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  الفصل االّول

 مقّدمة

 الخلفية -أ

الدولة االندونيسية دولة كبرية ، غنية باملوارد الطبيعية واملوارد البشرية. فمن 

أكرب عدد من السكان يف اندونيسيا بعد الصني واهلند. يعين إىل األمام، ويتم 

حتديد التقدم أمة متخلفة من حيث الصفات اإلنسانية. عائلة لديها تأثري كبري 

 1جناح التنمية لألمة.على 

املشاكل اليت تواجه احلكومة االندونيسية هي الفقر. حىت اآلن مل تكن 

احلكومة قادرة على التعامل مع أو حل املشكلة. لذلك، جيب أن يتم اجلهود 

يف هذا اجلهد، هناك اسرتاتيجيتني، ومها حلماية  .املبذولة ملساعدة الفقر بعناية
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لى توفري احتياجاهتم األساسية. والثاين هو لتوفري فرص األسر واجملتمعات الفقرية ع

 2عمل وفقا لقدرهتا على منع الفقر جديد.

جيب أن يكون كل املشكلة بسبب وجود العوامل اليت تسببها. فضال عن 

مشكلة الفقر. بعض من عوامل الفقر وتدين مستوى التعليم وفرص العمل 

 .حمدودة، وعبء األسرة

اب بشرية غري املهرة. وإذا كان الناس ال املهرة، مث ال اخنفاض التعليمية أسب

يوجد أي عمل له وما ينجم عنها من الفقر. إذا كان لديك أفراد األسرة كثريا، 

 3فإنه سيتم زيادة الطلب وتكاليف املعيشة اليت جيب الوفاء هبا.
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اىل جانب ذلك، الفقر بسبب االكتظاظ. االكتظاظ مشكلة الندونيسيا 

 فيها احلكومة، حبيث الشركات لديها هو أن تفعل برامج تنظيم األسرة اليت ستنظر

تنظيم األسرة هو عملية إنشاء احلمل من أجل إنشاء أسرة ثرية. وفقا للقانون رقم 

من تطور السكان والتنمية األسرية، أن تنظيم األسرة هو  ٥املادة  ٥٠٠٩لسنة  ٢٥

فئة العمرية واحلماية واملساعدة وفقا حماولة لتنظيم والدة الطفل، ومثالية تسليم ال

 4للحقوق اإلجنابية للمرأة لتحقيق عائلة جودة.

ولكن يف اإلسالم وتنظيم النسل هو مسألة مثرية للجدل يف الفكر 

اإلسالمي املعاصر.هناك عدد من القضايا اليت تنشأ، بدءا من املسائل القانونية 
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يم أو احلد من النسل، والدافع لتنظيم النسل، ومعىن تنظيم النسل، سواء التنظ

 5واحلقوق اإلجنابية للمرأة وقضية منع احلمل.

العديد من الدراسات اليت أجريت من قبل العلماء واملؤسسات اإلسالمية 

يف تنظيم األسرة يف جمموعة متنوعة من وجهات النظر. حيدث انشقاق يف غياب 

السبب حىت اآلن يبدو أن تزال القرآن واحلديث الذي حيظر صراحة ويتيح. هذا هو 

 اجلدل الدائر حول تنظيم األسرة يف اخلطاب الفكري اإلسالمي.

للحصول على صورة شاملة عن كيفية تنظر إىل اإلسالم احلقيقي تنظيم 

النسل، ال توجد وسيلة أخرى إال أن أعود إىل مصدر تعاليم أقوى من اإلسالم، 

فسري، ينبغي أن يكون ملزيد من ومها القرآن واحلديث.ولكن يف حالة عدم وجود ت
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الدراسة املتعمقة بشأن هذين املصدرين، لتحديد مجيع آيات القرآن الكرمي 

واحلديث الشريف املرتبطة بقضايا تنظيم النسل، ومن مث اسرتجاع الرسالة املقاصد 

 6الفين واإلسالمي من مصادر.

أن يصبح تنظيم األسرة مشكلة ألن هناك بعض العلماء الذين يدعون 

تنظيم النسل حمظور، ولكن هناك أيضا آيات القرآن الكرمي اليت تدعم برامج تنظيم 

 النسل. يف القرآن وصفها العديد من املقاطع املتعلقة بتنظيم النسل، ومها:

ُقوا اللَّ  َه َوْليَ ُقولُوا َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَلْيِهْم فَ ْلَيت َّ

 (٩قَ ْواًل َسِديًدا )النساء:
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على سبيل املثال، هناك واحد من العلماء الذين يسمحون لتنظيم النسل، 

يعين الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال انه يسمح تنظيم النسل مع جمموعة متنوعة 

من االعتبارات واحلجج املنطقية متاما. صاحب رخصة تنظيم النسل على شرط أن 

اك اتفاقا وموافقة الزوج.وينظر من هذه القضية عندما شعرت الزوجة أن تفعل هن

العمل )الوالدة( وزوجته ال جيد صعوبة يف الوالدة مث ختافوا لرعاية األطفال، وكذلك 

االستمرار يف تناول الدواء سوف تشهد اخنفاضا الصحة، فإنه جيوز.كما انه ال 

يريد الرتكيز على مهنة، على الرغم خوفا يسمح، يف حال القيام به من قبل امرأة 

 7من حياته غري سعيدة.
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ومن األمثلة األخرى اليت حتظر الشيخ ابن عثيمني. أكد أن ذرية قررت غري 

شرعي، ألنه خمالف لقصد النيب الذي رمسه الزواج لشعبه. ويكون ذلك بسبب 

ف يؤدي إىل إذالل املسلمني. ألنه إذا كان املسلمون بأعداد كبرية، بعد ذلك سو 

 جمد بالنسبة هلم.ألن عدد من الناس أن الكثري من اآلهلة صاحل.

دراسة التفسري أعاله، فإن الكتاب يصف وجهات نظر خمتلفة من العلماء على 

حكم عن تنظيم النسل يف إندونيسيا. يف هذه احلالة سوف حتد من بعض العلماء 

 ق شهاب.ملناقشته, يعين سحال حمفوظ,قريش الشهاب,و حبيب رزي

 صياغة المشكلة -ب

 ؟ساحال حمفوظ و حابيب رزيق شهاب  ماذا تنظيم النسل عن آراء ٧
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كيف اإلستنبات االحكام عن ساحال حمفوظ و حابيب رزيق شهاب حول    ٥

 تنظيم النسل؟

 البحث أهداف -ت

جيب أن يكون كل دراسة غرضا مفيدا وفائدة لقرائها، وبالتايل فإن الغرض والفائدة 

 هي: من هذا البحث

 .ساحال حمفوظ و حابيب رزيق شهابملعرفة حكم لتنظيم النسل يف رأي  ؞٧

اإلستنبات االحكام عن ساحال حمفوظ و حابيب رزيق شهاب حول ملعرفة  ؞٥

 تنظيم النسل.

 ث  فوائد البح -ث

 نظريا ؞٧
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  إضافة املعرفة البصرية لربامج تنظيم النسل بشكل عام، ووفقا لبعض العلماء. •

  برامج تنظيم النسل اجليدة والسيئة يف حياة األسرية.مع العلم بني  •

 عمليا ؞٥

ميكن أن تقدم إسهاما ومدخالت لصانعي السياسة يف علم تصنيف لتنظيم  •

  النسل، فضال عن مسامهة احلكومة مسؤولة أيضا عن اجملتمع.

ألعضاء هيئة التدريس ميكن أن تسهم يف تطوير املكتبات األكادميية يف  •

 النظام.
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 اجعة الدراسات السابقةمر  -ج

يف الدراسات اليت تركز على تنظيم النسل هناك العديد من األوراق العلمية 

اليت نوقشت ومراجعة موضوع: أثر إجيايب على تورط جملس علماء اندونيسي يف 

 8تنفيذ برنامج تنظيم النسل.

دراسة أخرى على التوجيه والتنسيق لتنظيم النسل الوطين يف حتسني نوعية 

نسان يف نظر اإلسالم. الذي يناقش أمهية الصفات اإلنسانية حىت يتسىن اإل

للربنامج الوطين لتنظيم النسل إىل جهود احلكومة يف حتسني نوعية اإلنسان مع 

 9التوجيه والتنسيق بني اجلهات املسؤولة.
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مزيد من الدراسة ملفهوم التخطيط )ب ك ك ب ن( واألسرة من حيث 

قانون يف إندونيسيا. يف دراسة ومناقشة مفهوم تنظيم األسرة الشريعة اإلسالمية وال

 10يف )ب ك ك ب ن( حول وسائل تنظيم ا النسل وطرق للجمهور.

الدراسة ثالثة يصف فقط املؤسسات يف الربنامج. ما هو واضح وتشمل 

 هذه الدراسات سياسات املؤسسات يف تنفيذ برامج النسل يف اجملتمع.

الثالث، لذلك أجريت الدراسة من خالل دراسة ختتلف عن الدراسات 

فكرة املنظور اإلسالمي من خالل النظر يف جمموعة متنوعة من وجهات النظر بني 

العلماء، وخصوصا يف إندونيسيا. تنظيم األسرة والقانونية االختالفات من كل من 

 العلماء اليت سيتم مناقشتهاز.
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 طرق البحث -ح

همة األخرية هي لوصف االختالفات أن  طرق البحث املستخدمة لكتابة امل

 كل هذه اآلراء. والطريقة هي:

 ثـ أنواع البح١ 

هذا البحث عبارة عن مكتبة أن األحباث اليت أجريت عن طريق 

  .استعراض الكتب واألدب أن هناك صلة بعنوان األطروحة.

 ـ نهج٢

ويرى النهج املتبع يف هذه الدراسة هو أمر أساسي للقرآن والسنة النبوية، 

 بعض علماء القانون لتنظيم األسرة.
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 ـ مصدر بيانات٣

 يف هذه الدراسة باستخدام اثنني من مصادر البيانات، وهي:

 البيانات األولية 

 البيانات األولية املستخدمة هو القرآن واحلديث

 البيانات الثانوية 

 ىالبيانات الثانوية اليت مت احلصول عليها من الكتب واجملالت، ومصادر أخر 

 نظم الكتابة -خ

يف التفسري املذكور أعاله، لوضع على وجه العموم، وينقسم البحث إىل 

 مخسة فصول، وهي:

 )املقدمة( ٧الفصل
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يف هذا الفصل يصف املؤلف خلفية املشاكل، واألهداف، وفوائد البحوث، وطرق 

 البحث، والكتابة املنتظمة.

 )مراجعة األدب( ٥الفصل 

تفاصيل عن مراجعة األدبيات املستخدمة، وتعريف يف هذا الفصل، فإن املؤلف 

تنظيم النسل ، واألساس القانوين وتأثري أغراض تنظيم النسل وأقوال العلماء ضد 

 قانون تنظيم النسل.

 )حبث( ٣الفصل 

اإلستنبات  حكم تنظيم النسل و يف هذا الفصل يناقش نتائج صياغة املشكلة يف

 .شهاب حول تنظيم النسل االحكام عن ساحال حمفوظ و حابيب رزيق
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(اإلختمام) ١الفصل 

يف الفصل األخري هو الفصل اخلتامي يتضمن االستنتاجات من النقاش والنصيحة 

.يف هذه الدراسة




