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 أ
 

 مقدمة

 

احلمد هلل، مع االمتنان وجود اهلل "سبحانه وتعاىل". رمحه اهلل وله الكتاب 

الفرصة إلكمال مشروع هنائي الذي مث أيضا إكمال هذه بينيوسوسان املهمة 

  شهاب رزيق حابيب و احملفوظ سحال آراء بني مقارنة دراسة األخرية، بعنوان

 النسل. تنظيم حكم عن

وحتيات املعرب عنها لنبينا حممد، الذين كانوا يقاتلون  اةو الصقد تظل 

لإلسالم بتضحية كبرية، حىت أنه ميكننا أن نشعر بصاحل ال تقدر بثمن أي 

 لصاحل اإلسالم.

يف هذه املناسبة أيضا، السماح ملقدم البالغ بكل تواضع وامتنان ونقل 

على التربع  امتنان معظم خملصني وإىل األطراف الذين ساعدوا صاحب البالغ

 :بالفكر ال تقدر بثمن للمؤلفني، إىل

  كال الوالدين أن أحببت والعناية به عن الذي يعطي املشورة، والدافع

 .للمضي قدما ويعيش العاطفة يف األنشطة اليت أقوم به



 ب
 

 عائليت، ومها إخواين الذين يسامهون أيضا بتوفري الروح املعنوية والدوافع. 

 يية بتقدمي اقرتاحات إجيابية ملقدم البالغرئيس لدورة األحول السيخس. 

 وعارف زهري كمرافقة حماضر-حممد نورهاكيم. 

  رفاقه واألصدقاء واألهايل يف املصطلحات اليت تعطي الروح ودعمها يف

 إجناز هذه املهمة األخري

نأمل أن هذه املهمة األخرية ميكن أن تعطي اهلبات وأفكار مفيدة كذلك 

ئك الذين قراءهتا بشكل عام. حتقيقا هلذه الغاية، تلقي للكتاب خاصة ومجيع أول

مقدم البالغ اقرتاح أو نقد بناء من مجيع األطراف من أجل حتقيق الكمال يف 

 .هذا التقرير البحثي

7102يوليو  3نغ، الما  
 كاتب
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 المراجع ثبت

 ٧٩٩١( Jurnal Fenomena kemiskinanادمرال)

 ٧٩٩١جاكارتا (Ekonomi Negara Berkembangتودارو.م, )

 من تطور السكان والتنمية األسرية ٥املادة  ٥٠٠٩لسنة  ٢٥للقانون رقم 

 ٥٠٧٠(جاكارتا:سينار هارافان,Keluarga Berencanaهاهنقي هارتونو)

 ٧٩٩١جاكارتا: (Islam dan KBعبدور الرحيم , أمران )

 ٧٩٩١(بوكور:لنتريا جايا Kontroversi Ulamaهانوم, مايا )

 Dampak Positif  keterlibatan MUI dalam melaksanakanشريف الدين "
program KB "٧٩٩١  

 Bimbingan dan Koordinasi KB Nasional dalamموخلصني " 
meningkatkan kualitas SDM menurut pandangan islam  "

٧٩٩١ 

 Konsep Badan Kependudukan dan)اريف فاحتور ارمحان " كونسيف 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang 

Keluarga Berencana yang ditinjau dari hukum islam dan 
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hukum positif فاكولتاس شاريعة دان هوكوم. اونيفرسيتاس اسالم نكري( "
٥٠٧٧ياةاهلل جاكارتا(شاريف هيدا

اندونيسيةكبري اللغة ويكيفديا دان قاموس  

٧٩٩٩.بوكور.انداه كارتيكا Seputar Keluarga Berencanaهاجار مائل"
٥٠٠٧كالوركا برجنانا داالم ب ك ك ب ن . لنتريا جايا يوغياكارتا  

 ٧٩٩١لنتريا باكيت . سوكابومي " Asas Hukum Keluargaسوالسرتي "

   ٥٠٠٠" جاكارتا Kesehatan Nasionalاجا "اندرا امت

 يوسوف قارضاوي "حاالل و حارام"

 ٧٩٩١سوليادي"اختالف علماء تنتانك كلوركا برجنانا"سنتوسا جايا ماكمور 

 ٧٩٩٩" هادي كوسوما. باندونك KB dalam Islamحممد ادريس "

 ٧٩١١" مساراكنPeran Pesantren dalam Program KBسحال حمفوظ"

فادانك:انكاسا رايا ,Pembaharuan Dalam Hukum Islam ,شريفودينامري 

 Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara ,عبدول ساالم اريف
Fakta dan Realita 

 kajian pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syalut, يوكياكارتا
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 Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi ,سحال حمفوظ
Problematika 

Umat, امفل سوجي :سورابايا 

 ,جرتا فوستاكا ;جاكارتا ,Wajah Baru Fiqh Pesantren ,ساحال حمفوظ

 Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara ,عبدول ساالم اريف
Fakta dan Realita. 

 kajian pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syalutيوكياكارتا 
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