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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

Employer-Sponsored Life Insurance Plan:  
Status of Interest-Bearing Transactions Between Non-Muslims 

Introduction 

Insurance dates to 4,000 BCE Babylon, where financiers granted marine loans for cargo with the 

provision of not repaying if the shipment was lost at sea, with the interest on the loan covering the 

risk of the insurance.i  The Encyclopedia Britannica defines insurance as “a device to handle risk.  

Its primary function is to substitute certainty for uncertainty as regards the economic cost of 

disastrous events.”ii 

Scholars of the past and present have analyzed the concept of insurance, especially life insurance, 

and clearly stated its impermissibility due to several reasons, including ribā (interest) and gharar 

(gross uncertainty).iii  However, most analyses discussed the common form of insurance, where one 

contributes toward the purchase of a coverage, as opposed to a cost-free benefit provided by an 

employer.   

Employer-Sponsored vs. Supplemental Life Insurance 

Most employers offer a cost-free basic life insurance plan to employees as a standard benefit, with 

the option for an employee to purchase supplemental life insurance for increasing one’s coverage.  

There exists no doubt about the impermissibility of the latter, as explained in innumerable fatwas, 

but the former requires further analysis, specifically on the following points: 

1. Since the employee does not contribute to the employer-sponsored basic life insurance, 

does the Sharia consider it the same as an impermissible, voluntary life insurance? 

2. If the employer requires that the employee opt-in to receive this benefit, does the 

employee’s opting in mean a voluntary acceptance of insurance, as opposed to the 
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involuntary nature of the benefit when an employer automatically enrolls its employees into 

the program? 

3. Employers contract life insurance providers to provide such benefits.  Does the 

impermissible contract between the employer and the life insurance provider affect the 

ruling of the benefit received by the employee? 

4. In the case of an employee’s death, is it allowed for the beneficiary to accept the insurance 

payout and would the laws of inheritance apply? 

To answer these questions, one must first analyze whether the Sharia binds non-Muslim 

companies to abide by its laws of financial transactions. 

Applicability of Sharia on Non-Muslims 

Muslim scholars disagreed on the principle of whether the Sharia holds non-Muslims accountable 

for all of its legal rulings, including matters of worship.  The Transoxiana (mā warāʾ al-nahr) 

school of the Ḥanafīs, Imam Shāfiʿī, and a narration of Imam Ahmad ibn Hanbal do not hold non-

Muslims accountable for all legal rulings, while the Iraqi school of the Ḥanafīs, one narration of 

Imam Ahmad, and the majority of Shāfiʿī and Mālikī scholars opine that all legal rulings of the 

Sharia apply on non-Muslims, as well.iv   

Although Allah Taʿālā may question the non-Muslims in the Hereafter for not adhering to Sharia 

laws pertaining to financial transactions, it does not render their non-Sharia-compliant transactions 

in non-Muslim lands as invalid or lacking effect.v  Hence, although the non-Muslims must also 

abstain from interest, in concept, any interest-bearing transactions between the non-Muslims in 

non-Muslim lands have the legal effect of transfer of ownership.  If a non-Muslim acquires wealth 

through interest-bearing or otherwise non-Sharia compliant transactions in such countries, he 

owns that wealth and a Muslim may accept money, considered pure and permissible for him, from 

that non-Muslim in an independent transaction.vi   

Analysis of an Involuntary Insurance Payout 

Since a Muslim employee does not pay for the employer-sponsored life insurance, he does not 

enter into an impermissible insurance contract.  Rather, the employer, as part of its benefits 

package, offers to gift a certain amount of money to the designated beneficiary in the case of the 

employee’s death during the term of the employment.  If an employee must voluntary opt-in to 

receive this employer-sponsored benefit, he may do so, as it simply indicates his acceptance of the 

benefit, not any purchase of an insurance plan.  In the case of the employee’s death, the beneficiary 

considers the payment as a gift from the employer, irrespective of who provides the payment check, 
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and regards the money as pure and permissible to accept.vii  Since the employer provides the gift to 

the beneficiary after the employee’s death, the payment does not form part of the ownership of the 

employee at any point and, hence, the laws of inheritance do not apply on it.  Rather, the 

beneficiary owns full rights over the payment.   

Conclusion 

The Sharia bases its rulings on the essence of financial transactions, not the names one gives to it.  

An employer-sponsored life insurance does not meet the definition of the impermissible insurance 

contract, but rather falls under the rulings of a gift.  How non-Muslim parties in non-Muslim 

lands acquired the wealth to make the gift payment does not concern the beneficiary.  The 

employee may opt into accepting this gift as part of his benefits package, and the beneficiary may 

accept it.  

And Allah knows best.     
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i, "Insurance," University of Chicago (1981): vol. 9, pg. 647.Encyclopedia Britannica  

iipg. 645.Ibid,   

iii )زمزم ؛٢٨٩-١/٢٨٨: مسائل معاشي مسائل، فقهي جديد( 

 )فاروقية ؛١٦/٣٨٩: احلياة على �لتأمني يتعلق ما يف فصل الر�، �ب البيوع، كتاب  حممودية، فتاوى(

 )حقانية ؛٦/٢٢٠: الر� كتاب  حقانية، فتاوى(

iv  [والكفار خماطبون �ألمر �إلميان]...زاد يف األصل قوله و�ملشروع من العقو�ت كاحلدود والقصاص عند تقرر

أسبا�ا أل�ا للزجر وهم أليق �ا و�ملعامالت ألن املطلوب �ا أمر دنيوي وهم أليق �ا فقد آثروا الدنيا على العقىب 

  ؛ دار صادر)١/١٤٣املباين وتنقيح املعاين، خطاب الكفار:  (توضيح
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قال أبو بكر والكفار مكلفون بشرائع اإلسالم وأحكامه كما هم مكلفون �إلسالم وكذلك كان شيخنا أبو احلسن 

رمحه هللا يقول...فذمهم هللا على فعل الر� فدل على أ�م منهيون عنه يف حال الكفر مستحقون للعقاب عليه 

لعقاب ال يستحق إال برتك الواجبات (الفصول يف األصول، �ب القول يف األمر إذا تناول أحد أشياء على جهة وا

  ؛ العلمية) ١/٣٢٩التخيري، فصل يف حكم تكليف الكفار: 

  

م فينبغي [والكفار خماطبون �ألمر �إلميان و�ملشروع من العقو�ت واملعامالت]...وأما املعامالت فهي دائرة بيننا وبينه

أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا يف البيع والشراء واإلجارة وغريها سوى اخلمر واخلنزير فإ�ما مباحان هلم ال لنا 

  ؛ سعيد)٦٠-٥٩(نور األنوار، قبيل حبث خطاب الكفار �داء العبادات يف الدنيا: ص 

  

والعقو�ت واملعامالت و�لعبادات يف حق املؤاخذة ذكر اإلمام السرخسي ال خالف يف أن الكفار خياطبون �إلميان 

يف اآلخرة...أما يف حق وجوب األداء فكذلك عند العراقيني من مشاخينا رمحهم هللا تعاىل...ال عند مشايخ د�ر� 

  ؛ الفرفور)٧٤٣-١/٧٤١(التنقيح املطبوع �لتوضيح، فصل هل الكفار خياطبون بفروع الشريعة أو ال: 

  

خماطبون �لثالثة األول مطلقا إمجاعا أما العبادات فهم خماطبون �ا يف حق املؤاخذة يف اآلخرة اتفاقا  اعلم أن الكفار

أيضا...وأما يف وجوب األداء يف الدنيا فمختلف فيه (التوضيح، فصل هل الكفار خياطبون بفروع الشريعة أو ال: 

  ؛ الفرفور)١/٧٤٢

  

�إلميان �� ورسوله...كما أ�م اتفقوا أيضا على أن الكفار خماطبون اتفق العلماء قاطبة على أن الكفار مكلفون 

�لعقو�ت ومكلفون �ا...واتفق العلماء أيضا على أن الكفار خماطبون خبطاب الوضع يف املعامالت أي مكلفون �ا 

ء والرهن واإلجارة مبعىن أن عقودهم على األوضاع الشرعية يعترب سببا شرعيا لرتتب آ�رها عليهم كالبيع والشرا

وحنوها...والسبب يف تكليفهم �ملعامالت أن املعامالت قد قصد �ا احلياة الدنيوية واستمرارها فالكفار �ا أنسب 

أل�م آثروا احلياة الدنيا على اآلخرة...مث ما عدا ذلك مما ذكر� من فروع الشريعة كالعبادات مثل الصالة والصوم 

ق والعتق والظهار وحنو ذلك فهي حمل خالف بني العلماء...املذهب األول ذهب مجهور واحلج والزكاة وإيقاع الطال

العلماء من مالكية وشافعية كما هو الظاهر من مذهبهم وعامة أهل احلديث إىل أ�م خماطبون بفروع الشريعة مطلقا 

حنبل وإىل هذا ذهب بعض احلنفية أي مكلفون �ألوامر والنواهي كاملؤمنني وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد بن 

كاإلمام الكرخي واجلصاص وهو مذهب أكثر املعتزلة...املذهب الثاين ذهب أكثر احلنفية إىل أن الكفار غري خماطبني 
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بفروع الشريعة كاألوامر والنواهي وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا وقول اإلمام الشافعي رمحه 

  ؛ الفرفور)٧٤١-١/٧٤٠ح على هامش التوضيح، فصل هل الكفار خياطبون بفروع الشريعة أو ال: هللا (التصري

v وقد رسوال يكن مل أنه ويزعمون املبلغ يكذبون فإ�م �زل غري كأنه  حقهم يف اخلطاب ألن بينهم جبوازه حكمنا وإمنا 

 إمنا اخلطاب وشيوع عنهم قاصرا اخلطاب حكم فصار الذمة عقد ملكان �حلاجة أو �لسيف اإللزام والية انقطعت

 ذلك قبل فأما حقهم يف اخلطاب حكم ثبت أسلموا �ن ذلك اعتقدوا فإذا رسوال املبلغ كون  يعتقد من حق يف يعترب

 أيب عند فنقول القاعدة هذه ثبتت إذا ...الناسخ يثبت مل ما حقهم يف املنسوخ حكم بقي عنهم اخلطاب قصر ملا

 يفرق وعندمها ذلك �ىب اآلخر كان  إذا بينهما يفرق مل اإلسالم حكم وطلب القاضي إىل األمر أحدمها رفع إن حنيفة

 حلكم وانقاد األمر أحدمها رفع فإذا الذمة بعقد للوفاء كان  التعرض ترك ولكن �طال، كان  النكاح أصل ألن بينهما

 كإسالمهما  أحدمها إسالم فكان بينهما القاضي فرق أحدمها أسلم ولو أحدمها أسلم لو ما مبنزلة هذا كان  اإلسالم

 إىل أحدمها فرفع صحيحا كان  النكاح أصل يقول تعاىل هللا رمحه حنيفة وأبو كمرافعتهما  إليه أحدمها رفع فكذلك

 اعتقاده بل �عتقاده له الثابت االستحقاق إبطال يف اآلخر على حجة يكون ال اإلسالم حبكم ومطالبته القاضي

 يعلى وال يعلو اإلسالم فإن أحدمها أسلم إذا ما خبالف كان  ما على الصحة حكم فبقي اآلخر العتقاد معارضا يكون

 حكم فيثبت اإلسالم حلكم انقادا أل�ما رفعا إذا ما وخبالف منهما املسلم إلسالم معارضا اآلخر اعتقاد يكون فال

  ؛ املعرفة)٥/٤٠(املبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، �ب نكاح أهل الذمة:  له �نقيادمها حقها يف اخلطاب

  

 أو �ا الدخول قبل طلقها أو �ا ودخل جائز دينهم يف وذلك مهر غري على أو ميتة على نصرانية النصراين تزوج وإذا[

 يف وأما احلربيني يف قوهلما وهو هللا رمحه حنيفة أيب عند وهذا ]احلرب دار يف احلربيان وكذلك مهر هلا فليس عنها مات

 يف املثل مهر هلا هللا رمحه زفر وقال �ا الدخول قبل طلقها إن واملتعة �ا دخل أو عنها مات إن مثلها مهر فلها الذمية

 أن وهلما العموم على احلكم فيثبت عاما وقع الشرع وهذا �ملال إال النكاح ابتغاء شرع ما الشرع أن له أيضا احلربيني

 أحكامنا التزموا أل�م الذمة أهل خبالف الدار لتباين منقطعة اإللزام ووالية اإلسالم أحكام ملتزمني غري احلرب أهل

 يلتزمون ال الذمة أهل أن هللا رمحه حنيفة وأليب الدار الحتاد متحققة اإللزام ووالية والز� كالر�  املعامالت إىل يرجع فيما

 عنهم منقطع ذلك وكل و�حملاجة �لسيف اإللزام ووالية املعامالت يف خالفه يعتقدون وفيما الد��ت يف أحكامنا

 والر� كلها  األد�ن يف حرام ألنه الز� خبالف احلرب كأهل  فصاروا يدينون وما نرتكهم �ن أمر� فإ� الذمة عقد �عتبار

(اهلداية، كتاب النكاح، �ب  عهد وبينه بيننا فليس أرىب من أال والسالم الصالة عليه لقوله عقودهم عن مستثىن

  ؛ شركة علمية)١/٣٣٨املهر: 
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 �ب يف املشروع كالمه  وحاصل ]العموم على احلكم فيثبت[ �ملعامالت خماطبون والكفار املعامالت �ب من النكاح

 أحكام يلتزموا مل احلرب أهل وقاال العموم على حكمه يثبت كذلك  كان  ما وكل العموم على �ملال االبتغاء النكاح

 خبالف[ الدارين بتباين الوالية انقطع وقد �لوالية إال إلزام وال �إللزام إال عليهم للحكم يكون وال ظاهر وهو اإلسالم

 والر� كالز�  فكان منهم وجد وقد الذمة بعقد االلتزام ألن ]املعامالت إىل يرجع فيما أحكامنا التزموا أل�م الذمة أهل

 حنيفة وأليب[ الدار الحتاد متحققة اإللزام والية لكن يلتزموا مل أ�م سلمنا ولئن احلد عليهم ويقام ذلك عن ينهون فإ�م

 كبيع  أيضا ]املعامالت يف خالفه يعتقدون وفيما[ والصالة كالصوم  الد��ت يف ]أحكامنا يلتزمون ال الذمة أهل أن

 نرتكهم �ن أمر� فإ�[ الذمة بعقد عنهم النقطاعها مبوجودة وليست ]واحملاجة �لسيف اإللزام ووالية[ واخلنزير اخلمر

 والر� كالز�  قوهلما عن جواب ]الز� خبالف[ وقوله الوالية وانقطاع االلتزام عدم يف ]احلرب كأهل  فصاروا يدينون وما

 الصالة عليه لقوله عقودهم عن مستثىن والر�[ عليه يرتكوا حىت دينهم يكن فلم األد�ن مجيع يف حرام الز� أن ووجهه

(العناية، كتاب النكاح، �ب املهر:  استثناء حرف ال تنبيه حرف أال ]عهد وبينه بيننا فليس أرىب من أال والسالم

  ؛ الفكر)٣٨٦-٣/٣٨٥

  

 احلر وكذا هلا مهر فال عنها مات أو قبله طلقت أو فوطئت عندهم جائز وذا مهر بغري أو مبيتة ذمية ذمي نكح ولو[

 إن مثلها مهر فلها الذمية يف وأما احلربيني يف قوهلما وهو هللا رمحه حنيفة أيب قول وهذا احلرب دار يف أي ]مثة بيان

 يف املثل مهر هلا زفر وقال هللا رمحه الشافعي قول وهو �ا الدخول قبل طلقها إن واملتعة عنها مات أو �ا دخل

 ووالية اإلسالم أحكام ملتزمني غري احلرب أهل أن وهلما املال بغري يشرع مل والنكاح عام اخلطاب ألن أيضا احلربيني

 النكاح يف النفقة استحقاق من عليهم جارية اإلسالم أهل أحكام فإن الذمة أهل خبالف الدارين لتباين منقطعة اإللزام

 وغريها والر� والز� ثال� واملطلقة احملارم نكاح وحرمة البلوغ خيار وثبوت الصحيح و�لنكاح �لنسب والتوارث والعدة

 يف أحكامنا يلتزمون ال الذمة أهل أن هللا رمحه حنيفة وأليب االلتزام حتقق مع اإللزام والية حتققت وقد األحكام من

 اإللزام ووالية وبيعهما اخلنزير وأكل اخلمر شرب من مننعهم ال وهلذا املعامالت من خالفه يعتقدون وفيما الد��ت

 فال احلرب كأهل  فصاروا يدينون وما نرتكهم أن أمر� فإ� الذمة عقد �عتبار عنهم منقطع ذلك وكل واحملاجة �لسيف

  ؛ الكربى)٢/١٥٩(تبيني احلقائق، كتاب النكاح، �ب املهر:  عنهم السيف ورفع �لرتك األمر بعد للمحاجة فائدة

  

 ملتزمني غري احلرب أهل أن وهلما العموم على احلكم فيثبت عاما وقع الشرع ألن الكل يف املثل مهر أوجب وزفر

 املعامالت إىل يرجع فيما أحكامنا التزموا أل�م الذمة أهل خبالف الدارين بتباين منقطعة اإللزام ووالية اإلسالم أحكام
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 وفيما الد��ت يف أحكامنا يلتزمون ال الذمة أهل أن حنيفة وأليب الدارين الحتاد متحققة اإللزام ووالية والر� كالز�

 أمر� فإ� الذمة عقد �عتبار عنهم منقطع ذلك وكل واحملاجة �لسيف اإللزام ووالية املعامالت يف خالفه يعتقدون

(البحر  عقودهم من مستثىن والر� كلها  األد�ن يف حرام ألنه الز� خبالف احلرب كأهل  فصاروا يدينون وما برتكهم

  ؛ دار الكتب اإلسالمي)٣/٢٠١الرائق، كتاب النكاح، �ب املهر: 

  

 منها خالفه يعتقدون ما الذمة بعقد ملتزمني ليسوا بل املعامالت يف أحكامنا التزموا إ�م القائلة املقدمة منع حاصله

 بذلك احلرب أهل من أوىل الذمة لأه فصار يدينون وما نرتكهم بل �لزامهم نؤمر ومل يلتزموا فلم... عليهم شرط ما إال

 مستثىن ألنه الر� خبالف بتقريرها وأمر� الشرعية املنعة الذمة أهل يف واملانع �دمها، وأمر� احلسية املنعة فيهم املانع ألن

  ؛ الفكر)٣/٣٨٦(فتح القدير، كتاب النكاح، �ب املهر:  عقودهم من

vi  ،؛ زمزم)٥/٥٨٩الفصل الثاين: (فتاوى دار العلوم زكر�، كتاب اهلبة  

؛ مكتبة ٣٩٠-٤/٣٨٦(إمداد األحكام، كتاب احلظر واإل�حة، �ب معامالت املسلمني �هل الكتاب واملشركني: 

  دار العلوم كراتشي)

vii  :؛ زمزم)٣٦٥-٥/٣٦٤(فتاوى دار العلوم زكر�، كتاب البيوع، أبواب الر�، الباب األول  


