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 کرنا اورتنظيم تحديد کی نسل
 

 قاہرہ مثال ہے حکم کيا کا نسل تحديد ميں ممالک حامل کے افراد کثرت
 ؟ ميں وغيرہ

 

 الحمدهللا
 

 قراداد کی اکيڈمی فقہ ميں مسئلہ کے کرنے منظم کو نسل ہم ميں ذيل
 : ہيں کرتے کونقل اورفيصلہ

 
 سے اآلخر جمادی يکم ميں کويت کانفرنس پانچويں کی مجلس کی اکيڈمی فقہ
 تک ميالدی١٩٨٨ ديسمبر ١٥ سے ١٠ الموافق ه١٤٠٩ اآلخر جمادی چه

 ۔ رہی جاری
 

 بارہ کے موضوع کے نسل تنظيم سے جانب کی خبراء و اعضاء کے مجلس
 ميں بارہ کے موضوع اوراس ديکهنے کو جات مقالہ گئے کيے پيش ميں

 ۔ گئے سنے اوردالئل ومناقشہ بحث
 

 کرنے پيدا بچے ميں مقاصد کے شادی ميں اسالميہ شريعت کہ پر بنا اوراس
 کرنا ختم کو مقصد اوراس ، ہے شامل حفاظت کی نسل کی انسانی اورنوع

 طرف کی نسل کثرت اور شرعيہ نصوص کرنا ايسا کہ ليے اس نہيں جائز
 اورپانچ ، ہے منافی کے وعنايت حفاظت کی اوراس توجيهات والی النے

 خيال کا جس نے شرائع ہے کليہ ايک بهی نسل حفظ ميں قاعدوں ليوںک
 ۔ ہے کہا کا رکهنے

 
 : گيا کيا فيصلہ ذيل مندرجہ

 
 بچے کو اوربيوی خاوند سے جس کرنا الگو قانون عام ايسا بهی کوئي:  اول
 ۔ نہيں جائز ہو کياگيا محدود کو آزادی کی کرنے پيدا
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 ہے حرام کرنا ختم کو قدرت کی کرنے پيدا بچے کی اورعورت مرد:  دوم
 کے معيار شرعی کہ تک جب ، ہے جاتا کہا نامردی يا پن بانجه جسے
 ۔ آئے نہ پيش ضرورت کوئی مطابق

 
 جائز کرنا ايسا ليے کے کرنے اضافہ ميں مدت کی حمل طورپر وقتی:  سوم
 تو آئے پيش اورحاجت ضرورت معتبر کوئي پر طور شرعی جب يا ، ہے
 خاوند بهی ميں اس ليکن ، ہے جائز روکنا حمل پر طور وقتی بهی پهر

 بشرطيکہ ہے ضروری اوررضامندی مشورہ اور اندازہ کے دونوں اوربيوی
 بهی وسيلہ کا روکنے حمل اورپهر ، ہو نہ ضرر و نقصان کوئي ميں اس

 اسے يعنی(  جائے کی نہ زيادتی کوئي پر حمل ہوئے ڻهرے اور ، ہو شرعی
 ) جائے کيا نہ ئع ضا
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