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 ملّخص
 

 لل اهلامة يف املستوى الوطين املوضوعات من النسلتنظيم  موضوع عد  ي  
العاملي، طبق أكثر دول العامل لرنامج تنظيم النسل يف دولتهم، واحتذت حكومة 
إندونيسيا قضية األسرة املنظمة لرناجما دوليًّا حلل مشكلة قضايا املواطنة. هتدف ىذه 
الرسالة على الكشف عن حكم تنظيم النسل يف الفقو اإلسالمي، ومقارنتو لني 

سالمي. هنج الباحث يف كتالة الرسالة املنهج االستقرائي القانون اإلندونيسي والفقو اإل
م( ولني  5002السنة  25يف املقارنة العلمية لني القانون اإلندونيسي )القانون رقم. 

الفقو اإلسالمي يف الكشف عن تعريف تنظيم النسل وأسبالو وأىدافو، وأوجو االتفاق 
جائز يف اإلسالم، شريطة أنو  واالختالف ليهما. ومن نتائج البحث، أن تنظيم النسل

مبنية على علة و ىدف أجازمها الشرع ولوسيلة جائزة شرعا. وأما حتديد النسل فإنو 
ممنوع ملعارضتو معايري اإلسالم. ومن مث كشف الباحث حقيقة لرنامج األسرة املنظمة 

 BKKBN (Badan الدويل الذي قام لتنفيذه "ىيئة املواطنة واألسرة املنظمة الدولية"

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) حيث كان ظاىر ،
الربنامج يبدو أنو من ضمن تنظيم النسل، ولكن حقيقة معناه من ضمن حتديد 
النسل، يظهر جليًّا خالل دعايتهم "الكفاية لالولدين" ويؤيد على ذلك الربامج 

من أجل الدعم  (BKKBN)" العديدة يقيمها "ىيئة املواطنة واألسرة املنظمة الدولية
 على تلك الدعاية.

الكلمات الرئيسة : األسرة املنظمة، تنظيم النسل، حتديد النسل، وحقيقة لرنامج 
 األسرة املنظمة الدويل.
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Abstract 

 

The discussion about family planning has been an important issue in a 

national level as well as an global level. Most of the countries have been 

experienced implementing family planning as one of their national 

demographic programs. And Indonesia has declared family planning as part of 

the national agenda to solve the population problems. This theses aims to 

uncover the Islamic Jurisprudence related to family planning, and compare 

between pregnancy planning in Indonesian positive laws and Islamic 

jurisprudence, and describes the essence of national family planning from the 

view of Islamic Jurisprudence. The researcher uses literature study in 

comparing the Indonesian population laws with Islamic Jurisprudence in 

finding out the definitions, reasons, and the goals of family planning, as well as 

the sameness and the differences between both sources of law. The results of 

the study show that the pregnancy setting is allowed in Islam, as far as based 

on lawful reasons, and using only the contraception materials or tools which 

are allowed. On the other hand,  rectricting pregnancy is forbidden in Islam 

because it is in contrary with the Islamic spirit of values. The researcher also 

exposed the nature of national family planning programs which is held by the 

Bureau of Demography and National Family Planning (BKKBN), which is to 

be shown as a form of pregnancy setting, but in reality it is the restriction of 

pregnancy. This could be clearly understood from their slogan “two children is 

enough”, and strengthened by a variety of programs developed to support the 

slogan. 

Keywords: Family planning, pregnancy settings, pregnancy restrictions, the 

nature of national family planning program. 
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Abstract 

 

 Pembahasan tentang keluarga berencana telah menjadi isu nasional, 

bahkan isu global yang mendunia. Mayoritas negara-negara di dunia telah 

menerapkan program keluarga berencana sebagai program nasional mereka. 

Begitu pula Indonesia mencanangkan program keluarga berencana menjadi 

agenda nasional yang dianggap sebagai solusi bagi beragam permasalahan 

kependudukan. Tulisan ini bertujuan mengungkap hukum keluarga berencana 

dalam fikih islam, perbandingan antara pengaturan kehamilan dalam kacamata 

undang-undang Indonesia dan fikih, serta hakikat program keluarga berencana 

nasional dalam pandangan fikih. Penulis menggunakan metode studi pustaka 

dalam perbandingan ilmiah antara undang-undang Indonesia tentang 

kependudukan (UU No. 52 tahun 2009) dengan fikih islam dalam mengungkap 

definisi, sebab, dan tujuan keluarga berencana, serta beragam unsur persamaan 

dan perbedaan antara keduanya. Hasil kajian menunjukan bahwa pengaturan 

kehamilan dibolehkan dalam islam, jika dilandasi dengan alasan dan tujuan 

yang dibenarkan syariat, dan menggunakan alat kontrasepsi yang dibolehkan. 

Adapun membatasi kehamilan tidak diperbolehkan dalam fikih islam, karena 

bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Penulis juga mengungkap hakikat 

program keluarga berencana nasional yang dijalankan oleh BKKBN (Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), yang terlihat sebagai 

bentuk pengaturan kehamilan, ternyata sebenarnya adalah bentuk pembatasan 

kehamilan, dimana nampak jelas dalam slogannya “Dua Anak Cukup” yang 

dikuatkan oleh beragam program BKKBN yang diterapkan untuk mendukung 

slogan tersebut. 

Kata kunci : Keluarga Berencana, pengaturan kehamilan, pembatasan 

kehamilan, hakikat program keluarga berencana nasional. 



 المقدمة

إن احلمد هلل، ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 

وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادى لو، وأشهد أن ال 

 إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو.

آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل دَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن  تعاىل : اهلل  قال

 . 1ُمْسِلُمونَ 

ٍد، َوَشرَّ  : أما بعد َر اذْلَُدى ُىَدى زُلَمَّ َر احلَِْديِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ فَِإنَّ َخي ْ

 2َضاَلَلٍة ِف النَّاِر.وَُكلَّ  ،اْْلُُموِر زُلَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَللَةٌ 

 خلفية البحث : - أ

حفظ الضروريات اخلمس مقصد من مقاصد شريعتنا السمحة، ذكرىا القرآن 

الكرمي وأكدهتا السنة الشريفة. ومن ىذه الضروريات النسل، فقد وضع الشارع 

اىتماما بالغا ِف شأن النسل وحفظو، من ذلك شرع الزواج حفاظا عن النسل، 

                                                           
 .102ية : اآلسورة آل عمران,  1
2

زلمد فؤاد؛ بَتوت : دار إحياء  ،, التحقيق : عبد الباقي867ديث: أخرجو مسلم ِف صحيحو, رقم احل  
 الطبعة وتاريخ النشر.  الًتاث العريب, بدون
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ِف نكاح الودود الولود الذي ىو سبب إكثار النسل، وحترمي الزنا  وتشجيع حبيبنا 

 محاية من اختالظ النسل والنسب، وغَتىا من اْلمور. 

وحفظ النسل ىو بعينو حفظ العرض، فقد ُشرعت عقوبات خاصة دلن 

انتهك العرض، فالرجم للزاين احملصن عقوبة ال يشاركو فيها غَته. وقد ُشرعت 

مة حلفظ الفرج، ليس من الزنا فحسب، بل من سلتلف ادلزالق إجراءات احًتازية عا

 اْلخالقية، فهذه كلها وأمثاذلا تدل على أمهّية النسل وعلى فضل محايتو وحفظو.

ومع ىذه كلها، على اْلسف الشديد، نسمع كثَتا ِف ىذه العصور ادلتأخرة 

دونيسيا خاصة، الدعايات العديدة ادلنشورة عن تنظيم النسل و حتديده ِف دولتنا إن

وِف العامل اإلسالمي عامة. حيث انتشرت ادلقاالت ِف الصحف و اجلرائد وغَتىا من 

وسائل اإلعالم، مث تنّقلها ألسنة الناس أن الكفاية بالولدين فقط، وعدم إكثار 

اْلوالد، مع أن اإلسالم رغب ِف إكثار النسل، وقامت احلكومة اإلندونيسية بتحذير 

اىقة، وغَتىا من الدعايات ادلنتشرة وعرب وسائل اإلعالم، بل النكاح ِف سن ادلر 

 أصدرت احلكومة القوانُت عن تنظيم النسل وحتديده.  

ويكتب الباحث ىذا البحث انطالقا من الواقع ادلطّبق ِف الدولة اإلندونيسية، 

أال وىو إصدار بعض القوانُت الوضعية ِف تنظيم النسل، سواء كانت القوانُت صادرة 
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احلكومة ادلركزية ِف جاكارتا، أو صدرت من بعض احلكومات احمللية ببعض  من

 ادلناطق ِف إندونيسيا. 

والشريعة اإلسالمية الكاملة اليت يصلح تطبيقها ِف كل زمان و مكان قد شرع 

وبُت موضوع النسل و تنظيمو الشرعي، وأما تلك القوانُت الصادرة فإن بعض موادىا  

 يمة، و بعضها اآلخر ليس كذلك. موافقا بالشريعة احلك

القانون  ىذا الواقع ادللموس يدفع الباحث ْلن حيّلل مسألة تنظيم النسل ِف

اإلندونيسي مقارنًا مبا كان ِف الفقو اإلسالمي، ومدى توافقهما وكذا االختالف 

 بينهما. 

 تحديد مشكلة البحث  -ب 

 حيدد الباحث ِف كتابة ىذا البحث على ادلشاكل اآلتية : 

 ما النسل وكيف احملافظة عليو؟ (1

 ما ىو تاريخ تنظيم النسل ِف العامل و ِف إندونيسيا؟ (2

 ما ىو تنظيم النسل ِف الفقو اإلسالمي والقانون اإلندونيسي؟ (3

 ما ىي الوسائل لتطبيق تنظيم النسل وحكمها عند الفقو اإلسالمي؟ (4
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 ف البحث وأىميتو  أىدا -ج

 واْلىداف اليت يقصد إليها ىذا البحث كما يلي:

 .بيان معٌت تنظيم النسل ِف القانون اإلندونيسي وِف الفقو اإلسالمي 

 .بيان تاريخ تنظيم النسل ِف العامل و ِف إندونيسيا 

  بيان أسباب تنظيم النسل وأىدافها اليت أثبتها القانون اإلندونيسي والفقو

 بيان أوجو التوافق واالختالف بينهما.اإلسالمي، و 

 .بيان الوسائل لتطبيق تنظيم النسل وحكمها عند الفقو اإلسالمي 

 ومزيدا على ما مضى من اْلىداف ادلذكورة، فإن ىذا البحث يكتسب أمهيتو

 :من خالل ما يلي

من الناحية اْلكادديية، فإن ىذا البحث يعترب من أوىل زلاولة ِف اجلامعات  -1

بناء على حسب علم الباحث –مية وغَت اإلسالمية ِف إندونيسيا اإلسال

ْتيث مل يعثر على الدراسة عن تنظيم النسل باللغة العربية دراسة مقارنة  -القصَت

 بُت القانون اإلندونيسي والفقو اإلسالمي.
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من الناحية العملية التطبيقية، ديكن أن يكون ىذا البحث دليال للدعاة واْلطّباء  -2

 وادلهتّمُت مبوضوع تنظيم النسل من ادلؤسسات ورجال القانون وغَتىم.

 الدراسات السابقة والجديد من البحث -د

قد وجد الباحث عددا من الكتابات وبعض الدراسات اْلكادديية احلديثة اليت 

 تتعلق بالنسل و تنظيمو، منها: 

زبن، إشراف:  حامد خالد ، إعداد: صفاءاإلسالمي الفقو ِف النسل تنظيم -1

على درجة  للحصول الرسالة استكماال ىذه خضر، قدمت سعد حسن الدكتور

ِف  النجاح الوطنية جامعة ِف الدراسات العليا بكلية والتشريع الفقو ِف ادلاجستَت

 م.  2005/ه  1426 فلسطُت، ِف السنة نابلس،

عبد اهلل  حتسُت، إعداد: عواطف أحكام اجلنُت والطفل ِف الفقو اإلسالمي -2

البوقري، إشراف: الدكتور الشافعي عبد الرمحن السيد، كتبت الدراسة للحصول 

على درجة ادلاجستَت ِف الفقو ِف كلية الشريعة جامعة أم القرى، ادلملكة العربية 

 م.  1990ه/  1410السعودية، ِف السنة 

س، ، إعداد: سعد مجيل سامل الريالنسل حفظو وتنظيمو دراسة فقهية مقارنة -3

إشراف: الدكتور سامي زلمد أبو عرجة، كتبت ىذه الدراسة للحصول على 

perpus
Typewritten Text
8



درجة ادلاجستَت ِف الفقو ادلقارن ِف كلية الًتبية، قسم الدراسات اإلسالمية، ِف 

 م.  2012ه/  1433جامعة اْلزىر، غزة، السنة 

، إعداد: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن تنظيم النسل وموقف الشريعة منو -4

ريقي، وىو اْلستاذ ادلشارك بقسم الدراسات اإلسالمية بالكلية ادلتوسطة الط

 إلعداد ادلعلمُت بالرياض، ادلملكة العربية السعودية. 

فبهذا، يظهر أن قضية ادلقارنة بُت القوانُت الوضعية اليت أصدرهتا احلكومة 

ديدة مل يسبق اإلندونيسية وبُت الفقو اإلسالمي ِف مسألة تنظيم النسل تُعترب قضية ج

 إىل ْتثها أحد ْتسب معرفة الباحث، واهلل أعلم.    

 منهج البحث ونوعو وطريقتو -ه

  : منهج البحث 

ادلنهج الذي سلك عليو الباحث ِف ىذه الدراسة ىو ادلنهج الوصفي 

التحليلي، حيث يقوم الباحث على وصف تنظيم النسل ِف القانون اإلندونيسي 

ة تتبع ومجع معلوماهتا من الكتب الفقهية للقدماء والفقو اإلسالمي، عن طريق

 وادلعاصرين والدراسات اْلكادمية والقوانُت اإلندونيسية اليت ذلا صلة بتنظيم النسل.
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 نوع البحث : 

ىذا البحث عبارة عن الدراسة ادلكتبية ادلبنّية على اْلسلوب االستنباطي 

الفقهية والدراسات اْلكادمية وادلقارنة، حيث يقوم الباحث باالستدالل على الكتب 

 2009سنة  52رقم  ادلتعلقة بتنظيم النسل ِف الفقو اإلسالمي والقانون اإلندونيسي

 م، مع بعض القوانُت اليت ذلا صلة بتنظيم النسل مث القيام بادلقارنة بينهما.

 طريقة البحث 

 وقد سار الباحث ِف ىذا البحث على الطريقة التالية:

ادلراجع اْلساسية مثل الكتب الفقهية من سلتلف ادلذاىب، مجع مادة البحث من  .1

واقتصر الباحث على ادلذاىب اْلربعة النتشارىا ِف العامل اإلسالمي، وكتب 

التفاسَت، وشروح اْلحاديث، ومجع ادلراجع الثانوية مثل البحوث والدراسات 

 اجلامعية، وادلقاالت ِف ادلواقع اإللكًتونية.

 ىل أصحاهبا.عزو اآلراء واْلفكار إ .2

 عزو اآليات القرآنية الكردية بذكر اسم السورة ورقم اآلية. .3
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ختريج اْلحاديث النبوية الشريفة ادلوجودة ِف البحث إىل مصادرىا اْلصلية من   .4

 كتب اْلحاديث مع ذكر درجاهتا.

 تسجيل أىم نتائج البحث والتوصيات ِف اخلادتة. .5

نية، فهرس اْلحاديث النبوية، إحلاق ثالثة فهارس بالبحث: فهرس اآليات القرآ .6

 وفهرس ادلصادر وادلراجع.

 إحلاق بعض ادلواد من القانون اإلندونيسي عن تنظيم النسل ِف آخر البحث. .7

 ترتيب ادلصادر وادلراجع ترتيبا أّتديّا. .8
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 اإلسالمية الشريعة في تكثيرهو  النسلحماية 

إن الشريعة اإلسالمية رمحة للعادلُت، جاءت ْلجل مصاحل البشر، وذلا مقاصد  

عظيمة ِف حتقيق ىذه ادلصاحل واحملافظة عليها. ومن مقاصدىا اجلليلة أن ىذا الدين 

علم أصول الفقو، وىي: النفس، والدين، قام ْتفظ الضروريات اخلمس ادلقّررة ِف 

 والعقل، والنسل، وادلال.

 وخلق واحدة، نفس من البشر   اهلل خلق قدفمن أجل ضرورة النسل، ف

 منهم وجعل ء،ونسا كثَتًا الرجا منهما بثّ  التناسل طريق وعن ،زوجها منها

 الكرامة، ميزانل جعمث  ،والتقوى الرب على ويتعاونوا ليتعارفوا والقبائلب الشعو 

 اىم.أتق عنده أكرمهم فإن، التقوىىو  والتفضيل

 مفهوم تنظيم النسل في القانون اإلندونيسي

 تصدر احلكومة اإلندونيسية قانونا خاصا مستقال عن قضية تنظيم النسل، مل

م، عن  2009، سنة 52وإمنا أصدرت احلكومة القرارات حولو ِف القانون رقم. 

 :3 (1ء اْلسرة، الباب اْلول، الفصل )نشأة ادلواطنة و إنشا

                                                           

 وىذا نص القانون : 3
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 (:8) ادلادة

"اْلسرة ادلنظَّمة ىي زلاولة تنظيم إصلاب اْلوالد، البعد و العمر اْلنسب  

إلصلاب الولد وتنظيم احلمل بوسيلة الًتويج، احلماية، وادلساعدة اليت تناسب حقوق 

 التناسل لتحقيق اْلسرة ادلثلى."

 (:9) ادلادة

"تنظيم احلمل ىو زلاولة مساعدة الزوجُت لإلصلاب ِف العمر اْلنسب، وِف  

عدد اْلوالد، وتنظيم البعد اْلمثل لإلصلاب بُت اْلوالد بالكيفية واْلدوات واْلدوية 

 دلنع احلمل." 

فهذا ادلفهوم لتنظيم النسل ىو ادلعترب عند احلكومة اليوم، والقانون مل يأت إال  

 BKKBN (Badanتفاصيل ذلك وتطبيقاتو ففي برامج فأما  ،بتعبَت رلمل

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). 

                                                           
 

)8( Keluarga  Berencana  adalah  upaya  mengatur  kelahiran  anak,  jarak  dan  usia  ideal 
melahirkan,  mengatur  kehamilan, melalui  promosi,  perlindungan,  dan  bantuan sesuai 
dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

)9( Pengaturan  kehamilan  adalah  upaya  untuk  membantu  pasangan  suami  istri  untuk 
melahirkan  pada  usia  yang  ideal,  memiliki  jumlah  anak,  dan  mengatur  jarak kelahiran 
anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. 
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 مفهوم تنظيم النسل في الفقو اإلسالمي

 أو ْتسبو، التناسل يكون منهج وضعمعناه ِف الفقو اإلسالمي، وىو:"وأما 

 ْتيث احلمل، مرات بُت متباعدة زمنية فًتات إلجياد ضارة غَت مشروعة وسيلة اختاذ

 4ة."معترب  لدواع الزيادة النمو عن للمواليد ادلعدل ختفيض ذلك نتيجة يكون

 :اإلسالمي الفقو رلمع مؤدتر تعريف النسل لتنظيم احملدثة التعريفات ومن

ىو قيام الزوجُت بالًتاضي بينهما، وبدون إكراه، باستخدام وسيلة  "تنظيم اْلسرة

احلمل أو تعجيلو، مبا يناسب ظروفهما الصحية واالجتماعية مشروعة ومأمونة لتأجيل 

 5."واالقتصادية، وذلك ِف نطاق ادلسؤولية ضلو أوالدمها وأنفسهما

 حقيقة برنامج األسرة المنظمة الدولية 

إن قانون ادلواطنة وأمثالو اليت تكلمت عن شأن اْلسرة ادلنظمة، مل تتكلم عن 

ىذا ادلشروع الدويل وتطبيقاهتا إال بوجو رلمل جدا، وبأسلوب عام. وتفاصيل ذلك 

                                                           

 ِف فلسطُت، كلية الدراسات العليا ، )نابلس،اإلسالمي الفقو ِف النسل تنظيمزبن،  حامد خالد صفاء 4
 . 104م( ص.  2005ه/1426النجاح الوطنية،  جامعة

( م 9881)جدة، منظمة ادلؤدتر اإلسالمي، سنة رللة رلمع الفقو اإلسالمي منظمة ادلؤدتر اإلسالمي،  5
 .606، ص. 5لعدد ا
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وتطبيقاهتا ِف ميدان الواقع، فال بد أن نتأمل البيان ادلفّصل  BKKBNمبيَّنة ِف براميج 

  الواقع. وتطبيقاىا ِف BKKBNمن براميج 

قدديا وحديثا، لعلنا سنعرف مدى عالقة  BKKBNإذا تأملنا دعايات 

قدديا فهي: "الكفاية بالولدين"  BKKBNالربنامج وبُت تنظيم النسل. أما دعاية 

(Dua Anak Cukup) "مث تغَّت إىل : "الولدان أحسن ،(Dua Anak Lebih 

Baik) لدين" ، مث تغَت أخَتا إىل الدعاية : "الكفاية بالو(Dua anak cukup) فعرفنا ،

من ىنا، أن الدعاية: "الكفاية بالولدين" ىو اْلقرب إىل معٌت حتديد النسل عند 

م، عن نشأة  2009، سنة 52ادلصطلح الشرعي، ولكن إذا نظرنا إىل القانون رقم. 

الذي تقدم  9و  8 ادلادة(، 1ادلواطنة و إنشاء اْلسرة، الباب اْلول، الفصل )

رأينا أن مقصود اْلسرة ادلنظمة ادلذكورة ِف القانون ىو معٌت تنظيم النسل نصهما، 

 عند ادلصطلح الشرعي، فكيف التوفيق بينهما؟

اخلالف بينهما ىو ِف القضية النظرية ادلذكورة ِف القانون الذي ىو اْلصل، 

ذه اليت تنشر الدعايات ادلذكورة، وى BKKBNوبُت القضية التنفيذية التطبيقية ِف يد 

اذليئة ىي ادلنّفذة للقانون، فالعربة ِف ىذه القضية ىي فيما ىو ادلطّبق ِف ميدان 

الواقع، بغّض النظر عن القانون الذي ىو اْلصل النظري، ْلن القانون تكلم بشكل 
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إمجال، ديكن ترمجتو إىل معاين عديدة سلتلقة، فاحلكومة ىي اليت تًتجم لغة القانون 

، اليت من BKKBNدان الواقع، ومن ذلك التنفيذ ىو إقامة بالتنفيذ والتطبيق ِف مي

 دعاياهتا: "الكفاية بالولدين".

وإذا اختلف بُت اْلسامي أو اْلشكال وبُت ادلعاين وحقائق الواقع، فالعربة 

"العبرة بالمعاني والحقائق، ال بالمباني باحلقائق والواقع، كما ِف القاعدة ادلعروفة: 

ظهر برنامج اْلسرة ادلنظمة الدولية على صورة تنظيم النسل، ، فالقانون يُ واأللفاظ"

ولكن تطبيقاتو ِف ميدان الواقع تدل على أنو صورة حتديد النسل، ْلن احلكومة 

ترّغب شعبها على الكفاية بالولدين وإن اختلفت ِف ألفاظ الدعايات ادلنشورة ِف 

 وسائل اإلعالم.   

نظمة الدولية ىي مبعٌت حتديد النسل، فالنتيجة، أن حقيقة برنامج اْلسرة ادل

وإن كانت على صورة تنظيم النسل ِف اْلصل، ْلن التحديد بالولدين اليت ىي 

الدعاية العظمى عند احلكومة تكون أوضح دليل تبُّت ذلك، فالعربة بادلعاين واحلقائق، 

 ال بادلباين واْللفاظ، واهلل تعاىل أعلم.
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 النسل عند الشريعة الحكيمةحكم تنظيم 

حقيقة تنظيم النسل ِف ىذا العصر احلاضر ىو حقيقة معٌت العزل عند 

عامة م تنظيم النسل ىو نفس حكم العزل، فالعصور ادلاضية. إذا كان كذلك، فحك

الفقهاء من ادلذاىب اْلربعة جييزون العزل لسبب من اْلسباب، ولكنهم اختلفوا ِف 

لعزل، منهم من قال بوجوبو، واآلخرون يقولون بعدم اشًتاط رضا الزوجة ِف ا

 .االشًتاط

فكان الصحابة رضي اهلل عنهم يعزلون ِف عهد نزول الوحي، وبلغ ذلك النيّب 

  مث سكت عنو، فسكوتو   دليل على اجلواز، ْلنو مل يسكت على باطل، لو

 علم.وهناىم عن ذلك، واهلل أ كان العزل حراما أو شلنوعا، دلنعو النيّب 

لعذر  وهبذا، تبُّت لنا أن تنظيم النسل جائز شرعا، إذا كان فعلو الزوجان

، وحيقق ذلك بوسيلة جائز شرعا وال شرعي أو دلصلحة مشروعة أو حلاجة معتربة

 يوجد الضرر ِف تلك الوسائل.

 " ِف قضية تنظيم النسل،ل منزلة الضرورةاحلاجة تنزّ وأما تطبيق القاعدة "

فاستنبط الباحث بعض احلاجات اجمليزة لتنظيم النسل بناًء على ىذه القاعدة، فهذا 
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االستنباط مأخوذ من تأمل الباحث لقرارات اجملامع الفقهية وأقوال الفقهاء ادلعاصرين 

 الذين تكلموا عن قضية تنظيم النسل، فتلك احلاجات ىي: 

ككون ادلرأة   ،ضرر زلققتعاطي أسباب منع احلمل أو تأخَته ِف حاالت فردية ل .1

  .ال تلد والدة عادية وتضطر معها إىل إجراء عملية جراحية إلخراج اجلنُت

ِف حالة ثبوت الضرر احملقق على أمو إذا كان خيشى على حياهتا منو بتقرير من  .2

 6يوثق بو من اْلطباء ادلسلمُت.

من شأن فيحتاط على أال حتمل ادلرأة ْلن  ،أن يكون الزوجان ِف اجلهاد مثال .3

 محلها تعريضها للضعف وللخطر نتيجة دلشقة السفر واجلهاد.

إذا أخرب طبيب ثقة أو أثبت بالتجربة أن احلمل أو الوضع يعرض حياة اْلم أو  .4

 .فيجوز ذلا منعو ،صحتها للخطر

على حياة الرضيع أو صحتو من محل جديد أو مولود جديد  الزوجان فاإذا خ .5

 حىت يزول ىذا اخلوف. ،فيجوز منع احلمل ِف ىذه احلالة

                                                           
رللس اجملمع الفقهي اإلسالمي ِف دورتو الثالثة ادلنعقد ِف مكة مأحوذة من قرار  2و  1احلاجات رقم.  6

ى  ِف موضوع حتديد النسل أو ما يسمى تضليال  1400ربيع اآلخر سنة  30إىل  23ادلكرمة ِف الفًتة من
 )تنظيم النسل(. 
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ىذه ىي بعض احلاجات ادلسّوغة لتنظيم النسل اليت تندرج ِف ظالل القاعدة 

 واهلل أعلم بالصواب.  زل منزلة الضرورة" ِف ىذه القضية،"احلاجة تن

 حكم تحديد النسل عند الشريعة الحكيمة 

 واليت القدامى، الفقهاء عند مستعَمال يكن كذلك مل  النسل حتديد مصطلح

فحقيقة  واإلخصاء، كالتعقيم ُأخرى مصطلحات قدديا ىي عليها متعارفة كانت

حتديد النسل ىو معٌت حقيقة التعقيم الدائم واإلخصاء ِف جانب منع احلمل مطلقا، 

وال ديكن حدوث احلمل بعد ذلك، فحكم حتديد النسل ىو نفس حكم التعقيم 

والشافعية واحلنابلة إىل حترمي التعقيم فقد ذىب احلنفية وادلالكية ، الدائم واإلخصاء

   .واإلخصاء الدائم

قضية برنامج اْلسرة ادلنظمة الدولية اإلندونيسية، ىناك مصطلح معُتَّ  وبنسبة

"تحديد النسل عند الباحثُت ادلعاصرين دلثل ىذا ادلشروع الدويل، أال وىو مصطلح 

د غَت مرغوب فيهم، عن طريق ، ومعناه: "منع أفراد اْلمة من اجمليء مبواليالجماعي"

 7اإللزام أو التأثَت اإلعالمي."

                                                           

 .288ص.  تنظيم النسل وموقف الشريعة منو،، لدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الطريقيا 7
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تتعلق  ،8سيئة كثَتة ذلا نتائج اجلماعي ن حركة حتديد النسلبالتايل، فإو 
 أو اْلسرة ضعف إمكانية منها: باْلسرة خاصة، وبالشعب أو اجملتمع عموما،

 وعَتىا.، عسكريًاو  اقتصاديًا اْلمة ضعف، الطالق وقائع كثرة،  انقراضها

توجيهات الباحث للجهات الحكومية التي لديها سلطة الحكم في ىذه 
 القضية

ورللس  احلكومة اإلندونيسية يوّد الباحث أن يقّدم بعض التوجيهات جلهات
اليت ِف يدىا سلطة احلكم والوالية ِف قضية مشروع اْلسرة ادلنظمة الدولية،  النواب

وىذا ال يصدر إال من الغَتة الدينية واإلرادة ِف اخلَت واإلصالح إىل ما ىو أفضل 
أنو ينبغي  :وأصلح للشعب اإلندونيسي عموما وللمسلمُت خاصة، فباهلل التوفيق أقول

 ن يراعي ىذه اْلمور:دلن لديو السلطة ِف ىذه القضية أ

 الرياسة مسؤولة يوم القيامة .1

ن الذي منحو اهلل تعاىل بالسلطة والوالية ِف شؤون اْلمة والرعية فهو الراعي، إ
 :  وىو مسؤول يوم القيامة عن رعيتو، فلنتأمل قول حبيبنا 

َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل رَاٍع )) ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، اإِلَماُم رَاٍع 
ْرأَُة رَاِعَيٌة ِف بَ ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها، 

َ
ِف أَْىِلِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َوادل

 .9َواخلَاِدُم رَاٍع ِف َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو ((

                                                           
 .101-95ص.  تنظيم النسل ِف الفقو اإلسالمي،، زبن حامد خالد صفاءآلثار السلبّية ذكرىا ىذه ا 8

 )بالتصرف(
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راع مسلم أن يسلك طريق اذلدى واحلق وأن يستبصر  فيجب على كل
بالبصَتة العلمية اإلسالمية ِف مجيع أعمالو اليت تتعلق بشؤون اْلمة، حىت يسلم ِف 

 دنياه وآخرتو. 

 االىتمام بالوازع الديني في إصدار القرارات .2

جيب على من لديو السلطة والوالية ِف شؤون اْلمة أن يهتّم وأن يراعي الوازع 
الديٍت ِف مجيع قراراتو وإصداراتو للقوانُت، وال ينسى أن يسًتشد العلماء الربانيُت ِف 
البلد، ْلهنم أىل الديانة والصالح، لتكون القرارات والقوانُت موافقة بالشريعة 

 احلكيمة، وتنبٍت على ادلصاحل العظمى لكافة اْلمة.

 لمواطنين ل فع المستوى العلمي والمعنوي واالقتصادير  .1

 ادلشاكل من وال، واقعية مبشكلة سكاهنا على اْلرض ضيق ليس أنو واحلقيقة،
 إىل ميدعوى الذي ىو معزديته وخور موختاذذل اإلنسان تكاسل وإمنا ع حدوثها،ادلتوقّ 

م سهو نف واويكد مجهودىوا يبذل أن من بداًل  منسله منوا وحيدم أوالدى وايقتل أن
م ِف العلم والتكنولوجيا واالقتصاد وتقدمه ملنموى اجلديدة اإلمكانات الكتشاف

 واجلوانب اْلخرى.

 !ال تحديد النسل ،تنظيم النسل .4

                                                           
 

(؛ ومسلم ِف 893أخرجو البخاري ِف صحيحيو، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة ِف القرى وادلدن، )رقم.  9
صحيحيو، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعية، والنهي 

 (.1829عن إدخال ادلشقة عليهم )رقم. 
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وتوجيو الباحث للجهات احلكومية ادلتعلقة هبذه القضية، أنو ينبغي أن تُراعى 
الفروق بُت تنظيم النسل وحتديده، كما سبق أن التنظيم ىو ادلباح، والتحديد ىو 

ِف ميدان  التطبيقات الواقعة ضلو برنامج اْلسرة ادلنظمة الدوليةادلمنوع. مث ادلراعات ِف 
، بُت ما ىو ادلباح فعلو وبُت ادلمنوع شرعا، مث BKKBNالواقع اليت قامت بتنفيذىا 

 وفق الشريعة، وحتت حىت تسَت على وع منها،أن يطبق ادلباح فيها، وجيتنب ادلمن
 إرشاد علماء البلد.

، وهلل احلمد وإليو تنظيم النسل بقضاياا يتعلق شل ر للباحث ذكرهتيسّ  ىذا ما
 التكالن، وصلى اهلل على نبّينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت.
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