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 ملخص

ظهرت الحاجـة إلـى التـأمين مـع تطـور الحيـاة المعاصـرة،   
واحتيج إلى أسلمة النمـاذج التـأمين التقليديـة القائمـة لقيامهـا 

ها للغـــــرر الكثيـــــر المفســـــد علـــــى مبـــــدأ المعاوضـــــة وتضـــــمن
للعقــود، وذلــك مــن حيــث وجــود التعــويض مــن عدمــه، ومــن 

ولمــــا كــــان الغــــرر مفســــدًا لعقــــود . حيــــث مقــــدار التعــــويض
المعاوضـــــة، لكنـــــه مغتفـــــر فـــــي عقـــــود التبـــــرع عنـــــد بعـــــض 

، فقـــد احتـــيج، ألســـلمة التـــأمين، إلـــى ســـلب صـــفة iالمـــذاهب
يشـمل المعاوضة عنه وٕادخاله في دائرة التبرعات، وهـي مـا 

وسبيل ذلـك هـو بحمـل . الصدقة والهدية والوقف ونحو ذلك
على التبـرع، أي التبـرع االشتراكات التي يدفعها المشتركون 

إلــى صــندوق خــاص يســمى صــندوق التــأمين، تشــرف عليــه 
لكـــن هـــذه الهيكلـــة ال تســـلب صـــفة  .وتـــديره شـــركة التـــأمين

المعاوضــة عــن مبــدأ التــأمين وال تخلــو مــن بعــض المثالــب 
ي قد تنقض شرعيته، فضًال عن تبنـي مؤسسـات التـأمين الت

اإلسالمية لبعض ممارسات التـأمين التقليـدي التـي تتنـاقض 
يبـرز . مع هـذه الهيكلـة وتلغـي الفـوراق حقيقـًة بـين التـأمينين

هذا البحث مثالب نماذج التأمين القائمة، ويقترح في مسعاه 
الـب الهيكلـة لتأطير التأمين إسالميًا هيلكًة جديدة تتالفى مث

القائمـــة، مركـــزًا فـــي ذلـــك علـــى الجانـــب العملـــي مـــن عمـــل 
  .التأمين، وهو ما لم توله الهيكلة القائمة األهمية الكافية
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Abstract 
   Conventional (commercial) insurance 
involves an intolerable magnitude of 
gharar (uncertainty), and hence its 
prohibition in Shariah. In order to 
Islamize insurance, it needs to be 
reconstructed on different basis so that 
the inherent uncertainty associated with 
the concept of insurance will not 
invalidate its contracts. This is thought 
to be doable only if the commutative 
nature (mu’awada) of insurance is 
converted into donation (tabarru’); 
deeming the contributions of the policy 
holders as mutual donations, with the 
Takaful company being only responsible 
for the administration of the Takaful fund 
as well as the Takaful operations. 
Nevertheless, the existing Takaful 
structures, which supposedly adopt the 
said methodology, still have unresolved 
Fiqh issues. These issues pertain to the 
underlying concept of Takaful being 
genuinely of donation nature, and also 
to the applications and practices of 
Takaful being capable of substantially 
ascertaining their differences from those 
of the conventional insurance. The 
paper comes to scrutinize the existing 
Takaful structures and highlight their 
shortcomings in an attempt to outline a 
new sound model, with a special 
emphasis on its practicalities and 
applications.  
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