
 الباب األول  

 ملقدمة ا .أ
اليت تعرتف هبا مجيع    اإلنسانإن توفري اخلدمات الصحية هي حق لكل  

ابألعمال  الذي لواله ملا استطاع القيام   اإلنسان. وهي تعترب رأس مال 1البلدان

اليومية، والنشاطات املختلفة. فالصحة اجليدة ركن من أركان احلياة الطيبة، وهي  

على   مقدورا  يكون  لن  بدوهنا  املقاصد    اإلنساناليت  حىت  هبا  إال  وااللتفات 

. ولكن هناك عوائق 2ألجلها، والسعي يف هذه احلياة   اإلنسانالكربى اليت خلق  

 ية. اإلنسان وخماطر تعرتض احلياة

وهذه املخاطر خيوف نفسا وماال، وقد تلحق به األضرار اليت ال متكن   

. ورغم  اإلنسانانفصاهلا وال ابتعادها من احلياة البشرية ألهنا ملتصقة بوجود  

وابت األضرار  اجتناب  فلجأ  عأن  صعبة،  وجود   اإلنسان ادها  عن  حبث  إىل 

األمان  لتحقيق  طرقا  التأمني  فأخذ  واملصاعب،  األضرار  لتحفيف  املخرج، 

 والسالمة على احلياة.

 
1   Negara Miskin  Hak Atas Kesehatan Bagi WargaIgusti agus bagus CKN, ayu putu laksmi D “

Di Singapura Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Internaisonal”, dalam kertha negara, Vol.3, 
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(diakses 11 April 2020) 
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وإن الكالم عن التأمني له أمهية هامة يف احلياة اليت يعيش فيها اإلنسان  

يف قلق دائم على وجود األضرار واألخطار اليت يتعرض هبا، ومن الواضح أن  

موقف اإلنسان على اجتاه األضرار واألخطار مل يكن سلبيا، وقد بذل اإلنسان  

لفة، فبالتايل مازالت  منذ وقت بعيد أن يبتعد عنها، ومينع وجودها بطرق خمت

ببحث عن  اإلنسان  يدفع  زاد تعرضا عليه، وكل هذه  بل  األخطار تالحقه 

 طرق حتميه يف نفسه وماله وتعوض له يف خسارته.  

ندونيسيا التأمني منذ أن دخل القرن التاسع عشر من خالل إلقد عرفت  

ن التأمني  ، فتطور العديد م3التأمني السكين األصلي والتأمني يف عصر اهلولندا 

العام التأمني اإلسالمي يف  التقليدية، مث ظهر  ويف   4م   1992 على األشكل 

ويف اتريخ   بشكل أكرب.  التأمني الصحي االجتماعي الوطينبدأ نشأة    2014

بدأت احلكومة اإلندونيسية ابلتعاون مع وزارة الصحة   2014من يناير    01

التأمني   هدفو ،  5التأمني الصحي االجتماعي الوطين  علىاإلندونيسية ابلقيام  

على تلبية االحتياجات  تحقيق الكايف لكل مشارك أو فرد من أفراد األسرة  الهو  

 
3   -di-asuransi-perkembangan-dan-sejarah-https://www.cermati.com/artikel/mengenal
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ل اإلندونيسية  دفعتالذي    هذا  . 6سياندونيإسكان  األساسية  على   احلكومة 

مستوى    االختاذ لرفع  خمرجا  الوطين  االجتماعي  الصحي  الشعب  التأمني 

 اإلندونيسي.

لرفع   مسؤولية كبرية  تتحمل  إندونيسيا  احلكومة  فإن  هذا  من  انطالقا 

يبني لنا وظيفة احلكومة،    45مستوى الصحة على اجملتمع حيث أن الدستور

: " أن احلكومة تتحمل مسؤولية يف توفري مرافق  3الفقرة    33املادة    وذلك يف

العامة للمجتمع املناسبة ومرافق اخلدمة    45، ومن الدستور  7الرعاية الصحية 

ورخاء جسدي "    28H للمادةاملعدلة   العيش  احلقوق يف  له  لكل شخص 

ول وروحي ،ويف املسكن ، ويف احلصول على بيئة جيدة وصحية و كذلك احلص

 .8على اخلدمات الصحية"

مشكلة كبرية للغاية. ومن مث فإن    احلكومة تواجهال تزال  ورغم ذلك  

لسنة   40هي إبصدار القانون رقم الدولة يف حلول األضرار  اجلهود اليت بذلت

بشأن    2011لسنة    24والقانون رقم    ،نظام الضمان االجتماعيبشأن    2004

 
6   , diakses (2 Februari prinsip-dan-tujuan--http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/asas

2019) 
  bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan:45الدستور   7

dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 
8   Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan 

http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/asas--tujuan-dan-prinsip


 

 

الضمان   تنظيم  القوانني  9الوطن  االجتماعيهيئة  هذه  وكل  أجل  ،  إجاد من 

 التأمني الصحي االجتماعي الوطين. نظام  حتقيق

يئة تنظيمية على شكل قانوين أبساس التعاون  ه  لقد أنشأت احلكومة

الرحبية،  تباديلال للنقل، واحلكم، واالنفتاحغري  والقابلية  إلزامية،  ة،  واملشاركة   ،

  نتائج الضمان االجتماعي لتطوير الربانمج ولصاحل املشاركنيوالوالية، فضالً عن  

تهم يف مجيع جمتمعات إندونيسيا على مشارك  تطلبوكذلك أن احلكومة ت  .فيه

، تكلم يف  أمر واجب لدى اجملتمع   فصار  التأمني الصحي االجتماعي الوطين،

املتعلقة ابلتأمني   6املادة    2013من عام    12ك قرر رئيس اجلمهورية رقم  ذل

 .10الصحي 

عن   الوطينواألمور  االجتماعي  الصحي  القرارات    جتري  التأمني  وفقا 

 اخلالف  ظهر  والقوانني اليت أصدرت احلكومة من أجله، وبعد مرور تطبيق التأمني

األمور  فتغري  الوطين  فيه،  االجتماعي  الصحي  التأمني  أن    يف  جملس   أصدر منذ 

 العلماء ومجعية النهضة فتوا عن هذا التأمني. 

 
9   , hal: 1, ”BPJS Kesehatan, Supply, dan Demand Terhadap Layanan KesehatanNovijan janis, “

, diakses (12 April 2020)https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_bpjs.pdf 
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التأمني الصحي االجتماعي   عنفتوا    جملس العلماء اإلندونيسي  أصدر  وقد

  عن تصور  فضال  بشريعة اإلسالم على شكله العام،  امل يكن مطابق  الوطين، أبنه

 العالقة القانونية والعقد بني الطرفني.تطبيق التأمني على 

أن  و  التأخر يف سداد  يكونصورته  للعاملني ابألجرة،   ستحقات امل  حالة 

  3٪ شهراي من إمجايل املسامهات املتأخرة ملدة  2فتفرض هلم غرامة إدارية قدرها  

مع إمجايل املسامهات املستحقة على   قصى. مث يتم دفع الغرامة اباللتزامأشهر كحد أ

العاملني من غري   لغري  ستحقات صاحب العمل. ويف حني أن التأخر يف سداد امل

٪ شهراي من إمجايل املسامهات املتأخرة  2تفرض هلم الغرامة املتأخرة بنسبة    األجرة

، اختصارا من 11أشهر كحد أقصى مع إمجايل الرسوم املستحقة   6عن السداد ملدة  

ال   التأمني الصحي االجتماعي الوطين هذا أبن تطبيق الضمان االجتماعي من قبل

. واستنادا إىل هذا مع وفقا لفتوى جملس العلماء ريعة اإلسالميةيتوافق مع مبادئ الش 

حتتوي على عناصر من الغرر   املستحقات اإلندونيسي، فإن الرسوم املتأخرة لدفع  

 والراب. 

 
 ,IjyIjtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI V keputusan komisi B2 Masa’il Fiqhiyah Mu’asirah  : انظر  11

Tahun 2015, Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS kesehatan (Fatwa Tahun 2015), 
, 2015.pdf-Tahun-V-Ulama-Ijtima-s/files/fatwa/Hasilcontent/upload-http://mui.or.id/wp

diakses (12 April 2020)  

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf


 

 

لقد ذلك،  رسوم    بينما  عن  نتائج  العلماء  هنضة  التأمني  أصدرت 

  قرار املؤمتر الوطين الثالث والثالثون اليت نصت على أن "   الصحي. وذلك يف

عقد الوفق الشريعة اإلسالمية، ويدخل يف    التأمني الصحي االجتماعي الوطين

 . 12" وينالتعا

فالنتيجة من تتبع اخلالف أبن اخلالف يدور يف شأن التأمني الصحي 

اإلسالمية أم كان فيه حيتاج  هل هو مطابقا وفق الشريعة   االجتماعي الوطين

نظام التأمني الصحي االجتماعي الوطين. وهذا ما جيعل   بعض إصالحات على

التأمني الصحي   الناس يشعرون بضيق الصدر والرتدد يف أخذ االشرتاك على 

االجتماعي الوطين وعدم االطمئنان يف استخدام التأمني الصحي االجتماعي  

 .13الوطين

وهذا اخلالف جعل وجهات نظر الناس سلبيا على تطبيقه يف احلياة  

اليومية، رغم أن هؤالء حيتاجونه إىل استخدامه حلصول على املرافق الصحية يف 

( من منطقة جنوب آتشيه املشركة  Sarditiإندونيسيا مثل ما جر على شردييت )

 
 ,Penerbit: Lembaga Ta’lif 33 NU-Hasil Mukhtamar ke-HasilNahdhotul Ulama Indonesia ,  انظر:   12

Wan Nashyr PBNU, Jakarta Pusat Tahun 2016Hal: 115, Cet: 2, 
, diakses (12 April 2020)http://nahdlatululama.id/blog/2018/05/07/41995/ 

13   akses  di  bpjs.html,-haramkan-mui-isu-panik-jangan-https://www.umy.ac.id/masyarakat
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جلمعة املاضية،  يلة ال تقص قصة يف وهي  يف التأمني الصحي االجتماعي الوطين

يف املنزل، لذا أخذته العائلة على   اجلسم  ال يطاق  شعر والدي فجأة ابلصداع

 األمل د.  ساوانج للصحة العامة إلجراء فحص  الفور إىل غرفة الطوارئ يف مركز

 .14من املعاجلةملزيد  احلاج حوليياوان

الذي   هذا  وقوع ومجيع  طرق  عن  يف حبث  فيه  مهتم  الباحث  جعل 

الفريقنيناخلالف بي وحبث عن    وحبث عن احللول بني املؤيد واملعارض فيه. ا 

نظرا ألمهيته،    ،والدراسة فيه تكون دراسة مقارنة   ذلك. كيف موقف الناس يف

 . يف استخدامه لدفع الشبه على أعوام الناس

وابلتايل فإن املشاكل اليت تواجهها الباحث جيب أن تكون كثرية فيمكن  

التأمني الصحي ومن مشكالهتا هي: هل    طريق املقارنة. فك قيودها بسهولة عن  

له أثر سليب أو إجايب؟ وهل احلكومة يراعي املصلحة العامة   االجتماعي الوطين

التأمني الصحي االجتماعي  ؟ هل  التأمني الصحي االجتماعي الوطينيف تطبيق  

؟  التأمني الصحي االجتماعي الوطين؟ وكيف نتعامل هذا  محالل أم حرا  الوطين

 وما احللول يف هذا اخلالف؟

 
14    -jkn-peserta-menjadi-ragu-jangan-https://anteroaceh.com/news/masyarakat

kis/index.html  2020أبريل  14تم استرجاعه 
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املوضوع   هذا  إىل  الباحث  تقدم  الصحي )حكم  وهلذا  التأمني 

هنضة   ومجعية  العلماء  جملس  بني  الوطين  مقارنة العلماءاالجتماعي  .  دراسة 

ويسأل هللا أن يعينه يف حتقيق ما يريد به من القيام هبذا البحث. ويسأل هللا أن  

ميزان حسناته يوم القيامة. وصلى هللا على نبينا حممد  خيلص نيته وأن جيعله يف 

 واله وصحبه أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

 صياغة مشكلة البحث  . ب
البحث  القضية كثرية، واستنادا من خلفية  البحث حول هذه  فتساؤالت 

 وضع الباحث حبثه يتكون من األمور التايل:

العلماء .1 جملس  منهجية  هو  هن   اإلندونيسي  ما  يف ضومجعية  العلماء  ة 

 ؟التأمني الصحي االجتماعي الوطين  فتوامها عن

أ .2 هي  االتفاق  ما  العلماء أوجوه  جملس  ذهب  ما  بني  االختالف    و 

العلما  اإلندونيسي هنضة  يفومجعية  االجتماعي    ء  الصحي  التأمني 

 ؟الوطين

 هذه اخلالف؟ وقوف أماماليت ميكن  املواقفوما هي  .3



 

 

 أهداف وفوائد  . ت
أن قام الباحث بشرح اخللفية، وحتديد صياغة املشكلة، فأهداف بعد  

 هذا البحث ما يلي:

التأمني  معرفة األدلة جملس العلماء ومجعية هنضة العلماء يف استنباط أحكام   .1

 الصحي االجتماعي الوطين

البيان عن مدى أوجه االتفاق واالختالف بني ما ذهب إليه جملس العلماء   .2

 التأمني الصحي االجتماعي الوطين ومجعية هنضة العلماء يف البحث عن 

 معرفة طريقة اخلروج من اخلالف بني املؤيد واملعارض  .3

 العلمية التطبيقية فهي:  الفوائد وأما من

 التأمني وحكمهليكون البحث مرجعا لطلبة العلم يف  .أ

التأمني الصحي  التوضيح والبيان للمجتمع األندونيسي عن موقفهم على   .ب 

 االجتماعي الوطين 

 موافقا للشريعة اإلسالمية نا يالتوضيح للحكومة األندونيسية أن جيعل أتم .ت 

احللول عن قضية   .ث  إعطاء  البحث مفيدا يف  الصحي يصبح هذا  التأمني 

 نيسي بني أخذه وتركهعلى اجملتمع اإلندو  االجتماعي الوطين



 

 

 الدراسة السابقة  . ث
التأمني الصحي االجتماعي  ابلنسبة للدراسة السابقة اليت تناولت مسائل  

الباحث بعد أن قام ابلبحث عن الكتب أو الرسائل اليت كتبت يف   الوطين فإن 

 موضوع حبثه، جيد بعض الكتب واملقاالت اليت هلا عالقة مبوضوع البحث منها: 

سوال،   .1 شاكر  الكتاب:  2014حممد   ،asuransi syariah (life and general) 

konsep dan sistem operasionalي الكتاب  أبن  الكتاب،  نتيجة  عن .  تكلم 

مفهوم التأمني الشرعي وما فيه خلفا وحضرا ومن مث أبن مبادئ املعامالت اليت  

تقوم به التأمني هي احدى عشر مبدء ومنها التوحيد، وكثري من اآلايت القرآنية 

َأُهْم  تتعلق اليت عن املعاملة تدعو إىل وجود الباركة والتعبد إىل رب العاملني ﴿

نْ َيا َورَفَ ْعَنا  يَ ْقِسُموَن َرْْحََت رَب ِ  نَ ُهْم َمِعيَشتَ ُهْم ِف اْْلََياِة الدُّ َك ََنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ

بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدرََجاٍت لِيَ تَِّخَذ بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ُسْخِرًّيا َوَرْْحَُت رَبِ َك َخْْيٌ 

تُ ْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوََل َأْوََلدُُكْم َعْن  ًَّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل  ، ﴿15﴾ِمَّا ََيَْمُعونَ 

ًَّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ، ﴿ 16﴾ِذْكِر اَّللَِّ َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْْلَاِسُرونَ 

مِ نَي اْلبَ ْيَت  ََل ُتُِلُّوا َشَعائَِر اَّللَِّ َوََل الشَّْهَر اْْلََراَم َوََل اْْلَْدَي َوََل اْلَقََلِئَد َوََل آ
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تَ ُغوَن َفْضًَل ِمْن َرّبِ ِْم َوِرْضَواًًن َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َوََل ََيْرَِمنَُّكْم   اْْلََراَم يَ ب ْ

َشَنآُن قَ ْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َأْن تَ ْعَتُدوا َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِ   

تَ عَ  َوََل  َشِديُد  َوالت َّْقَوى  اَّللََّ  ِإنَّ   َ اَّللَّ َوات َُّقوا  َواْلُعْدَواِن  ْثِْ  اْْلِ َعَلى  اَونُوا 

، ومنها العدل، ومنها الظلم، ومنها التعاون وهو من املبادئ املهمة  17﴾ اْلِعَقابِ 

ووجه التشابه االختالف   .18يف تفاعل املعاملة وغري ذلك من مبادئ املعاملة

التعاون غري أن  بني حبثي وحبثه، أن كالمها يب التأمني وهو  حث عن مقاصد 

منظور   تطبيقه يف  الوطين وكيف  االجتماعي  الصحي  التأمني  يبح عن  حبث 

العلمي  2016حسن املبارك،    اإلسالم.  Kontroversi asuransi di، البحث 

Indonesia Telaah fatwa majelis ulama idonesia (MUI) tentang Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).   نتيجة البحث، أبن البحث يتكلم

العلماء   التأمني الصحي عن    اإلندونيسيعن مناقشة مزيد عن فتوى جملس 

، وذاك يثري إىل اخلالف بني املؤيدين م  2015يف العام    االجتماعي الوطين

بوظيفته حنو احلكومة كاملقرتح، يقدم   اإلندونيسي   واملعارضني. فمجلس العلماء

موافق حنو الشريعة   التأمني الصحي االجتماعي الوطينسؤاال إىل احلكومة: هل  

 
 2المائدة   17
18   ep dan sistem operasional. gema insani Asuransi Syariah (Life and General): konsSyakir sula. 

pers: jakarta. Hal 722. 



 

 

إذا أتخر    ٪2اإلسالمية؟ نظرا عن تفريض الغرامة على مشرتك التأمن بنسبة  

. ووجه  19، ودخول الغرر فيه التأمني الصحي االجتماعي الوطينيف دفع رسوم 

التأمني الصحي التشابه االختالف بني حبثي وحبثه، أن كالمها يبحث عن حكم  

، غري أن حبثه يبحث مزيد من التفاصيل حول مراجعات االجتماعي الوطين

التأمني يف منظور اإلسالم وفق فتوى جملس العلماء، وأما الباحث يبحث حول 

 ارنة بني املؤيد واملعارض.مع الق  التأمني الصحي االجتماعي الوطيناحللول يف  

الفقه اإلسالمي وأدلته. لوهبة الزحيلي، قال أبن التأمني التقليدي يدخل فيه   .2

أن   حيث  الشرع،  منعه  الذي  الغرر  يف  عقد  منه  املؤمن  اخلطر  وقوع  حال 

، مث وفقا من حتليل الباحث 20املستقبل مل يكن واقعا وذلك يدخل يف الغرر 

ال بد   التأمني الصحي االجتماعي الوطينوالضرر يزال، و أبن الغرر من الضرر  

زالة الغرر وتطبيق إأن ميشي مع الشريعة. وأما الفرق: يتكلم يف هذا البحث عن  

 لدى اجملتمع.  التأمني الصحي االجتماعي الوطينالتأمني اخلاص أعين 

على    ص دراسة يف قانون التأمني اجلزائري، قال أبن الـتأمنياالتأمني على األشخ .3

يصري خمرجا يف  ااألشخ أنه  البشرية، حيث  اجملتمعات  أمهية كربى يف  له  ص 

 
19   Husni mubarak, kontroversi asuransi; Telaah fatwa majelis ulama indonesia (MUI) tentang 

badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS), vol. 12, no 1, Mei 2016, H 105 -130. 
   455 - 459، صـ :  1996، بيروت: دار الفكر الفقه اإلسالم وأدلته ي، انظر: وهبة الزهيل  20



 

 

. مث  21حلول ضرورة االجتماعية واحلاجة الصحية، وأنه حيرك حاجة االقتصادية 

التأمني على اجملتمع أمر هام، وهو يرفع املستوى  من حتليل الباحث أبن    وافق

ر يف الدولة فالبد أن ميشي  الصحي يف الدولة وحيرك االقتصاد، وغم أن له دو 

االختالف   أوجوه  يف  يدور  البحث  هذا  أن  الفرق:  وأما  الشريعة،  وفق  مع 

 واالتفاق بني مؤيده ومعارضه. 

أغسطس    1  –  5نتائج املؤمتر الثالث والثالثون جلمعية هنضة العلماء جبومبانج   .4

، وعن التأمني الصحي االجتماعي الوطينم. ومما ذكر فيه عن حكم  2015

يف البنوك التقليدية،    التأمني الصحي االجتماعي الوطينية يتم دفع رسوم  كيف

 . التأمني الصحي االجتماعي الوطينوعن مفهوم 

عام   .5 يف  العلماء  االجتماع جمللس  العلماء  2015نتائج  أبن جملس  م 

م عن  2011عام    24صدار القانون رقم  إب  ة يدعم احلكمة اإلندونيسي 

الوطين االجتماعي  الصحي  جبهود  التأمني  قامت  قد  احلكمة  ألن   .

جياد التأمني الصحي للمجتمع اإلندونيسي حىت صار  إوبوسع يف عن  

 
)مذكرة لنيل الشهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون   خص دراسة في قانون التأمين الجزائريا التأمين على األشانظر :     21
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أبن   ذلك  ومع  ميسورا.  سهلة  الصحية  املرافق  إىل  التأمني  وصوهلم 

 مني اإلسالمي.مل يكن مفهومه مطابقا للتأ الصحي االجتماعي الوطين

قدم الباحث الكتاب لشاكر سوىل ليكون مرجعا لفهم التأمني يف هذا   .6

مث نتائج املعتمر واالجتماع ملفهوم موضوع اخلالف بني املؤيدين   البلد 

 واملعارضني. 

ومن هذه الدراسة السابقة مل جيد الباحث فيه حبثا خاصا عن املقارنة بني 

العلماء وا الباحث أن يوضح مدى لحلول يف ذلك. ومــاجمللس  ن هذا، أراد 

اتفاق واختالف من كال املعارض واملؤيد مث اخلالصة النافع واملفيد من اخلالف  

 بني كال طرفني.

 إطار الفكري  .ج 
هذه موضوع من موضوعات التطبيقات الفقهية يف املعاملة املالية خاص عن 

مل يقر العلماء جبوازه،  التأمني. فالتأمني أتمينان منه الذي أجازه العلماء ومنه الذي  

ولذلك من أهم بذكر األسباب اليت أدت إىل حكم التأمني. وهذا جيعلنا يشعر  



 

 

بسهولة لدفعه. فإن الدواء يعاجل به املختصون من األطباء بعد معرفتهم الداء. ولو  

 نظران من هذه لوجدان أهم األسباب يف البحث مما يلي:

 22صل طمأنينة النفس وزوال اخلوف أن مفهوم التأمني هو لغة: من أمن وهو أ .أ

واألمن ضد اخلوف. اصطالحا: هو وسيلة ملواجهة املخاطر اليت يتعرض هلا  

 .23يف كيانه أو أمواله يف مرحلة من احلياة اإلنسان

فالعلماء يقسمون التأمني إىل النوعني ومها التأمني التعاوين والتأمني التقليدي.  .ب 

 .24التقليدي خالف ذلك فالتأمني التعاوين جائز وأما 

 التأمني التقليدي/ التجاري له أسباب اليت منعه الشرع ا وهي الغرر الراب.  .ت 

من برانمج احلكومة ألجل رفع مستوى   التأمني الصحي االجتماعي الوطين .ث 

 صحة اجملتمع وابلتايل أهنم حباجة إليه. 

أنه    التأمني الصحي االجتماعي الوطين ولقد أصدر جملس العلماء فتوا عن   .ج

 صالح حىت ميشي مع الشريعة. حباجة إىل اإل

 
 هـ   1412عام:  1بريوت: دار القلم، ط:  ،  القرآن املفردات يف غريب ب األصفهاين، ائالراغ  22

 . املوقع:  نون ا مفهوم وتعريف التأمني يف القورود فخريز    23
(https://www.mohamah.net/law/ ا الق –يف    –التأمني   –تريف   - و-مفهوم)نون/  

 السابق املصدر   24
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  التأمني الصحي االجتماعي الوطين فنتائج املؤمتر مجعية النهضة يذكر أبن   .ح

 تعاون وأنه مطابق مع الشريعة.على أساس ال

 منهج البحث  .ح 
 على املنهج الوصفي التحليلي واملقارن وبيان ذلك:  حيثهيسلك الباحث 

عن  الوصفي .1 احلكومة  قرار  الباحث  استقراء  وهو  الصحي  :  التأمني 

ستقراء أقوال جملس العلماء ا، مث  2014يناير    1من    االجتماعي الوطين 

حول    اإلندونيسي العلماء  هنضة  االجتماعي  ومجعية  الصحي  التأمني 

 ، مث تتبع أقوال الفقهاء عن التأمني بشكل العام.الوطين

املنهج التحليلي: وهو أن يستنبط الباحث من أقوال الفقهاء واجلمعيتني  .2

 بطريقة ربط بني املقدمات والنتائج. 

التأمني  حول  منهج املقارن: وهو أن يقارن الباحث أقوال كال اجلمعيتني   .3

حيث أنه   للحصول على أهداف البحث. الصحي االجتماعي الوطين 

حكم   استنباط  يف  اخلالف  مسألة  حبث  الصحي يقوم  التأمني 

العلماء   اإلندونيسيون وبه اختلف العلماء    االجتماعي الوطين  )جملس 

آخر   اإلندونيسي والتقريب  ومنعه.  بني جوازه  العلماء(  ومجعية هنضة 



 

 

التقريب الفقهي الذي من ضمن حبوثه أحكام فقهية  يستخدم فيه هو  

 اليت يرجع إليها جملس العلماء ومجعية النهضة. 

 نوع البحث  .خ 
كتبية أو  املاملعلمات    على  استعمل الباحث حبثه حيث اعتمد الباحث  

يتعلق ابملوضوع، لذا اعتمد   والبياانت املساعدة عما إجياد كل من املعلمات  هو 

إلمتام   واملسرحة  احملققة  والكتب  هبا  املتعلقة  الكتب  وبقراءة  املكتبية  بدراسة 

   ماته.و مصادره ومعل 

 مصادر البياًنت  . د
نتائج اجتماع  دمها الباحث هي  ومصادر البياانت األساسية اليت استخ 

للعام   اخلامس  العلماء  هنضة  2015جملس  مؤمتر  ونتائج  الثالث  ،  العلماء 

االجتماعي والعشرون الصحي  ابلتأمني  يتعلق  عنما  اإلندونيسية  والقوانني   ،

واملصادر    ما وهذه    الوطين، ابلبحث  مباشرة  مباشرةو تتعلق  تتعلق  ال  أو    اليت 

ال واملقاملصادر  وشروحاهتا  واألحاديث  الفقه  مثل كتب  وبعض ل ثانوي  الت 

 رض والتأمني. الكتب املتعلقة هبذا واملوضوع حول التعا



 

 

 مجع البياًنت  . ذ
والثانوية.   األساسية  املصادر  على  االطالع  هو  البياانت  مجع  وكيفية 

وطريقة حتليل البياانت ما يلي: مجع البياانت وتفصيلها، وتصفيتها، ومقارنتها  

ويف األخري يقوم الباحث بشرح وجوه االتفاق واالختالف بني ما ذهب جملس  

التأمني   اإلندونيسيالعلماء   البحث يف حكم  نتيجة  مث  العلماء  ومجعية هنضة 

 الصحي. 

 ُتليل البياًنت   .ر 
احملتوى  حتليل  يسمى  ما  بطريقة  البياانت  لتحليل  الباحث  استخدم 

(Content analysis  مع مقارنتها وحتقيقها عما ورد من كتب الفقه ومت استنتاجها )

 :التايلك  ذلك  يسريو  وعرضها بشكل علمي

العلماء    االعتماد على -1 التأمني ونتائج اجتماع جملس  توثيق األقوال يف 

 ومؤمتر هنضة العلماء. اإلندونيسي

واحلرص على استقراء الكتب يف نقطة األوىل مث يقوم إبفراد معلوماهتا  -2

مث   الشرعي  والتأمني  التقليدي  ابلتأمني  الصحي املتعلقة  التأمني 

 ورتبها ترتيبا.   االجتماعي الوطين



 

 

، مع بيان اخلالف  التأمني الصحي االجتماعي الوطينما    إصدار املسألة -3

 فيه

 خطة البحث .ز 
 الباب األول: 

وفيه املقدمة، وفيه خلفية البحث، صياغة مشكالت البحث، أهداف 

 وفوائد، الدراسة السابقة، اإلطار الفكري، منهج البحث وخطة البحث.

 الباب الثاين: 

فيه يتعرض الباحث إىل الكالم عن التوطئة العامة حول التأمني الصحي 

االجتماعي الوطين، ويتضمن ثالثة فصول، يف يتكلم الفصل األول: التأمني، مث 

التأمني يف اإلسالم مث األدلة الشرعية للتأمني اإلسالمي، مث الفرق بني التأمني 

الثاين   الفصل  أما  اإلسالمي.  والتأمني  العلماء التقليدي  جملس  عن  يتكلم 

الفصل  العلماء اإلندونيسي، والرأية والرسالة. وأما  اإلندونيسي، ونشأة جملس 

ونشأة العلماء،  هنضة  مجعية  عن  يتكلم  والرأية    الثالث  العلماء.  هنضة  مجعية 

 والرسالة

 

 



 

 

 الباب الثالث 

التأمني الصحي االجتماعي  حكم    يعرض الباحث يف هذا الباب عن

، ويتضمن ثالثة  ومجعية هنضة العلماء  اإلندونيسي  جملس العلماء بني  الوطين

الفصل األول: املقدمة يف حكم  التأمني الصحي االجتماعي  فصول: يف  

العلماء   جملس  عند  الوطين  الصحي  أتمني  حكم  الثاين  الفصل  الوطين، 

اإلندونيسي ومجعية هنضة العلماء أبن هذا ثالثة  مباحث: املبحث األول  

املبحث الثاين:  اإلندونيسي، و تنباط احلكم عند جملس العلماء عن طرق اس

األدلة حلكم التأمني الصحي االجتماعي الوطين عند جملس العلماء واملبحث 

 اإلندونيسي. الثالث نتيجة حكم التأمني عند جملس العلماء

التأمني الصحي االجتماعي  الفصل الثالث يتكلم عن حكم  أما يف  

العلماء. وله ثالثة مباحث:  الوطين عند مجعية هنض املبحث األول عن ة 

املبحث الثاين: األدلة حلكم ، و طرق استنباط احلكم عند مجعية هنضة العلماء

العلماء هنضة  مجعية  عند  الوطين  االجتماعي  الصحي  واملبحث   ، التأمني 

 . الثالث نتيجة حكم التأمني عند مجعية هنضة العلماء

 الباب الرابع 



 

 

واالتفاقات يف  االختالفات  الباحث عن  الباب سيعرض  يف هذا 

 عن  الفصل األولحكم التأمني بني جملس العلماء، وله ثالثة فصول: يف  

يف   العلماء  هنضة  ومجعية  اإلندونيسي  العلماء  جملس  بني  االتفاق  أوجوه 

أوجوه االختالف    عن  الفصل الثاينالتأمني الصحي االجتماعي الوطين، و 

الوطين  التأمنييف   االجتماعي  الصحي  العلماء  بني  اإلندونيسي   جملس 

 ومجعية هنضة العلماء، والفصل األخر اخلروج من اخلالف مستحب.

 الباب اْلامس
عن   الباحث  فيه  يذكر  اخلامتة  واالقرتاحات، وهو  البحث،  نتائج 

 .مراجع البحث، واملالحق، وخامتة  والتوصيات من الدراسة

 .مراجع البحثواملالحق، و، خامتة  دراسة


