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 الباب األول :

  وحتميم ةشكل، البحث  خلفي، البحثدقمة،  و على ادليشتمل ىذا الباب 

وةنهج البحث   والمراسات السابدق، واجلميم ةن البحث  تووأىماف البحث وأمهيّ 

 .خط، البحثو   و وطريدقتويتونوع
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 المقدمة

إن احلمم هلل  حنممه ونستعينو ونستغفره  ونعوذ باهلل ةن شرور أنفسنا  

ىادى لو  وأشهم أن ال  الهمه اهلل فال ةضل لو  وةن يضلل فوسيئات أعمالنا  ةن ي

 إلو إال اهلل وحمه ال شريك لو  وأشهم أن زلمما عبمه ورسولو.

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَةُنوا ات َّدُقوا اللََّو َحقَّ تُ دَقاتِِو َواَل دَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم  قال تعاىل : 

 . 1ُةْسِلُمونَ 

َر احلَِْميِث ِكَتاُب  : أةا بعم رَ فَِإنَّ َخي ْ ٍم  َوَشرَّ  اهلِل  َوَخي ْ  اذْلَُمى ُىَمى زُلَمَّ

 2.َضاَلَلٍ، ِف النَّارِ  وَُكلَّ  ,ِبْمَعٍ، َضاَللَ،ٌ  اْْلُُةوِر زُلَْمثَاتُ َها  وَُكلَّ 

 

 : البحثخلفية  - أ

   ذكرىا الدقرآنسمح،ات اخلمس ةدقصم ةن ةدقاصم شريعتنا اليحفظ الضرور 

وضع الشارع  ات النسل  فدقميالضرور . وةن ىذه الشريف، وأكمهتا السن، الكرمي

اىتماةا بالغا ِف شأن النسل وحفظو  ةن ذلك شرع الزواج حفاظا عن النسل  

                                                           
 .102ي، : اآلسورة آل عمران,  1
2

زلمم فؤاد؛ بريوت : دار إحياء   , التحدقيق : عبم الباقي867ميث: أخرجو ةسلم ِف صحيحو, رقم احل  
 الطبع، وتاريخ النشر.  الرتاث العريب, بمون



3 
 

 الزنا ود الذي ىو سبب إكثار النسل  وحترميِف نكاح الودود الول ع حبيبنا وتشجي

 محاي، ةن اختالظ النسل والنسب  وغريىا ةن اْلةور. 

رعت عدقوبات خاص، دلن شُ  فدقمحفظ النسل ىو بعينو حفظ العرض  و 

رعت انتهك العرض  فالرجم للزاين احملصن عدقوب، ال يشاركو فيها غريه. وقم شُ 

إجراءات احرتازي، عاة، حلفظ الفرج  ليس ةن الزنا فحسب  بل ةن سلتلف ادلزالق 

 .  فهذه كلها وأةثاذلا تمل على أمهّي، النسل وعلى فضل محايتو وحفظواْلخالقي،

ِف ىذه العصور ادلتأخرة  نسمع كثريا   على اْلسف الشميم ةع ىذه كلهاو 

خاص،   عن تنظيم النسل و حتميمه ِف دولتنا إنمونيسياادلنشورة المعايات العميمة 

وغريىا ةن  ادلدقاالت ِف الصحف و اجلرائم تر حيث انتش .اإلسالةي عاة، وِف العامل

عمم إكثار و  فدقط  الكفاي، بالولمين أنلها ألسن، الناس تندقّ وسائل اإلعالم  مث 

سي، احلكوة، اإلنموني قاةت  و ع أن اإلسالم رغب ِف إكثار النسلاْلوالد  ة

وعرب وسائل غريىا ةن المعايات ادلنتشرة النكاح ِف سن ادلراىدق،  و  ةن تحذيرالب

    بل أصمرت احلكوة، الدقوانني عن تنظيم النسل وحتميمه. اإلعالم

 ، اإلنمونيسي مول،ِف ال قادلطبّ  البحث انطالقا ةن الواقعيكتب الباحث ىذا و 

 ةصادر  دقواننيال تسواء كان  إصمار بعض الدقوانني الوضعي، ِف تنظيم النسلأال وىو 
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ةن بعض احلكوةات احمللي، ببعض  تصمر حلكوة، ادلركزي، ِف جاكارتا  أو ةن ا

 ادلناطق ِف إنمونيسيا. 

صلح تطبيدقها ِف كل زةان و ةكان قم شرع اليت ي الشريع، اإلسالةي، الكاةل،و 

  ىافإن بعض ةوادأةا تلك الدقوانني الصادرة بني ةوضوع النسل و تنظيمو الشرعي  و و 

 ذلك. بعضها اآلخر ليس كبالشريع، احلكيم،  و  ةوافدقا

الدقانون  ِف ظيم النسلنتةسأل،  لحيلّ ْلن  الباحثىذا الواقع ادللموس يمفع 

  وةمى توافدقهما وكذا االختالف اإلسالةي الفدقوِف  كانا  مب اً اإلنمونيسي ةدقارن

 . بينهما

 

 تحديد مشكلة البحث  -ب 

 على ادلشاكل اآلتي، : ىذا البحث  مد الباحث ِف كتاب،حي

 ؟وكيف احملافظ، عليو عنم الفدقو اإلسالةي نسلال ىو ةا (1

 ؟ِف إنمونيسيا و ةا ىو تاريخ تنظيم النسل ِف العامل (2

 ؟وادلدقارن، بينهما ِف الدقانون اإلنمونيسي والفدقو اإلسالةي نسلال و تنظيمةا ى (3

 الفدقو اإلسالةي؟وحكمها عنم  ةا ىي الوسائل لتطبيق تنظيم النسل (4
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 أهداف البحث وأهميته   -ج

 :ليإليها ىذا البحث كما ي دقصمواْلىماف اليت ي

  الفدقو اإلسالةي.وِف  ِف الدقانون اإلنمونيسي نسلالتنظيم بيان ةعىن 

 تاريخ تنظيم النسل ِف العامل و ِف إنمونيسيا. بيان 

  اليت أثبتها الدقانون اإلنمونيسي وأىمافها نسلالأسباب تنظيم بيان 

 .همابين بيان أوجو التوافق واالختالف  و الفدقو اإلسالةيو 

 .بيان الوسائل لتطبيق تنظيم النسل وحكمها عنم الفدقو اإلسالةي 

 فإن ىذا البحث يكتسب أمهيتو ادلذكورة  ةن اْلىماف ةضىعلى ةا  ةزيماو 

 ةن خالل ةا يلي :

زلاول، ِف ةن الناحي، اْلكادميي،  فإن ىذا البحث يعترب ةن أوىل  -1 

 الباحث علمعلى حسب بناء – اإنمونيسيِف  اإلسالةي، وغري اإلسالةي، اجلاةعات

راس، ةدقارن، بني د باللغ، العربي، تنظيم النسلمراس، عن الحبيث مل يعثر على  -الدقصري

 .الدقانون اإلنمونيسي والفدقو اإلسالةي

 لمعاةل دليال البحث يكون ىذاميكن أن ةن الناحي، العملي، التطبيدقي،   -2

 ؤسسات ورجال الدقانون وغريىم.ادلةن  تنظيم النسل وضوع مبنيوادلهتمّ  واْلطّباء
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 والجديد من البحثالدراسات السابقة  -د

اليت  احلميث، الكتابات وبعض المراسات اْلكادميي،قم وجم الباحث عمدا ةن 

 ةنها:  بالنسل و تنظيمو تتعلق 

: إشراف  زبن حاةم خالم صفاء: إعماد  اإلسالةي الفدقو ِف النسل تنظيم -1

 درج، على للحصول ستكماالرسال، اال ىذه قمةت  خضر سعم حسن المكتور

 ِف الوطني، النجاح جاةع، ِف العليا المراسات بكلي، والتشريع الفدقو ِف ادلاجستري

 . م 2005/ ه 1426   ِف السن،فلسطني نابلس 

وكيفي، الشريع، على  أمهيتو ِف اإلسالم النسل و ةعىن تكلم الباحث عن 

  ةعنامها وحتميمه مث عن تنظيم النسل الزوجني ِف النسل  زلافظ، النسل  وحق

وغريىا ةن   النسلالوسائل حلفظ مث   وحكمهما ِف اإلسالم لغ، واصطالحا

ياء عميمة ةن ىذا فاستفاد الباحث أش .ادلوضوعات ادلتعلدق، بأحكام النسل

ولكن   النسل على افظ،احمل ِف اإلسالم  وكيف أمهي، النسلحول  الكتاب  ةنها

وبعض  ادلدقارن، بني الفدقو اْلسالةي عنمل جيم الباحث ِف ىذا الكتاب ةبحثا 

 الدقوانني الوضعي، كما سيدقوم الباحث ِف حبثو.

إعماد: عواطف حتسني عبم اهلل   أحكام اجلنني والطفل ِف الفدقو اإلسالةي -2

المراس، للحصول كتبت    إشراف: المكتور الشافعي عبم الرمحن السيم البوقري
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ادلملك، العربي،   على درج، ادلاجستري ِف الفدقو ِف كلي، الشريع، جاةع، أم الدقرى

  .م 1990ه/  1410ِف السن،   السعودي،

نني ورعاي، الشريع، جتاىو  ىذه الرسال، عن أحكام اجل تكلمت الباحث، ِف

وكذلك عن أحكام عبادات  مث عن أحكام الطفل وحدقوقو ِف الشريع، اإلسالةي، 

اْلشياء الطفل  وغريىا ةن اْلةور ادلتعلدق، باجلنني والطفل. استفاد الباحث بعض 

 يب ِف النسل  و الرد على دعاوي الذينالرتغ ةن ىذه الرسال،  خاص، ِف قضي،

ِف ادلدقارن، بني أّي ةن ىذه الرسال، حبثا حث ام البمل جيولكن  .ينادون بتحميمه

   ِف الكتاب اْلول.اْلةر   كما ىو وبني الفدقو اْلسالةي وضعيّ قانون 

  إعماد: سعم مجيل سامل الريس  النسل حفظو وتنظيمو دراس، فدقهي، ةدقارن، -3

المراس، للحصول على ىذه كتبت إشراف: المكتور ساةي زلمم أبو عرج،   

ِف   اإلسالةي،  قسم المراسات رتبي،ِف كلي، الادلدقارن درج، ادلاجستري ِف الفدقو 

  .م 2012ه/  1433  السن، اْلزىر  غزةجاةع، 

مث عن   والرتغيب فيووحكمتو  حا النكعن  ىذه الرسال، ِف تكلم الباحث

 النسلمث عن تنظيم   ِف الشريع، اإلسالةي، أحكاةوو أمهيتو و  النسل وحفظو

 استفاد الباحث أشياء عميمة ةن ىذهف .وحتميمه وأحكاةهما ِف اإلسالم

ىذه تنظيم النسل وحتميمه وحكمهما وأسباهبما  ولكن    ةنها حولرسال،ال
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ةثل الرسالتني  الوضعي وبني الفدقو اْلسالةيادلدقارن، بني الدقانون ب الرسال، مل تدقم

  .السابدقتني

عبم اهلل بن عبم احملسن  كتورم ال  إعماد: تنظيم النسل وةوقف الشريع، ةنو -4

الطريدقي  وىو اْلستاذ ادلشارك بدقسم المراسات اإلسالةي، بالكلي، ادلتوسط، 

  .ادلملك، العربي، السعودي،  إلعماد ادلعلمني بالرياض

ِف ىذا الكتاب عن النسل وتنظيمو وحتميمه  ووسائل تنظيم تكلم ادلؤلف 

ةع احلكم الشرعي عليها  مث تكلم كثريا عن تاريخ  الطبيعي، والصناعي، النسل

وأغراضهم  عاة، الغربينيو  خاص، الصليبنيعيوب حتميم النسل ودوافعو  وكشف 

وراء برناةج "حتميم النسل اجلماعي" ادلطبق ِف بالد ادلسلمني  اخلبيث، ادلخفي،

حول  عميمة ةن ىذا الكتاب  ةنها فاستفاد الباحث أةورا حتت ضغوط الغرب.

 وأحكاةووأغراض الغرب ادلخفي، وراءه  ووسائلو  وحتميمه تاريخ تنظيم النسل

مل جيم حيث  ةثل الرسائل الثالث، السابدق، ذكرىا  ىذه الرسال، الشرعي. ولكن

 اإلسالةي. والفدقو الوضعي ِف رلال ادلدقارن، بني الدقانونةبحثا فيها الباحث 

اليت أصمرهتا احلكوة،  ، الوضعيواننيادلدقارن، بني الدققضي، فبهذا  يظهر أن 

عترب قضي، جميمة مل تنظيم النسل تُ  ةسأل،ِف  الفدقو اإلسالةيبني و  ،اإلنمونيسي

     الباحث  واهلل أعلم. إىل حبثها أحم حبسب ةعرف،يسبق 
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 منهج البحث ونوعه وطريقته -ه

  : ةنهج البحث 

ادلنهج الذي سلك عليو الباحث ِف ىذه المراس، ىو ادلنهج الوصفي 

وصف تنظيم النسل ِف الدقانون اإلنمونيسي  على الباحث يدقوم   حيثالتحليلي

الفدقهي، للدقمةاء ا ةن الكتب تتبع ومجع ةعلوةاهتعن طريدق،   الفدقو اإلسالةيو 

 .وادلعاصرين والمراسات اْلكادةي، والدقوانني اإلنمونيسي، اليت ذلا صل، بتنظيم النسل

 نوع البحث : 

، على اْلسلوب االستنباطي ادلبنيّ  كتبي،ادلمراس، ال ىذا البحث عبارة عن

 ْلكادةي،ا مراساتعلى الكتب الفدقهي، وال ماللم الباحث باالستو دقيحيث   وادلدقارن،

سن، ال 52 رقم ِف الفدقو اإلسالةي والدقانون اإلنمونيسي بتنظيم النسلادلتعلدق، 

 تنظيم النسل مث الدقيام بادلدقارن، بينهما.بعض الدقوانني اليت ذلا صل، بةع   م 2009

 طريقة البحث 

 :التالي،طريدق، الوقم سار الباحث ِف ىذا البحث على 

 سلتلف ةنمجع ةادة البحث ةن ادلراجع اْلساسي، ةثل الكتب الفدقهي،  .1

النتشارىا ِف العامل  على ادلذاىب اْلربع، الباحث رواقتص  ادلذاىب
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ومجع ادلراجع الثانوي، ةثل  وشروح اْلحاديث   وكتب التفاسري  اإلسالةي

 وادلدقاالت ِف ادلواقع اإللكرتوني،.  البحوث والمراسات اجلاةعي،

 اآلراء واْلفكار إىل أصحاهبا. عزو .2

 عزو اآليات الدقرآني، الكرمي، بذكر اسم السورة ورقم اآلي،. .3

، ةن  ختريج اْلحاديث النبوي، الشريف، ادلوجودة ِف البحث إىل ةصادرىا اْلصلي .4

 .كتب اْلحاديث

 ات ِف اخلادت،.هيجتسجيل أىم نتائج البحث والتو  .5

 ق فهرس ادلصادر وادلراجع.احلإ .6

ِف آخر  ادلواطن،عن  م 2009السن،  52رقم.  اإلنمونيسي نونق الدقااحلإ .7

 البحث.

 .اأجبميّ  ب ادلصادر وادلراجع ترتيبايرتت .8

 

 خطة البحث  -و

وحتت كل باب عمد ةن   أبواب ،إىل مخس ىذا البحث قسم الباحث 

 مث اخلادت،. وادلطالب  الفصول وادلباحث
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  وحتميم ةشكل، البحث  خلفي، البحثوفيو ةدقمة،  و الباب األول : 

وةنهج البحث   واجلميم ةن البحث  والمراسات السابدق،  تووأىماف البحث وأمهيّ 

 .خط، البحثو   و وطريدقتويتونوع

 واحملافظ، عليو : النسل الباب الثاني

 فيو فصالن :

 الفصل اْلول : ةعىن النسل 

 وفيو ةبحث عن ةعناه لغ، وشرعا.

  اإلسالةي، الشريع، ِف تكثريهو  النسلمحاي،  :الفصل الثاين 

،  وثانيا اإلسالةي ع،الشري ةدقاصمن النسل ة حفظ وفيو ةبحثان : أوال عن

  . النسل تكثريِف  اإلسالةي، ع،الشري ترغيب عن

 : تاريخ تنظيم النسل الباب الثالث

  وفيو فصالن :

  تاريخ تنظيم النسل ِف العامل الفصل اْلول :

عن خلفي، فكرة تنظيم النسل ِف العامل  و ثانيا عن وفيو ثالث، ةباحث : أوال 

 نشأة حرك، تنظيم النسل ِف العامل  وثالثا عن تطّور حرك، تنظيم النسل ِف العامل.

 ا: تاريخ تنظيم النسل ِف إنمونيسي الفصل الثاين
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ا  و ثانيا إنمونيسيوفيو ثالث، ةباحث : أوال عن خلفي، فكرة تنظيم النسل ِف 

ا  وثالثا عن تطّور حرك، تنظيم النسل ِف إنمونيسيتنظيم النسل ِف عن نشأة حرك، 

 ا.إنمونيسي

ادلدقارن، بني الدقانون اإلنمونيسي والفدقو اإلسالةي ِف :  الباب الرابع

 تنظيم النسل

 فيو ثالث، فصول :

 الفصل اْلول : ةفهوم تنظيم النسل ِف الدقانون اإلنمونيسي والفدقو اإلسالةي

أوال عن ةفهوم تنظيم النسل ِف الدقانون اإلنمونيسي   وفيو ثالث، ةباحث :

وثانيا عن ةفهوم تنظيم النسل ِف الفدقو اإلسالةي  وثالثا عن أوجو االتفاق 

 واالختالف بينهما.

  ون اإلنمونيسي والفدقو اإلسالةيتنظيم النسل ِف الدقان الفصل الثاين : أسباب

لدقانون اإلنمونيسي   اتنظيم النسل ِف  عن أسبابوفيو ثالث، ةباحث : أوال

وثالثا عن أوجو االتفاق  وثانيا عن أسباب تنظيم النسل ِف الفدقو اإلسالةي 

 واالختالف بينهما.

انون اإلنمونيسي والفدقو تنظيم النسل ِف الدق الفصل الثالث : أىماف

  اإلسالةي.
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 ظيم النسل ِف الدقانون اإلنمونيسي تن فيو ثالث، ةباحث : أوال عن أىمافو 

وثالثا عن أوجو االتفاق  أىماف تنظيم النسل ِف الفدقو اإلسالةي ا عن وثاني

 واالختالف بينهما.

 الفصل الرابع : حدقيدق، برناةج اْلسرة ادلنظم، المولي، وةوقف الشريع، ةنو

عن  اثاني  و حدقيدق، برناةج اْلسرة ادلنظم، المولي، ثالث، ةباحث : أوال عنوفيو 

توجيهات الباحث للجهات احلكوةي، اليت  عن اثالث  و ىذه الدقضي، ةنةوقف الشريع، 

 .لميها سلط، احلكم ِف ىذه الدقضي،

  وحكمها الشرعي : الوسائل لتطبيق تنظيم النسل الباب الخامس

 :وفيو فصالن 

 وحكمها الشرعي لتطبيق تنظيم النسلالوسائل الطبيعي،  الفصل اْلول :

 اْلةان.رتة : أوال عن العزل  وثانيا عن ف انحثوفيو ةب

 وحكمها الشرعي لتطبيق تنظيم النسل الصناعي، الفصل الثاين : الوسائل

عن الوسائل الصناعي، لتنظيم النسل  وثانيا عن احلكم : أوال  انحثوفيو ةب

 .الشرعي ذلذه الوسائل الصناعي،

  وخالص، البحث حثاالب ل إليهااليت توصّ  نتائجال: وفيها ذكر أىم  الخاتمة

 هات ةن الباحث.يوالتوجمث التوصيات 
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إلدتام كتاب، ىذه الرسال، ادلتواضع، ِف  السماد والتوفيق عالو  ونسأل اهلل جل

 نيلِف  هموأن جيعل ىذا اجل  ِف الفدقو اإلسالةي والدقانون اإلنمونيسيتنظيم النسل 

خالصا  شروعِف ىذا ادل ادلتواضع ةن جهوده وأن يتدقبل ةا بذلو الباحث  رضوانو

واهلل  اجملتمع اإلنمونيسي خاص، و  ة، اإلسالةي، عاة،وأن ينفع بو اْل ليل لوجهو اجل

 .ويل التوفيق و إليو التكالن
 

 


