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م١٩/٦/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٥/٩/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

ن قــوة الــصناعة التأمینیــة مــن أهــم معــاییر إإن التــأمین الیــوم مــن أهــم العناصــر التــي یقــوم علیهــا االقتــصاد العــالمي، بــل 
.قیاس القوة االقتصادیة

ن كانت فكـرة عقـد التـأمین مـن حیـث األصـل فكـرة غربیـة، إال أنهـا مقبولـة مـن ناحیـة شـرعیة، لـذا فـال وفي هذا  ٕ اإلطار، وا
مــانع مــن اإلفــادة منهــا فــي االســتثمار والتنمیــة، علــى أن ننطلــق فیهــا مــن مبــادئ دیننــا، ونتعامــل معهــا وفــق منظومتنــا الخاصــة، 

.المنطلقة من الفلسفة الرأسمالیة، تلك التطبیقاتبعیدا عن التطبیقات غیر الشرعیة
.كما أن علینا أن نطورها من الصورة البسیطة، إلى فكرة استثماریة تسهم في التنمیة االقتصادیة

وقد تناول هذا البحث مفهوم التأمین التعاوني وصوره، وموقف العلماء منه، وبین التكییف الفقهي لشركات التأمین 
المكونة لها، وأثر هذا التكییف على األحكام المتعلقة بهذه الشركات، وطبیعة العالقة التعاقدیة فیها، ثم التعاوني، والعقود 

تحدث عن أهمیة االستثمار في التأمین التعاوني وضوابط هذا االستثمار، والمخاطر التي تواجهه، ثم بین أحكام بعض 
، وزكاة المؤمِّنینت التأمین نظیر إدارتها للعملیة التأمینیة وكالة عن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، مثل تحدید األجر لشركا

.وحصتها في ذلك، وتوزیع الفائض التأمینيالمؤمِّنینأموال هذه الشركات، وحكم مضاربة هذه الشركات في أموال  

Abstract
Today, insurance is the most important elements underlying the global economy, and the strength of

the insurance industry is the most important criteria for measuring economic strength.
Although the idea of the insurance contract is basically a western idea, it is acceptable in terms of

Sharia. So, we may take advantage of that idea in investment and development, if that conform to the
principles of our religion, and if we deal with it according to our own system, away from the applications
which conform to philosophy of capitalism.

However, we must develop it from the simple image to the investment idea which contributes to economic
development.

This research dealt with the concept of cooperative insurance and its form,scholars' opinion of that
type of insurance,jurisprudential adaptation for cooperative insurance companies and the contracts for
that type of companies,the impact of that adaptation on provisions relating to these companies,the nature
of the contractual relationship and then this research dealt with the importance of investing in the
cooperative insurance and controls of that investment, risks which faces that type of investment then
clarifying the provisions of certain matters relating to this subject such as determining the pay for the
insurance companies in consideration of their management of the insurance process, and Zakat (alms
giving) of these companies, and the rule of speculation of these companies in the funds of insurances,
companies share, and the distribution of surplus insurance.
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والـــــصالة والـــــسالم علـــــى ،الحمـــــد هللا رب العـــــالمین

ســیدنا محمــد، صــلى اهللا علیــه وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین،
،،،أما بعد

ن ینطلـق مـ،فإن االقتصاد اإلسالمي نظام متكامـل
مبـــادئ وقواعــــد خاصــــة تمیــــزه عــــن كــــل المبــــادئ والــــنظم 

ن كان قـد یلتقـي مـع بعـضها فـي ،االقتصادیة الوضعیة ٕ وا
بعــض األســس والقواعــد، إال أن هــذا ال یعنــي أنــه أخــذ منهــا 
أو تطــابق معهــا، بــل هــو ســابق لهــا، متقــدم علیهــا، وهــذا مــا 

.طالع على العلوم االقتصادیةایؤكده من له أدنى 
ــــرة إن ا ــــدرة كبی ــــه ق ــــصادي اإلســــالمي ل لنظــــام االقت

ـــاء اقتـــصاد قـــوي ـــاه والعـــدل للمجتمـــع ،علـــى بن ـــؤمن الرف ی
ــــة أفــــرادهل ولــــه قــــدرة هائلــــة علــــى معالجــــة المــــشاكل ،كاف

وتقـــدیم الحلـــول الناجعـــة لمـــا یطـــرأ ،االقتـــصادیة المختلفـــة
شــــكاالت ٕ ــــضایا وا ــــصادیة مــــن ق ــــاة االقت ــــى الحی ــــي ،عل وف

أن نتعامــل مــع االقتــصاد یجــب علینــاالتــصورضــوء هــذا
علـى قـادرة ،اإلسالمي كنظریـة اقتـصادیة متكاملـة مـستقلة
وأن ننـــأى بــــه أن تقـــود عملیـــة التنمیـــة االقتــــصادیة الـــشاملة، 

عــن دائــرة الحلــول الترقیعیــة لمــشاكل النظــام الرأســمالي، إلــى 
مـــن مبـــادئ تقـــدیم تـــصورات وبـــرامج وحلـــول أصـــیلة منبثقـــة

.إلسالميوقواعد النظام االقتصادي ا
ولقــد أظهــرت المؤســسات المالیــة التــي تعتمــد قواعــد 

قـــدرة وكفـــاءة هـــذا النظـــام ،النظـــام االقتـــصادي اإلســـالمي
ن كــان ال زال بإمكانهــا أن تقــدم الكثیــر ٕ علــى هــذا األمــر، وا

.في هذا اإلطار
وفــي هــذا البحــث ســیحاول الباحــث أن یتنــاول هــذه 

عامــل مــع التــأمین التعــاوني،المــسألة وفــق هــذا المنظــور، والت
نمـــا طرحـــه كعملیـــة اســــتثماریة،  ٕ ال كبـــدیل للتـــأمین التجـــاري، وا

وبیـــــــان أوجـــــــه باإلضـــــــافة إلـــــــى الغایـــــــة التكافلیـــــــة التعاونیـــــــة، 
االســتثمار فــي التــأمین التعــاوني، ال علــى أســاس أن التــأمین
التعــاوني هــو بــدیل للتــأمین وفــق التــصور الرأســمالي، والــذي

بـــل كتـــصور اقتـــصادي أصـــیل ،جـــاريیـــسمى التـــأمین الت
وتقـوم علـى أساسـه ،یستند إلى مبادئ الـشریعة اإلسـالمیة

،تــؤدي إلــى اقتــصاد قــوي عــادل،حیــاة اقتــصادیة ســلیمة
.ویقدم للناس خدمة اجتماعیة اقتصادیة

١-:
لمـــا كانـــت شـــركات التـــأمین التعـــاوني نـــشأت بـــدیال 

طغـــى علیهـــا فكـــرة التعـــاون عـــن شـــركات التـــأمین التجـــاري، و 
والتكافـــل، وكانـــت فكـــرة االســـتثمار فـــي التـــأمین، ینظـــر إلیهـــا 
ــــشك، وكــــان هنــــاك رغبــــة بإبقــــاء هــــذه  بكثیــــر مــــن الریبــــة وال
الــــشركات بــــصورتها البــــسیطة، طرحــــت بعــــض اإلشــــكالیات 

:أمام مسألة االستثمار في هذه الشركات، ومنها
مــــا هــــي مــــشروعیة االســــتثمار فــــي هــــذا النــــوع مــــن .١

؟لشركاتا
ـــــضوابط الـــــشرعیة لالســـــتثمار فـــــي هـــــذه .٢ مـــــا هـــــي ال

؟الشركات
كیـــف نعـــالج اإلشـــكاالت التـــي تواجـــه التـــأمین التعـــاوني.٣

ــــل أخــــذ األجــــر ــــأمین،مث وتوزیــــع ، وزكــــاة أمــــوال الت
.الفائض التأمیني

هــذه المــسائل وغیرهــا هــو مــا ســتعمل هــذه الدراســة 
.اإلجابة علیهىعل

٢-:
لتـــأمین الیـــوم مـــن أهـــم العناصـــر التـــي یقـــوم علیهـــا ا

االقتـــصاد العـــالمي، بـــل ومـــن معـــاییر قیـــاس القـــوة االقتـــصادیة
.هو قوة الصناعة التأمینیة

هـي إن فكرة التأمین وعقد التأمین بـصورته المعاصـرة،
فكــــرة رأســــمالیة غربیــــة تقــــوم علــــى أســــاس اشــــتراك مجموعــــة 

عــــــبء التخفیــــــف مــــــن كبیــــــرة مــــــن النــــــاس بالتعــــــاون علــــــى 
المخــــاطر التــــي یمكــــن أن یتعرضــــوا لهــــا، مــــن خــــالل أن 
یتحمـل كــل مــنهم جـزء مــن هــذه المخـاطر، خاصــة عنــدما 

لوحـــــده أن تكـــــون هـــــذه المخـــــاطر كبیـــــرة ال یـــــستطیع الفـــــرد 
.یتحملها

ذا كــــان الغربیــــون ألســــباب مختلفــــة ٕ منهــــا التقــــدم ،وا
طـوروا هـذه قـد،وحجم التجارة الهائلـة،االقتصادي الكبیر
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نخـصوصا فـي ظـل تـأخر المـسلمی،المسألة والتفتوا إلیها
فــال بــأس مــن ،وابتعــادهم عــن ســاحة التــأثیر لمــدة طویلــة

شـریطة أن ال نبقـى ،أن نستفید من تقـدم اآلخـر ومنجزاتـه
وضـــــمن منظومتـــــه ،أو نعـــــیش فـــــي فلكـــــه،منـــــساقین لـــــه

.الفكریة والقیمیة
ذا كانت فكـر ،وفي هذا اإلطار ٕ ة عقـد التـأمین مـن وا

فــال مــانع ،حیــث األصــل فكــرة مقبولــة مــن ناحیــة شــرعیة
،مــن اإلفــادة منهــا علــى أن ننطلــق فیهــا مــن مبــادئ دیننــا

بعیــــــدا عــــــن ،ونتعامـــــل معهــــــا وفــــــق منظومتنـــــا الخاصــــــة
.التطبیقات غیر الشرعیة المنطلقة من الفلسفة الرأسمالیة
إلى ،ةكما أن علینا أن نطورها من الصورة البسیط

فكـــرة اســــتثماریة تـــسهم فــــي التنمیـــة االقتــــصادیة وهـــو مــــا 
.عنهسیحاول الباحث اإلجابة 

ولمــا كانــت مــسألة التــأمین التجــاري موضــع تحــریم 
بـــسبب مــا تحویـــه ،)١(عنــد األغلبیـــة الــساحقة مـــن العلمــاء

وأن فكـــــرة ،مـــــن ربـــــا وغـــــرر وجهالـــــة ومخـــــاطرة ومقـــــامرة
،د األغلبیـــة الـــساحقةالتـــأمین التكـــافلي موضـــع قبـــول عنـــ

فــسیكون منطلــق هــذا البحــث هــو التــأمین التعــاوني، وكیفیــة 
تطـــویره كعملیـــة اســـتثماریة، بعیـــدا عـــن الخـــوض فـــي التـــأمین

.التجاري وحكمه

٤-:
هنالــــك مجموعــــة مــــن الدراســــات الــــسابقة فــــي هــــذا 

:الموضوع منها
اعــــــده ماهیتــــــه وقو ،التــــــأمین التعــــــاوني،قــــــرة داغــــــي)١

بحـث مقـدم إلـى ملتقـى التـأمین التعـاوني ،وضوابطه
وتنـــاول فیـــه حقیقـــة التـــأمین ،٢٠٠٩،فـــي الریـــاض

وأنواعه، والفروق بینه وبـین التـأمین التجـاري، التعاوني 
والتكییـــف الفقهـــي للتـــأمین التعـــاوني، وخلـــص فیـــه إلـــى 
مـــشروعیته ألنــــه یقــــوم علـــى التبــــرع والتعــــاون، ویحقــــق 

االلتــزام بالــضوابط الــشرعیة طة مقاصــد الــشریعة، شــری
.له والتي تمیزه عن التأمین التجاري

الفــائض التــأمیني فــي شــركات التــأمین ،هیــثم حیــدر)٢
،بحث مقدم إلى ملتقى التـأمین التعـاوني،اإلسالمي

، وقـــــد شـــــدد فـــــي بحثـــــه علـــــى أن ٢٠٠٩،الریـــــاض
شـــركات التـــأمین التعـــاوني یكـــون لهـــا حـــسابان أحـــدهما

ـــــــشركةلحـــــــاملي األســـــــهم أي  واآلخـــــــر ،مؤســـــــسو ال
فــي التــأمین، وأن كــال مــن الحــسابین منفــصل نللمــشتركی

عن اآلخر، وهذا من أهم ما یمیـز التـأمین التعـاوني عـن 
التجــاري، وأن ملكیــة أمــوال صــندوق المــشتركین ال تعــود 

نمـــا  ٕ التــــأمین أمـــا شــــركة ،للمــــشتركینلحملـــة األســــهم وا
قابــــل أجــــر، التعــــاوني فتقــــوم بــــإدارة العملیــــة التأمینیــــة م

.وتقـــوم باســـتثمار أمـــوال المـــشتركین كـــشریك مـــضارب
التـأمیني حـق للمـشتركین صافي الفائض إنّ فومن ثمَّ 

.ال المساهمین
المعــامالت المالیــة المعاصــرة ،محمــد عثمــان،شــبیر)٣

، ٦فــــــــي الفقــــــــه اإلســــــــالمي، دار النفــــــــائس، عمــــــــان، ط
ـــاب فـــي أحـــد فـــصوله التـــأمین٢٠٠٧ ـــاول الكت ـــد تن ،، وق
. أحكامهوبعض ،التعاونيالتأمینومشروعیة،وحكمه

بحــث مقــدم ،الفــائض التــأمیني،محمــد علــي،القــري)٤
وقــد ٢٠٠٩،الریــاض،إلــى ملتقــى التــأمین التعــاوني

،تنـــاول الباحـــث فـــي بحثـــه مفهـــوم الفـــائض التـــأمیني
والتكییــــف الفقهــــي لعالقــــة المــــشتركین فــــي صــــندوق 

عیة بالـــصندوق للوصـــول إلـــى مـــشرو يالتـــأمین التكـــافل
،التــأمین التجــاريالتــأمین التعــاوني والفــرق بینــه وبــین 

. ثم أخیرا طرق التصرف بالفائض التأمیني
فـــاد الباحـــث مـــن هـــذه الدراســـات إال أن الـــذي أوقـــد 

یمیز هذه الدراسة هو انطالقهـا مـن قـضیة االسـتثمار فـي 
والتعامــل مــع التــأمین كقــضیة ،شــركات التــأمین التعــاوني

.ال كفكرة تكافلیة تعاونیة فقط،اريوأسلوب استثم

٥-:
االسـتقرائيالمـنهج الوصـفيالباحـث فـي البحـثاستخدم 

حیــث تنــاول المــسائل ذات الــصلة كمــا هــي وقــام بتحلیلهــا 
لتوصل إلى الـصورة الحقیقیـة لهـا مـن أجـل الخلـوص إلـى 

.تحقیق مقاصد الدراسة

٦– :
وخمسةأن تتكون من مقدمةالدراسةت طبیعةاقتض
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:وخاتمة، وهي على النحو اآلتيمطالب 
المقدمــة فــي مــشكلة الدراســة وأهمیتهــا والدراســات الــسابقة 

.ومنهجیة الدراسة وهیكلیتها
مفهوم التأمین التعاوني وصوره : المطلب األول
مشروعیة التأمین التعاوني :المطلب الثاني
لتكییف الفقهي لشركة التأمین التعاوني ا:المطلب الثالث
االستثمار في التأمین التعاوني :المطلب الرابع

توزیع الفائض التأمیني: المطلب الخامس

 
 

:ویتكون من ثالثة فروع
.مفهوم عقد التأمین:الفرع األول
.مفهوم التأمین التعاوني:الفرع الثاني
.صور التأمین التعاوني:الفرع الثالث

:
:

، قال )٢(من األمن، وهو ضد الخوفالتأمین لغة
ي: الىـتع ُهمْ الَِّذ نْ َأْطَعَم وعٍ ِم َنُهمْ ُج َم نْ وََآ فٍ ِم وْ َخ

.]٤:قریش[
علمـاء بعـدة أما عقد التـأمین اصـطالحا فقـد عرفـه ال

:تعریفات متقاربة منها
نظـــام تعاقـــدي یقـــوم "مـــا عرفـــه األســـتاذ الزرقـــا بأنـــه 

علــى أســـس المعاوضـــة، غایتـــه التعـــاون علـــى تـــرمیم أضـــرار 
المخــــاطر الطارئــــة بواســــطة هیئــــات منظمــــة، تــــزاول عقــــوده

.)٣("قائمة على أسس وقواعد إحصائیة،بصورة فنیة
م تعاقـــدي یقـــصد منـــه بأنـــه نظـــا)الخفیـــف(وعرفـــه 

توزیـع الــضرر النــاتج عــن األخطـار التــي تــصیب األمــوال 
ن علیها على عـدد كبیـر مـن النـاس الـذین ،واألنفس المؤَم

یدفع كل منهم مبلغا مالیا معینـا، مـن خـالل مؤسـسات تعمـل
.)٤(وفق أسس وقواعد فنیة

وهـــذان تعریفـــان بفكـــرة التـــأمین أكثـــر منهمـــا تعریفـــا 
.ینبعقد التأم
نـیلتزم به المؤمِ بأنه عقدعرفهفقد)الالجمّ (أما

ن لــــه مبلغــــا مــــن المــــال عنــــد وقــــوع أن یــــؤدي إلــــى المــــؤَم
ن لــــه إلــــى الــــضرر  ن منــــه، نظیــــر مــــال یؤدیــــه المــــؤَم المــــؤَم

ن وفق .)٥(المتفق علیه في العقدالمؤِم
ن وشـــركة التـــأمین  ـــرف بأنــه عقـــد بـــین المــؤََم كمــا ُع

ن للـشركة مبلغـا معینــا مـن المـال، مقابــل علـى أن یـدفع  المــؤَم
لــه والــذي التزامهــا بتعویــضه عــن الــضرر الــذي قــد یتعــرض 

.)٦(تشمله وثیقة التأمین
ن لـهرِّ كما عُ  ن والمـؤَم تلتـزم ،ف بأنه عقد بین المؤِم

ن لـــه مبلغـــا مـــن  نـــة أن تـــؤدي للمـــؤَم بموجبـــه الجهـــة المؤِم
ن ضـده مقابـل مبلـغ مـن ،المال عند حدوث الخطر المـؤَم

ن له لشركة التأمین .)٧(المال یؤدیه المؤَم
یلتـزم عقـد ":وقد عرفه القـانون المـدني األردنـي بأنـه

ن أن یــؤدي إلــى المــؤَمن لــه أو إلــى المــستفید الــذي  بــه المــؤِم
مرتبــا أو أو إیــرادا اشــترط التــأمین لــصالحه مبلغــا مــن المــال، 

مــؤَمن ضــده، أو أي عــوض مــالي فــي حالــة وقــوع الحــادث ال
تحقق الخطر المبین في العقـد، وذلـك مقابـل مبلـغ محـدد، أو 

ن ن لـــــه للمـــــؤِم وهـــــو نفـــــس )٨("أقـــــساط دوریـــــة یؤدیهـــــا المـــــؤَم
.)٩(المدني المصريالتعریف الوارد في القانون 

والــــذي یــــراه الباحــــث أن التعریفــــات األربــــع األخیــــرة 
ین حتــــوت علــــى أركـــان العقــــد مــــن العاقــــدامتقاربـــة حیــــث 

ن وهـــــو شـــــركة التـــــأمین ن لـــــه وهـــــو ،وهمـــــا المـــــؤِم والمـــــؤَم
والتعــویض ،ومحــل العقــد وهــو القــسط التــأمیني،المــشترك

.عن الضرر
ـــه القـــانون  ـــیمكن اعتمـــاد مـــا ذهـــب إلی ـــى هـــذا ف وعل

.المدني األردني في تعریفه لعقد التأمین

::
، األمــرعلــىالظهیــروهــوالعــونالتعــاون لغــة مــن 
أي الجــدب جــاءت أعوانهــا الــسَّنةتقـول العــرب إذا جــاءت 

كالـــصوم،لـــكعـــونفهـــوأعانـــكشـــيءكـــلو ، أي الجـــراد
بعــــــــضهمأعــــــــانوتعــــــــاونوا،)١٠(،العبــــــــادةعلــــــــىعــــــــون
.)١٢(بعضابعضهمأعاناعتانواو ،)١١(بعضا

ــــأمین التعــــاوني فهــــو  اتفــــاق مجموعــــة مــــن "أمــــا الت
ص علـى أن یـدفع كـل مـنهم مبلغـا معینـا علـى أنـه األشخا
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،إن أصــابت أحــدهم مــصیبة ضــمن األخطــار المــؤمن لهــا
وهــذا . )١٣("دفــع لــه مــن هــذه المبــالغ مــا یعوضــه عمــا أصــابه

لـــشركة وال یتعـــرضالمـــؤمِّنینالتعریـــف یتنـــاول العالقـــة بـــین 
التــــأمین ومؤســــسیها فهــــو یتنــــاول عقــــد التــــأمین التعــــاوني 

.بصورته البسیطة
أن یجتمـــع عـــدة أشـــخاص "بأنـــه )الـــضریر(وعرفـــه 

مــــنهم اشــــتراكًا ل معرضــــین ألخطــــار متــــشابهة، ویــــدفع كــــ
معینـــــــًا، وتخـــــــصص هـــــــذه االشـــــــتراكات ألداء التعـــــــویض 
ذا زادت االشــــتراكات  ٕ ــــضرر، وا المــــستحق لمــــن یــــصیبه ال
ـــــى مـــــا صـــــرف مـــــن تعـــــویض كـــــان لألعـــــضاء حـــــق  عل

عقـــــد ك یتنــــاول وهــــذا التعریــــف كــــاألول كــــذل. )١٤("اســــتردادها
.التأمین التعاوني بصورته البسیطة

رِّ  تعاون مجموعة من الناس من أجل ف بأنه كما ُع
تالفي آثار األخطار التي یتعرض لها أحـدهم أو بعـضهم 

األخطـــار، بتعویـــضه عـــن الـــضرر النـــاتج مـــن وقـــوع هـــذه 
وبغیــــر قــــصد وذلــــك بــــالتزام كــــل مــــنهم علــــى ســــبیل التبــــرع، 

التــأمیني، االشــتراكالقــسط أو هــوعــین دفــع مبلــغ مالــربح،
التعـاونيالتـأمین ةتحدده وثیقة التـأمین، و تتـولى شـركوالذي

واســتثمار أموالــه نیابــة عــن المــشتركین إدارة عملیــات التــأمین،
فـــي مقابـــل حـــصة معلومـــة مـــن عائـــد اســـتثمار هـــذه األمـــوال 

معلومـــًا باعتبارهـــا وكـــیًال، أو أو مبلغـــًا ،مـــضارِباً باعتبارهـــا
.)١٥(الشریعة اإلسالمیةهما معًا بما یتفق مع أحكام

كــل عقــد تـأمین جمـاعي یلتــزم بموجبـه "وعـرف بأنـه 
مــــشترك بــــدفع مبلــــغ مــــن المــــال علــــى ســــبیل التبــــرع لتعــــویض 

الخطـر المـؤمن األضرار التي قد تصیب أیا منهم عند تحقـق 
.)١٦("منه

. )١٧(وهو یسمى أیضا التأمین التكافلي، أو التبادلي
التعــاریف أنهــا تنفــي فكــرة الــربح هویالحــظ علــى هــذ

من هذا التأمین، وذلك حتـى ال یقتـرب مـن التـأمین التجـاري، 
ن كانــــت  ٕ ولكــــن ال بــــد مــــن التأكیــــد علــــى أن هــــذه القــــضیة وا

مـع بعــضهم، إال أن مؤســسي المــؤمِّنینمنفیـة عــن العقـد بــین 
،مارالـــربح واالســـتثشـــركة التـــأمین مقـــصدهم األســـاس هـــو 

المـــؤمِّنینأن مـــع مالحظــة ،ولــوال ذلـــك مــا أســـسوا الــشركة
نمـــا  ٕ دفـــع الخطـــر كـــذلك ال یقـــصدون فـــي الحقیقـــة التبـــرع، وا

فال یـصح أن تكـون ،فهي لیست تبرعا في الحقیقة، عنهم
.قیدا في التعریف

وعلـى ذلـك فـإن التعریـف المختـار للتـأمین التعــاوني 
كات التـأمین التعـاوني بصورته المعاصرة والتي تمارسها شر 

قیــام شــركة التــأمین بــإدارة العملیــة التأمینیــة، واســتثمار :هــو
لـــدیها، الـــذین یقومـــون المـــؤمِّنینأمـــوال التـــأمین وكالـــة عـــن 

بـــــدفع أقـــــساط التـــــأمین لـــــدفع الخطـــــر عـــــن أنفـــــسهم، ویـــــتم 
مـن هـذه األقـساط، المؤمِّنینتعویض من لحقه الضرر من 

الـة مبلغـا مالیـا، كمـا تأخـذ وتستحق الـشركة مقابـل هـذه الوك
، بمــا المــؤمِّنینحــصة معلومــة مــن أربــاح المــضاربة بــأموال 

.یتفق وأحكام الشریعة اإلسالمیة
ویالحظ على هذا التعریـف أنـه بـین طبیعـة العالقـة 
بــین شــركة التــأمین والمــشتركین فــي التــأمین وهــي الوكالــة 
ـــــــة بـــــــأجرعن المـــــــشتركین فـــــــي التـــــــأمین بـــــــدل إدارة العملی

ثــم المــضاربة بــأموال المــشتركین مقابــل حــصة ،التأمینیــة
وأن العالقــة بــین المــشتركین ،مــن األربــاح لــشركة التــأمین

كمـــــا أكـــــد علـــــى ،هــــي عالقـــــة تكافلیـــــة ال بغـــــرض الــــربح
ضرورة أن تكون كافة معامالت الشركة بما یتفـق وأحكـام 

.الشریعة

::
ــأ مین التعــاوني قــد یأخــذ أكثــر مــن صــورة، ومــنإن الت
:هذه الصور

بتأســـیس اشـــتراك مجموعـــة مـــن األفـــراد:الـــصورة األولـــى
علـى أن ،جمعیة تعاونیة یدفع فیها كل منهم قـسطا معینـا

، وال )١٨(یـدفع لكــل مـشارك مبلغــا معینـا عنــد وقـوع الخطــر
یقـصدون بـل ،یبتغي القائمون علیه تحقیق أي ربـح مـادي

ن التعــاون بیــنهم علــى تخفیــف آثــار األخطــار المــؤمَّ منــه فقــط 
علیها وال یمـارس فیـه هـؤالء األفـراد أي اسـتثمار لهـذه النقـود، 
وهــم یــدیرون هــذا الــصندوق مباشــرة مــن خــالل هیئــة مختــارة 

ووفــــــــق أنظمــــــــة یقومــــــــون ،الــــــــصندوقمــــــــنهم إلدارة هــــــــذا 
.بتحدیدها
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ـــى، :الـــصورة الثانیـــة ـــر مـــن األول وهـــي صـــورة متطـــورة أكث
یـــث یؤســـس المـــشاركون فیهـــا شـــركة هـــم حملـــة أســـهمها ح

،وتقــوم هــذه الــشركة بأعمــال التــأمین،وهــم هیئتهــا العامــة
،وال تهـــــدف لالســـــتثمار،وهـــــذه الـــــشركات لیـــــست ربحیـــــة

والفــائض الــذي تحــصله هــذه الــشركات تعیــده للمــساهمین 
.بعد حسم المصاریف،فیها

ســیسأن یقــوم مجموعــة مــن األشــخاص بتأ:الــصورة الثالثــة
تهـــدف إلـــى الـــربح واالســـتثمار ،شـــركة تجاریـــة اســـتثماریة

دارة العملیــة التأمینیــة ٕ وهــي ،مــن خــالل العمــل التــأمیني وا
من خـــالل أخـــذ األجـــر ،تمـــارس عملهـــا بـــصورة اســـتثماریة

ال كمـا أنهـا ،لـدیهاالمـؤمِّنینعلى إدارة التأمین وكالة عن 
ــــوم باســــ نمــــا تق ٕ ــــة، وا ــــي بممارســــة األعمــــال التأمینی تثمار تكتف

وأقــــساط التــــأمین فــــي مــــشاریع اســــتثماریة، المــــؤمِّنینأمــــوال 
دافعــي األقــساط التأمینیــة، وعلــى المــؤمِّنینویعــود الریــع علــى 

أصــــحاب الــــشركة، الــــذین یــــدیرون األعمــــال التأمینیــــة وكالــــة 
.)١٩(مضاربین، كشركاء المؤمِّنینعن 

يهـــنإن هـــذه الـــصورة األخیـــرة مـــن صـــور التـــأمی
ن هـــذا هـــو التـــأمین الـــذي یلبـــي إحیـــث ،ســـتناموضـــوع درا

متطلبــات العــصر والقــادر علــى المنافــسة فــي ســوق التــأمین،
أمــا الــصورتان الــسابقتان فهمــا عبــارة عــن صــور بــسیطة 

.وتفید على مستوى محدود،للتأمین

 
 

مـــع أن عقـــد التـــأمین بـــصورته المعاصـــرة هـــو فكـــرة 
بـــل إن لهـــا ،ربیـــة رأســـمالیة إال أنهـــا فكـــرة مقبولـــة شـــرعاً غ

إال أن المـــشكلة فـــي تطبیقاتهـــا المعاصـــرة ،أصـــوًال شـــرعیة
التـي تحتــوي علــى الربــا والغـرر والقمــار والجهالــة وهــذا مــا 
جعــــل هــــذه العقــــود كمــــا تمارســــها شــــركات التــــأمین غیــــر 

.)٢٠(الملتزمة باألحكام الشرعیة غیر مشروعة
:یأتيمشروعیة فكرة التأمین التعاوني ما ومما یؤكد

إن التعـــاون والتكافـــل بـــین أفـــراد المجتمـــع مـــن األخـــالق:أوالً 
وهـي تتفـق مـع مقــصد ،األساسـیة فـي المجتمـع اإلسـالمي

كبیر من مقاصد نظام اإلسالم وهو بناء المجتمع المتراحم

.المتكافل
ُنوا:قـــال تعــــالى ــــاوَ َتَع َلــــىوَ ــــرِّ َع ِب ــــوَىوَااْل وَالَ لتَّْق

ُنوا ــاوَ ــىَتَع َل ــمِ َع ْث ِْ وَانِ اإل ــْد ــواوَاْلُع یدُ اللَّــهَ ِإنَّ اللَّــهَ وَاتَُّق ــِد َش
َقـــابِ  ، وال شـــك أن التعـــاون فـــي جبـــر الـــضرر]٢: المائـــدة[اْلِع

.داخل في التعاون على البر
فــــي تــــوادهم وتــــراحمهم المــــؤمِّنینمثــــل ": وقــــال 

اشــتكى منــه عــضو، تــداعى لــه وتعــاطفهم، مثــل الجــسد، إذا 
، وجبـــــر الـــــضرر مـــــن )٢١("ســــائر الجـــــسد، بالـــــسهر والحمــــى

.خالل التأمین التعاوني یحقق معنى الرحمة والتعاطف
واهللا فــي عــون العبــد مــا كــان فــي عــون ":وقــال 

.والتأمین التعاوني یدخل في إعانة المحتاج)٢٢("أخیه
ون بــه التعــاونوعقــد التــأمین التعــاوني یقــصد المــساهم

علــى مواجهــة األخطــار، مــن خــالل أن یقــدم كــل مــنهم مبلغــاً 
.وال یقصدون من ذلك الربح،مالیًا معیناً 

ــاً  فــي كثیــر مــن إن فكــرة التــأمین لهــا شــواهد شــرعیة:ثانی
المعـــــامالت التـــــي تعمـــــل علـــــى تـــــرمیم آثـــــار الكثیـــــر مـــــن 

ومــــن ، )٢٣(المخـــاطر علــــى أســـاس مــــن التعـــاون والتكافــــل
وعقـــد ،)٢٥(والقـــسامة،)٢٤(الدیـــة علـــى العاقلـــةأمثلـــة ذلـــك 

ووجوب النفقـة ،والهبة المشروطة،)٢٧(والنهد،)٢٦(المواالة
بــل وهنــاك مــن مــصارف ،ووجــوب الزكــاة،بــین األقــارب

سهم من مثل الزكاة ما هو مخصص لمثل هذه األخطار 
.الغارمین وابن السبیل

ــاً  وعلــى إن التــأمین لــه إیجابیــات كبیــرة علــى األفــراد:ثالث
المجتمــع، إذ یعــین الفــرد علــى تجــاوز األخطــار التــي یتعــرض

،المــصیبةلهــا بحیــث ال یكــون عالــة علــى غیــره عنــدما تقــع بــه 
.)٢٨(مما یجعله یشعر باالطمئنان

التأمین یـساعد المؤسـسات االقتـصادیة علـى تحمـل :رابعاً 
ممـا یحمیهـا ،المصاعب المفاجئة التي یمكن أن تقع فیهـا

ویــساعدها علــى تجــاوز األخطــار المفاجئــة ،مــن اإلفــالس
ویعینهـا علـى تنفیـذ خططهـا االسـتثماریة ،التي تقـع علیهـا

والتـــي تحملهـــا ،بعیـــدا عـــن الحـــوادث واألخطـــار المفاجئـــة
.)٢٩(تكلفة غیر متوقعة

،الذي یكتنف هذا النوع من العقودإن الغرر:خامساً 
،ألنها تقوم على التبرع؛غرر مغتفر ال یؤثر في صحتها
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وعقود التبرع یغتفر فیها من الغرر ما ال یغتفر في غیرها
یجتنبماكما ذكر القرافي عن اإلمام مالك بأنه فرَق بین 

اتـالمعاوضوهومن التصرفاتوالجهالةالغررفیه
فیهیجتنبالماو ،األمواللتنمیةالموجبةوالتصرفات

رفةصالمعاوضةفال،لذلكیقصدالماوهووالجهالةالغرر
ألن الغرر ؛إلیهالضرورةدعتماإالالغررفیهایجتنب

، وضیاع المال بال عوض،فیها یؤدي إلى النزاع
إحسانهوما ماأ،وصاحب المال لم یبذله إال بعوض

الـالمتنمیةبهیقصدالمن التصرفات مما صرف
وحثهعالمشر حكمةفاقتضت،واإلبراءوالهبةكالصدقة

،والمجهولبالمعلومطریقبكلفیهعةالتوساإلحسانعلى
وسیلةذلكمنالمنعوفي،وقوعهلكثرةأیسرذلكفإن
ذهـهیعممافیهایردلماألحادیثإنثم،تقلیلهإلى

صاحبنصوصمخالفةمنهیلزمنقولحتىاألقسام
.)٣٠(ونحوهالبیعفيوردتإنمابل، الشرع

لــى شــخص وذكــر الحطــاب أن مــن التــزم اإلنفــاق ع
وواضـح ،)٣١(مدة حیـاة المنفـق أو المنفـق علیـه لزمـه ذلـك

وفــي هــذا التبــرع غــرر ،أن مــدة حیــاة كــل منهمــا مجهولــة
.إال أنه مغتفر تشجیعًا على البر واإلحسان،كبیر

ن هبــة أل؛یــصح التــزام المجهــول:وجــاء فیــه أیــضا
.)٣٢(المجهول صحیحة

لعقـــود ومنهـــا لقـــد أجـــاز بعـــض الفقهـــاء كثیـــرا مـــن ا
بنــاء ،مــع مــا فیهــا مــن الغــرر والجهالــة،عقــود معاوضــة

علــى تقیــیمهم لمقــدار الغــرر الــذي یكتنفهــا هــل هــو غــرر 
ومـن أمثلــة هــذا جــواز ؟ أم فــاحش ال یغتفــر؟یـسیر مغتفــر

مــع مــا فیــه )٣٣(عقــد المــواالة علــى مــا ذهــب إلیــه الحنفیــة
مــن غــرر عــده جمهــور الفقهــاء بأنــه فــاحش، علمــا بــأن عقــد 

.المواالة لیس تبرعًا محضًا، بل هو أقرب للمعاوضة
ومــن األمثلــة كــذلك اتفــاق الفقهــاء علــى أن الدیــة علــى 
العاقلــة فـــي حالــة القتـــل الخطــأ مـــع مــا فـــي هــذا مـــن الغـــرر، 

بـین ولكن مقابـل المـصلحة الكبیـرة المترتبـة علیـه مـن التكافـل
ال یـــــراهـــــدرا إذا كـــــان القاتـــــل فقمالعـــــشیرة، وأن ال یـــــذهب دم 

.یستطیع دفع الدیة
بل أجاز الشارع بعض عقود المعاوضة مع ما فیها

مــن غــرر لحاجــة النــاس إلیهــا، مــع وضــعه لــبعض الــضوابط
وذلــك أن الــشارع قــد عــد الغــرر فــي هــذه ،لتخفیــف الغــرر

،مقابل المصلحة الكبیرة المترتبة علیهـااً یسیر اً العقود غرر 
إمكانیـة وفیـه غـرر فـي ،ومن أمثلـة ذلـك جـواز عقـد الـسلم

تسلیم الـسلعة فـي الوقـت المحـدد، إضـافة إلـى الغـرر المتعلـق 
المبیـع الغائـب إذا كــان بـضبط أوصـافها، وكـذلك جـواز بیـع 

وهـو مـا ذهـب إلیـه جمهـور ،ممـا یمكـن ضـبطه بالوصـف
.)٣٤(الفقهاء باستثناء الشافعیة الذین منعوه بسبب الغرر

مـــن اســـتخدام أمـــوال إن التـــأمین التعـــاوني یخلـــو:سادســـاً 
التــأمین فــي التعــامالت الربویــة وهــو مــن أهــم أســباب تحــریم

.)٣٥(التأمین
أن الحاجــة الیــوم ماســة إلــى مثــل هــذا النــوع مــن :ســابعاً 

العقــــود، فالحیــــاة االقتــــصادیة ال یمكــــن أن تتقــــدم دون التــــأمین
بــل وعلــى مــستوى ،الــذي أصــبح الیــوم ضــرورة اقتــصادیة

،ع أخطـــار ال قبـــل لهـــم بتحملهـــااألفـــراد كـــذلك نتیجـــة وقـــو 
وما یمكن أن یؤدي إلیه غیاب التأمین مـن ضـیاع حقـوق 

.الناس
وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد ذهبــت األغلبیــة الــساحقة مــن

:العلماء إلى مشروعیة التأمین التعاوني بصوره المختلفة
مــــن التــــأمین فــــال خــــالف فـــــي أمــــا الــــصورة األولــــى

، وهـــــو مـــــا أفتـــــى بـــــه مجمـــــع الفقـــــه مـــــشروعیتها بـــــین الفقهـــــاء
اإلســالمي التــابع لرابطــة العـــالم اإلســالمي فــي دورتــه األولـــى، 

، وهـــو مـــا قـــرره )٣٦(هــــ١٣٩٨المنعقـــدة فـــي مكـــة المكرمـــة ســـنة 
مجمــع الفقــه اإلســالمي أیــضا فــي دورة انعقــاده الثــاني فــي جــده 

ــ، الــــذي قــــرر أن التــــأمین الــــذي یحتــــرم أصــــول ١٤٠٦ســــنة  هـــ
.)٣٧(و التأمین التعاونيالتعامل اإلسالمي ه

التــأمین التعــاوني بــین مجموعــة نَّ إ:یقــول الزحیلــي
ألن المـشترك یـدفع ؛من الناس أمـر جـائز ألنـه عقـد تبـرع

مالــه بطیــب نفــس لتخفیــف الــضرر عــن نفــسه وعــن اآلخــرین،
وال یقــصد الــربح، وهــو مــن قبیــل التعــاون علــى الخیــر وهــو

.)٣٨(أمر مطلوب شرعا
مــشروعیة فقــد ذهــب العلمــاء إلــى ورة الثانیــةأمــا الــص

ـــة التعاونیـــة ـــشركات التأمینی ـــوع مـــن ال ، مـــا دامـــت)٣٩(هـــذا الن
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وال ،تلتــــــزم بأحكــــــام الــــــشریعة اإلســــــالمیة فــــــي تعامالتهــــــا
.تتعامل بالربا

مـن التـأمین التعـاوني فقـد ذهـب أما الصورة الثالثة
:العلماء إلى قولین في حكمها

وذهـــب إلیـــه أكثـــر یة هـــذه الـــصورةمـــشروع:القـــول األول
العلمـاء وهو ما قرره مجلس هیئة كبـار ،العلماء والباحثین

فــي بنــك وهیئــة الرقابــة الــشرعیة)٤٠(فــي الــسعودیة باإلجمــاع
وممـــــن قـــــال بهـــــذا ،)٤١(فیـــــصل اإلســـــالمي فـــــي الـــــسودان

ــــــــــــة الزحیلــــــــــــي،)٤٢(الزرقــــــــــــا ــــــــــــونس ،)٤٣(ووهب ــــــــــــق ی ورفی
.آخرونو ،)٤٦(وقرة داغي،)٤٥(وقلعجي،)٤٤(المصري

.وقد استدلوا للجواز باألدلة التي سبق ذكرها
ــاني ــول الث وهــو عــدم المــشروعیة وذهــب إلیــه بعــض :الق

،)٤٨(، وعبــد الــسمیع المـــصري)٤٧(العلمــاء مثــل عیــسى عبــده
.، وآخرون)٥٠(ومسفر الدوسري) ٤٩(محمد سلیمان األشقر

:وقد استدل هذا الفریق لقوله بأدلة منها
لهم علـى الغـرر فـال یعلـم دافـع أنها تحتوي حسب قـو -١

.القسط ما سیأخذ مقابل ما دفع
.أن فیها جهالة-٢
.أن فیها مقامرة وأكل أموال الناس بالباطل-٣
أنــه ال فــرق بینهــا وبــین التــأمین التجــاري فهــي معاوضــة-٤

.ولیست تبرعا
نـــه صـــورة جدیـــدة إإذ ،والـــراجح واهللا أعلـــم الجـــواز

إذ ال یتعـارض مـع ،زتهال یوجد مانع من إجا،من العقود
ولـیس األصـل ،مبادئ وقواعد التعاقد في الفقه اإلسـالمي

إال إذا تعارضـت مـع أحكـام ،في العقود المنع بل اإلباحـة
كـــأن ،ومبـــادئ وقواعـــد التعاقـــد فیهـــا،الـــشریعة اإلســـالمیة

ـــــا ـــــة،أو غـــــرر،یكـــــون فیهـــــا رب ـــــى ،أو جهال ـــــؤدي إل أو ت
ــــــر أ،أو أكــــــل مــــــال الغیــــــر بالباطــــــل،التنــــــازع و مــــــن غی

وكل هذه المحاذیر غیـر موجـودة فـي مثـل هـذا )٥١(،رضا
.النوع من العقود

ومـــع أنـــه لـــیس شـــرطا فـــي مـــشروعیة العقـــود أن نقـــوم
بتكییفهــــا علــــى أســــاس عقــــود مــــسماة معروفــــة فــــي الفقــــه 

وأنــه ال مــانع مــن التعــارف علــى عقــود جدیــدة ،اإلســالمي
، إال أننــا)٥٢(هلــم یعرفهــا الفقــه اإلســالمي مــا لــم تتعــارض معــ

لـــو تفحـــصنا هـــذا النـــوع مـــن الـــشركات نجـــدها مكونـــة مـــن 
:)٥٣(خمسة أنواع من العقود وهي

بـین مجموعـة مـن األشـخاص هـم )٥٤(شـركة عنـان:األول
ـــــــشركة ـــــــي ال وهـــــــي شـــــــركة ،المؤســـــــسون والمـــــــساهمون ف

اســتثماریة تنــشئها مجموعــة مــن األفــراد غایتهــا االســتثمار 
ـــة التأمین ـــة عـــن مـــن خـــالل إدارة العملی ،المـــؤمِّنینیـــة وكال

األجر الذي تأخـذه بـدال عـن والعائدات التي تحصلها هي
هــذه العملیــة، ومــن خــالل اســتثمار األقــساط التأمینیــة مــضاربة

.)٥٥(المؤمِّنینمع 
،)٥٦(فــي شــرعیتهاالعلمــاءال خــالف بــین العنــانوشــركة 

مـا دامــت ملتزمــة بقواعــد الــشركة فــي الفقــه اإلســالمي مــن 
.نشاؤها أو األعمال التي تمارسهاحیث إ
إلدارة المـــؤمِّنینعقـــد وكالــة بـــین شــركة التـــأمین و :الثــاني

)٥٧(المـــؤمِّنیناألعمـــال التأمینیـــة مـــن قبـــل الـــشركة نیابـــة عـــن 

.وهي قد تكون وكالة بأجر أو بغیر أجر
بـین أما الوكالة بال أجر فال خالف في مشروعیتها 

ال حــــول مـــشروعیة الوكالــــة العلمـــاء، إال أنــــه قـــد یثــــور ســـؤ 
وقــــد ورد أدلــــة مــــن )٥٨(بــــأجر، والــــراجح مــــشروعیتها كــــذلك

ـــى الوكالـــة،  ـــى مـــشروعیة أخـــذ األجـــر عل ـــة عل ـــسنة النبوی ال
یوكـــل عمالـــه ألخـــذ الـــصدقة مقابـــل حیـــث كـــان رســـول 

رفـــض أن أجـــر، فقـــد روى اإلمـــام مـــسلم أن رســـول اهللا 
عبـاس رضـيیستعمل عبد المطلـب بـن ربیعـة والفـضل بـن 

ــــى اهللا عنهمــــا عنــــدما أرادا أن یــــستعملهما رســــول اهللا عل
وهـم )٥٩(یصیب الناس أي من األجـرالصدقة لیصیبا مما 

.في قبض الصدقة مقابل أجربهذا كانوا وكالء عنه 
ـــث ،المـــؤمِّنینشـــركة مـــضاربة بـــین شـــركة التـــأمین و :الثال

تقـــوم هـــذه الـــشركة علـــى اســـتثمار األقـــساط التأمینیـــة باعتبـــار
ــــشركة هــــي العامــــلأن  هــــم أصــــحاب رأس المــــؤمِّنینو ،ال

،وقــد أجمــع العلمــاء علــى مــشروعیة المــضاربة،)٦٠(المــال
وقد نقـل ابـن مفلـح عـن ابـن المنـذر اإلجمـاع علـى مـشروعیة 

.)٦١(المضاربة
بــأن یتبــرع ،مــع بعــضهمالمــؤمِّنینعقــد تبــرع بــین :الرابــع

نموا له ـیدفعمنهم لخطر، بأنلمن یتعرضالمؤمِّنون
.)٦٢(حصصهم بمقدار الخطر
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تقــوم المــؤمِّنینعقــد كفالــة بــین شــركة التــأمین و :الخــامس
مــن خاللــه شــركة التــأمین بالتــسدید عــنهم والرجــوع علــیهم 

.)٦٣(في حالة عجز الصندوق عن تغطیة المطالبات
ومــا تقــوم ،إن المــدقق فــي هــذا النــوع مــن الــشركات
ة العنـــان أو علیـــه مـــن عقـــود متداخلـــة ســـواء أكانـــت شـــرك

أو عقــد ،أو عقــد المــضاربة،بغیــر أجــروالوكالــة بــأجر أ
مــع ، ال یتعــارضمــشروعٌ ، یجــد أنهــا عقــدٌ المــؤمِّنینالتبــرع بــین 

ن كــان عقــدا جدیــدا لــم  ٕ قواعــد التعاقــد فــي الفقــه اإلســالمي، وا
ــــه الفقــــه اإلســــالمي، إال أن القاعــــدة الراجحــــة فــــي هــــذا  یعرف

نمـا اإلباحـة الموضوع أن األصل في العقـود لـی ٕ س الحظـر، وا
مــا لــم یــرد دلیــل علــى الحظــر، أو یتعــارض العقــد مــع قواعــد 
العقد في الفقـه اإلسـالمي، وال تعـارض هنـا مـع قواعـد العقـد، 

ـــــق  ـــــل یتف ـــــي التعـــــاون ب ـــــشریعة ف مـــــع المقاصـــــد العامـــــة لل
خاصة أننـا وب،وفي الحفاظ على مصلحة المال،والتكافل

ىض عن الـضرر علـوهو التعوی،لو تركنا هذا الموضوع
فقـــد یـــؤدي هـــذا إلـــى ،عـــاتق المتـــسبب فـــي الـــضرر لوحده

تـضییع حقــوق النــاس عنــدما یعجــز ملحــق الــضرر لوحــده 
وهــذه هــي فلــسفة الــشریعة فــي جعــل الدیــة ،فــي التعــویض
.على العاقلة

 


 

مجموعـة مـن االرتباطـاتهنالـكأن معنـا سـابقاً تبین لقد 
ـــــأمین التعـــــاوني ـــــي شـــــركات الت ـــــدات ف بحـــــسب ،أو التعاق

األطــراف المتعاقــدة والمكونــة لــشركة التــأمین التعــاوني أو 
.العاملة معها

فهنـــاك أوال شـــركة اســـتثماریة تنـــشؤها مجموعـــة مـــن 
نیــةاألفــراد غایتهــا االســتثمار مــن خــالل إدارة العملیــة التأمی

، وهــي تــستثمر مــن خــالل األجــر الــذي المــؤمِّنینوكالــة عــن 
األقــساط تأخــذه بــدال عــن هــذه العملیــة، ومــن خــالل اســتثمار 

فالعالقــة بـــین أصـــحاب ،المـــؤمِّنینالتأمینیــة مـــضاربة مــع 
. هذه الشركة هي عالقة تشاركیة

فــي التــأمین التعــاونيالمــؤمِّنینوهنــاك أیــضا عقــد بــین 
قــد ن إلدارة العملیــة التأمینیــة وكالــة عــنهم، والتــيوشــركة التــأمی

.تكون بأجر أو بغیر أجر
وشـــركة التــــأمینالمـــؤمِّنینوهنـــاك عقـــد مـــضاربة بــــین 

واقتــــسام أربــــاح ،التــــي تقــــوم باســــتثمار األقــــساط التأمینیــــة
.المؤمِّنینالمضاربة مع 

.مع بعضهمالمؤمِّنینوهناك عقد تبرع بین 
هــذه العقــود المتداخلــة، وهــذا التكییــف الفقهــي یترتــبإن 

علیـه مجموعــة مـن األحكــام الفقهیـة والــضوابط التـي تــنظم 
:عمل هذه الشركات وفیما یلي نتناول أهم هذه األحكام

هــــيالمــــؤمِّنینالعالقـــة األساســــیة بـــین شــــركة التـــأمین و :أوالً 
كة ال وكالـة بغیـر أجـر إذا كانـت الـشر : الوكالة، والتي قد تكـون

تتقاضــى أجــرا علــى إدارة العملیــة التأمینیــة، أو وكالــة بــأجر إذا 
كانــت الــشركة تتقاضــى أجــرا علــى إدارة العملیــة التأمینیــة، وهــو 

.الغالب في شركات التأمین التعاوني
ـــي  وهـــذا یختلـــف عـــن شـــركات التـــأمین التجـــاري الت

أســــاس المعاوضــــة بــــین شــــركة ىتقــــوم العالقــــة فیهــــا علــــ
والمـــؤمن لهـــم، حیـــث تلتـــزم الـــشركة بـــدفع التعـــویضالتـــأمین 

مقابــل التــزام العمیــل بــدفع القــسط ،عــن الــضرر الحاصــل
.)٦٤(التأمیني

الــذي یلتــزم بــدفع التعــویض عــن الــضرر فــي التــأمین:ثانیــاً 
نمــا هــم  ٕ وعلــى ،المؤمِّنــونالتعــاوني لــیس شــركة التــأمین وا

أسـاس تعــاونهم مــع بعــضهم مــن أجــل التخفیــف مــن الخطــر، 
فالــــشركة ، )٦٥(والــــشركة تقــــوم بالعمــــل التــــأمیني وكالــــة عــــنهم

ســواء أكانــت وكیلــة بــأجر أم بغیــر أجــر لیــست هــي المطالــب 
بــل هـــم ،التأمینیــةاألصــلي بالوفــاء بااللتزامــات والمطالبــات 

نـــون مـــن خـــالل صـــندوق التـــأمین المنفـــصلة ذمتـــه ،المؤمِّ
نمـــا هــي وكیلـــة عـــنهم ،المالیــة عـــن ذمــة شـــركة التــأمین ٕ وا

وتعیـد ،وتعـود علـیهم فـي حالـة الـنقص،فع التعویضاتبد
فــإذا ،وهـم المطــالبون حقیقـة،إلـیهم الفــوائض حالـة الزیــادة

لــم تــف األقــساط التأمینیــة بالمطالبــات ولــم تكــف األمــوال 
في صندوق التأمین لتغطیة التعـویض فتـتم االسـتدانة مـن 

ــم یــف تقــوم الــشركة بــإقراض ،صــندوق االحتیــاطي فــإذا ل
.)٦٦(من رأس المال وعلى حساب المشتركینالصندوق
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إن رأس المـــــال فـــــي شـــــركة التـــــأمین التجـــــاري هـــــو الـــــذي 
فــال یتحمــل الــربح والخــسارة، أمــا فــي شــركة التــأمین اإلســالمیة

نمــــــا یتحمــــــل العجــــــز ،یتحمــــــل خــــــسارة وال ینــــــال ربحــــــاً  ٕ وا
.)٦٧(المشتركون

فیهـا أن طبیعة عمل شركات التأمین التعاوني یقبل :ثالثاً 
نمــا ، المـؤمِّنینغـرر، ولكـن لـیس فـي العقــد بـین الـشركة و ال ٕ وا

ألنهـــــم متبرعـــــون فـــــي مـــــا ؛مـــــع بعـــــضهمالمـــــؤمِّنینبـــــین 
یدفعونـه لبعـضهم تعویـضًا عـن الـضرر، وأمـا فـي العالقـة 

والشركة فال یقبل الغرر والجهالة، بل ال بـد المؤمِّنینبین 
من تحدید األجر في الوكالة، وتحدید طبیعـة العمـل الـذي 

، وكـذلك نـسبة اقتـسام المـؤمِّنینقوم به الشركة وكالة عن ت
وأوجـــه أربـــاح المـــضاربة، وطبیعـــة المـــضاربة المـــسموحة، 
ـــأمین التجـــاري، ـــى االســـتثمار الجـــائزة، أمـــا شـــركات الت وعل

والـشركة المؤمِّنینأساس رابطة المعاوضة التي تربط بین 
فــــــــال یــــــــصح أن یكــــــــون فیهــــــــا الغــــــــرر، وتكــــــــون فاســــــــدة 

.)٦٨(بالغرر
الـــشركة فـــي التـــأمین التعـــاوني توقـــع العقـــود باعتبارهـــا:رابعـــاً 

، أمــا فــي التــأمین التجــاري فهــي أصــیلةالمــؤمِّنینوكیلــة عــن 
ألنهـــا فـــي التـــأمین التعـــاوني ال تتملـــك ؛توقـــع عـــن نفـــسها
ـــة ،بینمـــا فـــي التـــأمین التجـــاري تتملكهـــا،األقـــساط التأمینی

ـــشركة التـــأمین التعـــاوني حـــسابان أ ـــذلك یكـــون ل حـــدهما ول
أمـــا شـــركة التـــأمین التجـــاري ،واآلخـــر للمـــؤمنین،للـــشركة

.)٦٩(ال حساب واحد خاص بالشركةإفلیس لها 
ـــشركة التـــأمین :خامـــساً  ـــة لیـــست ملكـــا ل األقـــساط التأمینی

التعــاوني، بــل هــي موضــوعة تحــت یــدها، أمــا فــي التجــاري 
االســتثمار فــي فهــي ملــك لهــا، وبنــاء علــى ذلــك فــإن عوائــد 

بحــــسب المــــؤمِّنینوني تــــوزع بــــین الــــشركة و التــــأمین التعــــا
النـــسبة المتفـــق علیهـــا، أمـــا فـــي التجـــاري فهـــي للـــشركة فقـــط، 

أمـــا فـــي كمـــا أن فـــائض األقـــساط التأمینیـــة یعـــود للمـــؤمنین،
وهنـــا ال بـــد مـــن اإلشـــارة .التجــاري فهـــو مـــن حـــق الــشركة

إلى أن بعـض شـركات التـأمین اإلسـالمي ال تلتـزم بإعـادة 
لمـــساهمین تحـــت ذرائـــع متعـــددة، أو تقـــوم الفـــائض التـــأمیني ل

، وفي هذا مخالفة ألحكام)٧٠(باستنزافه كحوافز للموظفین

.وسوء ائتمان من إدارتها،الشركة
إن شــركة التــأمین التعــاوني ال یــصح لهــا أن تتملــك 

وال أن تتملــــك الفــــائض مــــن األقــــساط ،األقــــساط التأمینیــــة
لمــساهمي الــشركة، التأمینیــة بعــد التعویــضات فهــي لیــست حقــا

یــوزع ،األقــساطبــل هــي حــق للمــشتركین الــذین یــدفعون هــذه 
.)٧١(أو یتم تحویله لحساب االحتیاطي،علیهم كفائض

شـــركات التـــأمین التعـــاوني تـــربح مـــن خـــالل األجـــر :سادســـاً 
الــذي تأخــذه علــى إدارة العملیــة التأمینیــة، ومــن خــالل عملیــة 

ـــدیها مـــن  ،ألقـــساط التأمینیـــةاالمـــضاربة بالـــسیولة المتـــوفرة ل
ومـــن ،بینمـــا شـــركات التـــأمین التجـــاري تـــربح مـــن األجـــرة

.)٧٢(ناتج عملیة ضمان الضرر
األول : فــي شــركات التــأمین التعــاوني یوجــد حــسابان:ســابعاً 

هــــو رأس مــــال الــــشركة الــــذي دفعــــه مؤســــسو هــــذه الــــشركة، 
مــــن هــــذین لــــدى الــــشركة، وكــــل المــــؤمِّنینوالثــــاني حــــساب 

.)٧٣(اآلخر الحسابین منفصل عن
إن شــركة التــأمین التعــاوني حتــى تتحقــق فیهــا هــذه 

أن وحتى تتمیز عن شركة التأمین التجاري ال بـد ،الصفة
ذمـة المؤمِّنـونیكون لصندوق األقساط التأمینیـة التـي یـدفعها 

ــــأمین، وهــــو بهــــذا یتحمــــل  مالیــــة مــــستقلة عــــن ذمــــة شــــركة الت
.)٧٤(االلتزامات ویفي بالحقوق

ذا كانـت شـركة التـأمین التعـاوني تعمـل وفـق التكییـف إ:ثامناً 
تأخـــذ بـــال أجـــر، فهـــي ال المـــؤمِّنینالفقهـــي بأنهـــا وكیلـــة عـــن 

اإلداریــة، مــن األقــساط التأمینیــة إال مــا یــوازي المــصاریف 
، كمــا تقــوم باســتثمار المــؤمِّنینوتقــوم بتوزیــع الفــائض علــى 

سم وتقتـــــالمـــــشروعة، األقـــــساط التأمینیـــــة بوجـــــوه االســـــتثمار 
جهـــدها بنـــسب معینـــة مراعیـــةالمـــؤمِّنیناألربـــاح المتحققـــة مـــع 

حـــصتها فــي رأس المــال وحـــصة كعامــل مــضاربة، وأیــضا 
.)٧٥(المؤمِّنین

،أمـا إذا كانـت تعمــل علـى أسـاس أنهــا وكیلـة بــأجر
،فتأخذ أجرهـا بحـسب االتفـاق وكمـا سـیبین الباحـث الحقـا

ـــة كمـــا فـــي الوكالـــة كمـــا تقـــوم باســـتثمار األقـــساط التأمینی
.المؤمِّنینمع وتقتسم األرباح المتحققة،بغیر أجر
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:فروعویتكون من ستة
.مفهوم االستثمار:الفرع األول
.وجوه االستثمار في التأمین التعاوني:الفرع الثاني
.تحدید األجر:الفرع الثالث
.أمینمصاریف الت:الفرع الرابع

ضــوابط االســتثمار فــي شــركات التــأمین : الفــرع الخــامس
.التعاوني

.مخاطر االستثمار في التأمین:الفرع السادس

::
االستثمار في اللغة من الثمر جمع ثمرة وهو ما 

روثمّ ،ویقال أثمر الرجل إذا كثر ماله،تحمله األشجار
قولهومنه)٧٦(منفعتهالشيءثمرةو ره،وكثّ اهنمّ : ماله

ُلوا: تعالى نْ ُك رِهِ ِم اَثَم رَ ِإَذ وقوله ،]١٤١: األنعام[َأْثَم
لَ : تعالى نْ وََأْنزَ اءِ ِم اءً السََّم رَجَ َم نْ ِبهِ َفَأخْ َاتِ ِم ر الثََّم
ًقا زْ ].٢٢:البقرة[َلُكمْ رِ

قالالعبد،ولدماتإذا"وجاء في الحدیث النبوي 
نعم،: فیقولونعبدي،ولدقبضتم: لمالئكتهتعالىهللا

.)٧٧("نعم: فیقولونفؤاده،ثمرةقبضتم: فیقول
مصطلحهذا الیشعلمأما االستثمار في االصطالح ف

مینفقهائنالدىكثیرا مصطلحاتاستعملواولكنهم،المتقّد
المقصود"البدائعفيحیث جاء االستنماء: مثلمنهقریبة
.)٧٨("المالاستنماءهوالمضاربةقدعمن

ةـمشروعیالصغیرالشرحفيرـالدردیوعلل
ةـالتنمیعلىیقدرواحدكللیس(بأنهةـالمضارب

.)٧٩()بنفسه
فمن تعریفاتهم له ن،و المعاصر نو االقتصادیأما 

عنعبارةهوأو ،الماللرأسالمنتجالتوظیفبأنه 
.)٨٠(األرباحعلىولالحصفياألموالاستعمال

أوأصلأيفيأجلأليلنقوداتوظیف":ومنها
المالعلىللمحافظةمشاركاتأوممتلكاتأوملكیةحق
ةـقیمفيبزیاداتأودوریةبأرباحسواءه،ـتنمیتأو

.)٨١("مادیةغیربمنافعأوالمدةنهایةفياألموال
شأنهامنالتيالتوظیفاتمجموع":كما عرف بأنه

المالرأسإلىالفعلیةاإلضافةوتحقیقالدخلزیادة
العوائد،تولدالتياألصولامتالكخاللمناألصلي

مستقبالً علیهاللحصولحالیةبمنفعةالفردتضحیةنتیجة
ةـمالیتدفقاتعلىالحصولخاللمنأكبرلـبشك

.)٨٢("مستقبلیة
الستثمارلقةالسابالتعریفاتالنظر في خاللمن

االستثمارهدفإنحیثمتقاربةاً معانیلهاأنیتضح
ةـمالیتدفقاتعلىالحصولهوخاللهامنوردكما

.وزیادة رأس المالمستقبلیة،
وعنـــد التـــدقیق فـــي هـــذه التعریفـــات نجـــد أنهـــم یعرفـــون 
ــالقیم التــي تمنــع اســتثمار المــال  االســتثمار مــن غیــر ربطــه ب

یجــــب أن ومــــن ثـــمَّ كانـــت غیــــر مـــشروعة بأیـــة طریقـــة ولــــو 
.یذكر هذا القید في التعریف

توظیـــــف :بأنـــــهاالســـــتثماروعلیـــــه فـــــیمكن تعریـــــف
مـن أو زیـادة رأس المـالاألربـاحعلـىالحـصولفياألموال
.مشروعاقتصادينشاطخالل 

:
:

ركات التـــأمین التعـــاوني مـــن إن إنـــشاء وتأســـیس شـــ
وجــوه االســتثمار المهمــة، وهــي تــشكل أداة مهمــة مــن أدوات

:منهاالتنمیة االقتصادیة من وجوه عدة
تقـدم فرصـا تــشغیلیة مهمـة لعـدد كبیــر مـن المــوظفین ) ١

.مما یسهم في مكافحة البطالة والفقر
تــسهم فــي التنمیــة االقتــصادیة مــن خــالل تقــدیم التمویــل) ٢

م للمــشاریع مــن خــالل الــسیولة المتــوفرة مــن األقـــساطالــالز 
.التأمینیة

تـــوفر األمـــن للمـــشاریع االقتـــصادیة بتعویـــضها عنـــد ) ٣
.تعرضها لألخطار

،تعتبــــر فرصــــة اســــتثماریة لمؤســــسي هــــذه الــــشركات) ٤
حیــث إنهــم یــستفیدون مــن خــالل االســتثمار فــي هــذه الــشركات

:منهامن وجوه عدة
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إذا المــؤمِّنینت مــن أجــر مــن مــا تأخــذه هــذه الــشركا. أ
.على أساس الوكالة بأجرالمؤمِّنینتعاملت مع 

قیامهـــا بأعمـــال المـــضاربة الـــشرعیة ســـواء أكـــان بـــرأس .ب
إذ .وفــائض األقــساط التأمینیــةالمــؤمِّنینمالهــا، أم بــأموال 

عبـارة عـن الفـارق إنه غالبا ما تفیض مبـالغ معینـة هـي 
التـــي لتأمینیـــة ابـــین اإلیـــرادات المتأتیـــة مـــن األقـــساط 

بالتعویـضات ، والمـصاریف المتمثلـة المؤمِّنونیدفعها 
التــي یــدفعها الــصندوق إلــى المتــضررین، والمــصاریف 

)٨٣(إلدارة العملیــــــــة التأمینیــــــــةاإلداریــــــــة التــــــــي تــــــــدفع 

أعمال اقتـصادیة واستثمار هذه األقساط التأمینیة في 
.تنمویة أمر مشروع بل ومطلوب

::
:ویتكون من مسألتین

.معلومیة األجر:المسألة األولى
.كیف یحدد األجر:المسألة الثانیة

:معلومیة األجر:المسألة األولى
ــــــأمین مــــــن  ــــــذي تأخــــــذه شــــــركات الت ــــــد لألجــــــر ال ال ب

تكــون أن یكــون معلومــا عنــد توقیــع العقــد، حتــى ال المــؤمِّنین
.هنالك جهالة تؤدي إلى فساد العقد

:كیف یحدد األجر: المسألة الثانیة
:إن هنالك أكثر من طریقة لتحدید األجر منها

أن یكــون األجــر مبلغــا مقطوعــا علــى كــل عقــد تــأمیني -١
بــــین یــــتم االتفــــاق علیــــه عنــــد العقــــد، وهــــذه ال خــــالف 

إال أنهـــا ال تحقـــق العدالـــة )٨٤(العلمـــاء فـــي شـــرعیتها
قــد بــألففمــن غیــر المعقــول التــسویة بــین أجــر علــى ع

.وآخر بمالیین الدنانیر،دینار
أي -،أن یكــون األجــر نــسبة مــن الفــوائض التأمینیــة-٢

ما یفیض من مال لـدى شـركة التـأمین بعـد المـصاریف 
ــــة  ــــة التأمینی ــــة بالعملی ــــضات المتعلق ــــدفع والتعوی ــــي ت الت

لمـا فیهـا مـن وهذه طریق غیـر مـشروعة - للمتضررین
.الجهالة الفاحشة التي تفسد العقد

يـالتأمیننسبة معینة من القسط األجرونـیكأن-٣

ــــف ،كخمــــسة أو عــــشرة بالمائــــة وهــــذه الــــصورة اختل
، ذلـك أن العمـل الـذي تقـوم )٨٥(العلمـاء فـي شـرعیتها

به شركة التـأمین ال یختلـف بـاختالف القـسط التـأمیني،
أجــرا اأخـذهمـسوِّغبـل هـو نفـس العمــل تقریبـا، فمـا هــو 

.بزیادة القسط التأمینيزائدا
والـــذي یـــراه الباحـــث أن ال مـــانع مـــن ربـــط األجـــر بنـــسبة 

الـــربط لـــیس معینـــة، ذلـــك أن العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین، وهـــذا 
.إذ هو أجر على عمل برضا العاقدین،فیه شبهة ربا

::
مــن المؤمِّنـونإن جمیـع مــصاریف التـأمین یتحملهــا 

؛مینیـــة، وال تتحملهـــا شـــركة التـــأمینخـــالل اشـــتراكاتهم التأ
وســــواء أكانــــت هــــذه ،ألن الوكیــــل ال یتحمــــل المــــصاریف

أو ،بــدل األضــرارالمــصاریف هــي التعویــضات التأمینیــة
المـــصاریف اإلداریـــة المتعلقـــة بعملیـــة التـــأمین، ال مـــصاریف

ن یــــشترط أن تكــــون هــــذه أوال یجــــوز ،الــــشركة الخاصــــة
فقــد ،ي هــذا غــرران فــالمــصاریف علــى شــركة التــأمین أل

وفـي هـذا ،أو تقل،تزید على أجرها وحصتها من األرباح
.وهي بهذا تشبه التأمین التجاري،غرر

:
:

الـــضابط لغـــة مـــن ضـــبط األمـــر ضـــبطا أي حفظـــه 
فإن بعض العلماء عرفـه بـنفس ؛أما اصطالحا، )٨٦(بحزم

مثـل الفیـومي إذ ،القاعدة الفقهیة ولـم یفـرق بینهمـاتعریف 
القاعدة في االصطالح بمعنى الضابط وهي األمـر ":قال

وبعـــضهم فـــرق ، )٨٧(الكلـــي المنطبـــق علـــى جمیـــع جزئیاتـــه
بینهمـــا بـــأن القاعـــدة تجمـــع فروعـــا مـــن أبـــواب شـــتى، فقاعـــدة 
األمور بمقاصدها تـدخل فـي بـاب الطهـارة والـصالة والـصیام 

یر ذلك، أما الضابط فیجمع فروعـا مـن بـاب واحـد والزكاة وغ
ــا فــي عقــد البیــع صــلح أجــرة فــي  كــضابط كــل مــا صــلح ثمن

ــــد اإلجــــارة ــــى هــــذا فالقاعــــدة)٨٨(عق أعــــم وأشــــمل مــــن ، وعل
واالصــــطالحي والعالقــــة بــــین المعنــــى اللغــــوي ،الــــضابط

سـیحبفي االصطالح طة فالضابـوثیق

mailto:��@�
mailto:N@k
mailto:k@L
mailto:@P
mailto:�f@s
mailto:N@�g


............................................................................................................. 

 ١٢٥

.)٨٩(الفروع التي تدخل في إطاره
ــا بمــشروعیة االســتثمار فــي شــركات التــأمین إذا ق لن

:بضوابط هيُمنضبطةفإن هذه المشروعیة ،التعاوني
المــؤمِّنینأن تــستثمر هــذه الــشركات أموالهــا وأمــوال -١

فــال تــستثمر ،لــدیها فــي وجــوه االســتثمار المــشروعة
فـــال یجـــوز االســـتثمار فـــي صـــناعة ،فـــي المحرمـــات

وال ،واحشأو فـي الفـ،أو المجـون،محرمة كـالخمور
فــي المــضاربات غیــر المــشروعة، أو فــي المــساهمة فــي 
الــشركات غیــر المــشروعة كــالبنوك الربویــة،وأن تلتــزم فــي 

فـــال تتعامـــل بالربـــا وال ،الـــشرعیةاســـتثماراتها باألحكـــام 
وتلتـزم كافـة األحكـام الـشرعیة فـي ،القمار وال الغـرر

.)٩٠(تعامالتها
أعمالهـا ضرورة وجود هیئة رقابة شرعیة تدقق على-٢

ـــرة المـــشروعیة ـــى تبقـــى فـــي دائ وأن تكـــون هـــذه ،حت
بالتـــــدقیق وتقـــــوم ،الهیئــــات ذات صـــــالحیات حقیقیـــــة

ــــــــى أعمــــــــال شــــــــركات  ــــــــي عل ــــــــي والحقیق ــــــــأمینالفعل الت
.)٩١(ال أن تكون لجنة شكلیة،التعاوني

ـــاء المـــوظفین -٣ ،برســـالة هـــذه الـــشركاتالمـــؤمِّنینانتق
ـــ،الملتـــزمین بمبادئهـــا ى أســـالیب والقیـــام بتـــدریبهم عل

مــع العلــم ،لیتمتعــوا بالمهنیــة العالیــة،العمــل الحدیثــة
.واألخالقیات الحمیدة،الشرعي

وجـــود حـــسابین مـــستقلین أحـــدهما لـــصندوق االشـــتراكات -٤
صــــــــندوق واآلخــــــــر لــــــــشركة التــــــــأمین، والفــــــــصل بــــــــین 

مــن خــالل إیجــاد ،المــشتركین وبــاقي أمــوال الــشركة
لتــأمینألن ملكیــة أقــساط ا؛حــساب مــستقل لكــل منهمــا

.)٩٢(للمؤمنین ولیس لشركة التأمین
ــــى المــــشاركین-٥ ــــأمیني عل وأن ال ،توزیــــع الفــــائض الت

.)٩٣(یكون لشركة التأمین حق فیه
یلتـــزم المـــشاركون فـــي تغطیـــة نفقـــات العملیـــة التأمینیـــة، -٦

الخاصــة بهــا بینمــا تلتــزم الــشركة بنفقــات إدارة أعمالهــا 
.)٩٤(والمتعلقة برأس مالها واستثماراتها الخاصة

::
 َ عدیــدة تواجــه االســتثمار فــي التــأمین إن هنالــك مخــاطر

ويـالحیمما یعیق االستثمار في هذا المیدانعام،بشكل

:ومن هذه المخاطر،الهام
ـــرا،-١ ـــي تحـــدث دمـــارا كبی ـــة الت كـــالحروبالكـــوارث المفاجئ

والحرائـق، عواصـف والزالزل والبراكین واألعاصـیر وال
ممــا ال تــستطیع شــركات التــأمین التعــاوني أن تجابهــه 

شـركات التـأمین الكبـرى فـي منفردة، إال بالتعاون مـع 
ــــــأمین معهــــــا وهــــــذه ،العــــــالم مــــــن خــــــالل إعــــــادة الت

الـــشركات ال تلتـــزم بأحكـــام الـــشریعة اإلســـالمیة فــــي 
.أعمالها

،المــؤمِّنیناالحتیــال علــى شــركات التــأمین مــن قبــل -٢
الل أســـالیب احتیالیـــة مختلفـــة منهـــا الحـــوادث مــن خـــ

.)٩٥(المدبرة وغیر ذلك
مــــع ،قلــــة العناصــــر المدربــــة والمؤهلــــة لهــــذا العمــــل-٣

.التزامها بالرسالة

 
 

المـــال المتبقـــي فـــي صـــندوق الفـــائض التـــأمیني هـــو
المطالبــات التــأمین التعــاوني الخــاص بالمــستأمنین بعــد تــسدید 

الخاصــــة بالعملیـــــة ورصــــد االحتیاطیــــات وتغطیـــــة النفقــــات 
التأمینیـة ویتكـون فــي أصـله مـن األقــساط التأمینیـة وأربــاح 

.)٩٦(استثماراتها الشرعیة
هـــذا عـــنفلإلجابـــة ،أمـــا مـــن یـــستحق هـــذا الفـــائض

:السؤال ال بد من بحث مسألتین
؟ما التكییف الفقهي لألقساط التأمینیة:األولى
مـــن یملـــك األمـــوال المودعـــة فـــي الـــصندوق هـــل :الثانیـــة

؟أم هم أصحاب األقساط التأمینیة؟هي شركة التأمین

:ویتكون هذا المطلب من خمسة فروع
.التكییف الفقهي لألقساط التأمینیة:الفرع األول
.من یملك األقساط التأمینیة:الفرع الثاني
.مینيمن یستحق الفائض التأ:الفرع الثالث
.كیف یوزع الفائض التأمیني:الفرع الرابع

.زكاة أموال صندوق التأمین:الفرع الخامس
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:
:

:ویتضمن مسألتین
.التكییف الفقهي لألقساط التأمینیة: األولى
.المناقشة والترجیح:الثانیة

:لألقساط التأمینیةالتكییف الفقهي : المسألة األولى
اختلف العلماء في تكییفهم لطبیعـة األقـساط التأمینیـة

:التي یدفعها المشتركون إلى أقوال
أن هــذه األقــساط هــي تبــرع مــن دافــع القــسط،: القــول األول

یتبرع به لباقي المشتركین لجبر بعض الضرر الواقع بهـم 
.)٩٧(مما تشمله وثیقة التأمین

لقــولهم هــذا بــأن هــذا المعنــى هــو الــذي وقــد اســتدلوا 
فلـــو كانـــت معاوضـــة أو تجـــارة لمـــا ،أبـــاح هـــذه الـــشركات

؛جــازت لمــا فیهــا مــن الغــرر، ولكــن لمــا كانــت تبرعــا جــازت
وهــذا ،غیــرهألنــه یغتفــر الغــرر فــي التبــرع مــا ال یغتفــر فــي 

الـــذي یمیـــز التـــأمین التعـــاوني المـــشروع، عـــن التـــأمین التجـــاري 
.)٩٨(غیر المشروع

وقالوا بأن اشـتراط المتبـرع أن یعوضـه اآلخـرون إذا 
ویحیـــــل التبـــــرع إلـــــى عقـــــد ،لحـــــق بـــــه الـــــضرر ال یجـــــوز

.وعقد المعاوضة ال یقبل الغرر،معاوضة
یـسهم ،أن هـذه شـركة بـین دافعـي األقـساط:القول الثاني

فیهـــــا كــــــل شـــــریك بقــــــسطه التــــــأمیني، وتقـــــوم هــــــذه الــــــشركة 
أو یتعاقــدون مــع شــركة التــأمین باســتثمار األقــساط التأمینیــة، 

أنهــــم أن تــــضارب بهــــذه األمــــوال، ومــــن نظــــام هــــذه الــــشركة
.)٩٩(یتبرعون لمن لحقه الضرر منهم

وعلیـــه فمـــن یـــدفع القـــسط التـــأمیني إنمـــا یـــصبح شـــریكاً 
.في هذه الشركة

أنهـا هبـة مـشروطة بـالتعویض حـال لحـوق :القول الثالث
تــــأمیني ال یبغــــي فمــــن یــــدفع القــــسط ال،الــــضرر بــــالمؤمن

ـــع ـــر الـــضرر الواق ـــرع بـــشرط جب نمـــا یتب ٕ ـــرع المحـــض، وا التب
.)١٠٠(علیه من باقي المشتركین

وقــد ذهــب الفقهــاء إلــى قــولین فــي الهبــة المــشروطة 
.بالعوض

وهــــو مــــا ذهــــب إلیــــه ،صــــحة الهبــــة المــــشروطة:أولهمــــا
وهبتـك هـذا الـشيء :كما لـو قـال الواهـب،جمهور الفقهاء

مقابل الشيء الموهـوب وهـو أو تعوضنيعلى أن تثیبني 
ـــــــــــة ـــــــــــة)١٠١(قـــــــــــول الحنفی ـــــــــــي )١٠٢(والمالكی ـــــــــــشافعیة ف وال

.)١٠٤(والحنابلة في المذهب)١٠٣(األظهر
أيالثوابشرطللواهبوجاز: جاء في شرح الدردیر

هذاوهبتكنحو،الأمالثوابعین،هبتهعلىالعوض
.)١٠٥(تثیبنيأنعلىأو،بمائة

:أنـه قـالعن النبي رواه أبو هریرةما باستدلواو 
فهـــذا دلیـــل ،)١٠٦("الواهـــب أحـــق بهبتـــه مـــا لـــم یثـــب منهـــا"

فإذا أثیـب ،على صحة الهبة حتى لو أثیب علیها الواهب
.عنها لیس له الرجوع فیها

ـــة مـــع  ولكـــن یالحـــظ أن الحنفیـــة والـــشافعیة والحنابل
بـــل ،لـــم یتعـــاملوا معهـــا كتبـــرع،إجــازتهم للهبـــة المـــشروطة
واشترطوا فیها مـا یـشترط فـي ،عقد معاوضة وعدوها بیعا
خرجــــت عــــن معنــــى ومــــن ثــــمَّ ،البیــــع وخاصــــة المعلومیــــة

.التبرع
شــیئااصخــشولــو وهــب:مغنــي المحتــاججــاء فــي 
ـــواب مع ـــبـــشرط ث ـــي كـــذاهكو ومل ـــى َأن تثیبن ـــك هـــذا عل ت ،ْب

ویعــد بیعــا ال هبــة علــى صــحیحفــاَألظهر صــحة هــذا العقــد،
.)١٠٧(ب وتثبت فیه أحكام البیعالمذه

فـــي الواهـــب ن شـــرطإِ و :كـــشاف القنـــاعفـــيوجـــاء
ویثبـت فیهـا أحكـام البیـع، صارت بیعـا اً وملمعالهبة عوضاً 

ـوض مجهـول تـثواًبـا مجهـوال لـم فیهان شرط إِ و  ح ألَنـه ِع صِ
ح كالبیع وحكم الهبـة , في معاوضة بثـواب مجهـول فلم تصِ

.)١٠٨(ع الفاسدیحكم الب
ــا عــدم صــحة الهبــة المــشروطة وهــو القــول الثــاني :نيالث

ــى اللفــظ لتناقــضهللــشافعیة  فــِإن لفــظ الهبــة یقتــضي, نظــرًا إَل
.)١٠٩(التبرع 

ـــالتبرع:القـــول الرابـــع ـــزام ب ـــزام بجبـــر أنهـــا الت مقابـــل االلت
ــالتبرع بــهالــضرر، مقابــل ،فــدافع القــسط التــأمیني یلتــزم ب
فهـــو أیـــضا ،لـــه بـــاقي المـــشتركین بـــدفع الـــضررأن یلتـــزم

ـــرع ـــل تب ـــى هـــذا ،تبـــرع مقاب ـــاحثین إل ـــب الب ـــد ذهـــب أغل وق
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)١١٠(النــشمي. وممــن ذهــب إلــى هــذا التكییــف د،التكییــف

.)١١١(وملحم
:أتيهذا القول بما یعلى ویستدل 

إن":بقولهالنبيالذین مدحهم حدیث األشعریین -١
عیالهمطعامقلأوالغزوفيأرملواإذااألشعریین

اقتسموهثم،واحدثوبفيعندهمكانماجمعوا،بالمدینة
.)١١٢("منهموأنامنيفهم،بالسویةواحدإناءفيبینهم

ووجـــه الداللــــة أن كـــل واحــــد مـــنهم متبــــرع بطعامــــه 
ــــشرط أن یأكــــل معهــــم، فهــــو تبــــرع بــــشرط  ــــة، ولكــــن ب للبقی
التبــرع، ولــو لــم یجیــزوا لــه األكــل معهــم لمــا تبــرع، ویالحــظ 

ن أكثــــر مــــن جهــــة، منهــــا أن التبــــرع لــــبس هنــــا الجهالــــة مــــ
متـساویا، وأن حاجـة كـل واحــد مـنهم وكفایتـه لیـست واحــدة، 
ـــــى هـــــذا  ـــــى التكـــــافلي التـــــضامني، وللحاجـــــة إل ولكـــــن للمعن

.، بل مدح فاعلیهالتكافل والتضامن، أجازه النبي 
رضياهللاعبدبنجابرعنحدیث سریة أبي عبیدة - ٢
،الساحلقبلبعثااهللارسولبعث":قالأنهعنهمااهللا
وأنامائةثالثوهم،الجراحبنعبیدةأباعلیهمرفأمَّ 

،الزادنيَ فَ طریقالببعضكناإذاحتىفخرجنا،فیهم
فكان،كلهذلكفجمعالجیشذلكبأزوادعبیدةأبوفأمر

،فنيحتىقلیالقلیالیومكلیقوتنافكان،تمرمزودي
.)١١٣(رةتمتمرةإالیصیبنایكنفلم

وقـــد ســـماه البخـــاري بالنهـــد وهـــو أن یقـــدم كـــل مـــن 
علــى أن یتعــاونوا فیمــا ،مــن مالــهاً أو جــزء،الطــرفین مالــه

ن كـان فیـه معنـى ،فهو تبرع قائم على التبرع،یجمعونه ٕ وا
الــشركة :ولقــد ذكــر البخــاري النهـد تحــت بــاب،المعاوضـة

.)١١٤(في الطعام والنهد والعروض
القــــومإخــــراج":حجــــر النهــــد بأنــــهوقــــد عــــرف ابــــن 

.)١١٥(الرفقةعددقدرعلىنفقاتهم
)١١٦(وأملقواالقومأزوادخفت":قالسلمةعن-٣

مـفلقیه،لهمفأذن)١١٧(إبلهمنحرفيالنبيفأتوا
علىفدخل،إبلكمبعدبقاؤكمما:فقالفأخبروهعمر
الفق؟ مإبلهبعدبقاؤهممااهللارسولیا:فقالالنبي
،أزوادهمبفضلفیأتونالناسفيناد:اهللارسول
رسولفقام:النطععلىوجعلوه)١١٨(نطعلذلكفبسط

فاحتثى،بأوعیتهمدعاهمثم،علیهوبركفدعااهللا
.)١٢٠("فرغواحتى)١١٩(الناس

الفرسیشتریانالرجلینعنأحمداإلمام سئلوقد 
ما:فقال، ةمر وهذامرةهذایركبعلیهیغزوانبینهما
:لهقیل،بأسبهیكونالأنوأرجو،بشئفیهسمعت

:قالیرافق؟أوالطعامفيالرجلیعتزلإلیكأحبأیما
تناهدقدبالنهدبأسوال،یتعاونون،أرفقهذایرافق

دـویزی)١٢١(معهمألقىسافرإذاالحسنكان،الصالحون
)١٢٢(وكیلهمإلىعـیدفالحسنوكان،یلقيبعدماأیضا

یدفعهذلكبمثلسرافیأتيیعودثممـمنهواحدمثل
.)١٢٣(إلیه

أنوهيالمناهدةوتباح:وجاء في منتهى اإلرادات
نالنفقةمنشیئاالرفقاءمنواحدكلیخرج ٕ مـلوا

،جمیعاویأكلونمنهعلیهمینفقمنإلىویدفعونه،یتساووا
همنبعضهمتصدقأورفیقهمنأكثربعضهمأكلفلو
.)١٢٤(یفعلونهالناسیزللم،بأسفال

أن األقـساط التأمینیـة وقـف لـه شخـصیة :القول الخـامس
وهــــــــو مــــــــستقل عــــــــن ملكیــــــــة اإلدارة ،اعتباریــــــــة مــــــــستقلة

واألشـخاص المــؤمن لهــم، ویكــون هــذا الــصندوق وقفــا علــى
فهــــو وقــــف علــــى معینــــین بحیــــث ،المــــؤمِّنیناألشــــخاص 

ــــساطهم التأمینیــــة ــــه مــــن أق باإلضــــافة إلــــى ،تكــــون إیرادات
ومــــــــصاریفه هــــــــي ،أربــــــــاح اســــــــتثماراته فــــــــي المــــــــضاربة

.)١٢٥(المصاریف التشغیلیة والتعویضات المدفوعة
ویثـــــار علـــــى هـــــذا القـــــول مـــــسألتان اختلـــــف فیهمـــــا 

وجــواز انتفــاع الواقــف ،جــواز وقــف النقــود:العلمــاء وهمــا
.بمال الوقف

لعلمــاءأمــا المــسألة األولــى وهــي وقــف النقــود فقــد ذهــب ا
:فیها إلى قولین

وذهــــب إلیــــه زفــــر مــــن ،وهــــو جــــواز وقــــف النقــــود: األول
والـــشافعیة فـــي ،)١٢٧(والمالكیـــة مـــع الكراهـــة،)١٢٦(الحنفیـــة

.)١٢٨(أحد الوجهین
وذهـب إلیـه الـصاحبان مـن ،وهو عدم الجواز:أما الثاني
ــــــــــة ــــــــــاني،)١٢٩(الحنفی ــــــــــي الوجــــــــــه الث ــــــــــشافعیة ف ،)١٣٠(وال
. )١٣١(والحنابلة
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دل بـــــه المـــــانعون لـــــرأیهم أن مـــــن شـــــرط وممـــــا اســـــت
وقد رد علیهم المجیـزون بـأن ،الوقف التأبید وهذه ال تتأبد

علــى وأقـره النبـي ،خالـد بـن الولیـد قـد حـبس أدراعـا لـه
ـــــى خـــــالف القیـــــاس ـــــأن هـــــذا عل ـــــد رد المـــــانعون ب ـــــك، وق ذل

.)١٣٢(فیقتصر علیه
واألولـــى هـــو رأي مـــن ذهـــب إلـــى الجـــواز، إذ ال دلیـــل 

،واألصل هو اإلباحـة مـا لـم یـرد دلیـل بـالمنع،لمنععلى ا
ووقــف النقــود یحقــق مـــصلحة، والجمهــور علــى جــواز وقـــف

. المنقوالت
أما اشتراط أن ینتفع الواقف بالمال الموقـوف أو أن 

فقـــد اختلـــف فیـــه ،ینفـــق بعـــض غلتـــه علـــى نفـــسه أو ولـــده
:العلماء إلى قولین

ه محمـــــد مـــــن عـــــدم الجـــــواز وهـــــو مـــــا ذهـــــب إلیـــــ:األول
.)١٣٥(والشافعیة في األصح)١٣٤(والمالكیة)١٣٣(الحنفیة

ودلــیلهم أن الوقـــف هـــو إخـــراج المــال مـــن ملـــك الواقـــف، 
. فإذا اشترط االنتفاع فهذا یتناقض مع معنى الوقف

ــاني وقــال بــه أبــو یوســف مــن الحنفیــة ،وهــو الجــواز:والث
)١٣٦(وهـــــو أحـــــد قـــــولي الـــــشافعیة،وعلیـــــه الفتـــــوى عنـــــدهم

.)١٣٧(نابلةوالح
مــن یــشتري ویــستدل لهــذا القــول بقــول الرســول 

ووجــه . )١٣٨(بئــر رومــة فیكــون دلــوه فیهــا كــدالء المــسلمین
قد أجـاز لمـن یـشتري البئـر ویقفـه علـى االستدالل أنه 

.المسلمین أن ینتفع من مائه كأي واحد من الموقوف علیهم
وذهـــب البخـــاري فـــي صـــحیحه فـــي كتـــاب الوصـــایا 

ى الجــواز حیــث عقــد بابــا أســماه هــل ینتفــع الواقــف بوقفــه؟ إلــ
الوقــف منــه وذكــر فیــه الجــواز قیاســا علــى جــواز أكــل ولــي 

.)١٣٩(بناء على قول عمر 
أنـس وقد استدل البخاري لقولـه كـذلك بمـا رواه عـن 

فقـال یـا رأى رجال یسوق بدنه فقال له اركبهـاأن النبي 
ـــه  ـــال ل ـــه فق ـــك اركبهـــارســـول اهللا إنهـــا بدن ووجـــه .)١٤٠(ویل

شـبه بـین الداللـة أنـه قـد أمـره بركوبهـا مـع أنهـا هـدي، وهنـاك 
. الهدي والوقف أنهما هللا 

واألولى هو جواز الوقف ولو اشترط الواقف أن 
ألن فیه تشجیعا على الوقفتعود بعض منفعة الوقف إلیه،

وهذه": حیث قاليوهو ما رجحه المرداو ،وحثا علیه
منحكامناعندوقبلهزماننافيالعملعلیهاةالروای
،عظیمةمصلحةوفیه،الصوابوهو،متطاولةأزمنة

. )١٤١(المذهبمحاسنمنوهو، الخیرفعلفيوترغیب

:المناقشة والترجیح: لة الثانیةأالمس
إن عــددا :مناقــشة القــول األول أنهــا تبــرع محــض: أوالً 

بأنــه غیــر صــحیح،كبیــرا مــن العلمــاء رد علــى هــذا التكییــف 
ـــرع ـــأمیني ال یریـــد التب ـــع القـــسط الت ـــإن داف بـــل هـــو فـــي ،ف

ـــــل أن یـــــضمن  ـــــأمیني مقاب ـــــدفع القـــــسط الت المقـــــام األول ی
وال یـدفع إال ،ودفع الضرر إن أصابه المكـروه،التعویض

والواهــب والموصــي ، وهــذا لــیس تبرعــا،إذا دفــع اآلخــرون
هـو البـذل والتبـرع،والواقف ال ینتظر مقـابال لمـا یتبـرع بـه

معنـــى التبـــرع لغـــة هـــو حیـــث إن ، )١٤٢(دون انتظـــار البـــدل
، وفـــــي الموســـــوعة )١٤٣(فعـــــل الـــــشيء غیـــــر طالـــــب عوضـــــا

التبــرع بــذل المكلــف مــاال أو منفعــة لغیــره فــي الفقهیــة الكویتیــة 
بقــــــصد البــــــر والمعــــــروف الحــــــال أو المــــــآل بــــــال عــــــوض 

.)١٤٤(غالبا
والفــــارق بــــین عقــــد المعاوضــــة والتبــــرع هــــو وجــــود 

.)١٤٥(لعوض أو عدمها
،المـؤمِّنینمناقشة القول الثـاني أنهـا شـركة بـین : ثانیاً 

ــوبوهــو قــول معقــول وفیــه وجاهــة،  ة أن دافعــي األقــساط خاصّ
یوكلــــون شــــركة التــــأمین باســــتثمار أمــــوالهم، ویتقاســــمون معهــــا 
األربــــاح، ولكــــن یؤخــــذ علیــــه أن فیــــه غــــررا، وهــــو شــــرط دفــــع 

. ة ال یقبل الغرروعقد الشركالتعویض لمن لحقه ضرر، 
مناقشة القـول الثالـث أنهـا هبـة مـشروطة بـالتعویض، : ثالثاً 

إال أن الجمهــور ،وهــو قــول مقبــول عنــد المالكیــة كمــا مــر
إال أنهــم یجعلــون العقــد فــي ،مــع قبــولهم للهبــة المــشروطة

فـــال یجیـــزونومـــن ثـــمَّ هـــذه الحالـــة عقـــد معاوضـــة ال تبـــرع، 
رر إذ ال یعلـــم مقـــدار الغـــرر فیـــه، واشـــتراط التعـــویض فیـــه غـــ

بعـــض لـــذلك قـــال التعـــویض، وهـــل یقـــع الـــضرر أم ال یقـــع،
. )١٤٦(الباحثین إن صححناه فنصحح عقد التأمین التجاري

وهــو،مناقــشة القــول الرابــع وهــو أنــه التــزام بــالتبرع: رابعــاً 
مــن أقــرب األقــوال للــصواب لــورود األدلــة الكثیــرة علیــه وخلــوه

.االعتراضات
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وهــو أن األقــساط التأمینیــة،لقــول الخــامسمناقــشة ا: خامــساً 
هــي وقــف اشــترط فیــه منفعــة الواقــف وهــو قــول مقبــول إذ 
كمــا مــر معنـــا أن هــذا الــشرط مقبـــول علــى قــول جمهـــور 

.وكذلك جواز وقف النقود هو األرجح،الفقهاء
كلهــا والــذي یــراه الباحــث أن اآلراء األربعــة األخیــرة 

مــسألة، وهــي متقاربــة مــع یمكــن أن تكــون مقبولــة فــي هــذه ال
فــإن ،اخترنـاه منهـابعـضها، وأیـا كـان التكییـف الفقهـي الـذي 

األحكــــــام المترتبــــــة علیــــــه فیمــــــا یتعلــــــق بتوزیــــــع الفــــــائض 
.التأمیني متقاربة كذلك

فمالــك األقــساط التأمینیــة وفــق األقــوال األربعــة هــم 
.وهم كذلك من یستحق الفائض التأمیني،المؤمِّنون

::
ینـاء اختلفت أقوال الفقهاء في ملكیـة األقـساط التأمینیـة
ثالثـة على اخـتالفهم فـي التكییـف الفقهـي لهـذه األقـساط إلـى

: أقوال
أن هـذه األمـوال لیـست ملكـا للمــشتركین وال :األولالقـول 

وقــد ذهــب إلــى ،بــل هــي ملــك للــصندوق،لــشركة التــأمین
رأى أن األقـــساط التـــي یـــدفعها المـــشتركون هـــي هـــذا مـــن

.تبرع محض منهم
أنهــا ملــك للمــؤمنین دافعــي األقــساط التأمینیــة :القــول الثــاني

مــــشروطة أو وذهــــب إلیــــه مــــن كیفهــــا بأنهــــا شــــركة أو هبــــة 
.التزام بالتبرع

ــول الثالــث ولكــن الواقــف لــه أن ینتفــعأنهــا ملــك هللا :الق
.من عائدها ألنه اشترط ذلك

::
اختلفــــت أقــــوال العلمــــاء فــــي مــــن یــــستحق الفــــائض 
التـــأمیني بنـــاء علـــى اخـــتالفهم فـــي التكییـــف الفقهـــي لهـــذه 

أقوال األقساط، واختالفهم في ملكیة هذه األقساط وعلى 
:هي

ــول  ،حــق لــصندوق التــأمینالفــوائض التأمینیــة: األولالق
مـن فهم ال یستحقون شیئا ،المؤمِّنینوهي لیست من حق 

الفـــــائض التـــــأمیني، وال مـــــن عائـــــدات االســـــتثمار، وكـــــذلك 

باسـتثناء ،شركة التأمین ال تستحق شیئا مـن هـذا الفـائض
حــصة الــشركة نظیــر قیامهــا بالمــضاربة كعامــل مــضاربة

وقــد ذهــب إلــى هــذا مــن قــال بــأن األقــساط التأمینیــة هــي 
.تبرع من المشتركین

،أن الفـائض التـأمیني مـن حـق المـشتركین:انيالثـالقول 
أمـــا إذا عدتـــه ، )١٤٧(وال تـــستحق شـــركة التـــأمین شـــیئا منـــه

فــال تعــود تتمیــز عــن ،شــركات التــأمین التعــاوني ملكــا لهــا
.شركات التأمین التجاري

وممـــن ذهـــب إلـــى أن الفـــوائض التأمینیـــة مـــن حـــق 
شرعیة المــشتركین ال مــن حــق المــساهمین، هیئــة الرقابــة الـــ

في بنك فیصل الـسوداني حیـث جـاء فـي نظامهـا األساسـي 
ال یتقاضـــى المـــساهمون فـــي هـــذه الـــشركة أي أربـــاح عـــن "

أســــهمهم مــــن أي فــــائض قــــد تحققــــه الــــشركة مــــن أقـــــساط 
.)١٤٨("التأمین التي یدفعها المشتركون

ـــدكتور شـــبیر أیـــضا إلـــى أن الفـــائض  ـــد ذهـــب ال وق
وثــائق التأمینیــة وحــدهمالتــأمیني مــن حــق المــشتركین حملــة ال
وهـــو مـــا ذهـــب ،)١٤٩(وال یـــستحق المـــساهمون شـــیئا منهـــا

)١٥٢(وقــــرة داغــــي)١٥١(وملحـــم،)١٥٠(إلیـــه عجیــــل النــــشمي

.وآخرون)١٥٤(واإلسكندري،)١٥٣(وبلتاجي
،وعلیـــه إمـــا أن یـــوزع كامـــل الفـــائض علـــى المـــشتركین

ــــــاطي ــــــدخر جــــــزء منــــــه كاحتی ــــــصح أن یأخــــــذ ،أو ی وال ی
الــــشركة أي جـــزء مــــن الفـــائض ولــــو المـــساهمون أو إدارة

وهــو مــا ذهــب إلیــه أكثــر ،علــى ســبیل المكافــأة والتــشجیع
حیــث إن تخــصیص جــزء مــن الفــائض للــشركة ،البــاحثین

یجعلهـــا ال تختلـــف عـــن شـــركات التـــأمین التجـــاري التـــي تأخـــذ
.)١٥٥(فائض األموال التأمینیة

إال أن بعـــض البـــاحثین أجـــاز تخـــصیص جـــزء مـــن 
ة كحــافز تــشجیعي بنــسبة معینــة مــن أجــل الفــائض للــشرك

.)١٥٦(حسن إدارة العمل

::
لــــیس هنالــــك طریقــــة واحــــدة معتمــــدة لــــدى شــــركات 

بـــل لكـــل ،التـــأمین التعـــاوني فـــي توزیـــع الفـــائض التـــأمیني
شركة اجتهادها، وال زالت هذه المسألة غیر محسومة لدى
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:لیب التوزیعفمن أسا،العلماء
توزیــع الفـــائض كلــه علـــى حملـــة وثــائق التـــأمین، ولكـــن-١

ــ ــَأنْ مــع مالحظــة َم ،تعویــضا عــن حــادث أصــابهذَ َخ
تحقیقـــا للعدالـــة ،فیخـــصم منـــه بنـــسبة هـــذا التعـــویض

وهـو مـا ،ولم یر النشمي بأسا في هذاالمؤمِّنینبین 
.)١٥٧(تفعله أغلب شركات التأمین اإلسالمیة

حملـة وثــائق التـأمین ولكــن توزیـع الفـائض كلــه علـى-٢
بحیـث یتناسـب ،مع مالحظة مقدار القـسط التـأمیني

المبلــغ المعــاد مــع القــسط، مــن غیــر تفرقــة بــین مــشترك 
ــم تنــزل بــه، وهــو مــا رجحــه  نزلــت بــه مــصیبة، وآخــر ل
الــــــصدیق الــــــضریر، إذ ذهــــــب إلــــــى أن خــــــصم مبلــــــغ 

.)١٥٨(بـــــالنقضالتعـــــویض یعـــــود علـــــى أصـــــل التبـــــرع 
یني هـــــو حــــــق وملـــــك لجمیــــــع إذ إن الفـــــائض التــــــأم

أمـــا التعـــویض الـــذي تــم دفعـــه فقـــد دفـــع ،المــشتركین
.على سبیل التبرع

علـــى أن ال یـــدفع المـــؤمِّنینرصـــد الفـــائض لحـــساب -٣
ولكــــن یحــــسم مــــن االشــــتراك التــــأمیني للعــــام ،إلــــیهم
.فإذا لم یشترك یعاد إلیه الفائض،القادم

توزیـــع جـــزء مـــن الفـــائض وتحویـــل البـــاقي إلـــى حـــساب -٤
تیاطي االح

توزیــع جــزء مــن الفــائض كحــوافز للعــاملین فــي الــشركة، - ٥
مــــــع مالحظــــــة النــــــسبة المعقولــــــة، ویالحــــــظ أن بعــــــض 
الـشركات ال تأخــذ أجــرا علــى الوكالــة، إال أنهــا تأخــذ جــزء 

مـــن الفـــائض كمـــا % ٩٠كبیـــرا مـــن الفـــائض یـــصل إلـــى 
ــــــة  ــــــة لنظــــــام مراقب ــــــك الالئحــــــة التنفیذی ــــــى ذل ــــــصت عل ن

وهــــو هـــــ١٤٢٤در ســــنة الــــشركات فــــي الــــسعودیة الــــصا
بهـــذا كأنمـــا عـــد هـــذه النـــسبة مـــن الفـــائض أجـــرة، إال أنـــه 

.)١٥٩(یؤخذ علیه أنها أجرة مجهولة

::
،إن القــول بزكــاة أمــوال صــندوق التــأمین أو عــدمها

ترجــع لبیــان طبیعــة هــذه األمــوال فــي الــصندوق، ومــن یملكهــا؟
؟ الفقهيوما هو تكییفها

زكاةفالالمؤمِّنینأنها تبرع من القول األولفعلى

.ومن شروط الزكاة الملك،علیها ألنه ال مالك لها
المــؤمِّنینأمــا علــى القــول الثــاني وهــو أنهــا شــركة بــین 

ـــشركة ـــى ال ـــى أقـــوال ،فتجـــب فیهـــا الزكـــاة إمـــا عل ـــاء عل بن
ــــذین یوجبــــون الزكــــاة فــــي أمــــوال ال خلطــــة وهــــم الفقهــــاء ال

أو علـــى مـــن ،)١٦٢(الحنابلـــة)١٦١(والـــشافعیة)١٦٠(المالكیـــة
علـى مــن المــؤمِّنینتحققـت فیـه شــروط وجـوب الزكــاة مـن 

.)١٦٣(ال یرى وجوب الزكاة بالخلطة وهم الحنفیة
وعلــى القـــول الثالـــث والرابـــع فـــال زكـــاة ألن األمـــوال 

ن كانت ملكـا للمـؤمنین ٕ إال أن ملكهـم علیهـا لـیس ملكـا ،وا
ا بـــسبب عـــدم القـــدرة علـــى التـــصرف، ومـــن شـــروط الزكـــاةتامـــ

. )١٦٤(الملك التام
.وكذلك على القول الرابع

أمــا علــى القــول الخــامس فقــد اختلــف الفقهــاء فــي زكــاة 
:المال الموقوف إلى ثالثة أقوال

.)١٦٥(وجوب الزكاة فیه وهو قول المالكیة:األول
)١٦٦(ه الحنفیــــةال زكــــاة فیــــه وهــــو مــــا ذهــــب إلیــــ:الثــــاني

.)١٦٨(والشافعیة في أصح الوجهین)١٦٧(والحنابلة
إن كــان موقوفــا علــى معینــین وجبــت فیــه الزكــاة :الثالــث

ال فال وهو القول المشهور للشافعیة ٕ .)١٦٩(وا
وسبب الخالف هو إلى من ینتقل ملك عین المال 

ذهب إلى عدم تعالىاهللاإلىینتقلفمن قال ؟الموقوف
ذهب ،هـعلیالموقوفإلىینتقلن قال وم،زكاتهوجوب

تاماملكایملكهألنهتجب:أحدهمازكاتهفيإلى قولین 
ملكألنهتجبال:والثانيالموقوفغیرفأشبهمستقرا

تجبفلم،رقبتهفيالتصرفیملكالأنهبدلیل، ضعیف
.)١٧٠(فیهالزكاة

:
:وتشتمل على مجموعة من النتائج والتوصیات

::
إلـى جملـة مـن لقد توصل الباحـث مـن خـالل بحثـه

:النتائج أهمها
االقتـصاد اإلسـالمي نظــام متكامـل، ینطلــق مـن مبــادئ )١

ـــــنظم  وقواعـــــد خاصـــــة تمیـــــزه عـــــن كـــــل المبـــــادئ وال
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ن كــان قــد یلتقــي مــع بعــضها  ٕ االقتــصادیة الوضــعیة، وا
إال أن هذا ال یعني أنـه ،في بعض األسس والقواعد

متقـدم ،بل هو سابق لهـا،نها أو تطابق معهاأخذ م
.علیها

ـــه قـــدرة كبیـــرة علـــى )٢ النظـــام االقتـــصادي اإلســـالمي ل
یــــؤمن الرفــــاه والعــــدل للمجتمــــع ،بنــــاء اقتــــصاد قــــوي

ــــــــراده ــــــــة أف ــــــــصادیة ،بكاف ومعالجــــــــة المــــــــشاكل االقت
وتقــــدیم الحلــــول الناجعــــة لمــــا یطــــرأ علــــى ،المختلفــــة

.الحیاة االقتصادیة
قــد التـأمین بــصورته المعاصــرة هــو فكــرة مـع القــول بــأن ع) ٣

غربیــة رأســمالیة إال أنهـــا فكــرة مقبولــة شـــرعا، بــل إن لهـــا 
أصـــــوال شـــــرعیة، ذلـــــك أن التعـــــاون والتكافـــــل بـــــین أفـــــراد 
المجتمــــــــع مــــــــن األخــــــــالق األساســــــــیة فــــــــي المجتمـــــــــع 
ـــر مـــن مقاصـــد  اإلســـالمي، وهـــي تتفـــق مـــع مقـــصد كبی

.تكافلنظام اإلسالم وهو بناء المجتمع المتراحم الم
ـــــى )٤ ـــــراد وعل ـــــى األف ـــــرة عل ـــــات كبی ـــــه إیجابی ـــــأمین ل الت

إذ یعین الفـرد علـى تجـاوز األخطـار التـي ،المجتمع
عنــدما یتعـرض لهــا بحیـث ال یكــون عالـة علــى غیـره 

تقـــع بـــه المـــصیبة،مما یجعلـــه یـــشعر باالطمئنـــان، كمـــا 
یــساعد المؤســسات االقتــصادیة علــى تحمــل المــصاعب

،هاالمفاجئة التي یمكن أن تقع فی
إن هنالــــك مجموعــــة مــــن االرتباطــــات أو التعاقــــدات )٥

ــــأمین التعــــاوني، بحــــسب األطــــراف  فــــي شــــركات الت
ــــــأمین التعــــــاوني أو  ــــــة لــــــشركة الت ــــــدة والمكون المتعاق
العاملـــة معهـــا، فهنـــاك أوال شـــركة اســـتثماریة تنـــشئها 
مجموعـــة مـــن األفـــراد غایتهـــا االســـتثمار مـــن خـــالل 

، فالعالقـــة لمـــؤمِّنیناإدارة العملیـــة التأمینیـــة وكالـــة عـــن 
عنــان، وهنــاك بــین أصــحاب هــذه الــشركة هــي شــركة 

فـــــي التـــــأمین التعـــــاوني المـــــؤمِّنینأیـــــضا عقـــــد بـــــین 
وشركة التـأمین إلدارة العملیـة التأمینیـة وكالـة عـنهم، 
والتـــي قـــد تكـــون بـــأجر أو بغیـــر أجـــر، وهنـــاك عقـــد 

وشـــركة التـــأمین التـــي تقـــوم المـــؤمِّنینمـــضاربة بـــین 
ـــــــــاح باســـــــــتثمار األ ـــــــــسام أرب ـــــــــة، واقت ـــــــــساط التأمینی ق

نـبیتبرع وهناك عقد،المؤمِّنینمع ةـالمضارب

.مع بعضهمالمؤمِّنین
ــــة)٦ ــــود المتداخل ــــف الفقهــــي ،إن هــــذه العق وهــــذا التكیی

یترتــب علیـــه مجموعـــة مــن األحكـــام الفقهیـــة والـــضوابط 
التـــــي تـــــنظم عمـــــل هـــــذه الـــــشركات، منهـــــا أن العالقـــــة 

الوكالـــة هـــي المـــؤمِّنینو األساســـیة بـــین شـــركة التـــأمین 
وبنــاء علیــه فالــذي یلتــزم بــدفع ،بــأجر أو بغیــر أجــر

التعـــویض عـــن الـــضرر فـــي التـــأمین التعـــاوني لـــیس 
نمــــا هــــم  ٕ وعلــــى أســــاس ،المؤمِّنــــونشـــركة التــــأمین وا

،تعاونهم مع بعضهم من أجل التخفیـف مـن الخطـر
.والشركة تقوم بالعمل التأمیني وكالة عنهم

یــست ملكــا لــشركة التــأمین التعــاوني، األقــساط التأمینیــة ل)٧
التجــاري فهــي بــل هــي موضــوعة تحــت یــدها، أمــا فــي 

وبناء على ذلـك فـإن عوائـد االسـتثمار فـي ،ملك لها
المــــــؤمِّنینالتــــــأمین التعــــــاوني تــــــوزع بــــــین الــــــشركة و 

.بحسب النسبة المتفق علیها
إن إنــــشاء وتأســــیس شــــركات التــــأمین التعــــاوني مــــن )٨

وهــي تــشكل أداة مهمــة مــنوجــوه االســتثمار المهمــة،
.أدوات التنمیة االقتصادیة

مـن المؤمِّنونإن مصاریف التأمین جمیعها یتحملها )٩
خــــــالل اشــــــتراكاتهم التأمینیــــــة، وال تتحملهــــــا شـــــــركة 

.التأمین
إن مــــــــشروعیة االســــــــتثمار فــــــــي شــــــــركات التــــــــأمین ) ١٠

.التعاوني، مرتبطة بمدى التزامها بالضوابط الشرعیة

::
بوصـــــفه بـــــدیالً ال ،تعامـــــل مـــــع التـــــأمین التعـــــاونيال-١

نمــــــا طرحــــــه  ٕ ــــــةً للتــــــأمین التجــــــاري، وا بوصــــــفه عملی
.إلــى الغایــة التكافلیــة التعاونیــةباإلضــافة اســتثماریة،

وتقــــوم علــــى الــــشریعة اإلســــالمیة،یــــستند إلــــى مبــــادئ 
ســلیمة، تــؤدي إلــى اقتــصاد قــوي أساسـه حیــاة اقتــصادیة

.عیة اقتصادیةخدمة اجتماعادل، ویقدم للناس
ـــا أن نطـــور شـــركا-٢ التـــأمین التعـــاوني مـــن تإن علین

إلــــى فكــــرة اســــتثماریة تــــسهم فــــي ،الــــصورة البــــسیطة
دمـلهذا التأمین أن یتقإذا أردنا.االقتصادیةالتنمیة
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.ویسهم في عملیة التنمیة االقتصادیة،ویرتقي
المــؤمِّنینأن تــستثمر هــذه الــشركات أموالهــا وأمــوال -٣

فــال تــستثمر ،ه االســتثمار المــشروعةلــدیها فــي وجــو 
.في المحرمات

أن تلتــــزم هــــذه الــــشركات فــــي اســــتثماراتها باألحكــــام -٤
،فـــال تتعامـــل بالربـــا وال القمـــار وال الغـــرر،الـــشرعیة

.وتلتزم كافة األحكام الشرعیة في تعامالتها
ضرورة وجود هیئة رقابة شرعیة تدقق على أعمالهـا -٥

ـــى تبقـــى فـــي دائـــرة المـــشروعیة وأن تكـــون هـــذه ،حت
بالتـــــدقیق وتقـــــوم ،الهیئــــات ذات صـــــالحیات حقیقیـــــة

،التعـاونيالفعلي والحقیقي على أعمار شـركات التـأمین
.ال أن تكون لجنة شكلیة

الجانــب األصــلي فــي عملهــا وهــو أن تحــرص علــى-٦
ال أن یكــون أكبــر همهــا ،الجانــب التكــافلي التعــاوني

،حمــــع أهمیــــة االلتفــــات إلــــى الــــرب،تحقیــــق األربــــاح
ولكـــن مـــع مراعـــاة اآلداب والقواعـــد والمبـــادئ اإلســـالمیة

.في تعامالتها
ـــاء المـــوظفین -٧ ،برســـالة هـــذه الـــشركاتالمـــؤمِّنینانتق

والقیـــام بتـــدریبهم علـــى أســـالیب ،الملتـــزمین بمبادئهـــا
مــع العلــم ،لیتمتعــوا بالمهنیــة العالیــة،العمــل الحدیثــة

.واألخالقیات الحمیدة،الشرعي
العالمینوالحمد هللا رب 

:

بــدین وهــو أول مــن تعــرض للحــدیث وممــن حرمــه ابــن عا) ١(
ــــأمین  ــــدین: نظــــراعــــن حكــــم الت ، محمــــد أمــــین، ابــــن عاب

ـــار حاشـــیة رد ـــىالمحت ـــدرعل ـــارال ـــویرشـــرحالمخت تن
.م٢٠٠٠/ه١٤٢١. والنــــشرللطباعــــةالفكــــردار، األبــــصار
، وممــــن حرمــــه محمــــد بخیــــت المطیعــــي، ١٧٠/ ٤، بیــــروت

، رةأبـــو زهـــ، قراعـــةوأحمـــد إبـــراهیم الحـــسیني وعبـــد الـــرحمن 
وغیــرهم وهــو وعبــد الــرحمن تــاج والــسنهوري وعیــسى عبــده 

، شــبیر: انظــر، مـا أجمعــت علیـه المجــامع الفقهیــة اإلسـالمیة
ـــة، محمـــد عثمـــان ـــامالت المالی ـــه المعاصـــرةالمع ـــي الفق ف
، ٩٨ص ، ٢٠٠٧، ٦ط، دار النفــــــــــــائس، اإلســــــــــــالمي

مؤســـــسة الرســـــالة ، أحكـــــام المعـــــامالت، كامـــــل، موســـــى
وقــــــــد ذهــــــــب بعــــــــض ، ٣٩٥ص، ١٩٩٤، ٢ط، بیــــــــروت

العلماء إلى مشروعیته مثل األستاذ الزرقا وعلـي الخفیـف 
وعبـد الـرحمن عیـسى وعبـد الحمیـد ، وعبد الوهـاب خـالف

ص ، المعاصـرةالمعامالت المالیـة ، شـبیر: نظرا.السانح
.٣٥٩، أحكام المعامالت، موسى، ١٠٥

ـــاییس اللغـــة، أحمـــد، ابـــن فـــارس) ٢( ، مـــادة أمـــن، معجـــم مق
جمـــــــال ، ابــــــن منظــــــور، ه١٣٩٩، الفكــــــردار ، ١/١٣٣

، دار صــادر، ١٣/٢١، مــادة أمــن، لــسان العــرب، الــدین
.بیروت

ـــشرعيالزرقـــا، مـــصطفى، ) ٣( ـــرأي ال ـــأمین حقیقتـــه وال نظـــام الت
.١٩ص، ١٩٨٤، ١ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، فیه

٧ص، ه١٤١٧، مجلة األزهر، التأمین، علي، الخفیف) ٤(
،اإلســالميموســوعة االقتــصادالجمــال، محمــد عبــد المــنعم،) ٥(

ـــــــي ـــــــاهرة، دار الكتـــــــاب العرب ـــــــاني، الق ـــــــاب اللبن ، دار الكت
.١٩٨٠، ١ط، بیروت

الفــــائض التــــأمیني فــــي شــــركات التــــأمین، هیـــثم حیــــدر) ٦(
، بحــــث مقــــدم إلــــى ملتقــــى التــــأمین التعــــاوني، اإلســــالمي

. ٥ص، ٢٠٠٩، الریاض
.٣٨٥ص، أحكام المعامالت، موسى) ٧(
مكتبـة دار الثقافـة ،م١٩٧٦ني األردنـي لـسنة القانون المد) ٨(

.٢١٥ص، ٩٢٠، معمان، للنشر والتوزیع
الوســــیط فــــي شــــرح القــــانون، عبــــد الــــرزاق، الــــسنهوري) ٩(

، ١ط، القــــاهرة، دار النهــــضة العربیــــة، المــــدني الجدیــــد
٧/١٠٨٤، ١٩٥٢.

تـاج العـروس مـن، محمد بـن محمـد الحـسیني، الزبیدي) ١٠(
.٣٥/٤٢٩،هدایةدار ال، جواهر القاموس

.٣٥/٤٣١، تاج العروس، الزبیدي) ١١(
.٣٥/٤٣٥، تاج العروس، الزبیدي) ١٢(
ــأمین التكــافلي مــن خــالل، یوســف، الــشبیلي:انظــر) ١٣( الت

، بحــث مقــدم إلــى ملتقــى التــأمین التعــاوني، الریــاض،الوقــف
.٥ص، ٢٠٠٩

مطبوعـــــات ،الغـــــرر وأثـــــره فـــــي العقـــــود، الـــــضریر. د) ١٤(
.٦٣٨ص، ٢ط، بركةمجموعة دلة ال

ــسیارات، حــسین حامــد حــسان.د) ١٥( ــى حــوادث ال ــأمین عل ،الت
،حول عقود التأمین اإلسالميبحث مقدم لحلقة العمل
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.٣-٢ص، البنك اإلسالمي بجدة،معهد البحوث
وتطبیقاتــه التــأمین التعــاوني اإلســالميملحـم، أحمــد ســالم، ) ١٦(

، م٢٠٠٠، ١ط، األردن، فـــي شـــركة التـــأمین اإلســـالمیة
.٦١ص

.٣٥٨، أحكام المعامالت، موسى) ١٧(
٤٣–٤٢ص ، نظام التأمین، مصطفى، الزرقا) ١٨(
، التــأمین التعــاوني، ســلیمان بــن دریــع، العــازمي: نظــرا) ١٩(

بحــــث مقـــدم إلـــى ملتقــــى ، معوقاتـــه واستـــشراف مـــستقبله
، ٢٠٠٩، التــــــــأمین التعـــــــــاوني المنعقــــــــد فـــــــــي الریـــــــــاض

التــــــأمین ، نعلــــــي محـــــي الــــــدی، القـــــرة داغـــــي. ٢١ص
.١١ص ، ماهیته ضوابطه ومعوقاته، التعاوني

المعـامالتبحـوث فـي فقـهالقرة داغي، علـي محـي الـدین، ) ٢٠(
.٢٧٩، صدار البشائر اإلسالمیة، المالیة المعاصرة

، صــــحیح البخــــاري:نظــــر، امتفـــق علیــــه واللفــــظ لمــــسلم) ٢١(
، بیـت األفكـار الدولیـة، باب رحمـة النـاس، كتاب األدب

ــــووي. ٦٨٦ص،٦٠١١ح ــــشرح الن كتــــاب ، ومــــسلم ب
ابــن دار ، وتعــاطفهمالمـؤمِّنینبـاب تــراحم ، البـر والــصلة

.١٨٤٧، ص٢٥٨٥، ح٢٠٠٢، ١حزم، بیروت، ط
كتــاب ، صــحیح مــسلم بــشرح النــووي: رواه مــسلم، انظــر) ٢٢(

الــذكر والـــدعاء، بــاب فـــضل االجتمـــاع علــى تـــالوة القـــرآن،
.١٩٠١ص، ٢٦٩٩ح

.١١٣، مالیة المعاصرةالمعامالت ال، شبیر) ٢٣(
محمـد ، شـبیر، قیام عاقلة القاتل خطـأ بـدفع دیـة المقتـول) ٢٤(

.٨٣ص، المعامالت المالیة المعاصرة، عثمان
هي دلیل من أدلـة اإلثبـات فـي الفقـه الجنـائي اإلسـالمي ) ٢٥(

وقـد ، في حالة إذا وجد مقتول في حـي ولـم یعـرف قاتلـه
ة هــو أن یختــار اختلــف الفقهــاء فیهــا والــذي علیــه الحنفیــ

الحــاكم خمــسین رجــال مـــن أهــل الحــي فیحلفــون جمیعـــا 
فــإذا فعلـوا ذلــك وجبــت ، وال یعرفــون قاتلـه، أنهـم مــا قتلـوه

، محمـد، أبـو زهـرة:نظـرا. الدیة على أهل الحي جمیعـا
.٤١٢-٤١٠، صالقاهرة، دار الفكر العربي، العقوبة

هــي أن یقــوم مــن ال عــشیرة لــه أو غیــر معــروف النــسب ) ٢٦(
إلحاق نفسه بعشیرة كبیرة أو بمعـروف النـسب علـى أن ب

یقوم معلوم النسب بالعقل عنـه إذا جنـا جنایـة مقابـل أن 
ــــــة، شــــــبیر: یرثــــــه إذا مــــــات انظــــــر المعــــــامالت المالی

، وهــــو عقــــد جــــائز عنــــد الحنفیــــة. ١٠٧ص، المعاصــــرة

ـــدین، الكاســـاني: نظـــرا فـــيالـــصنائعبـــدائع، عـــالء ال
ــــب ــــشرائعترتی ،بیــــروت، ١٩٨٢، عربــــيالالكتــــابدار، ال

٤/١٧٠.
مـــنشـــیئاالرفقـــةمـــنواحـــدكـــلیخـــرجأنالنهـــدومعنـــى) ٢٧(

ــــهالنفقــــة ــــىیدفعون ــــیهمینفــــقرجــــلإل ــــهعل ویــــأكلونمن
الــشرح الكبیــر، عبــد الــرحمن بــن قدامــه: نظــر، ااجمیعــ

.١٠/٤٦٢، دار الكتاب العربي، بیروت، على المقنع
، قـضیة التـأمینوقفات فـي ، سامي بن إبراهیم، السویلم) ٢٨(

ــــــي  ــــــد ف ــــــأمین التعــــــاوني المنعق ــــــدم لملتقــــــى الت بحــــــث مق
علــــــي محــــــي ، القــــــرة داغــــــي. ٩ص، ٢٠٠٩، الریــــــاض
ـاونيالــدین،  ماهیتــه وضــوابطه ومعوقاتـــه،، التــأمین التعـ

.٨ص
ماهیته، التأمین التعاوني، علي محي الـدین، قرة داغي) ٢٩(

بحـــث مقـــدم إلـــى ملتقـــى التـــأمین ، وقواعـــده وضـــوابطه
.٩ص، ٢٠٠٩، ي في الریاضالتعاون

ــــة، بیــــروت، الفــــروقالقرافــــي، ) ٣٠( ،١٩٩٨، دار الكتــــب العلمی
١/٢٧٧.

تحریــر الكــالم فــي مــسائل، الحطــاب محمــد بــن محمــد) ٣١(
ــــشریف:تحقیــــق، االلتــــزام ــــد الــــسالم ال دار الغــــرب ، عب

. ٧٥ص، ١٩٨٤، بیروت، اإلسالمي
. ١١٣، صتحریر الكالم، الحطاب) ٣٢(
.٤/١٧٠، البدائع، الكاساني) ٣٣(
الهدایـة شـرح، علي بن عبد الجلیـل، المرغیناني:نظرا) ٣٤(

دار إحیـاء التـراث ، بدایة المبتدي مع شرح فتح القدیر
، محمــد الخطیــب، الــشربیني. ٥/٥٣٠، بیــروت، العربــي

دار إحیـاء ، مغني المحتاج إلى معرفة معـاني المحتـاج
، ســيابــن قدامــه المقد. ٢/١٨، بیــروت، التــراث العربــي

دار ، المكتـب اإلسـالمي، الكافي فـي فقـه اإلمـام أحمـد
. ٣١٤، ص٢٠٠٣، ١ط، بیروت، ابن حزم

ــــاوني، علــــي محــــي الــــدین، القــــرة داغــــي) ٣٥( ــــأمین التع ، الت
.١٤ص، ماهیته وضوابطه ومعوقاته

.ه١٣٩٨، الدورة األولى، ٥قرار المجمع رقم :انظر) ٣٦(
ت المالیــة المعاصــرة المعــامالشــبیر، محمــد عثمــان، : انظــر) ٣٧(

.١١٢، ص٢٠٠٧، ٦، دار النفائس، طاإلسالميالفقهفي 
، دار الفكـــر، الفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه، وهبـــة، الزحیلـــي) ٣٨(

.٣٦٦/ ٩، ١٩٩٦، ١ط، دمشق
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 ١٣٤

جمـع ، فتـاوى الـشیخ محمـد أبـو زهـرة، محمـد، أبو زهرة) ٣٩(
، دمـــشق، دار القلـــم، محمـــد شـــبیر. د:ودراســـة وتحقیـــق

.٤٣٣، ٤٣٠ص، ٢٠٠٦، ١ط
المعــــامالتشــــبیر، : انظــــر. ه١٣٩٧، ســــنة ٥١قــــرار رقــــم ) ٤٠(

.١١٣، صالمالیة المعاصرة
.١١٥، المعامالت المالیة المعاصرة، شبیر) ٤١(
نظـــــام التـــــأمین حقیقتـــــه والحكـــــم، مـــــصطفى، الزرقـــــا) ٤٢(

،١٩٨٤، ١، مؤســــسة الرســـالة، بیــــروت، طالـــشرعي فیــــه
.١٤٤ص

ــة مجمــع، عــادة التــأمینالتــأمین وإ ، وهبــة، الزحیلــي) ٤٣( مجل
.٢/٥٤٩، ١٩٨٦، ٢، الدورة الثانیة، عالفقه اإلسالمي

ـــأمین، رفیـــق یـــونس، المـــصري) ٤٤( ـــم، الخطـــر والت ، دار القل
. ١٠٣ص، ٢٠٠١، ١ط، دمشق

ـــة المیـــسرة، محمـــد رواس، قلعجـــي) ٤٥( ، الموســـوعة الفقهی
.١/٤٠٣، ٢٠٠٠، ١ط، بیروت، دار النفائس

ــامالت المالیــةبحــو ، علــي، قــرة داغــي) ٤٦( ــه المع ــي فق ث ف
.٢٩٣، دار البشائر، المعاصرة

ـــشرعیة الحاكمـــة للمعـــامالت، عیـــسى، عبـــده) ٤٧( العقـــود ال
ــــــة المعاصــــــرة ، ١ط، القــــــاهرة، دار االعتــــــصام، المالی

.١٥٩ص، ١٩٧٧
التــأمین اإلســالمي بــین النظریــةالمـصري، عبــد الــسمیع، ) ٤٨(

ــــــــق ، ١٩٨٠، ١، مطبعــــــــة الــــــــدعوة، القــــــــاهرة، طوالتطبی
.٧٥ص

ـــي، محمـــد ســـلیمان وآخـــرون، األشـــقر) ٤٩( ـــة ف بحـــوث فقهی
، ١ط، األردن، دار النفـائس، قضایا اقتـصادیة معاصـرة

١/٣٨، ١٩٩٨ .
التأمین التعاوني بـین أحـالم النظریـة، مسفر، الدوسري) ٥٠(

، بحث مقدم إلى ملتقى التـأمین التعـاوني، وأوهام الواقع
.١٠ص، ٢٠٠٩، الریاض

ـــة، ةابـــن تیمیـــ) ٥١( ، بیـــروت، دار المعرفـــة، القواعـــد النورانی
حیــــث بــــین ابــــن تیمیــــة أقــــوال . ٢٠١–١/١٨٤، ١٣٩٩

وهل األصل فیهـا الحـل أم ، الفقهاء في العقود والشروط
فیهـــا ورجـــح أن األصـــل فیهــا الحـــل مـــا لــم یوجـــد ، المنــع

فتـــــــاوىالزرقـــــــا، مـــــــصطفى، : محـــــــذور شـــــــرعي، وانظـــــــر
، دمـشق، لـمدار الق، جمعها مجد مكـي، مصطفى الزرقا

.٤٠٧ص، ٢٠٠٤، ٣ط

.٤٠٧ص، فتاوى مصطفى الزرقا، مصطفى، الزرقا) ٥٢(
.٤٤ص، التأمین التعاوني، قرة داغي) ٥٣(
شـركة العنــان هـي أن یــشترك اثنـان فــأكثر بـبعض المــال ) ٥٤(

. مــــع التــــساوي أو االخــــتالف فــــي رأس المــــال أو الــــربح
الـــشركات فـــي الـــشریعة، عبـــد العزیـــز: الخیـــاط: انظـــر

، مؤســسة الرســالة، بیــروت،ســالمیة والقــانون الوضــعياإل
. ٢/٨، ١٩٨٣، ٢ط

وتحمـل االلتزام بـالتبرع وتوزیـع الـربح، عجیل، النشمي) ٥٥(
بحـث مقـدم إلـى ملتقـى ، الخسارة فـي التـأمین التعـاوني

، التـــــــأمین التعـــــــاوني المنعقـــــــد فـــــــي الجامعـــــــة األردنیــــــــة
.٢ص، ٢٠١٠

كنزشرحالرائقحرالب، الحنفينجیمابنالدینزین) ٥٦(
، القرافي. ٥/١٨٢، بیروت، المعرفةدار، الدقائق
محمد:تحقیق، الذخیرة، إدریسبنأحمدالدینشهاب
،النووي. ٨/٥٥، ١٩٩٤، بیروت،الغربدار، حجي

، اإلسالميالمكتب، المفتینوعمدةالطالبینروضة
اإلنصاف، سلیمانبنالمرداوي، علي. ٤/٢٧٥، ١٤٠٥

امـاإلممذهبعلىالخالفمنراجحالمعرفةفي
إحیاءدار، الفقيحامدمحمد:تحقیق، حنبلبنأحمد

.٥/٤٠٧، بیروت، العربيالتراث
وتحمـــل االلتـــزام بـــالتبرع وتوزیـــع الـــربحالنـــشمي، عجیـــل، ) ٥٧(

ـأمین التعـــاوني إلــى ملتقـــى ، بحــث مقـــدم الخــسارة فـــي التــ
،٢٠١٠، التـــأمین التعـــاوني المنعقـــد فـــي الجامعـــة األردنیـــة

التجـاري والتـأمین بـین التـأمینملحم، أحمـد سـالم، . ٥ص
التعـاوني المنعقـد ، بحث مقدم إلـى ملتقـى التـأمین التعاوني

.١٣ص، ٢٠١٠، في الجامعة األردنیة
، ٥٧٣/ ٣،درر الحكــام شــرح مجلــة األحكــامعلــي حیــدر، ) ٥٨(

ــــــل، ، ١٤٦٧شــــــرح المــــــادة  حاشــــــیة الدســــــوقي، دار الجی
.٣/٣٩٧، دار الفكـــر، الكبیـــرالدســـوقي علـــى الـــشرح

ـالبینالنـــووي،  . ٤/٣٣٢المكتـــب اإلســـالمي، ، روضـــة الطــ
، الكتــاب العربــي، المغنــي مــع الــشرح الكبیــرابــن قدامــه، 

٥/٢١١.
، كتـــابصـــحیح مـــسلم بـــشرح النـــووي: رواه مـــسلم، انظـــر) ٥٩(

، تــرك اســتعمال آل النبــي علــى الــصدقة،٥١الزكــاة، بــاب 
، ١٠٧٢ح،٢٠٠٢، ١ط، بیــــــــــــروت، دار ابـــــــــــن حــــــــــــزم

. ٨٢٠ص
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 ١٣٥

االلتزام بـالتبرع وتوزیـع الـربح وتحمـل ، عجیل، النشمي) ٦٠(
بحـث مقـدم إلـى ملتقـى ، الخسارة فـي التـأمین التعـاوني

، التـــــــأمین التعـــــــاوني المنعقـــــــد فـــــــي الجامعـــــــة األردنیــــــــة
.٥ص، ٢٠١٠

أبـو، محمـدبـناهللاعبـدبنمحمدبنإبراهیممفلحابن).٦١(
عـالمدار، المقنـعشـرحبـدعالم، الـدینبرهان، إسحاق
.٤/٢٨١, م٢٠٠٣/ه١:١٤٢٣ط، الریاض، الكتب

ماهیتـــــه ضـــــوابطه، التـــــأمین التعـــــاوني، القــــرة داغـــــي) ٦٢(
.٤٤ص، ٢٤ص، معوقاته

. ١٥٣، المعامالت المالیة المعاصرة، شبیر) ٦٣(
معوقاتـــــه واستـــــشراف: التـــــأمین التعـــــاوني، العـــــازمي) ٦٤(

.١٣ص، مستقبله
التــأمین، قــرة داغـي، ٦ص، التــأمین التكــافلي،الـشبیلي) ٦٥(

.٢٨–٢٠ص، التعاوني
، شــــــــبیر. ١٩ص، التــــــــأمین التعــــــــاوني، قــــــــرة داغــــــــي) ٦٦(

بـــین ، ملحـــم. ١١٩، صالمعـــامالت المالیـــة المعاصـــرة
.١٣ص، التأمین التجاري والتأمین التعاوني

، ملحـم. ١١٩، صالمعـامالت المالیـة المعاصـرة، شـبیر) ٦٧(
.١٣ص، ي والتأمین التعاونيالتأمین التجار بین

معوقاتـــــه واستـــــشراف: التـــــأمین التعـــــاوني، العـــــازمي) ٦٨(
.٢٤ص، مستقبله

معوقاتـــــه واستـــــشراف: التـــــأمین التعـــــاوني، العـــــازمي) ٦٩(
.٢٦ص، مستقبله

ـــــأمین التعـــــاوني، قـــــرة داغـــــي) ٧٠( ، الـــــشبیلي. ١١٨ص، الت
ـــأمین التكـــافلي ـــة، شـــبیر. ٦ص، الت المعـــامالت المالی

.١١٥ص، المعاصرة
.١١٥، صالمعامالت المالیة المعاصرة، شبیر) ٧١(
. ٣٤ص، وقفـــات فـــي قـــضیة التـــأمین، ســـامي، ســـویلم) ٧٢(

.٦ص، التأمین التكافلي، الشبیلي
.١٣، صبین التأمین التجاري والتأمین التعاونيملحم، ) ٧٣(
.٧ص، الفائض التأمیني، القري) ٧٤(
واستـــــشرافمعوقاتـــــه : التـــــأمین التعـــــاوني، العـــــازمي) ٧٥(

.٢٦ص، مستقبله
،طـالمحیالقاموس، محمد بن یعقوب،الفیروزآبادي) ٧٦(

.مادة ثمر، ٣٥٩ص، ٢٠٠٩، ٣ط، مؤسسة الرسالة

،الترمـــذيســنن : وقــال حــسن غریــب، انظــرالترمــذيرواه) ٧٧(
احتــــــــسب، إذاالمــــــــصیبةفــــــــضلالجنــــــــائز، بــــــــابكتــــــــاب

، الدولیــةاألفكـاربیـت، ١ط، ١٨٣-١٨٢ص، ١٠٢١ح
.م١٩٩٩-ه١٤٢٠، وعمان، ضالریا

.٦/٨٨، الصنائعبدائع، كاسانيال) ٧٨(
ــــشرح، للــــدردیر) ٧٩( ــــصغیرال ، بمــــصرالمعــــارفدارط، ال

.٣/١٨٦، ه١٣٩٣
وضــوابطهاالســتثمار، أحكامــه، مــصطفىقطــب، ســانو) ٨٠(

.٢١- ٢٠األردن، ص، النفائسدار، اإلسالميالفقهفي
والعملیـــةالعلمیـــةالموســـوعة، )م١٩٨٢(الهـــواري، ســـید، ) ٨١(

: مـــصر، بـــدون: ط، االســـتثمار-اإلســـالمیةللبنـــوك
.١٦ص/ ٦ج، اإلسالمیةللبنوكالدولياالتحاد

، االســتثمارمبــادئ، )م١٩٩٧(، زكریــاأحمــد، صــیام) ) ٨٢(
.١٩ص, المناهجدار: عمان، ١ط

.٥ص، الفائض التأمیني، محمد علي، القري) ٨٣(
.٨١ص، يالتأمین التعاون، قرة داغي) ٨٤(
.٨١ص، التأمین التعاوني، قرة داغي) ٨٥(
. ، مادة ضبط٦٧٥، ص القاموس المحیطالفیروزآبادي، ) ٨٦(
.مادة قعد، ٥١٠ص، المصباح المنیر، الفیومي) ٨٧(
، ابـن نجـیم، األشباه والنظائرمنهم ابن نجیم الحنفي في ) ٨٨(

ــــنُ  ْی نَ زَ ْی ــــِد اِب ــــنِ اْلَع مِ ْب ْی ــــرَاِه ــــنِ ِإْب مٍ ْب ــــْی دار(ه٩٧٠ت (ُنَج
، م١٩٨٠/ه١٤٠٠، نلبنـــــــا، بیـــــــروت، العلمیـــــــةالكتـــــــب

ن محمــد بــالحمــوي، أبــو العبــاس أحمــد : انظــرو . ١/١٦٦
غمز عیـون البـصائر شـرح كتـاب ، )١٠٩٨ت (الحـسیني 

بـــنأحمـــدالـــسیدموالنـــاشـــرح:تحقیـــق، األشـــباه والنظـــائر
/ه١٤٠٥، العلمیــةالكتــبدار، الحمــويالحنفــيمحمــد

.١/٣١، بیروت-نلبنا، م١٩٨٥
ــة، یعقــوب بــن عبــد الوهــاب، الباحــسین) ٨٩( ، القواعــد الفقهی

.٥٨ص، الریاض، مكتبة ابن رشد
ـــاق، العـــازمي: نظـــرا) ٩٠( ـــه وآف ـــاوني، معوقات ـــأمین التع الت

ـاونيالقــرة داغــي، . ٢٧، ١٤، صمــستقبله ، التــأمین التعـ
.٢٨، صماهیته وضوابطه ومعوقاته

ــــأمین الت، القــــرة داغــــي) ٩١( ــــه وضــــوابطهالت عــــاوني، ماهیت
.٢٨، صومعوقاته

اقـوآفمعوقاتهالتأمین التعاوني،،العازمي:نظرا) ٩٢(
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التــــأمین التعــــاوني، ، القــــرة داغــــي.٢٦، صمــــستقبله
.٢٤صماهیته وضوابطه ومعوقاته،

ـــاق، العـــازمي: نظـــرا) ٩٣( ـــه وآف ـــاوني، معوقات ـــأمین التع الت
.٢٦، صمستقبله

ـــأمی، العـــازمي، نظـــرا) ٩٤( ـــاقالت ـــه وآف ـــاوني، معوقات ن التع
.٢٦، صمستقبله

ــأمین، مــراد، زریقــات) ٩٥( ــى شــركات الت ــال عل بحــث ، االحتی
، مقــــدم لملتقــــى التــــأمین التعــــاوني المنعقــــد فــــي الریــــاض

٢٠٠٩ .
.١٤، صبین التأمین التجاري والتأمین التعاونيملحم، ) ٩٦(
ـــاق، العـــازمي:نظـــرا) ٩٧( ـــه وآف ـــاوني، معوقات ـــأمین التع الت

.٢٧، صقبلهمست
.٨ص، الفائض التأمیني، القري) ٩٨(
.١٠ص، الفائض التأمیني، القري) ٩٩(
داغــي، القــرة . ١٢–١١ص، الفــائض التــأمیني، القــري) ١٠٠(

دار ،التــأمین اإلســالمي دراســة فقهیــة تأصــیلیةعلــي، 
.٢٤٤، صم٢٠٠٦، ٣ط، البشائر

ــصنائع، الكاســاني) ١٠١( ــدائع ال ،بیــروت، المكتبــة العلمیــة، ب
٦/١٢٩.

ــرالــشرح، البركــاتأبــوالــدردیرأحمــد، الــدردیر) ١٠٢( ، الكبی
.٤/١١٤،بیــروت، الفكــردار، علــیشمحمــد:تحقیــق

،، دار صــادرشــرح مختــصر خلیــل للخرشــيالخرشــي، 
٧/١١٧.

دار ، لطـالبیناالمحتاج شرح منهاج نيمغ، الـشربیني) ١٠٣(
.٤٠٤، صالفكر

، ى مـتن اإلقنـاععلـكشاف القنـاع ، منصور، البهوتي) ١٠٤(
.٤/٣٠٠، دار الفكر

شـــرح، الخرشـــي.٤/١١٤، الكبیـــرالـــشرح، الـــدردیر) ١٠٥(
.٧/١١٧، خلیلمختصر

دائــــرة المعـــارف وقــــال فیــــه ، الــــسنن الكبــــرى، البیهقـــي) ١٠٦(
.٦/١٨١، ١١٦٩٢ح،إبراهیم بن إسماعیل ضعیف

.٢/٤٠٤،مغني المحتاج، الشربیني) ١٠٧(
.٤/٣٠٠،كشاف القناع، البهوتي) ١٠٨(
.٢/٤٠٤، المحتاجنيمغ، الشربیني) ١٠٩(
ــــالتبرع وتوزیــــع الــــربح، عجیــــل، النــــشمي) ١١٠( االلتــــزام ب

ــاوني ــي التــأمین التع ــل الخــسارة ف بحــث مقــدم ، وتحم

إلـــــى ملتقـــــى التـــــأمین التعـــــاوني المنعقـــــد فـــــي الجامعـــــة 
.٦ص، ٢٠١٠، األردنیة

،٢٠٠٩، ٢ط، التـأمین اإلسـالمي، أحمد سـالم، ملحم) ١١١(
.٦٠ص

، صــحیح البخــاري:نظــر، ارواه البخــاري، متفــق علیــه) ١١٢(
بیـت األفكـار ، بـاب الـشركة فـي الطعـام، كتاب الشركة

صـــحیح مـــسلم . ٢٧٦ص، ٢٤٨٦ح،الدولیـــة األردن
، كتــاب فــضائل الــصحابة، بــاب فــضائل النــوويبــشرح

ح ، ٢٠٠٢، ١أبــي موســى األشــعري، دار ابــن حــزم، ط
.١٨٠٨ص، ٢٤٩٧

، صــحیح البخـــاري: ه واللفــظ للبخــاري، انظـــرمتفــق علیــ) ١١٣(
ــــشركة فــــي الطعــــام،  ــــاب ال ــــشركة، ب ، ٢٤٨٣حكتــــاب ال

، كتــاب الــصید، صــحیح مــسلم بــشرح النــووي. ٢٧٥ص
.١٤٧٩، ص١٩٣٥باب إباحة میتات البحر، ح

بــاب الــشركة ، كتــاب الــشركة، صــحیح البخــاري:انظــر) ١١٤(
.٢٧٥ص ، ٢٤٨٣ح، في الطعام

ـــاري شـــرح صـــحیح، يالعـــسقالن، ابـــن حجـــر) ١١٥( ـــتح الب ف
.٥/١٢٩، ١٣٧٩، بیروت، دار المعرفة, البخاري

.أي أصبحوا فقراء) ١١٦(
.أي یستأذنونه في نحر إبلهم) ١١٧(
وهـو بـساط مـن الجلـد ، النطع بكسر النون وفـتح الطـاء) ١١٨(

ــ، محمــد بــن محمــد، الزبیــدي:أنظــر مــنالعــروساجت
.٢٢/٢٦١، دار الهدایة، القاموسجواهر

، الزبیــــدي: نظــــرا.أي ملئــــوا أوعیــــتهم بحفنــــات أیــــدیهم) ١١٩(
.٢٧/٤٠١، تاج العروس

، كتـــاب الـــشركة، صـــحیح البخـــاري:نظـــرارواه البخـــاري، ) ١٢٠(
.٢٧٦، ص٢٤٨٤باب الشركة في الطعام، ح

یاهم) ١٢١( ٕ .أي وضع حصته من الطعام لیتشارك وا
.الشخص الموكل بحفظ طعام المجموعة) ١٢٢(
، الــشرح الكبیــر علــى المقنــع، بــن قدامــهعبــد الــرحمن) ١٢٣(

.١٠/٤٦٢، بیروت، دار الكتاب العربي
، بیـــروت، عـــالم الكتـــب، منـــصور بـــن یـــونس، البهـــوتي) ١٢٤(

٣/٩٢.
.٩ص، التأمین التكافلي، الشبیلي) ١٢٥(
،الــدقائقكنــزشــرحالرائــقالبحــرابــن نجــیم، زیــن الــدین، ) ١٢٦(

.٥/٢١٩، بیروت، المعرفةدار
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والتحصیلالبیانرشد، أبو الولید، محمد بن أحمد، ابن ) ١٢٧(
، المستخرجةلمسائلوالتعلیلوالتوجیهوالشرح

اإلسالمي،الغربدار، وآخرونحجيمحمدد: حققه
.١٢/١٨٨، م١٩٨٨/ه١٤٠٨، ٢ط، لبنان–بیروت

، بیــــروت، دار ابــــن حــــزم، روضــــة الطــــالبین، النــــووي) ١٢٨(
. ٩٣٦ص، ٢٠٠٢، ١ط

.٥/٢١٨، الرائقالبحر، ابن نجیم) ١٢٩(
.٩٣٦ص، روضة الطالبین، النووي) ١٣٠(
عبد: وتحقیقدراسة، فتاوىالمجموع، ابن تیمیة) ١٣١(

فهدالملكمجمع: الناشر،قاسمبنمحمدبنالرحمن
النبویة، المملكةالشریف، المدینةالمصحفلطباعة
.٣١/٢٣٢، م١٩٩٥/ه١٤١٦،السعودیةالعربیة

.٥/٢١٨، الرائقالبحر، ابن نجیم) ١٣٢(
إحیــاء ، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابــدین) ١٣٣(

.٣/٣٨٧، التراث
ـــر، الـــدردیر) ١٣٤( ،دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، الـــشرح الكبی

٤/٨٠.
دار ، مغني المحتاج شرح منهاج الطـالبین، الـشربیني) ١٣٥(

.٢/٣٨٠، الفكر
روضــة، النــووي.٣/٣٨٧، رد المحتــار، ابــن عابــدین) ١٣٦(

،بیـروت، اإلسـالميالمكتـب، المفتـینوعمـدةالطالبین
.٥/٣١٨، ه١٤٠٥

.٩-٦/٨، مكتبة القاهرة، المغني، ابن قدامه) ١٣٧(
بــــاب مــــن رأى ، كتــــاب المــــساقاة، رواه البخــــاري معلقــــا) ١٣٨(

.٢٦٠ص، صدقة الماء وهبته ووصیته جائزة
، الوصـایاكتاب، صحیح البخاريأنظر ، رواه البخاري) ١٣٩(

.٣١١ص، ٢٧٥٤باب هل ینتفع الواقف بوقفه؟ ح 
، كتـاب الوصـایا، صـحیح البخـاري:نظـرا، متفق علیه) ١٤٠(

.٣١١ص، ٢٧٥٤بـــاب هـــل ینتفـــع الواقـــف بوقفـــه؟ ح 
بـاب جـواز ، كتاب الحج، صحیح مسلم بشرح النووي

، ركــــــــــــوب البدنـــــــــــــة المهــــــــــــداة لمـــــــــــــن احتــــــــــــاج إلیهـــــــــــــا
. ١٠٠٠ص، ١٣٢٢ح

ـــةفـــياإلنـــصاف، ســـلیمانبـــنلـــيع، المـــرداوي) ١٤١( معرف
ــــراجح ــــنال ــــاءدار، الخــــالفم ، العربــــيالتــــراثإحی
.٧/١٨، بیروت

التـــأمین، الـــشبیلي.٩ص، الفـــائض التـــأمیني، القــري) ١٤٢(
.١٢ص، التكافلي

، بیــروت، المكتبــة العلمیــة، المــصباح المنیــر، الفیــومي) ١٤٣(
.٤٤ص، مادة برع

.١٠/٦٥،الموسوعة الكویتیة) ١٤٤(
ـــدمات الممهـــدات، ابـــن رشـــد) ١٤٥( دار ، ٢٠٠٢، ١ط، المق

.٢/٩٢، الكتب العلمیة
.٣٦ص، وقفات في قضیة التأمین، سویلم) ١٤٦(
ـاق مــستقبله،العــازمي، ) ١٤٧( ـاوني، معوقاتــه وآفـ التــأمین التعـ

.٢٦ص
.١١٥ص، المعامالت المالیة المعاصرة، شبیر) ١٤٨(
.١١٥ص، المعامالت المالیة المعاصرة، شبیر) ١٤٩(
ــــالتبرع وتوزیــــع الــــربح، عجیــــل، النــــشمي) ١٥٠( االلتــــزام ب

ــاوني ــي التــأمین التع ــل الخــسارة ف بحــث مقــدم ، وتحم
إلـــــى ملتقـــــى التـــــأمین التعـــــاوني المنعقـــــد فـــــي الجامعـــــة 

.٣ص، ٢٠١٠، األردنیة
، بــــین التــــأمین التجــــاري والتــــأمین التعــــاوني، ملحـــم) ١٥١(

.١٣ص
ـاقــرة داغــي، علــي، ) ١٥٢( ضــوابطه، وني ماهیتــه،التــأمین التعـ

ملتقـــى التـــأمین ، بحـــث غیـــر منـــشور مقـــدم إلـــى معوقاتـــه
.٢٤ص، م٢٠٠٩، الریاض، التعاوني

، إسـالمیةعقود التأمین من وجهـة نظـربلتاجي، محمد، ) ١٥٣(
.٥٣صم، ١٩٩٤، ١مكتبة الشباب، القاهرة، ط

التــــأمین أنواعــــه، أبــــو الفــــضل المــــالكي، اإلســــكندري) ١٥٤(
.١٣٥ص، م٢٠٠٩، عصماءدار ال، المعاصرة

.٣١٠ص، التأمین اإلسالمي، قرة داغي) ١٥٥(
، عبـــــده.٣١٤ص، التـــــأمین اإلســـــالمي، قـــــرة داغـــــي) ١٥٦(

.٢١٨ص، التأمین اإلسالمي
ــــالتبرع وتوزیــــع الــــربح، عجیــــل، النــــشمي) ١٥٧( االلتــــزام ب

ــاوني ــي التــأمین التع ــل الخــسارة ف بحــث مقــدم ، وتحم
قـــــد فـــــي الجامعـــــة إلـــــى ملتقـــــى التـــــأمین التعـــــاوني المنع

.٤ص، ٢٠١٠، األردنیة
قــره .١١٦ص، المعــامالت المالیــة المعاصــرة، شــبیر) ١٥٨(

.٣١١ص، التأمین التعاوني، داغي
.١٧ص، الفائض التأمیني، القري) ١٥٩(
سیدمختصرعلىشرحالجلیلمنح، محمد،علیش) ١٦٠(
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 ١٣٨

.٢/١٦، م١٩٨٩/ه١٤٠٩،الفكردار، خلیل
.١/٣٧٦، محتاجمغني ال،الشربیني) ١٦١(
القنــاعكــشاف، إدریــسبــنیــونسبــنمنــصورالبهــوتي، ) ١٦٢(

مـــصطفىمــصیلحيهــالل:تحقیــق، اإلقنــاعمــتنعــن
٢/١٩٦، ه١٤٠٢،بیروت،الفكردار، هالل

المختــارالــدرعلــىالمختــارردحاشــیة، ابــن عابــدین) ١٦٣(
، والنـــشرللطباعـــةرـالفكـــدار، األبـــصارتنـــویرشـــرح

.٢/٢٨٠، بیروت، م٢٠٠٠-ه١٤٢١
،الــدردیر.٢/٢١٨، البحــر الرائــق، ابــن نجــیم: نظــرا) ١٦٤(

النــووي،.١/٤٣١، الــشرح الكبیــر علــى مختــصر خلیــل
ــــالبین ــــافي، ابــــن قدامــــه.٢٤٤ص، روضــــة الط ، الك

.١٧٨ص
.١/٤٨٥، الشرح الكبیر،الدردیر) ١٦٥(
دار، الــشرائعترتیــبفــيالــصنائعبــدائع، الكاســاني) ١٦٦(

.١٩٨٢، بیروت، عربيالالكتاب
.١٠/٤٦٢، الشرح الكبیر، عبد الرحمن بن قدامه) ١٦٧(
، بیـــروت، الفكـــردار،شـــرح المهـــذبالمجمـــوعالنـــووي، ) ١٦٨(

٥/٣٠٤، ١٩٩٧.
.٥/٣٠٤شرح المهذب،المجموع، النووي) ١٦٩(
.٥/٣٠٤، شرح المهذبالمجموع، النووي) ١٧٠(
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