
16 
 

 الفصل الثاني

 مراجعة األدبيات

 تعريف تنظيم النسل .أ

تنظيم النسل وفقا لقاموس كبري االندونيسي هو حركة لتكوين أسرة صحية 

ومزدهرة من خالل احلد من الوالدات. مبعىن آخر، هو أن تنظيم حجم األسرة. وميكن 

مث،  1وغريها.أن يتم فرض قيود باستخدام وسائل منع احلمل، مثل الواقيات الذكرية، 

 هناك معىن آخر لتنظيم النسل ، وفهم العامة واخلاصة:

 معىن العام ١

تنظيم النسل هو حماولة لتنظيم عدد من األسر، لذلك ليس هناك 

 خسارة نتيجة للكثري من األسر.

 

                                                           
 ويكيفديا دان قاموس بسار باهاسا اندونيسية 1 
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 معىن اخلاص ٢

 2تنظيم النسل هو منع لقاء بني احليوانات املنوية والبويضة من رحم املرأة.

السابق، أن تنظيم النسل هو املصطلح الرمسي يف إندونيسيا إىل من التعريف 

 بذل جهود من أجل سعادة األسرة، إىل قبول فكرة عائلة صغرية سعيدة.

 األساس القانوني لتنظيم النسل .ب

 .3األساس القانوين يف إندونيسيا 

بشأن التنمية السكانية والتنمية رعاية  ١٩٩٢لسنة  ١١القانون رقم  -

 األسرة

 بشأن احلكومة احمللية ١٩٩٩لسنة  ٢٢ن رقم القانو  -

 على مالية الدولة ٢١١۳لسنة  ١١القانون رقم  -

 
                                                           

 ١٩٩٩.بوكور.انداه كارتيكا Seputar Keluarga Berencanaهاجار مائل" 2 
 ٢١١١كالوركا برجنانا داالم ب ك ك ب ن . لنتريا جايا يوغياكارتا   3 
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 بشأن النظام الوطين لتخطيط التنمية ٢١١٢لسنة  ٢٢القانون رقم  -

 بشأن تنفيذ التنمية الوطنية ١٩٩٢لسنة  ٢١تنظيم احلكومة رقم  -

 غرافيةبشأن إدارة التنمية الدميو  ١٩٩٢لسنة  ٢١تنظيم احلكومة رقم  -

 بشأن تنمية األسرة والسكان ٢١١٩لسنة  ٢٢القانون رقم  -

 أساس الشريعة اإلسالمية 

 وهي: 4تنظيم النسل هو األساس القانوين للقرآن واحلديث،

َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فَ ْلَيت َُّقوا  -

 5َوْليَ ُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا.اللََّه 

 

                                                           
 ١٩٩١لنتريا باكيت . سوكابومي " Asas Hukum Keluargaسوالسرتي " 4 
 (٩)النساء:5 
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اَر اْْلِخَرَة  - نْ َيا  ۖ  َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ  ۖ  َواَل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ِإنَّ  ۖ  َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض  ۖ  َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَْيَك 

بُّ اْلُمْفِسِديَن.   6اللََّه اَل ُيُِ

ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ  ۖ  َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ  -

اَل  ۖ  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف  ۖ  الرََّضاَعَة 

ا َواَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدهَ  ۖ  ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها 

ِلَك  ۖ   ُهَما  ۖ  َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل ذََٰ فَِإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعْن تَ رَاٍض ِمن ْ

َوِإْن أََرْدُُتْ َأْن َتْستَ ْرِضُعوا َأْواَلدَُكْم َفاَل  ۖ  َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما 

َوات َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا  ۖ  ا آتَ ْيُتْم بِاْلَمْعُروِف ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم مَ 

  7َأنَّ اللََّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي.

ُه َوْهًنا َعَلىَٰ َوْهٍن َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ  - ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ََحََلْتُه أُمُّ َنا اإْلِ ي ْ َوَوصَّ

 8ِصرُي .َأِن اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلمَ 

                                                           
 (١١)القاصص:6 
 (۳۳٢)البقرة: 7 
 (١٢)لقمان:8 
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ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا  - َنا اإْلِ ي ْ ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها  ۖ  َوَوصَّ  ۖ  ََحََلْتُه أُمُّ

ُه َوبَ َلَغ أَْربَِعنَي َسَنًة  ۖ  َوََحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْهًرا  َٰ ِإَذا بَ َلَغ َأُشدَّ َحَّتَّ

ْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلىَٰ َواِلَديَّ قَاَل َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِ 

ِإينِّ تُ ْبُت ِإلَْيَك َوِإينِّ  ۖ  َوَأْن أَْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح ِل يِف ُذرِّيَّيِت 

 9ِمَن اْلُمْسِلِمنَي.

ًرا نِْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلىَٰ قَ ْومٍ  - ِلَك بَِأنَّ اللََّه َلَْ َيُك ُمَغي ِّ ُروا َما  ذََٰ َٰ يُ َغي ِّ َحَّتَّ

يٌع َعِليٌم. ۖ  بِأَنْ ُفِسِهْم   10َوَأنَّ اللََّه مسَِ

َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَ ْليُ ْنِفْق ِمَّا آتَاُه اللَُّه  ۖ  لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه  -

ْعَد ُعْسٍر َسَيْجَعُل اللَُّه ب َ  ۖ  اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ َما آتَاَها  ۖ  

 11ُيْسًرا.

                                                           
 (١٢)االحقاف: 9 

 (۳٢نفال:اال)10

 (١)الطالق: 11 



21 
 

عن مصدر القرآن الكرمي، مث االستنتاج هو أن التعليمات جيب أن تنفذ 

يف جمال تنظيم النسل هو للحفاظ على صحة الزوجة، والنظر يف مصاحل 

 األطفال وتكاليف املعيشة املنزلية.

يف حني أن األساس القانوين مستمد من احلديث أن: "عامر بن سعد، 

هلل رأى دعيت عندما حجة الوداع، والشكاوى سيتعاىف  سول اعن أبيه قال: ر 

أو املوت، قلت: يا حممد، ضربين ما تراه من األَل، ولدي املال أو األغنياء، 

وليس املرياث مين، إال للبنات فقط.ما إذا كان ينبغي إعطاء الزكاة للثلثي 

كثري، يف الواقع ِمتلكايت؟ قال: "ال"، مث قلت: "ماذا الشرط" وقال: "ثلثي منه ال

أفضل بالنسبة لك لرتك ورثة يف دولة قادرة على، بدال من تركها لتكون عبئا أو 

األشخاص الذين يعتمدون، وأنت لن يكلفهم، وفعال للحصول على مكافأة 
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من اهلل، حَّت ل زوجتك.قلت: "أنت لن يسقطوا اىل الوراء، وكنت تصرفت 

 مثل أوامر اهلل.

ني تفكر حول تكلفة املعيشة، ال جتعل يفسر هذا احلديث أن الزوج

 األطفال يصبحون عبئا اْلخرين

 تأثير عن تنظيم النسل .ج

 12اْلثار اإلجيابية والسلبية يف جمال الصحة

 )أنواع( )إيجابي( )سلبي(

زيادة الوزن، والصداع، 
وينبغي أن تستهلك كل 

 يوم

 

 حبة دواء ٩٩٪ فعالية

                                                           
   ٢١١١" جاكارتا Kesehatan Nasionalاندرا امتاجا " 12 
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اضطرابات الدورة 
الشهرية، عدم انتظام 
الدورة الشهرية، 
والدهون، والعدوى 

 املسببة

، ٩٩رخيصة,وفعالة ٪
 ۳أو  ٢ميكن أن تلغى 

 سنوات

 زرع

الدهون، وإمكانية ال 
 ميكن احليض،

، ال تتداخل ٩٩فعالية ٪
مع إنتاج احلليب، ويقلل 
من األَل واحليض الدم 

 خارج

 احملاقن

 

تتداخل مع اجلماع، 
 والنزيف

، وميكن ٩٩فعالية ٪
لفرتة طويلة،  استخدامها

ال تتداخل مع إنتاج 
 حليب الثدي

 أداة يف الرحم

احلساسية، وذلك 
باستخدام أدوات من 
اخلارج، من الصعب 
حتقيق رضا من الزوج 

 والزوجة

، وسهلة ٩٩فعالية ٪
االستخدام، ال تتطلب 

 طبيب
 

 أداة خارج الرحم
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 أغراض من تنظيم النسل .د

أسرة صغرية ومزدهرة  برنامج تنظيم النسل لديه هدف إىل إنشاء

 .وسعيدة. وهي من خالل تعديل الوالدة لتقليل عدد السكان يف إندونيسيا

 االستنتاج من التفسري هو:

 .حتسني صحة ورفاه لألمهات واألطفال 

  حتسني حياة املواطنني من اندونيسيا، ألنه يقلل من عدد املواليد، حبيث

 ميكن على حنو أكثر فعالية.

  ،سعيدة ومزدهرة، وحماولة لدعم جناح برامج تنظيم األسرة األسرة الصغرية

 يف إندونيسيا وجعل اندونيسيا بشكل أفضل مع هجرة السكان.

وبالتاِل، بشكل عام، واهلدف هو أن تنمو عائلة صغرية، مع حب األب 

 األمهات واألطفال، هبدف حتديد أولويات صحة األم والطفل، والتعليم.
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 فوائد تنظيم النسل .ه

تنفيذ كل شيء، إذا كان لديه جمموعة متنوعة من الفوائد. مثل وسيتم 

عاما وكثري  ١١برنامج تنظيم النسل من قبل احلكومة االندونيسية تنفيذها يف 

 من أتباعه، وحَّت اْلن. ثبت أن تنظيم النسل هو مفيد للعائالت واالجتماعية.

 وبالتاِل، هناك العديد من الفوائد لتنظيم األسرة، ومها:

 دة للعائالتفائ 

تنظيم النسل هو يف األساس مشروع جتاري يهدف بوعي وتعمد إىل 

حتسني رفاه األسرة. مث، شكلت األسرة باحلب و. املودة. لتنفيذ والية 

 املوقف املناسب.
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  الفوائد اليت تعود على اجملتمع 

فوائد تنظيم النسل للمجتمع، يعرفون بعضهم البعض، ومساعدة بعضهم 

 شعور اإلنسانية للحد من تزايد عدد السكان البعض ولديهم

 الفوائد االقتصادية للحياةظ 

مع التقدم يف التكنولوجيا وزيادة احتياجات اجملتمع احمللي، مثل رئيس 

والد األسرة، الذي عمل لقمة العيش، وقالت اهنا سوف تكون أكثر 

َحاسة، إذا األمهات واألطفال األصحاء. لذلك األب ميكن أن تليب 

 حتياجات اليومية يف األسرةاال
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 حكم عن تنظيم النسل من آراء علماء  .و

من آراء العلماء على قانون تنظيم النسل ، وهناك رأيني. واليت تسمح 

 وينهون.

 يوسف القرضاوي أ

اإلسالم احلب العديد من النسل، ولكن اإلسالم أيضا توفري 

هناك أسباب  الراحة أو اإلغاثة إىل كل مسلم لتنظيم ذريتهم، إذا كانت

معقولة. الالمع الوقت املعتاد النيب لتنظيم الوالدات هو أن احليوانات 

املنوية خارج الرحم. أصحاب العديد من يفعل ذلك عندما كان النيب 

 حيا والوحي ال تزال أسفل، اليت وردت يف هذه القصة:
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"عن جابر، قال: كنا نفعل العزل وقت رسول اهلل ص.م، يف حني 

 ان ال يزال يسقط )رواه البخاري والتاريخ اإلسالمي(.أن القرآن ك

يف ذلك الوقت للحكومة عمر، يف التجمع، ومعاجلة مسألة 

العزل، مث يقول الرجال أن اليهود يعتقدون، األزل هو القتل صغري.مث 

قال علي: "َل يكن القتل، حَّت أن السائل املنوي ُت تشغيل سبع 

السائل املنوي، مث إىل جتلط الدم، مراحل، وهي: بدءا من األرض، مث يف 

مث إىل قطعة من اللحم، مث مزودة العظام، مث لف مع حلم اخلنزير املقدد 

وتستمر حَّت "أجاب مث عمر:" رجل حقا لكم يا علي، قد أعطى اهلل 

 طول العمر "
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بني تلك األسباب، األول هو القلق بشأن صحة األم، عند 

 لألطباء.احلوامل أو والدة سيكون خطريا وفقا 

َوَأْحِسُنوا  ۖ  َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اللَِّه َواَل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة 

بُّ اْلُمْحِسِننَي  ۖ    13ِإنَّ اللََّه ُيُِ

َف َعْنُكْم  ْنَساُن َضِعيًفا ۖ  يُرِيُد اللَُّه َأْن ُُيَفِّ   َوُخِلَق اإْلِ

 (٢١)النساء:

إزاء الشؤون العاملية قد تؤدي إىل تعقيد والثاين، تشعر بالقلق 

العبادة. قال اهلل تعاىل : يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر 

ُروا اللََّه َعَلىَٰ َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  َة َولُِتَكب ِّ  14َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

                                                           
 (١٩٢)البقرة :13 

 (١١٢)البقرة:14 
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املرضعة عند احلوامل وأعطى والثالث، وقلق حول وضع املرأة 

والدة جديدة. قال النيب: أن اجلماع اجلنسي عند املرأة ال تزال ترضع، 

هو جمرم صغري لألطفال الذين يتعرضون للرضاعة طبيعية. ألنه يدمر 

 الدخل احلليب ويضعف األطفال.

النيب أمر لفعل اخلري والنهي عن سيئة. من هذه التفسريات، أن 

ح للربامج تنظيم األسرة، ولكن جيب أن يكون يوسف القرضاوي تسم

مع نية جيدة. يف هذا النوع من القانون، يوسف القرضاوي استخدام 

القياس الطريق. أي عن طريق املساواة بني القانون وسائل منع احلمل 

 15احلديثة.

 إمام الغزاِل  ب

                                                           
 حارام"  ويوسوف قارضاوي "حاالل 15 
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قال اإلمام الغزاِل أنه ال يوجد نصوص واضحة بشأن حظر 

العزل، العزل ال ميكن تصنيفها على أهنا عملية إجهاض. ألن اإلجهاض 

هو جرمية ارتكبت بعد النتائج. ووفقا له، والدة الطفل، ليس فقط 

بسبب سقوط السائل املنوي يف رحم املرأة. أنه يربر برنامج تنظيم 

ة األم، جتنب األمهات صعوبات، للحفاظ األسرة، للحفاظ على صح

16على صحة جيدة.

ابن حزم  ت

١٩٩١سوليادي"اختالف علماء تنتانك كلوركا برجنانا"سنتوسا جايا ماكمور  16 
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وقال بن حزم أّن رسول إلغاء األحاديث اليت تسمح لالنسحاب 

يفعل عندما قال يف وقت الحق أن العزل خمفيا قتل األطفال. ألن 

 17القرآن ُيرم القتل، لذلك وجدت ابن حزم يعزل ُيظر أيضا.

 ابن عثيمني  ث

نسل هو حرام، ألنه هو السبب اخلزي املسلمني. يؤكد أن تقرر 

ألنه إذا كان مبثابة املسلمني الكثري، فإنه سيؤدي أي خري هلم. نظراً 

 للعدد من الناس أن الكثري هي نعمة اهلل.

مُثَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَِننَي َوَجَعْلَناُكْم 

  18نَِفريًا َأْكثَ رَ 

                                                           
 ايبيد 17 
 (٦)االسراء:18 
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وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن  َواَل تَ ْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصرَاٍط تُوِعُدوَن َوَتُصدُّ

ُغونَ َها ِعَوًجا  َواْنظُُروا َكْيَف َكاَن  ۖ  َواذُْكُروا ِإْذ ُكْنُتْم قَِلياًل َفَكث َّرَُكْم  ۖ  بِِه َوتَ ب ْ

 19َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

نسل، إال يف حاالت الطوارئ النامجة، مّث ، االنسان ال يقرر 

 وهي:

 .إذا خشيت األم احلامل أن يكون ميتا، مث يف مثل هذه الظروف حالة طارئة 

 20.إذا كانت األم مريضة، وُيشى من انتشار املرض، ِما تسبب يف وفاة 

 

 

                                                           
 (١٦)االعراف:19 
 ١٩٩٩" هادي كوسوما. باندونك KB dalam Islamحممد ادريس " 20 
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 سيرة .ز

 ل حمفوظحاس -أ

ل بن حال حمفوظ امسه الكامل حممد أَحد سحاوكان أَحد س

حمفوظ بن "عبد اجليين حتيات" من زوج كيي حمفوظ بن عبد السالم 

 ٧١اهلافيدز والبديعة هجرية. ولد يف قرية كني، مارجويوسو أتى يف 

 .. وقد سهل كيي الثالث من ستة أطفال٧١۳١ديسمرب 

من الوالدة، عاش يف مدرسة داخلية، وترعرع يف بيئة مدرسة 

ل حاكان متزوجا س  ٧١٩١ عام داخلية وخدم يف مدرسة داخلية. يف

بنيت النفيسة هجرية "عبد الفتاح هاشم"، مدرسة داخلية "الرعاية 

وكان تفانيه  .األرز جومبانغ فاثيميية اجلسر" وكان ابنا امسه عبد غفار

يف مدرسة داخلية، واجملتمع، وعلم الفقه ابدأ موضع شك. أنه تعزيز 
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الفقه باإلضافة إىل  التقليد من املطلق االمتثال ألحكام يف كتب

التوافق مع األخالق تدرس من العلماء التقليدية. من حيث قوة 

تافاققوه بيزانرتين )تعميق املعارف القانونية من الدين( وروح 

 (.تاوارو)أخالقية سامية

ل مرتفع جداً. ثبت أنه كان عبارة عن حاقراءة االهتمام س

مدرسة داخلية، يف منزله. على الرغم من  ١٨٨،٧جمموعة من الكتب

قراءاته ختتلف متاما كما حول علم النفس للروايات البوليسية. كنتيجة 

عاماً، وقد أظهرت أنه له  يف قرارات املنتدى.  04لذلك، ال حَّت 

ل ثالثة الشهري الذي عقد "سيورية ائمسل ويف خمتلف اجملالس باتسو 

العلماء" يف جاوا الوسطى، أنه بالفعل نشطة يف جمال  دةحن

نال شهادة دكتوراه فخرية )دكتوراه فخرية( يف .نولوجيا املعلوماتتك
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 ٧١جمال تطوير علم الفقه، فضال عن تنمية بيزانرتين واجملتمع يف 

 .يف جاكرتا هداياتاهلل الدولة سياريف اجلامعة اإلسالمية ٠٨٨۳يونيو 

 حبيب رزيق  -ب

حبيب رزيق اخلامس من مخسة أطفال، وأنه ولد يف جاكرتا 

شهاب حبيب حسني بن حممد والعطاس  ٧١٩٨أغسطس  ٠٢يف 

سيدة. وكان كال والديه املنحدرين من هادهرامي. ، حبيب حسني 

بن حممد بن حسني بن عبد اهلل بن احلسني بن حممد بن الشيخ بن 

( وكان والده أحد مؤسسي حركة "الكشافة ٧١٠٨"حممد شهاب" )

مع أصدقائها. تعد  ٧١۳١العربية" من إندونيسيا اليت أنشئت يف عام 

"إندونيسيا العربية باندو" "مجعية الكشافة" تأسست على يد 

أشخاص أصل عريب الذين إندونيسيا يف جاكرتا، والذي متت إعادة 
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، ٧١٩٩تويف والده يف عام  .تسميته إندونيسيا الكشافة اإلسالمية

شهرا، حيث أنه منذ تلك اللحظة أنه كان جمرد  ٧٧عندما كان رزيق 

ية من قبل والدهتا، وسيده، وال تلقي تعليمة يف مدرسة داخلية. العنا

مؤخرا بعد سن الرابعة وبدأ القرآن الدؤوب يف املساجد القريبة من 

منزله. حبيب رزيق عشرية مع "سيد شهاب" أو )إشارة إىل العال 

سيك ابن شيهابودين( أن بلدها النسب ميكن أن تعزى إىل سيدنا 

املهاجر. ويف الوقت -ل األمام أَحد بنعلى بن أيب طالب من خال

 .ل بن ُيىيانفسه، زوجته املسماة فضلون أيضا من عائلة ا

 




