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  :امللخص

تكاثرت فيحتاج الطالب ألن يجمع  ألن الفروع تشعبت وتناثرت و لفاظ القليلة و القواعد الفقهية: حفظ الفروع الكثيرة باأل

 نظائرها.

عاونّي بشكّل عام:  وأما عن أمين التَّ نظاٌم اجتماعيٌّ يقوم على مبدأ التعاون والتكافل بين أفراد املجتمع، هدفه تخفيف  فهوالتَّ

 العالقة. بين أطراف ورفع األضرار واملخاطر التي تلحق بأحد أفرادها ضمن عقٍد يوضح الحقوق وااللتزامات

 صيانة تصرفات 
ً
، فقد اجتهد الفقهاء  التأمين عن الوقوع في الغرر وأكل أموال الناس بالباطلشركات وإذا كان من الواجب شرعا

، وقد اعتمد الفقهاء على الشركات من خالل وضع الضوابط والشروط الصحيحةفي محاولة تصحيح العقود التأمينية الصادرة عن 

فكان هذا البحث محاولة لجمع هذه القواعد الفقهية  وسائل كثيرة في ذلك، كـان للقواعد الفقهية دور كبير وأثر بارز في هذا املجال،

يمارسها كل  التيطبيقات العملية من ثم بيان التتصرفات شركات التأمين اإلسالمية من البطالن، و التي اعتمد عليها الفقهاء في تصحيح 

 األردن. -من البنك اإلسالمي األردني وشركة التأمين اإلسالمية املساهمة املحدودة 

 التطبيقات املعاصرة. ؛التأمين التعاوني ؛القواعد الفقهية ت املفتاحية:الكلما

ظرّي طار اإل 
ّ
 أدبّيات الّدراسةو الن

  :قّدمةامل
 
ً
الحمد هلل وإن كان يقل مع حق جالله حمد الحامدين. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا

 آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد.وعلى عبده ورسوله صلى هللا عليه 

أمين التجارية  أمين اإلسالمّي وفق سعى علماء املسلمين إليجاد بديٍل إسالمٍي أمام شركات التَّ املحرمة، فأنشئت شركات التَّ

رعّية وتجتنب املحظورات واملكاسب املحرمة املشبوهة، كما تمارس نشاطها الحالي في  ضوابط تحرص على االلتزام باملعامالت الشَّ

 األسواق املالية بكّل ثقٍة أمام املجتمعات للقيام على حاجاتهم ومتطلباتهم وعدم استغاللهم.

عاونّي من خالل تأميناٍت متنوعة،  ا  والشركات  املصارف  التتبع واالستقراء وجدنا أنَّ ند وع أمين التَّ إلسالمّية تمارس عقد التَّ

أمين على املركبات والبضائع والح أمين على الودائع وادث والنفقات والعالج و كالتَّ  التَّ
ً
عويضات وغيرها لتنتهج مبدأ أيضا والديون والتَّ

التطبيقات املعاصرة لعقد التأمين التعاوني في ضوء القواعد الفقهية بـ "  وما هذه الدراسة املعنونة فل ورفع املخاطر.التعاون والتكا

)
ً
" إال خطوة في هذا اإلتجاه، في مجال " قواعد الفقه )البنك اإلسالمي األردني وشركة التأمين اإلسالمية املساهمة املحدودة انموذجا

 ها تحاول تحديد" ما يترتب على تصرفات الشركات بناًء على القواعد في الفقه اإلسالمي".اإلسالمي" خاصة، إذ إن
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وقد جاءت دراستنا هذه في البحث على مبحثين: األول: تعريف القواعد والضوابط الفقهية، وبيان أهميتها، والثاني: دور القواعد 

 قهية في الحكم على تصرفات شركات التأمين اإلسالمية.الف

 :مشكلة الدراسة

تحاول هذه الدراسة بياِن العقود املتعلقة بعقد التأمين التعاوني في البنك اإلسالمي األردني وشركة التأمين اإلسالمية في ضوء 

 الفقهية. القواعد

  
ُ
 :البحث أسئلة

 ؟القواعد الفقهيةما مفهوم  .1

أمين لتؤصل  التي القواعِد الِفقهّية ما هي .2 عاونّي؟عقد التَّ  التَّ

 
ُ
 :البحث أهمية

املعاصرة ال سيما التقدم املذهل في عالم املعامالت املالية واملصرفية يدفع باملسلم إلى النظر في منظومة  االقتصاديةالثورة إن 

التشريع اإلسالمي ليستلهم منها الحكم على كل ما ينزل به من جديد، وهذا يستلزم التعرف على الثوابت والكليات املحكمة وتمييزها عن 

؛ ومن املعامالت املصرفية املتجددة عقد التأمين التعاوني الذي يحوي ا تجدد النظر واالجتهاديسوغ فيه التيالتغيرات والجزئيات 

 األضرار. العديد من التأمينات املتنوعة كالتأمين على األشخاص، والتأمين على

من  التطبيقات بطه بالتأمين التعاوني ور هذا الذي تقدم يجعل البحث في القواعد الفقهية، وبالتحديد القواعد املتعلقة بعقد 

ال أبالغ إذا قلت إنه حاجة ملحة لتعيد توازن العقد وتضبطه بما يرض ي هللا تعالى، وهللا مة في زماننا املعاصرة، بل لعلي البحوث امله

  .أعلم 

 :أهداف البحث 

يهدف البحث إلى التعرف على مفهومي القواعد الفقهية وعقد التأمين التعاوني، وتخريج عقد التأمين التعاوني وفق القواعد 

  إظهار العالقة بينهما.الفقهية من خالل 

 :البحث منهج 

 من خالل:االستنباطي االستقرائي واملنهج املنهج على  قام هذا البحث

 اآلراء ومناقشتها.العلمية وبسط جمع املادة  •

  تخريج القواعد الفقهية املتعلقة بعقد التأمين التعاوني. •

 :الدراسات السابقة

  التيأما عن الدراسات السابقة 
ً
 يالتعلى الرغم من كثرة الدراسات  -ان استقراء الباحثفي حدود  -تنحو هذا املنحى فقليلة جدا

 وهي على النحو اآلتي:منها،  ا على أكثرها وأفاد انقف الباحثالتعاوني. وقد و أو عقد التأمين  تناولت القواعد الفقهية

ث الباحث عن القواعد الِفقهّية الكبرى، وتأصيلها الشرعي،  ،القواعد الِفقهّية الكبرى وأثرها في املعامالت املالية  .1 حيث تحدَّ

 م(2000)كامل، وما يندرُج تحَت هذه القواعد من قواعٍد فرعيٍة.

أمين على الودائع املصرفية في البنوك اإلسالمّية .2 مَّ بين  التَّ
ُ
صرفية، ث

َ
أمين التكافلّي والودائع امل ، تناوَل الباحث تعريف كّل من التَّ

أمين على الودائ  إلى توضيح صور التَّ
ً
ع أهمية ضمان الودائع املصرفية واملخاطر التي دعت إلى ذلك، وكيفية مواجهتها وصوال

رعّية.  م(.2010)الصيفي، املصرفية وأحكامها الشَّ

عاونّي ماهيته وضوابطه وُمعّوقاته دراسة فقهية اقتصادية .3 أمين التَّ أمين مفهوم التَّ ، هدفت هذه الدارسة إلى بيان حقيقية التَّ

 
ً
أمين التجارّي، وصوال وابط العامة الّتعاونّي، وتوضيح التكييف الفقهي له، إضافة إلى الفرق بينه وبين التَّ  إلى إظهار املبادئ والضَّ

عاونّي.  م(.2010)القره داغي، للتأمين التَّ

، هدفت هذه الدراسة إلى بيان عقد التأمين التعاوني، التأمين التكافلي اإلسالمي من التكييف الشرعي إلى التكييف العملي .4

 م(2012)الصباغ، .ور وشروط تطبيقهية وصوتوضيح حكمه وتكييفه الفقهي، وتطبيقاٍت عملية لشركة التأمين اإلسالم
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الدراسات السابقة تتفق مع دراستنا في تناول حقيقية التأمين التعاوني وخاصة التكييف الفقهي والحكم الشرعي وبعض 

ني بمجموعة من القواعد تطبقها املصارف، لكنها تختلف في إيجاد تقعيٍد له، فقد عملنا على تقعيد عقد التأمين التعاو  التيالتأمينيات 

 . الفقهية لجمع الفروع الكثير باأللفاظ القليلة

 خطة البحث:

 اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة على النحو اآلتي:

 األول: القواعد والضوابط الفقهية، تعريفها، أهميتهااملبحث 

 املطلب األول: تعريف القواعد والضوابط الفقهية.    

 القواعد الفقهية.املطلب الثاني: أهمية     

 املبحث الثاني: حقيقة عقد التأمين التعاوني، تعريفه، والتكييف الفقهي وحجيته. 

 التأمين التعاوني.ول: تعريف عقد املطلب األ     

 املطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقد التأمين التعاوني وحجيته.    

عاونّي املبحث الثالث:  أمين التَّ أمين اإلسالمّيةشركة و  البنك اإلسالمي األردني على  طبيقات عقد التَّ املساهمة املحدودة /   التَّ

 األردن، في ضوء القواعد الِفقهّية. 

  األول: التأمين على املركبات.املطلب     

  التأمين ضد أخطار الحريق.  املطلب الثاني:    

  املطلب الثالث: التأمين الصحي )نفقات العالج(.    

 التأمين على الحياة.: رابعاملطلب ال    

   التأمين على الودائع. :املطلب الخامس    

   التأمين على الديون. :املطلب السادس    

 الخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصيات.

 القواعد والضوابط الفقهية، تعريفهما، أهميتهما: املبحث األول 
 د والضوابط الفقهيةلقواعاملطلب األول: تعريف ا

  القاعدة الِفقهّية:  تعريف  .1
 م(.2015،)الباحسينجزئياتها قضايا كلية شرعية عملية هي قضّية كلية شرعية عملّية     

 تعريف الضابط الفقهي:  .2

 متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيه إلى معنى جامع مؤث         
ً
 م(.2015،ر )الباحسينما انتظم صورا

  املطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية 
واألهمية؛ منها: حفظ الفروع الكثيرة باأللفاظ القليلة، وتكوين امللكة الفقهية لدى للقواعد الفقهية الكثيَر من الفوائد إن 

 جدة، وغيرها..تمكنهم من الوصول إلى درجة االجتهاد والفتوى، وتخريج املسائل، ومعرفة أحكام النوازل املستَ  التيالباحثين والفقهاء و 

مة النفع، وبقدر اإلحاطة بها يعظم قدر الفقيه وَيشرف، ويظهر رونق  لذلك يقول القرافي: " وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظي

 م(.1998)القرافي، الفقه وُيعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وُتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضالء...

القوانين املتحدة هو أوعى ويقول صاحب املنثور في القواعد لإلمام الزركش ي الشافعي:" فإن ضبط األمور املنتشرة املتعددة في 

 م(.2000لحفظها وأدعى لضبطها.." )الزركش ي،

 املبحث الثاني: حقيقة عقد التأمين التعاوني، تعريفه، والتكييف الفقهي وحجيته

 املطلب األول: تعريف عقد التأمين التعاوني 
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أمين لغة:  : التَّ
ً

متقاربان: أحدهما األمانة التي هي ضّد الخيانة، ومعناها سكون مشتق من مادة " أمن" الهمزة وامليم والنون أصالن أّوًل

ٱَّ مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱ قال تعالى:  م( 1979، )الرازي  القلب، واآلخر اإليمان ضّد الكفر وهو التصديق

ان واألمنة، م(، 2000)الطبري، ، أي: مصدق لنا(17: يوسف )سورة  ْوِف ومن مشتقات هذا اللفظ األمن واألمَّ
َ
خ
ْ
ْمُن: ضّد ال

َ
) ابن  واأل

، أي أمنة من العدو، والنعاس حالة اآلمن  ( 11: األنفال  ) سورة   َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ، قال تعالى: م(2010منظور،

أمين.(م1964 ) القرطبي، الذي ال يخاف  ، ومن هذا االشتقاق أخذ تعريف التَّ

أمين بشكل عام:  ن له  أ  920فقد عرفه القانون األردنّي في املادة   ثانًيا: مفهوم التَّ ّنه: )عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو املؤمَّ

نظير قسط على تعهد لصالحه، أو لصالح غيره من الطرف اآلخر، وهو املؤمن على تعهد بمقتضاه يدفع هذا األخير أداًء معيًنا عند 

القانون املدني  ) من املخاطر وإجراء املقاصة وفًقا لقوانين اإلحصاء( تحقق الخطر املعين، وذلك عن طريق تجميع مجموع

أمين.(1976األردني، أمين، واشتمل على جميع الحاالت الخاصة بالتَّ  ، فنجد أن التعريف فصل في ماهية التَّ

عاونّي: : مفهوم التأمين التَّ
ً
عاونّي يمكن أن ُيع انيرى الباحث  ثالثا أمين التَّ  رف من جهتين:أنَّ تعريف التَّ

عاونّي بشكّل عام  • أمين التَّ ه نظاٌم اجتماعيٌّ يقوم على مبدأ التعاون والتكافل بين أفراد املجتمع، هدفه تخفيف ورفع األضرار  يعرف التَّ : أنَّ

 واملخاطر التي تلحق بأحد أفرادها ضمن عقٍد يوضح الحقوق وااللتزامات بين أطراف العالقة.

عاونّي اإلسالمّي   • أمين التَّ عاونّية على أساسه وتعمل بمقتضاه، كما جاء في املعيار الشرعي رقم وُيعرَّف التَّ أمين التَّ الذي أنشئت شركات التَّ

م (: هو اّتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تالفي األضرار الناشئة عن هذه األخطار؛ وذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزا26)

عاونّي يتم من أمين التَّ  يسمى صندوق التَّ
ٌ
 مستقلة

ٌ
 مالية

ٌ
ه بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية االعتبارية، وله ذمة

اء وقوع األخطار املؤمن منها، وذلك طبًقا للوائح والوثائق، وتديره شركة مساهمة  عويض عن األضرار التي تلحق أحد املشتركين جرَّ التَّ

أمين واستثمار موجودات هذا الّصندوق بأ  م(.2006) املعيار الشرعي، جرة معلومٍة تقوم بإدارة أعمال التَّ

 املطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقد التأمين التعاوني وحكمه

: التكييف الفقهي لعقد التأمين التعاوني
ً
 :  أوًل

ة اجتهادات صدرت من الفقهاء املعاصرين حول  مَّ
َ
أمين يقوم  ث عاونّي، فمنهم من جعل عقد التَّ أمين التَّ التكييف الفقهي لعقد التَّ

أمين على   جماعًيا، وعقد كفالة، ومنهم من كّيف عقد التَّ
ً
على ثالثة عقود: الوكالة، واملضاربة، والهبة، ومنهم من زاد على ذلك عقًدا

عاونّي معاوضة من نوع خاص، والقسم ثالثة أقسام، القسم األول: الخمسة السابقة التي ذكرت، والق أمين التَّ سم الثاني: عقد التَّ

عاونّي تبرع من نوع خاص، وسنشرع في التفصيل: أمين التَّ  الثالث: عقد التَّ

عاونّي مركب من جملة من العقودالقسم األول  أمين التَّ كما هو ظاهر من طبيعة م( 2010م، الغنايم،2009)القره داغي،  : عقد التَّ

أمين اإلسالمّية وهي تتمثل بما يأتي: أمينية في شركات التَّ  العملية التَّ

عاونّي الذي يجمع املؤمن لهم، وتنشأ العالقة بينهم على أساس التعاون  .1 أمين الجماعي )اّتفاق تعاونّي(: يتمثل باالتفاق التَّ  عقد التَّ

ل املخاطر واآلثار التي تلحق بأحدهم، ويكون التزاًما جماعًيا.والت  بادل، وتحمُّ

عاونّي التي تقوم على أساس التبرع، فكّل مستأمن متبرع   .2 أمين التَّ عقد هبـة: أو هي العالقة التي تنشأ بين املستأمنين في عقد التَّ

عويضات التي تدفع للمتضررين من امل ستأمنين، وفي املقابل هو متبرع له بما يأخذ من تعويض عند لغيره بما يستحق عليه من التَّ

 تضرره.

ين(، وبموجبه تقوم الشركة  .3
ّ
أمين أو من ينوب عنهم( وبين املستأمنين )املوكل عقد وكــــالة: العالقة التي ينظمها الوكيل )شركة التَّ

 عن املستأمنين
ً
أمينية نيابة  .بإدارة العمليات التَّ

4.  
ٌ
أمين بدفع االلتزامات املالية املستحقة للمتضررين في حالة عدم تغطية املال من  عقد كـــــفالة: امل هّمة التي تقوم بها شركة التَّ

 حصة املستأمنين، فهي بدورها وكيلة عنهم على أن تسترده من أقساطهم الحًقا كقرض حسن. 

أمين )املضارب( باستثمار املتوفر من أقساط التَّ  .5 أمين من املستأمنين )أرباب املال( إذ يتم اقتسام عقد مضاربة: تقوم شركة التَّ

مار بالطرق املشروعة، يضاف إلى ذلك نصيب كّل من الشركة إلى 
ُ
األرباح فيما بينهم حسب االتفاق، شريطة أن يكون االستث

أمين التي يملكونها.  حساب املساهمين، ويضاف نصيب املستأمنين إلى جملة أقساط التَّ
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عاونّي معاوضة من نوع خاص، وقد ذهب إلى هذا التكييف األستاذ مصط: عقد ا القسم الثاني أمين التَّ الزرقا. حيث قال:  فيلتَّ

ه ليس تبرًعا من  عاونّي )وفي نظام املعاشات أيًضا(، هو إنَّ بادلّي، أو التَّ أمين التَّ نوع خاص  "والتكييف الصحيح الذي يجب أن يقال في التَّ

" كما يرى الدكتور الضرير بل هو فاملؤمن  ، ، ذلك أن كل من املتعاقدين يأخذ مقابل ملا قدمهم(1984)الزرقا، معاوضة من نوٍع خاّصٍ

يدفعها له. واملؤمن يأخذ مقابل ملا دفعه وهو تحمل املؤمن لتبعة الخطر املؤمن منه سواء تحقق الخطر أم   التييأخذ أقساط التأمين 

ا بينه
ً
أمين التجاري، وال يرى فرق أمين التجاري وغيره؛ ألنه يجيز التَّ ه أراد أن يجمع بين التَّ ما كما قال " لم يتحقق. ويفهم من قول الزرقا إنَّ

 (.1984)الزرقاء، لشبهات املزعومة بين تجاري وتعاوني من حيث طبيعة كّل منهما، ومضمونه"فال فرق في كّل هذه ا 

عاونّي تبرع من نوع خاص، ذهب إلى هذا التكييف الصديق محمدالقسم الثالث  أمين التَّ أمين   األمين الضرير. : عقد التَّ مَّ قال إنَّ التَّ
ُ
ث

أمين بقسط  عاونّي وإن كان فيه غرر كالتَّ ه يدخل في عقود التبرعات، وعقود التبرعات ال يجري  التَّ  أنَّ هذا الغرر ال يؤثر؛ ألنَّ
َّ

ثابت إال

رفع الضرر والخطر ال الربح. ثم قال: "فهو في نظري عقد تبرع من خاص ال نظير له في عقود التبرعات املعروفة في  الغرر فيها، فاملقصد

أمين بقسط ثاب  ،م(1995)الضرير،  ت عقد معاوضة مستحدث له مقوماته الخاصة أيًضا "الفقه اإلسالمّي، كما أنَّ التَّ

عاونّي، خاصة أنَّ التبرع هنا مقابل التزام، وليس حر   أمين التَّ ه أراد أن ينفي شبهة الغرر في عقد التَّ ا كما هو  ويفهم من كالم الضرير أنَّ

أمين الخيري    م(.2010)الغنايم،  الحال في التَّ

 واملناقشة: الترجيح 

ه تتداخل فيه جملة من العقود   عاونّي؛ ذلك ألنَّ أمين التَّ يرى الباحثان أنَّ القسم األول هو املناسب للتكييف الفقهي لعقد التَّ

ركبة"
َ
أمينية، وهي ما تعرف" بالعقود امل  م( 2005. )حماد،لتحقيق العملية التَّ

ه معاوضة محضة ترد عليه  أمين التجاري، ومن بينها العالقة بين فقول األستاذ الزرقا إنَّ رعّية كما في التَّ جميع املحاذير الشَّ

موا املال ال ينتظرون أي عوض  هم حينما قدَّ ه معاوضة من نوع خاص، إضافة إلى أنَّ املشتركين القائمة على التبرع فكيف يخرج على أنَّ

  فيه. مالي، وبالتالي القول بمنعه عند من يرى أنَّ تلك املحاذير تؤثر 

عاونّي، وكان أمين التَّ ه تبرع من نوع خاص، فقد ُبني على العالقة التي تربط املشتركين مًعا في التَّ ا قول األستاذ الضرير إنَّ لها   وأمَّ

 األثر في تخريج عقد جديد يجمع تلك العالقات مًعا، وهذا التخريج ال يحتاج ألن يخرج بهذه الطريقة.

: حكم 
ً
عالثانيا   اونّي:  تأمين التَّ

 بحث العلماء املعاصرون في هذه املسألة، وجاء التقسيم في حكمه على النحو اآلتي:

أمين الصحي(، هذا القسم القسم األول  عاونّية، نظام الضمان اإلجتماعي، نظام التقاعد، التَّ عاونّي املحض )الجمعيات التَّ أمين التَّ : التَّ

؛ م2009لقره داغي،؛ ا 1993ثنيان،؛ 1973، رالعطا؛ م1983أبوجيب،؛ م1987)الخفيف، .ال خالف بين العلماء في مشروعيته

ه عقد من عقود  م(2012ملحم،؛ م2003املطيعي، ؛ م2001املصري،؛ م1990 صديقي،؛ 2015الزحيلي، ؛ م2007،شبير ، حيث إنَّ

والخير، فكّل مشترك يشترك عن طيب نفس، التبرعات كما مر معنا في التكييف الفقهي، وهو من قبيل التعاون املطلوب شرًعا على الّبِر 

أمين ذات القسط الثابت ه ال يهدف إلى تحقيق األرباح كما تفعل شركات التَّ  وذلك لتخفيف الخطر الذي يلحق بأحد املشتركين؛ وألنَّ

هـ  1392ين السابع عام ) م(، ومؤتمر علماء املسلم1965 -هـ 1385. وقد أقره مجمع البحوث اإلسالمّية باألزهر عام ) م(2015)الزحيلي،

م(، ومن قرارات مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمّية باألزهر ما 1987 -هـ 1398م(، واملجمع الفقهي اإلسالمّي في مكة املكرمة عام )1972 -

أمين الذي تقوم جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع املستأمنين لتؤدي ألعضائها ما يحتاجون إليه من معونا ت وخدمات أمٌر يأتي : " التَّ

 اآلتية:
ُ
 مشروٌع، وهو من التعاون على الِبّر"ويستدلُّ أغلبية العلماء واملجامع واملؤتمرات الِفقهّية على مشروعية هذا القسم األدلة

 (.2:  ) سورة املائدة َّ خكحك  جك مق  حق مف خفحف  جف  مغ جغ ُّٱ قوله تعالى: .1

توادهم وتراحٌمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له  : " مثل املؤمنين في -صلى هللا عليه وسلم  –وقوله  .2

ى  م(.2006مسلم،" )سائر الجسد بالسهر والُحمَّ

 م(2002)البخاري، :" املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعًضا-صلى هللا عليه وسلم  –وقوله  .3

الغزو، أو قلَّ طعام عيالهم باملدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب : " إن األشعريين إذا أرملوا في -صلى هللا عليه وسلم  –وقوله  .4

مَّ اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني، وأنا منهم 
ُ
  م(.2006" )مسلم،واحد، ث

ر عن بعضهم،  وجه االستدالل في اآلية الكريمة واألحاديث النبوية ظاهرة الداللة في الحث على التعاون والترابط ودفع املصائب واألضرا 

 والذي يستند في أساسه على التبرع املحض.، وفكرة التأمين تقوم على التعاون املحض

أمينات الربا وال القمار والغرر، وال أي محظوٍر من املحاذير املوجودة في التأمين التجاري القائم على  ال يدخل في هذا القسم من التَّ

 .م(1993ثنيان،؛ م2009ة )القره داغي،املعاوض
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أمين اإلسالمّي املتخصصة في مجال القسم الثاني أمين الذي تقوم به شركات التَّ عاونّي املتطور )االستثماري( هو: التَّ أمين التَّ : التَّ

أمين، وقد اختلفوا في حكمه على قولين:   التَّ

عاونّي ومنهم، محمد أبو زهرة القول األول  أمين التَّ ؛ شبير، م1995ر، الضري؛ 1987، الخفيف ؛م1984)الزرقاء، نقله الزرقا : جواز التَّ

م؛ الزحيلي، 2012،م ملح؛ م2010ي، السرطاو م؛ 2008م؛ بلتاجي، 2005م؛ القره داغي، 2001م؛ الشنقيطي،1997م؛ الصوا، 1996

 (.م2015

أمين القول الثاني عاونّي، لوجود شبه قوي بين التَّ أمين التَّ أمين التجاري، وهؤالء العلماء هم:: عدم جواز التَّ عاونّي والتَّ  ه،عبد)التَّ

  (.1984،دالحمام؛ 1998ر،األشقم؛ 1993ن،ثنيا م؛1996،نعليا ؛م1972

ة الفريق األول وهم املجيزون:
َّ
ا أدل  أمَّ

: القرآن الكريم:
ً

 أّوًل

 (.2:  ) سورة املائدة َّ خكحك  جك  مق  حق مف خفحف  جف  مغ جغ ُّٱ قال تعالى: •

 (.77:  )سورة الحج َّ زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱقال تعالى: •

 ثانًيا: السنة النبوية: 

َرب الّدنيا، نفس هللا عنه  •
ُ
 من ك

ً
عن أبي هريرة رض ى هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من نّفس عن مؤمن كربة

ن ستر مسلًما، ستره هللا في الدنيا واآلخرة، كربة من كرب يوم القيامة، ومن يّسر على ُمعِسر، يّسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة، وم

 (.2006)مسلم،وهللا في عون العبد ما كان العبُد في عون أخيه"

: "إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قلَّ طعام -صلى هللا عليه وسلم –ما أخرجه البخاري عن أبي موس ى األشعري، عن النبي  •

مَّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم عيالهم باملدينة جمعوا ما كان 
ُ
" )البخاري، عندهم في ثوب واحد، ث

 م(2002

عاونّي يدخل في عموم الِبّر كما جاء في النصوص السابقة، وهذه النصوص في  • أمين التَّ وجه االستدالل في النصوص السابقة: التَّ

  مجملها تدّل داللة واضحة على وجوب التعاون ف
ً
عاونّي أنَّ القصد منه أصالة أمين التَّ ي جميع املجاالت، وخير شاهٍد على جواز التَّ

 والتناصُر.
ُ
 التعاوُن والترابط

ا: املعقول: 
ً
 ثالث

برع ال املعاوضة، وقد دخل تحت مظلة مقاصد الشريعة اإلسالمّية التي تهدف إ  • عاونّي الذي يعتبر نظاما قائًما على التَّ أمين التَّ لى التَّ

 تحقيق مصالح الّناس، ومنع استغاللهم والّتضييق عليهم.

عاونّي هو من قبيل التعاون على الِبّر والتقوى، فاملشترك يدفع املال على سبيل التبرع، فال يدخل فيه الّربا والقمار • أمين التَّ ، وال التَّ

 ن في عقد التأمين التعاوني تعرف بـ:)الهبة يؤثر فيه الغرر وال سائر الشبهات، فهو مباح، وذلك ألن العالقة بين املستأمني

ويقول القره داغي: )وأعتقد أن عقد الهبة املشروطة بشروط لصالح   ،؛ الحكيم، عقد التأمين(2009)القره داغي، املشروطة(

 لعملية تنظيم عقود التأمين بصورة عام
ً
 جيدا

ً
 (.2009،ة )القره داغياملتبرع، أو غيره والهبة بثواب يصلح ألن يكون أساسا

 : وأما أدلة القول الثاني

أمين التجاري، وهي على النحو اآلت ة التي ساقها الفقهاء بعدم جواز التَّ
َّ
أي الثاني باألدل ؛ 1993:)ثنيان، ياستدلَّ أصحاب الرَّ

 م(.2001املصري،هـ؛ 1405م؛ الحماد، 1975م؛ الجمال،2012م؛ ملحم، 2003م؛ الحكيم، 1984م؛ الزرقا، 1998األشقر،

أمين فيه غرر كثير، والغرر الكثير ُمبطٌل لعقود املعاوضات ملا فيه من الجهالة؛ ملا روى أبو هريرة رض ي هللا عنه قال: "نهى .1  عقد التَّ

 .م(2006)مسلم،" صلى هللا عليه عن بيع الحصاة وبيع الغرر 

أمين قد يدفع مبلغ  التقسيط لفترة طويلة دون الحصول على تعويض، بخالف مشترك آخر يدفع وجه االستدالل: أنَّ املشترك في التَّ

عاوني أمين التَّ  (.2012)ملحم،  فترة قصيرة، ويحصل على تعويض، وهذا بحد ذاته غرر فاحش يؤثر في عقد التَّ

ن الربا بنوعيه )الفضل والنسيئة(، فهو محرَّم شرًعا، قال هللا   .2 عاونّي يتضمَّ أمين التَّ  حئ  جئ  يي  ىي  ُّٱ تعالى: إنَّ عقد التَّ

 حص مس  خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ

 .(279-278 )سورة البقرة  َّ حض جض مص خص



 لؤي الشياب & محمد الرواشدة                                               التطبيقات املعاصرة لعقد التأمين التعاوني في ضوء القواعد الفقهية     

 

 38 -17، ص: 2020   -1العدد، 4املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

23 

ا دفع في حالة وقوع الحادث، ففيه يدخل الّربا الفضل والنسيئة، فحينما يدفع  وجه االستدالل: املشترك يدفع ألجل أن يأخذ أكثر ممَّ

مَّ يقع له حادث يتم تعويضه بما قد يحصل فيه زيادة، أو نقص عن الذي دفعه، وهو ما يسمى بالربا الفضل، مبلًغا زهيًدا أو 
ُ
كثيًرا ث

عويض فيما بعد، فهنا لم يتحد املجلس فأصبح ربا النسيئ مَّ يستلم التَّ
ُ
 م(.1993ة )ثنيان،وحينما يدفع األقساط ث

عاونّي يتضمنه القمار، و . 3 أمين التَّ صل به حرام شرًعا؛ ألنَّ في القمار احتمالية الكسب، أو الخسارة نتيجة عقد التَّ القمار وما اتَّ

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ: للجهالة الواردة فيه، قال هللا تعالى
 (90: )سورة املائدة  َّ هل مل خل

، فقد يربح حال 
ً
أمينية مجازفة وقوع الخطر ليعوض، أو يخسر في حالة عدم وقوع  وجه االستدالل: أنَّ املستأمن يدفع أقساطه التَّ

 م(.2010ه )الغنايم، الخطر، وهذا القمار بعين

عاونّي من عقود املعاوضات ال التبرعات، من خالل أن أمين التَّ )أي بشرط( بخالف عقد القائم كّل مشترك ملزم بأن يتبرع لغيره  عقد التَّ

 م(.2012؛ ملحم، 1993ي )ثنيان،للطرف الثانعلى التبرع فيكون من طرف دون الحاجة 

 الترجيح واملناقشة: 

: أدلة املجيزين:
ً
 أوًل

إن هذه اآليات واألحاديث النبوية تحث املسلم عل التعاون والتكاتف والتكافل ولم تحدد صورة معينة أو طريقة ما للتعاون وإنما  .1

 )الزرقاءُترَِك بابُه مفتوح
ً
 .(م2007،؛ الكيالنيم1998، ؛ الباحسينم2003، ؛ البورنوم2007ر، ؛ شبيم1994؛ الندوي م2004، ا

إن فعل األشعريين في هذا الحديث يدل داللة واضحة على التعاون الجماعي بين األقرباء، وذلك لدفع الحاجة التي تنزل بأفراد   .2

، لذلك ال يدخلُ 
ً
 أم كثيرا

ً
ر،  فيه عنصر الغرر أو الربا أو القماالعائلة، وهذا يندرج تحت باب التبرع، فال يدري أيأخذ قليال

 هـ(.1421)بلتاجي، 

: أدلة املانعين: 
ً
 ثانيا

عاونّي عقد تبرع ال معاوضة، وأن الغرر اليسير مغتفٌر. .1 أمين التَّ  عقد التَّ

رعّية  .2 عاونّي قائم على التعاون والتناصر بين الناس، كما أشارت النصوص الشَّ أمين التَّ  السابقة.مبدأ التَّ

عاونّي، ُيعدُّ تبّرًعا منظًما، وليس مطلًقا. .3 أمين التَّ  التبرع في التَّ

عاونّي، وهي .4 أمين التَّ ما هي تبرع للتعويض عن الخطر املؤمن شبه الّربا في عقد التَّ منه، والربا  )الزيادة( ليست هي مقابل األجل، وإنَّ

ما يكون في املعاوضات ال في التبرعا  م(.1997ت )السيد، إنَّ

 أن القمار محرم في عقود املعوضات بينما العقد هنا عقد تبرع ال قمار فيه. .5

 الراجح:

عاونّي املتطور ملا ي أمين التَّ ُح للباحثين القول األول الذي يرى جواز التَّ  أتي: بعد النظر في أقوال الفريقين وأدلتهم ومناقشتها يترجَّ

أمين ا  ة من يرى جواز التَّ
َّ
: قوة أدل

ً
عاونّي.أّوال  لتَّ

 ثانًيا: تعتبر فكرة التأمين التعاوني بين أفراد األمة اإلسالمية من قيبل الحاجيات إن لم تكن من قيبل الضروريات، فمبناها الجواز ال

التحريم، ولعل سوء استخدام بعض شركات التأمين التعاوني وعدم تطبيقه بصورة صحيحة أثرت أيما تأثير على بعض العلماء، لذلك 

 بسبب سوء تطبيق بعض شركات التأمين التعاونيال 
ً
  .ينبغي لنا أن نحرم شيئا

أمين الذي تمارسه الشركات وفق أحكام الشريعة. ا: حاجة الناس التي تقتض ي مثل هذا النوع من التَّ
ً
  ثالث

عاونّي على: املبحث الثالث أمين التَّ أمين اإلسالمّية البنك اإلسالمي األردني و  تطبيقات عقد التَّ شركة التَّ

  .املساهمة املحدودة / األردن، في ضوء القواعد الِفقهّية

أمين على املركبات املطلب األول:  التَّ

 :
ً
ركبات":مفهوم أوًل

َ
ركبة( تلزم الشركة بتعويض مالك السيارة من   "تأمين امل

َ
أمين( والثاني )مالك امل عقٌد بين طرفين، األول )شركة التَّ

 األضرار واألعطال التي حصلت له أو لغيره الذي تسبب له بضرر بحسب ما هو متفق عليه بالعقِد.

:
ً
ركبات ثانيا

َ
عاونّي على امل أمين التَّ أمين اإلسالمّية بواقع ثالثة تأمينات حسب حاجة املؤمن له وهي  تؤمن شركة : صورة عقد التَّ التَّ

 ثالثة أقسام:
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أمين التكاملي   القسم األول: التَّ

وهو تأميٌن ضّد الخسائر واألضرار التي تلحق بالعجلة اآللية أو تنشأ عنها أو لها عالقة باستعمالها عدا مخاطر املسؤولية املدنية 

أمين اإللزامي املفروض اقتناؤها بقوة القوانين واألنظمطيها وثائق الثالث التي تغتجاه الشخص   (. 2011ة ) الطائي، التَّ

أمين التكميلي أمين اإللزامي ال يغطي األضرار والخسائر التي تلحق بجسم السيارة : والناظُر في ماهية وسبب تسمية التَّ هو أنَّ التَّ

أمين ليغ  تغطية  املستأمن أجزاء السيارة، وسيارات  املؤمن عليها، فجاء هذا النوع من التَّ
ُ
أمين من حيث طي تلك األضرار، ويكتمل به التَّ

 ) نظام التأمين اإللزامي،الغير مع
ً
أمين في مسؤولية الشركة في حالة وقوع أي ضرر ف (2010ا ركبة تحت هذا النوع من أنواع التَّ

َ
امل

ها وضعت لها حدود ومسؤولية بناًء   .(2008) املصاروة،وفق شروط محددة للمركبات نجد أنَّ

أمين اإللزامي  القسم الثاني: التَّ

أمين بتعويض امل أمين اإللزامي للمركبات: أّنه عقٌد تلتزم شركة التَّ تضرر عن األضرار التي تتسبب جاء في املادة الثانية من نظام التَّ

ركبة املؤمنة لديها في إحداث الضر 
َ
ا وفًقا ألحكام هذا النظام ونسبة مساهمة امل ركبة املؤمنة لديها تأميًنا إلزامي 

َ
ر)العطير،  بها امل

 م(.1995

ركبة بشكل عام سواء كانت سيارة أم حافلة أم صهريج
َ
ا التأمين اإلجباري بموجب القانون، يغطي امل

ً
، وبغض النظر عن  إذ

وظيفتها كنقل األشخاص أو البضائع أو ألغراض أخرى كالجرارات واملقطورات، كما ال فرق في استعمالها كوسيلة نقل خاصة أو أجرة، 

أمين اإللزام ها مشمولة بأحكام التَّ
ّ
 فكل

ً
 أم وطنية

ً
من وقد نصت املادة الرابعة  م(1991ي ) حكم التمييز األردنية،وسواء كانت أجنبية

ركبات، بما فيها غير األرد
َ
أمين ومسؤوليته كما يأتي، وتخضع ألحكام هذا النظام جميع امل أمين اإللزامي ما يؤكد حدود التَّ نّية نظام التَّ

 م(.2010ا ) حسان، إلى اململكة أو املارة فيه القادمة

 القسم الثالث: تأمين املساعدة أثناء السفر 

أمين للشركة مقابل تقديم املساعدة لههو عقٌد بين شركة  أمين اإلسالمّية واملؤمن له على أن تلتزم بدفع قسط  التَّ أثناء سفره  التَّ

ركبة املحددة.
َ
 في امل

أمين اإلسالمّية في هذا النوع، نقل السيارة حال خرابها أو استبدال البنشر أو انقطاع   فمن املسؤوليات التي تغطيها شركة التَّ

ركبة م
َ
ركبة إضافة إلى األضرار واملساعدات الشخصية كنقل امل

َ
ن الوقود أو تعطل البطارية املفاجئ أو اإلغالق الخاطئ على مفتاح امل

ان أو إرسال األدوية  أو توفير مرافق في حالة عدم وجود مرافق، أو في حالة وفاة املستفيد وترتيب عودة الج فيمريض إلى املستش مَّ
ُ
ث

أمين اإلسالمّية للمركبة املؤمن عليهاإذ إنَّ نطاق  وغيرها. ركبات )التكميلي، اإللزامي، أثناء السفر( التي تغطيها شركة التَّ
َ
  .تأمين امل

أمين على حوادث السيارات ينقسم إلى ثالثة أقسا  :م(2012م )الصباغ،فالتَّ

على الحادث الذي وقع، ونتج   ض الشخص بناءً القسم األول: تأمين السيارة من الهالك أو التلف بسبب الحادث، فتقوم الشركة بتعوي

أمين )الشركة(.  عنه الضرر، بمبلغ محدد من قبل وثيقة التَّ

القسم األول بتعويض الشخص   في القسم الثاني: تأمين الشخص نفسه من املوت أو اإلصابة التي يسببها الحادث، إذ تقوم الشركة كما

أمين )الشركة(.أو ورثته بمبلغ محدد من قبل وثيقة   التَّ

أمين على  القسم الثالث: تأمين مسؤولية سائق السيارة تجاه الغير عن الضرر الذي يتسبب به حادث السيارة، وهو ما يقع تحت التَّ

ع األشياء، والش يء هنا هو عناصر ذمة املؤمن له املالية، ويض إذ تتكفل الشركة بتغطية تلك األضرار التي وقعت للغير وهي قيمة التَّ

 تجاه املضرور.  به املؤمن له  الذي يلتزم

 
ً
ركبات: ثالثا

َ
عاونّي على امل أمين التَّ  أثر القواعد الِفقهّية في التأصيل الفقهي لعقد التَّ

ركبات هو منع وقوع الضرر نتيجة الحادث الذي يلحق باألشخاص )كاملوت أو 
َ
عاونّي على امل أمين التَّ إنَّ السبب األساس ي لعقد التَّ

ها(. وإنَّ هذا الضرر متوقع حدوثه، لكنَّ تركه دون معالجٍة ، يؤدي إلى املشقة بالناس، اإلص
ُ
ابة(، أو باألشياء )كهالك السيارة أو إتالف

 بقاعدة  "الضرر يزال " وفروعها كقاعد
ً
 وثيقا

ً
 ارتباطا

ً
" ال ضرر وال ضرار " ، وذلك أن   ة فالهدف الذي يرمي إليه عقد التأمين  مرتبطا

تحمل املؤمن واملؤمن له على إبرام عقد التأمين، هي تأمين حياة اإلنسان  وما يملكه وحماية ذلك من املخاطر ، ودفع   التيالغاية 

( ، وال شك أن هذه األضرار الواقعة على املؤمن له أو تخفيفها ، وهذا واضح في عقد التأمين على املركبات بأنواعه ) حوادث السيارات

األهداف والغايات، قد وضعت الضرر يزال لتحقيقها وتحصيلها، وعليه يمكن أن نقول : إن هذه القاعدة مؤثرة في جميع التأمينات 

 م(.2012) أبوموس ى، الحديثة
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أمين ضّد أخطار الحريق املطلب الثاني:   التَّ

: مفهوم  
ً

أمين ضّد أخطار الحريقأّوًل  التَّ
 لوقوع حادث معي. 1 

ً
 .م(1992ن )درويش،الخطر: الخسارة املادية املحتملة في الثروة أو الدخل نتيجة

يكون الش يء املحترق مادة ال يتطلب األمر    الحريق: "هو االشتعال الحقيقي الظاهر الذي ينتج عن حادث مفاجئ وعارض، بشرط أن. 2

 (2008)حسان،  املخصص لالنتفاع منها، وأن ينتج عن االشتعال خسارة مالية"أن تكون في حالة احتراق في حيزها 

أمين من أخطار الحريق مركًبا.. 3        معنى التَّ

لى إرادة أحد وأضرار مادية وال يتوقف ع بفعل النار ويؤدي إلى وقوع خسائرُعرف بـ الحادث املحتمل الوقوع الذي ينشأ             

 املؤمن ل
ً
 ن  ئر الناتجة عن الحريق إلى قسميما سبق، تنقسم الخسا وبناًء على م(.2010عادي، ه )صادقاملتعاقدين خصوصا

 م(1992)األنصاري، 

 .األصل خسائر مباشرة: تكون نتيجة فعلية ومباشرة لخطر الحريق وتؤدي إلى نقص في قيمة: األول 

 خسائر غير مباشرة: هي الخسائر التي تلحق باألصل )التكميلية(. :الثاني

أمين من أخطار الحريق  ثانًيا: صورة عقد التَّ

عاونّي ضّد   أمين التَّ سبق أن تحدثنا حول أحقية الشركة في وضع أسس وقواعد معينة لتغطية األضرار، وبعد النظر في عقد التَّ

أمين اإلسالمّية، وجدناها تغطي الضرر أو الهالك الناتج عن اشتعال فعلّيٍ يصحبه لهب وحرارة، وأن يكون أخطار الحريق في شركة  التَّ

ن عليها في حالة احترا  ا، وأن ال تكون طبيعة األموال املؤمَّ  م(.2012ق)الصباغ،االشتعال مفاجًئا وعرضي 

ن عليها إلى ما كانت عليه وفي هذا الصدد يحقُّ للشركة تعويض املستأمن عن األضرار ال   أو بإعادة األموال املؤمَّ
ً
تي لحقت به نقدا

وكما أّن للشركة الحق في وضع أسس، لتغطية األضرار واألخطار، فكذلك لها   .أو بترميمها إلى قيمة ال تتعدى في كّل بند مؤمن عليه

أمين إال بنص   صريح.الحق في وضع االستثناءات، أو األموال التي ال يشملها التَّ

 
ً
أمين من أخطار الحريقأثر القواعد الِفقهّية في التاصيل الفقه: ثالثا  ي لعقد التَّ

ها ضرورة مستعص أمين ضّد الحريق تجد أنَّ ى عل ية على من وقعت به، ويمكن تخريجهعند الوقوف على املعاني التي يحملها التَّ

وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فإذا قامت ، م(1999" ) ابن نجيم، قاعدتين "الضرورة تقدر بقدرها

 مادامت الحاجة وإال ع
ً
اد الحاجة أو الضرورة  في نظام اقتصادي معين إلى دفع فوائد معتدلة على رؤوس من االموال كان هذا جائزا

الضرورة في العقد وهذا يتوافق مع القاعدتين ، يفهم من كالمه توفر الحاجة و م(1997ز) السنهوري، األمر إلى أصله من عدم الجوا 

ها العقل وال يخالف حكًما  -رحمه هللا -السابقتين ، يقول الشيخ علي الخفيف  أمين أصبح اليوم ضرورة اجتماعية، يقرُّ "إنَّ عقد التَّ

أمين تعّوض  من أحكام الشرع، فهو يكفل للمؤمن له مجابهة املخاطر التي ينوء بحملها، فإذا وقَع حريق بمنزل ا  ملؤمن له فإن شركة التَّ

عاونّي . م(1987" ) التأمين، ر التي لحقت به، وقس على ذلك...صاحب هذا املنزل أو املستأجر عن األضرا  أمين التَّ وقد يقوُل قائٌل إّن التَّ

أمين التجاري يجري فيه الربا والغرر والجهالة، فتجيب القاعدة على السؤال املطروح بأنَّ "ج ميع عقود التبرعات ال يؤثر الغرر في  كالتَّ

ما هو على سبيل التبرع م(، 1998" ) القرافي، صحتها ه التجاري من الحريق إنَّ
ّ
ا ليؤّمن على منزله، أو محل فاملشترك حينما يدفع مبلًغا مالي 

عاونّي. أمين التَّ  إلى تطبيق  ال العوض، وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن مشروعية التَّ
ً
معاني األخوة والترابط في إغاثة إضافة

عاونّي. أمين التَّ  من خالل شركات التَّ
َّ

ها تحتاج إلى تنظيٍم وتوزيع متساٍو ال يمكن ذلك إال  امللهوف، فإنَّ

عاونّي  املطلب الثالث:  نفقات العالج الطبي التَّ

بي 
ّ
أمين الط : معنى التَّ

ً
 أّوًل

ب، وهو بكسر  .1
ّ
 م(.2010يومي، )الف ة جذره )ط، ب، ب(، بمعنى املداوا  السين،الطبي لغة: نسبة إلى الط

 م(2007ن ) ابن سينا،يعرف به أحوال بدن اإلنساالطب اصطالًحا: علم  .2
أمين الطبي مركًبا: هو نظام يتم من خالله جمع جزء من املال، من املستفيدين، في صورة  .3 أقساط سنوية، ُتدفع مقابل توفير  التَّ

 م(2002د ) العمير،التعاق د حاجتهم لذلك، خالل سنةلهم، عنالرعاية الصحية 
أمين اإلس أمين التي تقدمها شركات التَّ أمين الطبي أو الصحيوالناظُر في أنواع التَّ من أهمها؛ إذ إّن حاجة الناس   المّية، يجد أنَّ التَّ

 للتكاليف املالية العالية التي تتطلب املعالجة بصورها امل
ً
ص) األطباء ومستشفيات القطاع الخا تعددة وخاصة عندإليه مهمة، نظرا

أمين  :ومن الباحثين من زاد على ذلك فجعلها خمسة م(.2012الصباغ،  أمين الصحي التجاري، والتَّ أمين الصحي االجتماعي، والتَّ التَّ

أمين الصحي املباشر بادلّي، والتَّ أمين الصحي التَّ عاونّي، والتَّ  .الصحي التَّ
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أمين الطبي انًيا: صور ث  ة عقد التَّ

ا أن يكون االتفاق بين املؤسسات وبين املستشفيات للتعهد بمعالجة املوظفين،  بي له ثالثة صور، إمَّ
ّ
أمين الط   إنَّ الّتعاقد ألجل التَّ

ا أن يكون التعاقد بين الشخص وبين املستش ا توسط شركة تأمين تجارية، أو تعاونية في العالقة بين فيوإمَّ  املستفيدين. ، وإمَّ

 ألهميته في
ً
أمين اإلسالمّي نظرا هّمة في شركة التَّ

ٌ
أمينية امل ه من العقود التَّ بي يجد أنَّ

ّ
أمين الط أوساط   فإن الناظر في شروط عقد التَّ

ؤسسة  املجتمع، إذ إّن الشركة تمنح العقد بصفة فردية أو جماعية سواء كان الطلب املقدم للشركة بصفة شخصية أم بالنيابة عن امل

 للعاملين فيها.

أمين  بي، فلقد وضعت الشركة مزايا ونقاط لتطبيقها، فاملزايا التي تغطيها شركة التَّ
ّ
أمين الط ا عن حدود تغطية عقد التَّ أمَّ

ة حسب القانون،  في، واملقصود باملستشفيتختلف عن املزايا التي تكون خارج املستش فياإلسالمّية داخل املستش
ّ
، كّل مؤسسة مشكل

( 24مفتوح أبوابها بشكّل دائم وعملها األساس ي توفير العناية والعالج للمرض ى والعاملين باستمرار وملدة) فيمرخصة للعمل كمستشو 

ا، تحت إشراف أطباء وممرضينساعة ي ا العالج  فيوفي هذه الحالة يغطي املستش ومي  كافة التكاليف الطبية أثناء تلقي العالج، وأمَّ

 في حال اختيارها، وتشمل أتعاب االستشارة الطبية، والفحوصات  فال في خارج املستش
َّ

تغطية اختيارية، وال تكون سارية املفعول إال

ا )  التشخيصية، واألدوية والعالج الطبيعي؛ يضاف إلى ذلك بعض الشروط العامة كسريان العقد ودفع القسط األول من العقد وغيره

 م(.2005 هـ؛ الفنيسان،1433آل سيف، 

 ثالث
ً
أمين الطبي : ا  أثر القواعد الِفقهّية في التأصيل الفقهي لعقد التَّ

حرصت الشريعة اإلسالمّية على تحقيق مقاصٍد أساسية )الضروريات والحاجيات والتحسينات(، وذلك لحفظ املجتمع  

عاونّي الذي يعد من اإلنساني، وهذه املقاصد يندرج تحتها الكثير من املعامالت، ونحن بصدد الحديث عن عقد  أمين الصحي التَّ التَّ

تكاليف الرعاية الصحية؛ وألنَّ املستأمن  لشدة حاجة الناس إليه، وارتفاع، م(2003م؛ الضرير، 2010ة)حامد، العقود الضروري

األمور   معرض لألمراض والحوادث، إضافة إلى أنَّ الشركات والحكومات تلزم هذا العقد على كّل من يعمل لديها، فأصبح من 

 االضطرارية.

عاونّي، فاملعروف عند الفقهاء ليس كّل ما   أمين التَّ فبعد النظر نجد أن الضرورة التي يقصد بها الفقهاء ال تتحقق بالنسبة لعقد التَّ

يكون  يسبب حرًجا للناس وضع موضع الضروريات التي تبيح املحظورات، بل الحرج الذي ينزل منزلة الضرورة ال بد له من شروط كأن 

ا، ويؤّدي إلى الهالك واملشقة العظيمة.  عام 
ً
 شديدا

  جب هئ ٱُّٱ: تعالى : " إنَّ الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالشاق واإلعنات فيه بدليل قوله -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام الشاطبي 

يف بالخارج عن املعتاد أو لكن حدود الشاق الذي يعتبر في رفع الحرج (، 78: ) سورة الحج َّ حتجت هب مب خب حب
ّ
ما هو التكل إنَّ

 م(1990؛ السيوطي،1997الشاطبي، ة)ال من األحوال املعتبر يؤدي إلى وقوع خلل في النفس أو املال أو ح

عاونّي في غالبه مقصٌد حاجٌي في ظل الظروف املعاصرة التي سبق ذكرها ليصبح   انويرى الباحث بي )الصحي( التَّ
ّ
أمين الط أنَّ التَّ

وي، والسرطان، وأمراض القلب وغيرها، مما يجبره 
ّ
 في حالة إصابة اإلنسان بمرض عضال كالفشل الكل

ً
 ضروريا

ً
تلقي العالج مقصدا

فه مبالغ طائلة، فيدفعه إلى اللجوء لجهات مساعدة على السفر والترحال أو البحث عن امل
ّ
ستشفيات املختلفة مواجًها الهالك الذي يكل

ومؤسسات خيرية قد ال تفي بالغرض، وألن حفظ املال من املقاصد كما مر معنا سابًقا فال بدَّ من توظيف طريقة آمنة يستطيع املرض ى 

رعّية كالربا والغرر والجهالة املفضية للنزاع، فجاءت الشركات اإلسالمّية من خاللها الوصول إلى العالج دون الدخول في املحظ  ورات الشَّ

البديل األمثل، والحّل األصوب لحل التحديات التي تواجه اإلنسان، وهذا منطبق على "قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت 

ة الضرورة فالحاجة إلى التأمين الصحي في العصر الحاضر أشد من أو خاصة"،حيث يعد التأمين الصحي من الحاجات التي تنزل منزل

صيام،   ة ) لى الش يء حتى تصل إلى حد الضرور فقد تشتد الحاجة إ ، الحاجات التي اعتبرها العلماء املتقدمون في عصورهم 

  (.2016الزنكي،

ل االجتماعي تلزم الدولة أفرادها ويمكن تخريجه على قاعدة " تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة" فألجل التكاف

الخدمات الصحية املجانية   باالشتراك بهذا العقد على أساس التبرع؛ حيث إنَّ بعض الدول فقيرة ومواردها محدودة، وال يمكن تقديم 

ا؛ فال يصبح الفا )لشعبه ا واجتماعي  عاونّي يؤدي إلى ازدهار املجتمع اقتصادي  أمين التَّ رد عالة على غيره؛ فتصرف ، إضافة إلى أن التَّ

 اإلمام ما هو إال ملصلحٍة عامٍة للمجتمع.
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أمين على الحياة املطلب الرابع:   التَّ

أمين على الحياة  : معنى التَّ
ً

 أّوًل

: الحياة: مصدر حيي، نق .1
ً
ة )مجموعة مؤلفون، لحياة هي النمو والبقاء واملنفعوا  م(،1988،ت )قلعجي، قنيبييض املو الحياة لغة

 م(.2011

 م(.2011ر )الجرجاني، توجب املوصوف بها أن يعلم ويقد  الحياة اصطالًحا: هي صفة .2

ها تحمل نفس املعنى فقد .3  أنَّ
َّ

أمين على الحياة تعاريف كثيرة إال عّرفه األستاذ السنهوري بقوله: هو و  "تأمين الحياة مركًبا": لعقد التَّ

أمين ناملؤمن مقابل أقساط بأعقٌد يلتزم بمقتضاه  أو لشخص ثالث مبلًغا من املال عند موت املؤمن على حياته أو عند   يدفع التَّ

 
ً
 م(2007ة )السنهوري،مدة معين بقائه حيا

 على الكسب واالسترباح، ذلك العقد املبني ع
ً
أمين على الحياة يجدها قائمة لى لكن املستقرئ للتعاريف املختلفة املتنوعة لعقد التَّ

ا   فيتبادل لدى أذهان الناس استمرار املستأجر حي 
ً
 كبيرا

ً
أمين على الحياة بهذه التسمية ظلما ولو  الغرر والجهالة املفرطة فقد ظلم التَّ

بضع دقائق والتي توحي بعكس حقيقته في املنظور الشرعي؛ لذا فقد سماه بعض العلماء كالدكتور علي محيي الدين القره داغي بــــ  

، م(2012االجتماعي( ) ملحم،م سماه بـــ )التكافل وبعضه، م(2009( )داغي، لحماية الورثة وحالة الضعف(، )و فل اإلسالمّي )التكا

أمين اإلسالمّي التي من غاياتهم ترميم املخاطر ف ي  وأطلق عليه في بعض الدول بــ )الضمان االجتماعي( التابع للدولة أو ضمن شركات التَّ

ا أو جزئًيا يترتب عليه تبعات مالية تثقل كاهل أسرته حال  حاالت)املوت والعج ي 
ّ
ز والشيخوخة(؛ ألنَّ موت اإلنسان أو عجزه عجًزا كل

 حياته، وورثته بعد موته فيقوم املبدأ على أساس التعاون والتضامن بين املشتركين.

أمين التكافلي اإلجتماعي(: عقٌد بين طرفين )مؤسسة الضمان أو  انوعلى ضوء ذلك يرى الباحث أمين على الحياة )التَّ أنَّ عقد التَّ

أمين اإلسالمّية( يلتزم الطرف الثاني بدفع األقساط مقابل التزام الطرف األول بتعويضه في حالة الوفاة املؤمن له خالل مدة  شركة التَّ

أمين أو عجزه .  التَّ

أمين على الحياة : صورة عقثانًيا  د التَّ

أمين في حالتي  عاونّي تقوم بتعويض الغرر عن املؤمن له أو املستفيد بتقدير قيمة التَّ أمين التَّ بناًء على شروط وأحكام شركة التَّ

ي الدائم وذلك من خالل شرطيالوفاة أو العجز ا 
ّ
 (:2012ن )الصباغ،لكل

ي( خال .1
ّ
أمين.وقوع أحد الحالتين )الوفاة أو العجز الكل  ل فترة التَّ

 تخضع مسؤولية الشركة تجاه كّل حامل وثيقة للحد األعلى من املبلغ املؤمن عليه. .2

 
ً
أمين على الحياة : ثالثا  أثر القواعد الِفقهّية في التأصيل الفقهي لعقد التَّ

أمين لم يكن موجوًدا سابًقا عصر الصحابة، وال حتى في عصور املذاهب ال في عصر النبي صلى هللا عليه وسلم وال في ؛ إنَّ عقد التَّ

الِفقهّية؛ ذلك ألنَّ الشريعة اإلسالمّية تكفلت برعاية، وضمان حقوق املجتمعات من خالل نظام الزكاة، ونظام النفقات، وبيت املال،  

 أي عيا –إضافة إلى رعاية حقوق األخوة اإلسالمّية، قال صلى هللا عليه وسلم " من ترك ديًنا أو ضياًعا 
ً
" ) البخاري، فإلينا –ال

، لكن في أيامنا اختلف الحال وتغيرت الظروف كثيًرا ال يسعنا ذكرها، فكانت الشركات واملصارف اإلسالمّية البديل األمثل، م(2002

هذا األصل  فيخرج هذا العقد على قاعدتين مهمتين األولى: األصل في األشياء اإلباحة، وقد نوقشت في البحوث والندوات واملؤتمرات، و 

ا، والثانية: تصرف اإلمام على  ا شرعي   يخالف نص 
َّ

صحيح متفق مع مقاصد الشريعة كما أثبتناه سابًقا لكن بالشروط املتفق عليها بأال

تصرف اإلمام على الرعية منوط املصلحة نص عليها: (، 1985ي )الزركش ي، جاء في املنثور للفقيه الزركش  الرعية منوط باملصلحة، وقد

افعّي رض ي هللا عنه " منزلة الوالي من الرعية منزلة الوليَّ من اليتيم "، وذلك ألجل الحفاظ علقا
ّ
ى ل الفارس ي في عيون املسائل: قال الش

 أفراد املجتمع من أرامل وأيتام، فيكون ملزًما من قبل الدولة لتحقيق املصالح العامة.

أمين على الودائع: خامساملطلب ال  التَّ

أمين على ال : معنى التَّ
ً

 ودائعأّوًل

:  الوديعة .1
ً
، أي ما ( 3:  ) سورة الضحى   َّ  يك ىك مك لك اك يق ُّٱ : ، قال تعالىم( 2003ه )البعلي، من ودع الش يء، بمعنى: ترك لغة

 دفعته إليه ليكون عنده وديعة وجمعها ودائم(1984)ابن عاشور، تركك 
ً
 ماال

ً
ة)  الراحع واشتقاقها من الدعة وهي ، أودعت زيدا

 م(.1993)البهوتي، واإليداع فهو االستنابة في الحفظ. م(2010الفيومي،

  الوديعة اصطالًحا: فهي تعرف باألموال التي يعهد بها األفراد أو الهيئات إلى املصرف على أن يتعهد اآلخر بردها أو برّدٍ مساٍو إليهم  .2

البنك ال يقصد فقط حفظ النقود بل   أنإذ  م(.1983 -هـ 1403األمين، م؛ 1981ا )عوض، ى الطلب أو بالشروط املتفق عليهلد
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 إلى اختالفها عن الوديعة من حيث
ً
التكييف الفقهي لها فهي توكيٌل أو استنابة في   يتعدى األمر إلى االستثمار والفائدة، إضافة

ا؛ مما يهلك باستعماله  حفظ املال، فإذا أذن فيها باالستعمال واالنتفاع تصبح عارية، وإذا كانت الوديعة ا مثلي  نقوًدا أو شيًئا عيني 

 فإنَّ العارية تنقلب إلى قرض.

أمين على الودائع  ثانًيا: صورة عقد التَّ

قة بالتَّ 
ّ
تعل

ُ
 أ الودا  أمين على الودائع ال بد أن نميزقبل الحديث عن حدود التغطية امل

ُ
ّن الودائع ئع في املصارف اإلسالمّية، حيث

 املصارف اإلسالمية على نوعين: املصرفية في

 أو حكمي التيوهي  الودائع النقدية: .1
ً
 حقيقيا

ً
؛ تكون على شكل مبالغ نقدية يسلمها العميل للمصرف تسليما

ً
لى أن يتعهد األخير  عا

 م(.2002شيخون،بردها أو رد مبلغ مساٍو إليهم عند الطالب أو بالشروط املتفق عليها)

لدى املصارف اإلسالمية على وجه  االحتفاظ بهاوهي: الوديعة املستندية أو األشياء الثمينة التي يتم ة، الوديعة غير النقدي .2

 م(.2000) الزبيدي، التحديد

، يمكن القول بأن الودائع النقدية تختلف حسب الغاية والغرض منها، وكذلك حسب عملية استردادها سواء كانت ترد  وعليه

ألجل معين، أو قد تختلف في حق املصرف في استثمارها سواء أكانت استثمارات مطلقة أو استثمارات مقيدة، بمجرد الطلب أو قيدها 

عبدهللا؛ سعيفان، وفي الغالب فإن الودائع تنقسم إلى حسابات الودائع االئتمانية )الحسابات الجارية(، والحسابات االستثمارية)

 (، ويمكن القول على األرجح بأن الودائم 2011
ً
 م(.2014العدوان، ) ع التي تتعامل بها املصارف اإلسالمية هي الودائع النقدية عادة

حيث تقسم ، األردني ية في البنك اإلسالمّي املصرف ونحن بصدد التطبيق على البنك اإلسالمّي األردنّي فإن الّدراسة ستركز على الودائع

 إلى قسمين: فيهصرفية الودائع امل

 الودائع االئتمانية )الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب(:القسم األول: 

وهي األموال التي تقبلها املصارف اإلسالمية على أنها قروض تلتزم بردها عند الطلب، حيث يقوم املصرف اإلسالمي باستثمار هذه 

إلسالمية إلى نوعين: الحسابات الجارية (، وتنقسم حسابات الودائع االئتمانية في املصارف ا م2007الخماش، األموال على ضمانته)

 (، وسيتم تناول كل نوع منهما على حدة، وكاآلتي:م2005قحف،والحسابات تحت الطلب)

: الحسابات الجارية:
ً
 أوال

السحب يمكن النظر إلى الحسابات الجارية على أنها الودائع التي يقدمها املودعون )أصحاب األموال( إلى املصرف اإلسالمي، ويتم 

 يقدمها املصرف اإلسالمي ملودعيه لتغطية احتياجاتهم املتجددة، والوفاء بمطالبه
ً
 خدمة

ً
 الحتياجات املودعين، وتعتبر أيضا

ً
م منها تلبية

 إلى صونها واملحافظة عليها.الجندي،املالية واملصرفية املتطورة واملستمرة)
ً
 (، إضافة

 سواء 
ً
 كبيرة

ً
للمصرف أو ألصحابها، كما أنها تتيح للمصرف استخدامها في تمويالت قصيرة  وتحتل الحسابات الجارية أهمية

 من عناصر السيولة ملشروعات املصرف االستثمارية الطارئة لألنشطة 
ً
 هاما

ً
اآلجل، أو مشروعات ذات طابع معين، وتمثل عنصرا

 (.م2006عبدهللا؛ طراد، ر)اإلنتاجية أو التشغيلية، وال تستحق هذه الحسابات أية أرباح وال تتحمل أية خسائ

: الحسابات تحت الطلب:
ً
 ثانيا

وهذه الحسابات تشبه إلى حد ما الحسابات الجارية، وتتصف هذه الحسابات بسيولتها الشديدة، حتى أنها يمكن إن تصرف في 

  يوم اإليداع كما هو الحال في رواتب املوظفين، لذلك يتم فصل هذه الحسابات عن الحسابات الجارية في ب
ً
عض املصارف، وخاصة

قانون البنك   املصارف اإلسالمية لصغر حجمها وكون أصحابها من صغار املودعين، وكذلك فإن هذه الحسابات ال تشارك في األرباح)

 (.2009؛ شيخ عثمان،1985اإلسالمي األردني،
 الثاني: حسابات االستثمار )الودائع االستثمارية(:القسم 

 صرف اإلسالمي من املودعين على أساس أنها مضاربة مطلقة أو مقيدة تخضع للربح والخسارة الودائع التي يقبلها امل وهي

(، فاملصرف اإلسالمي مضارب، واملوِدع رب مال، ويتم توزيع األرباح حسب االتفاق بينهما، والخسارة م2003؛ مجيد،م1996شبير،)

  (.هـ1424الشريف،وفق رأس املال كما تنص القواعد الشرعية لعقد املضاربة)

وبناًء على العالقة القائمة بين املصرف اإلسالمي وعمالئه من أصحاب الحسابات االستثمارية، يقوم املصرف اإلسالمي باستثمار هذه 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية)
ً
 ملصلحة طرفي العالقة وفقا

ً
  .(ه1424البعلي، األموال بما يراه خادما

فنا إلى أنواع  أمين على الودائعبعد أن تعرَّ   الودائع املصرفية بقي لنا أن نبين حدود التغطية التي يكفلها التَّ
ُ
أن القسم األول  ، حيث

الحسابات االئتمانية ) الحسابات الجارية أو تحت الطلب(، هذه الودائع تعتبر مضمونة على البنك اإلسالمي وهو ملزم بدفعهامتى 
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لدى البنك كانوا مقرضين له،  يف هذه الودائع على أنها قرض فمجرد إيداع العمالء أموالهم أصحابها وهذا األمر راجع إلى تكيطلبها 

قترض،
ُ
 واملقترض هنا هو البنك. وضمان املال املقترض على امل

دة ذي القع 6-1وقد أخذ مجمع الفقه اإلسالمي بأنها قروض، ففي دورة مؤتمره التاسع بأبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة من 

 م وبعد املناقشة في موضوع الوائع املصرفية ) حسابات املصارف(، خرج بما يلي: 1995نيسان )إبريل(  6-1هـ، املوافق 1416

الودائع تحت الطلب ) الحسابات الجارية( سواء كانت لدى البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية هي قروض باملنظور الفقهي، حيث   . 1

 بالرد عند الطلب. وال يؤثر على حكم القرض كون البنك )  
ً
إن املصرف املتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعا

وبالتالي ضمان مثل هذه الودائع على البنك فإن قام البنك بالتأمين على هذه الودائع فهو الذي يدفع مقدار التبرع منه ، املقترض(

 للمؤسسة القائمة على ضمان الودائع.

 وي  .2
ً
ستحق على هذا الودائع االستثمارية : يقوم البنك بدور الوكيل عن أصحاب األموال في إدارتها واستثمارها بالوجه الذي يراه مناسبا

وبالتالي فيده يد الدور نسبة من األرباح، وفي هذه الصورة ) املضاربة( يبقى املال على ملك صاحبه ) املودعين( ودور البنك هو وكيل 

 .ال يضمن إال إذا تعدى أو قصر بأمانة فال يضمن إال إذا تعدى أو قصر كما استقر الحكم الفقهي على أن املضار 

على أصحابها)املودعين( مع األخذ بعين االعتبار أن هذه الودائع ال تدخل كلها في الستثمار فبعض الودائع فضمان هذه الودائع 

  والباقي يبقى في البنك فيأخذ حكم الودائع الجارية أو تحت الطلب فيكون الضمان على البنك. %70أو  %50يدخل 

  وجاء في قرار املجمع السابق:
 :
ً
   تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل املصرفي: إن الودائع املصرفيةثانيا

تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب )   التيالودائع  .1

 الحسابات الجارية(، أم الودائع بأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.

 بأحكام الشريعة اإلسالمية بعقد ا  التيالودائع  .2
ً
ستثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، تسلم للبنوك امللتزمة فعليا

 منها عدم جواز ضمان املضارب ) البنك( لرأس مال املضاربة.  التيوتنطبق عليها أحكام املضاربة) القراض( في الفقه اإلسالمي 

ح املتولدة من استثمارها، وال إن الضمان في الودائع تحت الطلب هو على املقترضين لها )املساهمين في البنوك( ما داموا ينفردون باألربا

اقتراضها وال استحقاق أرباحها   يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية املودعون في حسابات االستثمار، ألنهم لم يشاركوا في

 م(2010؛ الصيفي،2005قحف،)
 
ً
أمين على الودائع: ثالثا  أثر القواعد الِفقهّية في التاصيل الفقهي لعقد التَّ

األزمات املالية واملصرفية العاملية وضعف رأس مال العديد من املصارف، وارتفاع نسبة الديون  التأمين على الودائع ألجل 

)الهندي،  حققه إال من خالل طرفين ٌمهّميناملشكوك تحصيلها؛ فكان ال بد من إيجاد وتطوير مبدأ التكافل والتعاون؛ وال يمكن ت

ا جهة املصارف اإلسالمّية فقد وضعت القوانين الالزمة ة، والسلطة النقدية من جهة أخرى. من جهاملصارف اإلسالمّية م(. 1992 أمَّ

وابط رعّية  واإلجراءات التكافلية لحماية املشترك من أي مخاطر وفق الضَّ
َّ
وهذا مشار إليه في قانون املعدل لضمان الودائع في الش

 باملصالح  37، 33في املادة  1/5/2019البنوك االسالمية واملعمول به اعتبرا من 
ً
ا من جهة السلطة النقدية فهي ألمر الحاكم إعماال ؛ وأمَّ

عاونّي على الودائع املصرفية  أمين التَّ رعّية، وعلى ضوء ذلك يخرّج عقد التَّ قة في الخلق التي تندرج تحت باب السياسة الشَّ
ّ
تعل

ُ
ضمن  امل

قة بمصالح العباد والتي هي 
ّ
تعل

ُ
من شأن الحاكم ؛ فتصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة، فعند الكالم عن موضوع  القواعد امل

م؛ القانون املعدل لضمان الودائع في البنوك االسالمية واملعمول به اعتبرا من 2010 ن ) الصيفي،ين الودائع ينقدح في الذهن أمرا تأم

1/5/2019) 
 حكومية أو شبه حكومية )مؤسسات ضمان الودائع(.األول : ضمان الودائع عن طريق مؤسسات 

 .الثاني: التأمين على الودائع لدى شركات التأمين التكافلية ضد األخطار املتوقعة

وهذا متوافٌق مع القاعدة السابقة لتحقيق املصلحة العامة ، وتحقيق التكافل، يقول اإلمام العز بن عبدالسالم " يتصرف الوالة 

من التصرفات بما هو األصلح للمولى عليه درءا للغرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، وال يقتصر أحدهم على ونوابهم بما ذكرنا 

الصالح مع القدرة على األصلح، إال أن يؤدي إلى مشقة شديدة، وال يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم، مثل أن  

هُ }  وله تعالىيبيعوا درهًما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها، لق دَّ
ُ
ش

َ
َغ أ

ُ
ٰى َيْبل ْحَسُن َحتَّ

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
 ِبال

َّ
َيِتيِم ِإال

ْ
 َتْقَرُبوا َماَل ال

َ
، { ) سورة األنعام( َوال

وإن كان هذا في حقوق اليتامى؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة املسلمين فيما يتصرف فيه األئمة من األموال العامة؛ ألن اعتناء الشرع  

-ه1411، )عبدالسالم " )العز بن عنه، كإضاعة املال بغير فائدة..لخاصة، وكّل تصرف جرَّ فساًدا أو دفع صالًحا فهو منهٌي باملصالح ا 

 م(.1991
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هذه أصول أو على أساس الهبة بثواب و  وااللتزام بالتبرع،د )دين( إما أن يكيف على أساس النهوبالتالي فالتأمين على الودائع هو )

لذا فإن حماية األموال في ظل الظروف املتقلبة يكون من صالحية اإلمام وفق عقود   هـ(،1379)ابن حجر،  تكييف التأمين التعاوني

عاونّية. أمين التَّ  التَّ

عاونّي على الديون املطلب السادس:   أمين التَّ  التَّ

  :
ً
أمين أوًل عاونّي على الديون معنى التَّ  التَّ

: مفرد ّدْيِن ا .1
ً
غة

ُ
اِل  –لّدُيوُن ل  ومعناُه: الَقْرُض ذو األَجِل، وقيل عن ا  –ِبفتِح الدَّ

ً
 ) ابن منظور،  ملبيع، وقيَل كّل ما ليَس حاضرا

 م(.2010الفيومي،م؛ 1999الرازي، م؛2010

 ل.ة من املال بطريقة شرعية بدليالذمما يثبت في  الّدُيوُن اصطالًحا: يمكن أن نعّرف الدين على أّنه: .2

أمين على الدين مركًبا: .3 وهي وثيقة تبرع تغطي الديون املترتبة على املدين بسبب خارج إرادته أو في حالة املساءلة أو الصلح حالة   التَّ

 (.2006؛ الزحيلي،2009)داغي، لتسهيل أدائه الحط من الدين

أمين على الديون   ثانًيا: صورة عقد التَّ

شك أن البنك اإلسالمي يقوُم بمجموعة من املعامالت املالية كالعقود اآلجلة من مرابحات، استصناٍع، ونحوهما، فيكون له  ال 

وتحقيق األمان الستثماراته  ) مخاطر االستثمار بصورة عامة، مخاطر موت املدين أو عجزه( ديوٌن على عمالئه، ولتقليل املخاطر 

أمين اإلسال  فيغطيلضمان حقوقه ٍت تأمينية وديونه فأنه يقوم بإجراء عمليا مّي الديون في كّل من البنك اإلسالمّي األردنّي وشركة التَّ

أمين على الديون كتعثر املدين ألي سبب مشروع  الحاالت السابقة،  مع العلم أن هنالك حاالت أخرى ذكرها العلماء تغطيها وثيقة التَّ

ا بالنسبة للديون املعدومة أو املشكوك فيها أو الحاالت التي يقع فيها الغش مثل حالة اإلفالس أو العسر، أو  السجن أو نحو ذلك، أمَّ

أمين عليهوالخيانة من الدي ؛ ألنَّ فيها تعاوًنا على اإلثم والعدوان والتشجيع على الحرام وفيها م(2006ا )القره داغي، ن فال يرون جواز التَّ

 مسبًقا.ألموال حملة الوثائق )امل  تضييع
ٌ
 شتركين(؛ ألنَّ نتيجتها معلومة

ا املماطلة في الدين مع القدرة، فهو محل خالف عند العلماء فقد ذهبت الفتوى الصادرة عن ندوة البركة الثانية وغيرها من   وأمَّ

أمين الت م؛ نزيه  2006)الزحيلي،  ّي كافلي اإلسالمالعلماء كالزحيلي ونزيه حماد وغيرهم إلى جواز ذلك ماداَم حسب شروط وثائق التَّ

 م(.2006ة ) القره داغي،ذلك ودليله دليل الحاالت السابق، بينما ذهب الدكتور القره داغي بعدم جواز م(2001حماد،

أمين على دي أمين على الديون، وهي التَّ ت) ن هللا تعالى كالزكاة والكفارا وهنالك حالة أخرى من الحاالت التي تغطيها وثيقة التَّ

 م(.2010الصيفي،

أمين اإلسالمّي فتتفق مع املؤسسة الدائنة أو الشخص املدين بأن تتحمل الشركة نسبة من    ما تغطيه شركة التَّ
ُ
ا نسبة أمَّ

، إذ يلزم البنك البنك اإلسالمّي األردنّي الخسارة وتتحمل املؤسسة أو املدين العاجز الجزء املتبقي، وهذه الطريقة معموٌل بها في 

ما يستعمل عن وقوع الحظر )املوت أو  املشتركين في )ص بادلّي( االشتراَك على سبيل التبرع إذ ال يمكن استرداده وإنَّ أمين التَّ ندوق التَّ

ه )  ندوق عند سداد الدين املؤمن علي( من رصيد دين املشترك وتنقص عالمته بالص%50اإلعسار( فيدفع من أموال الصندوق نسبة )

 م(2012لصباغ،م؛ ا 1998محمد األشقر، وآخرون، 

 
ً
أمين على الدين: ثالثا  أثر القواعد الِفقهّية في التاصيل الفقهي لعقد التَّ

 التييكيف عقد التأمين التعاوني على أساس النهد وااللتزام بالتبرع، أو على أساس الهبة بثواب، وكل هذه األمور من التبرعات 

  (.2006يغتفر فيها الغرر) القره داغي، 

على العاقلة في والقاعدة تقول: "األصل في إيجاب الدية  إن الشريعة اإلسالمّية ألزمت العاقلة بتحمل الدية في القتل الخطأ،

والغاية والهدف من ذلك التخفيف ورفع الحرج عن القاتل، فالقاتل يحتاج ملن يقف معه في هذه الحالة، فهو ديٌن  الخطأ وشبه العمد".

 إذا ع
َّ

 من خالل طريقة منظمة كعقد   في في عنقه ال بد من سداده إال
َّ

أهل املقتول، وفي ظل الظروف املعاصرة ال يمكن سداد ذلك إال

عاونّي وفق توجيه شرعي، وبصورة غير إلزامية، إذ أن شركة التأمين التعاوني تقوم مقام العاقلة في دفع دية الخطأ بداف أمين التَّ ع التَّ

الضرورة والحاجة؛ وهي منطبقة على قاعدتين هما :) كقاعدة ال ضرر وال ضرار ( و) وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة(؛ هذه 

التالية لها دوٌر في تأصيل عقد التأمين على الديون؛  وقد سبق بيانهما عند الحديث عن صور التأمين التعاوني ؛ وذلك   القواعد الفقهية

 حول تحمل شركة التأمين التعاونية محل العاقلة وعالقتها بها.
ً
 في ضوء التطورات واملستجدات، وقد بينا سابقا
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بدون الشروط، فهو الزم  الف حكمه، وال يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعلهويقول ابن القيم الجوزية " إنَّ كّل شرط ال يخ

أمين   م(،1973)ابن القيم الجوزية،  بالشرط " وقد قرر فقهاء الحنفية قاعدة " املواعيد بصورة التعاليق تكون الزمة"، وعليه فإنَّ التَّ

 على الديون املقرر ذكرها سابًقا تصبُّ في مصلحة الناس حيث ترمم الكوارث املالية وتدفع املفاسد وهي وفق قاعدة العاقلة.

 الخاتمة
 
ً
 :النتائج  :أوًل

عرضنا في هذه الدراسة ملوضوع التأمين التعاوني من حيث التقعيد الفقهي، وقد بّينت الدراسة الوجوه الفقهية املختلفة لهذا النوع  

ناقشته. وكان هدفها محاولة إيجاد حاضنة فقهية تحوي هذا النوع من التأمين. كما حاولت  التيمن التأمين وعرضت لجميع اآلراء 

 وقد خلصت بعد تفنيد األراء إلى النتائج التالية: واملسائل التأمينية؛ قارنة بين التأمين التعاوني الدراسة القياس وامل

تتمثل بعقد التعاون الجماعي، والتبرع عن طريق الهبة،  التيإن التأمين التعاوني املتطور عقد مركب من جملة من العقود، و  .1

 ووكالة بأجر، ومضاربة، وكفالة.

 إعمال الشريعة اإلسالمية عند النظر في أحوال التأمينات. شركات التأمينينبغي على  العاملين في  .2

، وذلك لسهولته من جانب، وأثره ف .3
ً
 وتطبيقا

ً
 ي التطبيق من جانب آخر.ينبغي االهتمام بعلم القواعد الفقهية تعليما

ينبغي االهتمام بإبراز الرابط أو العالقة بين القواعد الفقهية وفروعها؛ ألن معرفة ذلك وإتقانه يغني عن اإلسهاب في ذكر الفروع   .4

 املندرجة؛ فهو بمثابة تعليم الصيد للمحتاج إليه، وال شك أن تعليمه ذلك ليقوم به دون حاجة إلى أحد أولى.
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Abstract: Jurisprudence rules: keeping many branches with few words, and because the branches 
branched, scattered and multiplied, the student needs to collect their peers. 
As for cooperative insurance in general: It is a social system based on the principle of cooperation 
and interdependence among members of society, whose goal is to mitigate and get rid off the 
damages and risks to one of its members within a contract that clarifies the rights and obligations 
between the parties to the relationship.  

And if it is legally obligatory to maintain the actions of insurance companies from falling into 
ambiguity and consuming people's money unlawfully, jurists have endeavored to try to correct 
insurance contracts issued by companies by setting the proper rules and conditions, and the jurists 
have relied on many means in that, jurisprudence rules have a great role And a prominent impact in 
this area, so this research was an attempt to collect these doctrinal rules 
Which the jurists relied on to correct the actions of Islamic insurance companies from invalidity, and 
then to explain the practical applications practiced by both the Jordan Islamic Bank and the Islamic 
Insurance Company Limited – Jordan. 

Keywords:  Jurisprudence rules; Cooperative Insurance; Contemporary applications. 
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