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 اإلىداء

 

الذان أرشداين إىل حب العلم واجلهد  الكرًن ووالدي احلنون والديتربياين صغَتا إىل من 

 حفظهما اهلل بالصحة والعافية وأطال اهلل عمرمها يف طاعتو وكفر ذنوهبما.

وصربت على كثرة غيايب  ٍت على إجناز ىذه الرسالةوحثت شجعتٍتالىت  وإىل زوجيت احلبيبة

أسأل ، وهبجة قليب  وإىل أبنائي قرة عيٍتوإىل أمي زوجيت الصابرة يف تربييت وأىلي  عنها

 اهلل أن جيمعنا يف جنتو كما مجعنا يف الدنيا.

األساتذة  إىل إخواينوإىل من أرشدىن إىل احلق والعلم من أساتذاتى ومشاخيي الفضالء و 

 .ادلسلمُت أمجعُتوادلوظفُت يف معهد اإلصالح اإلسالمي وإخواين 

 ضع.إليهم مجيعا أىدى ىذا اجلهد ادلتوا
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 شكر وتقدير

الشكر أوال وأخَتا هلل تعاىل الذى قد منحنا نعمة اإلديان واإلسالم ويسر لنا طريق اذلداية 

 والعلم وادلعرفة، ونور قلوبنا باإلديان فلو احلمد والشكر والثناء احلسن.

كما أتقدم جبزيل الشكر  والتقدير من فضيلة الدكتور معُت دين اهلل بصري والدكتور 

عمران رشادي على ما بذال من جهود وإرشادات وتوجيهات إلمتام ىذه الرسالة، 

عة احملمدية،  اجلامَتوكذلك أشكر مدير اجلامعة احملمدية، وريئس القسم ىف ادلاجيست

 ىف الشريعة اإلسالمية  الدكتور سودارنو صربان َتستم ادلاجس قسيئوأعضاء ادلناقشُت، ور 

وأصولو على جهودىم ادلبذولة يف مساعدة الطالب  ومجيع احملاضرين بقسم الفقة

 وادلوظفُت وادلوظفات ىف اجلامعة احملمدية.

والشكر موصل أيضا جلميع الزمالء واإلخوان بقسم الفقو وأصولو على مساعداهتم 

كر والدي الذي بذل مالو يف ادلعنوية وتشجيعهم ىف إمتام ىذه الرسالة، وكذلك أش

، فجزى ىذه الدراسة والرسالة ىف إمتامزوجيت الىت ساعدتٍت مساعديت يف ىذه الدراسة و 

 وأجزل ذلم الثواب واألجر والعطاء.اهلل الكل خَت اجلزاء 
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 استهالل

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قال اهلل تعاىل ىف كتابو الكرًن9

لَُّكْم َما يُرِْيُد الّلُو لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن يُرِْيُد لُِيَطهِّرُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلعَ 

 ﴾ ٦المائدة:  ﴿َتْشُكُرْوَن  

 ﴾ ٥٨١البقرة:  ﴿يُرِْيُد اهللُ ِبُكُم الُيْسَر َوالَ يُرِْيُد ِبُكُم الُعْسَر  
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 ملخص ال

ىذه الرسالة حبث كيفي مكتيب قامت فكرتو عن حاجة الناس إىل معرفة أحكام 
اليت استجدت من زمن إىل  - منزلة الضرورة احلاجة تنزل قاعدة -النوازل الطبية عرب 

، وتربز جانب اليسر يف الشريعة اإلسالميةألهنا متثل  ،خاصة ذلا أمهية زمن، فالقاعدة
ويدور  ،ويقدم مصاحلهم وحيفظ ضرورياهتم أحوال الناسمساحة ىذا الدين الذي يراعي 

( وما  ۲( ما ىو الفهم الصحيح للحاجة والضرورة؟ )  ١البحث حول ثالثة أمور9 ) 
( وما حكم بعض النوازل الطبية نظر  ٣ىي األدلة على اعتبار احلاجة وشروط إعماذلا ) 

أقوال العلماء ادلتقدمُت  البحث يف كل منالقاعدة احلاجة تنزل منزلة الضرورة؟ وبعد 
يلتقيان يف كوهنما سببا لرفع ( أن احلاجة والضرورة   ١وادلعاصرين توصل الباحث إىل9 ) 

والضرورة  الضيق واحلرج، إال أن حمل الضروري يف ادلنهيات اليت يبيحها خمالف للحاجي
( احلاجة على اعتبارىا  ۲أقوى ومقدم من احلاجة وذلما أوجو الشبو وأوجو الفرق ) 

ادلعتربة، مراعاة شروطها مكتسبة من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل وإعماذلا ال بد من 
وىي أن تكون احلاجة متحققة، وأن تكون متعينة، وأن تكون غالبة، وأن تكون يف 

وأال يعارض ما ىو أقوى  حمرمات الوسائل، وأن يثبت بالدليل الشرعي الًتخيص هبا،
ظهر تأثَت ىذه القاعدة يف مجلة من التطبيقات يف النوازل الطبية، وأشهرىا (  ٣)  منها

ز التربع باألعضاء دلن حيتاج إليها عند جوا(١)ما ذكرىا الباحث يف ىذه الرسالة وىي9 
ز إجراء اجو و  (۲)وفق الشروط والضوابط الشرعية،أكثر الفقهاء ادلعاصرين، ويكون ذلك 

صاب، احلاجية لألمراض اليت اشتملت على ضرر يتأذى منو ادلريض ادلعمليات التجميل 
اجة ومل يكن ىناك بديل ز التداوي باحملرمات إال إذا قامت الضرورة أو احلاجو وعدم ( ٣)

 (٥)حتقق شروط العمل باحلاجة، إذا جواز إجهاض اجلنُت ادلشوه،و   (٤)من احلالل،
 (٦)وفق شروط وضوابط حمددة، س من احلياةنزع أجهزة اإلنعاش من ادلريض ادليئو جواز و 
 الذي يكون بُت الزوجُت فهو جائز عند أكثر الفقهاء ادلعاصر ح الصناعيالتلقيو 

 .الرئيسة :الطب, الحاجة,  الضرورة الكلمات
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Abstract 

 

 

 This thesis is a basic literature discussion of the idea of writing is the 

human need to know the laws of contemporary medical problems through the 

qaidah Alhajah Tunazzil Manzilat Ad-dhoruroh (the need for occupation of 

emergency) whose problems appear new things from time to time,So this rule has 

a special virtue in which it presents the easiness of Islamic shari'ah and reveals 

religious tolerance that takes account of the human condition and puts the good 

for them and guards their needs, The discussion of this thesis explains the three 

main problems: (1) What is the correct understanding of needs (hajah) and 

emergency? (2) And what is the argument that shows the perceived needs (hajah) 

in the Shari'a and what are the conditions in practice? (3) And what is the law of 

some contemporary medical problems in the scales of Alhajah Tunazzil Manzilat 

Ad-dhoruroh's rule? And after studying each of these problems came the 

discussion to: (1) That needs (hajah) and emergency meet / sides from side 

because raises the narrowness and difficulty, It's just that the emergency of halal 

aspect is somewhat different from the need (hajah) where the emergency is 

stronger and takes precedence over the needs (hajah) and both have the sides of 

similarity and difference,(2) the need for (hajah) the source of its delusion is 

drawn from the Qur'an, sunnah, ijma 'and reason, and to practice it must take into 

account the applicable conditions, (3) There has been a demonstration of this 

principle in some contemporary medical issues,, And the most / popular is what 

the author mentioned in this thesis are: (1) It is possible to donate organs and 

transplant them for existing needs (hajah) according to the majority of 

contemporary scholars and of course must be in accordance with the terms and 

rules of syar'I, (2) It may be surgical operation because of the need (hajah) caused 

by a disease that torture people who suffer from the disease,(3) It is not 

permissible to seek illicit treatment except for emergency or need (hajah) as long 

as there is no halal replacement, (4) It is possible that the abortion of the diseased 

fetus during the fulfillment of conditions of practice needs (hajah), (5) It is 

permissible to remove the life-saving devices from the dying patient according to 

the applicable terms and rules, (6) artificial insemination that occurs between 

husband and wife so it may be according to the majority of contemporary 

scholars. 
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Abstrak 

Tesis ini adalah pembahasan pustaka yang dasar ide penulisannya adalah 

kebutuhan manusia untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan kedokteran 

kontemporer melalui qaidah Alhajah Tunazzil Manzilat Ad-dhoruroh ( kebutuhan 

menduduki kedudukan darurat ) yang permasalahannya muncul hal-hal baru dari masa 

ke masa, Maka kaidah ini memiliki keutamaan yang khusus dimana ia menampilkan sisi 

kemudahan dalam syari’at islam dan menampakkan toleransi agama yang 

memperhatikan kondisi manusia dan mendahulukan kebaikan untuk mereka dan 

menjaga kebutuhan mereka, Pembahasan tesis ini menjelaskan tentang tiga masalah 

utama: (1) Apa pemahaman yang benar terhadap kebutuhan ( hajah) dan darurat? (2) 

Dan apa dalil yang menunjukkan dipandangnya kebutuhan (hajah) dalam syariat dan apa 

syarat dalam mengamalkannya? (3) Dan apa hukum sebagian permasalahan 

kontemporer kedokteran dalam timbangan kaidah Alhajah Tunazzil Manzilat Ad-

dhoruroh ?, Dan setelah dipelajari setiap permasalahan tersebut sampailah pembahasan 

ini kepada: (1) Bahwasanya kebutuhan (hajah)  dan darurat bertemu/sama dari sisi 

sebab mengangkat kesempitan dan kesulitan, Hanya saja darurat dari segi penghalalan 

terhadap yang haram agak berbeda dari kebutuhan (hajah) dimana darurat lebih kuat 

dan lebih didahulukan dari kebutuhan(hajah) dan keduanya memiliki sisi-sisi kesamaan 

dan perbedaan(2) kebutuhan (hajah) sumber pendalilannya terambil dari 

alquran,sunnah,ijma’ dan akal dan untuk mempraktekkannya mesti memperhatikan 

syarat-syarat yang berlaku (3) Telah tampak prektek kaidah ini di beberapa 

permasalahan kedokteran kontemporer , Dan yang paling banyak/populer inilah yang 

penulis sebutkan di tesis ini yaitu: (1) Bolehnya donasi organ tubuh dan 

mencangkokkannya bagi yang ada kebutuhan (hajah) menurut mayoritas ulama 

kontemporer dan tentunya harus sesuai dengan syarat dan aturan syar’i,(2)  Bolehnya 

operasi bedah karna adanya kebutuhan (hajah) disebabkan adanya penyakit yang 

memudhoratkan orang yang mengidap penyakit tersebut,(3) Tidak boleh berobat 

dengan yang haram kecuali darurat ataukebutuhan (hajah) selama tidak ada pengganti 

yang halal,(4) Boleh nya aborsi janin yang berpenyakit selama  terpenuhi syarat-syarat 

mengamalkan kebutuhan (hajah),(5) Bolehnya mencabut alat bantu pernapasan bagi 

pasien yang tidak ada harapan hidup sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku,(6) 

inseminasi buatan yang terjadi antara suami-istri maka itu boleh menurut mayoritas 

ulama kontemporer.  

Kata kunci: Kedokteran, Kebutuhan, Darurat 
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