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 تنبيه :قد يستعمل يف هذا البحث مصطلح :التعاوين أو التكافلي أو التباديل للداللة على مفهوم واحدوال مشاحة يف االصطالح إذا فهم املراد.واحلال نفسه فالتجاري هو التقليدي.
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 التأصيل :إن التأمني التكافلي له ثالثة أصول أحدها :ما عرف من تشوف الشارع احلكيم للتعاون والتضامن قال
تعاىل ﴿ وتعاونوا على الرب والتقوى ﴾ حديث األشعريني "إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو أو قل طعام
عياهلم ابملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث اقتسموه بينهم يف إانء واحد ابلسوية فهم مين وأان
منهم" .أخرجه الشيخان.
وقد نبه العلماء كالعيين يف عمدة القاري على أن هذا ليس من اهلبة وإمنا هو من اإلابحة .كما نبه
بعضهم كالباجي على أنه اعتبارا هبذا األصل جيوز لإلمام أن يفعل ذلك .وذكر ابن بطال أن للسلطان
أن أيمر الناس ابملواساة وجيربهم على ذلك ،ويشركهم فيما بقى من أزوادهم أحياء ألرماقهم وإبقاء
لنفوسهم.
والثاين :أصل خاص يتعلق مبا فهم من قصد الشارع يف جناايت إىل تفتيت الضرر وذلك بتسريع العاقلة.
إن نظام العواقل يف اإلسالم الذي كان خيتص بعصبات النسب دليل واضح على قصد الشارع احلكيم
تفتيت جرب الضرر ،وقد عممه عمر رضي هللا عنه ليشمل منسويب الديوان] [1عندما ضعفت العصبية
وأصبح ألهل الديوان الواحد نوع عصبية وتضامن وذلك ملا فهم رضي هللا عنه من قصد الشارع إانطة
احلكم بوصف التضامن الذي ميكن أن ينشأ عن النسب كما ميكن أن ينشأ عن الديوان ففتح الباب
لالجتهاد يف أي شكل من التضامن الذي وإن كان قد بدأ ابلوضع فإنه ال يستبعد أن يكون ابلعقد.
وهنا يربز األصل الثالث :الذي يتمثل يف عقد الوالء قال تعاىل ﴿ والذين عاقدت أميانكم فاتوهم
نصيبهم﴾ وهذه اآلية جعلت إلرادة املتعاقدين حظاً يف التوريث الذي كان ابلوضع ،وهذه اآلية وإن كان
حكمها منسوخاً عند أكثر العلماء فقد متسك هبا بعضهم كاألحناف يف تقريرهم للمرياث هبذا النوع من
الوالء بشروط.
وهذه األصول وإن اختلف العلماء يف ثبوت احلكم يف بعضها وصلوحية ما ثبت فيه للقياس إال أهنا ال
أقل من أن تصلح لالستئناس.
فالقياس إن مل يكن بتنقيح املناط من خالل إلغاء الفارق ال بد فيه من أصل معني خمصوص ابسم إلحلاق
الفرع به ويبقى ابب االستصالح واسعاً ألنه استنباط حكم عن طريق املناسب املرسل.
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الذي ال يرجع إىل شاهد معني بل إىل كلي مصلحي يف مرتبة الضرورة أو احلاجة علم اعتبار الشرع له يف
اجلملة.
وانطالقاً من هذا تكون احلاجة أصال هلذا النوع على أن يكون الدليل املنطبق على هذا املوضوع هو
استحسان مبين على استصالح وهو نوع من أنواع االستحسان عند املالكية أو ما يسميه األحناف
ابلقياس اخلفي مقابل القياس الظاهر كما سيتبينه القارئ عند مطالعة الفقرة املتعلقة ابلعقود ذات شائبة
املعروف.
التعريف  :التقليدي (التجاري)
التأمني التجاري يعرف أبنه :ضمان يقدمه مؤمن إىل مؤمن له بتعويضه عن خطر حمتمل مقابل نقود
يدفعها أو اشرتاك].[2
ويعرفه الفرنسي هيما  :أبنه عقد مبوجبه حيصل أحد املتعاقدين وهو املؤمن له يف نظري مقابل يدفعه على
تعهد مببلغ يدفعه له أو للغري إذا حتقق خطر معني املتعاقد اآلخر وهو املؤمن الذي يدخل يف عهدته
][3

جمموعاً من هذه األخطار جيري مقاصة فيما بينها طبقاً لقوانني اإلحصاء".
 -أهم مميزات التأمني التجاري:

االنفصال الكامل لشخصية املأمن "صاحب املشروع" عن شخصية املؤمن له "مالك وثيقة التأمني".
هتدف اهليئات املمارسة للتأمني التجاري أساساً إىل حتقيق الربح فاملال الذي جيمع من األقساط يصبح
ملكاً للمؤمن والربح أو اخلسارة عبارة عن الناتج عن زايدة األقساط املتحصلة أو نقصها عن التكلفة
الفعلية للتأمني مع مالحظة حتمل قسط التأمني التجاري املقدر منذ بداية العقد جبزء ملقابلة األرابح املراد
حتقيقها.
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يتميز التأمني التجاري أبن األقساط اليت يدفعها املؤمن هلم اثبتة منذ إبرام العقد تتحرر على أسس معينة
وتبقى كذلك طيلة مدة العقد فيكون املؤمن هلم هلم على علم مبا يلتزمون به منذ البداية.
أما التأمني التكافلي فيقوم على فكرة بسيطة هي قيام مجاعة بتجميع مبالغ من املال كل قدر وسعه
وحسب طاقته ليتواسوا فيما بينهم وذلك يرجع إىل الثالثة األصول السابقة.
تعريف التأمني التكافلي (التعاوين):
وقد ورد تعريف التأمني التكافلي يف قرار اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث يف دورته بدبلن مبا نصه:
والبديل الشرعي لذلك هو التأمني التكافلي القائم على تكوين حمفظة أتمينية لصاحل محلة واثئق التأمني،
حبيث يكون هلم الغنم وعليهم الغرم ،ويقتصر دور الشركة على اإلدارة أبجر ،واستثمار موجودات التأمني
أبجر أو حبصة على أساس املضاربة .وإذا حصل فائض من األقساط وعوائدها بعد دفع التعويضات فهو
حق خالص حلملة الواثئق ،وما يف التأمني التكافلي من غرر يعترب مغتفراً؛ ألن أساس هذا التأمني هو
التعاون والتربع املنظم ،والغرر يتجاوز عنه يف التربعات".
وعرفه بعضهم :ابعتباره نظاما هو تعاون جمموعة من األشخاص يسمون "هيئة املشرتكني" يتعرضون خلطر
أو أخطار معينة على سبيل التربع على تاليف آاثر األخطار اليت قد يتعرض هلا أحدهم بتعويضه عن
الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار وذلك ابلتزام كل منهم بدفع مبلغ معني يسمى "القسط" أو
"االشرتاك" حتدده وثيقة التأمني أو "عقد االشرتاك" وتتوىل شركات التأمني اإلسالمية إدارة عمليات
التأمني واستثمار أمواله نيابة عن هيئة املشرتكني يف مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه األموال
ابعتبارها مضارابً أو مبلغا معلوما ابعتبارها وكيالً أو مها معاً).
و" أنه يقوم على مبدإ التعاون اإلسالمي وأن أساسه عقد التربع الشرعي وأن هذا التربع يلزم ابلقول على
رأي اإلمام مالك رضي هللا عنه وعلى ذلك فإن "عضو" ما يسمى "هبيئة املشرتكني" يصبح ملتزما بدفع
القسط مبجرد توقيعه على عقد التأمني وإن كان أساس دفع القسط هو التربع.
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يسأل املؤمن يف التأمني التجاري عن أداء التعويضات أو مبالغ التأمني دون إلقاء العبء على املؤمن هلم
حىت لو طرأت ظروف غري متوقعة وغري عادية اضطرته إىل دفع مبالغ كبرية جتاوز جمموع املبالغ اليت حتصل
عليها كأقساط حمسوبة على أساس الظروف العادية واملتوقعة.
درجت القوانني اخلاصة ابإلشراف والرقابة على هيئات التأمني على اشرتاط حد أدىن معني لرأمسال هيئة
التأمني التجاري حىت تضمن قدرة اهليئة على الوفاء ابلتزاماهتا جتاه املستفيدين من عقودها التأمينية املربمة
حىت يف حالة احنراف النتائج الفعلية عن تلك املتوقعة واملتخذة أساساً حلساب األقساط.
تعمل بعض هيئات التأمني التجاري على االستفادة من بعض مزااي التأمني التباديل فصارت يف بعض
فروع التأمني تعطي للمؤمن هلم قدراً من األرابح مما حيقق هلم اسرتداداً جزئياً لألقساط اليت دفعوها.
 أهم مميزات التأمني التعاوين :احتاد شخصية املؤمن "صاحب املشروع" وشخصية املؤمن له "حامل وثيقة التأمني" ومن هنا جاء وصف
هذا النوع من التأمني ابلتباديل حيث يؤمن األعضاء بعضهم بعضاً فكل منهم مؤمن ومؤمن له يف وقت
واحد .وتتحدد حقوق وواجبات عضو اهليئة التبادلية ابعتباره شريكاً مؤمناً من خالل نظام اهليئة الذي
يلتزم به أو قرارات اجلمعية العمومية اليت هو أحد أعضائها أساساً .كما تتحدد حقوق وواجبات عضو
اهليئة التبادلية ابعتباره مؤمناً له من خالل وثيقة التأمني واليت ختضع لألسس الفنية ذاهتا اليت ختضع هلا
وثيقة التأمني التجاري.
وتقتصر بذلك عضوية اهليئة التبادلية " اليت هي عبارة عن عضوية اختيارية مفتوحة" على املؤمن هلم وهم
املالكون هلا وهم الذين يديروهنا وهم الذين ينتفعون من خدماهتا وهم متساوون يف احلقوق أساساً ولكل
منهم صوت واحد فقط يف اجلمعية العمومية على خالف ذلك يف املسامهة للتأمني التجاري اليت تعدد

فيها األصوات للمساهم الواحد بقدر ما ميلك من أسهم يف رأس املال.
عدم استهداف الربح واخلالص من االستغالل الرأمسايل الذي متارسه شركات التأمني التجاري.
إن اهلدف األساسي للهيئات التبادلية للتأمني هو تقدمي خدمة التأمني لألعضاء بسعر التكلفة بل وأبقل
تكلفة ممكنة فال وجود للربح يف عناصر التكلفة اليت يتحملها األعضاء وال حتتاج غالباً إىل رأس مال
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للمشروع حيث تنشأ بني عدد كبري من األفراد املعرضني خلطر معني يتشاركون يف حتمل اخلسائر اليت حتل
أبي منهم عند حتقق اخلطر وهذا هو األساس يف وصفها ابلتعاونية.
رأس املال تتكون اهليئات التبادلية التعاونية أساساً بدون رأس مال حيث إهنا ال تستهدف الربح كماتقدم وال يوجد هبا مسامهون يتقاضون أرابحاً ألسهمهم وتلزم القوانني يف بعض الدول اهليئات التبادلية
برأمسال أتسيس يقدمه املؤسسون وحيصلون عليه عادة بوساطة االقرتاض وهو يقوم مقام رأمسال املسامهني
يف الشركات املسامهة للتأمني التجاري وتستهلك "تسدد" القروض خالل مدة عمل اهليئة.
 االشرتاكات والفائض تعتمد اهليئة التبادلية يف توفري املال الالزم لعملها على اشرتاكات األعضاءواالحتياطيات اليت حترص على تكوينها ابلشكل الكايف ملواجهة االحنرافات اليت تتوقعها .وإذا اشرتط
مقدار من الربح أكثر لبعض الشركاء سواء تفاوتوا يف األسهم أو تساووا لسبب أو آخر طبقاً لإلتفاق
كما هو مذهب اإلمامني أيب حنيفة وأمحد صح خالفاً لإلمامني مالك والشافعي].[4
إن اهلدف األساسي للتأمني التكافلي هو جتنب حمظورات التأمني التجاري ويف نفس الوقت الوصول إىل
صيغ تكون فيها خدمة املؤمنني مساوية لشركات التأمني التجاري أو أفضل منها من بعض الوجوه
وخباصة إذا كانت شركة املضاربة هلا نشاط جتاري غري التأمني يف البالد اليت تسمح قوانينها بذلك.
ويتميز التأمني التكافلي أساساً أبن االشرتاكات أو األقساط اليت يدفعها املؤمن هلم قد تكون متغرية
حسب نتائج أعمال كل سنة فللهيئة احلق يف مطالبة أعضائها أبنصبتهم يف العجز يف االشرتاكات
احملصلة عن التعويضات واملصروفات الفعلية كما أن لألعضاء احلق يف اسرتداد الفائض إن وجد.
وقد يكون ذلك من حيث املبدإ فقط بدفع نسبة مقدرة فقط متثل احلد األقصى املقدر لالشرتاك أو أن
يتم دفع اشرتاك اثبت فعال .لتتماشى والطريقة املثلى يف الشرع إال أهنم يف الواقع ويف الغالب إمنا يدفعون
قسطاً اثبتاً.
إن تعريف اجمللس األوريب إمنا هو تعريف لصورة مفضلة من التأمني التكافلي ألن التأمني التكافلي قد
أيخذ صوراً متعددة كأن أتسس مجاعة شركة مضاربة تقوم ابلتجارة يف موجودات الشركة ويلحقون بنظام
الشركة عقداً تكافلياً يلتزم فيه أعضاء الشركة بتأمني بعضهم البعض ومحايته من األخطار سواء كان ذلك
من ربح الشركة وهو أمر جائز أن يتربع املضارب برحبه.
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وهناك صيغة أخرى طبقناها يف بعض البالد وهي تكوين شركة مضاربة أبموال يقوم فيها بعض أعضاء
الشركة ابإلدارة لصاحل اجلميع فيكون هلؤالء مزيد من األرابح ألهنم مؤسسون ومشرتكون أبمواهلم وأبداهنم
وهو جائز على مذهب أمحد وقد بني ذلك ابن قدامة حيث قال  :وأما املضاربة اليت فيها شركة وهي أن
يشرتك ماالن وبدن صاحب أحدمها مثل أن خيرج كل واحد منهما ألفاً وأيذن أحدمها لألخر يف التجارة
هبما فمهما شرطا للعامل من الربح إذا زيد على النصف جاز ألنه مضارب لصاحبه يف ألف ولعامل
املضاربة ما اتفقا عليه بغري خالف .....
وبعد شرح طويل قال  :فحصل مما ذكران أن الربح بينهما على ما اصطلحا عليه يف مجيع أنواع
الشركة] .[5وهو مذهب أيب حنيفة.
ومما ذكران يتبني أنه قد تكون أفضل صيغة للتأمني اإلسالمي أن تكون شركة مضاربة ومعها شركة أموال
فيمنح املسامهون الكبار وهم املضاربون أببداهنم لتوليهم اإلدارة وأرابب املال الشرتاكهم أبمواهلم حصةً من
الربح أكرب من حصص املشرتكني محلة الواثئق لوجود الرتاضى وهلذا فيكون هلؤالء املشرتكني يف اجلمعية
العامة ممثلون  -وهذا ما قررانه لشركة التأمني اإلسالمي مبوريتانيا –
وهي صيغة خمتصرة وبسيطة تقوم على أتسيس شركة جتارية من مسامهني كبار تربعوا جبزء من أمواهلم جلرب
اإلضرار اليت تنزل هبم ويلتحق مشرتكون صغار بنفس الصيغة أي اهنم شركاء ابألقساط اليت دفعوها
متضامنني مع اآلخرين مع قبوهلم مبنح جزء أكرب من الربح هلؤالء املسامهني املؤسسني وهي شركة تلزم
ابلقول وهذا مذهب مالك قال خليل ( ولزمت مبا يدل عرفاً كاشرتكنا).
 الفرق بني التأمني التعاوين والتأمني التقليدي: -1أن التأمني التقليدي يغلب عليه الغرر فيمكن أن يعرب عنه أبنه عقد هو الغرر بعينه كما قدمنا عن
الباجي وابلتايل فهو من الغرر الشديد الغالب احملرم فال جتيزه احلاجة إال يف ظروف استثنائية.
وأن التأمني التكافلي خيف فيه الغرر وذلك لعنصر التربع القائم عليه وحمدودية املؤمنني فتجيزه احلاجة،
وهذا هو الفرق األول.
 -2أن التأمني التكافلي عقد إرفاق ومعروف؛ ألنه مبين يف نيته على التعاون وهلذا يغتفر فيه الغرر.
خبالف التأمني التقليدي فالقصد الغالب فيه التجارة وكسب الربح وهلذا ال جيوز فيه الغرر ،وهذا هو
الفرق الثاين.
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 -3الفرق الثالث أن الغرر يف التأمني التقليدي أصل ألن املؤسسة قائمة على كسبها من احلوادث اليت مل
حتصل بينما الغرر يف التكافلي إضايف وتبعي ،وكما يف مسألة الظئر والرضيع عن املواق.
العناصر األساسية للتكافل
 وأهم شيء يف التأمني التكافلي ثالثة عناصر: -1عنصر التربع وهو تربع للمتضرر من أعضاء الشركة جبزء من الربح أو ابلربح بكامله ،وهذا كما جيوز
يف املضاربة التربع جبزء من رأس املال وهذا جائز؛ ألنه يغتفر الغرر يف التربعات.
 -2عنصر الشراكة وهو اعتبار كل قسط يدفع إىل الشركة إمنا هو قسط اشرتاك وليس مدفوعاً يف
مقابل.
 -3عنصر احتاد الشخص ذي اجلهتني بني املؤمن بصيغة أسم الفاعل واملؤمن بصيغة أسم املفعول سواء
أداروا الشركة أبنفسهم كشركة أبدان وأموال أو أداروها بواسطة جهاز إداري ميارس عملية وكالة أبجر].[6
 الغرر:إن أهم مشكلة فقهية يواجهها عقد التأمني وتقف عقبة يف سبيل احلكم فيه ابجلواز هي أنه عقد يشتمل
على الغرر وعليه فإين يف هذا البحث الوجيز سألقي الضوء على تعريف الغرر وسند حترميه وأنواع الغرر
من شديد ال خيتلف يف حترميه وخفيف جداً ال خيتلف يف جوازه ومتوسط خيتلف العلماء فيه بني من
يلحقه ابلشديد فيمنعه ومن يلحقه ابخلفيف فيجيزه مع النظر إىل اعتبار احلاجة اليت من شأهنا أن تبيح
مثل هذه العقود.
فما هو الغرر ؟ وأصل النهي عنه ومدى أتثري احلاجة يف إلغاء حكمه .
وعرف اجلهالة أبهنا  :ما عُلم وجوده
عرفه القرايف أبنه  :الشيء الذي ال يدري هل حيصل أو ال ّ .
فالغرر ّ
وجهلت صفته .
ُ
وعرف اجلرجاين الغرر أبنه  :ما يكون جمهول العاقبة ال يدري أيكون أو ال (التعريفات).
ّ
وقيل :ما كان له ظاهر يغر املشرتي وابطن جمهول .قال األزهري :ويدخل يف بيع الغرر البيوع اجملهولة
][7
اليت ال حييط بكنهها املتبايعان.
حكم الغرر :بيع الغرر ممنوع شرعاً بعموم الكتاب لقوله تعاىل  :وال أتكلوا أموالكم بينكم
ابلباطل ]البقرة. [88/2
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وحمرم بنصوص السنّة  .ففي صحيح مسلم من حديث أيب هريرة أن النيب صلّى اله عليه وسلّم هنى عن
ّ
][8
بيع احلصاة وعن بيع الغرر.
وأخرجه مالك يف املوطأ مرسالً عن أيب حازم بن دينار عن سعيد بن املسيب أن النيب هنى عن بيع
الغرر].[9
علّق عليه الباجي بقوله " هنيه صلّى اله عليه وسلّم عن بيع الغرر يقتضي فساده ومعىن بيع الغرر – واله
أعلم – ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حىت صار البيع يوصف ببيع الغرر فهذا الذي ال خالف يف املنع
منه ".
وأما يسري الغرر فإنه ال يؤثر يف فساد عقد بيع فإنه ال يكاد خيلو منه عقد .وإمنا خيتلف العلماء يف فساد
أعيان العقود الختالفهم فيما فيها من الغرر هل هو من حيز الكثري الذي مينع الصحة أو من حيز القليل
الذي ال مينعها  ،فالغرر يتعلق ابملبيع من ثالثة أوجه  :من جهة العقد  ،والعوض  ،واألجل
(املنتقى.)41/5:
قلت  :وجه ما ذكره الباجي وغريه أن جمرد وجود الغرر ليس مبطالً للعقد حىت يكون غالباً انشئاً عن
كون إضافة البيع إىل الغرر هي من إضافة املوصوف إىل الصفة  .ووصف ابن مالك – يف التسهيل –
هذا النوع من اإلضافة أبنه من شبه احملضة ومثل له مبسجد اجلامع ألن املسجد هو اجلامع وذلك صفته
ومعىن هذا أن النهي وارد على بيع غرر وليس عن بيع فيه غرر والفرق يدركه البصري مبوارد األلفاظ.
وقال القرايف  " :قاعدة  :الغرر ثالثة أقسام  :متفق على منعه يف البيع كالطري يف اهلواء ومتفق على جوازه
كأساس الدار وخمتلف فيه هل يلحق ابلقسم األول لعظمه أو ابلقسم الثاين خلفته أو للضرورة إليه كبيع
الغائب على الصفة والربانمج وحنومها ؟
فعلى هاتني القاعدتني يتخرج اخلالف يف الرباءة  .فـ (ح) يرى إن كان املبيع معلوم األوصاف حق للعبد
فيجوز له التصرف فيه وإسقاطه ابلشرط  ،وغريه يراه حق هللا تعاىل وأنه حجر على عباده يف املعاوضة
على اجملهول  .و (ح) يرى أن غرر العيوب يف شرط الرباءة من الغرر املغتفر لضرورة البائع لدفع اخلصومة
عن نفسه وغريه يراه من الغرر املمنوع ألنه قد أييت على أكثر صفات املبيع  ،فتأمل هذه املدارك فهي
جمال االجتهاد وانظر أيها أقرب ملقصود الشرع وقواعده فاعتمد عليه وهللا هو اهلادي إىل سبيل
][10
الرشاد.
9

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

الشيخ عبد هللا بن بيه

التأمني التعاوين والتأمني التجاري

ويقول النووي ( " :فرع) األصل أن بيع الغرر ابطل هلذا احلديث واملراد ما كان فيه غرر ظاهر ميكن
االحرتاز منه ( فأما ) ما تدعو إليه احلاجة وال ميكن االحرتاز عنه كأساس الدار وشراء احلامل مع
احتمال أن احلمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى وكامل األعضاء أو انقصها وكشراء الشاة يف ضرعها لنب
وحنو ذلك فهذا يصح بيعه ابإلمجاع .
األمة أمجعت على صحة بيع اجلبة احملشوة
ونقل العلماء اإلمجاع أيضاً يف أشياء غررها حقري (منها) أن ّ
وإن مل ير حشوها ولو ابع حشوها منفرداً مل يصح  ،وأمجعوا على جواز إجارة الدار وغريها شهراً مع أنه
قد يكون ثالثني يوماً وقد يكون تسعة وعشرين  ،وأمجعوا على جواز دخول احلمام أبجرة وعلى جواز
الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختالف أحوال الناس يف استعمال املاء أو مكثهم يف احلمام  .قال
العلماء مدار البطالن بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرانه وهو أنه إذا دعت احلاجة إىل
ارتكاب الغرر وال ميكن االحرتاز عنه إالّ مبشقة أو كان الغرر حقرياً جاز البيع وإالّ فال  .وقد خيتلف
العلماء يف بعض املسائل كبيع العني الغائبة وبيع احلنطة يف سنبلها ويكون اختالفهم مبنياً على هذه
][11
القاعدة  ،فبعضهم يرى الغرر يسرياً ال يؤثر  ،وبعضهم يراه مؤثراً وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
أما الشيخ تقي الدين بن تيمية فإنه قيّد احلاجة ابلش ّدة عندما قال يف حديثه عن اجلوائح  " :واحلاجة
الشديدة يندفع هبا الغرر اليسري والشريعة مبنية على أن املفسدة املقتضية للتحرمي إذا عارضتها مصلحة
احملرم فكيف إذا كانت املفسدة منتفية " (الفتاوى)
راجحة أبيح ّ

 الغرر املضاف:واعترب املالكية أن الغرر إذا كان مضافاً ألصل جائز يغتفر للحاجة خبالف ما لو كان الغرر أصالً يف
العقد فيبطل العقد  .قال املواق " :ومن املدونة من ابع أمة وله رضيع حر وشرط عليهم رضاعته ونفقته
سنة فذلك جائز إذا كان إن مات الصيب أرضعوا له آخر ( ..ابن يونس) والفرق بني هذا وبني الظئر ال
جيوز أن يشرتط إن مات الطفل أن يؤتى بغريه  ،أن مسألة األمة الغرر فيها تبع ألنه انضاف إىل أصل
جائز  .كقول مالك يف بيع لنب شاة جزافاً شهراً أنه ال جيوز وأجاز كراء انقة شهراً واشرتط حالهبا ،
أصله جواز اشرتاط املبتاع مثراً لو يؤبر –انظر بعد هذا عند قوله – وخلفه الفصيل  .وقال أشهب إال أنه
على قوله يعطي املوجود حكم املعدوم كالغرر واجلهالة يف العقود إذا قال وعسر االحرتاز عنهما حنو
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أساس الدار وقطن اجلبة ورداءة ابطن الفواكه ودم الرباغيث وجناسة ثوب املرضع  .وانظر ابلنسبة للراب ال
جيوز منه قليل وال كثري ال لتبعية يف بيع احللي -من ابن يونس].–[12
وهذا الكالم واضح يف أمرين أحدمها أن الغرر قد جيوز تبعاً للحاجة وجيوز منه اليسري وأن الراب ال جيوز
منه قليل وال كثري.
وهذه نصوص تبني حدود أتثري احلاجة يف املنهيات وذلك حبسب مرتبة النهي فما كان يف مرتبة وسطى
كالغرر تؤثر فيه بشروط وما كان يف مرتبة عليا ال يتأثر هبا.
 العقود اليت فيها شائبة معروف:تعامل العلماء معها تعامالً يعتمد على املقاصد وذلك من وجهني :من جهة قصد العاقد إسداء النفع
وتقدمي اخلري لآلخرين ،ومن جهة ما علم من قصد الشارع إىل تشجيع عمل الرب واملعروف .وقد تفطن
الفقهاء لذلك فخصصوا به عموم النهي وحدوا به من اطراد القاعدة وهذا النوع من ختصيص الكلي
يعترب من صميم االستحسان ،وتوضيحاً لذلك نقول :إن العقود تنقسم إىل معاوضات وتربعات فاألوىل
ميتنع فيها الغرر واجلهالة وغيب السلعة ..إىل آخره .أما الثانية فال ميتنع فيها شيء من ذلك إال أننا جند
أن الفقهاء رتبوا أحكاماً خاصة لعقود هي يف أصلها معاوضات ميتنع فيها الراب ومينع فيها من حيث
األصل واألساس الغرر وعيوب اإلرادة غري أهنم عولوا فيها على شائبة اإلرفاق فأجازوا مداخلة الغرر هلا
تشجيعاً للمعروف بني الناس والقطوف التالية توضح ذلك قال يف التوضيح واألصل منعها "الزايدة
القليلة يف املبادلة" إىل قوله :وألنه ملا كان النقص حينئذ ال ينتفع به صار أبداله معروفاً واملعروف يتوسع
فيه ما ال يتوسع يف غريه".
إىل أن قال :ورأوا أن قصد املعروف خيصص العمومات كما يف القرض أال ترى أن بيع الذهب ابلذهب
نسيئة ممتنع فإذا كان على وجه القرض جاز"].[13
وقال ابن رشد يف مساع ابن القاسم املتقدم ظاهر هذه الرواية جواز بدل الطعام املعفون ابلصحيح السامل
على وجه املعروف يف القليل والكثري ومنعه أشهب كالداننري الكثرية النقص")333/4 (.
قال ابن رشد :كره مالك أن يعطي الرجل املثقال وأيخذ أربعة وعشرين قرياط معدودة مراطلة ألن الشيء
إذا وزن جمتمعاً مث فرق زاد أو نقص ،وأجاز ذلك ابن القاسم استحساانً على وجه املعروف يف الدينار
الواحد كما أجازوا مبادلة الدينار الوازن ابلناقص على وجه املعروف(.املواق)333/4
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وقد أجاز مالك أن يؤجر اخلياط على ما حيتاج هو وأهله من الثياب يف السنة والفران على خبز ما حيتاج
إليه من اخلرب سنة أو شهراً إذا عرف عيال الرجل وما حيتاجون إليه من ذلك".
وقد علل ابن يونس ذلك أبن أكل الناس معروف واخلياطة قريب منه".
وأجاز مالك اهلبة لغري ثواب مسمى قال ألنه على وجه التفويض يف النكاح"].[14
وهو شبيه هببة الثواب عند مالك قال خليل :وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وصدق واهب فيه إن مل
يشهد عرف بضده".
قال الزرقاين :واحلاصل أن هبة الثواب كالبيع يف أكثر احلاالت فيما حيل وحيرم من عوضها إال أنه إمنا
جيوز فيها يف العني أبكثر حيث جرى فيه عرف كما قال القابسي وقوله يف أكثر احلاالت ألهنا ختالفه يف
أقلها وذلك يف ستة أمور جوازها مع جهل عوضها حني عقدها وأنه ال يلزم عاقدها اإلجياب والقبول وال
تفيتها حوالة السوق وعوضها إمنا يلزم بتعيينه وجيوز مع جهل أجل العوض وال جيوز تعويضها أبكثر من
قيمتها إال لعرف)109/7 (.
ومن هذا القبيل أتثري احلاجة معتمدة على اشتمال العقد على معىن الرفق واملعروف فقد يكون العقد يف
أصله حراماً ولكنه يباح للحاجة بناءً على ما علم من التفات الشارع للمعروف والرفق .

ومن ذلك أهنم أجازوا إجارة ال تعرف فيها طبيعة املنافع املستأجر عليها وال الذات املستأجرة وذلك يف
صيغة عرفت عند املالكية بـ"أعين بغالمك ألعينك بغالمي".
وتصور هذه املسألة من خمتصر خليل ممزوجاً بشارحه الزرقاين  " :وجاز أعين بغالمك على خرثي وحنوه
ألعينك بغالمي  .أراد أو نفسي على حرثك أو غريه  .ولذا حذف متعلق حال كون ذلك  ،إجارة ال
عارية  ،ألهنا بغري عوض وهذا بعوض  ،حتدث املنفعة أم ال  ،تساوى زمنها أو اختلف  ،متاثل املعان به
لآلخر أم ال  ،كحرث وبناء وغالم وثور فال يشرتط احتاد املنفعة وال عني املستعمل)  .وهذه إجارة
ومعلوم أن اإلجارة كالبيع  .أركاهنا  ،والركن الثاين – األجر -هو كالثمن يطلب كونه معروفاً قدراً وصفة
" هذا كالم ابن عرفة (املواق.)389/5:
وهذه الصيغة اليت اعتربت تشتمل على جهل قدر األجرة وصفتها ؛ ألهنا قد تكون ثوراً يف مقابل غالم ،
وقد تكون حراثً يف مقابل البناء ألن اإلعانة معروف حسب عبارة الزرقاين (نفس املرجع) .
12

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

الشيخ عبد هللا بن بيه

التأمني التعاوين والتأمني التجاري

قال ابن شاس لو قال أعين بغالمك يوماً وأعينك بغالمي يوماً فليس بعارية بل ترجع إىل حكم اإلجارة
لكن أجازه ابن القاسم ورآه من الرفق (املواق. )269/5:
ومسع القرينان ال أبس أن يقول الرجل العامل ملثله أعين مخسة أايم وأعينك مخسة أايم يف حصاد زرعك
ودرسه وعمله (ابن رشد) .
ألنه من الرفق فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك وإمنا جيوز ذلك فيما قل وقرب من األايم وإن اختلفت
األعمال (املواق. )418/4 :
نصوا على أن (قوهلم
قلت  :قوله فكان ذلك ضرورة إىل آخره معناها هنا احلاجة كما قدمنا  .وكذلك ّ
الصفقة تفسد إذا مجعت حالالً وحراماً خمصوص ابملعاوضات املالية ابلبيع والشراء) (يف الزرقاين:
)79/7
قال يف معرض التعليق على بعض عقود الوقف اليت جتمع حالالً وحراماً ومعناه أن التربعات ال تبطل
ابجلمع بني احلالل واحلرام بل يبطل فقط اجلزء الذي تعلقت به احلرمة ويصحح غريه وذلك ألن عقود
املعروف والرفق يتسامح فيها نظراً لقصد الشارع العام يف إيقاعها ما ال يتسامح يف غريها ويغتفر فيها من
اخللل الذي تدعو إليه احلاجة ما ال يغتفر يف عقود املكايسة احملضة .

ومن هذا القبيل ما ذكر ابن يونس يف جامعه وهو يعلل بعض عقود الصرف ":انظر هل العلة أهنم إذا
قصدوا اإلقالة جاز ألهنا معروف  ،وإذا قصدوا التبايع مل جيز ألهنا مكايسة  .فيجب على هذا إذا ابتاع
حنطة بوازن فأعطاه انقصاً ورد عليه من احلنطة  ،إن قصدوا التبايع مل جيز ولو قصدوا اإلقالة فقال
املشرتي وقد وجد ديناره ينقص سدساً أقلين هبذا النقص من سدس الطعام وخذ الدينار الناقص جلاز "
(كتاب الصرف من ابن يونس) .
يف هذه اجملاالت برز إعمال احلاجة لتصحيح خلل مضاف للعقد وليس متبوعاً يف تصحيح خلل يتعلق
بعقد إرفاق ومعروف (.يراجع حبثنا  :الضرورة واحلاجة ملزيد من التفصيل)
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 مسألة الضمان:الضمان شغل ذمة ابحلق وصح "ولزم" من أهل التربع إىل أن قال :وصح الضمان عن "الضامن" وإن
تكرر أبن ضمن ضامن أو متعدد وضمن الضامن ضامن كذلك وهكذا (.خليل بشرح الزرقاين )3/6
وبعد أن قرر العلماء امتناع الضمان جبعل فإهنم استثنوا منه حالة اشرتاء سلعة يدين شركة من طرف اثنني
أو أكثر ويضمن كل منهم صاحبه يف قدر ما ضمنه فيه فإنه جائز وبيعهما سلعة أواقرتاضهما.
حسب الزرقاين تعليقاً على قول خليل ال يف اشرتاء شيء بينهما أو بيعه " كان أسلمهما شخص بشيء
وتضامنا فيه" كقرضهما فالتضامن جائز على األصح عند ابن عبدالسالم وإليه ذهب ابن أيب زمنني وابن
العطار خالفاً البن الفخار ورآه سلفاً جر منفعة وعلل اجلواز يف هذه األمور الثالثة بعمل املاضني....
ويرتتب على التضامن بني املشرتين قول خليل :فإن اشرتى بستمائة ابحلمالة فلقي أحدهم أخذ منه
اجلميع مث إن لقي "املؤدى" أحدهم أخذه مبائة ألصالة مث مبائتني "محالة" مث إن لقي أحدمها اثلثاً أخذه
خبمسني وخبمسة وسبعني فإن لقي الثالث رابعاً أخذه خبمسة وعشرين ومبثلها مث أخذه ابثين عشر
ونصف وستة وربع فإن لقي سادسا أخذه بستة وربع" وهناك صور لقي األول الثالث بعد أن لقي الثاين
يراجع الزرقاين.
من املدونة إن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن مبا قضي لفالن على فالن أو قال أان كفيل لفالن مباله
على فالن ومها حاضران أو أحدمها غائب لزمه ما أوجبه على نفسه من الكفالة والضمان ألن ذلك
معروف واملعروف من أوجبه على نفسه لزمه" ( .املواق )100/5
وقال الربزيل جيري على ضمان ما ال يضمن يف اإلجارات والعواري وفيه خالف (.احلطاب )391/5
من هذه النصوص ميكن حل إشكالية ضمان املشرتكني بعضهم لبعض أو تربع الشركة املديرة ابلضمان.
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 خالصة القول:يف مطلع هذا البحث أشران إىل األدلة الكربى اليت تبني مقاصد الشريعة يف هذا العقد وأمثاله من عقود
التعاون واملشاركات وهي مقاصد من شأهنا أن ختصص ما علم من مقصد الشارع يف منع الغرر
واجلهاالت.
وأن التأمني التكافلي بصيغه املختلفة ميكن خترجيه على عقود تبيحها احلاجة وخباصة تلك اليت تشتمل
على شائبة املعروف اليت جتيز الغرر ويكون تضامن املؤمنني مسموحاً فيه بشائبة اجلعل.
كما أن ضمان اهليئة املأجورة على اإلدارة ميكن أن خيرج على مسألة املدونة وهي اإللتزام ابلكفالة.
وابختصار فإن التأمني اإلسالمي ميكن أن يصاغ يف شكل عقد مضاربة وشركة أموال معقودة على التربع
ابلربح أو جزء من رأس املال للمتضرر من أرابب املال واملضاربني الذين يشكلون مجعية إدارة الشركة وأن
هذا العقد اجلديد هبذا الشكل جيوز مع اشتماله على قدر من الغرر ألنه عقد معروف ورفق وأن التربع
الحق ابلعقد والغرر يف لواحق العقد ويف سوى وجه الصفقة جيوز للحاجة كما أوضحنا يف مبحث الفرق
بني الضرورة واحلاجة يف كتابنا "صناعة الفتوى".
كما أن الشروط والضوابط الشرعية جيب توفرها كما جتب اإلشارة إىل نقطة أخرية وهي أن شركات
التأمني التكافلي جيب أن ينص نظامها على عدم التعامل ابلراب .
وخالصة القول  :أن شركات التأمني التكافلي عليها أن حتاول صياغة عقودها من جديد على ضوء
العناصر اليت أشرت إىل بعضها وأن توحد – إن مل تكن هيكلها فعلى األقل -أسس أنظمتها إلحداث
شيء من االنسجام واالقرتاب ما أمكن من العقود الشرعية للشركات.
وختاماً  :فالفرق واضح بني التأمني التقليدي وبني التأمني التكافلي ملن له دراية ابلفقه أوعناية
ابالستنباط ( .قل ال يستوى اخلبيث والطيب ولو أعجبتك كثرة اخلبيث).
وأخرياً :فقد يكون من املناسب عقد ندوة خاصة ابلتأمني لتأصيل املعاين اليت وردت وسرتد يف البحوث
والدراسات األخرى ووضعها يف القوالب التنظيمية العملية واقرتاح األدوات الكفيلة بتطبيقها.
وهللا تعاىل وتقدس ويل التوفيق.
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] - [1وإىل فعل عمر ذهب أبو حنيفة ومالك يف أحد قوليه وهو يف العتبية واملازونية ومشى عليه خليل
يف خمتصر حيث يقول ":وبدئ ابلديوان إن أعطوا" .خالفاً ملذهب املدونة.
أما الشافعي وأمحد فرياين أن العاقلة هي عصبة النسب فقط وهي رواية املدونة عن مالك فلهذا فقد
اعتمدها الشروح بناء على أن العاقلة أصل على غري قياس كما بينه الشافعي من كون األصل أن
األنسان هو الذي يضمن جناايت نفسه ومن قال ابلقياس رءاه أمراً معقول املعىن.
وقد عرب إمام احلرمني عن املعىن الذي فهم منه بقوله :واملقدار الذي ذكره العلماء يف املعىن الذي فهموه
ويذب بعض
اعتباره -أن العرب كانت تتناصر
من غرض الشارع –وإن كان ال يستند على السرب
ّ
ُ
العشرية عن البعض ،ابلنفس واملال ،ويناضل البعض دون البعض ،فورد الشارع إبعانة املخطئ إذا ورد
منه زلل ،وقد كانوا يتعاطون استعمال األسلحة للتدرب هبا ،وال يبعد إفضاء استعماهلا يف وجوه من
اخلطأ ،فهذا ما ختيله الناظرون على البعد ،وإمنا ذكرانه ألان يف تفصيل املسائل قد نعتضد أبطراف هذا
][1
املعىن.
وما قاله إمام احلرمني يف تعاطى العرب للسالح مربرا تشريع العاقلة ،فإن األخطار اليت جنمت عن ...
احلديثة اليت تفضى إىل أنواع من احلوادث غري مسبوقة تربر بدون شك إجياد وسائل لتفتيت الدايت وجبرب
األضرار والتعاون على الكوارث واألخطار.
] - [2الروس الصغري الفرنسي
] - [3الوسيط للسنهوري 1090/7
] - [4والدليل على جواز ذلك عند احلنابلة قول اخلرقي (:والربح على ما اصطلحا عليه ) قال ابن قدامة
 :يعين يف مجيع أقسام الشركات .وبعد ذكر اإلمجاع يف املضاربة على أن األمر فيها على ما يتفق عليه
بني رب املال واملضارب تعرض" لشركة العنان" وهو أن يشرتك بدانن مباليهما فيجوز أن جيعال الربح على
قدر املالني .وجيوز أن يتساواي مع تفاضلهما يف املال وأن يتفاضال فيه مع تساويهما يف املال وهبذا قال
أبو حنيفة.
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وذكر خالف مالك والشافعي رمحهما هللا تعاىل .
وقال يف  :شركة األبدان فهي معقودة على العمل اجملرد ومها يتفاضالن فيه مرة ويتساواين أخرى فجاز ما
اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل كما ذكران يف شركة العنان بل هذه أوىل ال نعقادها على العمل اجملرد...
وأما شركة الوجوه فكالم اخلرقي بعمومه يقتضى جواز ما يتفقان عليه من مساواة وتفاضل .
وهو قياس املذهب ألن سائر الشركات الربح فيها على ما يتفقان عليه فكذلك هذه.
وذكر خالف القاضي يف هذه األخرية فقط ورد عليه مث قال  :وأما املضاربة اليت فيها شركة وهي أن
يشرتك ماالن وبدن صاحب أحدمها مثل أن خيرج كل واحد منهما ألفاً وأيذن أحدمها لألخر يف التجارة
هبما فمهما شرطا للعامل من الربح إذا زيد على النصف جاز ألنه مضارب لصاحبه يف ألف ولعامل
املضاربة ما اتفقا عليه بغري خالف .....
وبعد شرح طويل قال  :فحصل مما ذكران أن الربح بينهما على ما اصطلحا عليه يف مجيع أنواع الشركة .

( املغين  140-139-138 /7دار هجر)

يبقى إشكال واحد هو موقع اجلزء املتربع به يف عقد الشركة فيمكن أن يكون ذلك يف صلب عقد
املضاربة من ابب اشرتاط بعض الربح للمضارب أو رب املال ولو شرطه ملن شاء املضارب فإن شاءه
لنفسه أو لرب صح الشرط  (.الدر املختار)
وقول املالكية يف اشرتاط مجيع الربح (وجاز "الربح" أي اشرتاطه كله ألحدمها أو لغريمها من رب املال
والعامل ألنه من ابب اهلبة فإن اشرتطه ملعني قضي له به إن قبل) يراجع الزرقاين  219/6وغريه من كتب

املالكية وهذا حيل املشكلة.

فالشركة تقوم على اشرتاط جزء ألرابب املال وذلك جائز ولو كان ألجنيب معني حكم له به ولو كان لغري
معني وجب من غري قضاء وبذلك تعرف أنه ال داعي إىل خترجيه على مسألة ملكية اهلبة ابلقول ألن
املسألة منصوصة يف القراض .
ويضاف إىل التربع ابلربح التربع جبزء من رأس املال وهو تربع مشروط ابحلاجة ومع أن هذا العقد فيه
تلفيق ألقوال العلماء فإن ذلك جيوز للحاجة اليت تبيح حمرمات الوسائل واليت تبيح عقود الرفق واملعروف
كما يف مسألة املالكية املعروفة أبعىن بغالمك على أن أعينك وهي إجارة يف األصل فاسدة أجازه ابن
القاسم و رآه من الرفق  -حسب عبارة املواق -269/5
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] - [5ابن قدامة املغين 140-139-138/7
] - [6قرار اجمللس األوريب  :التأمني وإعادة التأمني:
انقش اجمللس البحث واألوراق املقدمة إليه يف موضوع التأمني وما جيري عليه العمل يف أوراب ،واطلع على
ما صدر عن اجملامع الفقهية واملؤمترات والندوات العلمية هبذا الشأن ،وانتهى إىل ما يلي :
أوال :مع مراعاة ما ورد يف قرارات بعض اجملامع الفقهية من حرمة التأمني التجاري -الذي يقوم على
أساس األقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن احلق يف أرابح الشركة أو التحمل خلسائرها -ومشروعية
التأمني التعاوين  -الذي يقوم على أساس التعاون املنظم بني املستأمنني ،واختصاصهم ابلفائض – إن
وجد – مع اقتصار دور الشركة على إدارة حمفظة التأمني واستثمار موجوداهتا -فإن هناك حاالت
وبيئات تقتضي إجياد حلول ملعاجلة األوضاع اخلاصة ،وتلبية متطلباهتا ،وال سيما حالة املسلمني يف
أورواب حيث يسود التأمني التجاري ،وتشتد احلاجة إىل االستفادة منه لدرء األخطار اليت يكثر تعرضهم
هلا يف حياهتم املعاشية بكل صورها ،وعدم توافر البديل اإلسالمي ( التأمني التكافلي) وتعسر إجياده يف
الوقت احلاضر ،فإن اجمللس يفيت جبواز التأمني التجاري يف احلاالت التالية وما مياثلها:
-1حاالت اإللزام القانوين مثل التأمني ضد الغري على السيارات واآلليات واملعدات ،والعمال واملوظفني
( الضمان االجتماعي ،أو التقاعد) وبعض حاالت التأمني الصحي أو الدراسي وحنوها.
-2حاالت احلاجة إىل التأمني لدفع احلرج واملشقة الشديدة ،حيث يغتفر معها الغرر القائم يف نظام
التأمني التجاري.
ومن أمثلة ذلك:
-1التأمني على املؤسسات اإلسالمية كاملساجد ،واملراكز ،واملدارس ،وحنوها.
-2التأمني على السيارات واآلليات واملعدات واملنازل واملؤسسات املهنية والتجارية ،درءا للمخاطر غري
املقدور علي تغطيتها ،كاحلريق والسرقة وتعطل املرافق املختلفة.
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-3التأمني الصحي تفاداي للتكاليف الباهظة اليت قد يتعرض هلا املستأمن وأفراد عائلته ،وذلك إما يف
غياب التغطية الصحية اجملانية ،أو بطئها ،أو تدين مستواها الفين.
اثنياً :إرجاء موضوع التأمني على احلياة جبميع صوره لدورة قادمة الستكمال دراسته.
اثلثاً :يوصي اجمللس أصحاب املال والفكر ابلسعي احلثيث إلقامة املؤسسات املالية اإلسالمية كالبنوك
اإلسالمية ،وشركات التأمني التكافلي اإلسالمي ما استطاعوا إىل ذلك سبيال.
التأمني على احلياة:انقش اجمللس البحوث املقدمة إليه حول التأمني على احلياة ،واطلع عل ما صدر عن اجملامع الفقهية
واملؤمترات والندوات العلمية هبذا الشأن.
وبعد املناقشة والتحاور حول جوانب هذا املوضوع وما عليه أحوال املسلمني يف أورواب وسائر البالد غري
اإلسالمية ،ومع مراعاة ما جيري عليه العمل يف شركات التأمني التجاري والتأمني التعاوين يف أورواب انتهى
إىل ما أييت:
أوالً :أتكيد ما صدر عن اجمللس يف دورته السادسة حول موضوع التأمني وإعادة التأمني.
اثنياً :أتكيد ما صدر عن بعض اجملامع الفقهية من حرمة التأمني التجاري على احلياة ،وجواز التأمني
التعاوين إذا خال عن الراب واحملظورات الشرعية ،وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل
الكوييت اليت حضرها ثلة من الفقهاء املعاصرين واالقتصاديني يف  1413هـ  1992 -م وانتهت إىل
إصدار الفتوى التالية:
 -1التأمني على احلياة بصورته التقليدية القائمة على املعاوضة بني األقساط واملبالغ املستحدثة عند وقوع
اخلطر أو املسرتدة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من املعامالت املمنوعة شرعاً الشتماله على الغرر
الكثري ،والراب واجلهالة.
 -2ال مانع شرعاً يف التأمني على احلياة إذا أقيم على أساس التأمني التعاوين (التكافلي) وذلك من
خالل التزام املتربع أبقساط غري مرجتعة] ،[6وتنظيم تغطية األخطار اليت تقع على املشرتكني من الصندوق
املخصص هلذا الغرض ،وهو ما يتناوله عموم األدلة الشرعية اليت حتض على التعاون وعلى الرب والتقوى
وإغاثة امللهوف ورعاية حقوق املسلمني واملبدأ الذي ال يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.
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الشيخ عبد هللا بن بيه

التأمني التعاوين والتأمني التجاري

اثلثاً :ومع ما سبق فإن حاالت اإللزام قانونياً  ،أو وظيفياً ،مسموح هبا شرعاً ،إضافة إىل ما سبق
استفتاؤه يف قرارات الدورة السادسة.
443/3
] - [7الزبيدي اتج العروس
156/11
] - [8شرح مسلم للنووي
املنتقى على املوطأ 41/5
] - [9الباجي
93/5
الذخرية
] - [10القرايف
258/9
اجملموع
] [11النووي
365/4
] - [12املواق حاشية على مواهب اجلليل
322 /4
مواهب اجلليل
] - [13احلطاب
] - [14املواق حاشية على مواهب اجلليل 390/5
املصدر :املوقع الرمسي للعالمة الشيخ عبد هللا بن بيه www.binbayyah.net -
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