20-7799112
17 https://www.straitstimes.com/singapore/islamic-schools-have-to-get-muis-approval-before-introducing-new-religioustextbooks
18 https://www.todayonline.com/singapore/malaymuslim-leaders-support-compulsory-registration-islamic-religiousteachers-spore
16
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ّ
ليعلموا ّ
ويدربوا اإلسالم حسب الواقع ،أو املخفي تحت
غزو الفكر ،والدعوة إلى فكرة الليبرالية اإلسالمية .فينادوا املحاضرين الغربيين؛
اسم "الوسطية" لكن أفكاره غريبة كتشكيك ببعض األحاديث الشريفة لتحقيق املصالح الخاصة ،وما إلى ذلك.
وهذا األمر قد يرى بعض الناس أنه ش يء إيجابي؛ ألنه يدعو إلى األمن ،والتسامح مع املجتمع ،واألقوام ،ويتناسب مع واقع
سنغافورة .وقد يرى البعض اآلخر أنه ش يء سلبي؛ ألنه يتعارض مع الدين الحنيف ،والنصوص ،والقيم الشرعية.
 .4طرح األسئلة على ّ
املؤهلين :وهذا من إحدى مشكالت املجتمع ،إذ عندما ُي َ
سمع ش يء ،يأخذ بنشره دون التأكد منه .والواجب أن
نسأل أهل العلم واالختصاص؛ للحصول على العلم الصحيح  .و كما جاء في الحديث ،حدثنا أبو املغيرة ،حدثنا األوزاعي ،قال:
بلغني أن عطاء بن أبي رباح ،قال :إنه سمع ابن عباس ،يخبر :أن رجال أصابه جرح في عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ، -ثم
أصابه احتالم ،فأمر باالغتسال ،فمات ،فبلغ ذلك النبي -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال" :قتلوه قتلهم هللا ،ألم يكن شفاء العي
السؤال"19.
 .5عدم تتبع األهواء في مسألة ما ،وعلينا الرجوع إلى كتاب هللا ،وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ،وأقوال السلف الصالح؛ ألن كل
أعضائنا مسؤول أمام هللا ّ
عز ّ
ﳄ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
وجل ،نحو قوله تعالى:ﭐﭐﱡﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳅ
.6

ﳎﳏﱠ (اإلسراء)٣٦ :
ال شك أن هناك طرق ووسائل كثيرة لالبتعاد عن هذه الفكرة الخطيرة ،لكن هذا مما يستطاع معرفته واستنتاجه من خالل
االستقراء ،والخبرة كاملواطن الذي يعيش في تلك البالد .

املبحث الثالث :الليبرالية اإلسالمية بين املؤيدين و املعارضين
املطلب األول :موقف وآراء الحكومة السنغافورية من فكرة الليبرالية اإلسالمية
ذكرنا في بداية البحث ،أن الحكومة ستقبل أي حركة أو ديانة فيها من األمن والتسامح ،وال يوجد أي معارضة أو احتجاج تجاه
الحكومة  20إال بعض الفرق النصرانية منها 21 Jehovah's Witnesses :و . 22Unification Churchحيث ال تتسامح الحكومة مع
اآلراء ،أو الحركات التي تراها يمكن أن تؤثر ًّ
سلبيا على االنسجام العرقي أو الديني.
ومن خالل هذا البحثَ ،
بينا بعض األسباب والعوامل التي بسببها تقبل الحكومة فكرة الليبرالية اإلسالمية .واألمر ليس فقط
تقبل الحكومة هذه الفكرة ،بل تساعد في نشرها من كل الجوانب؛ ملا فيها من األمن والتسامح .والدليل الذي يدل على مشاركة
الحكومة في انتشار هذه الفكرة هو إنشاء الندوات واملؤتمرات  23ونشر الكتب والرساالت .وخالصة األمر أن الحكومة من املؤيدين
لفكرة الليبرالية اإلسالمية وتقوم على دعمها .
املطلب الثاني :موقف و آراء املجلس الديني اإلسالمي عن فكرة الليبرالية اإلسالمية
في هذا املطلب سنذكر موقف املجلس الديني اإلسالمي ،وموقف جمعية العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي على أنها تعد من
إحدى الجمعيات اإلسالمية الرئيسة في تنظيم أحوال املسلمين في سنغافورة .وسنذكر ً
أيضا فتاوى بعض البالد املجاورة 24لسنغافورة
 ،وبيان ذلك:
ً
أوال :موقف املجلس الديني اإلسالمي :من خالل االستقراء ،يرى الباحثان أن موقفه واضح وصريح ،وإنما يقف املجلس الديني
ً
اإلسالمي موقفا يمكن أن نقول عنه أنه يمتاز بالتأييد املبطن ،25وذلك ألسباب ،منها:
 .1قيل :إن بعض العمال واملوظفين داخل املجلس يميلون إلى هذه الفكرة .وهذا األمر قد ظهر ً
جليا في السياسات والقوانين داخل
املجلس .مثل :استقبال زيارة العلماء الغربيين الليبراليين ،وتوفير املنح الدراسية ملرحلة الدراسات العليا في الجامعات املعروفة
 19ابن حنبل ,أحمد – مسند اإلمام أحمد بن حنبل,ج 5ص ,173مسند عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب عن النبي  -صلى هللا عليه وسلم  , -ح. 3056
 20اظر إلى  https://www.ircc.sg/و http://www.iro.sg/
ً
ُ
( 21شهود يهوه) هي طائفة مسيحية ال تعترف بالطوائف املسيحية األخرى ،ويفضلون أن يدعوا بشهود يهوه تمييزا لهم عن الطوائف املسيحية األخرى.
 22حركة دينية جديدة في جميع أنحاء العالم .تأسست رسميا تحت اسم جمعية الروح القدس لتوحيد املسيحية العاملية في سيول  ،كوريا الجنوبية  ،في عام  ، 1954من قبل سون
ميونغ مون.

http://iro.sg/our-events/

23

 24يقصد الباحث من البالد املتقاربة من سنغافورة
https://www.facebook.com/AlmakhazinSG/posts/a-comment-by-syed-danial-to-mufti-fatris-bakarams-posting-on-thehijab-issuebism/420736384723739/
25
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باإليديولوجيات الليبرالية26 .

 .2هذا املجلس تحت رعاية الحكومة  ،27فال يستطيع أن يخالف أمر الحكومة ،وعليه تنفيذ كل ما تطلبه الحكومة .وقد تشاركا مع
آمنا ،فال بد من نشر فكرة الليبرالية اإلسالميةّ ،
مجتمعا ً
ً
بعضهما في إصالح املجتمع والفكر من الفكر اإلرهابي .وحتى يكون
ويدعي
ً
ّ
ًّ
ً
ً
أنها وسيلة؛ لتكون
وسطيا بين مجتمع متعدد األقوام واألديان وفي دولة علمانية.
مناسبا
متجد ًدا معتدال
مسلما
ولهذه األسباب ،يرى الباحثان أن املجلس الديني اإلسالمي هو من املؤيدين لفكرة الليبرالية اإلسالمية ،لكن ليس بطريق مباشر،
ويختفي تحت مصطلح "الوسطية " لكن ليس على مفهوم صحيح.
ّ
ً
ثانيا :موقف جمعية العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي :ذكرنا أن هذه الجمعية هي إحدى الجمعيات اإلسالمية الرئيسة التي تنظم
أحوال املسلمين في سنغافورة؛ لكنها ليست تحت رعاية الحكومة  ،28بل تحت املجلس الديني اإلسالمي؛ فلذلك لهم الحرية في إخراج
اآلراء واألقوال .فعندهم أقوال متعلقة بقضية الليبرالية بشكل عام وما يترتب عليها من أفكار مثل :قضية " ،29"LGBTومسألة لباس
الحجاب 30في املدارس الحكومية واإلدارات الرسمية.
ّ
فقولهم عن الليبرالية هو" :أن الليبرالية غالبا تنتسب إلى التقدم واإلنمائية والحداثة .وكون الفرد ليس ليبراليا يعتبر متخلف
ّ
والتطرف واإلرهابية .نحن ال نرفض أفكار الليبرالية التي تدعو إلى االنفتاح والحماية
ومنعزل عن التقدم ،ومائل إلى الفكر الراديكالي
ً
على حقوق اإلنسان .بل إنما نرفض الليبرالية من الناحية التي تسبق مصلحة الفرد على مصلحة العامة .أيضا ،نرفض أفكارها التي
حرية الفرد32".
تميل إلى التساهل و(31 Hedonismاللذة/مذهب املتعة) وإصدار حكم مسبق على أن الدين قاصر على ّ
فبهذه األسباب يمكن القول أن جمعية العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي تكون بين املنزلتين .أي تكون من املعارضين في بعض
القضايا ،وتكون من املؤيدين من جانب آخر مثل :قضية استقبال زيارة العلماء الغربيين الليبراليين إللقاء الندوات أو املحاضرات.
كما قلنا :إن هذه الجمعية تحت رعاية املجلس الديني اإلسالمي ،ومع أن هذا املجلس تحت رعاية الحكومة ،فكل التعاليم
واإلرشادات والقوانين فيها ال بد أن تتفق مع ما وضعتها الحكومة .ولذلك ،فإن جمعية العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي تكون من
املؤيدين من ناحية خاصة ،أو ممكن أن نقول من طريق غير مباشر.
ً
ثالثا :الفتاوى من البالد املجاورة :ونقصد بالبالد املجاورة :ماليزيا ,إندونيسيا وبروناي (.)Brunei
وردت الفتوى في ماليزيا ،ويقصد الباحث في إدارة التنمية اإلسالمية في ماليزياً ،33
أيضا في بلد سيالنجور ( ،34)Selangorوفي
نيجيري سمبالن ( 35)Negeri Sembilanأن فكرة الليبرالية اإلسالمية هي فكرة ضالة تتعارض مع العقيدة والشريعة اإلسالمية .أما
الفتوى في إندونيسيا ،قالت :إن الليبرالية اإلسالمية هي أفكار خطيرة ،ويجب االبتعاد عنها؛ ألنها تفسد العقيدة اإلسالمية والعقول
البشريةً 36 .
أيضا ،الفتوى من بروناي ( ،)Bruneiقالت :إنها ضالة مضلة ،ومتعارضة مع القيم والتعاليم اإلسالمية ،وبعيدة عن عقيدة
أهل السنة والجماعة ،وتعتبر طريقة موصلة إلى الكفر37.
ً
ونالحظ من خالل ما سبق أن هذه الفتاوى تدل على أن هذه البالد ترفض رفضا ًّ
تاما هذه الفكرة ،وهي من املعارضين لها.
وهذا يشير إلى فساد وخطورة فكرة الليبرالية اإلسالمية ،وعلينا االبتعاد عنها .نسأل هللا السالمة والعافية.

الخاتمة:

ً
ً
وباطناً ،
ً
كثيرا ً
حمدا ً
ً
أوال ً
طيبا مباركا كما ينبغي لجالل وجهه
وظاهرا
وآخرا
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والحمد هلل
وعظيم سلطانه ،وصلى هللا على خاتم األنبياء واملرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:
https://rilek1corner.com/2014/03/08/the-reading-group-muis-and-liberal-islam/
https://www.muis.gov.sg/About-MUIS/History
28 https://www.pergas.org.sg/about-us.html
و 29http://www.pergas.org.sg/media/MediaStatement/English-Pemansuhan-Seksyen377A.pdf
http://www.pergas.org.sg/media/MediaStatement/Media-Statement-Pergas-response-to-HPB-FAQ-on-Sexuality.pdf
30http://www.pergas.org.sg/media/MediaStatement/Media-Statement-Tudung-Issue-8-November.pdf
26
27

 31مذهب غير أخالقي فلسفي يرى أن اللذة هي الش يء ّ
الخير الوحيد في الوجود .انظر إلى املوسوعة امليسرة في األديان و املذاهب و األحزاب املعاصرة ص. 790
 Moderation in Islam : in the context of Muslim community in Singapore 32ص 173-172

http://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/KOMPILASI_MUZAKARAH_MKI_2016.pdf
http://www.muftiselangor.gov.my/2016-06-27-08-57-00/fatwa/fatwa-terkini/362-fatwa-pemikiran-liberalisme-danpluralisme-agama
35 http://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fatwa/171-keputusan-mesyuarat-fatwa/713-aliran-pemikiranliberal-hukum-dan-implikasinya-kepada-islam
36 http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/12b.-Penjelasan-Tentang-Fatwa-Pluralisme-Liberalisme-dan-Se.pdf
&&37http://www.kheu.gov.bn/lists/khutbah/allitems.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_ID=15&PageFirstRow=841
=View=%7B50C61C94-532E-45DB-82E1-C3FB48D801DB%7D#InplviewHash50c61c94-532e-45db-82e1-c3fb48d801db
33
34
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ّ
يسر هللا لنا بفضله وكرمه ونعمه التي ال تحص ى بإتمام كتابة هذا البحث املوجز واملفيد إن شاء هللا .وال نزعم أن هذا البحث
قد بلغ الكمال ،أو خال من األخطاء والنقصان ،ولكن الذي نؤكد عليه أنه قد بذلنا فيه الجهد ،فإن أصبنا فذلك توفيق من هللا ،وما
كان فيه من خطأ ونقصان فمن أنفسنا.
ومن خالل هذا البحث ،نستنتج بعض النتائج املوجزة ،وهي كما يلي:
• الليبرالية اإلسالمية لها مفهوم خاص في سنغافورة ،وهو املحاولة في إعادة تفسير الدين والنصوص حسب تجدد الزمان والواقع
ً
ً
ً
وصوابا ومعتدال ضمن الجيل الحديث ،وملحاربة األيدولوجيات املتطرفة.
مناسبا
حتى يبقى الدين
• الليبرالية اإلسالمية هي فكرة فاسدة عند عرضها على العقيدة اإلسالمية الصحيحة والشريعة واألخالق مهما كان ظاهرها وهدفها
سليم.
• موقف الحكومة من فكرة وتعليم الليبرالية اإلسالمية مقبولة لديها ،وغير مجابة لدى املجلس الديني اإلسالمي .أما موقف جمعية
العلماء ومدرس ي الدين اإلسالمي ،فيكون بين املنزلتين وعلى حسب األحوال.
• الليبرالية اإلسالمية لها آثار إيجابية وسلبية على الحكومة السنغافورية وسياستها ،وعلى املجتمع السنغافوري من املسلمين
وغيرهم.
• الليبرالية اإلسالمية ال تزال منتشرة في املجتمع السنغافوري ،وكأنه من املستحيل إيقافها واالبتعاد عنها .
ويوص ي البحث في ضوء هذه النتائج ب :
• التمسك وااللتزام بكتاب هللا وسنة رسوله على فهم السلف الصالح الصحيح.
• التربية اإلسالمية الصحيحة لألسرة واألوالد منذ صغرهم.
• كثرة القراءة ،وطلب العلم ،وحضور املجالس العلمية الصحيحة.
ً
ونرجو أن القارئ يستفيد من هذا البحث البسيط ،وعنده صورة عن األحوال في سنغافورة وخصوصا األمور املتعلقة بالدين
ّ
يوفقنا ،ويثبت إيماننا على دينه ،وأن ّ
يجنبنا من الفتن ،وأن يجمعنا جميعا في جنته الفردوس ،إنه سميع
والعقيدة .وأسأل هللا أن
ّ
ّ
قريب مجيب الدعوات .و صلى هللا على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،والحمد هلل رب العاملين.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1ابن األشعث ،أبو داود سليمان ،سنن أبي داود .املكتبة العصرية .صيدا -بيروت.
 .2ابن أنس ،مالك1412(.ه) .موطأ اإلمام مالك .مؤسسة الرسالة.
 .3جوهري ،نور الفدية (OF INTRA-MUSLIM PREJUDICE AMONG .)2016

FEARING THE ENEMY WITHIN: A STUDY

SINGAPOREAN MUSLIMS

 .4ابن الحجاج ،مسلم .صحيح مسلم .دار إحياء التراث العربي -بيروت.
 .5ابن حماد الجنهي ،مانع (1435ه) .املوسوعة امليسرة في األديان و املذاهب واألحزاب املعاصرة ،دار الندوة العاملية للطباعة والنشر
والتوزيع -الرياض ،السعودية العربية .ط.3
 .6ابن حنبل ،أحمد (1421ه) .مسند اإلمام أحمد بن حنبل .مؤسسة الرسالة .ط.1
 .7الخلف ،أحمد بن عبد العزيز بن خلف (1437ه) .الوجيز في املذاهب الفكرية املعاصرة عرض ونقد .دار اإلمام مسلم ,املدينة
املنورة-السعودية العربية .ط.1
 .8السلمي ،عبد الرحيم بن صمايل (1430ه) .حقيقة الليبرالية وموقف اإلسالم منها .مركز التأصيل للدراسات و البحوث.جدة-
السعودية العربية .ط.1
 .9شارلين ،تانج (. (Re)imagining the Muslim identity in Singapore )2008
 .10عبد الحميد عمر،أحمد مختار .معجم اللغة العربية املعاصرة .عالم الكتب .ط.1
 .11فرجاس (Moderation in Islam : in the context of Muslim community in Singapore)PERGAS
 .12القزويني ،ابن ماجه أبو عبد هللا محمد بن يزيد .سنن ابن ماجه .دار إحياء الكتب العربية.
 .13الكيالني ،آمال ( .)2010ترجمة من موسوعة ويكبيديا .القراءة للجميع .الهيئة العامة للكتاب.
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. دار الخلفاء الراشدين. اإلسالم والليبرالية نقيضان ال يجتمعان. شحانة، محمد صقر.14
ISLAM AND STATE: A STUDY OF THE LIBERAL ISLAMIC NETWORK IN INDONESIA, 1999-2004 . نور الدين أحمد علي.15
ً
: املو اقع اإللكترونية:ثانيا
16. /https://www.urbandictionary.com
17. /https://www.nzasia.org.nz
18. /https://www.an-naseehah.blogspot.com
19. https://sso.agc.gov.sg
20. http://iro.sg
21. https://www.ndtv.com/
22. http://www.nzasia.org.nz
23. https://www.indexmundi.com
24. https://www.ircc.sg/
25. http://emasjid.jais.gov.my /
26. https://www.channelnewsasia.com
27. https://www.straitstimes.com
28. https://www.todayonline.com
29. https://www.facebook.com/AlmakhazinSG//
30. https://rilek1corner.com
31. https://www.muis.gov.sg/
32. https://www.pergas.org.sgl
33. http://www.islam.gov.my/
34. http://www.muftiselangor.gov.my/
35. http://www.muftins.gov.my/
36. http://mui.or.id/
37. http://www.kheu.gov.bn/
38. https://www.aljazeera.com/news/
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امللخص:

ً
نظرا ملا اجتاح العالم خالل العامين (املنصرم والحالي) من وباء عام أقفلت بسببه مناشط الناس؛ فمن املهم لإلنسان دراسة
هذا األمر ،وأثره في نفوس الناس ،حيث ظهر في الناس بعض املخالفات التي تمس عقيدة املسلم وإيمانه؛ لذا آثرت دراسة تلك
ً
أنموذجا" مشاركة مني في العدد الخاص للمجلة
املخالفات دراسة علمية تحمل عنوان" :املخالفات العقدية في زمن األوبئة -كورونا
الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة .هدفت الدراسة إلى معرفة الفرق بين املرض والوباء والجائحة ،التعريف باملنهج الشرعي في
التعامل مع األوبئة ،بيان املخالفات العقدية التي يقع فيها الناس زمن األوبئة ،وإبراز ما يجب على الناس زمن األوبئة .وقسمت البحث
إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.
َ
الكلمات املفتاحية :مخالفة ،عقيدة ،إيمان ،ق َدر ،توكل ،تشاؤم ،يأس ،أمراض ،أوبئة ،كورونا.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين نبينا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .وبعد:
ﳑ ﱠ (األنبياء .)٣٥ :وإن مما يبتلي هللا
ﳒ
فإن هللا عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء ،كما قال هللا تعالى :ﭐﱡﭐﳍﳎﳏﳐ
تعالى به عباده :األمراض التي قد َت ْعرض ألفراد الناس ،وقد تجتاح ُق ْط ًرا أو ً
إقليما فتخلف خسائر كبيرة في الناس واالقتصاد .وال شك
ِ
بأن هللا عز وجل رحيم بعباده ،فال يقع بالء إال بحكمته وعدله وإذنه ،وال يرفع إال برحمته وحكمته وإذنه.
ً
ونظرا ملا اجتاح العالم خالل العامين (املنصرم والحالي) من وباء عام أقفلت بسببه مناشط الناس ،وتعطلت كثير من مصالح
الناس .فمن املهم لإلنسان دراسة هذا األمر ،وأثره في نفوس الناس ،والتأمل في تقلب األحوال بأهل الدنيا وأخذ العبرة من ذلك ،حيث
ظهر في الناس بعض املخالفات التي تمس عقيدة املسلم وإيمانه؛ لذا آثرت دراسة تلك املخالفات دراسة علمية (وإن كانت مختصرة) في
ً
أنموذجا" الذي أقدمه ملجلة الدراسات اإلسالمية سائلة هللا
هذا البحث الذي يحمل عنوان" :املخالفات العقدية في زمن األوبئة -كورونا
عز وجل اإلخالص والتوفيق والسداد.
مشكلة الدراسة:
ملا كان من سنة هللا عز وجل اختالف الناس في أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم وال سيما عند وقوع األمراض والجوائح؛ كان ال بد من
معرفة ما قد يخالف فيه الناس عقيدة اإلسالم أثناء وقوع تلك الجوائح ،ودراستها ،لتوعية الناس بأثرها الس يء على عقيدة املسلم
وعبادته ،والداللة على الطريقة الصحيحة السليمة التي يحافظ بها املسلم على عقيدته من الزلل والخطأ.
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ً
أنموذجا)
املخالفات العقدية في زمن األوبئة (كورونا

وفاء الخميس

أسئلة الدراسة:
 .1ما الفرق بين املرض والوباء والجائحة؟
 .2ما املنهج الشرعي في التعامل مع األوبئة؟
 .3ما املخالفات العقدية التي يقع فيها الناس زمن األوبئة؟
 .4ما الواجب على الناس (بمختلف فئاتهم) زمن األوبئة؟
أهداف الدراسة:
 .1معرفة الفرق بين املرض والوباء والجائحة.
 .2التعريف باملنهج الشرعي في التعامل مع األوبئة.
 .3بيان املخالفات العقدية التي يقع فيها الناس زمن األوبئة.
 .4إبراز ما يجب على الناس زمن األوبئة.
أهمية الدراسة:
ترتبط أهمية الدراسة بأهمية دين املسلم وإيمانه ،الذي هو أصل قبول العمل ،حيث يساهم في توعية الناس بأهمية العقيدة،
ّ
وصيانة التوحيد عن كل ما يدنسه .وإلقاء الضوء على بعض املخالفات التي يمكن أن يقع فيها الناس دون انتباه لخطورة بعض املمارسات
أو األقوال.
منهج الدراسة وطريقتها:
يعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي والنقدي ،أما خطوات العمل فهي على النحو التالي:
 .1عزو اآليات القرآنية في متن البحث واستخدام خطوط املصحف العثماني.
 .2تخريج األحاديث من مصادرها بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة.
 .3توثيق املصادر واملراجع حسب ضوابط املجلة.
 .4وضعت ً
ملحقا أضفت فيه الرسوم التي استشهدت بها.
 .5رغبة في االختصار :تركت الترجمة لجميع األعالم الوارد ذكرهم في متن البحث ،واكتفيت بتاريخ وفياتهم ،لكني لم أنقل تاريخ وفيات
الصحابة الشتهارهم  وإطباق األمة على معرفتهم.
 .6اعتمدت في توثيق املخالفات (في هذا الوباء) على وسائل اإلعالم واملواقع اإللكترونية.
 .7ويتكون هذا البحث من مقدمة ،وتمهيد ،ومبحثين وخاتمة.
ذكرت في املقدمة مشكلة البحث وأهميته وأسئلته وأهدافه ،وغير ذلك من عناصر خطة البحث.
وفي التمهيد ع َّرفت بأهم املصطلحات موضوع الدراسة.
وفي املبحث األول تناولت بعض املسائل العقدية املرتبطة بهذا الوباء.
أما املبحث الثاني فكان عن املخالفات العقدية التي يقع فيها الناس زمان األوبئة.
وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج املتوصل لها ،ومن ثم أهم التوصيات.
واختتمت البحث بفهرسين ،واحد للمراجع واملصادر ،وواحد للموضوعات ،فمع االختصار ال يحتاج الباحث إلى فهارس لآليات أو
لألحاديث أو للمصطلحات وغيرها.
وال يخلو أي عمل من صعوبات في طريق صاحبه ،وأهم الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحث :قلة املصادر واملراجع
العلمية املعتمدة (املكتوبة باللغة العربية) .كما أن ضيق الوقت الذي وافق وقت االختبارات النهائية مع قدوم شهر رمضان الكريم،
والحمد هلل على عونه وتيسيره ،وأسأله السداد والتوفيق.
وال يفوتني في الختام :شكر املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة على تمكينهم لي لنشر هذا البحث ،وأثني بالشكر
لجامعة امللك سعود ،التي انتميت لها طالبة وأستاذة ،وأسأل هللا عز وجل أن ينفع بهذه الصفحات من كتبها ومن قرأها ،وأسأله اإلخالص
في القول والعمل ،والحمد هلل رب العاملين.
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تمهيد :التعريف بأهم مصطلحات الدراسة
يدور البحث على املخالفات العقدية زمن األوبئة ،فما الوباء وما الفرق بينه وبين املرض الجائحة؟ وما هو فيروس كورونا؟ هذا ما
تجيب عليه الفقرات التالية:
تعريف املرض:
َ
ض :أصل صحيح يدل على ما يخرج به اإلنسان عن ّ
َ
حد الصحة في أي ش يء كان ،وهو ال ِع َّلة و َّ
الس َقم( ). 1
لغة :امل َرضَ :م ِر
ِ
ً
ً
ً
اصطالحا :اعتالل الجسم أو العقل ،وتصيب األمراض أي جزء في الجسم ،وتؤثر فيه ،ويمكن أن يكون
خفيفا كالتهاب الحلق ،أو
عارضا
ً
خطيرا مثل النوبة القلبية(.)2
تعريف الوباء:
والو َب ُاء َ
الو َب ُأ َ
لغةَ :
والو َبا :الطاعون ،وقيل :كل مرض عام ،وجمعه :أوبئة وأوباء(.)3
اصطالحا :هو انتشار مرض يهاجم ً
ً
عددا من الناس في وقت واحد(  .)4والوباء والطاعون :كل مرض يعم( .)5
تعريف الجائحة:
لغةَ :ج َو َح أصل واحد ،وهو االستئصال من االجتياح  ،ومنه اشتقت الجائحة .وقيل هو الهالك .وأصل الجائحة :السنة الشديدة تجتاح
األموال( .)6
تعريف الفيروس:
الفيروس لفظ التيني بمعنى ُّ
السم .وهو كائن مجهري يعيش داخل خلية كائن حي آخر .وتسبب الفيروسات العديد من األمراض( ). 7
أما كورونا:
فهو عبارة عن فيروس من فصيلة فيروسات كورونا (أو الفيروسات التاجية) ،أعراضه تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس ،وقد تتطور
إلى اإلصابة بااللتهاب الرئوي .وينتقل الفيروس بين البشر عن طريق املخالطة دون حماية(.)8
الفرق بين املرض والوباء والجائحة:
ً
املرض :لفظ ي شمل األمراض املعدية وغير املعدية .أما إذا انتقل املرض من إنسان آلخر ،سمي مرضا سارًيا ،فإذا اكتسب املرض قدرة
عالية على العدوى واالنتشار في املجتمع سمي ً
وباء .فإذا حدث الوباء في عدة أماكن من العالم في آن واحد ،فيسمى جائحة( .)9
ويمكن بعد هذا العرض مالحظة ش يء من االختالف بين املعنى اللغوي ،وما اصطلحت عليه الهيئات الصحية العاملية ،وبالتالي :وزارات
الصحة في عاملنا العربي.

املبحث األول :املسائل االعتقادية املتعلقة بوباء كورونا

منذ أن وقع البالء في هذا العالم ،وإلى اليوم واملتأمل يرى ً
أمورا كثيرة قد يغفل عنها كثير من الناس ،منها ما يتعلق بالجوانب
االعتقادية ،ومنها ما يتعلق بالجوانب الجسدية ،والنفسية .لكن موضوع البحث هنا هو االعتقاد ،ويمكن التعريج على بعض املسائل
االعتقادية من خالل املطالب التالية:

املطلب األول :ظهورأسماء هللا تعالى وصفاته
َّ
تتجلى أسماء هللا تعالى وصفاته وتظهر آثار ربوبيته للمؤمنين من عباده العارفين بجالله عز َّ
وجل ،تتجلى في أقداره ونعمه وابتالءاته.
قال ابن القيم رحمه هللا تعالى (ت751 :هـ)" :الحمد هلل الذي ظهر ألوليائه بنعوت جالله ،وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كمالهَّ ،
وتعرف
إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله ،فعلموا أنه الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي ال شريك له في ذاته وال في صفاته وال في أفعاله،

 1انظر (مادة مرض) في :ابن فارس :أبو الحسين أحمد ،املقاييس في اللغة ،تحقيق :شهاب الدين أبو عمرو( ،بيروت :دار الفكر) ،ط1415 :1ه1994-م ،ص .980وابن منظور :محمد
بن مكرم ،لسان العرب( ،بيروت :دار صادر) ،ط1414 :3ه1994-م.332-331/7 ،
 2انظر :املوسوعة العربية العاملية( ،الرياض :مؤسسة أعمال املوسوعة) ،ط1999 -1419 :2م105 /23 ،
 3انظر (مادة وبأ) في :ابن منظور :لسان العرب .189 /1
 4انظر :املوسوعة العربية العاملية 48 /27
 5انظر :ابن قيم الجوزية :شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ،الطب النبوي( ،جدة :دار السالم للنشر والتوزيع) ،طبعة 1433ه ص.58
 6انظر(مادة جوح) في :ابن فارس :املقاييس في اللغة ص .229وابن منظور :لسان العرب.432-431 /2 ،
 7انظر :املوسوعة العربية العاملية .668-667 /17
 8انظر :وزارة الصحة السعوديةhttps://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx :
 9انظر :املوسوعة العربية العاملية  108/23و.48 /27
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بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقالله ،ال يحص ي أحد ً
ثناء عليه ،بل هو كما أثنى على نفسه"( .)10
ً
وقد حاولت في هذا املطلب جمع ما تيسر لي من أسماء هللا تعالى وصفاته التي يتذكرها املؤمن ً
خصوصا ،وهي كما
دائما وفي هذه الفترة
يلي:
القديروالقادرواملقتدروالقوي:
ً
ً
وهذه األسماء تجعل املؤمن خاضعا هلل عز وجل ،منكسرا بين يديه يخش ى العقوبة كما يرجو الرحمة ،فإن هللا عز وجل ال معجز
له ،ومهما بلغ البشر من القوة والعنفوان ،ومهما تطاولوا وظنوا أنهم قادرون على ما يريدون متناسين أن قدرتهم مضمحلة زائلة ناقصة
أمام قدرة هللا عز وجل الكاملة الدائمة .وهذه الجائحة أظهرت عجز البشر أمام هذا الكائن املتناهي الصغر ،فأغلقت املطارات واملدراس
واألسواق ،بل أغلقت املساجد وتعطلت كثير من مصالح الناس .قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲫ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ (األنعام)65 :
ﲬ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪ
ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ (البقرة )20 :قال ابن جرير
ﲄ
وقال عز وجل :ﭐﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
َّ
رحمه هللا (ت310 :ه)" :إنما وصف هللا نفسه َّ -
جل ذكره -بالقدرة على كل ش يء في هذا املوضع؛ ألنه حذر املنافقين بأسه وسطوته،
وأخبرهم أنه بهم محيط ،وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير ،ثم قال :فاتقوني أيها املنافقون ،واحذروا خداعي وخداع رسولي وأهل
اإليمان بي ،ال أحل بكم نقمتي ،فإني على ذلك وعلى غيره من األشياء قدير"(.)11
ﲇ ﲉﲊﲋﲌﲍ
ﲈ
وقال عز وجل :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡ

ﲤ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ (غافر )22 – 21 :فهو سبحانه املوصوف بالقوة والجبروت .قال ابن جرير
ﲢﲣ ﲥ
رحمه هللا (ت310 :ه)" :إن هللا ذو قوة ال يقهره ش يء ،وال يغلبه ،وال يعجزه ش يء أراده ،شديد عقابه"(.)12
الرحمن الرحيم:
فاهلل سبحانه رحمن رحيم ال يبتلي إال ليرحم ،فبرحمته يعطي عباده الصابرين أجرهم بغير حساب ،وتتجلى رحمة هللا تعالى بخلقه
في هذا الوباء أمور عديدة ،منها :قلة نسبة التلوث في الغالف الجوي(  )13أما الناس فقد كان الوباء رحمة بهم عندما عاد الغافلون إلى هللا
ً
إيجابا نظرة كثير من الناس حيث بات
تعالى يستغفرونه ويسألونه ،وكان في الوباء رحمة بالناس حيث عاد الناس إلى بيوتهم ،وتغيرت
الجلوس في املنزل مصدر سعادة ولقاءات عائلية وإحياء للمودة في األسر.
ّ
َّ
والرحمن والرحيم "اسمان داالن على أنه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل ش يء ،وعمت كل حي ،وكتبها هللا للمتقين
املتبعين ألنبيائه ورسله ،فهؤالء لهم الرحمة املطلقة ،ومن عداهم فلهم نصيب منها"(  .)14والقرآن رحمة للمؤمنين بدأه هللا عز وجل بـ :ﱡﭐ

ﳋ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ (البقرة:
ﳌ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ (الفاتحة .)1 :وقال عز وجل :ﱡﭐ ﳉ ﳊ
.)163
العليم والعالم:
ّ
ظهر في هذا الوباء مبلغ قصور علم الناس كافة ،رغم ما ّ
حصلوه من علوم ومعارف ،ورغم تقدم العلوم كافة ،فما زالت اللقاحات
واألدوية محاوالت بشرية للسيطرة عليه .وال أحد يعلم متى يصاب ومتى يتخلص جسمه من هذا الفيروس ،وال أحد يعلم متى تعود حياتنا
لسابق عهدها .وقد جاء اسما العليم والعالم ،وصفة العلم هلل عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم .قال تعالى :ﱡﭐﱁﱂﱃ
ﱗﱙﱚﱛ ﱜﱝ
ﱉﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ ﱒﱓ ﱔﱕﱖ ﱘ
ﱊ
ﱄﱅ ﱆﱇﱈ

 10إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،تحقيق :محمد عزيز شمس( ،جدة :دار عالم الفوائد) ،بدون تاريخ نشر .3 /1

 11جامع البيان في تأويل آي القرآن ،تحقيق :أحمد ومحمود شاكر( ،بيروت :مؤسسة الرسالة) ،ط1420 :1ه2000 -م.361 /1 ،
 12جامع البيان .372 /21
ً
 13انظر مثال https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52151140 :وhttps://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52477299 :
 14السعدي :عبد الرحمن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،تحقيق :د .عبد الرحمن بن معال اللويحق( ،بيروت :مؤسسة الرسالة) ،ط1421 :1ه2000 -م،
ص.39
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ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱷﱹﱺﱻﱼ ﱽﱠ (البقرة.)32 – 30 :
ﱸ
ﱵﱶ
ﲿﱠ (البقرة.)255 :
ﲶﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾ ﳀ
ﲷ
وقال عز وجل في أعظم آية من القرآن :ﭐﱡﭐﲱﲲﲳ ﲴﲵ
املطلب الثاني :العبادات القلبية (أعمال القلوب)
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
تكلم كثير من علماء املسلمين عن أعمال القلوب كالما عظيما جليال ،وفصلوا فيه تفصيال رائعا؛ ألن القلب هو األساس ،والنية
ُ َ ُُ ُ َ
ُ َ
ُ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ
ص َو ِرك ْم َو ْأم َو ِالك ْمَ ،ول ِك ْن َي ْنظ ُر ِإلى قل ِوبك ْم َوأ ْع َم ِالك ْم"(  )15من أهم
عليها مدار العمل .عن أبي هريرة  قال :قال ﷺ"ِ :إن هللا ال ينظر ِإلى
ما يجب على املؤمن تعاهد إيمانه ،والفرار إلى هللا عبر القيام بأنواع من العبادات (وال سيما العبادات القلبية) التي يحصل بها ثبات العبد
بإذن هللا ،فكل عبادة ظاهرة ال يساندها عمل القلب فهي ناقصة تحول بين العبد وبين القبول .قال شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى" :األعمال
الظاهرة ال تكون صالحة مقبولة إال بتوسط عمل القلب"( .)16ومن أهم األعمال الباطنة القلبية في هذا الوقت :اإليمان َ
بالقدر ،وهو
مرتبط باإليمان بعلم هللا الكامل الشامل .واإليمان بالقضاء َ
والقدر يقوي املؤمن عند وقوع املصائب ،ويعينه على التسليم؛ ألنه يعل م أنه
ﲮ ﲰﲱ ﲲﲳ
ﲯ
ال يصيبه ش يء إال بعلم هللا ومشيئته :ﭐﱡﭐﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪ ﲫﲬﲭ

ﲾﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﱠ (الحديد )23 – 22 :فهذا
ﲿ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
شامل لعموم املصائب من خير أو شر ،في األرض كالجدب والقحط أو في النفس كاألمراض واألسقام .فكلها مكتوبة في اللوح املحفوظ
صغيرها وكبيرها .وهو أمر عظيم ال تحيط به العقول ،ولكنه على هللا يسير ،وقد أخبر عباده لتتقرر عندهم هذه القاعدة ،ويبنوا عليها
ما أصابهم من خير أو شر ،فال يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما تاقت له نفوسهم؛ لعلمهم بأن املكتوب في اللوح املحفوظ ال بد من وقوعه
َ َ
بطر وأشر؛ لعلمهم بأنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم ،وإنما أدركوه بفضل هللا َ
وم ِّن ِه(.)17
وال سبيل إلى دفعه .وال يفرحوا بما آتاهم هللا فرح ٍ
كما أن من أعمال القلوب التي قد يغفل عنها الناس (والسيما وقت الضعف واملرض) :التوكل على هللا حق التوكل ،وتفويض األمر
َ َ َّ ُ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ
ُّ َ ْ
هللا َح َّق َت َوك ِل ِه ل ُر ِزق ُت ْم
له سبحانه ،مع العمل باألسباب ،عن عمر بن الخطاب  قال :قال رسول هللا ﷺ" :ل ْو أنك ْم كنت ْم ت َوكلون على ِ
َ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ ً َ َ ُ ُ َ
وح ِبط ًانا"(.)18
كما يرزق الطير ،تغدو ِخماصا وتر
وعند وقوع الفتن والباليا العامة والخاصة يلجأ املؤمنون إلى ربهم عز وجل يستغفرون من ذنوبهم ويسألونه العفو والعافية،
ويسلمون أمرهم له ويرجونه ويخافونه مع محبتهم له وإيمانهم بعدله وحكمته ورحمته .وال عجب ،فلذة العبادة وانشراح الصدر ال تكون
إال بتحقيق عبادات القلوب وإخباتها .ولذا نرى العكس عن من غاب عنهم نور الوحي والهدى ،الذين غلبت عليهم طبيعة اإلنسان الهلوع
الجزوع ،كما قال تعالى :ﭐﱡﭐﱪﱫ ﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱠ (املعارج .)22 – 19 :فال
عجب إذن ما تداولته املواقع اإلخبارية حوادث انتحار ومشاكل نفسية عديدة بسبب الوباء(.)19

املبحث الثاني :املخالفات العقدية في زمن األوبئة
يعرض الشيطان لإلنسان في كثير من أحواله ،وخاصة أوقات الضعف ،حيث يحرص كل الحرص على إضالله وإبعاده عن دينه
ما استطاع .وهاهنا رصد ألهم املخالفات العقدية التي يقع في الناس حال األوبئة أعرضها في املطالب التالية:
املطلب األول :مخالفات متعلقة باإليمان بالقدروالتوكل

ْ
َ
َ
اإليمان بالقدر ركن من أركان اإليمان ،كما قال النبي ﷺ في حديث جبريل وفيهَ " :و ُت ْؤم َن بال َق َدر خ ْيره َوش ّره"( .)20واإليمان بالقدر

ِ ِ
ِ ِِ ِ
يعصم املؤمن من وقوعه في الخطأ في توحيد الربوبية ،إذا اإليمان بالقدر مرتبط باإليمان بربوبية هللا عز وجل .كما يعصم اإليمان بالقدر
صاحبه من الوقوع في التعارض بين القضاء َ
والقدر واألمر والشرع خالل مسيرته في الحياة( .)21
 15أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب :تحريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره( ،رقم الحديث.1193 /2 ،)2564 :
 16ابن تيمية :أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب :عبد الرحمن بن قاسم العاصمي( ،الرياض :دار عالم الكتب) ،طبعة 1412ه1991 -م.381 /11 ،
 17انظر :تفسير السعدي ص.842
 18أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب :الزهد ،باب :في التوكل على هللا( ،رقم الحديث .)2344 :ص .386وقال :حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه .وأخرجه ابن ماجه
بلفظ" :لرزقكم" ،كتاب :الزهد ،باب التوكل واليقين( ،رقم الحديث.1394 /2 ،)4164 :
ً
 19انظر مثال https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/25/italy-coronavirus-doctors-death-toll-24-nurse-commits-suicide :و:
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/25/italy -coronavirus-doctors-death-toll-24-nurse-commits-suicide

 20أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمات الساعة (رقم الحديث .)8 :ص.23
 21انظر :املحمود :د .عبد الرحمن بن صالح ،تيسير ملعة االعتقاد لإلمام ابن قدامة املقدس ي( ،الرياض :مدار الوطن للنشر) ،ط1432 :2ه2011 -م ،ص.218
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وقد َّ
مر في الصفحة املاضية ش يء من الكالم عن التوكل ،وأن العمل باألسباب من كمال التوكل ،والشيطان قد يتسلط على ابن
آدم حين مرضه ،فال يرى العافية إال الدواء املوصوف ،ويظن أن الشفاء ال يأتي إال من هذا الطبيب أو تلك الوصفة ،وهذا خلل في التوكل
واعيا مو ً
ينبغي للمسلم أن يكون ً
قنا أنه حين يأتي أسباب الشفاء فإنه يأتيها مع إيمانه أن هللا عز وجل هو من جعل فيها تلك الخواص.
وهذا الوباء ليس ً
بدعا من غيره من األمراض ،فدواؤه موجود -وإن لم يعرف حتى اآلن -ورد في الصحيح عن أبي هريرة  ،عن النبي
َ
ُ
َ
ْ
يب َد َو ُاء َّ
ﷺ قال"َ :ما َأ ْن َز َل ُ
هللا َد ًاء إ َّال أ ْن َز َل َل ُه ِش َف ًاء"( .)22وعن جابر  عن رسول هللا ﷺ أنه قال"ِ :ل ُك ّل َد ٍاء َد َو ٌاءَ ،فإ َذا أ ِص َ
الد ِاء َب َرأ ِب ِإذ ِن
ِ
ِ
ِ
ُْ ُ ْ ُ
ْ
وربط األسباب
هللا َع َّز َو َج َّل"( .)23قال أبو العباس القرطبي رحمه هللا (ت656 :ه)" :فالداء والدواء خل ُق ُه ،والشفاء والهالك ِفعله،
ِ
ْ ُُ ُ ْ
َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
)
24
(
باملسببات ِحكمته وحكمه على ما سبق به علمه .فكل ذلك بقد ٍر ال مع ِدل عنه"  .ثم قال في قوله ﷺ " :ف ِإذا أ ِصيب دواء الد ِاء برأ ِب ِإذ ِن
يسر دواء ذلك الداءَّ ،
هللا"" :ومعناه أن هللا تعالى إذا شاء الشفاء َّ
ونب َه عليه مستعمله ،فيستعمله على وجهه ،وفي وقته؛ فيشفي ذلك
ِ
املرض .وإذا أراد إهالك صاحب املرض أذهل عن دوائه ،أو حجبه بمانع يمنعه ،فهلك صاحبه .وكل ذلك بمشيئته وحكمه ،كما سبق في
علمه"( .)25
ً
ً
متعلقا باالعتقاد في باب القدر
وقد ظهر لي من تتبع بعض املواقع اإلخبارية ووسائل التواصل االجتماعي مما يمكن اعتباره خطأ
والتوكل ما يلي:
الجزع عند وقوع املرض (خاصة بعد انتشاره):
عند وقوع الوباء في منطقة ما وتقرر إدارة تلك املنطقة عزلها فإن الناس يصيبهم الهلع والرعب ،ثم إذا أصيب الشخص نفسه
منفردا ً
ً
عددا من األيام ،إضافة لتضرر
بذلك الوباء كانت مصيبته مضاعفة خاصة ما يترتب على إصابته من إجراءات العزل والبقاء
ً
األفراد والدول
اقتصاديا بسبب الحجر الصحي ،كما أن لوسائل اإلعالم أثر بالغ في بث الرعب بين الناس بأخبار مضللة أو مبالغ فيها ،أو
ً
غير مثبتة(  ،)26مما يجعل بعض الناس يقع فريسة للجزع حتى ال يرى إال االنتحار سبيال للهروب من تلك املشكلة .نشرت صحيفة (املصري
ً
اليوم) يوم 2021 /1 /16م أنه ً
مصريا انتحر بعد إصابته بكورونا في مستشفى حلوان( ،)27وآخر في الدقهلية(  .)28وآخر في أوسيم( .)29
شابا
ً
وألن األمر أصبح معروفا في الدوائر العلمية والطبية واإلحصائية فقد اختارت بعض املؤسسات طريق التوعية الفردية
واملجتمعية( .)30
وم َّنته على خلقه في
وال شك بأن االنتحار يدل على مبلغ ما وصل إليه هؤالء من الجزع والخوف ،الذي أنساهم رحمة هللا تعالى ِ
جميع ما ّ
يقدره لهم .ولذا كانت وصية عبادة بن الصامت  البنه :يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة اإليمان حتى تعلم أن ما أصابك لم
ِ
َّ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
يكن ليخطئك ،وما أخطأك لم يكن ليصيبك ،سمعت رسول هللا ﷺ يقول"ِ :إن أول ما خلق هللا تعالى القلم ،فقال له :اكتب ،فقال :وماذا
بني ،إني سمعت رسول هللا ﷺ يقول"َ :م ْن َم َ
الس َ
الُ :ا ْك ُت ْب َم َق ِاد َير ُك ّل َش ْي ٍء َح َّتى َت ُق َ
وم َّ
َأ ْك ُت ْب؟ َق َ
ات َع َلى َغ ْير َه َذا َف َل ْي َ
اع ُة" يا ّ
س ِم ِ ّني"( .)31
ِ
ِ
َ
واإليمان باهلل تعالى يورث صاحبه الهداية والسكينة والطمأنينة بأن كل مصيبة تنزل على العبد إنما هي بقدر هللا وعلمه وإذنه :ﱡﭐﱎ
ﱚﱜﱝ ﱞﱟﱠﱠ (التغابن.)11 :
ﱛ
ﱔ ﱖ ﱗ ﱘﱙ
ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱕ
االعتماد على األسباب:
ظهر مصطلح (االنتصار على كورونا) أو (السيطرة على الوباء) في وسائل اإلعالم ،وذلك حين تقل حاالت اإلصابة في مكان ما .ومع
تصفح مثل تلك املواقع ،وال يظهر في التقارير إال جهود البشر .نشرت العين اإلخبارية لقاء عنوانه( :مصاب كورونا يحكي قصة االنتصار
داء إال أنزل له ً
 22أخرجه البخاري ،كتاب :الطب ،باب :ما أنزل هللا ً
شفاء( ،رقم الحديث.2151 /5 )5354 :
 23أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب السالم ،باب :لكل داء دواء واستحباب التداوي( ،رقم الحديث.1050/2 ،)2204 :
 24املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،تحقيق :محيي الدين مستو وآخرون( ،دمشق :دار ابن كثير) ،ط1417 :1ه1996 -م.592 /5 ،
 25املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.593 /5 ،
 26انظر على سبيل املثال عنوان كتبته (يورو نيوز) بتاريخ 2020 /5 /11م "دراسة :موجة ثانية من عدوى كورونا قد تؤدي إلى انتحار

75

ألف شخص"

https://arabic.euronews.com/2020/05/11/the-next-covid-crisis-could-be-a-wave-of-suicides
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2235254 27
 28نشر بتاريخ2021 /1/9 :م https://www.almasryalyoum.com/news/details/2230519
 29نشر بتاريخ 2020 /6 /13م

 https://www.youm7.com/story/2020/6/13/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8 - %D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9- %D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87- %D9%85%D8%B9%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4821917

ً

 30نشر موقع (مايو كلينك) مقاال :كوفيد  19وخطر اإلقبال على االنتحار https://www.mayoclinic.org/ar/diseases -conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-
suicide-risk/art-20490350
 31أخرجه أبو داود في سننه وصححه األلباني ،كتاب :السنة ،باب في القدر( ،رقم الحديث ،)4700 :ص.850
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على الفيروس باملنزل في ً 16
يوما) مما يشعر القارئ بأن تصرفاته وحدها (وإن كانت املؤسسات الصحية كافة توص ي بها) هي التي قادته
إلى الشفاء من الفيروس وحماية عائلته واملحيطين به من الفيروس( .)32وفي تحقيق أجرته ( )BBCبعنوان كيف انتصر الفن على الوباء،
بدأت التحقيق بعبارة "ألم وخوف وعزلة وامتنان" وفي ثنايا التحقيق ورد :شكر الطبيب على جهده ،وشكر العائلة على دعمها /واإليمان
ّ
صور ذلك في املقاالت والرسوم الكاريكاتورية واملقاطع املسموعة
بالنجاة من املرض هو السالح األهم في مواجهة الفيروس ،وقد ِ
واملرئية(  .)33وهذا األسلوب هو السائد تقر ًيبا في غالب وسائل اإلعالم(  .)34وال ريب أن إجراءات العزل والعالج من األمور املطلوبة ،وهي من
األسباب التي يكتمل توكل املؤمن بعملها ،لكن االعتماد على األسباب والغفلة عن قدرة هللا عز وجل ومشيئته خطأ عقدي" ،ولهذا قال
ً
طائفة من العلماء :االلتفات إلى األسباب شرك في التوحيد ،ومحو األسباب أن تكون
أسبابا نقص في العقل ،واإلعراض عن األسباب
بالكلية قدح في الشرع ،وإنما التوكل املأمور به ما اجتمع فيه مقتض ى التوحيد والعقل والشرع"(.)35
ترك األسباب:
قد يعمد بعض الناس إلى ترك أسباب الوقاية من املرض ،فيقتحمون أماكن التجمعات بال احتراز ،أو يتركون التداوي والعالج
َ
َ
ويبررون ذلك بأنه لو ّ
قدر علينا املرض ملرضنا ،وقد يحتجون بحديث أبي هريرة  عن النبي ﷺ قال" :ال َع ْد َوى َوال ِط َي َرة"( .)36ولكنهم
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُّ َ ْ َ
َ
يغفلون عن تتمة الحديث" :وال هامة وال صفر ،و ِفر ِمن املجذ ِوم كما ت ِفر ِمن األس ِد" .وسيأتي مزيد بيان لهذا األمر في مسألة التطير
ً
حماسا من بعض الناس ملعارضة
والتشاؤم .لكن من املهم ذكر ما الحظته حول هذا األمر من بداية الوباء وحتى اآلن حيث وجدت
القرارات الحكومية باألخذ باإلجراءات االحترازية .ويعتقدون أن ذلك إعاقة للحرية الفردية .ويكفي املتابع أن يأخذ جولة في وسم مسار
ً
الحرية (مثال) ليرى كيف يغرر بالناس ،ويقلل من شأن الوباء ،بل يضاف إلى ذلك طقوس وهمية عبارة عن سماع ملقاطع موسيقية مع
النية لتصحيح بعض املفاهيم كما يزعمون ،خاصة ما يتعلق بكورونا(.)37
على أن من الضروري معرفة أن اتباع وسائل السالمة من لبس الكمامات والحجر الصحي وغيرها ،إنما يجب العمل بها مع اليقين
التام بأن هللا عز وجل هو ّ
ً
مقدر األقدار ،وأن تلك األمور ال تعدو أن تكون
أسبابا يتوصل بها إلى التقليل من حاالت املرض ى .وكانت تلك
ِ
املسألة (أعني ترك التداوي أو مخالطة املرض ى) مثار خالف بين الصحابة  عندما وقع طاعون عمواس في خالفة عمر  ،فإن أبا
عبيدة  أنكر على عمر رجوعه بسبب الطاعون( . )38قال ابن حجر العسقالني رحمه هللا (ت852 :ه)" :والذي يظهر لي أن صنيع
عمر  برجوعه من أن يدخل البلد الذي وقع فيه الطاعون ،ليس من الفرار في ش يء ،وإنما هو بمنزلة من َق َ
صد دخول دار ،فرأى بها
ً َّ
تعذر طفيهَ ،
فعد َل عن دخولها لئال يصيبه ،فهو من باب اجتناب املهالك ،وهو مأمور به"( .)39ثم أكمل" :وأما الذين خالفوا رأي
حريقا
عمر في ذلك ،قبل أن يبلغهم الخبر فسلكوا سبيل التوكل املحض ،مع قطع النظر عن األسباب؛ وهو مقام شريف يناسب مرتبة خيار
الصحابة ،ولهذا كان الكثير من املهاجرين واألنصار على هذا الرأي ،ولم يجنح إليه أحد من مشايخ قريش ،وإنما وافقهم عمر -وإن كان
 32اللقاء منشور بتاريخ 2020 /6/2م https://al-ain.com/article/injured-hous-defeated-virus-16-days

ً
تحقيقا بتاريخ 2020 /7 /9م عنونته بـ :فنانو الكاريكاتوري العرب يواجهون كورونا بالسخرية واالبتسامة ونشرت أول لوحة في التحقيق عبارة عن ممارس
 33نشرت اندبندنت العربية
(شكل:)1
الفيروس
من
يحميها
يديه،
بكلتا
األرض
يحتضن
صحي،
 https://www.independentarabia.com/node/133771/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9% 86%D8%A7%D9%86%D9%88 %D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88% D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86 %D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9
ً
وانظر أيضاhttps://www.bbc.com/arabic/art-and-culture-53553108 :

 34تكاد تكون هذه املصطلحات ً
طابعا ً
عاما في كل الصحف واملوقع إال ما رحم هللا سوى ما جاء في مقال د .عبد هللا الحواج .انظر على سبيل املثال ما نشرته قناة روسيا اليوم (مع
توخي الحذر حياة طبيعية في دولة أوروبية بعد االنتصار على كورونا) https://arabic.rt.com/world/1201926-%D9%85%D8%B9-
%D8%AA%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89على
االنتصار
تعلن
فرنسا
العربية:
قناة
ونشرت
/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

كورونا:
ً
ً
 . https://www.youtube.com/watch?v=PnqKKfjLPSEوليس الجميع على نفس ذلك النهج ،فمثال نشر د .عبد هللا الحواج في صحيفة البالد مقاال بعنوان( :االنتصار على
اإلصابات:
تقليل
في
تعالى
هللا
بعد
وحافظة
مؤثرة
كانت
االحترازية
اإلجراءات
أن
ذكر
كورونا)
https://www.albiladpress.com/news/2020/4436/columns/683264.html
 35ابن تيمية :أحمد بن عبد الحليم ،التحفة العراقية في األعمال القلبية ،تحقيق وتعليق :د .يحيى الهنيدي( ،الرياض :مكتبة الرشد) ،ط1421 :1ه2000-م ،ص.346-345
 36أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الطب :باب الجذام( ،رقم الحديث.2159-2158 /5 ،)5380 :

ً
 37انظر مثالhttps://www.youtube.com/watch?v=0nqZTALF39I :
َ
ُ
سعد  عن النبي ﷺ"ِ :إذا َس ِم ْعت ْم
 38أخرج األثر بطوله البخاري في صحيحه ،كتاب الطب :باب :ما يذكر في الطاعون( ،رقم الحديث .2164-2163 /5 ،)5397 :وساق قبله حديث ٍ
َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ََ
ض َوأ ْن ُت ْم ِب َها فال َت ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها" (رقم الحديث.)5396 :
ِبالطاع ِ
ض فال تدخلوها ،و ِإذا وقع ِبأر ٍ
ون ِبأر ٍ
 39بذل املاعون في فضل الطاعون ،تحقيق :أحمد عصام الكاتب( ،الرياض :دار العاصمة) ،ص.283
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من كبار املهاجرين -ألنه غلب عليه النظر في مصالح املسلمين ،وذلك ال يتم إال بالنظر في األسباب ،والعمل بالراجح منها ،مع اعتقاد أن
األمور كلها بتقدير هللا"(.)40
ً
وصبرا ورضا بكل ما يصاب به -كما هو حال الصحابة
والحاصل :أن من الناس من لديه من اإليمان واليقين ما يمأل نفسه طمأنينة
ً
ً
محتجا بأن هذا من التوكل ومن هدي الصحابة  فهو واقع في خطأ جسيم ،إذ إن هذا ليس توكال
 -لكن من ترك التداوي واألسباب
ً
ّ
يعرض الناس للخطر باستهتاره .ثم إن عمر  ملا كان األمر متعلقا باملسلمين رجع بهم .وملا كان األمر
وإنما تواكل .كما أنه بفعله هذا قد ِ
ً
ً
واضحا كل الوضوح عند الصحابة  لم يروا تعارضا بين "ال عدوى وال طيرة" وبين َّ
"فر من املجذوم فرارك من األسد" فإن نفي العدوى
نفيا ً
ليس ً
أبديا ،كما أن األمر بالفرار من املجذوم والنهي عن إيراد املمرض على املصح إنما كان حتى ال يصاب من يصاب (بقدر هللا) فيقع
في نفسه أن األول أعداه( .)41
املطلب الثاني :سب الدهر
الد ْه َرَ ،و َأناَ
هللاَ :ي ُس ُّب َب ُنو َآد َم َّ
ال ُ
ورد الزجر عن سب الدهر ،ففي الحديث املتفق عليه عن أبي هريرة  ،قال رسول هللا ﷺَ " :ق َ
َّ
هللا ُه َو َّ
الد ْه َرَ ،فإ َّن َ
الن َه ُار"( .)42وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  عن النبي ﷺ قال"َ :ال َت ُس ُّبوا َّ
َّ
الل ْي ُل َو َّ
الد ْه ُر"( .)43قال أبو
الد ْه ُرِ ،ب َي ِدي
ِ
العباس القرطبي رحمه هللا (ت656 :ه)" :ويراد بابن آدم هنا :أهل الجاهلية ،ومن جرى مجراهم ،ممن يطلق هذا اللفظ ،وال يتحرز منه؛
فإن الغالب من أحوال بني آدم إطالق نسبة األفعال إلى الدهرّ ،
فيذمونه ويسفهونه إذا لم تحصل له أغراضهم ،ويمدحونه إذا حصلت
نسب تلك األفعال أو ً
لهم .وأكثر ما يوجد ذلك في كالم الشعراء والفصحاء .وال شك في كفر من َ
شيئا منها للدهر حقيقة ،واعتقد ذلك.
أما من جرت هذه األلفاظ على لسانه وال يعتقد صحة تلك :فليس بكافر ،ولكنه قد ّ
تشبه بأهل الكفر وبالجاهلية على اإلطالق ،وقد
ارتكب ما نهاه رسول هللا ﷺ .فليتب وليستغفر هللا تعالى .والدهر والزمان ،واألبد :كلها بمعنى واحد ،وهو راجع إلى حركات الفلك ،وهي
الليل والنهار( .)44
ً
وعطفا على ما سبق :فإن من عادة اإلنسان الجزع والخوف كما قال تعالى :ﱡﭐ ﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ
ﱶﱷﱸﱹﱠ (املعارج.)21 – 19 :
ومهما تطور العلم ،واستطاع اإلنسان التعامل مع كثير من الصعوبات واألمور الطارئة ،إال أن الناس يعودون لتلك الطبيعة
البشرية إذا غفلت عن نور الوحي وسنة نبينا ﷺ ،حيث يظهر من الناس التسخط إذا مروا بمصيبة عامة أو خاصة ،وبالنسبة لهذا الوباء
(كورونا) تداولت وسائل اإلعالم بعض العبارات التي تدخل في سب الدهر .في تاريخ 2020 /12 /28م نشرت ( )BBCما جمعته من آراء
بعض الصحف العربية حول سنة 2020م ،وعنونت استطالعها بـ (فيروس كورونا :هل تعد  2020سنة مروعة في حياتنا بعد تفش ي
الوباء؟) وبمالحظة اإلجابات تبين أن أكثرها يدور حول الصعوبة التي َّ
مر بها الناس في ذلك العام .وأكثر إجابة قد تدخل في سب الدهر
هي قول سامح راشد (من صحيفة العربي الجديد)" :لو سئل شخص بسيط يعيش فوق أي بقعة من الكرة األرضية عن رأيه في عام
 ،2020ملا تردد في تأكيد أنها أسوأ سنين حياته كلها .تقر ًيبا واجه كل سكان العالم أزمة طاحنة ال تقارن بأية أزمات سابقة ،وتحملوا
معاناة شديدة الجتياز هذا العام الثقيل"( .)45
وبجولة حول الرسوم الكاريكاتورية عن عام  2020تلحظ ذلك التبرم والضيق واستعجال ِ ّ
مضيها ،ففي أحد رسوم أسامة حجاج
ً
َّ
صور عام  2020أخطبوطا بأذرعة كثيرة ،في أحدها الفيروس ،وفي ذراع آخر صاروخ وفي ذراع آخر مسدس ،وذراع آخر معه سكين ،وفي
ً
ّ
ُ ً
()46
صور
شخصا في النصف األعلى من الرسم يقول أنا
ذراع آخر إنسان قد وجهه األخطبوط نحو فمه ليلتهمه  .كما نشر آخر رسما ي ِ
ُ
مستعد ،وأمامه رقم ( )2020ثم في النصف األسفل نفس الشخص وهو يرجم ِبكرات بيسبول .والرسم فيه إشارة إلى أن عام  2020قد
قذف الناس باملصائب واحدة تلو أخرى وأرهقهم(  . )47وهذا ال شك سوء أدب مع هللا تعالى الذي يقلب الليل والنهار ،والذي بيده الخلق
 40بذل املاعون في فضل الطاعون ،ص.284

 41انظر :بذل املاعون ،ص 299وما بعدها.
 42أخرجه البخاري ،كتاب :األدب ،باب :ال تسبوا الدهر( ،رقم الحديث .2286 /5 ،)5827 :وأخرجه مسلم ،كتاب :األلفاظ من األدب وغيره ،باب :النهي عن سب الدهر( ،رقم
الحديث.1069 /2 ،)2246 :
 43أخرجه مسلم ،كتاب :األلفاظ من األدب وغيره ،باب :النهي عن سب الدهر( ،رقم الحديث.1069 /2 ،)2246 :
 44املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.548-547 /5 ،
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-55466239 45
( /https://www.facebook.com/sawaleif/posts/4911501832209478 46شكل)2
47

https://makkahnewspaper.com/article/1514474/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%
A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1(شكل%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020 )3
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َ
واألمر .وفي مقاطع الفيديو ،كثير من ذلك التبرم وأشد ،بل قد يصل إلى ل ْع ُن عام  2020من ِق َبل مشاهير ومؤثرين في املجتمعات املسلمة
ولألسف الشديد.
املطلب الثالث :اليأس والقنوط من رحمة هللا ،واألمن من مكرهللا
ّ
اليأس من رحمة هللا تعالى من صفات الكفار الضالل .قال تعالى :ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ
(الحجر . )56 :وقال عز وجل :ﱡﭐﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱠ (يوسف .)87 :واليأس والقنوط عكس الصبر
ََ
والجلد الذي ينبغي أن يتصف بهما املؤمن.
َ
ومن صفة اإلنسان أنه إذا كان في نعمة طغى وبط َر ،وإذا كان في ضدها يئس وقنط :ﱡﭐ ﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
وظف َر باملقصود
ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﱠ (اإلسراء .)83 :قال الشوكاني رحمه هللا (ت1250 :هـ)" :واملعنى :إذا فاز باملطلوب الدنيويِ ،
نس ي املعبود ،وإن فاته ش يء من ذلك استولى عليه األسف ،وغلب عليه القنوط ،وكلتا الخصلتين قبيحة مذمومة"( .)48
فالحاصل :أن الناس يقعون فريسة لليأس عند وقوع البالء ،فتمتلئ قلوبهم بالهم والحزن والقلق واالكتئاب .بل قد يدفعهم إلى
االنتحار كوسيلة للتخلص مما هم فيه .وال شك بأن هذا الفيروس ملا ألقى بظالله على العالم قد انتشر معه كمية من الرعب والخوف
والهلع ساهمت وسائل اإلعالم بنشرها بين الناس ولألسف الشديد .وقد َّ
مر في املطالب األولى حديث عن انتحار بعض الشباب عند
إصابتهم به .وهذا ال شك من اليأس الذي َّ
حرمه هللا عز وجل ،بل هو قادح من قوادح العقيدة ،إذ فيه سوء ظن باهلل تعالى :ﱡﭐﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱠ (يوسف .)87 :لكن هل يكفر املنتحر ؟ والجواب :أن املنتحر املسلم ال يخرج من اإلسالم
بانتحاره ،بل االنتحار معصية وكبيرة من الكبائر ،وصاحبها تحت مشيئة هللا تعالى ،وبهذا كانت ترجمة أحد أبواب كتاب اإليمان في صحيح
مسلم" :باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر"(.)49
هذا ما يتعلق باليأس والقنوط من رحمة هللا أما األمن من مكر هللا فقد ورد ذمه في القرآن الكريم ،فقال تعالى :ﭐﱡﭐﱨﱩ
ﱪﱬﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱﱲﱳ ﱠ (األعراف .)99 :وقال عز وجل :ﭐﱡﭐﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱫ
ﱨ ﱩﱪ ﱫﱬ ﱭﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾﱿ

ﲀﲁﱠ (النحل .)47 – 45 :فتوالي النعم على الناس قد يوقعهم في االغترار بالدنيا واألمن من مكر هللا ،إذ يغفلون عن احتمال كون
تلك النعم استدر ً
اجا .وعلى العبد أن يحذر األمن والغرور كما يحذر اليأس والقنوط.
أما بالنسبة لحال الناس في كورونا ،فرغم ما شعر بالناس في بداية الوباء من خوف وهلع ،إال أنهم ولألسف لم يثمر خوف كثير
ً
وتصحيحا ملا تعودوه من معاص وبطر .بل َّ
منهم ً
معاص وآثام،
انكب البعض على األفالم واملسلسالت التي ال تخلو من
توجها نحو العبادة
ٍ
ٍ
بل شرك وإلحاد .ونشطت بعض الحسابات في مواقع التواصل االجتماعي في الداللة على أهم املسلسالت واألفالم ،مما ساهم في تحقيق
شركة مثل (نتفلكس) أر ً
باحا وصفت بـ (املذهلة) وزاد املشتركون الجدد فيها زيادة ملحوظة وهللا املستعان(.)50
وبالجملة :فإن بعض الدراسات الحظت أن هناك ً
تأثرا بأنماط التدين عند بعض الفئات في أوقات األوبئة ،حيث تبقى مجموعات
من الناس متمسكة بالشعائر الدينية ألنها تخفف من معاناتهم ،لكن مع طول املدة وتفش ي الوباء يزيد الضغط النفس ي فيسود االرتباك
بين تلك املجموعات وقد يتشكك بعضهم في معتقداته وقيمه ،أو قد يذهبون ملمارسة أفعال تتصل بعقائد أخرى ،كاليوغا(  .)51كما ظهرت
تناقضات بين رغبة بعض الناس في االحتماء بالدين والقيم ،وبين شكوكهم في قدرتها على نجاتهم( .)52

 48فتح القدير( ،بيروت :دار الخير) ،ط1412: 1ه1991-م .301 /3
 49انظر :صحيح مسلم .64 /1
 50نشر الخبر بتاريخ 2020 /4 /22م .انظرhttps://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/22/netflix-added-16m-subscribers-in-q1-2020 :
 51اليوغا :مجموعة من الطقوس الروحية القديمة عند الهندوس ،تجمع بين التصوف والزهد والتأمل .انتشرت في الغرب ثم في العالم كله ،بعد أن اتجه إليها الناس كنوع من أنواع
الرياضة الجسدية للمساعدة على التركيز الذهني .ولذا نجد تعريف مايو كلينك له" :تمرين بين العقل والجسد ،يحتوي على أوضاع جسدية ،وتنفس خاضع للتحكم ،والتأمل
واالسترخاء ،بهدف تقليل التوتر وخفض ضغط الدم ،وتعويد الجسد على الهدوء" .انظر :الشوبكي :محمود يوسف ،مفهوم التصوف وأنواعه في امليزان الشرعي( ،بحث منشور في
مجلة الجامعة اإلسالمية -فلسطين -املجلد  -10العدد2002 -2م) ص .28واملوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة (الرياض :دار الندوة العاملية للطباعة والنشر)،
ط1418 :3ه  .1185-1184 /2واملوسوعة الحرة  . https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%A7وعيادات مايو كلينك
https://www.mayoclinic.org/ar/healthy -lifestyle/stress-management/in-depth/yoga/art-20044733

 52انظر :الحفناوي :هالة ،سيكولوجيا األوبئة (مقال منشور في املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة-اإلمارات بتاريخ
 . AE/Mainpage/Item/5379وزيادة :د .خالد السيد ،أنماط السلوك بعد جائحة كورونا ،بحث منشور للمؤتمر العلمي لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة -جامعة املنوفية-
2020 /3 /17م) https://futureuae.com/ar-
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املطلب الرابع :التطير والتشاؤم
ﱡﱣ
ﱢ
التطير عادة قديمة عند األمم ،أخبرنا هللا تعالى عنها في قصة صالح عليه السالم مع قومه :ﭐﱡﭐ ﱝ ﱞﱟ ﱠ

َ
والطي َرة :مأخوذ من الطير الذي كانت العرب في الجاهلية تزجر
ﱦﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ (النمل .)47 :والتطير
ﱤﱥ ﱧ
َّ
الطائر ،فإن طار جهة اليمين تيمن به ومض ى في أمره .وإن طار نحو اليسار تشاءم به ورجع عن عزمه(  .)53أما التشاؤم والشؤم فهو :خالف
ْ
ّ
ُ
"واملتطير متعب القلبُ ،مك َم ُد الصدر ،كاسف البال ،س يء الخلق ،يتخيل من كل ما يراه
اليمن( .)54قال ابن القيم رحمه هللا (ت751 :هـ):
ِ
ً
ً
صدرا ،وأحزنهم ً
قلبا ،كثير االحتراز واملراعاة ملا ال يضره وال ينفعه ،وكم قد َ
أو يسمعه .أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا ،وأضيقهم ً
حر َم
نفسه بذلك من حظ ،ومنعها من زرق ،وقطع عليها من فائدة"(.)55
والتطير والتشاؤم من العادات الجاهلية ،وخالف صفات املؤمنين الواثقين باهلل تعالى املتفائلين .جاء في الحديث املتفق عليه عن
َْ ُ ْ
ُ
أبي هريرة  قال :قال النبي ﷺَ " :ال َع ْد َوى َوَال ِط َي َر َةَ ،و ُي ْعج ُبني ْال َف ْأ ُل َّ
الص ِال ُح :الك ِل َمة ال َح َس َنة"(  .)56بل ورد في السنن عن ابن مسعود 
ِ ِ
ً
َ
َ َ
ٌ
ثالثا وما منا إالَّ ،
ولكن هللا يذهبه بالتوكل(). 57
الط َي َرةِ ،ش ْر ٌك"
"الطي َرةِ ،ش ْركِ ،
قال :قال النبي ﷺِ :
وأما كون التطير والتشاؤم مخالفة عقدية فلما فيهما من دعوى علم الغيب ،أو اعتقاد أن هناك أشياء تنفع أو تضر بغير إذن هللا
تعالى( .)58
ورغم التقدم العلمي والدعوة إلى ترك األشياء واملعلومات (غير املثبتة ً
علميا) إال أنه ظهر من الناس من يتشاءم من سنة 2020م
أو يتشاءم من بعض األماكن .وهاهنا بعض الشواهد على تشاؤم الناس من الزمن (عام 2020م) :ففي صفحة املنوعات طرحت قناة
ً
سؤاال على األمريكان :كيف تصف  2020بكلمة واحدة؟ فاختلفت الردود التي حملت ً
ً
سكاي نيوز
تشاؤميا ،منها وصفهم للسنة
طابعا
)
59
(
بأنها :منهكة ،وسنة الخسائر ،فوضوية ،قاسية ،كابوس  .أما بالنسبة للعرب ،وأغلبهم مسلمون ،فالفضاء األرحب لهذا السؤال :وسائل
التواصل االجتماعي ،فهذه بعض اإلجابات :بائسة ،عام كئيب ً
جدا ،انهيار ،زلزال ،كوارث ،مشوهة .على أن هناك إجابات محايدة ،أو
جيدة ،لكنها قليلة ولألسف ،منها :امتحان ،واكتشاف ،ونجاة( .)60وفي الفيس بوك توجد بعض اإلجابات ّ
الخيرة ،على غرار :نحمد هللا
ِ
كثيرا من اإلجابات تحمل ً
ً
ونشكره على كل حال ،ومن قال :الخير فيما اختاره هللا .إال أن ً
تشاؤميا ،فمن قائل :كلها شر وكوارث
طابعا
وأوبئة وأموات .ومن قائل :أبشع سنة ،وسنة مأساوية(.)61
ً
ويمكن إدراج رفض اللقاح والفزع منه ،واعتباره ًّ
شرا محضا على متعاطيه ،وسبب للمرض والهالك(  )62من الطيرة ورجم الغيب،
والتشاؤم املنهي عنه.
ومما سبق يتضح أنه ما زال كثير من الناس يتشاءم باألزمان كما يتشاءم باألمكنة وغيرها .وهذا ال شك من التطير املنهي عنه نهياً
ً
شديدا ،والواجب على املسلم أن يستلهم هدي النبي ﷺ في محبة الفأل.
هذا ما تسنى لي جمعه من املخالفات العقدية تختلف بين الكفر والشرك إلى التحريم ،وال يعني القول بالكفر والشرك أن من وقع
في ش يء منها فقد وقع في الشرك ،ولكن كما َّبين علماء املسلمين من ضوابط التكفير وموانعه ،فتبقى ً
قادحا من قوادح العقيدة التي يجب
ّ
يدنسه .كما أن ما جمع في هذا البحث ال يعني اإلحاطة بكل
على املسلم اجتنابها صيانة إليمانه ومحافظة عليه من كل ما يشوبه أو ِ
املخالفات العقدية ،بل هو إيقاد لشمعة البحث في هذا املوضوع الذي يحتاج لدراسات ميدانية في مجاالت عديدة.

مصر ،ص . 15ومحمد :م .د .نوفل قحطان وم .م .ياسر محمد حمود ،تطبيق تمرينات اليوغا أثناء الحجر املنزلي وتأثيرها على التفكير السلبي واإليجابي لطالب قسم التربية البدنية
وعلوم الرياضة لكلية املعارف ،بحث منشور (ضمن مجلة كلية املعارف الجامعة -العراق العدد" 31خاص -املؤتمر الدولي العلمي العاشر االفتراض ي"  )2020/8/4ص 119وما بعدها.
 53انظر(مادة طير) في :ابن منظور ،لسان العرب  510 /4وما بعدها ،والشوكاني :فتح القدير.165 /4 ،
 54انظر(مادة شأم) في :ابن منظور ،لسان العرب .315 -314 /12
 55مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،تحقيق :عبد الرحمن بن حسن بن قائد( ،جدة :دار عالم الفوائد) .1475 /3
 56أخرجه البخاري ،كتاب :الطب ،باب :الفأل( ،رقم الحديث .2171 /5 ،)5424 :وأخرجه مسلم ،كتاب السالم ،باب :الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم( ،رقم الحديث،)2224 :
.1059 /2
 57أخرجه أبوداود وصححه األلباني ،كتاب الطب ،باب في الطيرة( ،رقم الحديث ،)3910 :ص.702
 58انظر :العبداللطيف :د .عبد العزيز بن محمد ،نواقض اإليمان القولية والعملية( ،الرياض :مدار الوطن) ،ط2011-1432 :4م ،ص.517
 59نشر املوضوع بتاريخ2020 /12 /29 :م .انظرhttps://www.skynewsarabia.com/varieties/1403557-%D8%AA%D8%B5%D9%81-2020- :
 %D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%9F%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-2021%D8%9F
60
 https://www.community.arageek.com/%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9انظر:
%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9%d8%8c-%d8%b5%d9%90%d9%81%d9%92-2020%d8%9f
 61انظرhttps://m.facebook.com/saasaa2020saasaa/posts/157901529280077 :

 62ظهر في تويتر وسم ال للتطعيم ،وال للتطعيم اإلجباري ،وكذلك وسم مسار الحرية ،كلها تدور حول رفض اللقاح واعتباره ً
سما ً
ضارا بالصحة .ويتناقلون حوادث وفيات يقولون إنها
بسببه .انظر :شكل 4في /https://twitter.com
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ً
عاجزا أمام كائن مجهري ال يستطيعون حيلة
وإن في هذا الوباء لعبرة ملن يعتبر ،فرغم التقدم العلمي والطبي والتقني وقف العالم
ً
ً
وال يهتدون سبيال" .فهل يملك البشر مع هذا التقدم العلمي العظيم في كل مجاالت الحياة ،شيئا من أمر تدبير هذا الكون؟ إنهم ال يملكون
ً
شيئا .بل إن ً
أمورا تجري على خالف ما يشتهون ،ومع ذلك ال يستطيعون وقفها أو تأجيلها ،مع أنهم يرصدون لها كل اإلمكانات بالوسائل
التقنية الحديثة التي تعمل على كشف كنهها ،ولكنهم مع ذلك ال يستطيعون تغيير ش يء من نظام هذه املخلوقات املقدر من الخالق
الواحد تعالى"( .)63

الخاتمة:
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على إمام املتوكلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وفي ختام هذه الصفحات
يطيب لي ذكر أهم النتائج التي ّ
تبينت من خالله:
• هناك فرق بين الوباء والجائحة ،والذي نشرته الجهات الرسمية أن ما يمر به العالم إنما هو جائحة.
ُْ
• في هذه الجائحة عبرة لكل معتبر ،حيث عجز البشر أمام هذا الكائن ،وبالتالي يزداد املؤمن ً
يقينا بقدرة هللا تعالى وعلمه ومل ِك ِه
وحكمته ورحمته.
َ
• تنوعت املخالفات العقدية في وباء كورونا بين مخالفات في القدر (بالجزع وعدم التسليم ألقدار هللا تعالى) ومخالفات في التوكل
(باالعتماد على األسبا ب أو تركها) ومخالفات بسب الدهر ،ومخالفات بالتطير والتشاؤم من الوباء نفسه أو من العام الذي وقع
فيه.
• لم تسلم املجتمعات املسلمة من وجود تلك املخالفات.
• أكثر املخالفات العقدية املوجودة في املجتمعات املسلمة ناشئة عن الجهل بدين هللا إضافة إلى الخوف والقلق الذي زاد من وتيرته
التغطيات اإلعالمية ،وأسلوب املبالغة الذي ّ
تتحدث به وسائل اإلعالم.
• ال ّأدعي أني جمعت جميع املخالفات وال أغلبها ،ولكن أهم ما الحظته في وسائل اإلعالم ،وما يمكن رصده وتوثيقه خالل تلك الفترة
من بداية الوباء وحتى اآلن.
وال أنس ى أن أقترح تكوين فريق عمل تتضافر فيه جهود املخلصين من أهل االختصاص في الطب والصيدلة والتمريض واألعشاب
مع طالب العلم الشرعي في العقيدة والفقه واالقتصاديين واإلعالميين واملؤثرين في وسائل اإلعالم الجديد ،ليؤدوا الواجب تجاه أمتهم
وينيروا الطريق أمامها حتى تمض ي تلك املرحلة بأقل قدر من الخسائر ،وأكبر قدر من اإلسهامات العلمية لألمة املسلمة وللعالم بأسره.

املراجع:

ً
أوال :الكتب واألبحاث:
 .1البخاري ،اإلمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ( .)1993الجامع املسند املختصر من حديث رسول هللا ﷺ وسننه وأيامه.
(دمشق :دار ابن كثير) .ط.5
 .2الترمذي ،أبو عيس ى محمد بن عيس ى بن سورة (د.ت) .الجامع املختصر من السنن عن النبي ﷺ ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه
العملَّ .
(عمان :بيت األفكار الدولية).
 .3ابن تيمية :أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ( .)2000التحفة العراقية في األعمال القلبية .تحقيق وتعليق :د .يحيى الهنيدي.
(الرياض :مكتبة الرشد) .ط.1
 .4ابن تيمية :أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ( .)1991مجموع الفتاوى .جمع وترتيب :عبد الرحمن بن قاسم العاصمي( .الرياض :دار
عالم الكتب).
 .5ابن جرير الطبري .أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد .)2000( .جامع البيان في تأويل آي القرآن .تحقيق :أحمد ومحمود شاكر.
(بيروت :مؤسسة الرسالة) .ط.1
 .6ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي( .د.ت) .بذل املاعون في فضل الطاعون  .تحقيق :أحمد عصام الكاتب( .الرياض :دار العاصمة).
 .7الحفناوي ،هالة ( .)2020سيكولوجيا األوبئة( .مقال منشور في املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة-اإلمارات).
 .8أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني (1424ه) .السنن .تعليق :ناصر الدين األلباني( .الرياض :مكتبة املعارف) .ط.2
 .9زيادة ،خالد الس ي .أنماط السلوك بعد جائحة كورونا .بحث منشور للمؤتمر العلمي لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة -جامعة
املنوفية -مصر
 63د .املحمود :تيسير ملعة االعتقاد ،ص.231
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 .10السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ( .)2000تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان .تحقيق :د .عبد الرحمن بن معال اللويحق.
(بيروت :مؤسسة الرسالة) .ط.1
 .11الشوبكي ،محمود يوسف ( .)2002مفهوم التصوف وأنواعه في امليزان الشرعي .مجلة الجامعة اإلسالمية.)2(10 :
 .12الشوكاني ،محمد بن علي ( .)1991فتح القدير .بيروت :دار الخير .ط.1
 .13العبداللطيف ،عبد العزيز بن محمد ( .)2011نواقض اإليمان القولية والعملية .الرياض :مدار الوطن .ط.4
 .14ابن فارس ،أبو الحسين أحمد .)1994( .املقاييس في اللغة .تحقيق :شهاب الدين أبو عمرو( .بيروت :دار الفكر) .ط.1
 .15القرطبي ،أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم ( .)1996املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم .تحقيق وتعليق :محيي الدين
ّ
مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال .دمشق :دار ابن كثير .ط.1
 .16ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي (1433ه) .الطب النبوي( .جدة :دار السالم للنشر والتوزيع).
 .17ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي (د.ت) .إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .تحقيق :محمد عزيز شمس.
جدة :دار عالم الفوائد.
 .18ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي .مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .تحقيق :عبد الرحمن بن
حسن بن قائد .جدة :دار عالم الفوائد.
 .19ابن ماجه ،أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي( .دمشق :دار إحياء الكتب العربية) .بدون تاريخ نشر.
 .20محمد ،نوفل قحطان وم .م .ياسر محمد حمود ( .)2020تطبيق تمرينات اليوغا أثناء الحجر املنزلي وتأثيرها على التفكير السلبي
واإليجابي لطالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة لكلية املعارف .بحث منشور (ضمن مجلة كلية املعارف الجامعة -العراق
العدد" 31خاص -املؤتمر الدولي العلمي العاشر االفتراض ي" )2020/8/4
 .21املحمود ،عبد الرحمن بن صالح ( .)2011تيسير ملعة االعتقاد لإلمام ابن قدامة املقدس ي .الرياض :مدار الوطن للنشر .ط.2
 .22ابن منظور ،محمد بن مكرم ( .)1994لسان العرب( .بيروت :دار صادر) .ط.3
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Abstract: This research adopts a descriptive and analytical approach.
The epidemic has swept the world over the past two years. Which shut down many people's activities.
It is important to study this matter and its impact on the people. Some Infractions affecting the
Muslim's belief and faith. Therefore, I choose study these Infractions in a scientific.
Particpation in the special edition of the International Journal of Specialized Islamic Studies.
The Study objectives: Knowing the difference between disease, epidemic and pandemic, introducing
a legitimate approach to dealing with epidemics, Statement the Infractions of belief which people fall
during the time of epidemics, highlighting what people should be doing at the time of pandemics.

Keywords: Infraction; Belief; Faith; Destiny; Confidence; Pessimism; Despair; Diseases; Epidemics;
Corona.
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