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 اإلهداء

- إىل والدّي حفظهما اهللا تعاىل وأمد يف اخلري عمريهما الذين كانا خري معني بعد اهللا عز وجل 

يف تشجيعي املعنوي واملادي حيث كان سهرا وتعبا من أجل أن اصل إىل ما وصلت إليه. وإىل 

 زوجيت احملبوبة فجزاهم اهللا تعاىل خري اجلزاء.

 - إىل إخويت يف الدراسة العليا "اجلامعة سوركرتا احملمدية ".

- إىل هؤالء مجيعا أهدى هذا اجلهد املتواضع، سائال املوىل عز ووجل أن جيعله يف ميزان 

 حسنايت ووالدي يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم.
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 شكر وتقدمي

 

- أقدم يف هذا املقام عظيم شكري وجزيل امتناين للدكتور معني دين اهللا على عونه ومساعدته  

يف سبيل إمتام كتابة هذه الرسالة. فكان له الفضل يف اإلشراف على هذه الرسالة وإبداء 

التوجيهات القيمة البناءة و التصويبات السديدة. فأسأل اهللا تعاىل أن جيزيه خري اجلزاء وأوىف 

 الثواب. 

- مث اعرتايف باجلميل و جزيل شكري موصول إىل املشرف الثاين الدكتور حممد عبد اخلالق 

حسن على مساتته القيمة يف تنبيهه إىل خطأ أو خلل يف الرسالة لتررج يف صورتا األفضل، 

 فجزاه اهللا خري اجلزاء.

اليت قد أتاحت يل الفرصة جلامعة سوراكرتا احملمدية ا- وكذلك أتوجه بالشكر والتقدمي إىل 

 للطلب العلم و التحصيل عليه يف رحابا وما قدمت يل من التسهيالت يف ذلك.

-كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألساتذ األفاضل من أعضاء هيئة التدريس واإلدارة واملوظفني يف 

قسم الفقه وأصوله على ما قدموا خلدمة اإلسالم و املسلمني. والذين بذلوا جهدا يف تقدمي يد 

 العون واملساعدة والتسهيل يف إجناح هذا العمل. فجزاهم اهللا خريا كثريا واحلمد هللا رب العاملني.
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Abstract 

 

 
This study is aimed at investigating the principle of fiqh foundation “ adharurotu 
tubihul mahkdhuraat “and applying to madical metterrs . The study examines the 
definition of adh-darar (the harmful),and its argumentation by reference Al-Qur’an and 
Al-hadist, and than the meaning of prohibition and meaning of hajah which included in 
adharor, and the finally the researcher applied this rule into contemporery problem 
concerning the medical metters. 

This study is based on the inductive approach in collecting relevant juristic opinion of 
early and contemporary scholars, including the views  expressed in “al-fatawa al-
mu’ashirah” (the contemporary legal opinions) and than analytical methode were also 
applied in order to establishing the strongest view on the metterr concerned.   

And than conclutions methode by applying the element of inductive and analytical 
approach by showing Islamic laws which have related by “ adharurah tubihul 
mahdhurat” rule. and which are included into medical harmful basically on analogy and 
islamic scholar opinions. 

This legislative principles consulted in this study are Al-Qur’an, Al-sunah, Al-qawaid 
al-ushuliyah, and qawa’id al-fiqhiyah. 

 

 
Key word: principle of fiqh foundation, Harmful , Prohibition, madical metters. 
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 خالصة البحث

 

استهدفت هذه الدراسة بيان قاعدة الضرورة تبيا احملظورات وتطبيقها يف الال الطيب  ابتدأت 

وأدلتها من القرأن واحلديث، مث بيان معىن احملظورات و ضوابط الضرورة  الدراسة مبفهوم الضرر

الشرعية. مث بيان معىن احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة وأخريا يقوم الباحث بتطبيقات تلك 

 القاعدة يف قضايا الطبية املعاصرة.

وقد اعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي يف مجع األراء األصوليني والفقهاء قدميا 

مث املنهج التحليلي، وحديثا حول تلك القضايا الفقهية مع ذكر الفتاوى املعاصرة املتعلقة با.  

 الذي يقتضي دراسة معمقة ملا مجعته من مادة من أجل الوقوف على حقيقة الضرورة الطبية. 

املنهج اإلستنباطي مع تطبيق العناصر االستقرئي و التحليل ، الذي طرح األحكام الشرعية و

 و مدي مالئمتها بالنسبة للضرورة الطبية متعمدا يف اتاملتعلقة بقاعدة الضرورة تبيا احملظور

 ذلك على القياس و آراء العلماء.

 و باالعتماد يف هذا البحث على القرآن والسنة ، والقواعد األصولية والقواعد الفقهية.
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 قرار املشرف األول

 اخلطاب الرمسي يتعلق برسالة األخ أمري فوزي 

 إىل فضيلة رئيس برنامج الفكر اإلسالمي 

 التابع جلامعة سوراكارتا احملمدية 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 بعد القراءة واملراجعة واالصالحات كما ينبغي جتاه رسالة :

 االسم  : أمري فوزي

 O000070054الرقم اجلامعي     :

 قاعدة الضرورة تبيا احملظورات وتطبيقها يف الال الطيب.  عنوان الرسالة     :

نوافق تقدمي الرسالة املذكورة إىل مناقشتها يف برنامج ماجستري الفكر اإلسالمي التابع جلامعة 

 سوراكارتا احملمدية .

 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

  هـ4321 رمضان 7سوراكارتا 

 

  الدكتور معني دين اهللا بصري 
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 قرار املشرف الثاين

 اخلطاب الرمسي يتعلق برسالة األخ أمري فوزي 

 إىل فضيلة رئيس برنامج الفكر اإلسالمي 

 التابع جلامعة سوراكارتا احملمدية 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 بعد القراءة واملراجعة واالصالحات كما ينبغي جتاه رسالة :

 االسم  : أمري فوزي

 O000070054الرقم اجلامعي     :

 قاعدة الضرورة تبيا احملظورات وتطبيقها يف الال الطيب.  عنوان الرسالة     :

نوافق تقدمي الرسالة املذكورة إىل مناقشتها يف برنامج ماجستري الفكر اإلسالمي التابع جلامعة 

 سوراكارتا احملمدية .

 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

  هـ4321 رمضان 7سوراكارتا 

 

 الدكتور حممد عبد اخلالق حسن
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 إقرار الباحث على أصالة البحث

 املوقع أدناه :

 االسم               : أمري فوزي

 O000070054 الرقم اجلامعي      :

 برنامج ماجستري   : الفكر اإلسالمي

 القسم             : فقه وأصوله 

 عنوان الرسالة     : قاعدة الضرورة تبيا احملظورات وتطبيقها يف الال الطيب.

 

أقر بأن هذه الرسالة املقدمة إىل برنامج ماجستري الفكر اإلسالمي التابع جلامعة سوراكارتا 

احملمدية من منتجات فكري وعصارة فهمي وخالصة حبثي إال النقوالت يف مواضعها من 

 الرسالة.

وأقر بأن هذه الرسالة إن تبني يف مستقبل األيام هي من السرقة العلمية فال أستحق احلصول 

 على الشهادة واللقب العلمي واستحق العقوبة من قبل اجلامعة املوقرة.

  هـ1432 رمضان 7سوراكارتا 

 

          أمريفوزي
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 خلفية البحث

احلمد هللا رب العلمني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد صفوة 

 خلق اهللا أمجعني وخامت األنبياء و املرسلني ، صل اهللا عليه وأهله وآله وصحبه أمجعني ،أما بعد.

1Fالقواعد الفقهية كما عرفه أحد العلماء هي "قضية الكلية يتعرف منها أحكام جزئياتا" 

2 

يدي أناس أإ�ا مل توضع كلها مرة واحدة كما يوضع النصوص القانونية يف وقت معني على 

و �ضته  زدهار الفقهايف عصور   معلومني، بل تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرج 

على أيدي كبار فقهاء املذاهب من أهل الترريج والرتجيا استنباطا من داللة النصوص 

كتسبت صيغتها احكام واملقررات العقلية، مث أصول الفقه، وعلل أالشرعية عامة ومبادئ 

يف جمال التعليل  يدي فقهاء املذاهبأاألخرية املأثورة عن طريق التداول والصقل والتحرير على 

2Fواالستالل.

3      

التعبري  از يفيجمتتاز القواعد الفقهية بدقة صياغتها، إذ أ�ا من جوامع الكلم، وتتميز باإل

ال أ�ا تتسع لكثرة األحكام والفروع. مث إن هذه إتا موجزة وجيزة، امع مشولية املعىن، فكلم

القواعد مهمة من حيث إ�ا وسيلة لتحقيق علوم الشريعة ومشوهلا ألحكام العملية واحلوادث 

اليت تتجدد على مر العصور واألجيال، وقد أشاد اإلمام القرايف مبنزلة القواعد الفقهية  

                                                           
  20ص  م 1996 مؤسسة الرسالة  سنة موسوعة القواعد الفقهية ، حممد الصدقي بن أمحد الربنو،. 2
  7ص بدون السنة . أصول البحث يف القواعد الفقهية ، جلنة من كلية الشريعة و القانون جامعة األزهار، بالقاهرة، 3
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ومكانتها، فذكر أن قدر الفقيه يعظم بقدر إحاطته با، وفضله يرقي ويعلو كلما كان 

شتملت على اإن الشريعة احملمدية " فيقول يف مقدمة كتاب الفروع : 3F4.على صلة وثيقة با

: 4F5 "أصول و فروع، و أصوهلا قسمان

أغلب مباحثه يف قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ،  حدتا : املسمى أصول الفقه، وأ

كداللة األمر على الوجوب، كداللة النهي على التحرمي، و صيغ العموم ، وما يتصل بذلك 

كاالنسخ و الرتجيا. 

على أسرار    القدر كثرية العدد مشتملة ةوالثاين : هو القواعد الكلية الفقهية، وهي جليل

ومل يذكر منها شيء من  الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع يف الشريعة ماال حيصى.

أصول الفقه. 

والرتكيز فيها  ورات "ظختذ الباحث قاعدة " الضرورة تبيا املااومن تلك القواعد الكثرية 

أل�ا تعد هذه القاعدة وقيودها ركنا مهما يف التشريع اإلسالمي حيث يظهر من خالهلا أهم 

خصائص الشريعة اإلسالمية، اليت جعل اهللا تعاىل شريعة الرمحة والسهولة والرفق باملكلفني و 

ستندت إىل هذه القاعدة اليت تعد دعامة من دعائم الفتاوى و اهناك العديد من الفتاوي اليت 

القضاء، أل�ا تعاجل األحوال الطارئة للمكلفني،  

                                                           
19 املرجع السابق ص. 4  

 19 املرجع  السابق ص.  5



3 

 

وملا كانت هذه الضرورة قد ختتلف من إنسان آلخر من زمن ومكان ، مما جيعل بعض 

ورات، أو ترك ظالناس يستعملون الضرورة يف غري وجهها الشرعي، فيجعلو�ا ذريعة لفعل املا

الواجبات حتت ستار مبدأ الترفيف والتيسري على الناس، دون التقيد بظوابط الضرورة أو 

د با  ، لذلك وضع الفقهاء حدودا و يبسبب اجلهل بأحكامها و احلاالت اليت تصلا التقي

شروطا لضبط الضرورات الشرعية و أنواعها، و حتديد مسارها، وما يؤثر منها يف تغري األحكام 

وما يعترب من أحكام املكلفني من قبيل الضرورة وما ال يعترب. 

 مما جيعل للضرورة الشرعية أتية خاصة السيما يف الوقت الراهن لكثرة غلط ذلك و    

 واالجتماعي والثقايف     على أي جماالت كالسياسي و االقتصاديالضرورةيف فهم هذه الناس 

والطيب وغري ذلك  من األعمال على مستوى الفرد و اجلماعي. ولذلك ال بد من ذي 

االختصاص يف هذه الاالت أن يتعرف بذه الضوابط الضرورة الشرعية.            

تركيز الذي يريده  الباحث هو ما الكان جمال التطبيق من هذه القاعدة واسعة جدا ولكن 

قاعدة الضرورة تبيا احملظورات و تطبيقها يف . وسجل عنوان البحث هو" ال الطيباملجيتعلق يف 

 القواعد والضوابط الفقهية ، األحكام الشرعيةمعرفة الطبيب املسلم تيةأل.وذلك  الال الطيب"

عن احلرام و الشبهات، و هو يدخل يف  دمة بأحكام الشريعة  وبعيدةاته مصاحىت ال تكون قرار

باب " ماال يتم الواجب إىل به فهو واجب".  
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مهما كان ليس من مهمة الطبيب اإلجابة على األسئلة الشرعية ، لكن من مهمته 

ال يترذ قرارا خيالف أوصف العالج املناسب للمريض، ووصف العالج يستلزم على الطبيب 

حكام أالشرع أو يؤدي إىل خمالفة الشرع. وال ميكن للطبيب أن يصل هلذا القرار إال بعد معرفته 

الشرعية . وقد روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال : "ال يبع يف سوقنا إال من تفقه يف الدين" 

5F

6  .

لذا ينبغي على الطبيب معرفة األحكام الشرعية املتعلقة مبجال عمله و على سبيل و

  :املثال

 .  الكشفمىت جيوز للطبيب أن يكشف على املرأة األجنبية و ما هي الضوابط يف ذلك .1

عمل الما يتعلق مبسائل اجلمع بني الصالتني أو تأخري الصالة عن وقتها من أجل  .2

 الطيب.

 معرفة األدوية اليت أباحتها الشريعة من األدوية احملرمة.  .3

 و بعضها. أمعرفة مىت جيوز للطبيب منع املريض من القيام بالعبادة  .4

 معرفة الضرورة واحلاجة وما يرتتب عليه من األحكام .5

 ، واهللا أعلم بالصواب.وهذا ما مييز بني الطبيب املسلم و غريه

                                                           
رواه الرتميذي يف كتاب الصالة باب ماجاء يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم و قال حسن غريب  .6
        )1/151(  و حسنه األلباين  يف صحيحه السنن الرتميذي 2/357
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 مشكلة البحث ديد تا

ليكون البحث مركزا ودقيقا ينحصر  البحث يف هذه املسألة عديدة ولكن تساءالتكان 

 : فيما يتعلق يف األمور األتية البحث 

 هل اختلف العلماء يف تعريف معىن الضرورة اليت تبيا احملظورات .1

 كيف اتسع الناس يف هذه الضرورة و ضيقها.    .2

 كيف تعريف احلاجة الطبية اليت تنزل منزلة الضرورة .3

 ال الطيباملجورات يف ظ تطبق الضرورة تبيا املاكيف .4

  اليت تعترب من الضرورات وماال يعترب منهاالقضايا الطبية املعاصرةما  .5

 

 أهداف البحث وفوائده

 

 :من أهداف كتابة هذا البحث مايلي

 معرفة معىن الضرورة اليت تبيا احملظورات وبيان صورها وأدلة مشروعيتها.  .1

  ها.ضوابطومعرفة حقيقة الضرورة الشرعية   .2

 تنزيلها منزلة الضرورة مىت ، وة معىن احلاجة الطيبمعرفة  .3
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ورات يف جمال الطيب مثل الكشف و ظالتعرف على كيفية تطبيق الضرورة تبيا املا .4

  العالج للمريض و الدواء.

توعية الناس و صاصة املرصصني يف الال الطيب، مبا ينبغي عليه معرفة من األحكام   .5

 الشرعية املتعلقة بضرورة الطبية خاصة من القضايا املعاصرة.

 وأما فوائد البحث ال يقل عن جانب جانبني من اجلوانب وهي: 

 (social value)القيمة االجتماعية  .1

 إعطاء املعلومات إىل التمع املسلم بشكل العام حول معىن قاعدة الضرورة  •

 تبيا حملظورات. 

نتائج هذه الرسالة ميكن أن تضيف املزيد من املعلومات الضرورة اليت تبيا  •

 احملظورات يف الال الطيب.

توفري إرشادات عملية للممارسني وخاصة يف املسائل فيما يتعلق بأعمال  •

 الطبية.

  (Academic value)قيمة أكادميية  .2

  فإن نتائج هذه البحث ميكن أن جيعل أحد املصادر يف حبوث الفقه وأصوله. •

 زيادة الفنون العملية يف الال الطيب  •

أن كتابة هذه الرسالة شرط من الشروط لنيل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله  •

 برنامج الفكر اإلسالمي يف اجلامعة سوراكرتا احملمدية.  
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الدراسات السابقة حول املوضوع 

ال يزعم الباحث أن هذه الدراسة هي الوحيدة حتت هذا العنوان أو حتت ما حيمل 

مفهوم قاعدة عن مضمونه، فقد وجد الباحث دراسات مستقلة يف هذا املوضوع لكنها تتكلم 

. وحسبما يعرف الباحث وما وصل إليه من  جماالت احلياةقها يفتطيبالضرورة تبيا احملظورات و

املعرفة أنه مل يكن هناك املؤلفات أو البحوث اليت تتعلق بتطبيق الضرورة يف الال الطيب خاصة، 

 فيما يلي :  هلا التعلق مبوضوع البحثو من املراجع اليت 

يل ، مؤسسة الرسالة ح للدكتور وهبة الز،نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بني القانون الوضعي .1

  هـ1302، الطبعة الثالثة ،  

ومن هذا الكتاب تناول فيه الباحث : مفهوم الضرورة ، األصل يف مشروعية الرتخص 

 بالضرورة و أتية قاعدة الضرورة.

أما مفهوم الضرورة اختصر فيه بذكر الضرورة لغة واصطالحا. و زدت فيهامل يتعرض  .أ

 يف البحث مثل تعريف اإلباحة واحملظورات والضرورة الطبية.

وأما األصل يف مشروعية الرتخص بالضرورة فقط ذكر فيه األدلة من الكتاب و  .ب

 السنة وتعرض الباحث يف رسالته األدلة من اإلمجاع والقياس. 

أما بنسبة ألتية قاعدة الضرورة تبيا احملظورات تناول فيه الباحث بعض األقوال يف  .ت

 هذا الكتاب فيما يتعلق بذا املطلب. وتعرض األقوال فيه من املراجع األخرى. 

أثر الضرورة واحلاجة و عموم البلوى، أمحد التيجان هارون عبد الكرمي، جممع فقهاء الشريعة  .2

 بأمريكا. 
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نقل الباحث من هذا البحث ضوابط احلاجة الشرعية ، وزاده بعد هذه الضوابط، احلاجة الطبية 

اجلراحة العالجية احلاجية، جواز نظر ، حاجةلإباحة لبس احلرير لاليت تنزل منزلة الضرورة مثل 

 و  مرض تساقط الشعر عند النساء" ،حبوب الشبابطبيب عورة املريضة للحاجة، عالج "

 .تقومي األسنان املعوجة أو وجود خلل يف الفكني

 الضرورة وتطبيقاته املعاصرة أفاق وأبعاد، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، البنك فقه .3

 اإلسالمي للتنمية املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريس. 

 . اطفال األنابيب بني العلم و الشريعة ، زياد أمحد سالمة دار العربية للعلوم .4

زراعة و نقل األعضاء، الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي، جممع البحوث اإلسالمية املؤمتر  .5

 م 2009الثالث عشر 

، الدكتور إبراهيم بن حممد قاسم، دار مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية صفحة  .6

 م1985السعودية 

واألثار املرتتبة عليها، الدكتور حممد السنقيطي، مكتبة الصحابة سنة الطبية،  اجلراحة أحكام .7

 م 1994

 تناول فيه الباحث  بعض نوازل فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة أفاق وأبعاد"ومن البحث "

الطبية مثل التلقيا الصناعي، زراعة األعضاء ، تشريا جثة املوتى ، إسقاط اجلنني. لكن 

تعرض بشكل خمتصر مما جيعل الباحث ينظر إىل املراجع األخرى من الكتب و البحوث 

 األربعة التالية. 
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فتبني مما تقدم أنه ال يوجد حبث بعنوان "قاعدة الضرورة تبيا احملظورات وتطبيقها يف 

 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الال الطيب" ويرتكز الباحث يف هذا البحث مبراجعة إىل

ومل يفرد .  بعض األحباث املعاصرين فيما يتعلق بقضايا الفقهية الطبيةمبراجعةلبعض املصنفني و

 . واهللا أعلم بالصواب.بشكل مستقلاملؤلفات  هذا املوضوع يف

 

  الباحثذ.الصعوبات اليت واجهتها

كل البحث العلمي ال يكاد خيلوا من إشكاالت والعقبات يتلقها الباحث منذ اختياره 

 ملوضوع البحث إىل غاية االنتهاء منه. 

 و تدور مشكلة اليت واجهت الباحث ففيما يلي:

كتبة اجلامعة سوراكرتا احملمدية واجلامعات املتقاربة مقلة الكتب واملراجع العربية يف  .1

 منها. 

 صعوبة الوصول إىل بعض املراجع األصيلة. بسبب عدم احلصول تلك الكتب. .2

كثرة األراء واالختالفات فيصعب يف معرفة الراجا منها. العتمادها أحيانا على  .3

 االجتهاد. 

 صعوبة الرتكيز يف كتابة البحث ، ليتطلب البحث العلمي من تفرغ واهتمام جبانب  .4

 واجبات األسرة و العمل. 
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. منهجية البحث ر

.نوع البحث 1

 وهو Qualitative researchعتمد الباحث يف هذه الرسالة على املنهج النوعي ي

املنهج الذي يركز على وصف الظواهر وفهمها، واهلدف منه بناء املفاهيم والتعارف على حالة 

 .ما

 منهج البحث. 2

 باطالعي الواسع على خمتلف الدراسة املنهج االستقرا ئيسلكت يف هذه الدراسة 

 واملؤلفات املتعلقة بالضرورة الطبية وجتميع مادتا وتصنيفها وفق متطلبات البحث.

، الذي يقتضي دراسة معمقة ملا مجعته من مادة من أجل الوقوف املنهج التحليليمث 

 على حقيقة الضرورة الطبية. 

 مع تطبيق العناصر االستقرئي و التحليل ، الذي طرح األحكام املنهج االستنباطيمث  

الشرعية املتعلقة بقاعدة الضرورة تبيا احملظورة ومدي مالئمتها بالنسبة للضرورة الطبية متعمدا 

 يف ذلك على القياس وآراء العلماء.

مصادر املعلومات . 3
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قواعد الفقه كتب  املصدر األساسي من ،نيتتكون املعلومات يف هذا البحث من مصدر

 و جمالت وفتاوى    . واملصدر الثانوي من اجلرائد وكتب الطبية والبحوث العلمية وأصوله

 علماء الشريعة واألطباء املسلمون على موقع اإلنرتنيت.

 طريقة كتابة البحث. 4

 - الرجوع إىل املصادر األصلية، وإن مل يكن ذلك النقل من البحوث أو املقاالت. 

 - الرجوع إىل املعاجم اللغوية ، لتوضيا املعاين املفردات.

 - بيان التعريفات واملصطلحات ذات الصلة باملوضوع.

 - عزو األيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم األية.

- ختريج األحاديث النبوية بذكر من أخرج احلديث مث ذكر اسم ابكتاب و الباب ، مث اجلزء و 

 الصفحة.

- ذكر اسم املراجع كامال واسم مؤلف ، مث اجلزء و الصفحة ، مع ذكر دار النشر، ورقم 

الطبعة و سنتها إن وجدت، فإن تكرر امسه مرة أخرى اكتفيت بالإلشارة إىل اسم الكتاب و 

املؤلف و اجلزء و الصفحة ، دون احلاجة لتكرار املعلومات مرة أخرى إال إذا أخذت من طبعة 

 خمتلفة. 
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 - تسجيل أهم نتائج البحث يف اخلامتة.

طة البحث خ.5

و حىت يكون البحث علميا و موضوعيا فإن البحث يينقسم إىل: 

 األول : املقدمة الفصل

  ا. خلفية البحث

 ب. حتديد مشكلة البحث

 ت. أهداف البحث و فوائده

 ث. الدراسة السابقة حول املوضوع

 ج. الصعوبة اليت واجهتها الباحث

 ح. منهجية البحث 

 خ.خطة البحث

 

 القاعدة ح الثاين  : شرالفصل
 

 تبيا احملظورات ةمعىن القاعدة  الضرور:   األول   املبحث

: معىن الضرورة يف اللغة     األول         املطلب



13 

 

: معىن الضرورة يف االصطالح   الثاين         املطلب

واملراد با يف القاعدة  صطالحا،ا: معىن اإلباحة لغة و  الثاين        املطلب

صطالحا ا: معىن احملظورات لغة و  الثالث        املطلب

ورات ظ تبيا املاة الرابع : املعىن اإلمجايل لقاعدة الضرور       املطلب

  اخلامس: األصل يف مشروعية الرتخص بالضرورة        املطلب

 أتية هذه القواعد ومنزلتها السادس :       املطلب

تعريف الضرورة يف الال الطبيي       املطلب السابع: 

 

 ضوابط الضرورة بني التجاوز و التشدد الثالث  : الفصل

ضوابط الضرورة الطبية  : األول املبحث

 يف تقدير الضرورة التجاوز  : املبحث الثاين

  مع وجود البديل: التداوي باحملرمات  األول     املطلب

معاجلة الرجل للمرأة التجاوز يف :    الثاين     املطلب
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 يف الكشف  جاوز الثالث: الت    املطلب

 يف العالج التجاوز الرابع :     املطلب

التشدد يف تقدير الضرورة   : الثالث املبحث

 

  احلاجة و مىت تنزل منزلة الضرورة الرابع  :الفصل

 : تعريف احلاجة وأدلتهاوالفرق بينها وبني الضرورة األولاملبحث

تعريف احلاجة           املطلب األول: 

األدلة العامة على اعتبار احلاجة          املطلب الثاين: 

األدلة اخلاصة على اعتبار احلاجة         املطلب الثالث: 

الفرق بني الضرورة و احلاجة          املطلب الرابع: 

احلاجة العامة واخلاصة والفرق بينهما : الثايناملبحث

تغري زمان ومكان احلاجة وأثره يف اإلجراء الطيب املبحث الثالث: 

 ضوابط احلاجة الشرعيةالرابع: املبحث

 تنزيل منزيلة الضرورة اليتاحلاجة الطبية :  اخلامس املبحث
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يف القضايا الطبية املعاصرة واحلاجة  : الضرورة اخلامس الفصل

   جواز اإلجهاض للضرورةاملبحث األول :

  استردام املواد املردرة لتردير املريضاملبحث الثاين :

ناعي و طفل األنابيب  صاملبحث الثالث : تلقيا ال

 تشريا جثة املوتى املبحث الرابع :

   األعضاءنقل  املبحث اخلامس : 

 اجلراحة احلديثة املبحث السادس : 

 منع احلمل املبحث السابع : 

 التداوي باملواد احملظور الشرعي:  املبحث الثامن 

 

اخلامتة 

اخلامتة حتتوي على:   

 نتائج البحث  .1

  التوصيات .2

 فهارث البحث  .3
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