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ڭ باشقىالرنىڭ بالىسىنى ئۆز باالم دەپ ئويالپ ئېمىتىپ قويسا، بۇنى

 بىلەن ئېمىلداشلىق بىكىتىلەمدۇ؟

 أرضعت طفاًل تظنه ابنها فهل يثبت اتلحريم بالرضاعة
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 ۇنىڭ بىلەنشقىالرنىڭ بالىسىنى ئۆز باالم دەپ ئويالپ ئېمىتىپ قويسا، ببا

 ئېمىلداشلىق بىكىتىلەمدۇ؟

 

 نومۇرلۇق سوئال-202141    

 :وئالس    

 نىبىرقانچە يىل ئىلگىرى خوشنىمىزنىڭ بالىسى (ياكى ئۆگەي ئانام)ھاممام     

تويغۇدەك ئېمىتىپ قويغان، ئۇ باال تويۇپ كەچتىن تاڭ يورۇغىچە ئىككىلى تەرەپتىن 

ھاممام ئۇ بالىنى ئىمىتكەندە، ئۆز  سوئالىم: مېنىڭ. (يەنى تولۇق تويغان) دىئۇخلى

باالم دەپ ئويالپ ئېمىتكەن، چۈنكى ئىككىلىسى تۆت ئايلىق بولغان بوۋاقالردىن 

ئېدى، ھاممام خاتا ئېمىتكەن، گۇۋاھچىالرنىڭ تەكىتلىشىچە، ئۇ بوۋاق ئون 

پ قېتىمدەك تويغۇدەك ئەمگەن، بۇ خاتالىق ھېسابلىنامدۇ؟ مەسىلىنى ئوچۇقالشتۇرۇ

بېرىشىڭالرنى سورايمەن، چۈنكى ئۇالر بىلەن بىزنىڭ ئارىمىزدا ئۈزۈلمەس دوستلۇق 

 مۇناسىۋىتى بار ئېدى. 

 :اۋاپج    

 بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.     

ك ئىمىتىدىكەن، ئايال كىشى ئىككى ياشقا توشمىغان بوۋاقنى بەش قېتىم تويغۇدە    

بوۋاقنىڭ  مەزكۇربىكىتىلىنىدۇ، ئېمىتكۈچى ئايال  قشلىابۇنىڭ بىلەن ئىمىلد

 قشلىائانىسى ھېسابلىنىدۇ، ئۇ ئايالنىڭ يولدىشى بولسا ئۇ بوۋاقنىڭ ئىمىلد

ئايالالردىن تۇغۇلغان بالىالر ياكى ئۇالر بىلەن -بۇ ئەر .تەرەپتىن دادىسى ھېسابلىنىدۇ

تەرەپتىن تۇغقان بولغان بالىالر بۇ بوۋاقنىڭ ئېمىلداش  اشلىقئىمىلد

 قېرىنداشلىرى ھېسابلىنىدۇ.

نى ھاسىل قشلىانى ئىسپاتالشتا ئايالدىن ياكى بوۋاقتىن ئىمىلدقشلىائىمىلد     

قىلىشنى مەقسەت قىلىش شەرت قىلىنمايدۇ ياكى بوۋاقنىڭ ئۆزىنىڭ بالىسى 

 اشلىقىسالم ئالىملىرى ئىمىلدئ .ئىكەنلىكىنى بىلىشى شەرت قىلىنمايدۇ

قىلغاندا، مۇشۇ ھۆكۈمىدىن ئىلىنىدىغان نۇرغۇن مەسىلىلەرنى بايان  بايانھۆكمىنى 

قىلدى. ئەگەر ئېمىدىغان كىچىك بوۋاقتىن بىرسى ئۇخالپ ياتقان چوڭ ئايالنىڭ 

يېنىغا ئۆمىلەپ كېلىپ، ئۇ ئايالنى ئىمىۋالغان بولسا بۇ ئايال ئۇ بالىنىڭ ئېمىلداش 
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نىسى ھېسابلىنىدۇ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىمىلدەشلىك ھۆكمى بىكىتىلىنىدۇ. ئا

 بەت[.-091توم -3ۋە تۆھپەتۇل مۇھتاج  بەت-333توم -22ئەلمۇغنى ]

بوۋاقنىڭ ئېمىتكەن  ئۇمۇشۇ قائىدىگە ئاساسەن، ھاممىڭىز ياكى ئۆگەي ئانىڭىز      

دادىسى  تەرەپتىن ئىمىلداشلىقئانىسى ھېسابلىنىدۇ، دادىڭىز ئۇ بوۋاقنىڭ 

ھېسابلىنىدۇ، سىز ۋە كىچىك ئۇكىڭىز بولسا ئۇ بوۋاقنىڭ ئېمىلداش 

 سىلەر.ھېسابلىنى قېرىنداشلىرى

 ئالالھ تائاالدۇر.  نى بىلگۈچىىتوغرھەممىدىن      
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