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املقدمة :
ِ
ادلبعوث رضبةً للعادلُت ،وعلى
احلمد ﵁ رب العادلُت ،وبو نستعُت ،والصالة والسالم على نبينا األمُت،
آلو وصحبو والتابعُت ،ومن اىتدى هبديهم إىل يوم الدين  ،وبعد :
إن التطور والتقدم يف سلتلف جوانب احلياة الذي يشهده العامل على مر العصور ؛أدى إىل ظهور الكثَت
من ادلستجدات والنوازل اليت تستدعي البحث والنظر فيها من الناحية الشرعية  ،إذ أن أحكام الكتاب
والسنة ثابتة زلصورة متناىية ،أما القضايا واحلوادث غَت متناىية  ،بل ىي يف تزايد كبَت ،وأىل العلم
الشرعي اجملتهدون ىم الذين يبنون أحكام النوازل وادلستجدات اليت تنزل باألمة يف كل عصر ،ومن ىذه
النوازل (التأمُت الصحي) ،الذي يعترب من األنظمة الصحية ادلهمة اليت تعمل على خدمة قطاع كبَت من
ادلواطنُت وتقدم أفضل مستوى من اخلدمات الصحية ذلم،وتؤمن تكاليف الرعاية الصحية،وربسن
مستوى اخلدمات الطبية ادلقدمة،إال أن احلاجة دعت العلماء ادلعاصرين إىل البحث يف ضوابطو
الشرعية،وإرساء قواعد فقهية اجتهادية لو،بسبب ظهور متغَتات جديدة أثرت على وضع اخلدمات
ونظرا
الصحية وطرق تقدديها،وضبلت بعض اجلهات على البحث عن بدائل ومنها التأمُت الصحيً ،
النتشاره يف الوقت احلايل وإقدام الناس عليو أردت أن أسلط الضوء على ماىيتو وبيان حكمو وما
يشوبو من أحكام سلتلفة  ،دلا لو من أثر اجيايب يف توفَت األمان وضباية األسرة من ادلخاطر واألمراض
ومسامهتو يف التنمية االقتصادية والثقافية للمجتمع،ومن الصعوبات اليت واجهتٍت خالل إعدادي لبحثي
قلة ادلصادر وادلراجع اليت تناولت التأمُت الصحي ،ومنها ما واجهٍت من ضيق يف الوقت وتعدد
التكاليف وااللتزامات ،فاحلمد ﵁  ،والشكر ﵁ ادلنعم جل وعال ،على توفيقو وتيسَته إصلاز ىذا
وآخرا  .ولقد اشتملت خطة البحث على مقدمة وسبهيد وفصلُت تضم
البحث؛ فالشكر لو أوالً ً

عددا من ادلباحث وذلك على النحو التايل:
ً

خطة البحث :
ادلقدمة .
التمهيد .
الفصل األول  :حقيقة التأمُت ويتناول مبحثُت ىي :

أحكام التأمُت الصحي يف الشريعة اإلسالمية
ادلبحث األول  :أنواع التأمُت .
ادلبحث الثاين  :حكم التأمُت .
الفصل الثاين  :ماىية التأمُت الصحي ويتناول أربع مباحث وىي :
ادلبحث األول  :نشأة التأمُت الصحي .
ادلبحث الثاين  :مفهوم التأمُت الصحي .
ادلبحث الثالث  :أنواع التأمُت الصحي وبيان حكمها .
ادلبحث الرابع  :التكييف الشرعي للتأمُت الصحي .
اخلاسبة .
الفهارس .
ادلصادر وادلراجع .
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المتهيد :
يعترب التأمُت بصورتو احلالية عقد حديث النشأة ووليد (القرن التاسع عشر ادليالدي) الذي رست فيو
قواعده،واكتملت فيو أشكالو ،إال أنو عرف منذ القدم عند الغربيُت ويف أوربا،فكان أول ظهور لو يف القرن
الرابع عشر ادليالدي يف ايطاليا،حيث وجد لو بعض األشخاص الذين يتعهدون بتحمل صبيع األخطار
البحرية اليت تتعرض ذلا السفن أو ضبولتها نظَت مبلغ معُت وىذا ما يسمى بالقرض البحري (التأمُت
التجاري) الذي اشتمل على صبيع أركان وخصائص العقد  ،رغم أنو يعترب من باب ادلقامرة البحتة ،مث
التمُت الربي الذي من صوره التأمُت من احلريق الذي كان
اسعا ،وأعقبو بعد مدة أ
انتشر يف أوربا
انتشارا و ً
ً

نتيجة للحريق اذلائل الذي أصاب لندن والتهم معظم مبانيها ،مث التأمُت من ادلسئولية ،ومع انتشار ادلصانع

واالخًتاعات ظهر التأمُت من احلوادث  ،مث التأمُت على احلياة ،وىكذا حىت مشل صبيع نواحي احلياة
كبَتا يف بالد الغرب وبالد الشرق حىت وصل إىل الدول اإلسالمية وتوغل فيها فأصبحت
وانتشر
ً
انتشارا ً

التمُت تؤمن األفراد من كل خطر يتعرضون لو يف أشخاصهم وأمواذلم ومسئويلاهتم  ،بل أصبحت
شركات أ
فالتمُت بصورتو احلالية مل يكن
التمُت  ،وبالرغم من ذلك أ
بعض احلكومات ذبرب رعاياىا على بعض أنواع أ
معروف عند الفقهاء ادلتقدمُت ،وإمنا مت إصدار أحكامو باجتهاد الفقهاء ادلعاصرين .
وفيما يلي بيان ملاهية التأمني :
 /1تعريف التأمني لغة  :التأمُت مصدر أمن يؤمن تأمينا وأمانا،قال ابن فارس يف ((مقاييس اللغة)):
((اذلمزة وادليم والنون أصالن متقاربان؛أحدمها :األمانة اليت ىي ضد اخليانة،ومعناىا سكون القلب،واآلخر
التصديق ،وادلعنيان _ كما قلنا_ متدانيان)) ،وديكن أن يرجع ادلعنيان إىل أصل واحد،وىو سكون
القلب،قال الراغب األصفهاين يف ((ادلفردات))((:أصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف)) .

.انظر :التأمُت وأحكامو،سليمان بن إبراىيم بن ثنيان ،ص(.)47_44
.مقاييس اللغة  ،مادة (أ م ن).
(.ادلفردات يف غريب القرآن)،الراغب األصفهاين،مادة (أ م ن)
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اصطالحا :اختلفت وتعددت تعريفات التأمُت باختالف اعتباراتو ورلاالتو،فقد مت تعريفو
 /2التأمني
ً

بأنو":نظام تعاقدي يقوم على أساس ادلفاوضة،غايتو التعاون على ترميم أضرار ادلخاطر الطارئة ،بواسطة

ىيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية "  ،وعٌرف بأنو ":التزام طرف
آلخر بتعويض نقدي يدفعو لو أو دلن يُعينو ،عند ربقق حادث احتمايل مبُت يف العقد،مقابل ما يدفعو لو
ىذا اآلخر من مبلغ نقدي يف قسط أو ضلوه" .
ومن ىذه التعريفات تتبُت األركان اذلامة اليت يقوم عليها عقد التأمُت،وىي كالتايل:
 .1اخلطر  :ديكن تعريفو بأنو" احلادث ا﵀تمل الوقوع ال يتوقف ربققو على إرادة الطرفُت وحدمها وعلى
سعيدا كالزواج
اخلصوص إرادة الطرفُت وحدمها وعلى اخلصوص إرادة ادلؤمن لو وىذا احلادث قد يكون ً
والوالدة وبقاء ادلؤمن لو على قيد احلياة ،ويف الغالب يكون العكس ،كاحلريق والسرقة والوفاة  ،ولذا يطلق
عليو لفظ الكارثة" .
ولشركات التأمُت شروط زلددة للتأمُت ضد األخطار وىي :
 .1أن تكون حادثة احتمالية أي غَت زلققة الوقوع .
 .2أن ال يتوقف وقوع احلادث دبحض إرادة أحد الطرفُت فالعنصر األساسي يف اخلطر ىو عنصر
االحتمال فإذا انتفى فسينتفي اخلطر وبانتفاء اخلطر تنتفي احلاجة لوجود التأمُت .
 .3أن يكون قابالً للتأمُت .
.4أن يكون اخلطر مستقبلي .
مشروعا غَت سلالف للقانون .
.5أن يكون اخلطر
ً
 .2قسط التامُت :مبلغ من ادلال يتفق عليو طرف عقد التامُت  ،يدفعو ادلؤمن لو إىل ادلؤمن ،مقابل تعهد
األخَت بدفع مبلغ من ادلال إىل ادلؤمن لو ،عند ربقق خطر أو حادث معُت .
والقسط نوعان  :قسط صايف وقسط ذباري .
 .3مبلغ التأمُت :ىو ما يتعهد ادلؤمن بدفعو إىل ادلؤمن لو  ،عند وقوع اخلطر أو احلادث ادلؤمن ضده ،وف ًقا
للعقد ادلربم بينهما .
 .نظام التأمُت،مصطفى الزرقاء،ص .19
.مرجع سابق،سليمان بن إبراىيم بن ثنيان ،ص.40
 .التأمُت الربي(دراسة ربليلية وشرح لعقود التامُت)،البشَت زىرة ،ص(.)84_83
 . 4انظر:مرجع سابق  ،سليمان بن إبراىيم بن ثنيان،ص()66_65

 .أحكام التأمُت يف القانون والقضاء،أضبد شرف الدين ،ص.222

.مرجع سابق ،سليمان بن إبراىيم بن ثنيان ،ص.68
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الفصل األول
حقيقة التأمين
ويشتمل على مبحثين :
المبحث األول:أنواع التأمين
المبحث الثاني:حكم التأمين
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املبحث األول :
أنواع التأمني :
نظرا إىل تشعب التأمُت وتعدد رلاالتو ،إضافة إىل احلاجة
يقسم أ
التمُت على اعتبارات سلتلفة متنوعة ؛ ً
ادلاسة لو يف الوقت احلاضر وفيما يلي تقسيماتو على اعتباراتو ادلختلفة :
التمُت باعتبار أطرافو :
أووً :تقسيم أ

التمُت باعتبار أطرافو إىل تأمُت تعاوين وتأمُت تقليدي وىي كالتايل :
ينقسم أ

التمُت التعاوين من أقدم الطرق والسياسات اليت استخدمها األفراد
التمُت التعاوين أو التباديل  :يعد أ
 .1أ
جملاهبة األخطار ادلشًتكة فيما بينهم  ،ويقوم ىذا النوع على وجود طرفُت يندرلان يف شخص واحد ،وىو
حامل الوثيقة ،وذلك على النحو التايل:
ِ
التمُت على مستوى معُت من
ادلستأمن أو ادلؤمن لو  :وىو حامل الوثيقة الذي حيافظ من خالل عقد أ
أ.
؛نظرا حلصولو على الفائض الذي يقابل الربح يف التأمُت التجاري  ،وذلك بوصفو
الثروة بأدىن تكلفة شلكنة ً
مؤمنا ؛ما جيعل تكلفة التأمُت متغَتة بالنسبة إليو .
ب .ادلؤمن  :وىو صبيع ضباة الوثائق  ،حيث إن األقساط ادلدفوعة من قبل العضو ادلتضرر ومن قبل باقي
األعضاء ىي مصدر التعويضات .
وتتحقق ادلعاوضة أو اإللزم وااللتزام ادلتبادل بُت حامل الوثيقة من جهة ،وبُت باقي ضبلة الوثائق من جهة
أخرى،كما يتم االشًتاك بُت صبيع ضبلة الوثائق يف ربمل عبء اخلطر .
وأعضاء شركة التأمُت التعاوين ال يسعون إىل ربقيق ربح ،بل إىل زبفيف اخلسائر اليت تلحق بعض
األعضاء،فهم يتعاقدون ليتعاونوا على ربمل مصيبة قد ربل ببعضهم ،فإذا زادت االشًتاكات على ما
حق اسًتدادىا،وإذا نقصت طولب األعضاء باشًتاك إضايف لتغطية
صرف من تعويض كان لألعضاء ّ
العجز  ،أو أنقصت التعويضات ادلستحقة بنسبة العجز .
التمُت لدى
التمُت التقليدي ىو النوع السائد الذي تنصرف إليو كلمة أ
.2التأمُت التقليدي  :يعد أ
إطالقها  ،وىو يقوم على وجود طرفُت منفصلُت عن بعضهما البعض ،ومها:
ِ
التمُت على مستوى ثروة
ادلستأمن أو ادلؤمن لو  :وىو حامل الوثيقة  ،الذي حيافظ من خالل عقد أ
أ.
.اخلطر والتأمُت ،د.سالمة عبد هللا ،ص.115
.التأمُت التكافلي من خالل الوقف،علي بن زلمد بن زلمد نور،ص(.)66_65
.مرجع سابق ،د.سالمة عبدهللا ،ص(.)114_112
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معُت بتكلفة ثابتة تتمثل يف قسط التأمُت .
التمُت ،وىو الذي حيصل منو االلتزام بالتعويض ،من
التمُت ،أو منتج خدمة أ
ب .ادلؤمن  :وىو شركة أ
ربمل اخلطر .
خالل ّ
ادلقاصة بُت ادلخاطر،فينتقل إليو عبء ّ

وتتحقق ادلعاوضة و اإللزم وااللتزام ادلتبادل يف ىذا النموذج بُت حامل الوثيقة من جهة  ،وبُت ادلؤمن وىو
شركة التأمُت من جهة أخرى  ،حيث يتم دبقتضى ادلعاوضة ربويل كامل عبء اخلطر تقريبًا من ادلؤمن لو
إىل ادلؤمن .
وادلؤمن يف ىذه احلالة ال خيلو من حالُت :
.1أن يكون ىيئة رحبية فيكون قصدىا ربصيل الربح من خالل احلصول على الفرق بُت أقساط التأمُت
وقيمة التعويضات وتكون غالبا يف شركات ادلسامهة .
.2أن يكون ىيئة غَت رحبية كالتأمُت االجتماعي الذي تديره احلكومات أو الشركات الالرحبية .
ثانيًا  :تقسيم التأمُت باعتبار موضوعو :

التمُت باعتبار موضوعو إىل تأمُت على األضرار وتأمُت على األشخاص وىي كالتايل :
ينقسم أ
التمُت على األضرار  :وىو عقد يتناول ادلخاطر اليت تؤثر يف ذمة ادلؤمن لو  ،والغرض منو تعويض
 .1أ
اخلسارة اليت تلحق ادلؤمن لو عند ربقق خطر معُت ،ويلتزم ادلؤمن بتعويض ادلؤمن لو عند حدوث اخلطر يف
التمُت ودعوى التعويض ضد اآلخرين
فعال ،وليس للمؤمن لو أن جيمع بُت مبلغ أ
حدود الضرر احلادث ً
مصدرا لإلثراء .
ادلسئولُت عن احلادث،وإال كان
ً

وينقسم إىل قسمُت :
أ .التأمُت على األشياء  :ويراد بو تعويض ادلؤمن لو من اخلسارة اليت تلحقو يف مالو عند ربقق خطر معُت ؛
كالتأمُت من احلريق والسرقة .
ب .التأمُت من ادلسؤولية  :وىو التأمُت من األضرار اليت تلحق بادلستأمن من جراء رجوع الغَت عليو
بادلسؤولية  ،وأىم صوره تأمُت ادلسؤولية الناشئة من حوادث السيارات أومن حوادث العمل .
التمُت على األشخاص :
 .2أ
ويتناول كل أنواع التأمُت ادلتعلقة بشخص ادلؤمن لو ،ويقصد هبذا التأمُت دفع مبلغ معُت للمؤمن لو عند
ربقق خطر معُت أو بلوغو سنا معينة،نظَت أقساط يدفعها ادلستأمن،وال يتأثر بالضرر الذي يصيب ادلؤمن
اعا متعددة  ،منها :
لو  .ويشمل أنو ً
.مرجع سابق،علي زلمد بن زلمد نور،ص(.)67_66
.التأمُت التعاوين و التكافلي بُت الفكر الوضعي والفكر اإلنساين)،د.زلمد سعدو اجلرف،ص88
.مرجع سابق ،علي زلمد مب زلمد نور ،ص.67
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التمُت أو
أ .التأمُت على احلياة  :وىو عقد يلتزم دبقتضاه ادلؤمن مقابل أقساط بأن يدفع لصاحب أ
لشخص ثالث مبلغًا من ادلال عند موت ادلؤمن على حياتو،أو عند بقائو حيا مدة معينة .
التمُت من احلوادث اجلسمانية :وىو عقد يلتزم دبقتضاه ادلؤمن بدفع مبلغ من ادلال إىل ادلؤمن لو يف
ب .أ
حال ما إذا أصابو يف أثناء ادلدة ادلؤمن فيها حادث جسماين  ،أو إىل ادلستفيد ادلعُت إذا مات ادلؤمن لو ،
ويرد لو مصروفات العالج واألدوية كلها أو بعضها حسب وثيقة التأمُت .
ج .التأمُت من ادلرض  :وىو قريب من التأمُت من احلوادث اجلسمانية،حيث يستحق ادلؤمن لو ادلبلغ إذا
أصابو مرض دفعة واحدة أو على أقساط،ورد لو مصروفات العالج واألدوية كلها أو بعضها حسب وثيقة
التأمُت.
ج .التأمُت من ادلرض  :وىو قريب من التأمُت من احلوادث اجلسمانية،حيث يستحق ادلؤمن لو ادلبلغ إذا
أصابو مرض دفعة واحدة أو على أقساط،ورد لو مصروفات العالج واألدوية كلها أو بعضها حسب وثيقة
التأمُت.

التمُت باعتبار ادلصلحة منو :
ثالثًا :تقسيم أ
وينقسم إىل تأمُت خاص وتأمُت اجتماعي :

فردا أو مؤسسة ويكون
 .1التأمُت اخلاص  :وىو ما يعقده ادلؤمن على نفسو من خطر معُت  ،سواء كان ً
اختياري من حيث ادلبدأ ،ولذلك فهو يتحمل وحده
الدافع إليو ىو الصاحل الشخصي ؛ ولذلك فهو
ّ
أقساط التأمُت .
 .2التأمُت االجتماعي  :وىو الذي تقوم بو الدولة غالبًا بقصد ضباية أصحاب الدخل ادلأجور وأُسرىم
عند عجزىم عن العمل أو بلوغهم سن التقاعد  ،أو الوفاة  ،أو حصول بطالة أو مرض أو أضرار عن
العمل  ،ويتميز بأنو إجباري  ،وأنو يشًتك يف دفع القسط مع ادلستفيد أصحاب العمل  ،والدولة اليت
تتحمل ىنا عبء األكرب .

ابعا
رً

:تقسيم التأمُت باعتبار اإللزام بو :

ينقسم إىل تأمُت اختياري وتأمُت إجباري :
أ .تأمُت اختياري :وىو الذي يقبل عليو األفراد من تلقاء أنفسهم خلدمة مصلحة من مصاحلهم دون أن
تلزمهم الدولة بذلك
ب .تأمُت إجباري :وىو التأمُت الذي يقبل عليو األشخاص بإلزام من الدولة من غَت اختيار  ،سواء كان
التأمُت لدى جهة عامة تقيمها الدولة،أو جهة خاصة .

 .انظر ،مرجع سابق ،علي بن زلمد نور ،ص(. )69_68
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املبحث الثاين :

حكم التأمني :

نظرا حلداثة التأمُت فقد اختلف العلماء يف حكمو على عدة أقوال منهم من قال باجلواز ومنهم من قال
ً

بادلنع مطلقا ومنهم من أجاز بعضو وحرم بعضو وذلك على النحو التايل :
القول األول  :أدلة ادلنع مطلقا :

.1أنو عقد يقوم على ادلقامرة والغرر ،ألنو عقد معلق على خطر تارة يقع وتارة ال يقع ،فهو قمار معٌت،
وألن كالً من طريف العقد ال يدري عند إنشائو ما سيأخذ وال ما سيعطي ،وبقدر ربح أحد الطرفُت يف
العقد تكون خسارة اآلخر ،فالعقد دائر بُت الغنم والغرم ،وىذا حقيقة عقد الغرر  .وقد هنى النيب  -صلى
هللا عليو وسلم  -عن بيع الغرر  ،فعن أيب ىريرة رضي هللا عنو قال  " :هنى رسول هللا  -صلى هللا عليو
حرم اإلسالم القمار  ،فقد قال تعاىل يف كتابو الكرًن ﴿ :يََٰٓأَيُّ َها
وسلم  -عن بيع احلصاة وبيع الغرر" وقد َّ

ش ۡل َ
اا َ ۡلٱ َ ۡل نَ ُن ِذ ۡل ٞس ِذ ِّما ۡلي َ َ ِذل ن َّل
ط ِذي فَٱ ۡل ت َ ِذبُن هُن نَ َعهَّل ُنك ۡل ت ُن ۡلف ِذه ُنح نَ
ن ُن
نَّل ِذييَ َ َا ُن َٰٓ ْا ِذ َّل َ ا ۡلن َ ۡل ُن َ ۡلن َ ۡل ِذ ُن َ ۡلٱ َ َ
[﴾٩٠ادلائدة]90:

.2أن فيو ربا،ألن التأمُت مبادلة نقود ( وىي أقساط التأمُت) بنقود أخرى( وىي التعويض) بدون تقابض
وال سباثل.ويف حال التأمُت على احلياة ربدد فوائد ربوية تدفع للمؤمن لو مع ما دفعو من أقساط إن بقي
حياً حىت هناية مدة العقدٌ .رد على ىذا الدليل بعدم التسليم ألمرين:
األول :أن ادلعاوضة حقيقة بُت نقود تدفع أقساطاً للمؤمن ومنفعة ىي ربملو تبعة الكارثة وضمانو رفع
أضرارىا ،فأحد البدلُت ىو منفعة وىي ليست من األموال الربوية.
والثاين :أن ما يدفعو ادلؤمن للمؤمن لو ليس بدالً عن األقساط بدليل أنو قد ال يدفع شيئاً يف كثَت من
حاالت االستدالل ألمكن وصف أي مقامرة بأهنا ربا.
.3أن فيو أكالً للمال بالباطل ،فادلؤمن يأخذ أقساط التأمُت بغَت مقابل إذا مل حيصل للمؤمن لو أي ضرر،
وهللا سبحانو وتعاىل يقول يف كتابو الكرًن َ ﴿ :يَٰٓأَيُّ َها َّللذِذييَ َ َا ُن ْا ََل ت ۡلَأ ُنكهُن َٰٓ ْا أَاۡل َ نَ ُنك َب ۡل َ ُنك ِذب ۡلٱن َب ِذط ِذم ِذ َّل َٰٓ
َل أَن
ا ِذ ِّما ُنك ۡلۚۡ َ ََل ت ۡلَقتُنهُن َٰٓ ْا أ َ فُن َ ُنك ۡلۚۡ ِذ َّلن َّل
ٱَ َكانَ بِذ ُنك ۡل َ ِذ ٗم [﴾٢٩النساء]29:
ت َ ُنك نَ تِذ َ َ ًة َي ت َ َ ٖض

القول الثاين :أدلة اجلواز :

ومن أبرز أدلتهم:

.انظر:التأمُت  ،د.علي الشبيلي http://www.feqhweb.com/vb/t518.html،
 .صحيح مسلم  ،كتاب البيوع ،باب بطالن بيع احلصاة ،والبيع الذي فيو غرر،ج  ، 3ح1513
 .انظر :مرجع سابق  ،د.علي الشبيليhttp://www.feqhweb.com/vb/t518.html ،
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.1أن التأمُت عقد جديد مل يتناولو نص شرعي وال يوجد يف أصول الشريعة ما دينع جوازه ،فيبقى على
األصل ىو احلل.
.2القياس على ما ذكره فقهاء احلنفية يف ضمان خطر الطريق ،وذلك فيما إذا قال شخص آلخر :اسلك
ىذا الطريق فإنو آمن ،فإن أصابك شيء فأنا ضامن ،فلو سلكو وأخذ مالو فإنو يضمن .ووجو الشبو بُت
ىذا وبُت عقد التأمُت أن الضامن ىنا ضمن مع أنو غَت متسبب يف الضر كما أنو يضمن شيئاً رلهوالً
وزلتمل الوقوع ،وكذلك ادلؤمن يصح تضمينو ولو مل يكن متسبباً إذا التزم بذلك ،ولو كان التعويض

رلهوالً.
يقول األستاذ مصطفى الزرقاء  " :فإين أجد فيو فكرة فقهية يصلح هبا أن يكون نصاً استئناسياً قوياً يف
ذبويز التأمُت على األموال من األخطار"
ٌرد عليو بعدم التسليم هبذا القياس ألمرين:
األول :أن تضمُت األحناف لو فيما لو ثبت ىذا ألنو ىو السبب لكونو غره حىت سلك ىذا الطريق
اخلطر.

والثاين :وألن ما ذكره فقهاء األحناف فيما إذا ضمن بال عوض  ،أما ىنا فادلؤمن يضمن بعوض.

 .3القياس على قاعدة االلتزام والوعد ادللزم عند ادلالكية ،وخالصتها :أن من وعد غَته عدة بغرض أو
ربمل خسارة أو ضلو ذلك شلا ليس بواجب عليو يف األصل فإنو يلزمو الوفاء بوعده السيما إذا دخل
ادلوعود يف السبب ،كما لو قال  :تزوج ،وأعطيك ادلهر.
يقول األستاذ مصطفى الزرقاء  " :فإذا نظرنا إىل مذىب ادلالكية األوسع يف ىذه القضية فإننا صلد يف
ِ
ادلؤمن للمستأمنُت  ،ولو بال
قاعدة االلتزامات ىذه متسعاً لتخريج عقد التأمُت على أساس أنو التزام من ّ

مقابل على سبيل الوعد بأن يتحمل عنو أضرار احلادث اخلطر الذي ىو معرض لو  ،أي أن يعوض عليو
اخلسائر" .
ويرد على ذلك بأنو قياس مع الفارق ألن الوعد ادللزم عند ادلالكية تربع من الواعد ابتداء على غَت عوض

وبدون مقابل ،خبالف التأمُت.
.4أن التأمُت حيقق مصاحل متعددة فهو دينح األمان واالطمئنان للمستأمن ،ويساىم يف ربقيق مصاحل
اقتصادية بفضل تأسيسو على التعاون الذي يؤدي إىل توزيع أعباء ادلخاطر بُت ادلستأمنُت ،وربقيق التكافل
فيما بينهم ،وىذا من ادلصاحل ادلرسلة اليت جاءت الشريعة حبفظها.

 .مرجع سابق ،مصطفى أضبد الزرقاء،ص60
 .مرجع سابق ،مصطفى الزرقاء،ص61
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ويرد على ذلك بأن ادلصلحة إذا تعارضت مع نصوص الشريعة فهي ملغاة وال يلتفت إليها  ،فضالً عن أنو
من ادلمكن ربقيق مصاحل التأمُت بصورة التأمُت التعاوين بدون الوقوع يف ا﵀اذير الشرعية.

القول الثالث :ربرًن التأمُت على احلياة وجواز التأمُت فيما عدا ذلك:
كالتأمُت الطيب والتأمُت على ادلمتلكات  ،وحجة ىذا القول:
أن التأمُت الطيب والتأمُت على ادلمتلكات ال يراد منو احلصول على النقد وإمنا يقصد منو ربمل التبعة ،فإن
كان تأميناً طبياً فبتحمل العالج ،وإن كان على السيارات فبإصالحها وىكذا ،فال يقصد منو ادلال لذاتو.
وأما التأمُت على احلياة فإن ادلقصود منو النقود ،فالربا فيو ظاىر ألن ادلؤمن لو يدفع نقوداً قليلة مقسطة
مقابل احلصول على نقود كثَتة مؤجلة.

الرتجيح:
الذي ظهر – وهللا أعلم -أن التأمُت التجاري زلرم بكافة أشكالو وأي عقد يشوبو غرر أو ربا فهو زلرم
شرعا ،وهبذا صدرت قرارات عدد من اجملامع واذليئات الشرعية ،ومن ذلك قرار ىيئة كبار العلماء يف
ً
ادلملكة العربية السعودية رقم  51وتاريخ 1397/4/4ىـ .وقرار رلمع الفقو اإلسالمي التابع لرابطة العامل
اإلسالمي يف دورتو األوىل شعبان 1398ه ،واجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع دلنظمة ادلؤسبر
اإلسالمي ،يف القرار رقم  )2/9(9سنة 1406ىـ=1985م.ونصو":
بسم اللـو الرضبن الرحيم
احلمد ﵁ رب العادلُت والصالة والسالم على سيدنا زلمد خامت النبيُت وعلى آلو وصحبو.
قرار رقم 2
"بشأن التأمُت وإعادة التأمُت"
أما بعد:
فإن رلمع الفقو اإلسالمي ادلنبثق عن منظمة ادلؤسبر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤسبره الثاين جبدة من
 16 –10ربيع الثاين  1406ىـ 28 – 22/ديسمرب 1985م.
بعد أن تابع العروض ادلقدمة من العلماء وادلشاركُت يف الدورة حول موضوع"التأمُت وإعادة التأمُت".وبعد
أن ناقش الدراسات ادلقدمة ،وبعد تعمق البحث يف سائر صوره وأنواعو ،وادلبادئ اليت يقوم عليها
والغايات اليت يهدف إليها ،وبعد النظر فيما صدر عن اجملامع الفقهية واذليئات العلمية هبذا الشأن .
قرر:

 .انظر :مرجع سابق ،د.علي الشبيلي. http://www.feqhweb.com/vb/t518.html ،
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 .1أن عقد التأمُت التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل بو شركات التأمُت التجاري عقد فيو غرر
كبَت مفسد للعقد .ولذا فهو حرام شرعا.
 .2أن العقد البديل الذي حيًتم أصول التعامل اإلسالمي ىو عقد التأمُت التعاوين القائم على أساس
التربع والتعاون .وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمُت القائم على أساس التأمُت التعاوين.
 .3دعوة الدول اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمُت التعاوين ،وكذلك مؤسسات تعاونية
إلعادة التأمُت ،حىت يتحرر االقتصاد اإلسالمي من االستغالل ومن سلالفة النظام الذي يرضاه هللا ذلذه
األمة .وهللا أعلم"
ودبثل ذلك صدر قرار رلمع الفقو التابع للرابطة وقرار رللس ىيئة كبار العلماء بادلملكة العربية السعودية.
وشلا ينبغي النظر فيو مأخذ التحرًن ،وبيان ذلك كاآليت:
.1فالتأمُت على احلياة زلرم ألمرين ،الربا والغرر ،وقد سبق بيان ذلك.
.2وأما ما عداه من أنواع التأمُت التجاري األخرى فجريان الربا فيها غَت ظاىر ،وال يسلم من ادلناقشة،وإمنا
الواضح من ىذه األنواع أن فيها غرراً  ،وعلى ىذا فتنطبق على ىذه األنواع قاعدة الغرر يف الشريعة ،وذبري
عليها أحكامو.

.رللة اجملمع الفقو ي ،العدد ، 2ج . 2
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الفصل الثاني
ماهية التأمين الصحي
ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث األول:نشأة التامين الصحي
المبحث الثاني:مفهوم التأمين الصحي
المبحث الثالث:أنواع التأمين الصحي وبيان حكمها
المبحث الرابع:التكييف الفقهي للتأمين الصحي
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املبحث األول :
نشأة التأمني الصحي :
نشأ التأمُت الصحي تارخيياً مع التطورات العمالية من خالل ذبميع ادلوارد ورصدىا لضمان احلماية من
سلاطر ادلرض،فقد شكل حرفيو أوروبا يف العصور الوسطى نقابات الصناع اليت أنشأت صناديق لدعم
األعضاء يف أوقات العوز الناتج عن ادلرض،واليت يسهم فيها كل عضو بشكل دوري ،وتوسعت وتطورت
ىذه الصناديق مع التطور االقتصادي إذ ساد مفهوم مشاركة ادلخاطر اليت هتدد دخل العامل بسبب
ادلرض،وبدأت رلموعات العمال وادلزارعُت يف ادلنطقة الواحدة بإنشاء صناديق ادلرض أو صبعيات الدعم
التعاونية ذلذا الغرض وصبعت ىذه اجلمعيات مسامهات ادلشاركُت لتوفر العون والدعم لألعضاء ا﵀تاجُت
فقط وليس هبدف الربح أو االستثمار فقد كان ادلبدأ األساسي ذلذه اجلمعيات التكافل ،ويف بداية األمر
وفرت ىذه الصناديق واجلمعيات الدعم النقدي ،مث أخذت تتعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية لرعاية
أعضائها،مث طورت خدماهتا الطبية اخلاصة فبادر أرباب العمل يف ادلهن اخلطرة مثل أعمال التنقيب بإلزام
العمال باالشًتاك يف ىذه اجلمعيات.مث تنبو القادة السياسيون إىل فوائد تعميم ىذه التنظيمات وكانت أول
خطوة قي أدلانيا عام 1883م ،حيث سنت الدولة قانونًا يقضي بإلزام العمال يف صناعة زلددة يتقاضون
دخال أقل من مستوى معُت باالشًتاك يف صندوق ادلرض وديول الصندوق دبسامهة إلزامية لكل من ادلوظف
ً
ورب العمل ،من ىنا بدأ التأمُت الصحي يف أدلانيا مث تبعتها النرويج عام1902م مث بريطانيا 1910م
وفرنسا 1920م وحبلول عام 1930م عم التأمُت الصحي اإللزامي معظم الدول .

.انظر  :التأمُت وإدارة اخلطر ،حريب زلمد عريقات ،ص.369
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املبحث الثاين:
مفهوم التأمني الصحي :
تبعا لتوزعهم بُت رلاالت سلتلفة؛ فكالٌ عرفو على
اختلفت تعريفات التأمُت الصحي لدى الشراح والباحثُت ً

حسب منظوره .ومن ىذه التعريفات ما يلي :

 .1التأمُت الصحي يف اللغة " :طلب أو إعطاء األمن وطمأنينة النفس ضد غوائل ادلرض " .
اصطالحا  :عرف بأنو ":عبـ ــارة عن اتفاق بُت طرفُت يتحمل فيو الطرف األول النفق ــات ادلًتتب ــة
.2
ً
على اخلدمات العالجية ادلقدمة للطرف الثاين ( فرداًكان أو صباعة ) مقابل مبلغ زلدد ،يتم دفعو

صبلة واحدة أو على ىيئة أقساط" .
فالتأمُت الصحي ىو نظام يتم من خاللو صبع جزء من ادلال من ادلستفيدين يف صورة أقساط سنوية تدفع
مقابل توفَت الرعاية الصحية ذلم عند حاجتهم لذلك خالل سنة التعاقد .وتقوم الشركات اليت سبارس ىذا
النوع من التأمُت باعتماد مبدأ توزيع اخلطر على ادلشًتكُت كأساس يف شلارسة النشاط  ،والشك أن شلارسة
التأمُت الصحي بتلك الكيفية ربد من التقلبات ادلفاجئة للمصروفات العالجية اليت ديكن أن يتعرض ذلا
الفرد أو اجلماعة عند تعرضهم حلالة مرضية طارئة ،ويتيح ذلم إمكانية مراجعة ادلستشفيات اخلاصة يف أي
وقت للحصول على اخلدمة الصحية الالزمة دون سداد فاتورة العالج حيت تتوىل شركة التأمُت عملية
الدفع للمستشفى وفقاً لنظام يتم االتفاق عليو بُت الطرفُت .

التأمُت الصحي(دراسة شرعية تطبيقية)،أ.د.زلمد جرب األلفي ،ص7

.
.التأمُت الصحي ،ادلتخصصة للتأمُت الصحي. http://cutt.us/R9uf ،
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املبحث الثالث:
أنواع التأمني وبيان حكمها:

تعددت وتنوعت عقود التأمُت الصحي اليت يعمل هبا يف وقتنا ادلعاصر إىل عدة أنواع وىي:

النوع األول:
التأمُت الصحي االجتماعي :وىو الذي تقوم بو الدولة دلصلحة ادلوظفُت والعمال ،فتؤمنهم من إصابة
ادلرض والشيخوخة ،ويُسهم يف حصيلتو كل ِمن ادلستفيدين وأرباب األعمال والدولة بنِسب زلددة،
ويكون  -يف الغالب  -إجباريِّا ،ال يُقصد من ورائو ربقيق الربح .

النوع الثاين:

التأمُت الصحي التجاري (التأمُت من ادلرض) :وىو َعقد بُت فرد أو مؤسسة وبُت شركة تأمُت ذبارية،
تلتزم شركة التأمُت دبقتضاه أن تدفع مبلغًا معيَّـنًا دفعة واحدة أو على أقساط ،وبأن ترد مصروفات

العالج وشبن األدوية  -كلها أو بعضها  -للمستفيد من التأمُت إذا مرض خالل مدة زلددة ،وذلك
ادلؤمن لو بدفع أقساط التأمُت ادلتَّفق عليها.
يف مقابل التزام َّ

النوع الثالث:

ينص على أن يدفع
مؤسسة وبُت شركة تأمُت تعاوينُّ ،
التأمُت الصحي التعاوين :وىو َعقد بُت فرد أو َّ
ادلؤمن لو مبلغًا معيَّـنًا أو عدة أقساط ،مقابل أن تلتزم ىذه الشركة بأن تتحمل مصاريف العالج وشبن
َّ

َّع
األدوية -كلها أو بعضها  -إذا مرض خالل مدة التأمُت ،ويف األماكن ا﵀ددة بالوثيقة ،وبأن يوز َ
معُت  -كل أو بعض الفائض الصايف السنوي الناتج عن عمليات
على ضبلة الوثائق  -وفق نظام َّ
التأمُت.

النوع الرابع:
التربع دبقادير متساوية أو متفاوتة بغرض عالج
التباديل :وىو اتفاق بُت صباعة على ُّ
التأمُت الصحي ُ
يرد ما يتبقى ِمن ىذه األموال إىل من دفعو ومل ِ
يستف ْد ِمن
َمن ديرض منهم ِمن ىذه األموال،على أن َّ
َ
اخلدمات الطبية .

النوع اخلامس:
التأمُت الصحي ادلباشر :وىو ( َعقد بُت طرفُت ،يلتزم بو الطرف األول (ادلستشفى) بعالج الطرف
عامة،
فردا كان أو صباعة) ِمن مرض معُت ،أو الوقاية ِمن ادلرض َّ
الثاين ( ً
.حكم الشريعة االسالمية يف عقود التأمُت،حسُت حامد ،ص. 31
 .مرجع سابق ،أ.د.زلمد جرب األلفي ،ص.8
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مقابل مبلغ مايل زلدد يدفعو إىل الطرف األول دفعة واحدة أو على أقساط) .

بعد معرفة أنواع التأمني الصحي سيتم ذكر حكم كل نوع فيما يلي :
النوع األول :التأمُت الصحي االجتماعي:

شرعا ،وال حرج على ادلستفيد منو يف استخدام
تكاد تتفق اآلراء على أن ىذا النوع من التأمُت جائز ً
ِ ِ
عمال بالقاعدة الفقهية:
وصرف الدواء؛ذلك أنو يكون إجباريِّا تفرضو الدولة؛ ً
بطاقتو لتَل ّقي العالج ْ
تصرف اإلمام على الرعية منوط بادلصلحة).
( ُّ
بعيدا عن غرض الربح؛ولذا
وادلصلحة ىنا تتمثل يف ربقيق التكافُل االجتماعي على أساس من ُّ
التربعً ،
يُغت َفر فيو ِمن اجلهالة والغرر ما ال يُغتفر يف ادلعاوضات.
النوع الثاين :التأمُت الصحي التجاري:

تكاد تتفق اآلراء على عدم مشروعية ىذا النوع من التأمُت؛ألنو عمل استغاليل يُقصد من ورائو
شرعا فال
ربقيق الربح؛ولذا فال يُغت َفر فيو غرر وال جهالة ،وقد قرر رلمع الفقو اإلسالمي أنو حرام ً
جيوز استخدام بطاقتو لعدم مشروعية العقد.
النوع الثالث :التأمُت الصحي التعاوين:

التوسع فيو؛ألن مقصده األساسي
أي علماء العصر على أن التأمُت التعاوين مشروع ينبغي ُّ
َّ
استقر ر ُ

وربمل ادلسؤولية،سواء كان القيام بإدارة ىذا العمل تربُّ ًعا أو مقابل أجر
التعاون على تفتيت األخطار ُّ
ُ
ِ
متربعون،
معُت ،وال يؤثر يف مشروعية َ
العقد جهل ادلسامهُت بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ ألهنم ّ
فال سلاطرة ،وال مقامرة ،وال غرر.
التباديل:
النوع الرابع :التأمُت الصحي ُ

وتقوم بو  -يف الغالب  -صبعيات خَتية لتأمُت ادلنتسبُت إليها من غوائل ادلرض ،على سبيل التربُّع
وادلؤازرة ،لذلك اتف َقت اآلراء على جوازه ومشروعية استخدام بطاقاتو.
النوع اخلامس :التأمُت الصحي ادلباشر:

يقوم ىذا النوع على أساس تعاقُد مباشر بُت ادلستفيد وبُت ادلستشفى الذي يُق ِّدم العالج والدواء،

شرعا يلزم كال طرفيو بتنفيذ ما مت
وحقيقة ىذا العقد أنو عقد إجارة (أجَت مشًتك) عقد صحيح ً
االتفاق عليو .

.التأمُت الصحي يف ادلنظور اإلسالمي (قضية للبحث)،سعود الفنيسان ،ص. 204
.انظر:مرجع سابق،أ.د.زلمد جرب األلفي ،ص(.)10_9
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خالصة ذلك ،أن عقد التأمُت التجاري باطل وزلرم بكافة صوره وأشكالو  ،وأن البديل الشرعي لو
عقد التأمُت التعاوين،وجواز التعامل بالتأمُت الصحي ولكن ليس على إطالقو ،بل ىو مقيد يف حالة
عدم وجود البديل الشرعي وىو التأمُت الصحي التعاوين أو التكافلي أو اإلسالمي .
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املبحث الرابع :
التكييف الفقهي للتأمني الصحي:
يعترب التأمُت الصحي من مستجدات ىذا العصر  ،ومل يكن لو حكم شرعي سابق ،بل باجتهاد من
فقهاء ىذا العصر والذين حبثوا عن تكييفو وما إذا كان من عقود اجلعالة أو اإلجارة ،وفيما يلي بيان
ذلك:
ديكن التمييز يف عقود التأمُت الصحي بُت حاالت ثالث:
 -1تعاقُد الشخص مع شركة تأمُت على أن تدفع لو مصاريف العالج والدواء ،مقابل أقساط زلددة
يلتزم بدفعها.
 - 2تعاقُد إحدى ادلؤسسات مع مركز طيب على معاجلة َمن ينتسب إليها ِمن عمال وموظفُت ،لقاء مبلغ

زلدد سل ًفا.
تتوسط يف العالقة بُت ادلستفيدين من العالج وبُت
 - 3تعاقُد إحدى ادلؤسسات مع شركة تأمُت على أن َّ
اجلهة اليت تقوم هبذا العالج.
كل من ىذه احلاالت كما يلي :
وخيتلف التكييف الشرعي يف ٍّ
أوو :تعاقُد الشخص مع شركة تأمُت تلتزم بنفقات عالجو:
ً

للمؤمنِ َّ ،
ِ
ادلؤمن  -يف حالة ما إذا
يف ىذه احلالة يتكون َعقد ،دبوجبو يدفع َّ
ويتعهد ّ
ادلؤمن لو أقساط التأمُت ّ
يرد لو
ادلؤمن لو أثناء مدة التأمُت  -بأن يدفع لو مبلغًا معيَّـنًا ،دفعة واحدة أو على أقساط ،وبأن َّ
مرض َّ
مصروفات العالج واألدوية ،كلها أو بعضها
تربع ال يصح تكييفو
وبناءً على ذلك :يكون َعقد التأمُت الصحي ِمن العقود الالزمة لطرفيو ،وىو َعقد ُّ
بأنو (جعالة) ؛ دلا يشوهبا من عدم اللزوم ،ويكون األقرب إىل منطق الفقو اإلسالمي اعتباره عقد تأمُت
تكافلي ،وأنو  -من حيث ادلبدأ  -عقد صحيح الزم؛الكتمال أركانو وتوافر شروطو ،إذا ما عقد مع شركة
تأمُت تعاوين.
ثانيًا :تعاقُد ادلؤسسة مع ادلستشفى لعالج موظفيها:

يف ىذه احلالة يكون عقد عالج مباشر ،طرفاه :ادلؤسسة وادلستشفى ،وادلستفيد منو العاملون يف ىذه
ربمو ادلؤسسة مع ادلستشفى يتضمن التزامُت:
ادلؤسسة ،ويتضح من ىذا التصور أن االتفاق الذي تُ ُ
أ  -التزام ادلؤسسة بدفع األقساط (أو ادلبلغ ادلعُت) زلل االتفاق للمستشفى ،مقابل اخلدمات الطبية اليت
تقوم هبا دلنسويب ادلؤسسة.
.اجلعالة :التزام عوض معلوم على عمل معُت (معلوم أو رلهول )دبعُت أو رلهول .
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ديكن تكييف ىذا االتفاق بأنو عقد إجارة أشخاص (أجَت مشًتك) ،صحيح الزم؛ الكتمال أركانِو،
و ُ
ولتواف ِر شروطو.
ض من العاملُت يف ادلؤسسة ،طيلةَ الفًتة ا﵀ددة ،وقيامها بعمل
دير ُ
ب_ التزام ادلستشفى بعالج من َ

الفحوص،وإجراء العمليات اجلراحية ،وصرف األدوية الالزمة.
وىذا االلتزام ىو أثر االتفاق الذي أبرمْتو ادلستشفى مع ادلؤسسة ،وقد سبق تكييفو بأنو عقد إجارة
أشخاص (أجَت مشًتك) ،وىو عقد صحيح الزم بُت ادلؤسسة وبُت ادلستشفى؛ الكتمال أركانو وتوافر
شروطو؛فقد صدر اإلجياب والقبول من طرفُت اكتملت أىليتهما ،بصيغة صحيحة ،على زلل مشروع
موجود أو قابل للوجود ،معُت أو قابل للتعيُت،مقدور على تسليمو
وعقد العالج الطيب الذي مت بُت ادلؤسسة وبُت ادلستشفى لصاحل ادلوظفُت والعمال يدخل يف عملية
(االشًتاط دلصلحة الغَت) ،وىو عقد يتفق فيو أحد طرفيو(،ويقال :لو ادلشًتط) مع الطرف اآلخر(،ويقال
لو :ادلتعهد) ،على أن يلتزم األخَت بأداء حقوق لشخص ثالث ليس طرفا يف العقد(،ويقال لو :ادلنتفع).
فإذا متَّ اتفاق ادلؤسسة (ادلشًتط) مع ادلستشفى (ادلتعهد) على معاجلة العمال وادلوظفُت (ادلنتفع) ،فإن
مباشرا من العقد ،يستطيع بِناءً عليو أن
ادلنتفع يكتسب دبقتضى أحكام االشًتاط دلصلحة الغَت حقِّا ً
ادلتعهد بتنفيذ التزاماتو ادلنصوص عليها يف العقد ،رغم أنو أجنيب عن التعاقد .
يطالب ِّ

بعض الباحثُت يف مشروعيَّة االشًتاط دلصلحة الغَت -على أساس أن الفقو اإلسالمي ال جييزه -
وقد َّ
تردد ُ
غَت أن النظرة الفاحصة تكشف عن وجود ومشروعية االشًتاط دلصلحة الغَت يف الفقو اإلسالمي ،على
صورتُت:

 - 1الشرط ادلقًتن بالعقد إذا كان فيو نفع لغَت العاقدين ،وقد أجازه الفقهاء احلنابلة ،وخاصة ابن تيمية
وابن القيم.
 - 2العقد ابتداءً دلصلحة الغَت؛كاستئجار الدار ليُصلَّى فيها ،واجلعالة دلصلحة الغَت ،وادلضاربة إذا دفع

رب ادلال للعامل رأس ادلال يضارب بو ويكون الربح لثالث ،فقد أجاز بعض الفقهاء ىذه التصرفات ،كما
أجازوا الوصية والوقف واذلبة للجنُت وادلعدوم؛ وذلذا مل ذبد القوانُت ادلدنيَّة ادلعتمدة على الفقو اإلسالمي
حرجا يف األخذ بنظام االشًتاط دلصلحة الغَت
ً
للتعه ِد دبعاجلة ادلوظفُت ،طيلةَ فًتةٍ
من أجل ذلك  ،يتبُت أن االتفاق بُت ادلؤسسات وبُت ادلستشفيات ُّ

احلق
شرعا ،ويعطي ادلنتفع منو َّ
معيَّنة ،لقاء مبلغ َّ
معُت ،مع االلتزام بالدواء والعمليات وضلوىا -عق ٌد صحيح ً
يف مطالبة ادلستشفى ِ
بتنفيذ التزاماتِو ادلنصوص عليها يف العقد.
ثالثًا :توسط شركة تأمُت يف عقد العالج:
العالقة اليت تقوم بُت
يف كثَت من األحيان تتفق ادلؤسسة مع إحدى شركات التأمُت على أن َّ
تتوسط يف َ
ادلستفيدين من العالج وبُت اجلهة ادلتعهدة بادلعاجلة ،فينتج عن ذلك عقدان منفصالن :عقد بُت ادلؤسسة
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وبُت شركة التأمُت ،زللو تغطية نفقات عالج موظفي وعمال ادلؤسسة ،مقابل مبلغ زلدد تدفعو ادلؤسسة
تربمو شركة التأمُت مع أحد ادلستشفيات ،زللُّو
صبلةً واحد ًة ،أو على أقساط يُعيِّنُها العقد ،والعقد اآلخر ُ
شبن الدواء،يف
ُ
قيام ادلستشفى دبعاجلة العاملُت يف ادلؤسسة ،مقابل أن تدفع شركة التأمُت َ
أجور العالج و َ

حدود يتفق عليها.
فأما العقد األول في ِ
مك ُن تكيي ُفو على أنو اشًتاط دلصلحة الغَت ،تدفع ادلؤسسة (ادلشًتط) دبقتضاه ادلبلغ
ُ
ادلعُت أو األقساط ا﵀ددة لشركة التأمُت (ادلتعهد) ،مقابل أن تتفق شركة التأمُت مع إحدى دور العالج

تكاليف
على رعاية منسويب ادلؤسسة (ادلستفيد) يف حدود متفق عليها ،وأن تدفع شركة التأمُت للمستشفى
َ
شبن األدوية.
العالج و َ
أن العقد الذي تُ ِربُمو ادلؤسسة مع شركة التأمُت لعالج منسوبيها ينبغي أن يكون مع شركة تأمُت تعاوين؛

ادلعُت ،على الكيفية ادلتفق عليها ،ويصح التز ُام
يصح التز ُام ادلؤسسة بأن تدفع لشركة التأمُت ادلبلغ َّ
حىت َّ

شركة التأمُت بتحديد ادلراكز الطبية وادلستشفيات ادلعتمدة اليت ستوفر العالج دلوظفي وعمال ادلؤسسة،
ٍ
مؤم ٍن عليو لدى إبرازه بطاقة ُىويَّة
ألي
شخص َّ
وتقدًن تسهيالت القيد ادلباشر على حساب شركة التأمُت ِّ
طبية سارية ادلفعول.
ونظاما بالتأمُت الصحي على
وتَزداد القناعة بصحة ومشروعية ىذا العقد إذا كانت ادلؤسسة ملزمةً قانونًا ً
كل من يعمل لديها.
عقد إجارةِ أشخاص
اآلخر الذي تُ ِربُمو شركة التأمُت التعاوين مع ادلستشفى ،فال خيرج عن كونو َ
وأما ُ
العقد ُ
(أجَت مشًتك) ،صحيح الزم ،زللو التزام ادلستشفى بعالج موظفي وعمال ادلؤسسة  -وفق االتفاق ادلربم -
حق مطالبة كل من شركة
شبن الدواء ،ويكون للمستفيد ُّ
مقابل أن تدفع لو شركة التأمُت َ
أجور العالج و َ
التأمُت وادلستشفى بتنفيذ التزاماهتا ضلوه ،بِناءً على أحكام االشًتاط دلصلحة الغَت .
خالصة ذلك :
إن التأمُت الصحي إذا ضبل على اجلعالة فهو جائز فإن األصل يف العقود والشروط اإلباحة واحلل ،ما مل
يأت من الشارع دليل على ادلشروع بنص صحيح أو قياس صريح واجلهالة يف عقد التأمُت الصحي – إن
وجدت – مغتفرة معفو عنها كما يف اجلعالة واإلجارة دبنفعة أو ضمان اجملهول  ،وقد نص الفقهاء على أن
اجلهالة إذا وجدت يف ىذه ادلعامالت ال تضر بالعقد،وأيضاً أن عقود ادلعاوضات يف الشريعة مبنية على
جلب ادلصاحل ودرء ادلفاسد وغالب مبناىا االجتهاد خبالف العبادات فإن مبناىا االتباع والتوقيف وىي من
حقوق هللا ،أما األخرى فهي من حقوق العباد  ،فشرع هللا فيها النظر واالجتهاد .وهللا أعلم .
 .انظر :مرجع سابق ،زلمد جرب األلفي ،ص(.)18_15
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اخلامتة :
احلمد ﵁ الذي بنعمتو تتم الصاحلات ،احلمد ﵁ الذي ق ّدر وييسر يل إعداد ىذا البحث،والذي أسبٌت أن
أكون قد وفقت يف اإلدلام دباىيتو وأنواعو وحكمو وتكييفو يف الشريعة اإلسالمية،وما لو من أمهية اجيابية يف
توفَت الرعاية الصحية للفرد واجملتمع  ،وقد توصلت من خاللو إىل عدة نتائج مهمة وبعض التوصيات اليت
ينبغي رعايتها ليأخذ التأمُت الصحي موقعو  ،وىي :
أوال :النتائج :
ً
 .1أن عقد التأمُت من العقود اليت ال يوجد ذلا أحكام خاصة يف الشريعة اإلسالمية ومل يبحثو الفقهاء
ادلسلمون ادلتقدمون ألن نظام التأمُت نظام حديث نقل إلينا من الغرب .
 .2احلاجة إىل التأمُت الصحي قد تزايدت يف ىذا العصر مع تغَت أمناط احلياة ،وكثرة األمراض ،وارتفاع
تكاليف العالج وشبن الدواء ،شلا جعل ىذه احلاجة تنزل منزلة الضرورة عند أغلب البشر؛ دلا تتضمنو من
بعض مقاصد الشريعة (النفس والعقل والنسل).
.3اختالف الباحثُت و الشراح يف تقسيمات عقد التأمُت  ،نسبة للتطور االقتصادي واالجتماعي
للمجتمعات واألفراد .
 .4أن عقد التأمُت التجاري الذي تتعامل بو شركات التأمُت التجاري فيو غرر كبَت مفسد للعقد  ،ولذا
شرعا بكافة أنواعو وأشكالو.
فهو عقد زلرم ً
.5أن العقد البديل الذي حيًتم أصول التعامل اإلسالمي ؛ىو ما قام على أساس التربع والتعاون ويسمى
عقد التأمُت الصحي التعاوين .
ثانيًا  :التوصيات :
 .1عقد ندوات ومؤسبرات عن التأمُت بُت العلماء  ،وتقدًن مزيد من البحوث والدراسات لتطوير وثائق
التأمُت التعاوين اإلسالمي وتنويعها .
.2أن يكون لكل شركة تأمُت ىيئة رقابية شرعية  ،تكون قراراهتا ملزمة ،ويكون ذلا سلطة رقابية مطلقة.

.3تطبيق برامج للتوعية الصحية توضح لألفراد أمهية وضرورة التأمُت الصحي اإلسالمي .
ويف اخلتام ،أسأل هللا أن خيلص أعمالنا ويغفر زالتنا وخيتم بالصاحلات آجالنا،وأن يعلمنا ما ينفعنا ،وينفعنا
علما وعمالً صاحلًا يرضيو عنا  ،وصلى هللا على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم
دبا علمنا  ،ويزيدنا ً
تسليما كثَتا .
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