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 الملخص

و  (LBM-NU)علماء نهضة ال -لجنة بحث المسائل في التأمين على الحياة. 1251، عام 55112211، رمحة اليل
، قسم البحث .الطريقةاالجتهاد و  المميزةدراسة  (DSN-MUI) مجلس العلماء اإلندونيسي -مجلس الشريعة الوطنية 

: احل، علم اهلدى ستشاراملانان،، مب ة احلكوعيةاععة عونانا عال  برراييم اسإلماعيجبالشريعة، كلية الشريعة،  ةقانون التجاري
  املاجستري.

 ندونيسيجملس العلماء اسإ -ة الوطني الشريعة جملس ،(LBM-NU) هنضة العلماء -حبث املسائل جلنة ،فتوى :املفتاحة ةكلمال
(DSN-MUI)، التأعني على احلياة. 

 
 وموا  نيشركات التأعتنمو  .جملتمعاممارلة التأعني عن احلياة اناجتماعية واقتصادية نا يستطيع أن يفصل  يف يذا اليوم،

يستخدعون عنتجات كثري عن املسلمني يف بندونيسيا   اسإلماعي. شركات التأعني التقليدي و كذل  يف شركات التأعني يف كبريا
قد كان يف بندونيسيا كثري عن املسلمني وعلى رناء التأعني على احلياة.  وعنها اسإلماعي التقليدي و كذل  يف شركات التأعني التأعني

 ، أرادتعلى ألاس عن يؤناء. يف التخدام عنتجات التأعني على احلياة انون احلمال و املباحعن ق الوضوح ذل  حيتاجون اجياد
 جملسو  (LBM-NU) هنضة العلماء -حبث املسائل عقارنة رني فتوى جلنة ة أن تبحث يذا البحث حتت املوضوع:الباحث
  ياة.التأعني على احل عن (DSN-MUI) ندونيسيجملس العلماء اسإ -ة الوطني الشريعة

 (LBM-NU) هنضة العلماء -حبث املسائل جلنةاجتهاد ( كيف خصائص 5: ألئلتان, ومها، يناك البحث يذا يف
فتوى  قريرطريقة ت كيف( 1 ؟،التأعني على احلياة عن (DSN-MUI) ندونيسيجملس العلماء اسإ -ة الوطني الشريعة جملسو 
 (DSN-MUI) ندونيسيجملس العلماء اسإ -ة الوطني شريعةال جملسو  (LBM-NU) هنضة العلماء -حبث املسائلجلنة 
 التأعني على احلياة ؟ عن

يعين قارنت الباحثة نظرية   يو النه، املقارن واملنه، النظري،  املستخدم ، والنه،ةالبحوث املعياري أحد عنيذا البحث و 
-DSN) ندونيسيجملس العلماء اسإ -ة طنيالو  الشريعة جملسو  (LBM-NU) هنضة العلماء -حبث املسائل فتوى جلنة تقرير 

MUI) يي البيانات اليت أخذت عن فإن البيانات املستخدعة يي البيانات الثانوية،  . ويف يذا البحث،التأعني على احلياة عن
  .األدب أو وثائقالوطريقة مجع البيانات املستخدعة يي درالة ، و وثائق املعلوعات املكتورة اليت شكلها

 هنضة العلماء -حبث املسائل جلنةخصائص اناجتهاد املستخدم يف  أن يناك عساواةالبحث يدل على  انتائ، يذ
(LBM-NU)  ندونيسيجملس العلماء اسإ -ة الوطني الشريعة جملسو  (DSN-MUI)،  يو اجتهاد مجاعى، مث ليقرر فتوى

 -ة الوطني الشريعة جملسيف  طريقة قويل و (LBM-NU) هنضة العلماء -حبث املسائل جلنة أنَّ تستخدم التأعني على احلياة عن
( رنظر عصلحة العاعة. يف يذا الفقهيةقواعد القرآن واحلديث و ) ( يرجع بىل النصوصDSN-MUI) ندونيسيجملس العلماء اسإ

تسمح  و تغيري عع تغري األزعنةولكن يناك  التأعني على احلياة (LBM-NU) هنضة العلماء -حبث املسائل جلنة احلال، حترم
( DSN-MUI) ندونيسيجملس العلماء اسإ -ة الوطني الشريعة جملس. وأعا التأعني على احلياة عع رعض املتطلبات الصارعة

 جملس /15ومرة (DSN-MUI)  ندونيسيجملس العلماء اسإ -ة الوطني الشريعة جملسرتقرير فتوى  يسمح التأعني على احلياة
   التوجيهية العاعة للتأعني اسإلماعي. عن 52/1225(/DSN-MUI) دونيسينجملس العلماء اسإ -ة الوطني الشريعة

 

 

 


