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الفصل الثالث

 نتائج البحث والمناقشة

حكم عن تنظيم النسل في رأي العلماء في إندونيسيا .أ

 احلج سحال ماحفوظ

سحال ماحفوظ حماولة بانتظام لتمكني اجملتمعات مع الربامج اليت 

مت وضعها. واحد هو أن تفعل عندما رأي برامج تنظيم النسل 

1والسكان.

لتحقيق السعادة من الدنيا  يف هذه احلالة، تنص سهال ماحفودز،

واآلخرة، ما يلزم من القدرة واالعتماد مع غريه من البشر.ومع ذلك، 

الرغم من احلاجة بعضها البعض، ال يعين أن تتطلب كميات كبرية.  على

2توازن القيود بالتايل، من الضروري بني نوعية وكمية البشرية.

٣٨٩١" مساراكنPeran Pesantren dalam Program KBحال حمفوظ"س1 
ايبيد 2 
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سكان من هذه التفسريات، سحال ماحفوظ نرى أن مشكلة ال

يف نوعية وكمية. املشكلة السكانية ليست جمرد مشكلة بأعداد كبرية، 

ولكن عن قدرات اإلنسان، وهي التعليم والصحة واألخالق. الطريق إىل 

مشكلة السكان مع برنامج تنظيم األسرة. وطريقة حكيمة هي مع 

 الدافع منتظمة يف شكل مؤسسات اإلعالم والتعليم واحلكومة.

ألسرة هو حماولة للحد من معدل املواليد.ويقول برنامج تنظيم ا

معظم العلماء مكروه أو حرام، مثل املعلومات اليت مت االتفاق من قبل 

العلماء يف الكتاب اآلمر بأحكام آل الفقهاء، مث استخدام وسائل منع 

 احلمل اليت ميكن أن متنع احلمل هو مكروه وتقرر نسل احلرام.
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تا  إىل إعادة النظر دهد  وذلك سحال ماحفوظ عرض هذا حي

املقاصد الشريعة. رأى أن وسائل الراحة للحياة هي عدد حمدود، حىت 

يف خوض كل شخص. بالتايل تتنافس مع بعضها البعض للحصول 

عليه. الناس الذين لديهم املوارد اليت من شأهنا إما أن حتصل على 

ساواة تسهيالت معيشية جيدة، والعكس بالعكس.مما أدى إىل عدم امل

 3االجتماعية.

سحال حمفوظ ال يقتصر مناقشة احلرم و احلالل، ولكن بداًل من  

 ذلك كبديل للتوصل إىل حل حقيقي يف إطار الصاحل العام .

 

                                                           
 فادانك:انكاسا رايا ,Pembaharusn Dalam Hukum Islam ,امير شريفودين3 
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 يب رزيق شهاببح 

جيب أن البشر خطة، ولكن اهلل ملن شاء. يف كلمة اهلل: فَ عَّاٌل ِلَما 

 4يُرِيُد.

تنظيم ميالد الزو  والزوجة.يف تنظيم النسل هو العمل املنجز يف 

عامل الطب، وبرامج تنظيم النسل خالل طرق وأساليب خمتلفة، والعزل، 

نظمت ارتداء الواقي الذكري أو تقيدا تقومي لتحديد خصوبة والعقم، أو 

 5استخدام دوامة، واحلبوب، واحلقن وغريها.

تنظيم النسل إذا ما استخدمت كوسيلة حلياة مسلم، فهو حرام. 

ة إذا ثبت أن تنظيم النسل يستخدم كسالح من قبل أعداء خاص
                                                           

 ٣١الربو :4 
  ,Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realitaعبدول ساالم اريف5 

kajian pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syalut, يوكياكارتا 
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اإلسالم لقمع منو املسلمني يف بلد أو منطقة. ومع ذلك، إذا ختطط 

األسرة لتكون مبثابة حل ملشكلة األسرة املسلمة ومع سبب شرعي 

 صحيح، فإنه جيوز)مباح(.

للمتزوجني الذين ليس لديهم سبب شرعي لالنضمام إىل برنامج 

نسل ، فإنه حيرم. خصوصا إذا كانوا يعيشون بشكل جيد وكانوا تنظيم ال

قادرين على تعليم أبنائهم بيئة جيدة، مث االنضمام إىل برنامج تنظيم 

 األسرة جملرد أهنم يرغبون يف التمتع العامل، فإنه حرام أيضا.

ومع ذلك، للمتزوجني بيئة العشوائيات وكثري غري أخالقي احلية، 

نسل بسبب معتقداهتم اخلالص واآلداب العامة. وإذا  قد إجراء تنظيم ال

كان جيب أن املرأة ال تكون حامال ألن هناك أمراض يف الرحم، فإنه 

 جيب من أجل خالص النفوس. شروط  برامج تنظيم النسل هي:
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  التشاور مع علماء موثوق الفقه، للتأكد من أن أسباب االنضمام له ما

 سالم.يربره برنامج تنظيم األسرة يف اإل

 راجع الطبيب 

 بإذن من الزو  والزوجة 

 )املؤقتة )ال اخلالد 

 .وسائل منع احلمل ليس خطر أداة 

توصية احلكومة للجمهور ملتابعة برنامج تنظيم النسل هي 

مشروعة، طاملا أن احلكومة توضح بصراحة اآلثار اإلجيابية والسلبية، 

 حبيث يعر  الناس وفهم.

 من والكثري األطفال من الكثري يعطي أن امرأة مع ينكحوا"

. القيامة يوم يف( للنيب) الناس من كبري لعدد يفخر سو  أنا ألن. املودة

 (.حبان ابن وصححه أمحد رواه" )
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لذلك، فإن االستنتا  من حكم تنظيم النسل اليت كتبها حبيب 

رزيق وهي مبادئ الوراثة يف اإلسالم الكثري من اجلودة، حبيث املتزوجني 

ال يتبع برنامج تنظيم النسل ، إال إذا كانت هناك أسباب قوية جيب أن 

 لتربيرة.

 اإلستنبات االحكام .ب

 ساحال محفوظ -أ

 القرآن نص حفريات أثبتت قد الفتاوى بأن االعرتا  جيب

 وبالتايل .املسلمني بني الديين التفاهم تقليد يف احملرمات من يزال ال

 اليت الدينية والنصوص ناش ترك يعتزم اليت االجتهاد منوذ  أساس

 جبعله تفسريها يساء األحيان بعض يف ومرونة بسهولة تلقي أن ميكن
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إيستينبات  األسلوب مزيد املؤلف ينقل أن قبل 6.ناش كما نفس

 االحكام ساحال حمفوظ, يعين :

 (مذهب قويل) نصية أساليب 

 أو" قانونية فتوى" إعطاء يف خاصة الطريقة هذه وتستخدم

 سبيل على. عمليا له وجهت اليت القانونية األسئلة على إجابات

 األسئلة على إجابات تقدمي يف األسلوب هذا استخدم املثال،

 استخدام األحيان أكثر يف السبب. اليومية سوارا يف املطروحة

 الفقه ممارسة على تعودنا مبجتمع" آللية وفقا ألنه شايف مادزاب

                                                           
  , ProblematikaDialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusiسحال محفوظ 6 

Umat, امفل سوجي :سورابايا 
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 لتجنب وأيضا اليوم، إىل-واحد ليوم احلياة يف مادزاب الشايف

 7.تالفيق

 (منجي ذهابم) السياقية الطريقة 

 اليت املنهجية مع العرض طريقة يعين( )املنهجية منجي ماذهاب

 هو املستخدمة شعبية إندونيسيا يف كان إذا. الفقهاء يستخدمها

 الشريعة" أهدا  التفصيل املبدأ حيث من. الشافعي لألمام املنهج

 ،(االجتماعي الفقه) الفقه يف للتدريس العلماء من" اإلسالمية

 الفردية للحياة واحلياة واآلخرة، للعامل احلياة يف الرجل موقف بإعداد

 كمكونات الفقه وهناك. الدولة احلياة عن فضال واالجتماعية

 اإلسالمي الفقه يف املبدأ الوجهة مخسة دايل التقنية للعمليات

                                                           
 ايبيد7 
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 والروح، واإلحساس الدين حفظ وهي إال ،(موقاشيد الشريعة)

 .واملمتلكات( أحفاد) ناشاب

 أول من منجي يف األحكام برييستينباث بالطريقة أحاط

 االحتياجات أن سياتييب بن رأي كما. البشرية االحتياجات تصنيف

( سكندر) حيتا  ،(طوارئ) ملحة حاجة تصبح أن إىل تصنف

 اليت القضية أن املعرو  من أن حيث ،(تاهسينيات) تكملة وحيتا 

 أساس. على أو املوضوع إليها ينتمي

 (فرع) عفورو  مسألة 

 معاجلة يف الشافعي االجتاه انتقد سهل حمفوظ دهذا يتعلق فيما

 وليس منهجي أساس ناش، بواسطة مباشرة تعريفها يتم مل اليت األمور

 أنه يعتقد ألنه. الشؤون يف تستخدم أن من بدالً  الرتكيز من املزيد
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 عام، بشكل للمجتمع" القانونية الشؤون" يف النظر مع احلفر عملية

 القرآن يف على العثور يتم مل عندما جداً  مهم( مبعىن) والنسبة

 تواجه اليت املشاكل يوضح ما هناك وليس اآلراء وتوافق واحلديث،

 أكثر سهل حمفوظ النظارات يف اجلمهور على بالنفع يعود ما. حاليا

 احتياجات دعم أجل من احمللي اجملتمع احتياجات ويغطي أقل أو

 اليت األساسية االحتياجات أو دهاروريية إىل حيتا  فإنه جيد الهرييية

 واإلحساس الدين اخلالص لتحقيق األساسية الوسائل أصبحت

( سكوندير) هاجييا احتياجات عن فضال وممتلكاهتم، أحفاد والروح،

 8(.التكميلي) وتاهسينية

                                                           
 ,جترا فوستاكا ;جاكارتا ,Wajah Baru Fiqh Pesantren ,ساحال محفوظ8 
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( مذهاب قويل) للنصوص طريقتني إىل باإلضافة ذلك

ساحال  اختذهتا خطوة يعد مل ،(منجيذهاب م) السياقية واألسلوب

 قضية، كل يف حيث" العام الصاحل " حكاماأل تستينباا حمفوظ

 البشرية الشؤون يف النظر معاألحكام  إيستينبات إسناد حمفوظ سهل

 .عام بشكل

 حبيب رزيق شهاب -ب

 وموقف احنرا  أي على القضاء يف وحزما عال بصوت

 .باملخالفات املعنية اجملموعة أو الشخص شخص أي ضد شجاع

 أيضا الشجاعة الذات، تأكيد حبيب ذلك، من وأكثر

 اليت حركة هي حركته حىت. الكامل الوعي وهو بشجاعة متناسبة
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 األرض على أيضا ولكن اإلسالمية، باحلماسة فقط ليس أشعلت

 9.والعلوم بالفكر

 وتقليل الفوائد قدما رزيق حبيب ستينباث،ا يف ولذلك

 أصول قواعد من قاعدة ويقول. أصول الفقه لتعاليم وفقا الشأن

 وأكثر أكثر األسبقية سو  اخلريية اخلري من متزايد عدد) الفقه

 الكثري يكون سو  مث ذرية، إنتا  عن فضال(. املكتسبة أيضا

 .أيضا ذلك يف اخلري من

 

 

                                                           
  ,Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realitaعبدول ساالم اريف9 

kajian pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syalut, يوكياكارتا 

 



51 
 

تنظيم النسل عن آراء العلماء في معادلة واالختالف من حكم ال .ج

 إندونيسيا

عندما ينظر إليها من اآلراء املذكورة حول املسائل القانونية لتنظيم 

األسرة، وميكن العثور على أوجه الشبه واالختال  يف كل من هذه 

 اآلراء، وهي:

برامج تنظيم النسل مع املقاصد  احلج ساحال حمفوظ

الشريعة ، واليت تبدو احلياة يف 

ندونيسيا، وخاصة املتعلقة إ

بالسكان. أي جيب أن تكون كمية 

متوازنة مع اجلودة، حبيث املوارد 
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الطبيعية واملوارد البشرية لتكون 

فعالة ويكون منفعة للشعب 

 إندونيسيا.

 حبيب رزيق شهاب

 

مبدأ النسب يف اإلسالم الكثري من 

اجلودة، حبيث املتزوجني جيب أن ال 

األسرة، إال إذا  يتبع برنامج تنظيم 

 كانت هناك أسباب قوية لتربيرة.
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يف بعض أقوال أهل العلم، ويظهر حول الربامج جواز قيام تنظيم 

النسل بشكل عام بسبب املنفعة وحيظر متاما األسباب اخلاصة اليت 

 تتعارض مع اإلسالم. ألنه، يف احلقيقة اإلسالم ليس لتعقيد شعبه.

 

 حليلالت .د

اآلراء املختلفة من مصادر املعلومات حول بعد يذكر املؤلف 

قوانني تنظيم األسرة من قبل العلماء يف إندونيسيا وغريها، واملسائل النظر 

املتعلقة دهذه القضية، وميكن حتليلها على قانون تنظيم األسرة، وهناك 

بعض األشياء األساسية يف االعتبار يف تنفيذ األسرة التخطيط، 

 ة واالقتصادية واالجتماعية والبيئية.وبالتحديد يف جمال الصح
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النمو السكاين من الصعب منع، مما تسبب املشاكل االجتماعية، 

مث وجدت حال، أن النمو السكاين جيب أن تكون متوازنة مع وظيفة. 

اإلسالم يشجع املسلمني أن يكون العديد من  حىت ال تكون املشقة.

ال تفاقم العامل أحفاد، على أمل أن تصبح فوائد أكثر إنسانية. 

اإلسالمي. على عكس العديد من اجملتمعات اإلسالمية اليت هي يف 

اجلهل والفقر. والسبب هو أن عددا متزايدا من الناس اليت ليست متوازنة 

مع اجلودة.وبالتايل فإن الدولة غري قادرة على توفري مرافق احلياة الكرمية 

 للتعليم والتوظيف والصحة العامة.

ع املسلمني أن يكون العديد من أحفاد، على أمل اإلسالم يشج

أن تصبح فوائد أكثر إنسانية. ال تفاقم العامل اإلسالمي. على عكس 

العديد من اجملتمعات اإلسالمية اليت هي يف اجلهل والفقر. والسبب هو 
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أن عددا متزايدا من الناس اليت ليست متوازنة مع اجلودة.وبالتايل فإن 

ى توفري مرافق احلياة الكرمية للتعليم والتوظيف الدولة غري قادرة عل

 والصحة العامة.

 




