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 ندوة عاملية حول التأمني التعاوني من خالل نظام الوقف
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .مد وآله وصحبه أمجعني:ومهاسي احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل

 

 متهيــد

هو رديف العمل املرصيف اإلسالمي ما زال حيتاج إىل املزيد من التنظري  وبعد، فإن التأمني التكافيل الذي

والتأصيل الرشعي، ألنه ـ حتى اآلن ـ ما زال اجلدل فيه قائًام بخالف العمل املرصيف اإلسالمي الذي 

 :والسبب يف ذلك أمران مها ) حسب التعبري املستخدم يف اجلرح والتعديل عند املتحدثني ( جاوز القنطرة 

حداثة العهد بتطبيق التأمني اإلسالمي واملحدودية يف اإلقبال عليه وتسليط األضواء الكاشفة  

 .ألساسه، وتعاظم التشويش عليه بسوء نية أو بحسن نية 

ن بني التأمني اإلسالمي والتأمني التقليدي تشاهبا يف اإلجراءات والتنظيم، ومتاثال يف أاألمر الثاين  

ملستأمن، بالرغم من الفروق اجلوهرية يف ماهية كل منهام واألساس النتيجة التي هي محاية ا

 .والتكييف الذي ينطلقان منه 

 :ثم إن التأمني التكافيل له أساسان يقوم عليهام ومها 

 .اإلسالميةالتزام التربع، وقد كثرت األبحاث فيه وتطبيقه هو الشائع يف املؤسسات التأمينية  

وقد أحسن املعهد صنعًا  .تطبيقاتهاملزيد من األبحاث فيه ودراسة  الوقف، وهو ما زال بحاجة إىل 

 .فيهابإتاحة املجال لدراسته من خالل ندوة خمصصة له، وهذا البحث إسهام 

من خالل املؤمترات  هوعسى أن تسهم اجلهود الناشطة أخريًا يف جتلية حقيقة التأمني التكافيل، بأساسي

 .يقها بقرارات املجامع ومعايري املجالس الرشعية واملحاسبية والندوات واألدبيات التي يتم توث
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٢ 

 معنى التكافل ومرشوعيته

 :التكافلمعنى 

ومنه قوله صىل أصل التكافل يف اللغة من الكفالة، وهي الضامن، للديون، أو االلتزام باحلفظ والرعاية 

 ."وفرق بينهامبإصبعيه  شارأأنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا ـ و"اهللا عليه وسلم 

وهذا  .لآلخر منهم ضامن كال أنومقتىض صيغة التكافل التي هي صيغة للمشاركة بني طرفني أو أكثر 

اصطالحي فالتكافل قيام جمموعة باالشرتاك يف نظام يتيح هلم التعاون يف حتمل الرضر الواقع :افلالتكهو 

 .ه من أقساط عىل أحدهم بدفع تعويض مناسب للمترضر من خالل ما يتربعون ب

 

 :مرشوعية التكافل 

لتعاون عىل الرب والتقوى، وذلك للنصوص الرشعية التكافل،ال ختفى مرشوعية التكافل بشتى الصور 

  )١(� ْثِم َواْلُعْدَوانِ  َتَعاَوُنوا َعَىل اإلِ َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقَوى َوالَوَتَعاَوُنوا  �التي حتث عليه، ونكتفي منها بقوله تعاىل 

نني ممثل املؤ" وقوله  )٢("واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه : " وقوله عليه الصالة والسالم 

بالسهر واحلّمى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد  يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد 

")٣(   . 

  )٤(جلب املصالح ودرء املفاسد :منها ويستند التكافل من خالل التأمني إىل قواعد رشعية معتربة، 

 .، وما ورد من نصوص يف احلث عىل التعاون لقدر اإلمكان، والرضر يزابدفع يوالرضر 

 الخ...الرشيعة بأحكام كثرية حتقق التكافل ، مثل الزكاة، والنفقات، وحتمل العاقلة للديات  توقد جاء

                                                 
 . ٢املائدة اآلية سورة )١(

ريـاض الصـاحلني رقـم (من نفس عن مـؤمن كربـة : أخرجه البخاري ومسلم، وهو جزء من حديث طويل أوله )٢(

٢٥٠. ( 

 ) .٣/١٣٢الفتح الكبري ( أخرجه مسلم وأمحد يف املسند )٣(

وان مل يكـن فيهـا إمجـاع وال نـص وال قيـاس " املصالح واملفاسـد  عن) ٣٢٧قواعده ( يقول العز بن عبد السالم )٤(

الواجب حتصـيل املصـالح وتكميلهـا وتعطيـل  إن" ويقول ابن تيمية "خاص، فإن فهم نص الرشع يوجب ذلك 

 ) .٢٨/٢٨٤جمموعة الفتاوى  ٠املفاسد وتقليلها 
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٣ 

 بعض السوابق اإلسالمية للتأمني التكافيل

 :شعريني يف السفر واحلرض فل األتكا ـأ 

إن :" اهللا عليه وسلم  شعرى ريض اهللا عنه قال النبي صىلأخرج البخاري ومسلم عن أبى موسى األ

زو، أو قل طعام عياهلم باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد ثم غاالشعريني إذا أرملوا يف ال

 . )١(نا منهماقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسوية، فهم منى وأ

 : )يف السفر(تكافل أبى عبيدة بن اجلراح  ـب 

لقد تم تطبيق ذلك أيضًا من أبى عبيدة بن اجلراح ريض اهللا عنه كام رواه البخاري ومسلم عن جابر بن 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعث بعثًا قبل الساحل، فأّمر عليهم أبا عبيدة  أنعبد اهللا ريض اهللا عنهام 

اح وهم ثالثامئة وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد بن اجلر

يًال حتى فني فلم يكن يصيبنا إال لذلك اجليش فجمع كله، فكان مزودي متر، فكان يقوتنا كل يوم قليًال ق

ثم انتهينا إىل البحر فإذا : ل لقد وجدنا فقدها حني فنيت قا: وما تغني مترة ? فقال : مترة، فقال حمدثه 

ثم أمر أبو عبيدة بضلعني . فأكل منه ذلك اجليش ثامين عرشة ليلة ) اجلبل الصغري ( حوت مثل الظرب 

  )٢(امبا، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت حتتهام فلم تصبهصمن أضالعه فن

 :بقولهيف ا( النْهد أو املخارجة  ج ـ

، ثم يأكل هذا بعضًا وهذا )املخارجة(يف السفر وخلطها ويسمى أيضًا  إخراج القوم النفقات: النْهد 

وقد تتفق  ،والذي يظهر يل أن أصله يف السفر: بعضًا جمازفة، وليس هذا من الربا يف يشء قال ابن حجر 

 " .ومنه فعل االشعريني  ،رفقة فيصنعونه يف احلرض

الطعام ، والنْهد والعروض ، وكيف قسمة ما  باب الرشكة يف:" وقد عنون البخاري هلذا احلديث بقوله 

 .  )٣(يكال ويوزن جمازفة أو قبضة قبضة، ملا مل ير املسلمون يف النْهد بأساً 

 

                                                 
 . ١٦٢٦اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان رقم )١(

 ) . ٥/١٢٩فتح الباري ( البخاري صحيح .)٢(

 ٦/٥٥البن حجر  الباريوفتح  ١١/٥١رشح الكرمانى للبخاري .)٣(
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٤ 

 :وجه االستدالل هبذه النامذج 

ألحد األساتذة الباحثني كالم جيد يف االستئناس أو االستدالل هبذه السوابق الثالث حيث يستخلص 

هو حمض التعاون ) من اشرتاك مجاعة من الناس بأسهمهم( القصد األسايس من جمموعها أنه حني يكون 

والتكافل والقيام بتوفري رضورات كل منهم فإنه جيوز حينئذ أن يشرتكوا بأسهم متساوية إذا توافر لكل 

منهم ذلك كام يف إنشاء النْهد أو بأسهم غري متساوية إذا مل يتوافر ذلك لظروف املجاعة أو السفر أو 

، ويف كافة احلاالت جيوز التسوية فيام حيصلون  )١(مها، كام يف حديث االشعريني وحديث أبى عبيدةنحو

 .عليه كام يف احلديثني املشار إليهام آنفًا، أو التفاوت يف ذلك كام يف النْهد 

ألن ويف ذلك كله ليس هناك جمال للكالم عن الغرر أو الربا أو نحومها مما تبطل معه عقود املعاوضات، 

 .وى والقيام بحاجة الضعيف تقتعاون املجموع عىل الرب وال التكافليةالقصد من إنشاء الرشكة 

وواضح أنه يف حديث االشعريني وحديث أبى عبيدة أن املسامهة ليست متساوية والذي حصل عليه كل 

اوت بعضه مع متساوية والذي حيصل عليه كل منهم يتفمنهم متساٍو مع اآلخر، أما يف النْهد فاألسهم 

لكن األمر يف ذلك كله ال يقاس بمقياس الرشكات والقسمة يف حمض املعامالت التي يراد هبا . بعض 

 .تنمية املال والكسب الذايت والتجارة

روطها ومنعها يف الربويات .األموروليس املراد هبذا القسمة املعروفة يف كتب  :النوويولذا يقول 

 . )٢(ام املراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساهتم باملوجودواشرتاط املساواة وغريها وإن

 

 :التشابه بني تلك النامذج والتأمني التكافيل 

ينشأ التجمع فيه أيضًا بقصد التكافل يف جرب ما يصيب األفراد بام حيقق هلم ) أو التباديل ( التأمني التعاوين 

نهم، فليس فيه تسوية بني ما يعطى وما رضوراهتم عن طريق إسهام اجلميع بأسهم معينة يؤدهيا كل م

 .يأخذ كل منهم 

                                                 
 . ٥/٤ضمن املوسوعة العلمية للبنوك ج  ١٣٧حممد البلتاجي حسن . عقد التأمني من وجهة الفقه اإلسالمي د.)١(

 .رشح صحيح مسلم للنووي .)٢(
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٥ 

فقصد التعاون والتكافل واضح يف هذا النوع من التأمني كام هو واضح يف حديث االشعريني وحديث 

وعدم التسوية بني ما يأخذ كل منهم وما يعطي واضح . أبى عبيدة وما مل ير املسلمون فيه بأسا من النْهد 

 .يف مجيع هذه األمور 

والتجارة ـ .وتكافلوواضح جدًا من جمموع ذلك أنه ملا كان قصد التعاون والتكافل والرب وليس الربح

ريني هذا مل يثر يف ذهن أحد كالم عن الغرر والربا واملقامرة، مع أنه مقطوع به أن بعضهم وراء فعل االشع

أن قصد التعاون والرب يغتفر  يقدم القليل وحيصل عىل الكثري بالنسبة ملا قدمه، فدل ذلك يف وضوح عىل

ومن ثم مل يصح ما قدمه جموزو التأمني التجاري من قياسه عىل ما هو بر . معه ما ال يغتفر يف املعامالت 

 .وتعاون وتكافل 

فهو يدل أعظم ) فهم منى وأنا منهم ( أما قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن فعل االشعريني 

 .سنة النبي صىل اهللا عليه وسلم وهديه افق متاما مع يشء،األشعرالداللة عىل أن التكافل 

اهللا عليه وسلم مؤاخاته بني املهاجرين واألنصار ملا قدم املهاجرون من مكة إىل  ومعلوم أن من فعله صىل

 .املدينة وليس بأيدهيم يشء ، وكان األنصار أهل األرض والعقار فقاسموهم 

 

 :التأمني التكافيل  اهلدف من

مني اإلسالمي أو التكافيل ــ عىل اختالف األسس التي يقوم عليها هيدف إىل تقديم اخلدمة التي التأ

بطريقة تعاونية مرشوعة خالية من الغرر املفسد ) حامل الوثيقة (يقدمها التأمني التقليدي للمستأمن 

يًا أو جزئيًا لتكوين ، وذلك بتقديم املستأمن اشرتاكات متربعًا هبا كل املحظوراتللعقد والربا وسائر 

حمفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الرضر املؤمن ضده، وما يتحقق من فائض بعد 

 . )محلة الوثائق( التعويضات واملصاريف واقتطاع االحتياطيات يوزع عىل املستأمنني 
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٦ 

 بتطبيقاته املختلفة األسس التي يقوم عليها التأمني التكافيل

الكالم عن األسس  املستهدف وهو نظام التأمني التكافيل عىل أساس الوقف يستلزم بحث املوضوع إن

 وذلك باإلشارة إىل بعض البيانات املمهدة للموضوع اإلسالمي ليها التأمنيع ماملختلفة التي قا

 .تلك األسسواستعراض 

مجيعها تنطلق من والغرض من هذه اإلشارة التأكيد بأن هناك مساحة واسعة لألمور املشرتكة وأهنا 

الذي يمثل زمرة من العقود والترصفات، وهو مفرتق الطريق بني نظام التأمني التكافيل ) التربع (مفهوم 

 .بينهامحيث دعت احلاجة إلبراز أهم الفروق  ،ونظام التأمني التقليدي

 .واملضاربةمني التكافيل هي التربع والوقف أواألسس التي يقوم عليها الت

( طريق  نعقد اهلبة حمل اتفاق بني املذاهب الفقهية، أو مبدأ التربع عاملنظمة و) اهلبة (عن طريق التربع  /١

 .املالكياملقرر يف املذهب ) التزام التربع 

مع التربع عىل الوقف نفسه بام ال يكون  )الذي هو من عقود التربعات(الوقف التربع عن طريق إنشاء  /٢

 .وقفاً 

 نفردت به الرشكات املاليزية، وهو ثم هناك أساس آخر ا

عن تلك  الفائضاملضاربة، باعتبار الرشكة مديرة ألعامل التأمني عىل أساس املضاربة نظري حصة من  /٣

 .نزاععن عملية االستثامر فإن تطبيق املضاربة فيها ليس حمل  وخيتلف هذااألعامل، 

التزام التربع وال مناقشة إقامته عىل أساس  البحث التوسع يف التأمني عىل أساسوليس من أغراض هذا 

لتربع رشط الغتفار :الطرفنيلذا سيكون عامد البحث ما يتعلق بالتأمني عىل أساس الوقف  .املضاربة

 :الغرر

أن ومع . الرشكة أو املستأمنني : هو االحتامل والرتدد بني حصول الرضر وعدمه ألحد الطرفني ) الغرر(

ل عىل الغرر أيضًا لكنه مغتفر فيه، ألن الغرر يفسد املعاوضات دون التربعات مني اإلسالمي يشتمأالت

  . لعدم ترضر املتربع له من وجهة النظر الرشعية إن مل حيصل عىل املتربع به
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٧ 

و فيام بني املستأمنني أنفسهم، وهم كيان واحد هيدف .متعارضةىل أن الغرر يف التأمني اإوجتدر اإلشارة 

املستأمن والرشكة، .متعارضةفالغرر ) غري التعاوين(رتكة، أما يف التأمني التقليدي لتحقيق مصلحة مش

 .متعارضةومها طرفان مصلحتهام 

مني اإلسالمي عىل أساس التربع يتضح من تنازل املستأمن عن مجيع أو بعض االشرتاك أإن قيام عقد الت

عليقًا ألصله يصح التعليق فيه ، سواء كان تاملستأمنني بحسب احلاجة، والتربع املقدم منه لصالح جمموع 

ستغرق التعويضات االشرتاكات بأكملها وحتقق فائض يتم توزيعه عىل املستأمنني ت أو لكميته، فإذا مل

 .فيكون التربع منهم باالشرتاكات جزئيًا 

 

 والوقف االلتزام بالتربع للتكافل عىل أسايس مبدئي إيضاح

 : االلتزام بالتربع التأمني اإلسالمي عىلبناء  /١

التأمني اإلسالمي أو التكافيل عىل أساس التزام التربع، هو تربع يلزم به املستأمن نفسه، فهو امللتزم، أما 

امللتزم له فهم جمموعة املستأمنني املالكني ملحفظة التأمني، وهم معينون بالوصف، وهو كوهنم مشرتكني 

 .ء معه مأمورًا به وال يقىض به عند االمتناع فيها فانتفى عدم التعيني الذي يكون الوفا

وهذا االلتزام هو القسط الذي يشرتك به املستأمن وهذا االلتزام غري معلق، فهو منجز يقع أثره بمجرد 

اإلقدام عىل االشرتاك كام أن الصيغة فيه رصحية فهي الكتابة التي هلا حكم اللفظ، وقد سبق اعتبار كل ما 

 .نفسه بالتربع يدل عىل إلزام الشخص 

أما ما حيصل عليه املستأمن املترضر فهو أيضًا التزام بالتربع من حمفظة التأمني التي هي شخصية اعتبارية 

وامللتزم له هو . وهو التزام معلق عىل وقوع الرضر املؤمن منه وحتقق الرشوط وانتفاء االستثناءات 

 .املستأمن املترضر 

 :وقف بناء التأمني اإلسالمي عىل ال /٢

التأمني اإلسالمي أو التكافيل عىل أساس الوقف هو تربع بالوقف الذي هو أحد صور التربعات، خيرج 

به الواقف ما تربع به عن ملكه وحيبسه من حيث األصل، مع حتديد ما ترصف فيه غلة ذلك األصل، مع 

ىل الوقف بديل عن التربع استخدام مبدأ التربع عىل الوقف نفسه وأنه ال يكون وقفا مثله وهذا التربع ع

 . باالشرتاكات 



 ندوة عاملية حول التأمني التعاوني من خالل نظام الوقف

 
٨ 

ما حيصل عليه املستأمن املترضر فهو استخدام ملوارد الوقف بحيث ترصف فيام وقفت عليه من خالل  أما

 .الوقفدفع التعويضات من غلة الوقف واملال املتربع به عىل 

 

 بااللتزام بالتربع أو الوقف أثر التعويضات عىل تكييف التأمني التكافيل

تربع ، التزام ال( من األساسني ن التعويض املدفوع من حمفظة التأمني إىل املترضر من املستأمنني عىل أي إ

ىل معاوضة، وذلك لوحدة الطرف يف االلتزام بالتربع إهو تربع أيضًا فال تتحول به العالقة ) أو الوقف

 .ألطراف مؤمن أيضًا وألن الوقف عقد تربع حمض هذا من حيث ا وفكل مستأمن ه

وجود التعويض وعدمه فإنه أمر احتاميل منوط بالرضر، فليس التعويض هنا ثوابًا أو عوضا  :واخلالصة

ليصلوا إىل إعطاء التأمني اإلسالمي صفة املعاوضة ويسووا بينه وبني التأمني عن اهلبة، كام تصور البعض 

 .التقليدي 

و عن التربع عىل الوقف وهو ما يميزه أيضًا عن اهلبة ثم إن التعويضات ختتلف يف املقدار عن االشرتاك، أ

 .يف العوض عنها التكافؤ مع اهلبة برشط العوض، إذ يشرتط

مني التكافيل عىل أساس التزام التربع ـ بعد دفع أأما الفائض التأميني الذي يوزع عىل املستأمنني يف الت

ىل صيغة االلتزام التي إروفات والعموالت وتكوين االحتياطيات ـ فإنه يستند ـات وسداد املصـالتعويض

كام أنه عىل هذا األساس ال يتناول . ىل تربع املستأمنني بكل أو بجزء من القسط بحسب احلاجة إتشري 

الذم ما يعاد إىل املستأمن من تربعه ألنه ليس هبة حمضة تنقطع صلة الواهب هبا فيكون العود فيها 

 .ذمومًا، بل هو التزام بالتربع منظم بام حيدد من الرشوط م

 

 :واخلالصة 

عويض عند :يأيتأن تبادل التزام التربع الذي يتم من خالل التزام املشرتك بالقسط، والتزام حمفظة التأمي

غري وقوع الرضر ال جيعل العملية معاوضة ملا سبق من فروق، وألن االلتزام بالتربع من املستأمن ناجز 

 .معلق، يف حني آن التزام التربع بالتعويض من املحفظة التزام معلق، فهو احتاميل قد يقع وقد ال يقع 



 ندوة عاملية حول التأمني التعاوني من خالل نظام الوقف

 
٩ 

قد يندرج يف املعاوضة إذا كان ناجزًا من طرفني ) االلتزام بالتربع (وسبب إبداء هذه املالحظة أن 

 :ذلك وجعله من هبة الثواب فقال  مستقلني وقد نبه احلطاب إىل

زام الذي هو من باب هبة الثواب هو من باب اجلعل لغريه، ألنه من باب املعاوضة فيطلب يف االلت" 

املوت والفلس قبلها كام يف بطل تم إال باحليازة، ويباليشء امللتزم به أن يكون معلومًا ال غرر فيه كام أنه ال ي

 . )١(سائر التربعات

 

 إقامة التأمني التكافيل عىل أساس الوقف

 :مني عىل الوقف عدة قضايا تتعلق بأحكام الوقف وهي ـ بإجياز ـ ما يأيت ا التأسيس للتأيعتمد هذ

من جواز وقفها )احلنابلة  املالكية ، وبعضواحلنفية،(فقهاء وقف النقود، طبقًا ملا ذهب إليه مجهور ال /أ

ممن نقل عنه يرصف الربح احلاصل منها عىل املوقوف عليهم حسب رشوط الوقف وووأهنا تدفع مضاربة 

تلميذ زفر صاحب أيب حنيفة كام أهنا يمكن وقفها  األنصاريذلك اإلمام الزهري، وحممد بن عبد اهللا 

 . )٢(لإلقراض

واستدلوا لذلك . كان الوقف عاما، أو اشرتط لنفسه االنتفاع مع اآلخرين  إنانتفاع الواقف بوقفه  /ب

 . )٣(الء املسلمنيبوقف عثامن ريض اهللا عنه بئر رومة مع جعل دلوه كد

 . )٤(ح الوقفصاله للوقف ال يكون وقفًا، بل هو مملوك للوقف يرصف للموقوف عليهم، وملع بما يترب /ج

 .)٥(باتفاق الفقهاء .تنقطعال بد يف الوقف أن يكون جلهة ال  /د

 

                                                 
 ٢٢٧و  ٦٩حترير الكالم، للحطاب )١(

لبخـاري، كتـاب الوصـايا، وصـحيح ا ٧/١١للمـرداوي  واإلنصاف ٦/٢١ومواهب اجلليل  ٦/١٩فتح القدير )٢(

 بحث الشيخ حممد تقي العثامين املقدم إىل ندوة الربكة السادسة والعرشين وينظر ،  ٣١الباب 

 . ٦/١٩٣واملغني البن قدامة  ٢/٣٩٨أخرجه النسائي والرتمذي ـ والفتاوى اهلندية )٣(

 . ٣/٢٩١واخلانية  ٢/٤٦٠لفتاوى اهلندية ا)٤(

 . ٦/٢١٤املغني البن قدامة )٥(



 ندوة عاملية حول التأمني التعاوني من خالل نظام الوقف

 
١٠ 

 )١(تطبيق صيغة الوقف عىل التكافل

 :ىل أساس الوقف بالشكل اآليت وعىل أساس هذه املبادئ، يمكن إنشاء صندوق التأمني ع

وقًا للوقف وتعزل جزءًا معلوما من رأس ماهلا يكون وقفا عىل .لوقفتنشئ رشكة التأمني اإلسال /١

ويكون . املترضرين من املشرتكني يف الصندوق حسب لوائح الصندوق، وعىل اجلهات اخلريية يف النهاية 

يبقى هذا اجلزء املعلوم من النقود مستثمرًا باملضاربة، ذلك من باب وقف النقود الذي مّر كونه مرشوعًا ف

 .وتدخل األرباح يف الصندوق ألغراض الوقف 

إن صندوق الوقف ال يملكه أحد، وتكون له شخصية معنوية يتمكن هبا من أن يتملك األموال  /٢

 .لذلكويستثمرها ويمّلكها حسب اللوائح املنظمة 

 .اللوائحيف عضوية الصندوق بالتربع إليه حسب  إن الراغبني يف التأمني يشرتكون /٣

ما يتربع به املشرتكون خيرج من ملكهم ويدخل يف ملك الصندوق الوقّفي، وبام أنه ليس وقفا، وإنام  /٤

هو مملوك للوقف كام يف املبدأ الثالث من مبادئ الوقف، فال جيب االحتفاظ بمبالغ التربع كام جيب يف 

تستثمر لصالح الصندوق، وترصف مع أرباحها لدفع التعويضات وأغراض الوقف النقود املوقوفة، وإنام 

 .األخرى

تنص الئحة الصندوق عىل رشوط استحقاق املشرتكني للتعويضات، ومبالغ التربع التي يتم به  /٥

االشرتاك يف كل نوع من أنواع التأمني وجيوز أن يتم تعيني ذلك عىل احلساب االكتواري املعمول به يف 

 .كات التأمني التقليدية رش

املشرتكون من التعويضات ليس عوضا عام تربعوا به، وإنام هو عطاء مستقل من  ما حيصل عليه/ ٦

صندوق الوقف لدخوهلم يف مجلة املوقوف عليهم حسب رشوط الوقف، كام سبق أن الواقف جيوز له 

اع ليس عوضا عن الوقف الذي تقدم االنتفاع بوقفه إن كان داخال يف مجلة املوقوف عليهم، وهذا االنتف

 .به 

حيث إن الصندوق الوقفي مالك جلميع أمواله بام فيه أرباح النقود الوقفية والتربعات التي قدمها  /٧

املشرتكون مع ما كسبت من األرباح باالستثامر، فإن للصندوق الترصف املطلق يف هذه األموال حسب 

                                                 
 .، مرجع سابقللقايض الشيخ حممد تقي العثامين) تأصيل التأمني التكافيل عىل أساس الوقف ( بحث ينظر )١(



 ندوة عاملية حول التأمني التعاوني من خالل نظام الوقف

 
١١ 

ما شاء بشأن ما يسمى الفائض دوق أن يشرتط عىل نفسه فللصن. ه الرشوط املنصوص عليها يف لوائح

ما قد حيدث من النقص يف السنوات املقبلة، وجيوز أن .التأمنيالتأميني فيجوز أن يمسكه يف الصندوق ك

يشرتط عىل نفسه يف اللوائح أن يوزعه كله أو جزءًا منه عىل املشرتكني وربام يستحسن أن يقسم الفائض 

سم حيتفظ به كاحتياطي، وقسم يوزع عىل املشرتكني لتجلية الفرق امللموس بينه وبني ق: إىل ثالثة أقسام 

التأمني التقليدي بشكل واضح لدى عامة الناس، وقسم يرصف يف وجوه اخلري إلبراز الصفة الوقفية 

وهذا ما اختاره صندوق التأمني لرشكة التكافل يف جنوب أفريقيا التي طبقت صيغة . للصندوق كل سنة 

 .الوقف يف عمليات التأمني 

جيب أن ينص يف رشوط الوقف أنه إذا صّفى الصندوق فإن املبالغ الباقية فيه بعد تسديد ما عليه من  /٨

التزامات ترصف إىل وجه غري منقطع من وجوه الرب، وذلك عمال باملبدأ الرابع من مبادئ الوقف التي 

 .سبقمهدناها فيام 

 . نشئ الوقف تقوم بإدارة الصندوق واستثامر أمواله إن شـركة التأمني التي ت /٩

للوقف، فتجمع هبذه الصفة التربعات وتدفع  يةً متولة الصندوق فإنام تقوم الرشكة هبا بصفتها أما إدار

التعويضات وتترصف يف الفائض حسب رشوط الوقف، وتفصل حسابات الصندوق من حساب 

 .أجرة  الرشكة فصال تاما، وتستحق لقاء هذه اخلدمات

وأما استثامر أموال الصندوق، فيمكن أن تقوم الرشكة به كوكيل لالستثامر فتستحق بذلك أجرة، أو 

 .تعمل فيها كمضارب، فتستحق بذلك جزءًا مشاعا من األرباح احلاصلة باالستثامر 

 وقت واحد متولية للوقف ومضاربة يف أمواهلا يف كون الرشكةأنه ال مانع من  وقد استظهر الشيخ العثامين

برشط أن تكون املضاربة بعقد منفصل وبنسبة من الربح تنقص ولو قليًال عن نسبة ربح املضارب يف 

فيمكن أن تقاس عليه املضاربة وإن مل يرد يف كالم الفقهاء برصاحة ولئن  )١(السوق بام يزيد عىل أجرة املثل

فيمكن أن يكون أحد مديري الرشكة أو كان هناك شك يف مجع الرشكة بني تولية الوقف وبني املضاربة، 

أحد موظفيها متوليا للوقف بصفته الشخصية، ويستأجر الرشكة إلدارة الصندوق بأجر، وبدفع إليها 

 .األموال لالستثامر عىل أساس املضاربة 

                                                 
 . ٢/٤٢١الفتاوى اهلندية، )١(



 ندوة عاملية حول التأمني التعاوني من خالل نظام الوقف

 
١٢ 

تكسب الرشكة عوائد من ثالث جهات أوالً باستثامر رأس ماهلا، وثانيًا  أنوعىل هذا األساس يمكن 

 .املضاربةدارة الصندوق، وثالثًا بنسبة من ربح بأجرة إ

وإن هذه الصيغة طبقتها رشكة تكافل  .الوقفهذه باإلمجال أسس لتطوير التكافل باستخدام صيغة 

العملة الرائجة يف ( فيًا بمبلغ مخسة آالف راند .بالتربعاتإن هذه الرشكة أنشأحيث جنوب إفريقيا بنجاح 

ود قانوين مستقل ال متلكه الرشكة وال املشرتكون، وإن املشرتكني يتقدمون .املستقبلوالص) تلك البالد 

ومن رشوط هذا الوقف أنه يعوض أرضار املشرتكني حسب لوائحه وإن الرشكة املنشئة  .بالتربعاتإليه 

 .  )١(من التربعات نظري إدارهتا للصندوق% ١٠للوقف تأخذ 

ركة تقدم ــاملوجودة فيه مل تكف للتعويضات، فإن الشوإذا وقع نقص يف الصندوق بحيث إن املبالغ 

أما إذا حصل الفائض فإن . دد القرض بالفائض يف املستقبل ــــقرضًا بال فائدة إىل الصندوق الذي يس

يوزع عىل املشرتكني، والباقي حيتفظ به يف الصندوق عىل أساس كونه  ٧٥منه يدفع إىل وجوه الرب و% ١٠

 .احتياطياً 

 .ات يف سبيل اإلنشاء يف باكستان، عىل أساس صيغة الوقف وهناك رشك

 

 تأسيس التأمني عىل الوقفاعرتاض عىل 

 :مني التكافيل عىل الوقفأالرضير عىل إقامة التحممد األمني اعرتض الربوفسور الصديق 

ام هو مملوك للوقف أن ما يتربع به للوقف ال يكون وقفًا، وإن :املسألةاملبدأ الثالث الذي هيمنا يف  :قائالً 

 أوجاء يف الفتاوى اهلندية رجل أعطى درمهًا يف عامرة املسجد  .الوقفيرصف للموقوف عليهم وملصالح 

وإن كان ال يمكن تصحيحه وقفًا يمكن تصحيحه متليكًا عىل أن الوثائق،نفقة املساجد أو مصالح املسجد 

 .يرصف ملصالح الوقف ما يتربع به للوقف ليس وقفًا، وإنام هو مملوك للوقف، 

عىل قوله يرصف للموقوف عليهم، ألنه مل يأت بدليل عليها، وعبارة الفتاوى  الشيخ العثامين ال يوافق

اهلندية التي استشهد هبا مل يرد فيها الرصف للموقوف عليهم وإنام ورد فيها عامرة املسجد، ونفقة املسجد، 

 .ومصالح املسجد 
                                                 

كورا ، ومهـا مـن أبحـاث نـدوة الربكـة السادسـة العثامين ، وبحث األستاذ بالل جـا تقيينظر بحث الشيخ حممد )١(

 .والعرشين



 ندوة عاملية حول التأمني التعاوني من خالل نظام الوقف

 
١٣ 

أن ما يتربع به للوقف يرصف للموقوف عليهم فإن تأصيل التأمني عىل وما مل يأت الباحث بدليل عىل 

 .اض الذي أورده الربوفسور الرضير أساس الوقف ينهار أساسه انتهى  االعرت

 

 العرتاضجوايب عن ا

جاءت ألن املسألة ) مصالح املسجد( أرى أن عبارة الفتاوى اهلندية تصلح نفسها دليًال ألن عبارة 

ع للمسجد، فاملقصود رصف املال املتربع به عىل الوقف فيام يصـــرف فيه عائد الوقف مفروضة يف الترب

 .املتربع عليه فيعامل معاملة الوقف ولو مل يعترب وقفًا ـــ كام يف عبارة اهلندية 

ح فإن املتربع عليه هو املحفظة املنشأة ملصلحة محلة وثائق التأمني، مصال) مسألة التكافل الوقفي ( أما يف 

ذلك الوقف وهو الشأن يف كل وقف عىل أشخاص، بخالف الوقف عىل املسجد الذي هو شخص 

 " .فإثبات امللك للمسجد عىل هذا الوجه صحيح، فيتم بالقبض" اعتباري كام تشري إىل ذلك عبارة اهلندية 

فظة التكافل ? وإذا ولو مل يعترب هذا الفهم فأين يرصف املال املتربع به عىل النقود املوقوفة تتكون منها حم

فمن ) وهو أمر مل ينازع فيه الربوفسور الرضير( كان عائد تلك النقود املوقوفة يرصف إىل محلة الوثائق 

باب أوىل أن يكونوا هم املرصف للامل املتربع به عىل الوقف، ألنه تابع، وللتابع حكم املتبوع، حتى لو 

 .كان هناك اختالف بني طبيعتهام كام هنا 

التربعات املقيدة روعي فيها القيد وهذا التربع مقيد بأن يرصف يف التعويضات عىل محلة الوثائق ،  ثم إن

 .والتربعات قائمة عىل التوسعة كام هو معلوم، وال حرج يف ذلك ما دام  التربع عىل الوقف ليس وقفًا 

وصًا للشافعية أيضًا هذا، وقد بحثت يف كتب املذاهب األخرى عن مسألة التربع عىل الوقف فوجدت نص

ومل أجد نحوها لغريهم، وفيام ييل تلك لنصوص متهيدًا الستخالص ما يؤيد الفهم الذي أوردته بشأن 

مجيع ما ذكرناه يف حرص املسجد ونظائرها هو إذا كانت : عبارة الفتاوى اهلندية قال النووي يف الروضة 

فيجوز بيعه عند واهب، وقبله الناظر  هبه لهموقوفة عىل املسجد أما ما اشرتاه الناظر للمسجد، أو و

أما إذا وقفه فإنه يصري . هذا إذا اشرتى الناظر ومل يقفه ) أي النووي ( خالف، ألنه ملك قلت  الباحلاجة 

 . )١(رى عليه أحكام الوقفجتوقفًا قطعًا، و

                                                 
 . ٥/٣٥٨الروضة ..)١(



 ندوة عاملية حول التأمني التعاوني من خالل نظام الوقف

 
١٤ 

ال احلرص املوقوفة .  واحلرص املوهوبة أو املشرتاة للمسجد تباع للحاجة" وقال القايض زكريا األنصاري 

 ..)١(كسائر املوقوفات فلو ذهب مجاهلا ونفعها بيعت إذا كانت املصلحة يف بيعها 

أن شجر املسجد  ـ بعد أن قررـل ما اشرتاه الناظر ثم وقفه، ثم قال .الصاحلاتامل( وجاء يف احلاشية قوله 

مة النفع، وبني جواز بيع حرص املسجد الفرق بني امتناع بيع الشجرة العاد:  ـــ باع العادم النفع ال ي

املوقوفة ونحوها أن حرص املسجد ال يمكن االنتفاع هبا إال بذهاب عينها بخالف الشجر وبتقدير أن ال 

تصلح إال لإلحراق فالفرق إمكان حتصيل املقصود منها من غري بيع بالرصف عىل املوقوف عليه بخالف 

 .ف إليه حرص املسجد فإنه ليس فيها موقوف عليه ترص

أنه لو " بخالف حرص املسجد، فإنه ليس فيها موقوف عليه ترصف إليه " ويستدل من آخر هذه العبارة 

عليهم، وكذلك احلكم  ونكان هناك موقوف عليه ـ كام يف وقف النقود عىل محلة الوثائق ـ فإن رصفها يك

 .فيام كان تابعًا ملا صار مملوكا للوقف بالتربع به عليه 

 

 ... الذي بنعمته تتم الصاحلات احلمد هللا

                                                 
 . ٤٧٥و ٢/٤٧٤الب طسنى املطالب رشح روض الأ)١(


