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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 إنجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أوال :شروط النشر العامة:

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد والتمويل اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا
عروضا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص.
أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم
ً
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى ،ويوثق
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء َأنُرشت أم مل تنرش.
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن كتايب بذلك من مدير التحرير.
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ اإلجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل املجالت
املتعاونة.
6ـ تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.
 - 7حيق هليئة التحرير إجراء التعديالت الشكلية عىل البحث وفق سياسات النرش يف املجلة.
 - 8ال تتقاىض املجلة أي رسوم للنرش وال تقدم أي مكافآت لألبحاث املنشورة إال يف حالة االستكتاب.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة:

 - 1رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها:
أ اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علم ًيا وفكر ًيا.
ب ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث
ج معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية
د مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية.
 - 2حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل:
أ سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية.
ج الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
 - 3أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك املراجع واملالحق.
 - 4حجم اخلط ونوعه:
أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط)Traditional Arabic( .
ب أما البحوث املكتوبة باإلنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط)Times New Roman( .
 - 5يرفق البحث بملخص باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة؛ ويتضمن
امللخص ما ييل :موضوع البحث وأهدافه ومنهجه وأهم النتائج والتوصيات إضافة إىل الكلامت املفتاحية.
ُ - 6يقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت:
أ املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن وجدت)،
وهيكلة البحث.
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة
ب متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
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ج احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات)
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 - 7يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف ،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه ،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن آخر
من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت:
– بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
– بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -تكتب اآليات القرآنية كتابة ،ال ً
نسخا من الربامج اإللكرتونية ،ويشار إىل اسم السورة ورقم اآلية يف اهلامش.
هـ -يراعى عند ختريج األحاديث النبوية الرشيفة بعد ذكر اسم املرجع إضافة اسم الكتاب واسم الباب ورقم احلديث.
و -يراعى عند االستشهاد من الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ذكر تاريخ استعراض املصدر من املوقع.
ز -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره.
ح الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل:
ترقيم
– تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم ً
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.
ً
ترقيم متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
– تدرج اجلداول يف املتن وترقم
ً

اجلدول.
ط تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث وترتب ترتي ًبا هجائ ًيا ويفصل بني املراجع باللغة العربية واإلنجليزية.
ك -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)editor@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل.
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش الورقية أو
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
اإللكرتونيةّ ،إل بإذن كتايب من مدير التحرير.
تنرش البحوث املقبولة حسب اإلجراءات املتبعة عىل املوقع الرسمي للمجلة.ـ إذا تم نرش البحث فريسل للباحث خطاب النرش مع نسخة إلكرتونية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
لقد أولت قواعد ومبادئ الرشيعة اإلسالمية اهتامم ًا كبري ًا بشأن العلم والبحث العلمي،

ودعت إىل التفكر والتدبر يف اآليات الكونية واحلقائق العلمية ،وحثت عىل بذل اجلهد

ودراسة العلوم الفلكية والطبيعية واالجتامعية بفروعها ،وتوجيه الطاقات إىل البحث الدقيق

يف كافة جماالت وأمور احلياة من أجل الوصول إىل نتائج تفي بحاجة املجتمع وتسهم ببنائه
وتطوره ،وهبذه الدافعية نشطت وازدهرت فنون العلم واملعرفة يف ظل احلضارة اإلسالمية
وأصبحت منارة يستضاء هبا ومرجع ًا للحركة العلمية والنهضة املعرفية.
وإن املتتبع ملسرية التطور واالزدهار يف عاملنا اليوم والسباق التكنولوجي يف تشكيل بنية
وصورة املستقبل يدرك يقين ًا أثر البحث العلمي املتخصص وإسهامه الكبري يف حتقيق ذلك

االرتقاء ،وأمهية ارتباط املجتمع بكافة قطاعاته الصحية والصناعية واالقتصادية وغريها

بالبحث العلمي املنهجي الرصني ،ورضورة تبني احلركة البحثية ودعمها للنهوض بنتاجها
وحتقيق أهدافها.

ولقد سعت «جملة بيت املشورة» إىل نرش النتاج العلمي املميز ضمن ختصصها إسهام ًا منها
يف تطوير وهنضة علوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،ودع ًام ملؤسساته التطبيقية ،وتنمية
والقراء ،وجتويده وفق معايري الضبط
املجتمع من خالل إتاحة حمتواها املعريف للباحثني
ّ
العلمي املعتمدة دولي ًا.
ويطيب لنا أن نقدم لكم العدد الرابع عرش من «جملة بيت املشورة» ،والذي تضمن بح ًثا حول

مؤرشات احلوكمة يف دول منظمة التعاون اإلسالمي،ودراس ًة لعقد الـتأمني التعاوين وتكييفه
ٍ
دراسة لتعليامت احلوكمة الرشعية ملؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية
الفقهي ،باإلضافة إىل

يف الكويت ،كام ضم العدد دراس ًة لضوابط االجتهاد يف النوازل الوقفية متناوالً جائحة كوفيد
 19نموذج ًا ،وبح ًثا حول معايري فرز االستثامر احلالل متناوالً حالة أسواق األسهم اخلليجية.

ونؤكد للسادة الباحثني واملتخصصني اهتاممنا وترحيبنا بآرائهم ومقرتحاهتم ،وحرصنا عىل

كل ما فيه تطوير وازدهار املجلة ،لتحقيق رسالتنا وأهدافنا النبيلة ،سائلني اهلل تعاىل التوفيق
والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
23
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أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين
أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه والتشريع ورئيس برنامج ماجستير القضاء الشرعي بجامعة
الخليل – فلسطين

ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/4 /3م ،واعتمد للنشر في 2020/ 5/20م)
https://doi.org/10.33001/M011020201476

الملخص

بحثت الدراسة موضوع ًا معارص ًا هو «تكييف عقد التأمني التعاوين» الذي
هو أصل اخلالف يف حكم التأمني بنوعيه التجاري والتعاوين ،فحسمه حيسم
حكمهام ،فبحثت -متبعا املنهج الوصفي والفقهي املقارن -معنى تكييف عقد
التأمني ،ومرشوعية الـتأمني ،وحترير حمل النزاع يف تكييف التأمني التعاوين ،وآراء
العلامء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ومناقشتها ،وتوصل الباحث إىل تكييف
مبتكر جديد لعقد التأمني التعاوين بأنه (تربع فيه معنى املعاوضة) حيث قسم
الباحث العقود إىل معاوضة حمضة ،وتربع حمض ،وما غلب فيه التربع ،وما غلبت
فيه املعاوضة ،والعربة يف احلكم للغالب الشائع ال للنادر ،وعقد التأمني التجاري
87

تكييف عقد التأمني التعاوين
دراسة فقهية مقارنة
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معاوضة حمضة أو يندر فيها التربع ،فيأخذ أحكام املعاوضة ،ويغلب التربع عىل
عقد التأمني التعاوين وتندر فيه املعاوضة ،فيأخذ أحكام التربع الذي يغتفر فيه ما
ال يغتفر يف املعاوضة.

الكلمات المفتاحية :تكييف ،عقد ،تأمني تعاوين.
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Adaptation of the Cooperative Insurance Contract
A Comparative Jurisprudential Study

تكييف عقد التأمني التعاوين
دراسة فقهية مقارنة

Ayman Abdelhamid Albadarin

Associate Professor, Head of The Department of Jurisprudence and Legislation and the
Master of Sharia, Program Judiciary College of Sharia, Hebron University – Palestine

ABSTRACT
The study focused on a contemporary topic, “adaptation of the insurance
contract”, which is the root of the dispute in the provision of insurance in
both its commercial and cooperative types, so its precision shall resolve the
ruling of the both of them. In this study- Using the descriptive, and juristic
approach- I reviewed the meaning of adaptation of cooperative insurance, its
legitimacy, compilation of the point of difference in adaptation of cooperative
insurance contract, opinions of the scholars related to adaptation of cooperative
insurance contract and their deliberation. The researcher came up with an
innovative new adaptation for the cooperative insurance contract that (it is
donatory comprising of compensatory) where he divided the contracts into
pure compensation, pure donation, predominantly donation and predominantly
compensation. To be noted, the ruling follows the prevailing and predominant,
not the rare, The commercial insurance contract is purely a compensative, or
the charitable part is rare in it, so the rules of compensation are applicable. As
for the cooperative insurance contract it is more charitable than compensative,
so it follows the rulings of charity in which those relaxations are in play which
are not in the compensatory.
Keywords: Adaptation, contract, cooperative insurance.
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المقدمة

إن أول رشكة تأمني تكافيل تعاوين أسست يف السودان ،أنشأها بنك فيصل
اإلسالمي عام 1977م ،لكن املتتبع لتأريخ نشأة فكرة التأمني ليجدها قديمة ترجع
إىل عهد رسول اهلل (صىل اهلل عليه وسلم) ،فعن أيب موسى ،قال( :قال رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وسلم) :إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو ،أو قل طعام عياهلم
باملدينة ،مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد ،ثم اقتسموه بينهم يف إناء واحد،
بالسوية ،فهم مني وأنا منهم)(((.
ونجد شواهد قديمة يف الفقه اإلسالمي عىل وقوع فكرة التأمني بني التجار ،ففي
أواسط القرن الثامن عىل عهد القايض أيب عثامن سعيد العقباين وقعت مسألة
تسمى بقضية جتار البز (احلرير) مع احلاكة ،وذلك أن جتار البز رأوا توظيف مغارم
خمزنية ثقيلة عليهم ،فتواطئوا عىل أن كل من اشرتى منهم سلعة وضع درمها عند
رجل يثقون به ،فإذا جتمع مبلغ كبري استعانوا به عىل سداد املغارم ،وأراد احلاكة
منعهم بدعوى أنه يرض هبم ،وينقص من ربحهم ،فحكم العقباين بإباحة ذلك
برشط أن ال جيرب واحد من التجار عىل دفع الدرهم ،ومل يتعرض لعلة الغرر أو
كون بعضهم ينزل أكثر من اآلخر لتفاوهتم يف متاجرهم سعة وال ضيقا ملا يف ذلك
من املصلحة املرسلة ،وما قال أحد منهام بفساد هذه املعاملة ،أو ادعى فيها قامرا
أو غررا لعدم قصدمها ،ومن أصول الفقه أن األعامل بمقاصدها ،بل أفتى البعض
باملنع نظرا إىل ترضر احلاكة بالدرهم بدعوى أنه ينقص من الثمن يف مآل األمر،
قال احلجوي معلق ًا عىل فتوى القايض العقباين« :وبتأمل هذه الفتوى يظهر لك
أهنا سواء مع قضية الضامن ومها كصناديق التوفري للموظفني والتعاون والتقاعد
اجلاري عمل األمم عليها يف أقطار الدنيا»(((.
ورضب املالكية واقعة تدل عىل أصل فكرة التأمني فيمن اشرتى من رجل داره
((( أخرجه مسلم .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت)1944/4( ،
العريب بن حممد احلجوي الثعالبي ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
((( احلجوي الفايس ،حممد بن احلسن بن
ّ
الطبعة األوىل1416 ،هـ1995 -م (.)568-567/2
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ومع أن أكثر علامء العرص عىل حل التأمني التعاوين وحتريم التجاري إال أن التشابه
بينهام كبري ،وهذا التشابه أدى إىل حصول اخلالف يف حكم التأمينني ،فنرى كثريا

الرعيني ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،دار الفكر ،الطبعة
((( احلطاب ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس ُّ
الثالثة1412 ،هـ 1992 -م.)509/3( ،
((( ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ،حاشية ابن عابدين (رد املحتار) ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية،
1412هـ 1992 -م)170/4( ،
((( بلتاجي ،حممد ،عقود التأمني من وجهة الفقه اإلسالمي ،دراسة مستوعبة لكافة وجهات النظر يف عقدي التأمني التجاري والتعاوين ،مكتبة األمني
القاهرة الطبعة األوىل1421/هـ ،ص.194-193
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عىل أن ينفق عليه حياته فإنه يرجع عليه بالنفقة التي دفع إليه ويفسخ البيع((( ،وهو
ما يسمى اليوم التأمني حلال البقاء براتب عمري ،وتقوم فكرته أن يدفع شخص
مبلغا معينا عىل أن يأخذ راتب ًا مدى حياته.
ويف عهد ابن عابدين كان التأمني مشتهرا منترشا باسم السوكرة ،فقد جرت عادة
التجار إذا استأجروا مركبا من حريب يدفعون له أجرته ،ويدفعون أيض ًا ماال
معلوما لرجل حريب مقيم يف بالده ،يسمى ذلك املال :سوكرة عىل أنه مهام هلك
من املال الذي يف املركب بحرق أو غرق أو هنب أو غريه ،فذلك الرجل ضامن
له بمقابلة ما يأخذه منهم ،وله وكيل عنه مستأمن يف دارنا يقيم يف بالد السواحل
اإلسالمية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من ماهلم يف
البحر يشء يؤدي ذلك املستأمن للتجار بدله متاما(((.
وما ذكره ابن عابدين أشبه ما يكون بالتأمني البحري ،وقد منعه ابن عابدين؛
ألن الضامن فيه التزام ما مل يلزم ،واحلريب املؤمن عنده ليس صاحب السفينة فال
يكون مو َدعا ليضمن ،ولو كان الضامن صاحب السفينة فهو أجري مشرتك وهو
واملو َدع غري ضامنني رشع ًا ما ال يمكن التحرز عنه ،وليس فيه تغرير ليكون من
قبيل تضمن الغار.
واحلقيقة أننا لو تصفحنا الفقه اإلسالمي بنظرة فاحصة فإننا نجد فيه مسائل تناظر
الفكرة العامة للتأمني التعاوين باعتباره وسيلة تكافلية لتوزيع اخلسائر التي تلحق
بالفرد عىل جمموعة متضامنة من األفراد ،وهو ما كان وراء اتفاق اجلمع الكبري من
الفقهاء الذين رأوا بحق أن التأمني التعاوين يتفق مع قواعد الرشيعة ونصوصها(((.
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من املعارصين أباحوا التأمينني أو حرمومها معا ،وألن التأمني مسألة مستجدة فإن
مبني عىل تكييفه الفقهي ببيان حقيقته ال َع ْق ِد َّية ،وقد اختلف املعارصون يف
حكمه ٌّ
فشمرت
تكييفه بتكييفات بعضها ظاهر البطالن وبعضها اآلخر ال خيلو من النقدَّ ،
عن ساعد اجلد إلجياد تكييف جديد جيمع حسنات التكييفات ويسلم من مثالبها،
وهو ما وصلت إليه بحمد اهلل ،ومع ذلك يبقى اجتهاد برشي قابل لألخذ والرد،
ولبنة حتتاج ما فوقها إلكامل بنيان االقتصاد اإلسالمي ورفعته.

أهمية الموضوع:
تكمن أمهية املوضوع ببحثه سبب وأصل اخلالف بني املعارصين يف حكم عقد
التأمني وخاصة التعاوين ليكون بديال رشعيا عن التأمني التجاري الذي حرمه
األكثر ،فتكييف عقد التأمني يضع املجهر عىل الفرق اجلوهري بني التأمينني؛ ألن
اختالفهام يف التكييف يؤدي إىل اختالفهام يف احلكم.
كام أن موضوع تكييف عقد التأمني التعاوين الذي اختلفت فيه أنظار املعارصين ملا
فيه من دقة وعمق حيتاج مزيدا من الدراسات التي تتم بنيانه وحتكم أصله وفرعه،
فهذه املسألة اليوم بحاجة إىل نظرة رشعية ثاقبة بعني العدل ،ال بعني الرضا ،وال
بعني السخط وفق ميزان الرشع احلنيف الذي وجد حلل مشاكل البرشية يف مثالية
واقعية بعيدة عن املثالية املجردة والتضييق العقيم ،هذا ما حياول هذا البحث
حتقيقه من خالل بحث هذه املعضلة اخلطرية.

الدراسات السابقة وما امتاز هذا البحث عنها:
أصلت للتأمني
إن تكييف عقد التأمني ُبحث عىل ُعجالة يف غالب املؤلفات التي َّ
التعاوين ،وقد أفرد قلة من الباحثني تكييف عقد التأمني التعاوين بالبحث ومما
وقفت عليه من هذه األبحاث:
 التكييف الرشعي للتأمني التعاوين اإلسالمي ،للدكتور عثامن اهلادي إبراهيم،92
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نرش يف الدورة العرشين ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،عام 2012م ،حيث
جعله يف حمورين :األول :التكييف الرشعي للتأمني التعاوين اإلسالمي ،والثاين:
بيان أحكام التأمني عىل احلياة والسيارات .وقد ساق يف املحور األول رأي عدد
من املعارصين يف تكييف عقد التأمني التعاوين عىل غري سنن الرتتيب املوضوعي
وإنام يذكر اسم العامل أو اجلهة الفقهية كاملجمع الفقهي -مثال -ويبني ما قاله كل
واحد منهم عىل حده يف التأمني من حيث تكييفه ومرشوعيته وأهم ما استدل به
هذا العامل أو اجلهة ،ثم تكلم عن حديث األشعريني ،وعرف التأمني بأن عقد يقوم
عىل االلتزام بدفع مبلغ معني عىل سبيل التربع لتعويض املترضرين عىل أساس
التكافل ،وأن موضوعه هو التزام املستأمنني بتحمل املخاطر عىل سبيل التربع،
ثم تكلم عن األسس التي تقوم عليها رشكات التأمني التكافيل وهي الوكالة
واملضاربة ،والتربع ،والوقف ،باعتبارها صيغ جديدة يمكن أن يبنى عىل بعضها
التأمني التعاوين عوضا عن الصيغة الشائعة اليوم ،ثم ختم بحثه بالفروقات
اجلوهرية بني التأمني التكافيل والتأمني التجاري.
 التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية للدكتور رياضمنصور اخلليفي ،وقد نرش يف جملة الرشيعة والقانون يف العدد  33من شهر يناير
من عام 2008م ،وقد بني يف مبحثه األول أن العالقة املالية فيام يدفعه املشاركون
املؤمن عليهم إىل صندوق التكافل هي عالقة مشاركة تكافلية غري ربحية وأساسها
الفقهي عقد اهلبة يف الرشيعة اإلسالمية ،ثم تكلم يف املبحث الثاين عن العالقة
بني دافعي أقساط التأمني من املشرتكني وهيئة املسامهني ،وبني يف املبحث الثالث
العالقة بني املؤسسني وصندوق املسامهني من محلة األسهم يتمثل يف عقد الرشكة
فقط ،ويف املبحث الرابع بني كيف ينتج الفائض التأميني وكيف يوزع.
 التأمني اإلسالمي التكييف املحل ورد الشبه ،للدكتور موسى القضاة ،وقدنرش يف مؤمتر التأمني التعاوين الذي عقد بالتعاون بني املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب واجلامعة األردنية وجممع الفقه اإلسالمي الدويل واإليسيسكو ،عام
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2010م ،ومل يقارن يف فصله األول -الذي تكلم فيه عن تكييف عقد التأمني -بني
آراء العلامء ،بل اقترص -تقريب ًا -عىل بيان رأيه الشخيص يف تكييف عقد التأمني

وتأصيله ،وتوصل إىل أنه عقد معاوضة تعاونية ،وعرفه بأنه عقد يتم بني طرفني

بحيث يقدم طرف لآلخر ماال ال بقصد االسرتباح منه وإنام بقصد حتقيق التعاون

املتمثل بتحقيق النفع لطفري العقد أو أحدمها ،وتكلم يف الفصل الثاين من بحثه
عن حمل عقد التأمني التعاوين للوصول إىل ما جيوز وما ال جيوز أن يكون خطر ًا
مؤمن ًا عليه ،ويف الفصل الثالث تكلم عن شبهات التسوية بني التأمني التجاري
والتعاوين.

وقد امتاز بحثي هذا عن هذه األبحاث بميزات أبرزها:

1 .تكييف عقد التأمني تكييفا مبتكرا جديدا حيث كيفه الباحث بأنه (تربع فيه
معنى املعاوضة) فقد قسم الباحث العقود إىل معاوضة حمضة ،وتربع حمض،
وما غلب فيه التربع ،وما غلبت فيه املعاوضة ،وعقد التأمني التجاري معاوضة
حمضة أو يقل فيها التربع ،أما عقد التأمني التعاوين فيغلب فيه التربع وتندر
حرص الباحث
املعاوضة ،والعربة يف احلكم للغالب الشائع ال للنادر .فقد َ
يف هذا البحث عىل إجياد تكييف رشعي مطابق حلقيقة عقد التأمني التعاوين
خيتلف عن تكييف عقد التأمني التجاري يكون أقرب إىل روح الرشيعة وواقع
التأمني الذي جتريه مؤسسات التأمني احلالية وتكون سهام النقد عليه أقل
من غريه ،حيث مل يسلم أي تكييف من النقد يف خضم االجتهادات الكثرية
املتضاربة يف هذا املضامر الذي يدعي فيه كل وص ً
ال باحلق.
2 .أضاف البحث مناقشات مبتكرة للتكييفات ،تدعم مسائل هذا املوضوع،
وتعيل بنيانه بام خيدم االجتهاد الفقهي املعارص.
3 .مجع ما تناثر من آراء العلامء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ،وأبرز من قال
هبا من العلامء ،ومناقشتها ،وفق ترتيب موضوعي بجمع املتفق منها والتفريق
بني املفرتق.
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أسئلة البحث:
حياول البحث اإلجابة عن عدد من األسئلة أمهها:

1 .ما معنى تكييف عقد التأمني؟ وما أنواع عقد التأمني؟

3 .ما آراء العلامء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ومناقشتها؟ وما التكييف
املختار؟

4 .هل خيتلف التأمني التعاوين عن التجاري يف الشكل فقط أم باحلقيقة؟

وختمت البحث بأهم نتائج البحث وتوصيات الباحث.

مشكلة البحث:
حياول البحث حل اإلشكاالت التالية:

1 .التوافق الكبري بني التأمني التجاري والتعاوين من حيث الصورة واهلدف ،مما
دفع الباحث للبحث عن فرق جوهري ذايت حقيقي يصلح أن يكون مفرتقا
يف اختالف األحكام واآلثار بني التأمينني.

2 .االختالف الكبري بني املعارصين يف تكييف عقد التأمني التعاوين باعتباره:
التزاما بالتربع ،عقد هبة ،عقد معاوضة ،عقد تربع ،عقد مضاربة ،عقد

معاوضة تعاوين ،مما يدفعنا للسعي للموازنة بني هذه التكييفات للوصول إىل

التكييف األرجح أو اخرتاج تكييف جديد أقرب إىل واقع املعاملة ومقاصد

الرشيعة.

أهداف البحث:
هيدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:
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1 .بيان معنى تكييف عقد التأمني ،وحرص أنواعه دون االقتصار عىل صوره
الواقعية التي درج عىل ذكرها أكثر املعارصين

2 .حتديد أركان عقد التأمني التعاوين وحتليل عنارصه.

3 .حتقيق آراء الفقهاء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ،وعرض أدلتهم ،ومناقشتها
للوصول إىل التكييف الراجح بمحاولة إجياد تكييف جديد مبتكر يكون سامل ًا
من املعارضة أو بأن تكون سهام النقد عليه أقل من غريه عىل أقل تقدير.

منهجية البحث واصطالحه:
استخدم الباحث املنهج االستقرائي يف تتبع مذاهب الفقهاء وأدلتهم ،ثم املنهج
الوصفي يف بيان هذه اآلراء واألدلة ،ثم املنهج التحلييل النقدي هلا ،جاع ً
ال من
منهج البحث الفقهي اإلسالمي املقارن اخلاص ضابطا حاكام يف هذه العملية
النقدية الرتجيحية.

وسيكتفي الباحث يف ختريج األحاديث بتخرجيها من مصادرها األصلية بذكر
رقم اجلزء والصفحة فقط ،واحلكم عىل احلديث ما مل يكن يف الصحيحني.
وبينام يرى البعض أن يسمى التأمني التعاوين بالتأمني اإلسالمي ،يرى آخرون
أن استعامل مصطلح «التأمني التكافيل» أقرب إىل فكر الرشيعة اإلسالمية ،وأما
تسمية التأمني اإلسالمي بلقب التعاوين أو التباديل فإهنا ألقاب مستمدة من الفكر
التأميني التقليدي وتطبيقاته غري امللتزمة بالضوابط الرشعية ،ولذلك فإن هذه
االصطالحات ختتلف يف واقعها اختالف ًا جذري ًا عن نظام التأمني اإلسالمي(((.

ويرى الباحث -وهو ما جرى عليه يف بحثه -أن األوىل استعامل مصطلح «التأمني
التعاوين» بدال من «التأمني اإلسالمي» و«التأمني التكافيل»؛ ألن تسميته بالتأمني
اإلسالمي فيه حرص للحق يف اجتاه معني ،واحتكار وصف اإلسالم بصورة من

((( اخلليفي ،رياض منصور ،تقييم تطبيقات وجتارب التأمني التكافيل اإلسالمي ،ورقة علمية أعدت ألغراض ملتقى التأمني التعاوين املقام برعاية اهليئة
اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل بالكويت ،ص.2

96

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

تقسيم البحث:

قسمت البحث بعد التمهيد وبيان أمهية املوضوع وأسئلة البحث ومشكلته
وأهدافه ومنهجيته واصطالحه إىل ستة مباحث :املبحث األول :معنى تكييف
عقد التأمني .املبحث الثاين :أنواع عقد التأمني .املبحث الثالث :أركان عقد
التأمني التعاوين وعنارصه .املبحث الرابع :حتديد حمل اخلالف يف تكييف التأمني
التعاوين .املبحث اخلامس :آراء العلامء يف تكييف عقد التأمني التعاوين ومناقشتها.
املبحث السادس :الراجح يف تكييف عقد التأمني التعاوين .وختمت البحث بأهم
نتائج البحث وتوصيات الباحث.

المبحث األول :معنى تكييف عقد التأمين

التكييف لغة من كيف وهي كلمة موضوعة يستفهم هبا عن حال اإلنسان فيقال:
كيف هو؟ فيقال :صالح .وكيف :كيف األديم :قطعه ،والكيفة :القطعة .وكيف:
اسم معناه االستفهام(((.
التكييف الفقهي للمسألة اصطالحا :حتريرها وبيان انتامئها إىل أصل معني
معترب((( ،أي بإرجاعها إىل أصلها ال َع ْق ِدي الذي بنيت عليه وأسست منه جريا
مع قاعدة (العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين)؛ ألن معنى
((( ابن منظور ،أبو الفضل حممد بن مكرم بن عىل ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط 1414 - 3هـ ( .)312/9ابن فارس ،أمحد بن فارس بن
زكرياء القزويني الرازي ،مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م (.)150/5
((( قلعهجي ،حممد رواس ،وحامد قنيبي ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس ،الطبعة الثانية1408 ،هـ 1988 -م (ص.)143 :
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صور التأمني التي قد تتغري وتتطور يف الزمن القادم ،وقد يأيت عوضا عنها بدائل
أكثر مطابقة ألحكام الرشيعة اإلسالمية ،كام أن فيه نفي ًا إلسالمية اجتاه فقهي
يرى مرشوعية التأمني التجاري ،وألن يف تسميته «التأمني التكافيل» مصادرة عىل
املطلوب بتوجيه احلقيقة ال َع ْق ِد َّية هلذا ال َع ْقد ونوع تكييف له بأن فيه معنى الكفالة،
والتعبري بالتعاون أعم من ذلك لدخول كثري من العقود يف هذا املعنى حتى عقود
املعاوضات التي فيها معنى التعاون يف حتقيق احلاجات املتبادلة ،واهلل تعاىل أعلم.
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التكييف إرجاع ال َع ْقد إىل أصل معناه دون الوقوف عىل ظاهر مبناه ،وحقيقته
دون لفظه.
والعقود مجع عقد وهو لغة نقيض احلل ،ويراد به العهد ،وهي أوكد العهود(((،
شد ِ
ويدل عىل ٍ
وشدَ ِة وثوق( ،((1واصطالح ًا هو :ربط أجزاء الترصف باإلجياب
والقبول رش ًعا( ،((1أو هو ارتباط اإلجياب بالقبول كعقد البيع واإلجارة
واإلعارة( ،((1أو هو ارتباط إجياب بقبول عىل وجه مرشوع ُيثبت أثره يف حمله(.((1
والتأمني يف اللغة من أمن ،واألمن ضدُّ اخلوف( ،((1ومجيع املعاين املشتقة من لفظ
«امن» ترجع إىل معنيني مها :األمانة التي هي ضد اخليانة ،ومعناها سكون القلب،
واآلخر التصديق(.((1
ف التأمني التعاوين اصطالح ًا بتعريفات -أدقها يف نظري -تعريف شيخنا
و ُع ِّر َ
العالمة الدكتور عيل القره داغي الذي عرفه بأنه :االتفاق بني طرفني أو أكثر عىل
تفتيت خماطر وتوزيع آثارها عىل أكثر من واحد ،سواء كان االتفاق عن طريق
املعاوضة أو عن طريق التربع(.((1
ويف القانون فقد عرفه القانون السوري بأنه «حتويل أعباء املخاطر من ا ُمل َؤ َّمن له
إىل ا ُمل َؤ ِّمن مقابل قسط تأمني والتزام ا ُمل َؤ ِّمن بتعويض الرضر واخلسارة للمؤمن
له»(.((1
والتأمني التعاوين هو «اتفاق أشخاص يتعرضون األخطار معينة عىل تاليف
األرضار الناشئة عن هذه األخطار ،وذلك بدفع اشرتاكات عىل أساس االلتزام
بالتربع ،ويتكون من ذلك صندوق تأمني له حكم الشخصية االعتبارية ،وله
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج/3ص.297
( ((1ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر ،عام النرش1399 :هـ
 1979م .ج /4ص.86( ((1اجلرجاين ،عيل بن حممد بن عيل ،التعريفات ،ضبطه وصححه مجاعة من العلامء ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط1403 1هـ -1983م ج/1
ص.153
( ((1عيل حيدر ،درر احلكام رشح جملة األحكام :ج/1ص19
( ((1وهو ما ورد يف جملة األحكام (من املادة  101اىل  .)104سليم رستم باز ،رشح املجلة ،،دار العلم للجميع ،بريوت ،ط1998 :3م ،ص 56و57
( ((1ابن منظور ،لسان العرب ،دار املعارف ،مجهورية مرص العربية1999 ،م.
( ((1ابن منظور ،لسان العرب ( .)21/13ابن فارس ،مقاييس اللغة ()133/1
( ((1القره داغي ،التأمني التعاوين.)18( ،
( ((1يف املادة/1/املرسوم الترشيعي رقم/43/للعام/2005/اخلاص بتنظيم سوق التأمني يف اجلمهورية العربية السورية.
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ذمة مالية مستقلة ،يتم منه التعويض عن األرضار التي تلحق أحد املشرتكني من
جراء وقوع األخطار ا ُمل َؤ ِّمن منها ،وذلك طبقا للوائح والوثائق .ويتوىل إدارة هذا
الصندوق هيئة خمتارة من محلة الوثائق ،أو تديره رشكة مسامهة بأجر تقوم بإدارة
أعامل التأمني واستثامر موجودات الصندوق»(.((1

وتعويضه له عن أرضاره وخسائره مقابل قسط التأمني ،وإىل أي من العقود املسامة
مفردة أو مركبة يرجع هذا العقد ،أو هو عقد جديد بحقيقة وصفات وأحكام
جديدة.

المبحث الثاني :أنواع عقد التأمين

ينقسم عقد التأمني إىل أقسام عدة باعتبارات عدة أمهها نوعاه الرئيسان باعتبار
آلية عمله ومرشوعيته:

النوع األول :التأمين التعاوني:

وهو التأمني الذي «يقوم به عدة أشخاص يتعرضون لنوع من املخاطر وذلك
عن طريق اكتتاهبم بمبالغ نقدية عىل سبيل االشرتاك ،ختصص هذه املبالغ ألداء
التعويض املستحق ملن يصيبه الرضر منهم ،فإن مل تف األقساط املجموعة طولب
األعضاء باشرتاك إضايف لتغطية العجز ،وإن زادت عام رصف من تعويض كان
لألعضاء حق اسرتداد هذه الزيادة وكل واحد من أعضاء هذه اجلمعية يعترب
مؤمن ًا ومؤمن ًا له وتدار هذه اجلمعية بواسطة بعض أعضائها ،ويتضح من تصوير
هذا النوع من التأمني أنه أشبه بجمعية تعاونية تضامنية ال هتدف إىل الربح وإنام
الغرض منها درء اخلسائر التي تلحق بعض األعضاء بتعاقدهم عىل توزيعها بينهم
( ((1األيويف ،املعايري الرشعية ،معيار  26املتعلق بالتأمني ،ص685
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بناء عىل ما سبق فإن معنى تكييف عقد التأمني هو بيان احلقيقة التعاقدية بني
أطراف عقد التأمني الذي يقوم عىل حتويل أعباء املخاطر من ا ُمل َؤ َّمن له إىل ا ُمل َؤ ِّمن
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عىل الوضع املذكور»(.((1
فهو «احتاد غري مقيد يقوم به ا ُمل َؤ ِّمن هلم أنفسهم ،فيتعهدون بدفع اشرتاكات دورية
وفق جدول متفق عليه ،لتغطية اخلسائر التي يتعرض هلا بعضهم يف احلاالت
املعينة املحتمل حدوثها يف املستقبل ،وتوزع هذه اخلســائر عىل مجيع األعضاء
دوري ًا»(.((2

“ومن ناحية عملية واقعية هو «تعاون جمموعة من الناس يسمون «هيئة مشرتكة»
يتعرضون خلطر أو أخطار معينة من أجل تاليف آثار األخطار التي يتعرض هلا
أحدهم أو بعضهم بتعويضه عن الرضر الناتج من وقوع هذه األخطار ،وذلك
بالتزام كل منهم عىل سبيل التربع وبغري قصد الربح بدفع مبلغ معني يسمى
«القسط» أو «االشرتاك» حتدده وثيقة التأمني أو عقد االشرتاك ،أو تتوىل رشكات
التأمني اإلسالمية إدارة عمليات التأمني واستثامر أمواله نيابة عن هيئة املشرتكني
ِ
مضارب ًا ،أو مبلغ ًا
يف مقابل حصة معلومة من عائد استثامر هذه األموال باعتبارها
معلوم ًا باعتبارها وكيالً ،أو مها مع ًا بام يتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية»(.((2

ويسمى بالتأمني التعاوين؛ ألن غايته التعاون لدفع األخطار ال الربح ،ويسمى
بالتأمني التباديل ألن كل عضو من األعضاء يتبادل منفعة هذا التأمني فكلهم
مؤمنون ومؤ َّمن هلم يف أن واحد ،ويسمى أيض ًا التأمني باالكتتاب ألن ما يدفعه
العضو اشرتاك متغري ال ثابت(.((2

النوع الثاني :التأمين التجاري:

عرفه األستاذ مصطفى الزرقا بأنه« :نظام تعاقدي يقوم عىل أساس املعاوضة ،غايته
التعاون عىل ترميم املخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة
( ((1اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،التأمني ،جملة البحوث اإلسالمية ،العدد  ،19سنة 1407هـ ،ج ،19ص 23
( ((2ثنيان ،سليامن بن إبراهيم بن ثنيان ،التأمني وأحكامه ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل 1424هـ2003/م ،ص84
( ((2حسان ،حسني حامد ،التأمني عىل حوادث السيارات ،بحث مقدم حللقة العمل حول عقود التأمني اإلسالمي ،معهد البحوث ،البنك اإلسالمي
بجدة ،ص .3-2
((((2الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والتأمني ،مكتبة زهراء الرشق ،مرص1999 ،م ،ص.36
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1 .أن االسرتباح من نفس أقساط التأمني التجاري هو األصل بخالف التأمني
التعاوين الذي ال يتم االسرتباح من أقساط التأمني.

كام أن التأمني التعاوين يقوم عىل تفتيت األخطار بتحميلها لعدد كبري من الناس
هم دافعوا القسط التأميني ،أما يف التجاري فال تتفتت األخطار ولكن يتم حتوهلا
وحتميلها إىل رشكة التأمني التي تتحمل كامل مسؤوليتها.
( ((2الزرقا ،مصطفى بن أمحد ،نظام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1404هـ ،ص.19
( ((2السنهوري ،عبد الرزاق ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،دار النهضة العربية1964 ،هـ ،ج 7جملد 2ص1084
( ((2ثنيان ،سليامن إبراهيم ،التأمني وأحكامه ،ص ،40ص.71
() أبو النجا ،إبراهيم ،األحكام العامة طبقا لقانون التأمني والتأمني اجلديد ،دار النرش د م ج 1989 ،ج ،1ص .47
( ((2السيد ،حممد زكي ،نظرية التأمني يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة للتأمني ،دار املنار ،القاهرة ،ط1986 ،1م ،ص.47
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فنية قائمة عىل أسس وقواعد إحصائية»( .((2وعرفه القانون املدين املرصي يف املادة
 747بأنه «عقد يلتزم ا ُمل َؤ ِّمن بمقتضاه أن يؤدي إىل ا ُمل َؤ ِّمن له ،أو إىل املستفيد الذي
اشرتط التأمني لصاحله مبلغ ًا من املال ،أو إيراد ًا مرتب ًا ،أو أي عوض مايل آخر يف
حالة وقوع احلادث ،أو حتقق اخلطر املبني بالعقد؛ وذلك يف نظري قسط أو أية دفعة
للمؤ ِّمن»(.((2
مالية أخرى يؤدهيا ا ُمل َؤ ِّمن له ُ
وهو التزام طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه له ،أو ملن ُي َع ِّينُ ُه ،عند حتقق حادث
مبي يف العقد ،مقابل ما يدفعه له هذا األخر من مبلغ نقدي يف قسط أو
احتاميل َّ
نحوه وفيه ينفصل ا ُمل َؤ ِّمن (الرشكة املؤ ِّمنة املسامهة) عن ا ُمل َؤ ِّمن هلم الذين تتعاقد
الرشكة املؤمنة مع كل واحد منهم عىل حدة ،وتتحمل تعويض الرضر الذي
يصيب ا ُمل َؤ ِّمن له ،فإن انتهت مدة ال َع ْقد ومل يتحقق الرضر للمؤمن له أصبح املبلغ
املدفوع ح ّق ًا للمؤ ِّمن وال يشء للمؤمن له(.((2
فهو باختصار عقد « تتفق فيه رشكة مع عمالئها عىل تعويضهم عن األرضار التي
تلحق أحدهم عند حتقق خطر معني نظري دفع كل منهم قسط ًا ثابت ًا يتحدد مقداره
وقت العقد»(.((2
فإن قيل إن التعاون موجود يف التأمني التجاري كام التعاوين؟ فيجاب بأن بينهام
فروق ًا جوهري ًة من حيث طبيعة هذا التعاون أمهها:
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املؤ ِّمنُون يف التأمني التعاوين ال يتحملون ما زاد عن
كام أن حامل املخاطر وهم َ
أقساطهم ،بخالف حامل املخاطر يف التأمني التجاري وهي رشكة التأمني التي
تتحمل ما زاد عن أقساط التأمني.

المبحث الثالث :أركان عقد التأمين التعاوني وعناصره

ال بد قبل تكييف عقد التأمني التعاوين من تدقيق فهمه بتحليله وفهم عنارصه التي
يتكون منها ليسهل بعد ذلك تكييفه وإرجاعه إىل أصله العقدي الصحيح الذي
بني عليه ونشأ منه ،حيث يتكون عقد التأمني التعاوين من األركان والعنارص
التالية:

المطلب األول :أركان عقد التأمين:

التأمني باعتباره عقد ًا يتكون من ثالثة أركان وهي:

1 .العاقدان :ومها ا ُمل َؤ ِّمن أي الرشكة ،واملؤمن له أو املستأمن وهو طالب التأمني،
وقد يتوسط بينهام وسطاء هم :الوكيل املفوض واملندوب ذو التوكيل العام
والسمسار.

2 .الصيغة :وهي اإلجياب والقبول ويمثلها هنا وثيقة التأمني وهو عادة ال َع ْقد
املكتوب الذي ينظم العالقة بني الطرفني من حيث احلقوق والواجبات
وااللتزامات والرشوط واالستثناءات وكيفية التنفيذ والتبليغ.

3 .حمل العقد :ويتكون حمل ال َع ْقد من :اخلطر والقسط ومبلغ التأمني ،فالقسط
هو حمل التزام املستأمن ،ومبلغ التامني هو حمل التزام املؤمن ،واخلطر
املحتمل الوقوع فهو حمل التزام كل من املستأمن واملؤمن وال يقصد به الرضر
واملخاطرة(.((2

( ((2القره داغي ،عيل حمي الدين ،التأمني اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتامني التجاري مع التطبيقات العملية ،دار البشائر اإلسالمية،
الطبعة األوىل  ،2004ص 44-33-31
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المطلب الثاني :عناصر عقد التأمين التعاوني:
يتكون عقد التأمني التعاوين من العنارص واملقومات التالية:

َُ
المؤ ِّمن.
العنصر األول:

َُ
َُ
المؤ َّمن له (المستفيد).
المؤ َّمن أو
العنصر الثاني:

وهو من سيستفيد من عائد التأمني عند وقوع ا ُمل َؤ َّمن عليه ،وقد يكون نفسه
ا ُمل َؤ ِّمن وقد يكون غريه ،فكثري من الرشكات تؤمن ملوظفيها تأمين ًا صحي ًا هي من
تقوم بالتعاقد مع رشكات التأمني فهي اجلهة املؤمنة ،واملستفيد من عائد التأمني
هو املوظف ا ُمل َؤ َّمن له ،والرشكة التي أمنت لصالح موظفيها مستفيدة أيض ًا من
التأمني ألهنا فتّتت املخاطر الكبرية التي يمكن أن تتحملها حال وقوع إصابات
العمل -مثال -وشاركت معها جهة أخرى هي رشكة التأمني أو بقية دافعي
أقساط التأمني ،فالرشكات ال تقوم بالتأمني ما مل تكن مستفيدة أضعاف ما تدفعه
من أقساط لرشكات التأمني عادة.
ويف التأمني عىل احلياة يؤمن الشخص عىل حياته ليستفيد ورثته أو من يعيلهم من
بعده كزوجته وأوالده ،فيكون هو ُم ّؤ ِّمنَ ًا وورثته ُم َؤ َّمن هلم.

َُ
المؤ َّمن عنده.
العنصر الثالث:

وهم جمموع املؤ ِّمنني ،وهم األشخاص احلقيقيون أو االعتباريون الذين يتعاونون
لرأب صدع املخاطر املحدقة املتوقعة عن طريق التكافل والتعاون فيام بينهم ،وهم
يف احلقيقة جمموع املؤ ِّمنني.
103

تكييف عقد التأمني التعاوين
دراسة فقهية مقارنة

وهو طالب التأمني الذي خيشى وقوع أمر كخطر معني ويريد أن يتداركه بتقليل
خطره وتفتيت أثره ،وهو من يدفع قسط التأمني ويطلب إجراء التعاقد مع اجلهة
املؤمنة.
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َُ
المؤ َّمن عليه.
العنصر الرابع:
وهو غالبا اخلطر املتوقع أو أي أمر آخر متوقع خيشى من حصوله فيتم التكافل

بدفع مبلغ مايل معني عند حصوله.

العنصر الخامس :اشتراك أو قسط التأمين.
وهو ما يدفعه املؤمنون بالتكافل من مبالغ مالية كقسط يشكل جمموعها صندوق
التأمني الذي يتم من خالله التعويضات عن املحذورات.

العنصر السادس :التعويض.
هو ما يدفع من مال تعويضا عن رضر أو خطر أو أمر مؤمن عليه وقع.

العنصر السابع :عقد التأمين (اإليجاب والقبول).
وهو تالقي إراديت املؤمنون عىل عقد التأمني التعاوين ،وإرادهتم مع رشكة التأمني
إلدارة اشرتاكات التأمني ،وتشغيلها مقابل أجر ونسبة من األرباح.

العنصر الثامن :مدير العملية التأمينية (شركة التأمين).
وهي طرف ثالث غري ا ُمل َؤ ِّمن واملؤمن له وظيفته إدارة العملية التأمينية واستثامر
أموال التأمني بام يعود بالنفع عىل جمموع ا ُمل َؤ ِّمنِني.
وخيتص عقد التأمني بخصائص أبرزها أنه :من عقود الرتايض ،وهو عقد ملزم

للمتعاقدين ،وهو عقد احتاميل ،وهو عقد زمني ،وهو عقد إذعان ،وهو عقد فيه

معنى التربع.

المبحث الرابع :تحرير محل الخالف في تكييف التأمين التعاوني

يرى الباحث -بتحليل عنارص العملية التأمينية -وجود عدد من العالقات
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التعاقدية يف عقد التأمني التعاوين تشكل بمجموعها العملية التأمينية أو ما يسمى
بعقد التأمني التعاوين اليوم ،ولكي نضع يدنا عىل حمل النزاع يف املسألة فال بد من
حتلل هذه العقود لنجد موطن النزاع يف تكييفها أو حكمها وهذه العقود هي:

وال خالف بني العلامء يف جواز عقد الرشكة( ،((2حيث يدفع كل مساهم
جزء ًا من رأس مال الرشكة ،ويوكلون أمر إدارهتا إىل بعضهم أو غريهم ،وقد
تقترص عمل الرشكة عىل التأمني أو تتعداه إىل غريه معه ،فليس هذا حمل النزاع
يف تكييف عقد التأمني.
2 .وكالة بأجر ،وهي العالقة التعاقدية بني رشكة التأمني باعتبارها وكيالً،
وا ُمل َؤ ِّمنني الذين يدفعون األقساط ويملكون صندوق التأمني وحيملون وثائق
أو بوالص التأمني باعتبارهم موكلني ،حيث تكون رشكة التأمني وكيلة عنهم
يف إدارة أمواهلم والتحقق من وقوع املخاطر واألرضار ا ُمل َؤ َّمن عليها ،والدفع
للمترضرين من صندوق التأمني.
وال خالف بني العلامء يف جواز عقد الوكالة بأجر ،فطبيعة العالقة التعاقدين
بني الرشكة وا ُمل ّؤ ِّمنني عالقة ظاهرة ليست هي حمل النزاع يف تكييف وحكم
رشكة التأمني التعاوين.
3 .رشكة مضاربة أو وكالة باالستثامر ،وهي العالقة الناظمة لترصف رشكة
التأمني يف تنمية مال صندوق التأمينات (محلة الوثائق) حيث تقوم رشكة
التأمني باستثامر أموال املؤمنني فإن كان ما تأخذه رشكة التأمني أجرا مقطوعا
مقابل هذا االستثامر كانت وكالة بأجر ،وإن كانت نسبة شائعة من األرباح
كان عقد مضاربة محلة الوثائق (البوالص) هم رب املال ،والرشكة هي العامل
( ((2انظر اإلمجاع عىل جوازها يف :املوسوعة الفقهية الكويتية (.)35/26
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1 .رشكة عنان ،وهي العالقة التعاقدية بني املسامهني الذين ينشؤون رشكة
التأمني التعاوين من خالل اكتتاهبم يف الرشكة برشاء أسهمها ،ويقوم بعضهم
أو غريهم من املختصني بإدارهتا جراء نسبة من الربح أو أجر مقطوع.
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يف رشكة املضاربة.

وال خالف بني العلامء يف جواز املضاربة( ((2والوكالة باالستثامر( ،((3فطبيعة
العالقة التعاقدية بني الرشكة ومحلة الوثائق لتنمية أمواهلم ظاهرة ليست حمل
نزاع يف التكييف واحلكم ،وليست هي أصل العملية التأمينية ،بل هي عملية
استثامرية حمضة خارجة عن مفهوم وحقيقة عقد التأمني ،فال نزاع فيها يف
موضوع التأمني التعاوين.

4 .كفالة دون أجر ،وهي العالقة بني الرشكة وبني املشرتكني يف التأمني من محلة
الوثائق (بوالص التأمني) يف حتمل الرشكة يف دفع البدل املايل عند حدوث
اخلطر هلم أو لغريهم من املترضرين (املستفيدين) عند عدم وجود أموال
حال نفاد موجودات الصندوق لكثرة التغطيات التأمينية عىل أن تسرتدها يف
املستقبل من أموال املشرتكني (محلة الوثائق) أو أرباحهم ،فإن قامت بدفعها
فعال أصبحت دائنة للصندوق (الشخصية االعتبارية).
فام تدفعه رشكة التأمني من ماهلا فوق أقساط ا ُمل ّؤ ِّمنني باعتبارها وسيط ًا خارج ًا
عن العالقة التأمينية املبارشة عىل أن تسرتد ما دفعته من أموال مع دخوهلا
ضامنة لتعويضات احلوادث عن املؤ ِّمنني بضم ذمتها عىل ذمتهم هو ما ينطبق
عقد الكفالة ،وليس هو حمل النزاع يف عقد التأمني؛ ألن مال الرشكة يبقى ماال
للرشكة ،فام تدفعه فوق أقساط التأمني تسرتده باعتباره قرض ًا حسن ًا ،وليس
هذا حمل النزاع يف تكييف عقد التأمني التعاوين ،وإن كان أحد أسس فهم
العالقة املركبة يف عقود رشكات التأمني التعاوين.

5 .العالقة التعاقدية بني من يدفع أقساط التأمني .وهنا يكمن حمل النزاع وأصل
اخلالف وهو طبيعة العالقة ال َع ْق ِد َّية بني محلة وثائق التأمني (بوالص التأمني)
أنفسهم ،وهم من يدفع أقساط التأمني ،أي دافعي االشرتاكات التأمينية أي
( ((2انظر نقل االتفاق عىل مرشوعية املضاربة يف بدائع الصنائع للكاساين ()79/6
( ((3انظر نقل اإلمجاع عىل جواز الوكالة يف مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ()217/2
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محلة الوثائق (بوالص التأمني) ،هل العالقة بينهم عالقة تكافل أم معاوضة أم
غري ذلك؟ هذا ما سيحاول البحث اإلجابة عنه يف طياته.

المبحث الخامس :آراء العلماء في تكييف عقد التأمين التعاوني ومناقشتها

التكييف األول :االلتزام بالتبرع

وهو رأي املعايري الرشعية (األيويف) ،فالعالقة بني محلة الوثائق وبني الصندوق
عند االشرتاك تقوم عىل أساس االلتزام بالتربع من املشرتكني ملصلحتهم ،ومحاية
جمموعهم بدفع اشرتاكات يتكون منها صندوق التأمني الذي تديره هيئة خمتارة
من محلة الوثائق ،والعالقة بني املستفيد وبني الصندوق عند التعويض هي عالقة
التزام الصندوق بتغطية الرضر حسب الوثائق واللوائح( .((3يدل عىل ذلك
أن صندوق محلة الوثائق خيتص باالشرتاكات وعوائدها وما يتم تكوينه من
خمصصات واحتياطيات متعلقة بالتأمني وبالفائض التأميني ،ويتحملون مجيع
املرصوفات املبارشة املتعلقة بإدارة عمليات التأمني(.((3
وهذا الرأي خمرج عىل مذهب املالكية يف مسألة لزوم املعروف بالتزامه ،وقد
عرف احلطاب هذا االلتزام بأنه« :إلزام الشخص نفسه شيئ ًا من املعروف من غري
تعليق عىل يشء ،فدخل يف ذلك الصدقة ،واهلبة ،واحلبس ،والعارية ،والعمري،
والعرية ،واملنحة ،واإلرفاق واإلخدام واإلسكان ،والنذر إذا كان غري معلق،
والضامن وااللتزام باملعنى األخص أعني بلفظ االلتزام» ثم بني النوع الثاين من
االلتزام وهو املعلق عىل فعل ِ
امللتزم ،وقسمه بدوره إىل نوعني:
( ((3األيويف ،املعايري الرشعية ،معيار  26املتعلق بالتأمني ،ص687-686
( ((3وختتص الرشكة املسامهة املديرة للتأمني برأس ماهلا وعوائده ،واألجر الذي تأخذه عن الوكالة ،ونسبتها املحددة من الربح املحقق عن استثامر
موجودات التأمني عىل أساس املضاربة ،أو األجر املحدد عىل أساس الوكالة باالستثامر ،وتتحمل الرشكة مجيع مرصوفاهتا اخلاصة بأعامهلا ،ومن تلك
املرصوفات مرصوفات استثامر موجودات التأمني .األيويف ،املعايري الرشعية ،معيار  26املتعلق بالتأمني ،ص686
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أ -إما أن يكون القصد بااللتزام واالمتناع من ذلك الفعل املعلق عليه كقوله
لزوجته :إن تزوجت عليك فلك ألف دينار.
ب -وإما أن يكون القصد منه حصول ذلك الفعل ،ويكرر اليشء الذي ألزمه
عيل ألف
شكر ًا هلل تعاىل عىل حصوله كقوله :إن
ُ
أمتمت هذا الكتاب فلفالن َّ
درهم ،وهذا الثاين من باب النذر( ،((3ونقل عن ابن رشد اجلد قوله« :إذا قال له
بعد البيع :بع وال نقصان عليك .يلزمه؛ ألن معنى قوله :بع وال نقصان عليك .بع
والنقصان عيل ،فهذا أمر قد أوجبه عىل نفسه ،واملعروف عىل مذهب مالك ومجيع
أصحابه الزم ملن أوجبه عىل نفسه ما مل يمت أو يفلس»(.((3

ويناقش هذا التكييف بأن من يذهب لرشكات التأمني ينتظر بدال عن مشاركته يف
بدل التأمني كإصالح مركبته إن حصل هلا حادث -مثال -فلو أن رشكة التأمني
أخربته بأن تربعه تربع حمض ولن تصلح له سيارته إن حصل هلا حادث فلن يدفع
أحد بدل التأمني لرشكة التأمني التعاونية ،فأصبح ما يدفعه ا ُمل َؤ ِّمن عقد معاوضة
ال تربع حمض ،أو يقال :هو تربع مرشوط بتربع مقابل ،أي لسان حاله :إن تربع
يل دافعوا أقساط التأمني اآلخرين إلصالح سياريت إن حصل احلادث تربعت هلم
إن حصل هلم حادث ،وحقيقته معاوضة ال تربع؛ ألن العربة يف العقود للقصود
واملعاين ال لأللفاظ واملباين.
كام يناقش أيض ًا بأن االلتزام هو ترصف فردي وليس عقدا ،فهو إلزام الشخص
نفسه من طرف واحد دون وجود عالقة ترابطية عقدية بني أكثر من طرف،
والواقع يناقض هذا التكييف ،فالتأمني عقد رابط بني دافعي أقساطه ليتعاونوا
بينهم عىل ردء بعضهم بعضا ،وتكافلهم يف رأب صدع خماطرهم حال وقوعها،
وتعويض املترضرين منهم حال حصول املحذور ووقوع املقدور.

مؤ ِّمنَ ًا بمجرد التزامه بدفع قسط التأمني ،بل ال بد
كام أن متعاقد التأمني ال يكون َ

( ((3احلطاب ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد ،حترير الكالم يف مسائل االلتزام (ص ،)45 :املحقق :عبد السالم حممد الرشيف ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط1984 ،1م
( ((3املصدر السابق (ص.)74
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من دفعه قسط التأمني أو جزء منه وتقسيط آخر ليدخل حتت مظلة التأمني وينال
حقه يف التعويض ،وهو تربع أو معاوضة ال التزام هبا ،فال يقف هذا التكييف أمام
ميزان النقد الرشعي العلمي.

التكييف الثاني :عقد هبة

ويرد عليه -عىل التسليم جدال هبذا التكييف -بأهنا هبة برشط الثواب ،فأنا ال
أهب إال إن وهبني غريي وتقاسم معي اخلطر والرضر املتوقع ،واهلبة برشط
الثواب حقيقتها عقد معاوضة فهو بيع حقيقة؛ ألن العربة يف العقود للقصود
واملعاين ال لأللفاظ واملباين ،وظاهر ال َع ْقد وباطنه التزام متبادل فأنى يكون هبة
حمضة!!!.

التكييف الثالث :عقد معاوضة

إن رشكات الـتأمني -بحكم نظام تأسيسها -رشكات جتارية هتدف إىل حتقيق

( ((3صباغ ،أمحد حممد ،املشكالت التطبيقية والعملية غري القانونية التي تواجهها رشكات التأمني ،مقدمة حللقة حوار حول عقود التأمني اإلسالمي (
معهد البحوث ) بنك التنمية اإلسالمي بجدة ،ص 12
( ((3اخلليفي ،رياض منصور ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية ،جملة الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،األردن،
العدد ،33ذي احلجة/يناير 2008م ،ص42-40
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فهذا االتفاق التعاوين الذي جيمع ا ُمل َؤ ِّمن هلم وتنشأ به عالقة حكمية بني املستأمنني
تقوم عىل أساس التعاون وااللتزام ،وتبادل التضحية ،وتقاسم آثار األخطار ،فقد
كيفها بعضهم عىل أهنا «عقد هبة» وهو عقد التربع الذي يقوم به املستأمن ليدفع
ملستحقه التعويض من املترضرين ويف ذات الوقت هو متربع له بام يأخذ من
تعويض عند حلول الرضر به(.((3
وممن انترص هلذا الرأي من املعارصين الدكتور رياض اخلليفي ،وعلل تكييفه بأن
ما يدفعه املؤمن يقصد به التعاون والتكافل مع جمموعة املشرتكني لرتميم األخطار
واألرضار وال يقصد به االسرتباح واملتاجرة وإنام رفع تبعة األخطار واألرضار أو
جربها متى نزلت به ،يدل عىل أهنا هبة أنه بعد دفع القسط ال حيق له الرجوع فيه(.((3
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الربح حلملة أسهمها( ،((3وهو ما كيفه به الشيخ مصطفى الزرقا ،والدكتور
احلجي الكردي ،والدكتور شوكت حممد عل َّيان( ،((3وهو ما كيفه به أيض ًا أكثر
مانعي التأمني التعاوين الذين ساووه بالتأمني التجاري.
ومع أن التكييف متحد بينهم إىل أن احلكم خمتلف فأحل الزرقا التعاوين والتجاري
بناء عىل هذا التكييف ،وحرمهام الكردي وعليان(.((3
وقد ناقش العالمة مصطفى الزرقا تكييف عقد التأمني بأنه عقد تربع بأمور أمهها:

1 .أن عنرص املعاوضة موجود قطعا يف التأمني التباديل فاملساهم يف صندوق
يعوض
التأمني التباديل إنام يقدم مبلغ مسامهته يف الصندوق عىل أساس أن ِّ
الصندوق رضره هو أيضا ،ولوال أنه مشمول هبذا التعويض إن حلقه رضر
ملا ساهم أصال.
2 .كام أنه إنام يساهم يف الصندوق عىل أساس أنه ال يعوض منه أي مترضر من
غري املسامهني فيه.
ثم قال« :فال فرق يف كل هذه الشبهات املزعومة بني جتاري وتعاوين من حيث
طبيعة كل منهام ومضمونه ،سوى أن من يقوم بإدارة عملية التأمني فيام يسمى
جتاريا وهو رشكة التأمني يعود عليه ربح يف النتيجة من فرق ما يأخذ من أقساط،
وما يؤدي عند وقوع اخلطر من تعويضات ،وهذه ناحية خارجية ال تغري من طبيعة
التأمني شيئا ،فكيف تصبح هذه املحاذير يف التأمني التعاوين مباحة؟ وهل جيوز
رشع ًا التعاون عىل القامر والرهان واملراباة؟ ...فعىل الذين ينادون بتحريم التأمني
التجاري وهيرولون فيه دون تتبرص ومتحيص ،إما أن يقولوا بتحريم التعاوين
أيض ًا ليخرجوا من التناقض والعاطفية يف األحكام ...وإما أن يسووا بني التأمني
التجاري والتعاوين ...وهذا هو النظر السديد الذي ال مناص منه إذا أريد اخلروج
( ((3الساعايت ،عبد الرحيم ،هل التأمني اإلسالمي املركب تأمني تعاوين أم جتاري ،بحث منشور يف جملة جامعة امللك عبد العزيز يف االقتصاد
اإلسالمي ،جملد ،22العدد  ،2ص195
( ((3الكردي ،أمحد احلجي ،التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي هل هنالك فروق؟( ،حلقة حوار حول عقود التأمني اإلسالمي) التي تم عقدها يف
2002/1/14-12م يف جدة ،باململكة العربية السعودية بدعوة من البنك اإلسالمي للتنمية)9-7( ،
( ((3انظر املصدر السابق.
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ويناقش هذا الرأي بأن الربح الذي حتصله رشكات التأمني ليس ناجتا عن العملية
التأمينية وهو الفرق بني التعويضات املدفوعة وباقي األقساط التأمينية املدفوعة
وهو ما تسرتبح منه رشكات التأمني التجاري ،وإنام هو ناتج عن الفائض عن
أجرة إدارة العملية التأمينية من املصاريف اإلدارية والتشغيلية احلقيقية وأجرة
الوكالة ،إضافة ألرباح املضاربة الناجتة عن استثامر جزء من األقساط التأمينية.
ويناقش أيض ًا بأننا نسلم معنى املعاوضة ،لكن احتامل وقوع هذه املعاوضة نادر،
فقد يمكث االنسان عمره ال يصيب حادثا سيارته ،ونسبة وقوع احلوادث إىل عدد
املؤمنني نادرة ،فأين املعاوضة فيها!.

كام أن حقيقة املعاوضة أن يدفع ليأخذ؛ وهو معنى ضعيف أو شبه معدوم هنا؛
ألن دافع قسط التأمني ال يرجو مطلقا حصول احلادث ليأخذ عوض التأمني ،فال
يعقل أن يبحث أحد عن حصول الرضر ليأخذ البدل ،ما مل يكن حمتاال مسرتبح ًا
من هذه العملية وهو أمر حمرم رشع ًا أن يوقع اإلنسان الرضر عىل نفسه لينال
( ((4الزرقا ،نظام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه ،ص 19وما بعدها.
( ((4الكردي ،أمحد احلجي ،التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي هل هنالك فروق؟ ()9-7
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من التناقض يف التصور واحلكم»(.((4
يقول الدكتور احلجي الكردي « :وعليه فإن عقد التأمني التعاوين (التباديل) عقد
معاوضة ،مثله مثل التأمني التجاري ،بدون فارق مؤثر بينهام ،وعىل من يقول
بحرمة التأمني التجاري -وهم عامة فقهاء العرص كام تقدم -أن يقولوا بحرمة
التأمني التباديل ،لعدم الفارق املؤثر بينهام .وربام أثار البعض من الفقهاء بعض
الشبهات يف ذلك ،قائلني -كام تقدم -إن التأمني التجاري يتم بني مؤمن له
ورشكة غريبة عنه ،بينام التأمني التباديل يتم بني مؤ َّمن له ومؤ َّمن له آخر ،أو بني
مؤمن له ومجاعة ا ُمل َؤ ِّمن هلم .واجلواب أن هذا الفارق فارق غري مؤثر ،ألنه ال
خيرج ال َع ْقد عن مضمون املعاوضة التي هي علة التحريم يف التأمني التجاري ،فال
يؤثر يف تغيري احلكم انتفاء أوصاف أخرى غري مؤثرة فيه»(.((4
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تعويضا عليه ،كام أن بدل التأمني غالبا –إن مل حيصل التحايل املحرم -ما يكون
أقل من الرضر الواقع ،فهو يدفع ليأخذ يف النادر إن وقع الرضر ،وهو يدفع وال
يرجو مطلقا أن ال يقع املحذور وأن ال يأخذ ما دفعه.

التكييف الرابع :عقد تبرع
وهو ما كيفه به أكثر العلامء املبيحني للتأمني التعاوين كمجمع الفقه اإلسالمي(.((4
إن عقود التأمني التعاوين (التباديل) من عقود التربع ،يقصد هبا أصالة التعاون عىل
تفتيت األخطار ،وليست من عقود املعاوضات التي تقوم عىل أساس الربح(.((4
فعىل هذا ال يؤثر فيها الغرر مع كثرته؛ للقاعدة الفقهية املتقررة (يغتفر يف التربعات
ما ال يغتفر يف املعاوضات) ،كام ال يؤثر فيها احتامل أن يأخذ ا ُمل َؤ ِّمن أكثر مما دفع
ألن الربا يقع يف عقود املعاوضات ال التربعات ،وهو فضل مرشوط فيها ،بخالف
عقد التأمني فليس معاوضة عىل هذا التكييف وال اشرتاط للزيادة فيه(.((4
وال يشوش عىل تكيفيه عقد تربع بأن املتربعني ال يعرف بعضهم بعضا إذ كيف
يوجد قصد التربع مع عدم معرفة املتربع له؟
حيث جياب بكفاية قصد التربع حلصول معنى التربع دون معرفة املتربع له،
فاملقصد الرشعي الذي يؤجر عليه فاعله هو عني الفعل وهو التربع ،كام أن
الفقهاء مل يشرتطوا معرفة املتربع له لصحة التربع أو قصده ،بل حثتنا الرشيعة
أن تنفق اليمني بام ال تعرف الشامل ،كام أن مؤسسة الزكاة تعرف آخذ الزكاة لكن
املزكي ال يعرفه ،وال يشرتط يف دفع دية اخلطأ من العاقلة أن يعرف الدافع املتربع
له خاصة إن كانت العائالت كثرية العدد ،ويف مجع التربعات يف وجوه اخلري
كالفقراء يدفع املتربع دون تعيني أو معرفة املتربع له ،ومما يدل عىل اغفار اجلهالة
يف مثل هذه العقود حتميل دية اخلطأ عىل الديوان يف زمن عمر بن اخلطاب ريض
( ((4جممع الفقه اإلسالمي الدويل ,القرار رقم  ،)2\9(9سنة 1406هـ = 1985م.
( ((4انظر :الكردي ،أمحد احلجي ،التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي هل هنالك فروق؟( ،حلقة حوار حول عقود التأمني اإلسالمي) التي تم عقدها
يف 2002/1/14-12م يف جدة ،اململكة العربية السعودية بدعوة من البنك اإلسالمي للتنمية)9-7( ،
( ((4الربا لغة :مطلق الزيادة ،ورشعا :فضل خال عن عوض بمعيار رشعي مرشوط ألحد املتعاقدين يف املعاوضة .امليداين ،عبد الغني بن طالب
الغنيمي ،اللباب يف رشح الكتاب ،حققه :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العلمية ،بريوت ()37/2
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ولو خرجناه عىل اهلبة برشط الثواب فهو ختريج صحيح لكن حقيقته أنه بيع ال
هبة ،وهو املتفق عليه يف املذاهب األربعة فقد نص عليه احلنفية( ،((4واملالكية(،((4
ومثله عند الشافعية( ،((4واحلنابلة(.((4

التكييف الخامس :عقد مضاربة

وهو رأي الشيخ عبد الوهاب خالف حيث نرش رأيه يف جواز التأمني عىل احلياة يف
( ((4ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد ،املصنف يف األحاديث واآلثار ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1409 ،1هـ ،حتقيق :كامل احلوت (.)396/5
( ((4قال الكاساين« :إن قال :وهبت لك هذا اليشء عىل أن تعوضني هذا الثوب .فقد اختلف يف ماهية هذا العقد ،قال أصحابنا الثالثة ،أن عقده عقد
هبة وجوازه جواز بيع وربام عربوا أنه هبة ابتداء بيع انتهاء» .الكاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع ،دار الكتب العلمية،
ط1406 ،2هـ 1986 -م (.)132/6
( ((4ففي املدونة عن مالك « :اهلبة عىل العوض بيع» .االمام مالك ،مالك بن أنس بن مالك ،املدونة ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م
(.)386/4( )382/4
( ((4قال ابن حجر اهليتمي :ولو وهب برشط ثواب معلوم كوهبتك هذا عىل أن تثيبني كذا فقبل فاألظهر صحة العقد نظرا للمعنى إذ هو معاوضة بامل
معلوم فكان كبعتك ومن ثم يكون بيعا عىل الصحيح .اهليتمي ،أمحد بن حممد بن عيل ،حتفة املحتاج ()315/6
( ((4قال البهويت :وإن رشط الواهب فيها أي :اهلبة عوضا معلوما صارت اهلبة بيعا .البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ،كشاف القناع ،دار
الكتب العلمية ،بريوت)300/4( ،
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اهلل عنه ،فعن إبراهيم قال( :العقل عىل أهل الديوان .وعن احلكم قال عمر أول
من جعل الدية عرشة عرشة يف أعطيات املقاتلة دون الناس)( ،((4ومن املعلوم أن
أهل الديوان لكثرهتم ال يعرف بعضهم بعضا لكنهم يتعاونون فيام بينهم ،ويف
تعاوهنم معنى املعاوضة وليس تربعا حمض ًا.
لكن ال يسلم هلم هذا التكييف؛ ألن املؤمن بداهة ال يدفع قسط التأمني دون
التزام له من رشكة التأمني بتعويضه حال حصول اخلطر أو الرضر ،كام أنه التزام
بني املؤمنني أنفسهم حتت مبدأ (تعوضني وأعوضك إن وقع الرضر) ،فلوال هذا
االلتزام ملا دفع قرشا واحدا ،فهو يدفع قسط التأمني مقابل تعويضه حال وقع
الرضر أو اخلطر أو املؤمن عليه ،وال معنى للمعاوضة سوى وجود البدلني ،قسط
التأمني والتعويض ،فاعتباره حمض تربع مكابرة وخروج باملسألة عن حقيقتها،
خاصة أنه ظاهر ال َع ْقد وحقيقته الباطنة ،والتزام بالتعويض للمؤمن منصوص
عليه رصاحة يف عقود التأمني اإلسالمية ،وال يشوش عليه ذكر التربع أو التكافل
أو غريه؛ ألن العربة بالقصود واملعاين ال لأللفاظ واملباين.
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صحيفة لواء اإلسالم فكيفه بأنه نوع من عقد املضاربة( ،((5ووجه تكييفها مضاربة
يف نظره أن املضاربة تقوم عىل تقديم أحد األطراف ماال واآلخر عمال ،وهو
موجود يف التأمني حيث يقدم محلة الوثائق املؤمنون أمواهلم وتقدم رشكة التأمني
عمال هو إدارة هذه األموال وتعويض املترضرين من احلوادث املؤمن عليها.

وهذا التكييف إنام يصح يف استثامر الرشكة جلزء من أموال محلة الوثائق من
املؤمنني إن مل تدفع هي ماال مقابله لتستثمره فتكون رشكة عنان حينها ،وهذا ال
نزاع فيه ،أما عالقة املستأمنني ببعضهم -وهو حمل النزاع -فال يمكن تكييفها عىل
أهنا مضاربة؛ ألن كال منهم يدفع ماالً ،وهذا ال يتفق مع طبيعة رشكة املضاربة
التي يكون رب املال فيها طرف ًا واحد ًا.

كام ختتلف عن املضاربة من جهة أخرى وجود العامل املستثمر للامل يف رشكة
املضاربة وهو منتف يف التأمني كون محلة الوثائق املؤمنني ال يعملون مطلقا يف
تنمية املال ولكن ينتظرون وقوع اخلطر ليطالبوا بحقهم يف التأمني.
كام ختتلف عن املضاربة من جهة ثالثة وهي توزيع األرباح وطريقة توزيعها
بحسب نسبة رأس املال عند الشافعية وبحسب االتفاق عند اجلمهور وهو معدوم
يف التأمني حيث إن األرباح ال تتحقق من العملية التأمينية ولكن من استثامر جزء
منها من طرف ثالث وهو الرشكة ،أما الفائض التأميني فهو رأس املال يرجع ما
تبقى منه حلملة الوثائق بحسب نسبة ما دفعوه ،وغالبا ما حيرم من تم تعويضه من
إرجاع أي يشء من الفائض التأميني له.

التكييف السادس :عقد معاوضة تعاوني

وهو رأي طرحه الدكتور موسى مصطفى القضاة حيث قسم عقود املعاوضة إىل:
ما يقصد به االسرتباح كالبيع واإلجارة ،وإىل ما ال يقصد به االسرتباح كالقرض
والرصف ،فإن قصد االسرتباح بام ال يقصد به االسرتباح رشع ًا حرم ،كأن رشط

( ((5اقترصت فتواه عىل التأمني عىل احلياة فاعتربه عقدا نافعا للرشكة واملؤمنني واملجتمع.
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فاملؤمنون من محلة الوثائق التأمينية ال يقصدون الربح أما من يتوىل إدارة أموال
املستأمنني فال شك أنه يسعى للربح ،فرشكة التأمني (مدير املال) شأنه شأن أي
مدير مايل يتم التعاقد معه من خالل عقد معاوضة (إجارة) عىل أن يتوىل إدارة
صندوق اشرتاكات املستأمنني وهو يطبق يف إدارته للصندوق مبادئ اإلدارة
املالية يف ضوء الضوابط الرشعية ،ومراد املعارصين بأن التأمني التعاوين يقوم عىل
التربع أن التأمني التعاوين ال هيدف للربح يف مقابل الضامن ،أما يف مقابل اإلدارة
فهو معاوضة كسائر املعاوضات .فرشكة التأمني التجاري تربح من جهتني :جهة
الضامن وجهة اإلدارة ،أما رشكة التامني التعاوين فرتبح من جهة اإلدارة فقط،
وهلذا السبب يقال :إن التأمني التعاوين ال ُيراد به الربح أي يف مقابل الضامن،
وليس ألنه ٍ
خال من الربح مطلق ًا .وهلذا السبب أيض ًا كان القسط يف التأمني
التجاري أعىل منه يف التأمني التعاوين ،بفرض تساوي العوامل األخرى وذلك

( ((5املناهدة وهي خلط املسافرين نفقتهم واشرتاكهم يف األكل من املختلط ،ففيها نظر ،ألهنا يف معنى املعاوضة ،وإال فيخرج عىل مسألة
الضيف :.النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف ،روضة الطالبني ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عامن ،ط،3
1412هـ1991/م (.)210/8
( ((5القضاة ،موسى مصطفى موسى ،التأمني اإلسالمي التكييف واملحل ورد الشبه ،مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الرشيعة اإلسالمية
منه ،اجلامعة األردنية بالتعاون مع جممع الفقه اإلسالمي وإيسيسكو واملعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث2010 ،م( ،ص )21-7
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الزيادة عىل القرض والرصف عند احتاد اجلنس ،وضابط هذا النوع من املعاوضة
عنده وجود صفة املعاوضة ،وانتفاد قصد الربح من أطراف العقد ،وحتقيق منفعة
أو تلبية رغبة ألحد طريف ال َع ْقد أو كالمها ،وختتص بأهنا :عقود غري جتارية أي ال
يقصد هبا الربح ،ويتسامح فيها بالربا إن كان غري مقصود كأن أهدى املقرتض
املقرض ماال غري مرشوط يف ال َع ْقد حال سداد القرض ،وال يؤثر فيها الغرر كام
يف دفع العاقلة دية اخلطأ عن املخطئ حيث لن يدفع عن اجلميع دية مثلها ،وهي
عقود معاوضة ،وتقوم عىل أساس القرابة كام يف العاقلة ،أو املهنة كام يف جعل
العاقلة عىل أهل الديوان ،وقد تكون مؤقتة كام يف مجع األزواد بني أفراد جيش
النبي إذا قل الزاد واملناهدة( ،((5أو دائمة كام يف العاقلة وفعل األشعريني إذا فني
زادهم يف الغزو أو قل طعام عياهلم يف املدينة(.((5
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ألن القسط يف األول يتضمن ثمن اإلدارة وثمن الضامن بينام يف التأمني التعاوين
يتضمن ثمن اإلدارة فقط(.((5

فصفة املعاوضة موجودة عىل هذا التكييف يف عقد التأمني حيث يدفع ا ُمل َؤ ِّمن
مقابل تعويضه عن أي رضر يلحقه ،وال يقصد من ذلك االسرتباح بل يبغي
السالمة فقط ،وهذا املقصد وهو حصول االنتفاع مشرتك بني مجيع املؤمنني.
ويناقش هذا التكييف بأن املعاوضة تبقى معاوضة سواء قصد الربح أو مل يقصد،
فال يغتفر فيها الغرر وهو موجود يف عقد التأمني التعاوين.

ويناقش أيض ًا بأن حقيقة الربح هو حصول الزيادة عىل ما دفع ،ومن يدفع التأمني
يدفعه عادة ملعرفته الغالبة أن ما سيأخذه من التأمني حال حصول احلادث أكرب
بكثري مما دفع ،فالغالبية العظمى من احلوادث يأخذ املترضر أكثر مما دفع ،وهذا
أمر بدهيي لكل مطلع عىل رشكات التأمني ،فعدد قليل من ا ُمل َؤ ِّمنِني حيصلون عىل
غالب ما يدفعه باقي املؤمنني ،وهذا نسق عام يف مجيع رشكات التأمني ،فمن يعلم
أنه سيدفع مبلغا وسيأخذ مثله أو أقل منه فلن يؤمن أحد عىل ممتلكاته ،فاملؤمن
يؤمن ألنه يعلم أن احلادث الذي سيصيب سيارته غالب ًا ما تكون تكلفة إصالحه
أكثر بكثري مما دفعه من قسط التأمني ،وهل يوجد معنى للربح غري هذا! فانتقض
هذا التكييف ،واهلل تعاىل أعلم.

المبحث السادس :الراجح في تكييف عقد التأمين التعاوني

بعد مناقشة التكييفات الستة السابقة واتضاح عدم سالمتها من معارض أرى
أن نكيف عقد التأمني التعاوين تكييف ًا جديد ًا وهو حقيقة عقد التأمني التعاوين
أو اإلسالمي أو التكافيل هو (عقد تربع فيه معنى املعاوضة) ،العالقة بني عقود
( ((5السويلم ،سامي ،وقفات يف قضية التامني ،مركز البحث والتطوير رشكة الراجحي املرصفية1423،هـ  -ترشين االول2002م ،ص22-
بترصف .احلميص ،حنـان الربجياوي احلميص ،توزيع الفائض التأميني وأثره عىل التوسع يف اخلدمات التأمينية اإلسالمية ،األكاديمية العربية للعلوم
املالية واملرصفية ،دمشقُ ،أعدّ ت هذه الدراسة الستكامل متطلبات نيل درجة املاجستري يف املصـارف اإلسالمية ،للعام الدرايس ،2008-2007
ص21-20

116

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

التربعات واملعاوضات يمكن قسمتها إىل ثالثة أقسام:

1 .عقد معاوضة حمض كالبيع واإلجارة والرشكة والشفعة.

2 .عقد تربع حمض ،كالقرض واهلبة والصدقة والوصية والعارية والكفالة
والوكالة.

ثالث هلام:

أ .عقد معاوضة فيه معنى التربع ،أي تغلب عليه املعاوضة ويقل فيه
التربع ،كام يف دفع العاقلة أو أهل الديوان دية القتل اخلطأ ،حيث إن الدفع
اإللزامي يقلل معنى التربع وتغلب فيه املعاوضة حيث يدفع املرء نصيبه
رجاء أن يدفع عنه إن وقع يف مثل هذه املشكلة.

ب .عقد تربع فيه معنى املعاوضة ،أي يغلب فيه التربع وتقل فيه املعاوضة،

كام يف مجع األزواد بني أفراد جيش النبي إذا قل الزاد ،واملناهدة ،وفعل
األشعريني إذا فني زادهم يف الغزو أو قل طعام عياهلم يف املدينة ،وغلبة
التربع فيه ظاهرة ،ففي مجع األزواد –مثال -فعله احلاكم (النبي) ليعطي

من عنده زيادة يف الزاد من قل زاده ،وهو تربع بحث احلاكم ،ويف املناهدة
وفعل األشعرين أن كثريا ممن يقدم ماله يتربع بفضله عىل من ليس عنده
فضل ،فتربع بالزائد ،ومعنى املعاوضة أن من يدفع سيأخذ من الغري مقابال

ولو أقل بكثري مما دفع.

ومن أمثلة التربع الذي فيه معنى املعاوضة ،أي يغلب التربع وتندر املعاوضة:

الوالء ،ومعناه عند الفقهاء أن يرث املعتق من أعتقه إن مل يكن له وارث سوى
املعتق ،فالوالء لغة «هي املعاونة واملقاربة ،وهو رشعا :عصوبة ناشئة عن حرية
حدثت بعد زوال ملك مرتاخية عن عصوبة النسب تقتيض للمعتق وعصبته
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3 .عقد خمتلط فيه معنى املعاوضة والتربع معا ،وهو بدوره ينقسم إىل قسمني ال
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اإلرث ووالية النكاح والصالة عليه والعقل عنه .ونقل الرميل اإلمجاع عىل
جوازه( ،((5والعتق عقد تربع أصالة ،وفيه معنى املعاوضة بأن من يعتِق فله مرياث
ا ُمل ْعتَق ،وهي معاوضة ،لكنها نادرة؛ ألن املعتِق ال يرث إال إن مل يكن ثمة وارث
للمعتَق وهو نادر احلصول ،فغلب التربع املعاوضة ،ويدل عىل غلبة التربع أيض ًا
منع بيع حق الوالء؛ ملا يف البخاري (أن عائشة أم املؤمنني أرادت أن تشرتي جارية
فتعتقها ،فقال أهلها :نبيعكها عىل أن والءها لنا فذكرت ذلك لرسول اهلل (صىل
اهلل عليه وسلم) فقال (ال يمنعك ذلك فإنام الوالء ملن أعتق)(.((5
وزاد احلنفية عن اجلمهور سبب ًا ثاني ًا للوالء وهو والء العقد ،فعرفوا الوالء بأنه «
قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من املواالة»( ،((5ووالء ال َع ْقد وهو أن يعاهد
شخص شخصا آخر عىل أنّه إن جنى فعليه أرشه ،وإن مات فمرياثه له ،سواء كانا
رجلني أو امرأتني أو أحدمها رجال واآلخر امرأة( ،((5وقد أجازه احلنفية( ،((5وهو
عقد تربع أيض ًا فيه معنى املعاوضة حيث سيدفع معه دية القتل اخلطأ ويندر جدا
أن يرثه إن مل يكن له وارث سواه ،وهو عقد غري مرشوع عند مجهور الفقهاء ،فال
يتعلق به إرث وال عقل( ،((5وجواز التأمني التعاوين خيرج عىل قول احلنفية يف عقد
الوالء.
الس ْفت ََجة ،وهي كلمة معربة
ومن أمثلة عقود التربع التي حتتوي معاوضة قليلة عقد ُّ
وسمي هذا القرض به
عن سفته بالفارسية .وأصل معناها :األمر املتني املحكمّ ،
إلحكام أمره ،هي أن يقرض إنسانا ليقضيه املستقرض يف بلد يريده املقرض
ليستفيد به سقوط خطر الطريق ،وهو يف معنى احلوالة ،وإنّام يقرضه ليستفيد
( ((5الرميل ،شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد ،هناية املحتاج (.)242/29
( ((5البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق البغا ،دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت ،ط.)760/2( - 1987 - 1407 ،3
( ((5شيخي زادة ،عبد الرمحن بن حممد بن سليامن ،جممع األهنر ،خرح أحاديثه خليل ملنصور ،دار الكتب العلمية1998 ،م ،بريوت (.)29/4
( ((5التهانوي ،حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق :عيل دحروج ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت،
ط1996 - 1م.)1668/2( .
( ((5صورته جمهول النسب قال للذي أسلم عىل يده أو غريه ،واليتك عىل أين إن مت فمرياثي لك وإن جنيت فعقيل عليك فقبل اآلخر صح ذلك عندنا
ويكون القائل موىل له إذا مات يرثه ويعقل عنه إذا جنى ولكن يشرتط أن ال يكون له وارث حتى لو كان له وارث ال تصح املواالة ألن فيه إبطال حق
الوارث وإن رشط من اجلانبني فعىل ما رشط فإن جنى األسفل يعقله األعىل وإن مات يرثه األعىل وال يرث األسفل من األعىل.
ويف املبسوط أن التوارث جيري من اجلانبني إذا رشطاه .اجلوهرة النرية ( .)473/4الكاساين ،بدائع الصنائع ()289/9
( ((5املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة ( :من  1427 - 1404هـ) ،ط ،1مطابع دار
الصفوة ،مرص ،األجزاء  :45 - 39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة (.)129/45
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الس ْفتَجة التي يشرتط فيها التسليم يف بلد آخر حتتوي تربعا (قرضا)
وال شك أن ُّ
ومعاوضة (مصلحة أمن الطريق والنقل) ،فمن منعها اعتربها قرضا جر نفعا
مرشوطا يف ال َع ْقد وهم اجلمهور ،ومن أباحها نظر إىل ندرة املعاوضة فيها وغفرها
مع رشطها يف القرض لقلتها فال يقوم هذا النفع املرشوط بمنع هذه املعاملة أمام
حاجة الناس املاسة إليها ومصلحتهم فيها ،والتأمني التعاوين من هذا الباب.

هذه بعض أمثلة ملا اجتمع فيه التربع واملعاوضة وغلب جانب املعاوضة ،ولو
تتبعنا فروع الرشع لوجدنا أمثلة أخرى ،ويف القليل غنية عن الكثري ،وهذا مقام
التأصيل ال التفريع ،وحتى لو جادل جمال يف غلبة التربع عىل املعاوضة أو العكس
فال ينقض هذا األصل؛ ألنه مبني عىل ما اجتمع فيه األمران ،فإن غلب التربع
أخذ حكمه ،وإن غلبت املعاوضة أخذت حكمها ،فيكون اخلالف يف التطبيق ال
يف التأصيل ،ويف التفريع ال يف التقعيد ،واهلل من وراء القصد.

ومل أجد –بعد سعة بحث واستقراء -يف الرشيعة ما تساوى فيه جانبا املعاوضة
والتربع ،وهبذا تكون عقود الرشع من حيث تعلقها بعقود املعاوضة والتربع أربعة
أقسام ال خامس هلا :معاوضة حمضة ،وتربع حمض ،ومعاوضة فيها تربع ،وتربع

( ((6التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (.)956/1
( ((6التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ( .)956/1املوسوعة الفقهية الكويتية ()24/25
( ((6انظر :ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم ،البحر الرائق ،دار املعرفة ،بريوت ،دون معلومات طبع ( .َ)276/6الدسوقي ،حاشية الدسوقي عىل
الرشح الكبري ( ،)463/12التسويل ،أبو احلسن عيل بن عبد السالم ،البهجة ،دار الكتب العلمية ،بريوت1998 ،م ،ط ،1حتقيق :ضبطه :حممد شاهني
( .)473/2املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن عيل ،اإلنصاف ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1419 ،1هـ (.)307/5
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املقرض سقوط خطر الطريق( ،((6واختلفت أنظار الفقهاء يف تكييفها فذهب
اجلمهور أهنا قرض وبعض احلنفية أهنا حوالة( ،((6وحرمها احلنفية مطلقا وهو
املذهب عند احلنابلة ،وحرمها املالكية والشافعية ما مل يعم اخلوف من الطريق وإال
جازت للحاجة ،وأجازها الشافعية يف مقابل املشهور ،وكرهها مالك ،وأجازها
عم أمن الطريق أم مل يعم ،وأجازها احلنابلة
ابن عبد احلكم من املالكية مطلق ًا ّ
يف قول جعله ابن مفلح األصح ألنه ال رضر فيها ،وصوبه املرداوي إن كان فيه
مصلحة(.((6
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فيه معاوضة.

والعقود نوعان :معاوضة وتربع ،والفيصل فيهام وجود العوض وعدمه ،وليست
العربة بظاهر ال َع ْقد فقط ،ألن العربة يف العقود للقصود واملعاين ال لأللفاظ
واملباين ،فاهلبة برشط العوض بيع ،والبيع بال عوض هبة ،وعقود املعاوضات
نوعان :معاوضة حمضة فيها بدالن كالبيع واإلجارة ،وهذه العقود تفسد بفساد
العوض ،وعقود معاوضة غري حمضة وهي ما يكون فيها العوض من طرف
واحد ،وهذه العقود ال تفسد بفساد العوض.
ومن املعلوم بداهة عند كل ذي مطلع عىل عقود التأمني أن من حيصل معه حادث
وتعوضه رشكة التأمني ندرة من عدد املؤمنني ،فكل مؤمن يعرف أن سيدفع قسط
التأمني ويف الغالبية العظمى لن يسرتد شيئا مما دفعه لندرة حصول احلوادث،
فنسبة حصول احلوادث يف أضخم قطاع حتصل فيه احلوادث ويعترب أقل قطاعات
التأمني ربحا هو قطاع التأمني عىل السيارات ،لو نظرنا إىل عدد السيارات املؤمن
عليها ونسبة احلوادث السنوية التي تصيب هذه السيارات لوجدنا أن نسبة وقوعه
احلادث وحصول املؤمن عىل التأمني هو أمر نادر.

وهذه الفلسفة هي النقطة الرئيسية والركيزة األساسية التي يقوم عليها قطاع
التأمني؛ لذلك نرى رشكات التأمني تستثنى من تغطيات التأمني حاالت الكوارث
واحلروب وغريها من اجلوائح العامة لغلبة وقع املخاطر وقتها ،فال تشمل عقودها
سوى احلاالت الطبيعية التي يندر فيها وقوع هذه املخاطر واحلوادث وبالتايل تقل
التعويضات ،ويبقى فائض كبري من أقساط التأمني تفتح رشكات التأمني عينها
وبطنها ليكون أكرب قدر ممكن.
واستناد ًا لقاعدة (التابع تابع) فاملعاوضة يف عقد التأمني التعاوين تابعة للتربع
فتتامهى هبا ويبقى احلكم لألصل املتبوع وهو التربع فيأخذ حكمه ،ووفقا لقاعدة
(يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف املتبوع) فعقد املعاوضة تابع ال يؤثر فيه الغرر،
120
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ويغتفر لكونه ضعيف ًا قليالً ،أما املتبوع وهو التربع فهو الذي يغتفر فيه الغرر.

فإن قيل :هذا غري صحيح بل يرد عليه أن التربع هنا ملزم وليس تربعا حمض ًا ،فال
يصح تسميته بالتربع املطلق؟ فيجاب بأن الغالب أن ا ُمل ّؤ ِّمن دافع القسط ليس
جمرب ًا عىل التأمني ،فأكثر الـتأمني اختياري ،ولو كان تأمينا إلزاميا فهو خمري أن
يؤمن مع هؤالء املؤمنني أو عند هذه الرشكة أو تلك ،كام أنه خمري بأن يؤمن باحلد
األدنى أو ُيدخل يف التأمني ما زاد عىل احلد األدنى كالشامل ...فكان تربع ًا.

وأما كونه تربع ًا غري مطلق فال ضري ،فكل من يتربع يرجو الفائدة من تربعه
سواء كانت أخروية فقط أو مع الدنيوية كاملودة احلاصلة بني املتربع واملتربع هلم،
والفضل واليد التي له عليهم ،وسعادة النفس وراحة البال وغريها من املصالح،
وهي منافع يف جمملها معتربة رشع ًا ،فال يسلم وجود تربع حمض وإن سلم فهو
نادر.

فإن قيل :إن املعاوضة هنا حاصلة ،ويدخل فيها التفاضل ،وهذا جيعله ملتحقا
بالربا ،وهذا كفيل بتحريمه؟ .فاجلواب :أن الربا ينحرص يف الديون والبيوع،
وليس التأمني دين ًا ،وربا البيوع يكون يف األموال الربوية وليس التأمني فيه أي
منها؛ ألن املال الذي يدفع من املؤ ِّمن ليس قرض ًا وال بيع ًا ألموال ربوية ،فام يدفعه
املؤمن من مال هو يف مقابل منفعة كإصالح سيارته ،وعالج مرضه أو إصابته ،أو
ِّ
تعويضه بدال عن آالته...
فإن قيل :إن التربع هنا بعوض ،وأنت أثبت أن منكر هذا مكابر يف عقود
121
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وتبع ًا لقاعدة (العربة للغالب الشائع ال للنادر) وقاعدة (لألكثر حكم الكل
ولألقل حكم العدم) فغلبة التربع عىل عقد التأمني يعطيه أحكامه ،وال يؤثر فيه
معنى التربع لندرته ،فال يمكن حلكم النادر أن يغلب حكم الغالب ،وال يمكن
حلكم التبع أن يغلب حكم املتبوع أو الفرع أن يقدم عىل األصل ،وهذا التكييف
قد مجع مزايا التكييفات السابقة وختلص من اإليرادات عليها.
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التأمينات ،وعليه فهو هبة بعوض ،وهو بيع كام حررتم فيخرج من هذا التكييف؟
فيجاب :نسلم أنه تأمني بعوض؛ لكن هذا العوض نادر احلصول فيتامها العوض
ويضمحل أمام املقصد األكرب األعم وهو التربع؛ فاملشاهد أن من يأخذ العوض
من ا ُمل ّؤ ِّمنني نادر ،والنادر ال حكم له ،فكانت املعاوضة متبوعة ال تابعة فتغتفر
لتبعيتها أصل التربع.
فإن قيل إن ما ذكرته ينطبق عىل رشكات التأمني التجارية؟ فاجلواب أن رشكات
التأمني التجارية تأخذ كامل الفائض التأميني بعد تعويض أصحاب احلوادث،
وهو الربح الرئييس واألسايس التي تقوم عليه رشكات التأمني ،فمعنى املعاوضة
بني أصحاب رشكات التأمني وبني املؤمنني هو الغالب ،فإما أن يكون امليزان
لصالح املؤمنني أو لصالح رشكات التأمني ،وهو يف الغالب لصالح رشكات
التأمني وإال ألغلقت أبواهبا منذ عقود ،فمعنى املعاوضة هو الغالب عليها ،والتربع
فيها موجود كأن تدفع –مثال -رشكة التأمني من جيبها زيادة عن جمموع أقساط
التأمني لرأب صدع احلوادث ،لكنه نادر وتبع بعكس رشكات التأمني التعاونية،
فهو غري موجود أصال يف رشكات التأمني التعاوين؛ ألن الفائض التأميني سريجع
إىل املؤمنني وبالتايل فإن نسبة املعاوضة يف رشكات التأمني التعاوين معدوم أو أقل
منها يف رشكات التأمني التجاري ،وهو الفرق اجلوهري بني التأمينني الذي جيعل
التأمني التجاري حمرما؛ ألنه معاوضة حمضة أو فيها معنى التربع ،وجيعل التأمني
التعاوين حالال ألنه تربع فيه معنى املعاوضة ،ومل أجد –مع سعة بحث -من سبقني
إىل هذا التكييف ،واهلل تعاىل أعلم.
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الخاتمة
توصل الباحث اىل جمموعة من النتائج أمهها:

نتائج البحث:
األشعريني يف مجعهم الزاد فيام بينهم إذا أرملوا يف الغزو أو قل طعام عياهلم،
وللحنفية واملالكية آراء فقهية تدل عىل أصل هذا العقد.

2 .حقيقة التكييف هي إرجاع ال َع ْقد إىل أصله العقدي الذي بني عليه وأسس
منه.

3 .يكمن حمل النزاع وأصل اخلالف يف طبيعة العالقة ال َع ْق ِد َّية بني دافعي
االشرتاكات التأمينية أي محلة الوثائق (بوالص التأمني) ،هل العالقة بينهم
عالقة تكافل أم معاوضة أم غري ذلك؟

4 .اختلف املعارصون يف تكييف العالقة التعاقدية بني املؤ ِّمنِ ْي دافعي
االشرتاكات إىل ست تكييفات :األول :االلتزام بالتربع .الثاين :عقد هبة.
الثالث :عقد معاوضة .الرابع :عقد تربع .اخلامس :عقد مضاربة .السادس:

عقد معاوضة تعاوين.

5 .قسم الباحث العقود إىل معاوضة حمضة ،وتربع حمض ،وما غلب فيه التربع،
وما غلبت فيه املعاوضة.

6 .توصل الباحث إىل تكييف جديد مبتكر لعقد التأمني التعاوين بأنه (تربع فيه
معنى املعاوضة) فيغلب التربع عىل عقد التأمني التعاوين وتندر فيه املعاوضة،
فيأخذ أحكام التربع الذي يغتفر فيه ما ال يغتفر يف املعاوضة ،بعكس التأمني
التقليدي التجاري الذي هو معاوضة أو حمضة أو فيها معنى التربع.
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1 .ترجع فكرة التأمني إىل عهد رسول اهلل (صىل اهلل عليه وسلم) يف إقراره لفعل
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توصيات البحث:
يويص الباحث بالرتكيز عىل مسألة التكييف يف مجيع العقود املعارصة ملا هلا من

أثر هام يف استقرار األحكام الرشعية ورأب الصدع يف مؤسسة الفتيا اإلسالمية
بتقليل اخلالف والنزاع بني العلامء كمعامالت املصارف اإلسالمية.

المراجع والمصادر
األيويف (هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية) ،املعايريالرشعية ،طبع األيويف ،البحرين2017 ،م ،معيار التأمني رقم .26

البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق البغا ،دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت،الطبعة الثالثة1987 ،م.

البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس (املتوىف:1051هـ) ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

لبنان.

التأمني ،جملة البحوث اإلسالمية ،العدد التاسع عرش ،اإلصدار :من رجبإىل شوال لسنة 1407هـ.

التسويل ،أبو احلسن عيل بن عبد السالم ،البهجة يف رشح التحفة ،دارالكتب العلمية-لبنان ،بريوت1418 ،هـ 1998 -م ،الطبعة :األوىل ،حتقيق:

ضبطه وصححه :حممد عبد القادر شاهني.

حممد صابر الفاروقي
التهانوي ،حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد بن ّاحلنفي (املتوىف :بعد 1158هـ) ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق:

د .عيل دحروج ،نقل النص الفاريس للعربية :د .عبد اهلل اخلالدي ،الرتمجة
األجنبية :د .جورج زيناين ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت،ط1996 ،1م.

الثنيان ،د .سليامن بن إبراهيم ،التأمني وأحكامه ،دار العواصم املتحدة،،124
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بريوت1414 ،هـ.
اجلرجاين ،عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف (  816هـ) ،التعريفات،ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش ،دار الكتب العلمية
بريوت –لبنان ،الطبعة األوىل 1403هـ  1983 -م.
حسان ،حسني حامد ،التأمني عىل حوادث السيارات ،بحث مقدم حللقةالعمل حول عقود التأمني اإلسالمي ،معهد البحوث ،البنك اإلسالمي
للتنمية بجدة.
حسان ،حسني حامد ،حكم الرشيعة اإلسالمية يف عقود التأمني ،داراالعتصام بالقاهرة دار العلوم للطباعة بالقاهرة.
الرعيني ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب( ،املتوىف:
احلطاب ُّ954هـ) ،حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،املحقق :عبد السالم الرشيف،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط1984 ،1م
احلميص ،حنـان الربجياوي احلميص ،توزيع الفائض التأميني وأثره عىلالتوسع يف اخلدمات التأمينية اإلسالمية ،األكاديمية العربية للعلوم املالية
واملرصفية ،دمشـــــقُ ،أعدّ ت هذه الدراسة الستكامل متطلبات نيل درجة
املاجستري يف املصارف اإلسالمية ،للعام الدرايس 2008-2007م.
احلكيم ،مجال ،عقود التأمني من الناحيتني القانونية والتأمينية ،دار املعارف،مجهورية مرص العربية ،دار املعارف1998 ،م.
خالف ،عبد الوهاب ،مقال عن حكم التأمني ،صحيفة لواء اإلسالم ،عددرجب 1374هـ.
اخلليفي ،رياض منصور ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمنيالتكافلية ،جملة الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،األردن ،العدد ،33يناير
2008م.
-اخلليفي ،رياض منصور ،تقييم تطبيقات وجتارب التأمني التكافيل
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اإلسالمي ،ورقة علمية أعدت ألغراض ملتقى التأمني التعاوين املقام
برعاية اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل بالكويت.
الرميل ،شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل(املتوىف1004 :هـ) ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج.
الزرقا ،مصطفى ،نظام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه مؤسسة الرسالة،بريوت ،ط1404 ،1هـ
الزرقا ،مصطفى ،نظام التأمني موقعه يف امليدان االقتصادي بوجه عام ،منبحوث املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي.
الزرقا ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعةالتاسعة 1967م ،مطابع ألف باء األديب بدمشق.
الساعايت ،عبد الرحيم ،هل التأمني اإلسالمي املركب تأمني تعاوينأم جتاري ،بحث منشور يف جملة جامعة امللك عبد العزيز يف االقتصاد
اإلسالمي ،جملد ،22العدد .2
سليم رستم باز ،رشح املجلة ،دار العلم للجميع ،بريوت ،ط1998 :3م.السنهوري ،حممد أمحد فرج السنهوري ،التأمينات ،منشور يف بحوثاقتصادية وترشيعية للمؤمتر السابع ملجمع البحوث اإلسالمية عام 1392هـ.
السويلم ،سامي ،وقفات يف قضية التامني ،مركز البحث والتطوير رشكةالراجحي املرصفية1423 ،هـ  -ترشين االول2002م.
السيد ،حممد زكي ،نظرية التأمني يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة للتأمنيفكر ًا وتطبيق ًا ،دار املنار للنرش والتوزيع بالقاهرة ،الطبعة األوىل 1406هـ،
 1986م :الفجر اجلديد بالقاهرة.
شيخي زادة ،عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدعو بشيخي زاده(1078هـ) ،جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ،خرج آياته وأحاديثه خليل
عمران املنصور ،دار الكتب العلمية1419 ،هـ  1998 -م ،لبنان/بريوت.
126
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ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد ،املصنف يف األحاديث واآلثار ،مكتبةالرشد – الرياض ،الطبعة األوىل1409 ،هـ ،حتقيق :كامل يوسف احلوت.
صباغ ،أمحد حممد ،املشكالت التطبيقية والعملية غري القانونية التي تواجههارشكات التأمني ،مقدمة حللقة حوار حول عقود التأمني اإلسالمي (معهد
البحوث) بنك التنمية اإلسالمي بجدة.
عيل حيدر ،درر احلكام رشح جملة األحكام ،دار الكتب العلمية ،بريوت،لبنان.
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو احلسني(-395هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السالم حممد هارون ،دار
الفكر ،عام النرش1399 :هـ  1979 -م.
الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والتأمني ،مكتبة زهراء الرشق ،مرص،1999م.
القانون السوري يف املادة ،1،املرسوم الترشيعي رقم ،43،للعام،2005،اخلاص بتنظيم سوق التأمني يف اجلمهورية العربية السورية.
قرارات جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي رقم 5من الدورة األوىل عام 1398هـ بمكة ،وغريها من الدورات.
قرار جملس هيئة كبار العلامء يف السعودية رقم  51عام1397هـ يف فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
قرار جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة يف مؤمتره الثاين عام 1965م ومؤمترهالثالث عام 1966م.
قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي رقم 9من الدورةالثانية عام 1406هـ.
قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة يف دروته الثانية عام 1406هـ -1985م.-قرارات املؤمتر العاملي األول لالقتصاد االسالمي بمكة عام 1976م.
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قرارات جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة عام 1385هـ-1965م.قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي عام 1392هـ.-1972القره داغي ،عيل حمي الدين ،التأمني التعاوين ماهيته وضوابطه ومعوقاته،بحث مقدم إىل رابطة العامل االسالمي ،الرياض2009 ،م.
القره داغي ،عيل حمي الدين ،التـامني اإلسالمي دراسة فقهية تأصيليةمقارنة بالتامني التجاري مع التطبيقات العملية ،دار البشائر اإلسالمية،
الطبعة األوىل .2004
القضاة ،موسى مصطفى موسى ،التأمني اإلسالمي التكييف واملحل وردالشبه ،مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الرشيعة اإلسالمية منه،
اجلامعة األردنية بالتعاون مع جممع الفقه اإلسالمي وإيسيسكو واملعهد
اإلسالمي للتدريب والبحوث2010 ،م.
قلعه جي ،حممد رواس ،وحامد صادق قنيبي ،معجم لغة الفقهاء ،دارالنفائس للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية1408 ،هـ  1988 -م.
الكاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد (املتوىف587 :هـ) ،بدائعالصنائع يف ترتيب الرشائع ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ -
 1986م.
الكردي ،أمحد احلجي ،التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي هل هنالكفروق؟( ،حلقة حوار حول عقود التأمني اإلسالمي) التي تم عقدها يف -12
14،1،2002م يف جدة ،باململكة العربية السعودية بدعوة من البنك اإلسالمي
للتنمية ،موجودة عىل شبكة االنرتنت.
مالك بن أنس ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املتوىف:179هـ) ،املدونة ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ  1994 -م.
جملة املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة ،العدد السادس 1412هـ.جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،القرار رقم  ،)9،2( 9سنة 1406هـ = 1985م.128
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حممد أمحد فرج السنهوري ،التأمينات ،منشور يف بحوث اقتصادية وترشيعيةللمؤمتر السابع ملجمع البحوث اإلسالمية عام 1392هـ.
املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن الدمشقي الصاحلي (املتوىف:885هـ) ،اإلنصاف ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان ،الطبعة :الطبعة
األوىل 1419هـ.
مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (-261هـ)صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين األنصاريالرويفعي اإلفريقي (711هـ) ،لسان العرب ،دار املعارف ،مجهورية مرص
العربية1999 ،م.
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين األنصاريالرويفعي اإلفريقي (711هـ) ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة
الثالثة1414هـ.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية– الكويت ،الطبعة ( :من  1427 - 1404هـ) ،األجزاء  :23-1الطبعة الثانية،
دار السالسل – الكويت ،األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل ،مطابع دار
الصفوة – مرص ،األجزاء  :45-39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة.
امليداين ،عبد الغني بن طالب الغنيمي الدمشقي (1298هـ) ،اللباب يف رشحالكتاب ،حققه ،وفصله ،وضبطه ،وعلق حواشيه :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،النارش :املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان.
أبو النجا ،إبراهيم ،األحكام العامة طبقا لقانون التأمني والتأمني اجلديد ،دم ج.1989 ،
-النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف (املتوىف 676 :هـ) ،روضة
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، املكتب اإلسالمي، زهري الشاويش: حتقيق،الطالبني وعمدة املفتني
.م1991 ،هـ1412 ،3 ط، عامن- دمشق-بريوت
 البحر الرائق،) هـ970 : زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (املتوىف،ابن نجيم. دون معلومات طبع، لبنان، بريوت، دار املعرفة،رشح كنز الدقائق
 حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش، أمحد بن حممد بن حجر،اهليتمي.الرشواين والعبادي
English Translation of Arabic References
-

-

-

-

-

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions), Sharia standards, AAOIFI publication, Bahrain, 2017 AD,
Insurance Standard No. 26.
Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Tahqeeq Al-Bagha, Dar Ibn Kathir, AlYamamah, Beirut, Third Edition, 1987 AD.
Al-Bahoti, Mansour Bin Yunis Bin Salah Al-Din Ibn Hassan Bin Idris
(died: 1051 AH), Kashshaf Al-Qina’ ‘an Matn Al-‘Iqna’, Dar Al-Kutub
Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon.
Al-Ta’meen, Islamic Research Journal, Issue 19, Edition: From Rajab
to Shawwal for the year 1407 AH.
Al-Taswali, Abu Al-Hasan Ali Bin Abd Al-Salam, Al-Bahjah fi Sharh
Al-Tuhfah, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Lebanon, Beirut, 1418 AH1998 AD, 1st Edition: Reviewed and Revised by: Muhammad Abdul
Qadir Shaheen
Al-Thanawi, Muhammad bin Ali Ibn al-Qadi Muhammad Hamid bin
Muhammad Saber al-Faruqi al-Hanafi (died: after 1158 AH), Kashshaf
Istilahaat Al-Funoon wa Al-‘uloom, Edited by: Dr. Ali Dahrouj,
translated from Persian to Arabic: Dr. Abdullah Al-Khalidi, foreign
translation: Dr. George Zinani, Maktabath Lebanon Nashiroon, Beirut,
1st ed. 1996.
Al-Thunayan, Dr. Suleiman bin Ibrahim, Al-Ta’meen wa Ahkamuhu,
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Dar Al-Awasim Al-Muttahidah, Beirut, 1st edition, 1414 AH.
Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zein Al-Sharif (816 AH),
reviewed and revised by a group of scholars under the supervision of
the publisher, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya Beirut-Lebanon, first edition
1403 AH-1983AD.
Hassan, Hussain Hamed, Al-Ta’meen ‘Ala Hawadith As-Sayyarath,
Research presented to the Workshop on Islamic Insurance Contracts,
Research Institute, Islamic Development Bank in Jeddah.
Hassan, Hussein Hamed, Hukm Al-Shari’ah Al-Islamiyah fi ‘Uqood
Al-T’ameen, Dar Al-I›tisam, Cairo - Dar Al-Uloom for Printing, Cairo.
Al-Hattab Al-Ru’aini, Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abd al-Rahman
al-Trabelsi al-Maghribi, (died: 954 AH), Tahreer Al-Kalaam fi Masaail
Al-Iltezaam, Reviewed by: Abd al-Salam al-Sharif, Dar al-Gharb alIslami, Beirut, Lebanon, 1st Edition, 1984
Al-Himsi, Hanan Al-Barijawi Al-Himsi, Toudhee’ Al-Faidh AlT’ameeni wa Atharuhu ‘ala Tawassu’ fi Al-Khadamaath Al-T’ameeniah
Al-Islamiyah, The Arab Academy for Banking and Financial Sciences,
Damascus, dissertation for a master’s degree in Islamic banking,
academic year 2007-2008.
Al-Hakim, Jamal, 1998 AD, Insurance Contracts from the Legal and
Insurance Standards, Dar Al Maaref, Arab Republic of Egypt, Dar Al
Maaref
Khallaf, Abd al-Wahhab, Maqaal ‘an Hukm Al-T’ameen, Liwaa alIslam newspaper, Rajab No. 1374 AH.
Al-Khulaifi, Riyad Mansour, Al-Takyeef Al-Fiqhi lil ‘Alaqaath AlMaaliyyah bi Sharikath Al-T’ameen Al-Takafuli, Journal of Sharia and
Law, University of Jordan, Jordan, Issue 33, Dhu al-Hijjah, January
2008 AD.
Al-Khulaifi, Riyad Mansour, Taqyeem Tatbeeqath wa Tajarub AlT’ameen Al-Takafuli Al-Islami, a working paper prepared for the
Cooperative Insurance Forum sponsored by the International Islamic
Commission for Economics and Finance in Kuwait.
Al-Ramli, Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmed bin
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Hamza Shihab al-Din al-Ramli (died: 1004 AH), Ghayath Al-Muhtaj fi
Sharh al-Minhaj, N.d., N.D.
Al-Zarqa, Mustafa, Nizam Al-T’ameen Haqeqatuhu wa Al-Ray AlShar’i fihi, Muassasath Al-Risalah, Beirut, 1st Edition, 1404 AH
Zarqa, Mustafa, Nizam Al-T’ameen Mouqi’uhu fi Al-Maidan AlIqtisaadi bi Wajhin ‘Aam, from the researches of the 1st International
Conference on Islamic Economics.
Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, Al-Madkhal Al-Fiqhi Al’Aam, Dar Al-Fikr,
Beirut, 9th edition, 1967 AD, Alef Baa-Al-Adeeb Press, Damascus.
Al-Sa’ati, Abdul-Rahim, Hal Al-T’ameen Al-Islami Al-Murakkab
T’ameen T’aawuni Am Tijari, a research published in the King Abdulaziz
University Journal of Islamic Economics, Volume 22, Issue 2.
Salim Rustom Baz, Sharh Al-Majallah, Dar Al-‘Ilm lil Jamee’, Beirut,
Edition 3,1998.
Al-Sanhouri, Muhammad Ahmad Faraj Al-Sanhouri, Al-T’ameenath,
published in Economic and Legislative Research of the Seventh
Conference of the Islamic Research Academy in 1392 AH.
Al-Suwailem, Sami, Waqafath fi Qadhiyath Al-T’ameen, Research and
Development Center, Al-Rajhi Banking Corporation, 1423H - October
2002.
Al-Sayed, Mohamed Zaki, Nazariyath Al-T’ameen fi Al-Fiqh AlIslami Dirasath Muqarinath li Al-T’ameen Fikran wa Tatbeeqan, Dar
Al-Manar Publishing and Distribution in Cairo, CE: Al-Fajr Al-Jadeed,
Cairo, First Edition 1406 AH, 1986.
Sheikhi Zada, Abd al-Rahman bin Muhammad bin Suleiman alKulibuli, called Sheikhi Zadeh (1078 AH), Majma ‹al-Anhar fi Sharh
Multaqa Al-Abhar, reviewed by Khalil Imran Al-Mansour, Dar AlKutub Al-Ilmiyyah, Lebanon / Beirut, 1419 AH-1998AD.
Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad, Al-Musannaf
fi Al-Ahadith wa Al-Athar, edited by Kamal Yusef Al-Hout, Al-Rushd
Library - Riyadh, First Edition, 1409 AH.
Sabbagh, Ahmad Muhammad, Al-Mushkilaath Al-Tatbeeqiyah wa
Al-‘Ilmiyah Ghayr Al-Qanooniyah allati Tuwajihuha Sharikath Al132
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Tameen, Presented to a panel discussion on Islamic insurance contracts
(Research Institute), the Islamic Development Bank in Jeddah.
Ali Haidar, Durar Al-Hukkam Sharh Majallath Al-Ahkam, Dar AlKutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon.
Ibn Faris, Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, Abu alHussein (395 AH), Mu’ajam Maqayis Al-Lughath, Reviewed by Abd
al-Salam Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1399 AH-1979 AD.
Al-Fangary, Muhammad Shawqi, Al-Islam wa Al-T’ameen, Maktabath
Zahra Al-Sharq, Egypt, 1999 AD.
Syrian Law, in Article 1, Legislative Decree No. 43 of the year 2005,
regulating the insurance market in the Syrian Arab Republic.
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