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ئهرنىڭ سپېرما سۇيۇقلۇقى بىلهن ئايالىنىڭ 

تۇخۇمچىسىنى ئىككىنچى ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىدا 

  پهرۋىش قىلىش توغرىسىدا

   

  نومۇرلۇق سوئال-23104

  : سوئال

پهن ئۇچقاندەك تهرەققى قىلىۋاتقان بۇ دەۋىردە تىببى ساھهدىمۇ -ئېلىم

الى بولۇپ بىرسىنىڭ ئىككى ئاي. كۆپ يېڭىلىقالر بارلىققا كهلدى

بىرىنچىسى تۇغماس، ئىككىنچىسى تۇغىدۇ، بۇ ھالهتته تىببى 

 ئىككىنچى -ئالالھنىڭ پهزلى بىلهن-تهرەققىياتتىن پايدىلىنىپ 

 Teste-tubeئايالىنىڭ تۇخۇمچىسى بىلهن ئهرنىڭ سپېرما سۇيۇقلۇقىنى 

baby ئۈسكىنىسىگه قاچىالپ كۈزۈتۈپ، سۇيۇقلۇق تۆرەلمه باسقۇچقا ئۆتكهن 

ن، تۇغماس ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىغا سىلىپ تۆرەلمىنى تۇغۇلغانغا ھاما

قهدەر بىرىنچى ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىدا پهرۋىش قىلىدۇ، بۇ قۇرئان ھهدىس 

بهزى كىشىلهر بۇنى ئېمىتىشكه قىياس قىلىپ دۇرۇس . روھىغا ئۇيغۇنمۇ؟

ك، بولىدۇ دەيدۇ، يهنى بوۋاقنى ئېمىتىپ سۈتى بىلهن ئوزۇقالندۇرغاندە

  .بالىياتقۇسىدا قىنى بىلهن ئوزۇقالندۇرىدۇ دەيدۇ، بۇ سۆزنىڭ ئاساسى بارمۇ؟

  : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا 

  .خاستۇر
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ئهرنىڭ سپېرما سۇيۇقلۇقى بىلهن ئايالىنىڭ تۇخۇمچىسىنى 

ش شهرئى يول ئىككىنچى ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىدا قويۇپ چاڭالشتۇرۇ

ئىسالم . كۆپچىلىك ئالىمالر بۇنداق قىلىشنى ھارام دەپ قارايدۇ. ئهمهس

دۇنيا ئىتتىپاقى ۋە دۇنيا ئىسالم قۇرۇلتىيىغا قاراشلىق ئىسالم پىقهى 

ئاكادىمىيلىرى بۇ مهسىله توغرىسىدا ئىككى قېتىم قارار چىقارغان بولۇپ، 

ن، كېيىن بۇ قارارىدىن بىرىنچى قېتىمدا دۇرۇس بولىدۇ دەپ قارار ئالغا

  :يېنىۋالغان، بۇ قارارالرنىڭ بهزىلىرىنى تۆۋەندە بايان قىلىمىز

 دۇنيا ئىسالم قۇرۇلتىيىغا قاراشلىق ئىسالم پىقهى -1

- 1407ئىسالم پىقهى ئاكادېمىيىسى ھىجىريه : ئاكادېمىيىسىنىڭ قارارى

 يىلى-1986كۈنىگىچه، مىالدىيه -13كۈنىدىن -8يىلى سهپهر ئېيىنىڭ 

كۈنىگىچه ئېچىلغان قۇرۇلتايدا، نهيچه - 16كۈنىدىن -11ئاينىڭ -10

ئارقىلىق نهسىللهندۈرۈپ سۈنئىي چاڭالشتۇرۇش مهسىلىسىنى مۇزاكىرە 

قىلىپ تهجرىبىلىك دوختۇرالرنىڭ پىكىرلىرىنى ئالغاندىن كېيىن 

تىببى ساھهدە يۈزبېرىۋاتقان سۈنئىي  ھازىر : مۇنداق يهكۈن چىقاردى 

  :رۇش يهتته تۈرلۈك بولۇپئۇرۇقالندۇ

 ئهرنىڭ سپېرما سۇيۇقلۇقى بىلهن يات بىر ئايالنىڭ تۇخۇمچىسىنى -1

  .ئېلىپ چاڭالشتۇرۇپ ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىغا يۆتكهش

 يات بىر ئهرنىڭ سپېرما سۇيۇقلۇقى بىلهن ئايالىنىڭ -2

  .تۇخۇمچىسىنى ئېلىپ چاڭالشتۇرۇپ ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىغا يۆتكهش

ئايال ئىككهيلهننىڭ ئۇرۇقلىرىنى سىرتتا چاڭالشتۇرۇپ باشقا - ئهر-3

  .بىر ئايالنىڭ بالىياتقۇسىغا يۆتكهش
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يات ئهر بىلهن يات ئايالنىڭ ئۇرۇقلىرىنى سىرتتا چاڭالشتۇرۇپ -4

  .ئېلىپ ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىغا يۆتكهش

ىپ ئايال ئىككهيلهننىڭ ئۇرۇقلىرىنى سىرتتا چاڭالشتۇرۇپ ئېل- ئهر-5

  .ئىككىنچى ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىغا يۆتكهش

 ئهرنىڭ سپېرما سۇيۇقلۇقى بىلهن ئايالىنىڭ تۇخۇمچىسىنى -6

  .ئېلىپ سىرتتا چاڭالشتۇرۇپ يهنه ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىغا يۆتكهش

ئهرنىڭ ئۇرىغىنى ئېلىپ ئۇكۇل ئارقىلىق ئايالىنىڭ جىنسى يولى -7

  .ئارقىلىق بالىياتقۇسىدا چاڭالشتۇرۇش

  :بو توغرىدىكى قارارالر

ئهۋۋەلدىكى بهش تۈرلۈك يولالرنىڭ ھهممىسى ھارام بولۇپ بۇنداق 

قىلىشنىڭ ئۆزى شهرىئهتته قهتئى چهكلىنىدىغان بولۇپ، نهسهب 

ئارىلىشىپ كېتىش، ئانىلىقنىڭ زايا بولۇپ كېتىشىدىن ئىبارەت شهرىئهت 

  .ئاگاھالندۇرغان ئىشالر يۈزبېرىدۇ

ك يول بولسا ئاكادىمىيهنىڭ قارارىدا زۆرۈر كىيىنكى ئىككى تۈرلۈ

ئاكادېمىيه . (بولغاندا ئېهتىيات قىلغان ئاساستا قىلسا بولىدۇ دېيىلگهن

  ).423\1\3(ژۇرنىلى 

ئىسالم دۇنيا ئىتتىپاقىغا قاراشلىق ئىسالم پىقهى -2

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ : ئاكادېمىيىسىنىڭ قارارى

-ئالالھغا خاستۇر، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا، ئائىلهپهرۋەردىگارى بولغان 

تاۋابىئاتلىرى ۋە بارلىق ساھابىالرغا ئالالھنىڭ رەھمهت ساالملىرى 

  .بولسۇن
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ئىسالم پىقهى ئاكادېمىيىسىنىڭ، مهككه مۇكهررەمه ئىسالم دۇنيا 

 - 28يىلى رەبىئهل سانىنىڭ -1405ئىتتىپاقىنىڭ مهركىزىدە ھىجىريه 

ئاينىڭ -4يىلى -1985كۈنىگىچه، مىالدىيه -7يهل ئۇالنىڭ كۈنىدىن جهمادى

كۈنىگىچه ئۆتكۈزۈلگهن سهككىزىنچى قېتىملىق -28كۈنىدىن -19

قۇرۇلتىيىدا بۇنىڭدىن بىر يىل بۇرۇنقى قۇرۇلتايدا، چاڭالشتۇرۇپ سۈنئى 

. ئۇرۇقالندۇرۇش توغرىسىدىكى بهزى قارارالرغا باشقىدىن قاراپ چىقىلدى

  :ۋەندىكىدەكبۇنىڭ تېكىستى تۆ

يهتتىنچى يول يهنى ئهرنىڭ ئۇرۇقچىسى بىلهن ئايالىنىڭ 

تۇخۇمچىسىنى ئىلىپ سىناق قىلىش ئۈسكىنىسى ئارقىلىق تهكشۈرۈپ، 

شۇ ئهرنىڭ ئىككىنچى ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىغا يۆتكىسه، بۇ ئايال بۇنىڭغا 

ئۆز ئىختىيارى بىلهن ماقۇل بولغان بولسا، يۇقىرىدىكى شهرتلهر بىلهن 

  .ھاجهت بولغاندا دۇرۇس بولىدۇ دېگهن قارار چىقىرىلغان

كېيىن ئىسالم پىقهى ئاكادېمىيىسى نۇرغۇن تهكشۈرۈش تهتقىقاتى 

ئېلىپ بېرىپ، تهجرىبىلىك دوختۇرالرنىڭ بۇ ھهقتىكى چۈشهندۈرۈشىنى 

ئاڭلىغاندىن كېيىن، دۇرۇس بولىدۇ دېگهن قارارىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ 

ئهرنىڭ ئۇرۇقچىسى بىلهن ئايالىنىڭ : "ر چىقاردىيېڭىدىن مۇنداق قارا

تۇخۇمچىسىنى ئېلىپ چاڭالشتۇرۇپ ئىككىنچى ئايالىنىڭ بالىياتقۇسىغا 

  ". سىلىش دۇرۇس ئهمهس

  .توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر
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