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 پروبىركىدا باال يېتىشتۈرۈشنىڭ هۆكمى

 نومۇرلۇق سوئال - ٣٤٧٤
 :سوئال

بۇ  پروبىركا ئارقىلىق باال يېتىشتۈرۈشنىڭ هۆكمى نېمه؟،

 .ههقته تهپسىلى چۈشهنچه بېرىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

 :جاۋاب

 .ساناالر ئالالهقا خاستۇر-ههمدۇ

مهجمهئ (گۇرۇپپىسى بۇ مهسىله ئىسالمى فىقهى كومىتېتى

ىقات ئېلىپ تهرىپىدىن تهتق) ئىسالمىي - فىقه ئهل - ئهل

 :بېرىلغان بولۇپ، بۇ ههقته تۆۋەندىكىدەك نهتىجىنى بايان قىلدى

ئاستىدا پروبىركىدا  تۆۋەندىكى بهش خىل ئههۋال: بىرىنچى 

باال يېتىشتۈرۈش شهرىئهتته چهكلهنگهن بولۇپ، بۇ ئۇسۇلالرنىڭ 

ئۇ ئارقىلىق بارلىققا  بىرگه، ئۆزى هارام بولۇش

بىلهن، نهسهبنىڭ ئارىلىشىشى، نهتىجه ئېتىبارى  كهلتۈرۈلگهن
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بالىنىڭ ئاتىسى ياكى ئانىسىنىڭ كىملىكىنى بىلگىلى 

چهكلىمه قويۇلغان ئىشالر تۈپهيلى  بولماسلىقتهك، شهرىئهتته

 .هارام دەپ هۆكۈم چىقىرىلدى

ئهردىن ئېلىنغان ئىسپېرما بىلهن ئۆز ئايالى بولمىغان  -١

ۇپ، ئۆز ئايالىنىڭ باشقا ئايالدىن ئېلىنغان تۇخۇمنى ئۇرۇقالندۇر

 .بالىياتقۇسىدا يېتىلدۈرۈش

يات بىر ئهرنىڭ ئىسپېرمىسى بىلهن ئۆز ئايالىنىڭ  -٢

 .تۇخۇمىنى ئۇرۇقالندۇرۇپ، ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىدا يېتىلدۈرۈش

ئهرنىڭ ئىسپېرمىسى بىلهن ئايالنىڭ تۇخۇمى بهدەن  -٣

، چاڭالشتۇرۇلغان  ) ئايالنىڭ-ئهر ( سىرتىدا ئۇرۇقالندۇرۇلۇپ

) يهنى يات ئايالنىڭ(مهزكۇر سۇيۇقلۇقنى باشقا بىر ئايالنىڭ 

 .بالىياتقۇسىدا يېتىلدۈرۈش

باشقا بىر ئهرنىڭ ئىسپېرمىسى بىلهن باشقا بىر ئايالنىڭ  -٤

 .تۇخۇمىنى ئۆز ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىدا يېتىلدۈرۈش
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ئهرنىڭ ئىسپېرمىسى بىلهن بىر ئايالىنىڭ تۇخۇمىنى  -٥

هدەن سىرتىدا ئۇرۇقالندۇرۇپ، ئىككىنچى ئايالىنىڭ ب

 .بالىياتقۇسىدا يېتىلدۈرۈش

زۆرۈر ئېهتىياج  پروبىركىدا باال يېتىلدۈرۈشكه :ئىككىنچى

ئاستىدا شهرىئهتكه كۆرە  بولغاندا، تۆۋەندىكى ئىككى خىل ئههۋال

 :خاتا بولمايدۇ

ئېرىنىڭ ئىسپېرمىسى بىلهن ئايالىنىڭ تۇخۇمى بهدەن  -١

ئاندىن كىيىن ئايالىنىڭ -تىدا ئۇرۇقالندۇرۇلۇپ، سىر

 .بالىياتقۇسىدا يېتىلدۈرۈش

ئۆز ئايالىنىڭ بالىياتقۇ  ئىلىنىپ، ئهرنىڭ ئىسپېرمىسى -٢

ياكى ئايالىنىڭ  ئاغزىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇرۇقالندۇرۇش

بالىياتقۇسى ئىچىگه ئورۇنالشتۇرۇش ئارقىلىق تۆرەلمىنى 

 .يېتىلدۇرۇش

جايىز دەپ قارالغان مهزكۇر ئىككى خىل يۇقىرىدىكى 

ئېتىبارغا ئىلىشقا تېگىشلىك  ئۇسۇلنى قوللىنىپ باال ئېلىشتا
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بولغان مهسىله، ئايالنىڭ ئېغىر ئهۋرەتلىرىنى باشقىالرنىڭ 

ئالدىدا ئېچىشقا مهجبۇر بولىشى ۋە زۆرۈرىيهتسىز ئههۋالدا بهدەن 

ئهزالىرىنى باشقىالرغا ئېچىپ قېلىش مۇمكىنلىقى، 

بوراتورىيىدە خاتالىق كۆرۈلۈش ئېهتىماللىقى، بهزى ال

دوختۇرخانىالردىكى كهسپى ئهخالققا ئىگه ئهمهس دوختۇرالر، 

ئامانهتكه خىيانهت قىلىپ، پۇل تېپىشنى كۆزدە تۇتۇش بىلهن 

بىرگه، نهتىجىنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشى ئۈچۈن ئىسپېرما 

ڭ ئۈچۈن شۇنى. ياكى تۇخۇمنى ئالماشتۇرۇۋېتىشى مۇمكىن

مۇسۇلمانالرنىڭ مۇشۇ خىل ئههۋالالرغا قارىتا ئىنتايىن ئىنچىكه 

 .الزىم ۋە سهزگۈر پوزىتسىيىدە بولۇشى

 .ئالاله ئهڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر

بىتىگه مۇراجىئهت -٣٤ئهلمهجمهئهل فىقهى ناملىق ئهسهرنىڭ 

 .قىلىنسۇن


