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 الرَِّحيِم الرَّْحٰمن اهلِل ِبْسِم

 الّطاِهِرين َوآِلِه ُمَحمٍَّد ِسِمقٰاالْ َأِبى َوَيِبيَِّنا َسيِِّدَنا َعَلى َوالسَّاَلُم ُةَوالصَّلٰو اَلِمَينعٰالْ َربِّ هلِل ُدْمَحَاْل
 

Müqəddəs İslam dini nəzərindən insanın iki növ vəzifəsi vardır: 

1-Əqidə və qəlbi ilə əlaqədar vəzifələri; 

2-Rəftar və əməllə əlaqədar vəzifələri. 

Birinci vəzifədən məqsəd insanın din və imanının əsasını təşkil 

edən əqidə və qəlblə bağlı inanclardan ibarətdir.  

İkinci vəzifədən məqsəd hər bir müsəlman şəxsin əməli vəzifələrini 

təşkil edən əməl və rəftarlardan ibarətdir. 

Bu kitabın bir bölməsi olan əqidələr bölməsi birinci bənddəki 

vəzifələr barəsində qısa izahlardan ibarətdir. Ondan sonra isə hər bir 

müsəlman şəxsin əməl və rəftarı ilə əlaqədar vəzifələrini bəyan 

edəcəyik. 

Ümidvarıq ki, maraqlananlar hər iki bölmədən kifayət qədər 

bəhrələnəcəklər. 

Naşir 
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DİNİN DÖRD YÖNDƏKİ TƏ’SİRİ 

Həyat özünə o zaman düzgün mə’na kəsb edər ki, mə’nəviyyatla, 

dinlə qaynayıb-qarışmış olsun. İnsan o zaman həqiqi mə’nada insan 

hesab olunur ki, özünün maddi tələb və hislərini tə’min etməkdən 

əlavə, mə’nəvi hiss və yönlərini də tə’min etmək məqamına gəlmiş 

olsun. İndi iki məsələni aydınlaşdırmalıyıq:  

1-Din nədir? 

2-Dinin həyatdakı tə’siri necədir? 

Birinci məsələ barəsində qeyd etmək lazımdır ki, din bəşəriyyəti 

cəhalətə, nadanlığa, geriliyə, bərbəriyyətə və vəhşiliyə qaytarmaq 

mə’nasına deyildir; din təkamülə doğru aparan hərtərəfli bir hərəkatdan 

ibarətdir ki, onun dörd yönü vardır: 

a) Fikir, düşüncə və əqidənin islah olunması; 

b) İnsani əxlaqın ali prinsip və normalarının tərbiyə edilib 

çiçəkləndirilməsi; 

v) Cəmiyyətin ayrı-ayrı fərdləri arasında gözəl, bəyənilən 

rabitələrin bərqərar edilməsi; 

q) Hər növ yersiz ayrı-seçkiliklərin, ədalətsizlik və bərabərsizliyin 

aradan qaldırılması. 

Bu yönlərin hamısı da insan üçün məs’uliyyət gətirən “Allaha 

iman” sayəsində həyata keçir. 

İndi yuxarıda qeyd olunan yönlərin hamısını qısa şəkildə izah 

edirik: 

FİKİR VƏ DÜŞÜNCƏNİN İSLAHI 

Fikir, əqidə və düşüncənin islahı barəsində bunu qeyd etmək 

lazımdır ki, insanın zehni boşluğu qəbul etmir; o, əqidə olmadan öz 

həyatını davam etdirə bilmir. Hətta maddi fikirli, başqa sözlə desək, 

dinə e’tiqadı olmayan, dinə inanmayan insanlar belə, müəyyən əqidə və 

məslək sahibidirlər ki, bu yolla öz ruhi ehtiyaclarını tə’min edirlər. Din 

bu barədə deyir: 

“Təlatümlü maddi aləm vücuda gəlmək və quruluş baxımından 

daha yüksək, üstün bir Varlığın məhsuludur ki, O, maddəni 

yaratmış, ona quruluş, nizam bağışlamışdır.” 
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O, həm bu dünyanı xəlq etmiş, həm də insanı müəyyən bir hədəf 

üçün yaratmışdır. Onun barəsində əbəs, puç işlər əsla rəva görülmür. 

İnsanla əlaqədar hədəflərini həyata keçirmək üçün ilahi peyğəmbərləri, 

müəllimləri və yol göstərənləri seçib göndərmişdir ki, insanı özünün ali 

hədəfinə doğru hidayət etsinlər. 

Bu dəstənin müqabilində dinsiz, dini inkar edən bir sıra insanlar isə 

belə deyir: “Maddə və onda mövcud olan quruluş, nizam qədim və 

əzəlidir, şüursuz maddənin özü özünə nəzm-nizam bağışlamışdır, 

dünyanın heç bir xüsusi hədəfi yoxdur.” 

Başqa sözlə: İlahi bir insanın nəzərindən dünyanın əvvəli də, axırı 

da vardır, konkret şəkildə mə’lumdur, onların hamısının mənbəyi 

Allah, onun axırı da məad – dünya və insanın qayıdış yeridir. Halbuki, 

bunun müqabilində olan ideologiyaya əsasən, dünya və insanın nə 

əvvəli, nə də son hədəfi mə’lum deyildir. Yə’ni əgər materialist bir 

adamdan “dünyanın və insanın mənşəyi nədir?” - deyə soruşsanız, 

“bilmirəm” - deyə cavab verəcəkdir. Yaxud əgər “bunların axırı nə ilə 

nəticələnəcəkdir?” - deyə soruşsaq, mə’lumatsız olduğunu 

bildirəcəkdir. 

Məhz belə olan halda demək lazımdır ki, maddi dünya görüşlü bir 

insanın nəzərində dünya və insan əvvəlindən və axırından bir neçə 

səhifəsi düşən bir kitaba bənzəyir ki, insan onun hansı kitab olduğunu 

ayırd edə bilmir. Halbuki ilahi dünya görüşlü bir insanın nəzərindən bu, 

tamamilə mə’lum bir məsələdir, onun əvvəli və axırı ilə əlaqədar heç 

bir anlaşılmazlıq, müəmma yoxdur.  

Başqa sözlə desək, insan zehni daim aşağıdakı üç sualla qarşılaşır:  

1-Haradan gəlmişəm? 

2-Nə üçün gəlmişəm? 

3-Hara gedəcəyəm? 

Allah-taalaya e’tiqad bəsləyən bir insanın nəzərindən bu üç sualın 

hər birinin konkret və aydın cavabı vardır. Halbuki materialist (maddi) 

insanın ideologiyasında bu üç sualın heç birinin dəqiq və qaneedici 

cavabı yoxdur və cavab verə də bilməzlər. Onlar məcbur olaraq öz 

ideologiya və məktəblərini tərk etməlidirlər. 

Burada demək lazımdır ki, dinin müxtəlif yönləri vardır. Onlardan 

biri insanın ideologiya, düşüncə və təfəkkür tərzinin islah olunmasın-

dan ibarətdir. İlahi və maddi ideologiyaların məzmun və möhtəvasını 

dəqiq şəkildə müqayisə etməklə demək olar ki, fikir və düşüncə din 

sayəsində təkamülə çatır. Halbuki, maddi (materialist) məktəbinin 

məzmunu büsbütün müəmma, cəhalət və mə’lumatsızlıqdan ibarətdir, 

bə’zi hallarda da ağıl ilə uyğun gəlmir. Axı necə inanmaq olar ki, 

dünyanın maddəsi özü-özünə nizam-intizam, dəqiq qanunlar 

vermişdir?! 
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ƏXLAQİ PRİNSİP VƏ NORMALARIN 

ÇİÇƏKLƏNDİRİLMƏSİ 

İnsani əxlaqın ali prinsiplərinin tərbiyəsi məsələsində ümumi 

şəkildə görürük ki, din bu prinsiplər üçün möhkəm bir dayaq və arxadır. 

Çünki bu prinsiplərə riayət olunması bir sıra məhrumiyyətləri tələb 

edir. Misal üçün, fədakarlıq, ehtiyaclılara kömək etmək, əmanətdarlıq 

və s. kimi danılmaz əxlaqı prinsiplərə riayət edilməsi insan üçün bir sıra 

çətinliklər, əzab-əziyyətlər yaradır. Əgər fikir və düşüncəni din yolu ilə 

islah etsək, Allah-taalanın bu kimi məsələlərə riayət olunmasını bizim 

üçün vəzifə olaraq vacib etdiyinə, onlarla müxalifətin isə öz ardınca 

müəyyən cəzalar gətirdiyinə inandığımız üçün əxlaq “dini bir vəzifə” 

ünvanı ilə öz-özünə icra olunur. Bundan qeyri hallarda əxlaq icrasına 

heç bir zəmanət verilməyən prinsip şəklinə düşəcək. Belə ki, müəyyən 

insanlar ona riayət edər, bə’ziləri isə onunla müxalifət edərək ayaq 

altına qoyar. 

Müasir tarixçi Vill Dorant yazır: “Dinin zəmanəti olmadan əxlaq 

sadəcə bir hesabdardan başqa bir şey deyildir və din olmadıqda vəzifə 

və məs’uliyyət hissi aradan gedir.”
1

 

Ayrı-ayrı insanların arasındakı gözəl, bəyənilən rəftar barəsində 

bunu demək lazımdır ki, din əxlaqın arxası və dayağı olduğu kimi, 

ictimai prinsip və normaların da dayağı hesab olunur, dindar insanlarda 

ictimai prinsiplər müqəddəs bir vəzifə ünvanı ilə yerinə yetirilir. Bu 

insanlardan qeyrilərində isə yalnız polis qüvvələri və xəfiyyəçilərin güc 

tətbiq etməsi sayəsində icra olunan bir qanuna bənzəyir. O, maddi 

qüdrətlərin tə’sir dairəsindən xaricdə olduğuna görə ictimai 

prinsiplərin, normaların və ölkə qanunlarının icrasına heç bir zəmanət 

yoxdur. Bu məsələ dindar olmayan insanların həyat tərzini 

araşdırmaqla daha aydın şəkildə sezilir.  

Ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasından ibarət olan 4-cü yön 

barəsində də bunu demək lazımdır ki, dinə inananlar bütün insanları 

darağın dişləri kimi bərabər bilir, onların hamısını Allah-taalanın 

məxluqu hesab edir. Belə olan halda artıq ayrı-seçkiliyə, ədalətsizliyə, 

bərabərsizliyə, bir dəstənin möhtəkir olub, digər bir dəstənin isə 

acından inləməsinə yer qalmır. 

Dinin bu dörd yönü ilə tanış olduqdan sonra iki məsələni 

xatırlatmaq zəruri və vacib sayılır: 

1-Hər bir din bu dörd yönü insanın fərdi və ictimai həyatında 

vücuda gətirə, icrasına tə’minat verə bilməz; yalnız o din özünü bu dörd 

yöndə aşkar şəkildə göstərə bilər ki, əqli qanun və prinsiplər əsasında 

                                                 
1

 “Fəlsəfənin ləzzətləri”, səh. 478 
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qurulmuş olsun. Əks halda, bu din nümunələri qərbin maşınlı, texniki 

həyatında aşkar görünən xurafatçılıq, tərki-dünyalıq, müsbət həyatdan 

qaçmaq, yarım irfani olan mənfi meyllərə üz gətirməklə nəticələnə-

cəkdir. Dini tərəqqinin qarşısını alan və cahiliyyət və barbarlıq dövrünə 

qayıdış vasitəsi hesab edən hər hansı bir qrup məhz öz ardınca belə 

çirkin nəticələri gətirən və düz yola hidayət etməyən dinləri nəzərdə 

tutmuş olur.  

İkincisi, din ictimai fərqləri deyil, ayrı-seçkiliyi inkar edir. İnsan 

fərdləri arasında mövcud olan müsbət fərqlər ixtisara salına, cəmiyyət-

dən çıxarıla bilməz. İnsanların əl barmaqları bir-biri ilə fərqli olduğu 

kimi, onların özləri də fikir və düşüncə, hərəkət və sə’y baxımından 

müxtəlifdirlər. İnsanın yaradılışı və xilqəti ilə əlaqədar olan müxtəlif 

həyat ixtilafları cəmiyyətdən heç vaxt çıxarıla bilməz. Yalnız o 

ixtilaflar aradan qaldırıla bilər ki, onların kökü insanın yaradılışında və 

fitrətində olmasın, qüdrət, zor və güc onları insanlara qəbul etdirmiş 

olsun. 

Bura qədər dinin gerçəkliyi və onun müxtəlif yönləri ilə tanış olduq. 

İndi isə onun insanın daxilindəki kökləri və faydaları ilə tanış olacağıq. 

Bu da bizim növbəti bəhsimizdən ibarətdir. 
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İNSANIN YARADILIŞINDA DİNİN KÖKLƏRİ 

Allah-taalaya iman gətirmək, təbiətin fövqündə olan varlıqlara, 

aləmlərə diqqət yetirmək maddi dünyagörüşün əksinə olaraq sonradan 

insan üçün hasil olan, xaricdən ona təlqin olunan bir fikir deyildir; dini 

meyllər insanın zatında, vücudunda qoyulmuşdur. Buna görə də dini 

fitri işlər sırasında qeyd etmişlər. 

Ümumi halda insanın mə’lumatları iki qismə bölünür:  

1-Xarici aləmdən ona təlqin edilən, başa salınan mə’lumatlar; əgər 

xarici amillər olmazsa, o heç vaxt bu fikrə nail olmaz. Misal üçün, 

fiziki, kimyəvi, həndəsi qanunlar və s. Belə ki, xaricdən insana təlqin 

edilən, başa salınan bir sıra fikirlərdən ibarətdir. 

2-İnsanın batinindən, daxili aləmindən nəş’ət tapan agahlıqlar və 

mə’lumatlar. Bu agahlıqda xarici amillər heç bir rol ifa etmir. Misal 

üçün, insanın özünün susuzluğu və aclığı, eləcə də öz varlığı barədə 

olan agahlığı. Yaxud müəyyən yaş dövründə ailə qurmağa olan meyl-

ləri, həyatının müəyyən dövrlərində mal-dövlətə, məqam və vəzifəyə 

olan marağı və s. Bunların hamısı insanın batinindən qaynaqlanan 

daxili meyllərdən ibarətdir. Bunlara fitri işlər, qərizələr (instinkt) 

deyilir. Bu təsnifə diqqət yetirməklə deməliyik ki, Allahı istəmək və 

axtarmaq meyli fitri köklərə malikdir. Bu məsələ hazırkı dövrdə 

psixologiyanın tam təsdiqlədiyi məsələlər sırasındadır. Belə ki, dini 

hisləri insanların hamısında mövcud olan dörd əsil hisdən biri kimi 

təqdim etmişlər. 

Müasir psixoloqlar deyirlər ki, bəşər övladının zatında 4 hiss 

qoyulmuşdur: 

a) Axtarışçılıq (tədqiqat) hissi; belə ki, bu hiss elmləri vücuda 

gətirir. 

b) Yaxşılıq etmək hissi; bu, insanın yaxşılıqlara, gözəlliklərə olan 

meyllərinin əsasıdır. Buna görə də bütün insanlar əmanətdarlığın yaxşı, 

əhd-peyman pozmağın isə pis, bəyənilməz bir iş olduğunu (fitri olaraq) 

başa düşürlər. 

v) Gözəllik hissi; bu, gözəlliklərin yaradılmasının, insanın gözəl 

işlərə və şeylərə meyl etməsinin əsasını təşkil edir. Bütün zərifliklər, 

incəliklər, incəsənət əsərləri məhz bu hissin sayəsində meydana gəlir. 
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q) Dini hiss; Bu, həddi-buluğ yaşlarına çatan oğlan və qızlarda daha 

çox zahir olur və ixtiyarsız olaraq insanı bu dünyanın Xaliqinə, fövqəl-

təbii qüdrətə doğru istiqamətləndirir. Dini hiss barəsində mə’lumat əldə 

etmək üçün psixologiya elmində yazılan kitablara, xüsusilə “Dini hiss, 

yaxud insan ruhunun 4-cü yönü” adlı kitaba müraciət edə bilərsiniz. 

Qur’ani-kərim bir çox ayələrdə insanın Allah-taala barəsində 

agahlığını, yaxşılıqlar və pisliklər barəsindəki mə’lumatlarını fitri bir 

məsələ hesab edir. Bu məsələ bir neçə ayədə gəlmişdir ki, onların 

bə’zisini qeyd edirik: 

َعَلْيَها النَّاَس َفَطَر الَِّتي اللَِّه ِفْطَرَة َحِنيًفا ِللدِّيِن َوْجَهَك َفَأِقْم    -1   

“Üzünü pak dinə sarı tut, elə bir fitrət ki, Allah hamını o fitrət 

əsasında yaratmışdır.”
1
  

Bu ayədəki “fitrətəllah” kəlməsi özündən əvvəl gəlmiş olan “din” 

kəlməsini bəyan edərək göstərir ki, din insanda olan fitri və xilqətlə 

əlaqədar işlərdən biridir.  

النَّْجَدْيِن َوَهَدْيَناُه       -2  

“Biz onu (insanı) iki yola hidayət etdik.”
2

 

 َهاَوَتْقَوا ُفُجوَرَها َفَأْلَهَمَها
“Biz yaxşılıqları və pislikləri ona ilham etdik...” 

 َوَتْقَواَها ُفُجوَرَها َفَأْلَهَمَها * َسوَّاَها َوَما َوَنْفٍس
“İnsanın nəfsinə (ruhuna) və onu xəlq edənə (Allaha) and olsun ki, 

O, (Allah) yaxşılıqları və pislikləri ona ilham etmişdir.”
3

 

Alimlərin nəzəriyyələrinə, eləcə də Qur’ani-kərimin aşkar 

buyurduğuna görə, din icmal şəkildə (yə’ni dünyanın Xaliqinə və 

onunla əlaqədar bir sıra külli qanunlara diqqət yetirmək) fitri və insanın 

batinində kök atmış işlərdəndir. Lakin fitri olan bir iş o zaman gözəl 

şəkildə büruz edərək çiçəkləndirilir ki, müəyyən ayıq və agah 

insanların vasitəsilə ona yol göstərilsin. Əks halda, onun çox əyri, eyibli 

budaqları olacaq və bəyənilən nəticəni verməyəcəkdir. 

                                                 
1

 
“Rum” surəsi, ayə: 30 

2
 
“Bələd” surəsi, ayə: 10 

3

 “Şəms” surəsi, ayə: 7-8 
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DİNİN HƏYATDAKI ROLU 

Din insanın zatında qoyulan fitri bir iş olduğuna görə, bəşərin elmi 

və ictimai həyatında çox böyük rol ifa edir. Biz onun rolunu aşağıda 

qısa şəkildə qeyd edirik: 

a) Din elm və biliklərin mənşəyidir. 

Bizim elmli və qüdrətli bir varlığın – Allah-taalanın maddəni yarat-

masına, bu dünyanın sahibi olmasına e’tiqad bəsləməyimiz tədqiqat 

ruhiyyəmizi dirçəldir. Çünki elmli və qüdrətli bir varlığın məxluqu 

mütləq nəzm və qanun əsasında olmalıdır. Halbuki materialist (maddi) 

dünyagörüşü tədqiqatçılıq ruhunu aradan aparır. Çünki belə 

dünyagörüşlü bir insan maddənin ilkin və əzəli olmasına, elm və şüura 

malik olmayan belə bir varlığın özünə tə’sir qoymasına inanır. Halbuki, 

şüursuz bir varlıq tərəfindən icad olunan şey heç vaxt nəzm və qanun 

əsasında ola bilməz ki, onun barəsində də tədqiqat apara bilsin. 

Başqa sözlə desək, əgər dünyanın bilikli, alim və qüdrətli bir xaliqi 

olmasına inansaq, bu e’tiqad öz tədqiqat mərkəzində çalışan hər hansı 

bir alimi vadar edir ki, bütünlükdə varlıq aləminin sirləri barəsində 

araşdırma aparıb tədqiqata başlasın. Lakin dünyanın elmli və qüdrətli 

bir xaliqi olmadığına, onların arasında mövcud olan qanun və nizam-

ların təsadüfi olaraq əmələ gəldiyinə inansaq, bu əqidə bizi heç vaxt 

tədqiqatçılığa vadar etməz. Buna görə də demək lazımdır ki, dinə 

e’tiqad elmin inkişafına kömək göstərir, tədqiqatçılıq ruhunu 

canlandırır.  

Öz laboratoriyasında oturaraq dünya qanunlarını kəşf etmək fik-

rində olan materialist fikirli bir alim əvvəlcə bu dünyada müəyyən 

qayda-qanunlar və nizam-intizam olduğuna inanır və sonra onları kəşf 

etmək istəyir. Dünya barəsində belə bir əqidə “dünyaya nizam 

bağışlayan qüdrətli və elmli bir Xaliq vardır” deyə əqidədən ayrı ola 

bilməz. Əgər belə əqidəyə malik olmasaydı, heç vaxt tədqiqat aparmaq 

fikrinə düşməzdi. Bu əqidə də Allaha e’tiqaddan ayrı deyildir. Belə 

olmasaydı, maddənin ilkin, əzəli olmasına və maddədən başqa heç bir 

şeyin olmamasına inanmaq dünyanın dəqiq qanunlar və tam nəzm-

inzibat əsasında olması nəticəsini verməzdi.  

b) Din əxlaqın dayağı, əsasıdır. Şübhəsiz, əxlaq sahibi olan insan bir 

sıra məhrumiyyətləri qəbul etməlidir. Çünki düzgünlük, ədalət və s. 

kimi işlər bə’zi ləzzətlərdən göz yummağı tələb edir. Buna görə də dini 

ruhun dirçəldilməsi yüksək əxlaq normalarının icrasına zəmanət verir. 

v) Din ağır hadisələr qarşısında çox böyük, möhkəm bir sığınacaq 

yeridir və belə hadisələr qarşısında insan həyatına tə’minat verir. Çünki 

əvvəla, dindar insan dünya hadisələrinin Allah-taalanın hikmət 

əsasında olan iradəsinə bağlı olduğunu bilir, bu e’tiqad nəticəsində 
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səbəb və sirlərindən agah olmasa da, bütün xoşagəlməz hadisələri öz 

xeyrinə izah edir. İkincisi, bu günün xoşagəlməz hadisələrinin sabah – 

qiyamət günü böyük mükafatlara layiq görüləcəyini və əvəzsiz 

qalmayacağını bilir. Buna görə də ağır hadisələr, çətinliklər 

müqabilində sabit, möhkəm bir dağ kimi dayanır. 

Bura qədər dinin kökləri və onun həyatda ifa etdiyi rol ilə agah 

olduq. İndi isə dinin özünü tanımalı, onun e’tiqadi, ictimai və iqtisadi 

sahələrdə nə kimi rol ifa etdiyini bilməliyik. 
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İSLAMDA DƏYƏRLİ MƏ’RİFƏT VƏ AGAHLIQ 

HANSIDIR? 

“İslam ilə tanışlıq”da ilk məsələ onun nəzərdə tutduğu agahlıq və 

mə’rifətin hansı olmasını bilməkdir: görəsən, İslam bütün mə’rifət və 

agahlığı qəbul edirmi, yoxsa təkcə tam yəqin üzündən olan mə’rifətləri 

qəbul edir? 

İslam yalnız o mə’rifətə dəyər verir ki, qəti, danılmaz və tam yəqin 

üzündən olsun. Buna görə də bizi hər növ şəkk-şübhəyə, zənnə tabe 

olmaqdan çəkindirir və buyurur:  

 َمْسُؤوال َعْنُه َكاَن ُأولـِئَك ُكلُّ َواْلُفَؤاَد َواْلَبَصَر السَّْمَع ِإنَّ ِعْلٌم ِبِه َلَك َلْيَس َما َتْقُف َوال
“Elmin olmadığı şeylərə tabe olma; çünki qulaq, göz və qəlbin 

hamısından sual olunacaqdır.”
1

 

Qur’an ata-babalarının (yanlış) adət-ən’ənələrinə tabe olmaqdan 

başqa bir me’yarı olmayanların sözlərini qətiyyətlə rədd edir və buyu-

rur ki, ata-babaların tutduğu üslub onlara tabe olmağa səbəb və əsas 

olmamalıdır:  

 مُّْهَتُدوَن آَثاِرِهم َعَلى َوِإنَّا ُأمٍَّة َعَلى آَباءَنا َوَجْدَنا ِإنَّا َقاُلوا َبْل
“Onlar deyirlər: Biz ata-babalarımızın həmin üslub əsasında 

olduğunu gördük və onların tutduğu yola tabe olduq.”
2

 

Başqa bir ayədə böyük şəxsiyyətlərə məftun olaraq hər növ (kor-

koranə) tabeçiliyi rədd edib buyurur:  

 السَِّبيَلا َفَأَضلُّوَنا َوُكَبَراءَنا َساَدَتَنا َأَطْعَنا ِإنَّا َربََّنا َوَقاُلوا
“Deyərlər: Pərvərdigara! Biz öz böyüklərimizə, rəhbərlərimizə 

tabe olduq, onlar da bizi yoldan azdırıb zəlalətə saldılar.”
3
 

                                                 
1

 “İsra” surəsi, ayə: 36 
2

 
“Zuxruf” surəsi, ayə: 22 

3
 
“Əhzab” surəsi, ayə: 67 
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İslam o mə’rifətə dəyər verir ki, vasitə baxımından ya hiss 

orqanlarına, ya da əql qüvvəsinə istinad etmiş olsun: 

 َلَعلَُّكْم َواأَلْفِئَدَة َواألْبَصاَر اْلسَّْمَع ُكُملَ َوَجَعَل َشْيًئا َتْعَلُموَن اَل ُأمََّهاِتُكْم ُبُطوِن مِّن َأْخَرَجُكم َوالّلُه

 َتْشُكُروَن
“Allah sizi, analarınızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda 

çıxartdı və sizin üçün göz, qulaq, qəlb qərar verdi ki, bəlkə (Allaha) 

şükür edənlərdən olasınız.”
1

 

Bu ayədə hiss və təcrübə ilə əlaqədar olan “qulaq” və “göz” mə’rifət 

vasitələri kimi təqdim edilmişdir. Bürhan və istidlallarla əlaqədar və 

“qəlb”, “əql” mə’nasına olan “fuad” da mə’rifətin digər bir vasitəsi 

kimi təqdim edilir. Bu iki vasitədən hər hansı birinə istinad edilən 

mə’rifət növü İslam tərəfindən qəbul olunur. Buna əsasən, xəyali və 

təqlid üzündən olan mə’rifətlərə İslam dini e’tibar və dəyər vermir.  

Burada bir sual yaranır: Əgər təqlid üzündən olan mə’rifətlər 

dəyərsiz hesab edilirsə, onda nə üçün müsəlmanlar dinin əməli 

proqramlarında (fürui-dində) müctəhidlərə təqlid edirlər?! 

Cavabında demək lazımdır ki, müctəhidə müraciət etmək eynilə 

mütəxəssis bir şəxsə müraciət etməkdir. Bəşər həyatının əsası bundan 

ibarətdir ki, müəyyən məsələdə dərin ixtisas sahibi olmayan bir insan 

mütəxəssisə müraciət etsin. Çünki bütün məsələlərdə hamı ixtisas 

sahibi ola bilməz. 

Bundan əlavə, müctəhidə müraciət etməyin zərurəti qəti dəlil 

vasitəsi ilə sübuta yetmişdir. Şəriət sahibinin özü buyurmuşdur ki, dinin 

fər’i (əməli, praktiki) məsələlərində adil müctəhidə müraciət olunma-

lıdır. Bu müraciət Şəriət sahibinin özünün verdiyi hökm əsasında oldu-

ğundan, şübhəsiz, bir növ qəti (yəqin üzündən) mə’rifət sayılacaqdır. 

(Əlbəttə, icmali şəkildə olan yəqin.) 

Dinin əqidə prinsiplərində təqlidçiliyə yol verilmir. Çünki onun 

mə’nası bundan ibarətdir ki, insan heç bir dəlil olmadan bir-birinə zidd 

olan ideologiya və məktəblərdən hər hansı birini qəbul etsin. Halbuki, 

dinin əməli (praktiki) işlərində təqliddə məktəbin əsli dəlil vasitəsi ilə 

sübuta yetmişdir və cüz’i işlərdə (fürui dində) təqlid edir. 

MƏ’RİFƏTİN MÖVZUSU 

İslam dini mə’rifətin mövzuları arasında üç şeyin tanınmasında 

daha artıq əhəmiyyət vermişdir: 

                                                 
1

 “Nəhl” surəsi, ayə: 78 
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1-İnsanın tanınması: 
 

 َشِهيٌد َشْيٍء ُكلِّ َعَلى َأنَُّه ِبَربَِّك َيْكِف َأَوَلْم اْلَحقُّ َأنَُّه َلُهْم َيَتَبيََّن َحتَّى َأنُفِسِهْم َوِفي اْلآَفاِق ِفي آَياِتَنا َسُنِريِهْم
“Biz tezliklə kainatın hər yerində və onların öz varlıqlarında olan 

ayələrimizi onlara (mütləq) göstərəcəyik ki, Onun haqq olduğu onlar 

üçün aydın olsun. Rəbbinin hər bir şeydə məşhud (görünən) olması kafi 

deyildirmi?!”
1

 

“Və fi ənfusihim” – və öz varlıqlarında ifadəsi insanları öz ruh və 

nəfsləri barəsində mə’rifət və elm əldə etməyə də’vət edir. Bu da sair 

mə’rifətlərin əsası, bünövrəsi ola bilər. 

2-Təbiət aləminin tanınması. Dünyanın tanınması İslamın maraq 

göstərdiyi hallardandır: 

  َواألْرِض السََّماَواِت ِفي َماَذا انُظُروْا ُقِل
“De: asimanlarda və yerdə olan şeylərə (dərindən nəzər salıb) 

baxın!” 

Digər bir ayədə dünya barəsində mə’rifət əldə etməyi sağlam əql 

sahibi olan insanların nişanələri hesab edir və buyurur: 

 األْلَباِب لُِّأْوِلي آلَياٍت َوالنََّهاِر اللَّْيِل َواْخِتاَلِف َواألْرِض السََّماَواِت َخْلِق ِفي ِإنَّ

“Həqiqətən asimanların və yerin yaranışında, gecə ilə gündüzün 

bir-birini əvəz etməsində əql sahibləri üçün mütləq ayə və nişanələr 

vardır.”
2

 

3-Tarixin tədqiq edilməsi 

Qur’ani-kərim tarixin tədqiq edilib tanınmasını öyüd-nəsihət verən 

bir müəllim kimi təqdim edir: 

 اأَلْلَباِب لُِّأْوِلي ِعْبَرٌة َقَصِصِهْم ِفي َكاَن َلَقْد
“Şübhəsiz, onların qissələrində (əhvalatlarında) əql sahibləri üçün 

ibrət vardır.”
3

 

Başqa ayələrdə insanları keçmiş ümmətlərin, tayfa və qəbilələrin 

həyatını tədqiq etməyə, alimcəsinə araşdırmağa də’vət edir: 

 َيَتَفكَُّروَن َلَعلَُّهْم اْلَقَصَص َفاْقُصِص

“Əhvalatları onlar üçün xatırlat, bəlkə dərindən təfəkkür edələr.”1 

                                                 
1

 «Fusillət» surəsi, ayə:53 
2

 
“Ali İmran” surəsi, ayə: 190 

3
 
“Yusuf” surəsi, ayə: 111 
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Lakin bu mə’rifətlərin hamısı insanı, təbiəti və tarixi vücuda gətirən 

bir varlığı – Allahı tanımaq üçün bir müqəddimə olduğuna görə Allahı 

tanımaqla əlaqədar bir qədər söhbət edəcəyik. 

 

                                                                                                                   
1

 
“Ə’raf” surəsi, ayə: 176 
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ALLAHI TANIMAQ YOLLARI 

İslamda bəyənilən mə’rifət yolları ilə tanış olduqdan sonra gərək 

Allahı tanımaq yollarını da bir-bir araşdıraq. Qeyd edildiyi kimi, Allaha 

doğru olan yol həddindən artıq çoxdur. Dünyada olan hər bir varlıq 

sikkənin iki üzü kimidir: onun bir üzü təbiətdir, digər üzü isə Allahı 

təqdim edir. Hər bir ağıllı insan varlıqları araşdırıb tədqiq etməklə 

Allah-taalaya doğru yol tapa bilər. Amma eyni zamanda bu sonsuz 

yolları müəyyən çərçivəyə salmaq olar. İndi Qur’ani-kərimin də’vət 

etdiyi yollardan bə’zilərini xatırladırıq: 

1-NƏZM BÜRHANI (DƏLİLİ) 

Bu dəlildən məqsəd budur ki, dünyaya hakim olan dəqiq qanunlar 

və nizam-intizam qüdrət və elm sahibi olan bir varlığın bu aləmi 

yaratmasına şahidlik edir. Çünki maddənin özü-özü üçün qayda-qanun 

yarada biləcəyindən, özünə nizam-intizam verə biləcəyindən çox 

acizdir.  

Nəzm bürhanı aşağıdakı dörd prinsipi qəbul etməklə şərtlənir: 

a) Zehindən xaricdə bir aləm vardır. 

Bu prinsipdə əsas məqsəd budur ki, varlığın dairəsi və hüdudları 

insanın zehni və zehin ilə əlaqədar olan şeylərdə həsr olunmur; əksinə, 

bizim təsəvvür etdiyimiz şeylərin zehindən xaricdəki aləmdə gerçəkliyi 

vardır. Başqa sözlə desək, öz tədqiqatlarımızda idealist deyil, realist 

olmalıyıq. Realist dedikdə məqsəd gerçəklikləri nəzərə alan bir şəxsə 

deyilir ki, zehindən xaricdə olan dünyanın varlığını qəbul edərək desin 

ki, “mənim zehnimdən xaricdə Ay, Günəş, dərya, hava və s. mövcud-

dur.” Allah-taalanı tanıyan bir insan bu prinsipi qəbul etməyincə, Ona 

doğru bir qədəm belə götürə bilmir. 

Qəribədir ki, bə’zi materialistlər və onların da ardınca da 

marksistlər Allaha pərəstiş edənləri idealistlər kimi qələmə verməklə 

belə bir elmi cinayətə əl atırlar. Halbuki, nəzm bürhanından ibarət olan 

Allahşünaslığın əsası, özəyi və təməli xarici gerçəkliklərin varlığını 

qəbul etməklə şərtlənir. 

b) Maddi aləmdə müəyyən qanunlar və nizam-intizam vardır. 
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Elm bu məsələni sübuta yetirmiş və təbiətə hakim olan qanunları 

kəşf etmişdir. Bəşərin bu barədəki elm və mə’lumatları nə qədər artsa, 

Allahı tanımağa doğru bir o qədər irəliləmiş olur.  

v) Səbəb-nəticə prinsipi. 

Bu qanun və prinsipdən məqsəd budur ki, maddəyə hakim olan 

qanunların bir icraçısı olmalıdır, aləmdə səbəb-nəticə olmadan heç bir 

şey vücuda gələ bilməz. 

q) Qnun və nizam-intizamın səbəbi təsadüfi ola bilməz. 

Bu prinsipdə əsas məqsəd budur ki, bu qədər nəzm-inzibat və dəqiq 

qanunlar maddənin özündən qaynaqlana bilməz. Çünki şüura və dərkə 

malik olmayan maddə belə dəqiq inzibat və qanunları xəlq edə bilməz. 

Molekulların təsadüfi olaraq (xaotik) toqquşması nəticəsində bu nizam-

intizamın yaranması təsəvvürü də uşaqlara məxsus olan bir məntiqdir 

ki, heç bir sağlam ağıl onu qəbul edə bilməz. Sağlam ağıl sahibi olan bir 

insan heç vaxt qəbul edə bilməz ki, kompüterdən çıxarılmış bir məktub 

savadsız, yaxud oyun-oyuncaqla məşğul olan bir adamın barmaqlarının 

təsadüfi hərəkətinin nəticəsidir. Əksinə, hamı tam qətiyyətlə hökm edib 

deyir ki, kompüterdə işləyən və onun iş prinsipindən agah olan bir 

adam hərflərə, eləcə də kompüterə yığmaq məqsədində olduğu 

məktuba diqqət yetirməklə bu məktubu kompüterə yığmışdır. 

Bu kimi mə’rifətlər ayətləri (nişanələri) tanımaq mə’rifətidir 

Qur’anda “ayət” (nişanə) və onun cəm forması olan “ayat” kəlməsi 

həddindən çox və əksər hallarda Allahın varlığının nişanələri barəsində 

işlənmişdir. Buna “ayət mə’rifəti” deyilir. Yə’ni bir şeyin əsərindən 

həmin əsəri yaradanı və onun sifətlərini dərk edirik. Çünki bir şeyin 

əsəri tə’sir qoyanın varlığını göstərdiyi kimi, onun sifətlərini də bəyan 

edir. Hamımız deyirik ki, Firdovsi qədim İran dastanlarına agah olan 

ədib və şairdir. Biz Firdovsini görməmiş, onun ruhi səciyyələrini 

sınaqdan keçirməmişik. Amma onun ədəbi-bədii əsərləri özünün 

varlığından hekayət edərək, ruhi xüsusiyyətlərini də açıqlayır. Bu 

məsələ eynilə Əbu Əli ibni Sinanın təbabətdə yazdığı “Qanun” kitabı 

barəsində də cərəyandadır. “Ayət və nişanələr mərifəti” adlandırılan bu 

mə’rifətdən məqsəd bir şeyin əsər-əlamətindən onun sahibini dərk 

etməkdir. 

Həzrət İbrahim (əleyhis-salam)-ın ulduzlara, Aya, Günəşə pərəstiş 

edənlərlə mübahisəsi məşhurdur. O bu kimi göy cisimlərinə pərəstiş 

etməyin əsassız olduğunu isbat etmək üçün qısa müddət ərzində özünü 

onlarla bir cərgədə göstərdi, lakin sonradan o cisimlərin rübubiyyətini 

(rəbb olmağını) batil etdi. Çünki bu göy cisimləri insandan ayrılıb 

gedir, lakin insanı tə’lim-tərbiyə edib böyüdən Allah daim insanla 
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əlaqədə olmalı, ondan bir anlığa belə, qafil olmamalıdır. O həzrət bu 

yolla isbat edirdi ki, cisimlərdə rübubiyyət əsərləri yoxdur və elə Rəbbə 

pərəstiş etmək lazımdır ki, bunların özünü yaratmış və daim onlar üçün 

hazır olsun. O deyirdi: 

 اْلُمْشِرِكنَي ِمَن َأَنْا َوَما َحِنيًفا َواألْرَض السََّماَواِت َفَطَر ِللَِّذي َوْجِهَي َوجَّْهُت ِإنِّي
“Həqiqətən mən üzümü elə bir Kəsə doğru çevirirəm ki, asimanları 

və yeri yaratmışdır; haqq yoldayam və müşriklərdən deyiləm.”
1
  

2-Kainatın yaradılışında hədəf və qanunauyğunluq 

Xaliqin isbat olunma dəlillərindən biri də yaradılış aləmində dəqiq 

qanunauyğunluq və hədəfin olmasıdır. İnsanın ilkin hüceyrəsi ana 

bətnində inkişaf edir. Rüşeymin inkişaf edərək təvəllüd mərhələsinə 

çatması ilə eyni zamanda süd istehsal edən vəzlər xüsusi hormonların 

tə’siri ilə yavaş-yavaş özünü körpəni qidalandırmaq üçün hazırlayır. 

Belə ki, körpənin doğumu ilə eyni zamanda onun üçün lazım olan 

maddələr də hazır olur. 

Bu qanunauyğunluq ana ilə uşağın yaradılışında tədbir və plan 

olduğunu göstərir. Çünki körpənin təvəllüdündən uzun illər öncə onun 

ağzı, əli və boğazı ilə mütənasib olan bir dəsgah ananın orqanizmdə 

əmanət qoyulmuş və tədrici olaraq inkişaf etmişdir ki, körpə çox kəskin 

ehtiyac duyduğu bir gündə ondan bəhrələnsin. 

Belə olan yerdə maddi dünyagörüşlü insanlar bu məqsədyönlü 

hədəfi təsadüf yolu ilə izah edərək maddənin xassələrinə sığına 

bilməzlər. Onlar “bir nütfənin (spermanın) inkişafı və onun insan 

surətinə düşməsi maddənin xassəsidir” yaxud “bir tingin inkişaf edərək 

böyük bir ağaca çevrilməsi ağacın və tingin hüceyrələrinin xassəsidir” - 

deyə bilərlər, lakin heç vaxt bir varlığın vücuda gəlməsindən uzun illər 

öncə onun ehtiyac duyacağı şeylərin nəzərə alınmasını təsadüf, yaxud 

maddənin xassəsi ilə təfsir və izah edə bilməzlər. Çünki bu 

uzaqgörənlik gələcəyi görmək və tam hesab-kitab üzündən olan bir iş 

qəbilindəndir. 

Bə’zən iki varlıqdan hər biri digərini təkmilləşdirir. Misal üçün, 

ağacın və bitkilərin varlığı canlıların, canlıların varlığı da ağacları 

təkmilləşdirir. Əgər varlıq aləmi bu ikisindən yalnız birindən ibarət 

olsaydı, onda heç birindən əsər-əlamət olmazdı. Çünki bitkilər karbon 

qazını alaraq oksigen verirlər, halbuki canlılar oksigen qəbul edərək 

karbon qazını buraxırlar. Əgər bunlardan biri olsaydı və digəri 

olmasaydı, həqiqətdə heç biri mövcud olmazdı. Bu nizam-intizam hər 
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ikisinin xilqətində mövcud olan dəqiq plan və tədbirə şahiddir. Belə bir 

nizam-intizamın əql və şüura malik olmayan maddədən irəli gəldiyini 

heç vaxt iddia etmək olmaz. 

İki məsələnin xatırlanması  

1 - Kainatın Xaliqinin tanınmasında daim mövcud nizamla Onun 

varlığına dəlil-sübut gətirmək lazımdır. Misal üçün, Qur’anın özü 

(sifətlər bölməsində gələcəyi kimi) küləklərin müntəzəm şəkildə gəlib-

getməsini kainatın Xaliqinin varlığına dair bir şahid gətirmişdir. 

Halbuki, bə’zən müəyyən insanlar istisna yönlü hadisələrdən istifadə 

etməklə Allahın varlığını isbat edirlər. Misal üçün, əgər bir gün külək 

adətən əsmədiyi yerdən əsərsə, bunu Allahın varlığına dəlil gətirirlər. 

Halbuki, yalnız istisna hallarda deyil, hər iki halda Allahın varlığına 

dəlil gətirmək lazımdır. Çünki əks halda, məfhumu belə olar ki, elm və 

hikmət üzündən olan bu nizam-intizam Xaliqin isbat olunmasına 

gətirib çıxartmır və elmin kəşf etdiyi şeylər Allahı sübut edə bilməz, 

yalnız səbəbləri namə’lum olan hadisələr Allahın varlığına dəlildir. 

Belə təfəkkür tərzi düşmənlərin əlinə bəhanə verir və dinin elmlə 

uyğun olmadığını (ziddiyyətli olduğunu) iddia edirlər. 

2 - Bə’zi hallarda yalnız həyatın varlığı və onun maddədə 

yaranması Allahın varlığına dair dəlilin ilk mərhələsini təşkil edir. 

Yə’ni deyirlər ki, Yer kürəsi Günəşin bir hissəsi olmuşdur, onda necə 

ola bilər ki, bütün həyat maddələrini məhv edib aradan aparan belə bir 

(yandırıcı) varlıq həyat və yaşayışa malik oldu? 

Halbuki, hazırkı həyatın varlığı da bizi Allaha doğru hidayət edə 

bilər. Qur’an Yer üzündə canlı varlıqların mövcud olmasını Allahın 

varlığına bir nişanə olaraq bəyan edir: 

 َدآبٍَّة ُكلِّ ِمن ِفيَها َوَبثَّ

“(Allah) Yer üzündə hər bir canlını yaydı.”
1

 

Bu bölmədə az miqdar dəlillə kifayətlənirik, çünki Allahın varlığı 

elə aydın məsələdir ki, az saylı insanlardan başqa hamı ona inanır. 

Mühüm məsələ Allahın sifətlərinin təhlil edilməsidir. Çünki, bu məsələ 

bir çox kəlami məzhəb və məktəblərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 
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ALLAHIN SİFƏTLƏRİ 

Allahın üç yöndə yeganəliyi 

Allahın sifətləri arasında tövhid Onun ən qabarıq və görkəmli 

sifətidir. Bütün peyğəmbərlər bu əqidəvi prinsipin təbliği üçün 

gəlmişlər. Əgər peyğəmbərlər üçün Əsas Qanun təsəvvür etsək, onda 

tövhid onun ilk maddəsini təşkil edəcəkdir. Məhz buna görə də müxalif 

qruplar ən çox bu prinsiplə mübarizə aparırlar. 

Tövhidin qisimləri və mərtəbələri 

Tövhidin müxtəlif mərtəbələri vardır ki, aşağıda qısa şəkildə qeyd 

edirik: 

1-Zatda olan tövhid: Zati tövhiddən məqsəd budur ki, Allahın zatı 

yeganədir, onun oxşarı və bənzəri yoxdur. 

2-Fe’llərdə olan tövhid: Yə’ni kainatın Xaliqi birdir, Ondan başqa 

tam və müstəqil tə’sirçi yoxdur, digər səbəblərin tə’siri də Onun 

fəaliyyət və xaliqiyyətinin davamında (Ondan asılı olmaqla sonrakı 

mərhələdə) gəlir. 

3-İbadətdə tövhid: Yə’ni ibadət və pərəstiş yalnız Allaha 

məxsusdur, Ondan başqa heç nəyə pərəstiş etmək olmaz. 

Zatda olan tövhid bu mə`nayadır ki, Allahın oxşarı, tayı-bərabəri 

yoxdur. Allahın kamal sifətlərinə malik olan bir varlıq olduğuna, Onda 

nöqsan və çatışmazlığın mümkün olmadığına diqqət yetirməklə bu 

prinsipin tam aydın bir məsələ olduğu mə’lum olur. Çünki iki 

mə’budun fərz olunması hər birinin məhdud olmasını və birinin 

digərindən seçilə bilməsini tələb edir. İki mə’budun məhdud olması da 

bunu tələb edir ki, hər biri digərindən səlb edilsin (yə’ni “bu o deyildir” 

və “o, bu deyildir”). Birinin digərindən səlb olunması kamalın digərin-

dən səlb olunmasıdır və bunun da nəticəsi onun nöqsanlı, natamam 

olmasıdır. Nöqsanlı varlıq isə Allah ola bilməz. 

Başqa sözlə desək, mə’budlar çoxluğunun fərz olunması məhdud 

və sonlu olmağı tələb edir. Məhdud olmaq fərzi nöqsanla yanaşıdır, 

nöqsanlı olmaq isə Allah olmaqla uyğun deyildir. Buna görə də Allahın 

varlığını qeyri-məhdud və sonsuz fərz etməliyik, qeyri-məhdud və 

sonsuz varlıq da təkrar oluna bilməz. Çünki birinci mə’budun varlığı 
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istər zehin, istərsə də xarici aləmdən ibarət olan bütün yerləri əhatə 

etmişdir və ikinci bir mə’bud üçün belə bir vücud təsəvvür olunması 

qeyri-mümkündür. Bəlkə də “Qul huvəllahu əhəd” ayəsi bu tövhidə 

nəzər yetirir. 

Zatdakı tövhidin digər bir mə’nası da bundan ibarətdir: Allah-taala 

hissələrdən təşkil olunmamışdır və bəsitdir. Çünki Allah-taala üçün 

hissələrin fərz olunması Onun gerçəkləşməsində Özündən qeyri şey 

olan hissələrin gerçəkləşməsinə ehtiyaclı olmasını tələb edir. 

Şübhəsiz, iki hər bir mürəkkəb (bir neçə şeydən tərkib tapan) şey öz 

hissələrindən tam başqadır. Bir maşın, bir kimyəvi məhlul onu təşkil 

edən hissələrinin hər birindən ayrı bir şeydir. Allahda tərkibin fərz 

edilməsi belə ola bilər ki, Özündən başqa olan hissələrin hər birinə 

ehtiyaclı olsun. Ehtiyaclı olmaq da Allahın məqamı ilə uyğun gəlmir. 

Fe’llərdə tövhiddən məqsəd budur ki, kainatın xaliqi (xəlq edəni) 

birdir və onun aşkar şahidi də yaradılış aləmində qanunauyğunluqların 

olması, eləcə də kainatın külli vəziyyətində azacıq belə, xələlin 

olmamasıdır. Bu məsələ göstərir ki, bütün kainata vahid bir iradə 

hökmranlıq edir. Əgər bu dünya iki iradənin nəticəsində idarə 

olunsaydı, iradələrin ixtilafı tədbirin (idarə etmənin) ixtilafına səbəb 

olar və dünyanın hissələri arasındakı qanunauyğunluğun pozulmasına 

gətirib çıxarardı. 

Qur’an yuxarıda qeyd olunan bürhanlara istinad edərək Allah-

taalanın mütləq (qeydsiz-şərtsiz) yeganə bir varlıq kimi təqdim edir:  

 الرَِّحيُم الرَّْحَمُن ُهَو ِإالَّ ِإَلَه الَّ َواِحٌد ِإَلٌه َوِإَلـُهُكْم
“Və sizin mə’budunuz yeganə olan mə’buddur, Ondan başqa heç 

bir mə’bud yoxdur, Rəhmli və Rəhmandır.”
1

 

Bundan sonrakı ayədə isə kainata hakim olan qanunauyğunluqları 

bu müddəaya bir şahid kimi qeyd edərək buyurur: 

 النَّاَس َينَفُع ِبَما اْلَبْحِر ِفي َتْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّْيِل َواْخِتاَلِف َواألْرِض السََّماَواِت َخْلِق ِفي ِإنَّ

 الرَِّياِح َوَتْصِريِف َدآبٍَّة ُكلِّ ِمن ِفيَها َوَبثَّ َمْوِتَها َبْعَد األْرَض ِبِه َفَأْحَيا مَّاء ِمن السََّماء ِمَن ُهالّل َأنَزَل َوَما

 َيْعِقُلوَن لَِّقْوٍم آلَياٍت َواألْرِض السََّماء َبْيَن اْلُمَسخِِّر َوالسََّحاِب
“Həqiqətin asimanların və yerin yaradılışında, gecə-gündüzün bir-

birini əvəz etməsində, dəryalarda camaatın mənafeyinə hərəkətdə olan 
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gəmilərdə, Allahın asimandan nazil etdiyi və onun vasitəsi ilə yeri 

öldükdən sonra (bir daha) diriltdiyi suda (yağışda) və yer üzündə bütün 

canlı növlərini yaratmasında, küləklərin əsməsində, yerlə göy arasında 

asılı vəziyyətdə olan buludlarda əql qüvvəsindən istifadə edənlər üçün 

(çoxlu) dəlil və nişanələr vardır.”
1

  

Bu ayədə kainatın Xaliqinin və tədbirçisinin yeganə olmasına 

dəlalət edən yaradılışın (dəqiq) nizam-intizamından və sistemindən 

söhbət gedir. 

İbadətdə tövhid dedikdə məqsəd budur ki, yalnız Allaha pərəstiş 

etmək, Ondan qeyrisinə pərəstişdən uzaq olmaq lazımdır. Burada iki 

məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır: 

1-Nə üçün Allaha pərəstiş etməliyik? 

2-Nə üçün Allahdan qeyrisinə pərəstiş etmək olmaz? 

Allaha pərəstiş etməyin müxtəlif məqsəd və stimulları vardır. Onun 

ən mühümü insanın Allahda gördüyü kamallardır. İnsanın bu 

kamallardan agahlığı ixtiyarsız olaraq o kamal mənbəyinin 

müqabilində xüzu və xüşu (kiçilib tə’zim) etməsinə səbəb olur. Bu kimi 

pərəstiş stimul rübubi məqama arif və tanış olan sinfə məxsusdur. 

Lakin digər sinifdən olan insanlar Allaha ona görə pərəstiş edirlər ki, O, 

bütün ne’mətlərin və feyzlərin mənşəyidir. Onun daimi və davamlı 

feyzlərindən biri də insanın varlığıdır. Deməli, əqlin hökmünə əsasən 

ne’mət verən şəxsin müqabilində xuzu’ (tə’zim) və ona təşəkkür etmək 

lazımdır. Üçüncü bir qrup da Allahın böyük mükafatlarına ümid 

bəslədiyinə, yaxud Onun cəzalarından qorxduğuna görə pərəstiş 

edirlər. Hər bir halda bu stimullar insanın Allaha pərəstişinə səbəb olur. 

Amma “nə üçün Allahdan qeyrisinə ibadət etməməliyik?” - sualına 

gəldikdə isə, onun cavabı budur: Ondan savayı heç bir şeyin kamalı 

yoxdur, yaxud Ondan başqa ne’mət və feyz mənbəyi yoxdur ki, bizi 

onun qarşısında bəndəliyə, tə’zimə vadar etsin. Eləcə də Ondan 

qeyrisinin öz ixtiyarında cəza və ya mükafatı yoxdur ki, pərəstişə səbəb 

olsun. Çünki Allahdan savayı hər bir şey malik olduğu hər bir şeyi 

kamal mənbəyindən alır, onun özündən heç bir kamalı yoxdur. 

İndi görək, pərəstişin həqiqəti nədən ibarətdir? 

Bir qrup adam pərəstişin mə’nasında ifrata düçar olaraq ilahi 

övliyalara hər növ ehtiramı – istər həyatlarında, istərsə də vəfatlarından 

sonra – pərəstiş təsəvvür etmişlər. Buna görə də onların nəzərində 

müqəddəs zərihləri öpmək, pak ruhlara təvəssül etmək qəbir 

sahiblərinə və ya ruh sahiblərinə pərəstiş hesab olunur. Halbuki, 

pərəstiş bir şəxsin başqasının qarşısında elə şəkildə xüzu, zəlillik və 
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kiçiklik göstərməsidir ki, onu Allah hesab etsin, yaxud Allahın işlərinin 

ona həvalə etdiyinə inansın, eləcə də Allahın həmin işlərdən kənara 

çəkildiyini qəbul etmiş olsun. Başqa sözlə desək, Allahı böyük mə’bud, 

onları isə kiçik mə’budlar hesab etsin. Necə ki, cahiliyyət dövrünün 

ərəbləri bütləri kiçik allahlar hesab edərək inanırdılar ki, Allahın 

işlərindən bir qismi onlara həvalə edilmişdir. 

Buna əsasən, hər bir varlığın müqabilində xüzu və tə’zim etsək də, 

amma onun nə böyük, nə də kiçik Allah olduğuna inanmasaq; əksinə 

Allahın dərgahında böyük məqamlı, pak və müqəddəs bir bəndə 

olduğunu qəbul etsək, bu kimi xüzu və tə’zim özünün son mərhələsinə 

çatsa da, pərəstiş deyil, sadəcə ehtiramdan ibarətdir. Din böyüklərinin 

Allahın sadiq və müxlis bəndələri olduğuna diqqət yetirməklə, həm 

həyatda olanda, həm də vəfatlarından sonra onlara ehtiram etməkdən 

ibarət olan bu əməlimiz özünə ibadət və pərəstiş mə’nası almayacaqdır. 

Bu müddəanın şahidi budur ki, Allahın Öz mələklərinə Adəmə 

səcdə edərək onun müqabilində son dərəcə kiçiklik göstərmək barədə 

fərman verməsidir. Əgər bu xüzu (tə’zim) Adəmə pərəstiş olsaydı, 

onda mələklər müşrik, tüğyançı İblis isə tövhid əhlinin rəisi olardı! 

Allahın digər sifətləri 

Allah üçün sübüti və səlbi sifətlər vardır. Sübuti sifətlər dedikdə 

Allahda mövcud olan kamal sifətləri, səlbi sifətlər dedikdə isə, Ondan 

uzaq olan nöqsanlar və çatışmazlıqlar nəzərdə tutulur. 

Allahın sübuti sifətlərindən beşini qeyd edirik: 1-elm, 2-qüdrət, 3-

həyat, 4-görmək, 5-eşitmək.  

İlk iki sifəti isbat etmək üçün Onun yaratdığı atomdan kəhkəşanlara 

qədər hər bir şeyi tədqiq etmək kifayətdir. 

Bəşər elmləri on min illər ərzində dünyanın mürəkkəb sirlərindən 

çox cüzi bir hissəsini kəşf edə bilmişdir. Halbuki, onların böyük bir 

qismi cəhalət pərdələri arxasında qalmışdır. 

Kainatın tədqiq edilməsi bizi Allahın sonsuz qüdrət və elminə 

doğru hidayət edir və göstərir ki, Allah bəşərin təbii elmlərdə kəşf 

etdiyi qanunlar məcmuəsindən agah imiş və dünyanı Öz qüdrəti ilə 

yaratmışdır. Bu tədqiqat bizi Allahın iki sifətinə: elm və qüdrətinə 

doğru hidayət edir. 

Həyat sifəti barəsində də ayrıca bir dəlil gətirməyə lüzum yoxdur. 

Çünki Onun elmli və qüdrətli olduğunu isbat etdikdə, təbii olaraq sübut 

olunur ki, həyata malikdir. Çünki canlı bir varlığın bu iki bariz sifətdən 

başqa digər sifətlərə ehtiyacı yoxdur. 

Təbii elmlərdə deyirlər: canlı varlıq odur ki, inkişaf, nəsil artırmaq, 

əksül-əməl (refleks) göstərmək, qidalanmaq kimi xassələrə malik 
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olsun. Bu mə’naya olan həyat təbii varlıqlara məxsusdur. Amma həyat 

kəlməsinin daha geniş miqyaslı mə’nası vardır ki, bu xüsusiyyətlərdən 

heç birinə ehtiyaclı olmaması mümkündür. Təbii elmlərdə alim olanlar 

təbii varlıqlarla tədqiqat apardığından həyatı öz elm və bilikləri 

çərçivəsində izah etmişlər. Lakin həyat məsələsini daha yüksək 

səviyyədə araşdıran bir filosof onun üçün geniş mə’nalar olduğuna 

inanaraq bunları təbii varlıqların xüsusiyyətləri hesab edir, nəinki 

həyatın gerçəkliyi mütləq şəkildə onlara bağlı olmuş olsun. 

Burada Allah-taalanın digər iki sifəti – eşidən və görən sifətləri də 

aydınlaşır. Çünki bu iki sifət Allah-taalanın elminin bir bölməsidir. 

Allah-taalanın eşidilən və görünən şeylərə agahlığı Onu “Eşidən” və 

“Görən” kimi təqdim etməyə səbəb olmuşdur. Halbuki, burada “səmi” 

– eşidən dedikdə müəyyən vasitələrlə eşitmək və “bəsir” – görən 

dedikdə xüsusi duyğu orqanı vasitəsi ilə görməsi nəzərdə tutulmur. 

Əksinə, dünyanın, o cümlədən, (bütün) eşidilən və görünən şeylərin 

hamısının Allah-taalanın yanında hazır olması Onun bu iki sifətlə vəsf 

edilməsinə səbəb olur. 
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ALLAH-TAALANIN DİGƏR SÜBUTİ VƏ SƏLBİ 

SİFƏTLƏRİ İLƏ TANIŞLIQ 

Biz Allah-taalanın sübuti sifətlərinin çoxu ilə tanış olduq. Lakin 

Onun sübuti sifətlərindən digər üçünü də xatırladırıq: 

1-Adil, 2-Həkim, 3-Ğəniyy (ehtiyacsız) 

Ədalət Allahın sifətlərindən biri hesab olunur. İlahi ədalət 

məsələsinin əsasını da “əqlin çirkinlikləri gözəlliklərdən ayırd etməyə 

qadir olunması” məsələsi təşkil edir. Əql bu iki növdən olan işləri ayırd 

etməyə qadir olduğundan aşkar şəkildə mühakimə yürüdərək deyir ki, 

Allah-taala hər növ qəbahətli və çirkin işdən pak-pakizədir. Zülm və 

sitəm də çirkin işlərdən biri olduğuna görə, Allah onu heç vaxt yerinə 

yetirməz. 

Zülmün səbəbi iki şeydən biri ola bilər: 

1-Ya iş görən (fail) zülmün çirkinliyindən agah deyildir; 

2-Ya da zülm etməyə ehtiyac duyur. 

Birinci fərziyyə Allahın elminin genişliyini nəzərə almaqla yüz faiz 

inkar olunur. Əgər əql qüvvəsi zülmün çirkinliyini dərk edirsə, onda 

bütün beyinləri və dərrakə qüvvələrini xəlq edən Allah-taala onun 

çirkinliyindən daha aşkar şəkildə agahdır və aləmdə heç bir şey Allaha 

məxfi və gizlin deyildir. 

İkinci fərziyyə, yə’ni “Allahın zülm etməyə ehtiyaclı olması” da 

inkar olunur. O həm dünyanın, həm də insanın xaliqidir, varlıqların 

malik olduğu hər bir şey Onundur. Belə isə, Onun zülm etməyə nə 

ehtiyacı olacaqdır?! 

Allahın ədalətlə vəsf etməkdən çəkinənlər öz (yanlış) fikirlərini 

belə əsaslandırırlar: 

“Bizim Allahın qüdrət dairəsini məhdudlaşdırmağa haqqımız 

yoxdur! Biz ona deyə bilmərik ki, zülm ilə deyil, ədalətlə rəftar et. 

Əksinə Onun gördüyü hər bir şey və hər bir iş yaxşıdır.” 

Bu sözdə aşkar bir muğalitə (sofistika) mövcuddur: 

Biz “Allah ədalətlidir və zülm etmir” dedikdə məqsədimiz Onun 

qüdrət dairəsini məhdudlaşdırmaq deyildir. Əksinə məqsədimiz budur 

ki, Allahın geniş səviyyəli elminə, hər bir şeyə qadir olduğuna diqqət 

yetirməklə və hər bir şeydən ehtiyacsız olduğunu qəbul etməklə başa 
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düşürük ki, Allah belə çirkin iş görməz. Çünki, Onda zülm etmək üçün 

heç bir stimul və əsas yoxdur. 

Biz hökm edərək “Allah (filan işi) görməməlidir” sözü ilə bir sıra 

müqəddimə işlərinə diqqət yetirməklə bir hökmü aşkar etməyimiz 

arasında çox fərq vardır. Misal üçün, “üçbucağın bucaqların cəmi 180 

dərəcəyə bərabərdir, ondan az və ya çox ola bilməz” cümləsini 

deməkdə məqsədimiz hökm və fərman vermək deyildir. Çünki xarici 

gerçəklik bizim hökm və fərmanımıza tabe deyildir. Əgər üçbucağın 

bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabər olmazsa, heç vaxt bizim fərma-

nımızla bu gerçəklik həyata keçməyəcək. Əksinə, biz bu məqamda bir 

sıra müqəddimələrdən belə bir hökmü əldə etmiş oluruq. 

Allah barəsində də eynilə belədir: biz heç vaxt Onun barəsində 

hökm və fərman vermir, Onun qüdrətini məhdudlaşdırmaq hədəfini 

izləmirik. Çünki şübhəsiz Onun həm zülmə və həm də ədalətə, həm 

gözəlliyə və həm də çirkinliyə qüdrəti və bacarığı vardır. Əksinə 

məqsəd budur ki, Allah gözəlliyi çirkinlikdən ayırd etdiyinə, 

başqalarına zülm etməyin gözəl iş olmadığına, digər tərəfdən də Onun 

bu işə heç bir ehtiyacı olmadığına görə kəşf edirik ki, Onda zülm 

etməyə heç bir əsas və stimul yoxdur. 

Qur’an peyğəmbərlərin göndərilməsinin hədəfini cəmiyyətdə 

ədalətin bərqərar edilməsi bilir və xatırladır ki, bütün peyğəmbərlər 

cəmiyyətdə ədaləti bərqərar etməyə də’vət olunmuşlar:  

 ِباْلِقْسِط النَّاُس ِلَيُقوَم َواْلِميَزاَن اْلِكَتاَب َمَعُهُم َوَأنَزْلَنا ِباْلَبيَِّناِت ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا َلَقْد
“Şübhəsiz, Biz peyğəmbərləri aşkar dəlillərlə göndərdik, onlarla 

birlikdə kitabı və mizanı (haqqı batildən seçmə me’yarı olan əqli) 

göndərdik ki, camaat ədaləti bərqərar etsinlər.”
1

 

İkincisi sifətdən (həkim) məqsəd budur ki, Allahın işləri əbəs, puç, 

bihudə şeylərdən tam mə’nada uzaqdır. Çünki büsbütün elm və qüdrət-

dən ibarət olan bir varlığın əbəs və puç işlər görməsinə heç bir əsas 

yoxdur. Əbəs işin mənşəyi düzgün agahlığın olmamasından başqa bir 

şey deyildir. Başqa sözlə desək, o kəs əbəs işlər görür ki, ya onun çir-

kinliyindən agah deyildir, yaxud onun tərk olunmasına qüdrəti çatmır. 

Hər iki amil Allahda mövcud olmadığına görə O, həkimdir (hikmət 

sahibidir). 

Üçüncü sifət – qəni, ehtiyacsız olmaqdan məqsəd budur ki, Allahın 

vücudu hər növ kamalın başlanğıcı və mənşəyidir. Təbii olaraq O, hər 

bir şeydən ehtiyacsız olacaqdır. Çünki fərz olunur ki, bütün kamallar 

Ondan qaynaqlanır. Allahdan başqa heç bir kamal sahibi olan varlıq 
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yoxdur ki, Ondan (fərz üzrə) hər hansı bir ehtiyacı aradan qaldırmış 

olsun. 

Qur’ani-məcid Allah-taalanı belə təqdim edir: 

 اْلَحِميُد اْلَغِنيُّ ُهَو َواللَُّه اللَِّه ِإَلى اْلُفَقَراء َأنُتُم النَّاُس َأيَُّها َيا
“Ey insanlar! Siz hamılıqla Allaha ehtiyaclısınız, Allah isə (zatən 

hər şeydən) ehtiyacsız və tə’rifə layiqdir.”
1

 

Başqa yerdə buyurur: 

 َحِميٌد َلَغِنيٌّ الّلَه َفِإنَّ َجِميًعا األْرِض ِفي َوَمن َأنُتْم َتْكُفُروْا ِإن ُموَسى َوَقاَل
“Musa dedi: Əgər siz və yer üzündə olanlar hamılıqla kafir olsanız 

(onda bilin ki,) Allah (zatən hər şeydən) ehtiyacsız və tərifə layiqdir.”
2

  

Bura qədər Allahın sübuti sifətlərindən bir neçəsi ili tanış olduq. 

İndi isə səlbi sifətlərlə tanış oluruq. 

ALLAHIN SƏLBİ SİFƏTLƏRİ 

Səlbi sifətlər dedikdə o nöqsanlı və çatışmazlıq halları nəzərdə 

tutulur ki, Allahın müqəddəs zatı onlardan uzaq, pak-pakizədir və Onda 

bu sifətlərə yer yoxdur. 

Səlbi sifətlər arasında aşağıda qeyd olunan iki sifətə diqqət yetirək: 

1-Allah-taala cisim deyildir; 

2-Allah-taala mürəkkəb (bir neçə şeydən tərkib tapmış) varlıq 

deyildir. 

Hər iki səlbi sifətin dəlili aydındır; çünki əgər cisim olsaydı, təbii 

olaraq məkana ehtiyacı olardı, ehtiyacı olan varlıq da Allah ola bilməz. 

Həmçinin, bir neçə şeyin tərkibindən (birləşməsindən) ibarət olan 

şey də deyildir, çünki mürəkkəb (tərkib tapan şey) öz hissələrinə ehti-

yaclı olur. Hissələr mürəkkəbdən tamamilə başqadır.3 Ehtiyaclı olan bir 

varlıq da Allah ola bilməz; elə bir qüdrətə ehtiyaclıdır ki, onun ehtiya-

cını aradan qaldırsın. Digər səlbi sifətlər də eynilə. Onların hamısı 

Allahdan ona görə inkar edilir ki, onların varlığı ehtiyac və nöqsanı 

tələb edir, Allah-taala isə ehtiyac və nöqsanın Ona yol tapmasından 

pak-pakizədir. 

Ümumiyyətlə, sübuti sifətlərin hamısını bir sifətdə, səlbi sifətlərin 

hamısını da digər bir sifətdə cəm etmək olar. O da bundan ibarətdir ki, 
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“Fatir” surəsi, ayə: 30 
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 “İbrahim” surəsi, ayə: 8 
3 Misal üçün, su oksigen və hidrogendən tərkib tapır və bu ikisinə ehtiyaclıdır. 

Suyun özü də öz hissələri olan oksigen və hidrogendən tam başqa şeydir (müt). 
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Allah-taala insanın təsəvvür edə biləcəyi hər növ kamala malikdir. 

Alim və qadir olmasının səbəbi budur ki, elm və qüdrət kamal sayılır. 

Həmçinin, Allah-taala insanın zehninə gələn hər növ nöqsanlı haldan 

pak-pakizə, uzaqdır. 

Allahın cisim olmaması və bir neçə şeydən tərkib tapmamasının 

səbəbi budur ki, əgər O, cisim və bir neçə şeyin tərkibindən ibarət 

olsaydı, bunlar (cisim olmaq və tərkib hissələrdən təşkil olunmaq) 

nöqsanlı olmağı tələb edərdi. Buna görə də demək olar ki, Allah-

taalanın bir sübuti sifəti var, o da bütün kamallara sahib olmasıdır. 

Eləcə də bir səlbi sifəti var, o da bütün nöqsanlı və çatışmaz halların 

Ondan uzaq olmasından ibarətdir. 

Bir yanlış fikrin dəf edilməsi 

Bə’zən deyilir: necə ola bilər ki, insan məhdud bir varlıq olduğu 

halda qeyri-məhdud, sonsuz varlıq olan Allahı tanısın?! Halbuki, qeyri-

məhdud varlıq məhdud varlığın üfüqlərində sığmır. Alimlərin tə’biri ilə 

desək: 

Be konhi Zatəş xerəd bərəd pey,  

Əgər rəsəd xəs be qə’ri dərya. 

Əgər saman çöpü dəryanın dibinə çatsa,  

İnsan ağlı da Onun zatını dərk edər. 

Başqa şair isə deyir: 

Ey bərtər əz xiyalo qiyaso qomano vəhm,  

Vəz hər çe qofteəndo şənideimo xandeim 

Sən xəyal, müqayisə, güman və vəhm qüvvəsindən yüksəkdəsən,  

Deyilənlərdən, eşidib çağırdıqlarımızdan yüksəkdəsən! 

Bu sualın cavabı aydındır; çünki mütləq mə’rifətlə nisbi mə’rifət 

arasında fərq vardır. Mümkün olmayan şey Allah-taalanın vücudunun 

bütün yönlərinin hamısını tanımaqdır. Amma nisbi mə’rifət belə 

deyildir. Məhdud bir varlıq Allahın sifətlərinin vasitəsi ilə Onun 

barəsində müəyyən qədər (nisbi) mə’rifət kəsb edə bilər. 

Qur’an vasitəsi ilə Allah-taalanın sifətlərini tanımaq 

“Həşr” surəsi Allah-taalanın 14 sifətini bəyan edərək buyurur: 

 اْلَمِلُك ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا الَِّذي للَُّها ُهَو * الرَِّحيُم الرَّْحَمُن ُهَو َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب َعاِلُم ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا الَِّذي اللَُّه ُهَو

 اْلَخاِلُق اللَُّه ُهَو * ُيْشِرُكوَن َعمَّا اللَِّه ُسْبَحاَن اْلُمَتَكبُِّر اْلَجبَّاُر اْلَعِزيُز اْلُمَهْيِمُن اْلُمْؤِمُن السََّلاُم اْلُقدُّوُس

  اْلَحِكيُم اْلَعِزيُز َوُهَو َواْلَأْرِض السََّماَواِت ِفي َما َلُه ُحُيَسبِّ اْلُحْسَنى اْلَأْسَماء َلُه اْلُمَصوُِّر اْلَباِرُئ
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“O, elə bir Allahdır ki, 1-Ondan başqa heç bir mə’bud yoxdur; 2-

Qeybi və şəhadəti bilir, 3-Rəhman və Rəhimdir, 4-Mütləq hakimdir, 5-

Pak-pakizədir, 6-Eyiblərdən uzaqdır, 7-Əmin-amanlıq bağışlayandır, 

8-Gözətçi və əməllərə nəzarət edəndir, 9-Yenilməzdir, 10-Qüdrətlidir, 

11-Uca məqamlıdır, 12-Xəlq edəndir, 13-Bari – nümunə olmadan 

yaradandır, 14 - Təsvir edəndir.”
1

 

“Ali-İmran” surəsində Onu belə təqdim edir: 

 السََّماء ِفي َوال األْرِض ِفي َشْيٌء ْيِهَعَل َيْخَفَى اَل الّلَه ِإنَّ

“Həqiqətən yerdə və asimanlarda heç bir şey Allaha məxfi deyil.”
2

 

Tövratın Allahı təqdim etməsi 

Allahı tanımaqda ya əql qüvvəsinə, ya da təhrif olunmamış asimani 

kitablara e’timad etməliyik. Əks halda, təhrif olunmuş kitabların təq-

dim etməsi gerçəklikdən uzaqlaşmaqdan başqa bir nəticəsi olmayacaq-

dır. İndi Tövratın təqdim etdiyi Allah barəsində mərifətlərdən ikisini 

nümunə kimi qeyd etdik: 

1-Tövratın sifr (yaranış) təkvinində Allah belə təqdim edilir: guya 

Allah behişt bağlarında yol gedir, avaz oxuyur və Adəmin harda oldu-

ğunu bilmir.
3

 Allah barəsində belə bir (yanlış) mərifət ilə Qur’anın 

Allahın (hər bir şeyi əhatə edən) geniş elmi təqdim etməsi arasında nə 

qədər fasilə var! Qur’an asimanların və yerin altı gündə yaradılmasını 

irəli çəkərkən dərhal buyurur: 

 ُلُغوٍب ِمْن َمسََّنا َما ...َو

“Bizə yorğunluq baş vermədi.”
4

 

Qur’anın bu məsələyə israr etməsi sanki Tövratın bu barədə dediyi 

sözləri cavab vermək məqsədi güdür: orada deyilir ki, Allah-taala 

asimanları və yeri yaratdığı müddət ərzində yoruldu və istirahət etməyə 

başladı.
5

 Bu kimi təqdim etmələr ziyalı təbəqəsinin Allahdan 

uzaqlaşmasına səbəb olur. 

                                                 
1

 “Həşr” surəsi, ayə: 22 
2

 “Ali İmran” surəsi, ayə: 5 
3

 3-cü fəsil, 9-11-ci cümlələr  
4

 “Qaf” surəsi, ayə: 48. 
5

 Tövrat, “Sifri-təkvin”, 2-ci fəsil, cümlə 3 



 Allahın digər səlbi və sübuti sifətləri...................................................37 
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BƏŞƏRİYYƏTİN SƏMAVİ HİDAYƏTÇİLƏRƏ 

EHTİYACI 

ÜMUMİ NÜBÜVVƏT  

Şübhəsiz, bəşər övladı müəyyən bir hədəf üçün yaradılmışdır. Bu 

hədəfin özü də Allaha deyil, insanların özünə qayıdır. Başqa sözlə 

desək, insanın yaradılışı hədəfsiz, məqsədsiz deyildir, baxmayaraq ki, 

bu işdə Yaradanın (fərz üzrə) hər hansı bir ehtiyacını aradan qaldıra 

biləcək bir hədəf yoxdur. Bunun dəlili də tam aşkardır. Çünki hikmət 

sahibi olan Allah ləğv, əbəs və bihudə işlər görməkdən pak-pakizədir, 

Onda əbəs və bihudə işlərin görülməsinə heç bir əsas yoxdur. O kəs 

əbəs və bihudə işlər görər ki, ya onların çirkinliyindən agah olmasın, ya 

da onu görməyə məcbur olsun. Bu amillərin hər ikisi də Allahdan inkar 

olunur. 

Bu bəyandan belə nəticə alırıq ki, insanın yaradılışı üçün müəyyən 

bir hədəf vardır ki, bəşəriyyət məhz o hədəf üçün yaradılmışdır. Bu 

hədəf insanın yaradılışının dəyərsiz və üfunətli sudan başlayaraq kamil 

bir insan mərhələsinə çatmağa qədər təkamülündən başqa bir şey 

deyildir ki, nəticə e’tibarı ilə elm və qüdrətdə Allahın məsəli, Onun yer 

üzündəki canişini olsun. 

Şübhəsiz, bəşər bu təkamül mərhələsinə çatmaqda elə yolgöstərən-

lərə ehtiyaclıdır ki, onu bu hədəfə doğru hidayət etsinlər. Çünki bəşə-

riyyət öz-özlüyündə bu hədəfə çata bilməz. Bu məsələnin aydınlaşması 

üçün iki nümunə qeyd edirik: 

1-Mə’lim olduğu kimi, iqtisadiyyat insan həyatında ən mühüm və 

tə’sirli rol ifa edir. Bütün dünya əhalisi onu ən zəruri bir prinsip kimi 

qəbul etmişlər. Lakin hələ bəşəriyyət iqtisadiyyatın əlifbasını belə 

tanımamışdır. Onun idarə olunmasında bir-birinə tamamilə zidd olan 

iki ideologiyanı öz qarşısında görür: biri sosializm və onun ən yüksək 

mərhələsi olan kommunizm, digəri isə kapitalizm. Birinci ideologiya 

xüsusiyyətçiliyi qanunsuz hesab edərək şəxsi mülkiyyəti də ləğv 

etməyə israr edir. Onların fikrincə, bəşəriyyət kommunistlərin nəzərdə 

tutduğu “behişti” qəbul etməyə hələ də hazır deyildir ki, mülkiyyət 

hüququ külli şəkildə – istər xüsusi, istərsə də şəxsi şəkildə – ləğv 

olunsun. Digər bir məktəb (kapitalizm) isə mülkiyyəti daha geniş 
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səviyyədə qəbul edir, onun üçün nə səbəb, nə də nəticə nəzərindən heç 

bir məhdudiyyət qoymur. Bu məktəb hər növ qazancı, hətta sələmçilik, 

kütləvi qırğın silahlarının satılması, fahişəlik və s. işləri rəsmiyyətə 

tanımaqla olsa belə, rəva bilir və insanı bu yollarla əldə edilən qazancın 

maliki hesab edir. Buna əsasən, bəşəriyyət düzgün iqtisadiyyatın əlif-

basını belə bilmir, bir-birinə tamamilə zidd olan iki məktəbi rəvac 

verir. 

2-Allahın sifətlərinin tanınması məsələsində bəşəriyyət cüzi 

anlama da nail olmamışdır. Hətta məcus dinində olanlar kimi bə’zi 

insanlar ikiliyə, məsihilik üçlüyə, müşriklər isə yüzlərlə mə’buda 

pərəstiş edir, Allahın ən bariz sifəti olan tövhidi inkar edirlər. Maddi və 

mə’nəvi işlərin ən elementar məsələlərindən belə, xəbərsiz olan bu 

bəşər, səmavi müəllim olmadan mümkün olan səadətə necə çata bilər?! 

Fəqirliyin başdan-ayağa hökmran olduğu Hindistanda 150 milyon 

baş qaramal əkin sahələrini xarab edib aradan aparır, lakin bu ölkənin 

əhalisi çox ağır vəziyyətə, acınacaqlı və bədbəxtliyə sinə gərirlər. 

Düzgün qida rejimi olmadığına görə hər gün minlərlə insan həyatını 

əldən verir, amma bu inəklərin ətindən istifadə etməyə cür’ətləri 

yoxdur. Çünki onların xurafatçı əqidələrinin əsası onlara belə bir 

icazəni vermir. Buna görə də Allah-taala bəşəriyyətin hidayət olunması 

üçün çoxlu peyğəmbərlər göndərmişdir. 

PEYĞƏMBƏRLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Bəşəriyyət belə zəruri məsələlərdə həqiqətə çatmadığından, görə-

sən onlara tə’lim vermək üçün səmavi müəllimlər göndərilməsi lazım 

və zəruri deyildirmi?! İndi biz onların sifət və parametrlərini əldə 

etməliyik. İndi isə onların xüsusiyyət və parametrləri: 

1-İsmət 

“İsmət” dedikdə məqsəd budur ki, peyğəmbərlər günah əməllər 

qarşısında ismətli (toxunulmaz) olmalıdırlar, onların günaha 

düşməməklərinə zəmanət verilməlidir. Bu şərtin mənşəyi iki şeydir: 

a) Nə üçün peyğəmbərlər mə’sum, günahdan uzaq olmalıdırlar? 

b) Nə olmuşdur ki, onlar belə bir qüvvə və qüdrətə malik olmuşlar? 

İndi hər iki cəhəti bəyan edirik. Birincinin dəlili bundan ibarətdir: 

Peyğəmbərlər insanları haqqa tərəf hidayət etmək üçün gəlmişlər. 

Hidayətin ilkin şərti budur ki, camaat onlara e’timad etsinlər və 

sözlərinin Allah sözü olduğunu həqiqi mə’nada bilsinlər. Əgər hər 

hansı bir peyğəmbər öz dediyinə əməl etməzsə, yə’ni ondan günah iş 

baş verərsə, bu iş camaatın onlara e’timad etməməyinə, onların 

iddiasında şəkk-şübhə və, tərəddüd etmələrinə səbəb olar. Bu halda 
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hamı deyər ki, “əgər o, doğrudan da özünü Allahın göndərdiyi hesab 

edirsə, nə üçün öz sözlərinə əməl etmir?!” 

Əlbəttə, bu bəyan birinci müddəanın bir hissəsini sübut edir. O da 

bundan ibarətdir ki, peyğəmbərlər günahdan uzaq olmalıdırlar. Amma 

iddianın digər bir hissəsi, yə’ni “peyğəmbərlər səhv və xətadan uzaq 

olmalıdırlar” - müddəasının dəlili budur ki, əgər dinin banisi ilahi 

hökmləri təbliğ etməkdə səhvə, xətaya yol verərsə, camaatın onlara 

olan e’timadı aradan gedər və bu e’timadsızlıq da göndərildiyi 

məqsədin əksinə olar və camaatın hidayətinin aradan getməsinə səbəb 

olar. Həmçinin, əgər adi işlərdə səhvə, xətaya yol verərlərsə, bu iş 

camaatın onların şəriətlə əlaqədar olan sözlərinə də şəkk-şübhə ilə 

yanaşmasına səbəb olar. 

Bir sözlə, peyğəmbərlər nəzərdə tutduqları məqsədin həyata keç-

məsi üçün günah və xəta qarşısında ismət, toxunulmazlıq qüvvəsinə ilə 

təchiz olunmalıdırlar ki, Allah-taalanın nəzərdə tutduğu hədəf həyata 

keçsin.  

İndi isə ikinci mətləb barəsində danışırıq; yə’ni necə olur ki, pey-

ğəmbərlər günah və xəta qarşısında amanda, toxunulmaz olurlar?! On-

ların bu iki mərhələdə günah, səhv və xəta qarşısında toxunulmazlı-

ğının amili nədir? Bu da sonrakı bölmədəki bəhsimizin mövzusudur. 
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PEYĞƏMBƏRLƏRDƏ İSMƏTİN AMİLİ NƏDİR? 

Səmavi hidayət rəhbərlərini günahdan saxlama amili onların son 

dərəcə güclü imanları, yüksək səviyyəli təqvalarıdır ki, bu da günahın 

acınacaqlı axır-aqibəti barədə agahlıqdan irəli gəlir. Şübhəsiz, əməli 

əks-reaksiya barədə qəti elm və agahlıq insanda ismət yaradır, onda elə 

güclü təqva qüvvəsi əmələ gətirir ki, günah etmək fikri onun qəlbindən 

belə, keçmir. Fərz edin ki, insana bir milyard dollar pul verib ondan 

istəyirlər ki, əlini üstü açıq, izolə edilməmiş və insanı öldürmə 

qabiliyyətli gərginliyi olan elektrik naqilinə vursun. Şübhəsiz, aqil 

insan heç nəyin bahasına belə, bu işi görməz. Çünki onun axır-

aqibətinin qəti olaraq ölüm olduğunu bilir və bu işin nəticəsi barədə 

əsla şəkk-şübhə etmir. 

İndi əgər bir nəfərin günahın acınacaqlı aqibətinə, ölümsaçan 

nəticələrinə, yə’ni cəhənnəm oduna qəti şəkildə elm və agahlığı olsa, 

şübhəsiz, heç vaxt günah iş görməz. Bu agahlıq və elm onda elə bir 

təqva və ismət yaradar ki, heç bir vəchlə günah qarşısında məğlub 

olmaz. 

Belə bir sual verilə bilər: Bə’zən müəyyən qəti mə’lumatlar insanda 

ismət ruhu yaratmır. Elə adamlar var ki, spirtli içkinin və siqaretin 

orqanizmə zərərli olduğunu bilə-bilə spirtli içkilər içir, siqaret çəkir. 

Bəs nə üçün onun bu barədəki elm və agahlığı onda ismət ruhu 

yaratmır? 

Bu sualın cavabı aydındır: elm o zaman ismət yarada bilər ki, 

beynindən qəlbə, elmi halətdən iman halətinə keçmiş olsun. Elm özünə 

iman ruhu almayınca, insanın hidayət və təqvasına səbəb olmaz. Misal 

üçün, hamımız bilirik ki, ölü adam insana heç bir zərər vura bilməz. 

Amma bununla eyni zamanda hamımız ondan qorxuruq, bir gecəlik 

belə, onunla bir otaqda qalmağa cür’ət eləmirik. Amma ölüyuyan şəxs 

ondan əsla qorxmur, vahimə hissi keçirmir. Bizim elmimizin ölüyu-

yanın elmi ilə olan fərqi bundadır ki, bizim elmimiz yalnız agahlıqdır 

və öz elmimizə imanımız yoxdur. Ölüyuyan isə bu işlə çox məşğul 

olduğundan ona iman gətirmişdir və ölüdən qorxmur. Spirtli içkilər 

qəbul edən şəxsin elmi iman halətinə düşməyən bir elmdir ki, onun 

tə’sirinin qarşısını almış olsun. Digər tərəfdən, belə insanlar başqa cür 

mühasibə də aparırlar: (öz nəzərlərində) keyfiyyətlə yanaşı olan az 
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həyatı, keyfiyyətlə deyil, sadəcə kəmiyyətlə yanaşı olan çox həyatdan 

üstün hesab edirlər. Onlar birinci növ həyatı ikincidən üstün hesab edir 

və 60 illik eyş-işrətlə, əyyaşlıqla yanaşı olan həyatı, 80 illik eyş-işrəti, 

əyləncəsi olmayan sadə həyatdan üstün hesab edirlər. 

XƏTADAN NECƏ AMANDA QALIRLAR? 

Peyğəmbərləri günah əməllərdən saxlayan amil aydınlaşdı. İndi 

belə sual yaranır ki, görəsən onları xətadan saxlayan amil nədir?  

a) Qeybi amil 

Onları xətadan saxlayan şey rəvayətlərdə “Ruhul-qudus” kimi 

tə’bir edilən qeybi bir amildir. Allah-taala onları elə bir qüdrət və 

qüvvə ilə təchiz etmişdir ki, onların xətaya və səhvə düşmələrinə mane 

olur, daim gerçəkliklərin içində qərar tapırlar. Onların barəsində olan 

bu ilahi mərhəmətin səbəbi budur ki, camaatın e’timadını cəlb etsinlər, 

nəticədə əldə etmək istədikləri nəticə – insanların hidayəti əməli olaraq 

həyata keçsin.  

b) Mö’cüzə sahibi olmaq 

Peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindən biri də budur: onlar özlərinin 

haqq olmasını isbat etmək üçün müəyyən dəlil və şahidlərə sahib 

olmalıdırlar. Haqq olmağın isbat yollarından biri də mö’cüzə sahibi 

olmaqdır. Baxmayaraq ki, mö’cüzə peyğəmbərlərin yeganə dəlilləri 

deyildir, amma onların nübüvvətini digər yollarla da isbat etmək olar.  

Mö’cüzənin mə’nası budur ki, peyğəmbər bütün bəşər övladlarının 

görməyə aciz və bacarıqsız olduğu bir işi görmüş olsun. Belə bir 

xariqüladə iş onu göstərən şəxsin ilahi bir qüdrətlə təchiz olunduğunu 

bəyan edir. Çünki, əgər sadəcə bəşər işi olsaydı, tarix boyu bütün 

insanların onu gətirməkdən aciz olmalarına heç bir əsas olmazdı. Buna 

görə də bütün insanların aciz olmasına səbəb olmayan hər bir 

xariqüladə, qeyri-təbii iş ya riyazətin (riyazət – yoqların işinə deyilir, 

müt.) nəticəsidir ki, digər bir murtaz (yoq) da onu əncam verə bilər; ya 

da texnikanın məhsuludur ki, başqa insanlar da onunla qarşılaşa (onun 

oxşarını icad edə) bilər. Buna görə də Hindistandakı yoqların işləri ilə 

müqabilə etmək (onun oxşarını göstərmək), eləcə də (bir blokda) 

kosmosa sün’i peyk göndərilməsi digər bloklarda belə bir iş görülməsi 

mümkün olduğuna görə, mö’cüzə deyildir, əksinə, bu kimi işlərin aydın 

səbəbləri var, başqaları da bu işləri görə bilər. 

Burada digər bir məsələ irəli çəkilir: Mö’cüzə onu gətirən şəxsin 

doğruçuluğuna necə dəlil ola bilər? Düzdür ki, mö’cüzə onların ilahi 
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qüdrətlə təchiz olunmasını göstərir, amma onların düz danışan 

olmasına necə dəlil ola bilər? 

Bu sualın cavabı aydındır: bəndələrinin haqqa, səadətə hidayət 

olunmasını istəyən Allah heç vaxt belə bir qüdrəti yalançı adamın 

ixtiyarına verməz. Çünki bu iş Onun bəşəriyyəti yaratmaqda nəzərdə 

tutduğu hədəflə uyğun deyildir. 

Başqa sözlə desək, mö’cüzə sahibi olmaq insanların haqqa cəzb 

olunmasına səbəb olur. Bütün insanlar ixtiyarsız olaraq belə bir insana 

doğru cəzb olunurlar. Əgər belə bir (xariqüladə) qüdrət yalançı insanın 

ixtiyarına verilsəydi, şübhəsiz, insanların (haqq) yoldan azmasına 

səbəb olardı. Odur ki, bəndələrin hidayət olunmasını istəyən mehriban 

Allah belə bir qüdrəti yalançı iddiaçının ixtiyarına verməz. 

v) Eyib və nöqsanlardan paklıq 

Peyğəmbərlər insanların onlardan uzaqlaşması ilə nəticələnən hər 

növ fiziki və ruhi eyiblərdən pak-pakizə olmalıdırlar. Çünki bu cür 

eyiblərin varlığı insanların onlardan uzaqlaşmasına səbəb olar və 

be’sətin hədəfi – insanların hidayət olunması həyata keçməz. 

ğ) Adi, sadə həyat tərzi 

Peyğəmbərlər insanların hidayəti üçün göndərildiyindən, adi həyata 

malik olmalıdırlar: adi insanlar kimi yaşamalı, yol getməli, 

işləməlidirlər, heç vaxt tərki-dünyalara və mürtazlara (yoqlara) 

münasib olan işləri görməməlidirlər. Buna görə də peyğəmbərlərin 

proqramları faydalı və qurucu olmalıdır, onlar heç vaxt insanları tərki-

dünyalığa də’vət etməməlidirlər. İslamın əvvəllərində Peyğəmbəri-

əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-ə tutulan iradlardan biri də bu idi: 

 اْلَأْسَواِق... ِفي َوَيْمِشي الطََّعاَم َيْأُكُل الرَُّسوِل َهَذا َماِل
“Nə üçün bu Peyğəmbər yemək yeyir, (bizim kimi) küçə-bazarda 

yol gedir?!...”
1

 

Bu iradı tutanlar be’sətin hədəfindən agah deyildilər və bilmirdilər 

ki, peyğəmbərlər camaatla qaynayıb-qarışmalı, onlardan uzaq 

düşməməlidirlər ki, onların qəlblərinə daha yaxşı nüfuz edə bilsinlər. 

d) Də’vətlərində ixlas (sədaqət)  

Bütün peyğəmbərlərin tutduğu yol belə olmuşdur: onlar öz 

də’vətləri müqabilində camaatdan heç bir muzd, əvəz istəmirdilər. 

Onların hamısının məntiqi belə idi: 

                                                 
1

 “Furqan” surəsi, ayə: 7 
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 اْلَعاَلِمنَي َربِّ َعَلى ِإلَّا َأْجِرَي ِإْن َأْجٍر ِمْن َعَلْيِه َأْسَأُلُكْم َوَما
“Mən bu işim (risalət, ilahi vəzifə) müqabilində sizdən heç bir mü-

kafat istəmirəm. Mənim əcrim yalnız aləmlərin Rəbbimin öhdə-

sinədir.”
1

 

 اْلُقْرَبى ِفي اْلَمَودََّة ِإلَّا َأْجًرا َعَلْيِه َأْسَأُلُكْم لَّا ُقل
“De: mən bu iş (ilahi vəzifə) müqabilində sizdən, ən yaxınlarıma – 

Əhli-beytimə məhəbbət bəsləməkdən başqa bir şey istəmirəm.”
2

 

Məhz buna görə də (bu ayədə deyilən) mükafat həqiqi deyil, zahiri 

bir mükafatdır. Çünki Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in 

Əhli-beyti ilə yaradılan əlaqənin müsbət nəticəsi onlara deyil, insanın 

özünə qayıdır. Bu qəbildən olan əlaqə naqisin kamilə, şagirdin 

müəllimlə olan əlaqəsi kimidir ki, şübhəsiz, kamilin deyil, naqisin 

xeyrinə tamam olur.  

İndi görək peyğəmbərlərin öz tə’limlərindən agahlıq vasitəsi nə 

olmuşdur? Onların fitri iste’dada malik olan insanlarla fərqi nədir? Bu 

da növbəti bölmədə irəli çəkilən məsələdir. 

 

                                                 
1

 
“Şüəra” surəsi, ayə: 109 

2
 
“Şura” surəsi, ayə: 23 
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PEYĞƏMBƏRLƏR VƏ FİTRİ İSTE’DADA MALİK 

OLAN İNSANLAR 

Peyğəmbərlərin yuxarı (mücərrəd) aləmlərlə olan agahlığı ilahi 

vəhy vasitəsi ilədir. Vəhyin mə’nası nədir? 

Vəhy bundan ibarətdir: Peyğəmbərlər öz əql qüvvəsindən istifadə 

etmədən, təfəkkür yaratmadan mətləbin özü onun qəlbinə daxil olur, 

yaxud da bir mələyi görür və sözləri ondan alır. 

Peyğəmbərlərin kamil əql qüvvəsi ilə təchiz olunmasına 

baxmayaraq, onların vücudunda bundan əlavə digər bir dəsgah da 

qoyulmuşdur ki, onun vasitəsi ilə Allah-taalanın əmr və fərmanlarını 

əldə edərək insanların ixtiyarına verə bilirlər. 

Başqa sözlə desək, peyğəmbərlərdə iki cür düşüncə və idrak 

qüvvəsi vardır. Birincisi, onların təcrübələrinin məhsulu və əql 

qüvvələrinin yol göstərməsi əsasında olan düşüncədir. Belə düşüncə 

vəhy deyil, əksinə, onların fikir və idrak dəsgahının məhsulu olmaqla, 

əql tərəfindən düzəldilən mətləblərdir. Bunun müqabilində peyğəm-

bərlərin yüksək (mücərrəd) aləmlər barəsində müəyyən mə’lumatları 

vardır ki, onları öz idrak qüvvələrindən, əqli təhlil və təcrübələrindən 

istifadə etmədən əldə edirlər. Bu da yalnız peyğəmbərlərin təchiz 

olunduğu xüsusi qəbul etmə dəsgahıdır. 

Buradan aydın olur ki, nübüvvət məqamı fitri iste’dada malik 

olmaqdan tam başqadır və peyğəmbər fitri iste’dada malik olanlardan 

tam fərqlənir. Fitri iste’dada malik olanların düşüncəsi malik olduqları 

və onlarda əvvəlcədən mövcud olan elm, agahlıq, tədqiqat və hesab-

lamaların məhsuludur, çox hallarda gerçəkliyi əldə etmələri, həqiqəti 

tapa bilmələri mümkündür. Halbuki, peyğəmbərlərin mə’lumatları, 

gətirdikləri ilahi maariflər onların digər bir (mücərrəd) aləmlə 

əlaqələrinin məhsuludur, özlərinin təfəkkür qüvvəsindən və zəkasından 

azacıq belə istifadə etmədən, yuxarı (mücərrəd) aləmlərdən qəlblərinə 

təlqin olunur. 

Ümumiyyətlə, dünyada iki növ islahatçı, xeyirxah insanlar vardır: 

Birinci qrupdan olanlar hər bir şeyi özünə mənsub edərək “mən belə 

deyirəm”, “mən belə fikirləşirəm” - deyənlərdir. Bunun müqabilində 

isə elə islahatçı və xilaskar insanlar vardır ki, hər bir şeyi Allaha 

mənsub edərək “Allah belə buyurur” – deyirlər. Buna əsasən, bu iki 



 

 

Peyğəmbər və fitri iste’dada malik olanlar........................................45 

islahatçını və onların yolunu bir hesab edə bilmərik. Hər ikisinin 

hədəfinin bir olmasına, hər ikisinin bəşəri xilas etmək, insanların 

əlindən tutaraq səadətə doğru aparmaq istədiyinə baxmayaraq, onların 

yolları bir-birindən fərqlənir. 

Fitri iste’dad sahiblərinin təfəkkürləri onların idrak dəsgahından, 

zəkalarının məhsulundan ibarətdir. Şübhəsiz, bəşəriyyətin əql qüvvəsi 

məhdud olduğundan onda müəyyən səhvlər yaranacaq, gerçəkliklə tam 

şəkildə uyğun olmayacaqdır. Misir alimi Bətləmyus öz dövrünün fitri 

iste’dada malik olan bir şəxsiyyət idi. Onun yuxarı aləmlərin (kainatın) 

təfsir və izahında verdiyi nəzəriyyə 15 əsr ərzində bütün alimlərin 

fikrini özünə məşğul etmişdir. Amma bu müddətdən sonra onun irəli 

sürdüyü nəzəriyyələr dörd nəfər alimin – Kopernik, Kepler, Qaliley və 

Nyutonun vasitəsilə qüvvədən düşdü. Onların hər biri astronomiya 

qanunlarından birini isbat etməklə Bətləmyusun irəli sürdüyü nizamın 

(sistemin) külli qanunlarını qüvvədən saldı və onların e’tibarsız 

olduğunu isbat etdi. 

Amma peyğəmbərlərin sözləri ilahi vəhyin məhsuludur. Onların 

bütün sözləri həm insanı, həm də kainatı xəlq edən, hər bir şeyə əhatəli 

olan ilahi-rübubi məqamdan qaynaqlanır. 

Şübhəsiz, onlar hər bir xəta və səhvdən uzaq olmalıdırlar. Şərq-

şünasların kitablarında Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in 

fikri qüdrət və ayıqlığından söhbət ediləndə, əksər hallarda bunun 

köklərini rədd etməyə çalışır, ona nazil olan vəhyi və bu dinin əsasını 

təşkil edən (sair) şeyləri inkar etmək istəyirlər. Biz isə onların fikri 

iste’dadlarını və yüksək huşyarlıqlarını qəbul etməklə eyni zamanda, 

onların gətirdiyi şəriət və ayini özlərinin zəkasının, fitri iste’dadlarının 

məhsulu hesab etmirik; onların hamısı ilahi vəhyə istinad edilir. 

PEYĞƏMBƏRLƏRİN BE’SƏTİ VƏ İNSANIN 

İXTİYARI 

Peyğəmbərlərin dünya görüşü baxımından insan ixtiyar sahibi, 

seçkidə azad olan bir varlıqdır. O, öz yolunu istədiyi kimi seçə bilər. 

İnsan azad varlıq olduğundan, peyğəmbərlər onu düzgün tərbiyə etmək 

üçün göndərilmişlər. Əgər insan azad olmasaydı, ona əmr və nəhy 

(qadağa) edilməsi, ilahi hökmlərin qoyulması və qiyamətdə (əməl və 

əqidələrinə görə) sorğu-suala çəkilməsi mə’nasız olardı. 

Digər tərəfdən, inanırıq ki, hər bir şey Allah-taalanın təqdiri, qəza-

qədəri və hökmü ilə baş verir. İndi belə bir sual yaranır: əgər hər bir şey 

Allah-taalanın təqdiri, qəza-qədəri ilə baş verirsə, onda ixtiyar və 

azadlığın nə mə’nası var? 



 

 
46....................................................................“Tovzihul-məsail” risaləsi 

Bu sualın cavabı aydındır və o da bundan ibarətdir: gərək Allah-

taalanın insan barəsindəki qəza-qədəri və təqdirinin nədən ibarət 

olduğunu bilək. Ondan sonra nəticə alaraq demək olar ki, təqdir və 

talenin insanın azad və seçki haqqına malik olması ilə ziddir, ya yox. 

Ümumiyyətlə, Allah-taalanın hər bir varlıq barəsindəki təqdir və 

iradəsi onun vücud məqamı ilə mütənasibdir. Allah belə təqdir etmişdir 

ki, hər bir təbii fail, misal üçün od təbii olaraq öz işini görsün. Həm-

çinin belə müqəddər etmişdir ki, elm və qüdrət sahibi olan hər bir 

şüurlu varlıq hər hansı bir işi azadlıq əsasında görsün. Yə’ni Allah-taala 

belə istəmiş və iradə etmişdir ki, Günəş ixtiyarı olmadan öz şüasını 

saçsın, insan isə ixtiyar üzündən bir işi görsün. Buna əsasən, belə qəza-

qədər nəinki cəbr (məcburiyyət) hesab olunmur, üstəlik insanın 

ixtiyarını bir daha təsdiq edib dəstəkləyir. Belə ki, əgər Günəş öz 

ixtiyarı üzündən işıq saçsaydı, bu, Allahın təqdirinin əksinə olardı. 

Habelə insan cəbr üzündən bir iş görsəydi, bu da ilahi qəza-qədərin 

əksinə olardı. 

Deməli, insan azadlığa, öz yolunu seçmə haqqına malik olmaqla 

eyni zamanda, onun işləri həm də ilahi qəza-qədər və təqdir üzün-

dəndir. “Tale” deyiləndə də ilahi sünnətlər nəzərdə tutulur ki, onlardan 

biri də insan kimi ixtiyar sahibi olan hər bir varlığın – faili-muxtarın bir 

işi tam ixtiyar üzündən görməsidir. Başqa sözlə desək, taleyin iki 

mə’nası var: 

1-Xilqətin qanun-qaydaları və sünnətləri; 

2-Allah-taalanın insanın əməllərinə əzəldən olan elmi. 

Xilqət qanunlarından necə bəhrələnmək insanın öz ixtiyarında, bu 

işlərin açarı da onun öz əlindədir. Xilqətin qanunu budur ki, şərab içən 

insan qaraciyər xəstəliklərinə və s. düçar olur. 

Xilqətin qanunu budur ki, eyş-işrətə, əyyaşlığa qurşanan xalqlar 

mədəniyyət karvanından geri qalsınlar. İki yoldan birini seçmək də 

insanın öz ixtiyarındadır. Bu mə’naya olan qəza-qədərin insanın 

azadlıq və ixtiyarı ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur.  

Allah-taalanın əzəli elmi insanın əməldə azadlığı əsasında 

olmuşdur. Belə bir elm insanın ixtiyarına tə’kid edir. Çünki Onun elmi 

bu əsasdadır ki, insan ixtiyar üzündən filan işi görəcəkdir. Belə bir elm 

işin görülməsinin tam illəti (səbəbi) deyildir. Çünki Allahın elmi ilə 

insanın əməli arasında insanın iradə ilə ixtiyarı orta mövqedə dayanır.
1 

 

                                                 
1

 Bu barədə əlavə mə’lumat almaq üçün bizim yazdığımız “Sərneveşt əz didgahi 

Qur’an, sünnət və əql” kitabına baxa bilərsiniz. 
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ƏZİZ PEYĞƏMBƏRİMİZ HƏZRƏT MUHƏMMƏD 

(SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİH) SON İLAHİ 

SƏFİR, ELÇİDİR 

Əvvəlki bəhslərdən mə’lum oldu ki, hədəfə çatmaq üçün ilahi 

yolgöstərənə ehtiyac duyuruq ki, bizi bu yolda hidayət etsin. Tarix 

göstərir ki, Allah-taala bəşər həyatının tarixi boyu insanların hidayət 

olunmasını öhdəsinə alan müxtəlif peyğəmbərləri, o cümlədən həzrət 

İbrahimi, Musanı, İsanı (əleyhimus-salam) və s. göndərmişdir. Onların 

hər biri o dövrün əhalisinin iste’dadına və zaman şəraitinə uyğun olan 

proqramlarla göndərilmiş, öz cəmiyyətlərində yanar məş’əlləri qaldır-

mışlar. Hər bir peyğəmbər tərəfindən gətirilən ayin həmin əsr və 

zəmanə üçün kamil bir din olmuş, onlarda azacıq belə nöqsan 

olmamışdır. Bu ayinlərdən hər biri sonrakı ayinlə müqayisədə sonrakı 

sinif üçün bir müqəddimə olan əvvəlki sinfə bənzəyir ki, tarix boyu 

ümmətləri bir sinifdən digər sinfə aparmışlar. 

Burada belə bir sual yaranır: Hal-hazırda itaət olunası ayin hansıdır 

və bu barədə Allahın höccəti kimdir? Müsəlmanlar deyirlər ki, həzrət 

Muhəmməd ibni Əbdüllah (səlləllahu əleyhi və alih) Allahın son ilahi 

səfiri olmaqla, bəşəriyyətin hamısını hidayət etmək üçün tam və kamil 

bir proqramla göndərilmişdir. Onun proqramları kamil və hərtərəfli, 

bütün mədəniyyətlərlə uyğun və mütənasibdir və bəşəriyyəti hər bir 

dövrdə mətlub (bəyənilən, nəzərdə tutulan) kamala doğru hidayət edir. 

Bu ilahi səfir 570-ci miladi ilində – Fil ilində dünyaya gəlmiş və 

610-cu ildə peyğəmbərliyə seçilmişdir. O həzrət 23 il ərzində ilahi 

vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra ilahi də’vəti qəbul edərək əbədiy-

yətə qovuşmuşdur. Onun milad gecəsi çoxlu mö’cüzəli hadisələr baş 

vermişdir. Onların hamısı tarixdə qeyd olunmuşdur: O cümlədən, 

(həmin gecə) Məkkədəki bütlərin üzü üstə yerə tökülməsi, Fars 

atəşgədəsindəki odun sönməsi, Kəsra eyvanında dərin yarığın əmələ 

gəlməsi və s. 

BU MÖ’CÜZƏLİ İŞLƏRDƏN HƏDƏF NƏDİR? 

Bu mö’cüzəli işləri – kəramətləri iki cür izah etmək olar: 

1-Hər vaxt bütpərəstlər, atəşpərəstlər və Kəsra sarayının ə’yanları 

ağıllarını işə salsalar, şübhəsiz, fikirləşəcəkdilər: necə oldu ki, bu atəş-
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gədənin odu yanacaq olduğu halda söndü?! Nə üçün Məkkədə hər bir 

şeyin öz yerində qaldığı halda bütlər üzü üstə yerə yıxıldı?! Nə oldu ki, 

Kəsra eyvanının yanında yerləşən palçıq evlər öz yerində qaldığı halda 

bu qədər əzəmətə malik olan eyvan yarıldı?! Əgər bu suallar barəsində 

fikirləşsəydilər, ümumi şəkildə başa düşəcəkdilər ki, atəşgədələrin, 

şüursuz bütlərin hakimiyyət dövrü ötüb keçmişdir və çox keçmədən 

sona çatacaqdır. Eləcə də başa düşərdilər ki, bütün bu işlər qeybi 

qüvvənin vasitəsi ilə baş vermişdir. 

2-Bu hadisədən 40 il keçəndən sonra bir şəxs camaatı yeganə-

pərəstliyə də’vət etsə və onun milad gecəsində onun hədəf və də’vəti ilə 

tamamilə uyğun və həmahəng olan belə hadisələrin baş verdiyini 

xatırlasalar, bu halda bu işlər onun müddəasının doğru olduğuna dair 

tutarlı bir dəlil olacaqdır. Belə mö’cüzəli işlər onun risalət (peyğəm-

bərlik) dövründə baş verən mö’cüzələrindən heç də geri qalmır. 

İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN HƏYATI 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in həyatını tarix və 

sirə kitablarından ətraflı şəkildə mütaliə etmək lazımdır. Bizim yazdı-

ğımız “Əbədiyyət Günəşi” adlı kitab da o həzrətin həyatı ilə tanış olma-

ğımıza müəyyən qədər kömək edər. Lakin qısa şəkildə xatırladırıq ki: 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-i südəmərlik dövrün-

də Həlimə adlı bir dayəyə tapşırmışdılar ki, tam səfalı bir yerdə böyü-

düb tərbiyə etsin. Çünki ziyarətçilərin gediş-gəlişi nəticəsində Məkkə 

şəhərində vəba və taun kimi ağır yoluxucu xəstəliklər yayılırdı. Buna 

görə də onun qəyyumluğunu öhdəsinə alan babası Əbdül-Müttəlib 

məsləhət gördü ki, təzə doğulmuş körpəni təmiz havada, səfalı yerlərdə 

böyütsünlər.  

O həzrət 5 il Bəni-Sə’d qəbiləsində yaşadı və Həlimə adlı mehriban 

bir qadının əli ilə böyüyüb inkişaf etdi. Uşaqlıq dövründə baş verən 

maraqlı hadisələrdən biri də Həlimənin dediyi bu hadisədir: Bir gün 

Əbdül-Müttəlibin nəvəsi mənə dedi ki, uşaqlarla birlikdə səhraya 

getmək istəyirəm. Mən razılaşdım, amma qorxurdum ki, ona xəsarət 

dəyə bilər. Odur ki, boynuna bir Yəmən gözmuncuğu asdım ki, onu 

qoruyub-saxlasın. Uşağın gözü ona düşəndə qəzəblə mənə dedi: “Ana! 

Yavaş! Mənim özümün qoruqçum vardır.” Sonra o muncuğu boy-

nundan çıxarın kənara tulladı.
1

 

Əbdül-Müttəlibin nəvəsi beş yaşında ikən Məkkəyə qayıtdı. Səkkiz 

yaşında ikən öz babasını əldən verdi. Bundan sonra əmisi Əbu Talibin 

himayəsində yaşamağa başladı. On iki yaşında ikən əmisi ilə birlikdə 

                                                 
1

 Əllamə Məclisi, “Biharul-ənvar” 
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Busra adlı bir yerə qədər getdi və oradan əmisi ilə birlikdə Məkkəyə 

qayıtdı. Çünki orada yaşayan bir rahib onu tanımış və əmisinə demişdi 

ki, qardaşın oğlunu qoruyub saxlamaqda ciddi çalış və onu öz vətəninə 

qaytar. Əgər yəhudilər onu tanısalar, qətlə yetirəcəklər. 

Bir dəfə də 24 yaşında ikən Xədicənin ticarət mallarını Şama apardı 

və ticarətdən sonra Məkkəyə qayıtdı. O həzrətin əmanətdarlığı və 

gözəl, parlaq keçmişi səbəbi ilə Xədicə, ondan 15 yaş böyük olsa da, 

evlənmək təklifi irəli sürdü. Həzrət Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və 

alih) 25 yaşında onunla evləndi. O xanımın 50 yaşı olana qədər birgə 

həyat sürdülər. Xədicənin sağ olduğu vaxta qədər həzrət Peyğəmbər 

(səlləllahu əleyhi və alih) başqa bir qadınla evlənmədi. Sonralar çoxlu 

arvad almasının səbəbi isə, mövcud şəraitdə olan bə’zi siyasi 

məsləhətlər idi. 

O həzrət 40 yaşında ikən nübüvvət məqamına seçildi: rəcəb ayının 

27-ci əlində lövhə olan bir mələyi gördü. Mələk ona oxumaq göstərişi 

verdi, həzrət isə “mən oxumağı bacarmıram” – deyə cavab verdi. 

Mələk bu sözü üç dəfə təkrar etdi, nəhayət Peyğəmbəri-əkrəm 

(səlləllahu əleyhi və alih) özündə o lövhələrin üzərində olan yazıları 

oxumağa qüdrət hiss etdi. O ayələr bunlar idi: 

 * ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي * اْلَأْكَرُم َوَربَُّك اْقَرْأ * َعَلٍق ِمْن اْلِإنَساَن َخَلَق * َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم اْقَرْأ

 َيْعَلْم َلْم َما اْلِإنَساَن َعلََّم
“Oxu, öz Rəbbinin adı ilə ki, xəlq etdi; İnsanı bağlı qandan yaratdı; 

oxu, halbuki sənin Rəbinin ən kərimdir (əzizdir). O Rəbb ki, bilmədiyin 

şeyləri sənə öyrətdi.”
1
  

Bundan sonra ibadət etdiyi yerdən (mağaradan) enib Məkkəyə 

gəldi. Ona iman gətirən ilk şəxs (qadınlar arasında) həyat yoldaşı 

Xədicə və (kişilərdən) Əli (əleyhissalam) oldu. Onun ailəsinin hamıdan 

qabaq iman gətirməsi həyatının nə qədər paklıq-pakizəliklə qarışmış 

olduğunu göstərir. Belə ki, onun sözlərinə iman gətirmiş və onda heç 

bir xilafın olmadığını bilmişdi. Çünki insan öz eyiblərini başqalarından 

gizlədə bilsə də, öz həyat yoldaşından heç vaxt gizlədə bilməz. 

O həzrət üç il məxfi şəkildə təbliğat apardı. Bu müddət başa 

çatandan sonra ümumi təbliğini başladı. O həzrət on üç il Məkkədə 

qaldıqdan sonra Mədinəyə köçdü ki, bu şəhər əhalisinin və Məkkə 

mühacirlərinin yardımı ilə İslamı bütün dünyaya yaysın. 

                                                 
1

 “Ələq” surəsi, ayə: 1-5; “Məcməul-bəyan”, 5-ci cild, səh.487 
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Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Mədinədə 10 il 

yaşadı. Çoxlu fədakarlıqlar göstərdikdən sonra 11-ci hicri ili, səfər 

ayının 28-də vəfat etdi. O həzrət Mədinədə yaşadığı müddət ərzində 27 

dəfə müşriklərlə şəxsən cihad aparmış və bə’zi köməkçilərinin 

sərkərdəliyi ilə 55 qoşunu cihada göndərmişdi. 

Hicrətin 8-ci ilində dünya padşahlarına məktublar yazaraq onları 

İslama də’vət etdi. Bununla da öz ayininin dünya səviyyəli bir din 

olduğunu sübuta yetirdi. 

İndi o həzrətin nübüvvət dəlillərini yaxından araşdırırıq. Bu da 

növbəti fəslin bəhsidir. 
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XATƏM PEYĞƏMBƏRİNİN NÜBÜVVƏT 

DƏLİLLƏRİ 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih)-in nübüvvətini 

bir neçə yolla isbat etmək olar. Bunların məcmusunu üç əsas yolda 

xülasə etmək olar: 

1-Onun ixtiyarında olan mö’cüzələrin vasitəsi ilə; 

2-İslam Peyğəmbərindən əvvəlki peyğəmbərlərin o həzrətin 

nübüvvətinə dair aşkar buyurduqları; 

3-Mövcud şahidlərin varlığı. 

Nübüvvəti bu yolla isbat olunan təkcə İslam Peyğəmbəri deyildir; 

bütün peyğəmbərlərin də nübüvvətini bu üç yoldan birinin vasitəsi ilə 

isbat etmək olar. Biz İslam Peyğəmbərinin nübüvvətini hər üç yolla 

tədqiq edirik: 

İslam Peyğəmbərinin mö’cüzələri 

Bizim Peyğəmbərimiz də sair peyğəmbərlər kimi mö’cüzə sahibi 

olmuşdur. Lakin onun bütün əsr və zamanlarda parlayan əbədi mö’cü-

zəsi Qur’ani-kərimdir. O həzrətin bütün mö’cüzələrinin tarix və sirə 

kitablarında qeyd olunmasına baxmayaraq, onlara istinad etmək o 

zaman mümkün ola bilər ki, hamısı mütəvatir şəkildə bizə gəlib çatmış 

olsun. 

“Mütəvatir xəbər” dedikdə məqsəd budur ki, hər bir əsr və zamanda 

onu nəql edənlərin sayı o qədər olsun ki, onların yalan bir məsələ əsa-

sında əlbir olmaları ehtimalı qeyri-mümkün olsun. Belə mütəvatir 

xəbərin Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in mö’cü-

zələrində sübuta yetməsi daha artıq tədqiqat tələb edir. Çünki sirə və 

tarix kitablarına müraciət etməklə o həzrətin mö’cüzələrini çıxarıb bir 

yerə toplamalı, onların hər bir əsrdəki ravilərini nəzərdən keçirməli və 

məhz bundan sonra sübut etməliyik ki, onların raviləri hər bir təbəqədə 

təvatür şərtlərinə malik olmuşlar. Bu işin hamı üçün müyəssər və 

mö’cüzələrinin hər biri mütəvatir olmasa da, onun mö’cüzələrinin 

növləri barəsində gələn rəvayətlərin məcmusuna diqqət yetirməklə 

demək olar ki, o həzrət mütləq mö’cüzə sahibi olmuşdur və onun 

mö’cüzə sahibi olması icmali şəkildə mütəvatirdir. 
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İndi bəhsimizi onun əbədi mö’cüzəsi olan Qur’ani-kərim barəsində 

təmərküzləşdiririk. Elə bir mö’cüzə ki, o heç vaxt qürub etməz, fənaya 

uğramaz və qiyamətə qədər əbədi qalacaqdır. 

QUR’ANIN SƏKKİZ CƏHƏTDƏN MÖ’CÜZƏ OLMASI 

Qur’ani-kərim müxtəlif cəhətlərdən mö’cüzədir. Bu cəhətlərin hər 

biri göstərir ki, bu kitab bəşər zəkasının məhsulu, onun yaratdığı deyil, 

əksinə, bu Qur’aın arxasında bir qeybi qüvvə vardır ki, onu bəşərin 

qəlbinə nazil edir. Bu səkkiz cəhət aşağıdakılardan ibarətdir: 

1-Qur’anın fəsahət-bəlağət (söz ustalığı) cəhətdən mö’cüzə olması; 

2-Qur’anın qeybi xəbərlər cəhətdən mö’cüzə olması; 

3-Qur’anın qanunçuluq cəhətdən mö’cüzə olması; 

4-Qur’anın təbii elmlər cəhətdən mö’cüzə olması; 

5-Qur’anın ilahi maarif cəhətdən mö’cüzə olması; 

6-Qur’anın əxlaqi norma və prinsiplər cəhətdən mö’cüzə olması; 

7-Qur’anın məzmununda təzadın olmaması cəhətdən mö’cüzə 

olması; 

8-Qur’anın peyğəmbərlərin əhvalat və tarixlərini bəyan etmək 

cəhətdən mö’cüzə olması. 

İndi bu səkkiz cəhətin hamısını qısa şəkildə bəyan edirik. 

1-Qur’anın fəsahət və bəlağət (söz ustalığı) cəhətdən mö’cüzə 

olması 

Qur’ani-kərim bəyanının şirinliyi, məzmun və möhtəvasının aliliyi 

cəhətindən elə bir səviyyədədir ki, bütün bəşəriyyəti heyrətə daldırır, 

təəccübə gətirir. İndiyə qədər heç kəs bu sahədə onunla mübarizə 

aparmaq fikrinə düşməmişdir. Çünki hər kəs bu barədə mübarizə 

aparmaq fikrinə gələrək nə qədər çalışıbsa, bacarıqsızlıq və zəifliyi bir 

o qədər aşkar olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, hər hansı sahədə mö’cüzəli olan bir işi həmin sahədə 

mütəxəssis olan insanlar dərk edə bilər. Buna görə də həzrət Musa 

(əleyhis-salam) öz əsasını yerə ataraq cadugərlərin cadusunu qüvvədən 

saldığı zaman ona iman gətirək ilk şəxslər Fir’onun sarayında olan 

sehrkarlar idi. Onlar sehrdə malik olduqları ixtisas, elm və agahlıq 

sayəsində başa düşmüşdülər ki, Musanın işi sehr və cadu deyildir. Sehr 

və cadu heç vaxt belə qüdrətə malik ola bilməz. 

Risalət əsrinin ərəbləri arasında məşhur olan söz ustaları Allahın 

verdiyi iste’dadla başa düşmüşdülər ki, Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu 

əleyhi və alih)-in sözləri bəşər kəlamı qəbilindən deyildir. Buna görə də 

Vəlid ibni Məğirə Peyğəmbərə dedi ki, öz Qur’anından bir qədər 

oxusun. Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) “Fussilət” 
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surəsinin 13-cü ayəsinə çatanda heyrətdən tükləri biz-biz oldu, ayağa 

qalxıb evinə getdi. Qüreyş başçıları onun (mübarizədən) kənara 

çəkilməsinin səbəbini soruşanda, dedi: “Muhəmməddən elə sözlər 

eşitdim ki, nə insanların, nə də cinlərin sözlərinə oxşamır. Onun 

sözlərinin qəlblərdə çox dərin izləri vardır, budaqlarından çox şirin 

meyvələr asılmışdır, hər bir sözdən üstündür. Ondan da üstün olacaq bir 

kəlam yoxdur.”
1

 
Hazırkı əsrdə qərb dünyası mümkün olan bütün vasitələrdən isti-

fadə edərək İslamla mübarizəyə qalxmışdır. Bu şeytani hədəfə çatmaq 

üçün əllərindən gələni əsirgəmir və hər bir vasitədən, o cümlədən İslam 

ölkələrinə ali məktəblər inşa etmək, müalicə mərkəzləri və xəstə-

xanalar yaratmaq, ruhani atalar göndərmək və s. istifadə edirlər. Lakin 

heç vaxt Qur’ani-kərimlə mübarizə aparmaq vasitəsilə meydana daxil 

olmaq, bütün müsəlman aləmində dindarlığı aradan apara biləcək bir 

“Qur’an” düzəltmək fikrinə düşməmişlər. Onlar bilirlər ki, bu müba-

rizədə məğlubiyyətdən başqa bir şeyə nail ola bilməyəcəklər. Bu 

məsələ o zaman daha aydın olur ki: Qur’an hətta bir surə ilə mübarizə 

aparılmasına da qənaətlənmiş, özünün ən kiçik surə kimi bir surə 

gətirilməsini müxaliflərin geriyə çəkilməsində kafi hesab etmişdir.
2

 

Tarix boyu bə’ziləri Qur’ani-kərimlə mübarizə aparmaq məqamına 

gələrək onun ayələrinə oxşar cümlələr düzəltmək istəmişlər. Lakin heç 

vaxt gözəllik, məzmun və möhtəva baxımından Qur’ana çata bilmə-

mişlər, bu işin də rüsvayçılıqdan başqa bir nəticəsi olmamışdır. 

İndi Qur’ani-kərimin mö’cüzə olmasını digər bir cəhətdən – qeybi 

xəbərlər baxımından araşdırırıq. 

                                                 
1

 
“Biharul-ənvar”, 15-ci cild, səh.392  

2

 “Bəqərə” surəsi, ayə: 23 
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QUR’AN VƏ QEYBİ XƏBƏRLƏR 

Qur’ani-kərimin mö’cüzə olmasını isbat etməyin ikinci yolu onun 

verdiyi qeybi xəbərləri araşdırmaqdır. Bu ilahi kitabda 30-a qədər 

qeybi xəbər gəlmiş və onların əksəriyyəti baş vermişdir. Lakin diqqət 

yetirmək lazımdır ki, bir hərbçinin, yaxud siyasətçinin irəlicədən 

verdiyi xəbərlərlə Qur’anın verdiyi xəbərlər arasında çoxlu əsaslı 

fərqlər vardır. 

Bir hərbçi tərəflərin hərbi gücü və məharəti, eləcə də döyüşə aid 

olan digər məsələlər barəsində düzgün tədqiqat aparmaqla bir dəstənin 

digərinə qələbə çalacağından xəbər verir. Yaxud siyasi bir diplomat bir 

ölkəyə hakim olan siyasi şəraitləri tədqiq etməklə həmin ölkədə baş 

verəcək hadisələrdən xəbər verir.  

Bu kimi proqnozların düzgün və mətin olması fərz olunan halda 

vəhy mənbəyi ilə əlaqədə olmağa dəlil ola bilməz. Çünki belə insanlar 

mövcud şahid və əlamətləri birlikdə təhlil etməklə qeyd olunan təbii 

nəticəni əldə edir. Lakin Qur’ani-kərimin verdiyi xəbərlər bu üslubun 

tamamilə əksinədir. Qur’an elə hadisələrdən xəbər verirdi ki, onların 

baş verməsi barədə azacıq belə, əlamət və nişanə yox idi. Üstəlik onun 

əksinə baş verəcəyini göstərən şahidlər vardı. 

İndi Qur’ani-kərimin xəbər verdiyi qeybi işlərdən bə’zilərini qeyd 

edirik ki, hamısı qeybi xəbərlərin bariz nümunələrindəndir. 

1-Məğlub olmuş Roma yenidən qələbə çalacaqdır 

Be’sətin 7-ci ilində bir növ müşrik və atəşpərəst olan İran ordusu-

nun müəyyən qədər tövhid əhli olub Allaha pərəstiş edən Roma ordu-

suna qələbə xəbəri Məkkəyə çatdı. Bu xəbərin gəlişi ilə müşriklərdən 

bir qrupu sevindi, onu yaxşı yerə yozaraq dedilər ki, İran bütpərəst-

lərinin Romanın Allaha pərəstiş edən ordusuna qələbə çaldığı kimi, biz 

Məkkə bütpərəstləri də Allaha pərəstiş edən Muhəmmədə qələbə 

çalacağıq. 

Belə bir fal Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in 

köməkçilərinin tə’sirlənib narahat olmalarına səbəb oldu. Bu zaman 

vəhy nazil olaraq “çox keçməz ki, Romanın məğlub olmuş ordusu 

yenidən qələbə çalar, İranın qələbə çalmış ordusu isə məğlub olar” – 
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deyə xəbər verdi. İlahi vəhy bu qələbənin 3-9 il ərzində baş verəcəyini 

bildirdi: 

  َسَيْغِلُبوَن َغَلِبِهْم َبْعِد مِّن َوُهم اْلَأْرِض َأْدَنى ِفي * الرُّوُم ُغِلَبِت

“Roma ordusu çuxur ərazilərdə məğlub oldular və onlar 

məğlubiyyətdən bir az sonra (yenidən) qələbə çalacaqlar.”
1

 

Qur’ani-kərim bu xəbəri elə bir vaxtda verirdi ki, xarici aləmdə 

romalıların iranlılara qələbə çalacağından azacıq belə əsər-əlamət və 

şahid yox idi. Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Məkkədə 

idi və zahirdə nə tərəflərin hərbi mövqeyindən, nə də döyüş sursat və 

iqtisadi potensialından xəbərdar deyildi. Döyüşün baş vermə yeri də 

Məkkədən minlərlə fərsəx uzaqda idi, məkkəlilər bundan tam xəbərsiz 

hala yaşayırdılar. Belə bir qeybi xəbərin qəti şəkildə verilməsi ilahi 

vəhydən başqa bir yolla mümkün ola bilməzdi. 

2-Qüreyş ordusu məğlub olacaq 

Hicrətin 2-ci ilində şirk və tövhid ordusu Bədr adlı yerdə qarşılaşdı. 

Bütün zahiri əlamətlər göstərirdi ki, təpədən-dırnağa qədər silahlanmış, 

silahın sayı və növü baxımından daha qüdrətli olan Qüreyş ordusu 

İslam ordusuna qələbə çalacaqdır. Məhz belə bir zamanda Peyğəmbəri-

əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) vəhyə istindən buyurdu: 

 الدُُّبَر َوُيَولُّوَن اْلَجْمُع َسُيْهَزُم

“Bu qrup məğlub olaraq qaçmağa üz qoyacaqlar.”
2
 

Təsadüfən Bədr günündə çox çəkmədi ki, İslam ordusu kafirlərdən 

70 nəfəri qətlə yetirib 70 nəfəri də əsir tutmaqla qələbə çaldı. 

3-Kafir Əbu Ləhəb öləcəkdir! 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) vəhyə istinadən xəbər 

vermişdi ki, mənim kafir əmim Əbu Ləhəb dünyadan gedəcək və 

cəhənnəmə vasil olacaqdır. Nə onun özü, nə də həyat yoldaşı mənə 

iman gətirməyəcəkdir. Qur’an bu barədə buyurur: 

 اْلَحَطِب َحمَّاَلَة َواْمَرَأُتُه * َلَهٍب َذاَت َناًرا َسَيْصَلى

“(Əbu Ləhəb) Tezliklə cəhənnəmə daxil olacaqdır. Onun həyat 

yoldaşı da odun daşıyandır (sözgəzdirən olmasına işarədir).”
1
 

                                                 
1

 
“Rum” surəsi, ayə: 2-3 

2
 
“Qəmər” surəsi, ayə: 45 
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Təsadüfən Əbu Ləhəb hicrətin 2-ci ilində müsəlmanların Bədr 

döyüşündəki qələbəsindən ağır tə’sirləndi, qəm-qüssə və qəzəbindən 

dözə bilməyib dünyadan getdi. 

Bu, Qur’ani-kərimin verdiyi qeybi xəbərlərdir ki, bu barədə qeyd 

etmək olardı. 

                                                                                                                   
1

 
“Məsəd” surəsi, ayə: 2-3 
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QUR’ANIN DİGƏR CƏHƏTLƏRDƏN MÖ’CÜZƏ 

OLMASI 

1-Qur’anın qanunçuluq cəhətdən mö’cüzə olması 

Qur’ani-kərimin mö’cüzə olmasını dərk etmək üçün digər bir yol 

da onun qanunlarını araşdırmaqdan ibarətdir. Bu tədqiqatda İslamın 

iqtisadi, ictimai və siyasi qanunlarını nəzərə almalıyıq. Təhsil almamış 

bir şəxs elə qanunlar gətirmişdir ki, insanın yaranışı və onun məslə-

hətləri ilə tamamilə uyğundur və heç bir əsr və zamanda tənqid oluna 

bilmir. O, zalımcasına sistem olan sələmçiliyi qadağan etdi ki, hazırkı 

əsrdə onun törətdiyi fəsad və təxribatları əyani olaraq görürük: bir dəstə 

insan öz var-dövləti ilə başqalarının varlığını tarac edir, borclu olan 

şəxsi vadar edir ki, (verdiyi) pulun qazancını (faizini) ödəsin – istər 

qazanc əldə etmiş olsun, istərsə də yox; istər işləmiş olsun, istərsə də 

işləməmiş olsun. Bu yolla bir dəstə rahatlığa, asayişə, firavanlığa 

çataraq eyş-işrətə qərq olur, digər bir dəstə isə sübhdən axşama qədər 

dişi-dırnağı ilə çalışsa da, öz həyatının sahibi, maliki də olmur. 

İslam dininin qumarı və şərabı haram, nəcisləri və çirkinlikləri 

qadağan etməsi həmişə cəmiyyətin məsləhətinədir. Habelə, onun digər 

qanunları da belədir. Bu da göstərir ki, Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu 

əleyhi və alih) bütün insan cəmiyyətlərinin mədəniyyəti ilə uyğun olan 

bu qanunları digər bir məqamdan (vəhy məqamından) əldə etmişdir. 

Əks halda belə bir dəqiqliyə, möhkəmliyə malik olmazdı. Hazırkı 

dövrdə nazirlər hey’əti müəyyən bir layihə üzərində çoxlu tədqiqatlar 

apardıqdan sonra onu Məclisə təqdim edir, Məclisin xüsusi komis-

siyalarında araşdırılır, müəyyən cəhətləri islah olunub düzəlişlər verilir, 

yenidən Məclisin özündə müxalif və müvafiqlərin çıxışından sonra 

qəbul edilib qüvvəyə minir. Daha sonra Məclisin özündə o qanunla 

müvafiq və müxalif olanların çıxışları dinlənildikdən sonra həmin 

qanun dəqiqlik nəzərindən kamal həddinə çataraq qəbul olunur. Amma 

çox keçmədən həmin qanunda müəyyən çatışmaz halların olması 

aşkara çıxır və bundan sonra həmin halları aradan qaldırmaq üçün ona 

müəyyən bəndlər əlavə edilir. Yenə də nəticə e’tibarı ilə onun natamam 

olması, kifayət etməməsi mə’lum olur və bir səsvermə ilə ləğv edilir. 
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Bu vəziyyəti nəzərə almaqla Qur’ani-kərimin sabit və möhkəm qanun-

ları Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in qeyb aləmi ilə 

əlaqəsinə dair şahid deyildirmi?! 

2-Qur’anın təbii elmlər cəhətdən mö’cüzə olması 

Şübhəsiz, Qur’ani-kərim əsla təbii elmlər kitabı deyildir və heç vaxt 

kimya, fizika və bu kimi sahələrdəki qanunları öyrətmək, yaxud me’-

marlıq və s. incəsənətləri tə’lim vermək üçün nazil olmamışdır. Lakin 

bununla eyni zamanda müəyyən hallarda bizi ilahi maariflərə, Allahın 

varlığına və yeganəliyinə, xüsusilə Onun elm və qüdrət kimi sifətlərinə 

doğru hidayət etmək üçün yaradılışla əlaqədar bir sıra məsələlərdən 

söhbət açır ki, hal-hazırda elmi tədqiqatçılar, ixtiraçılar, yeni texno-

logiya və elmlərin əsasını qoyanların hamısı tərəfindən qəbul olunur. 

Misal üçün, Qur’ani-kərim hər bir təbii varlığın cüt-cüt yara-

dılmasından söhbət açaraq buyurur:  

 َتَذكَُّروَن َلَعلَُّكْم َزْوَجْيِن َخَلْقَنا َشْيٍء ُكلِّ َوِمن

“Biz hər bir şeyi cüt yaratdıq ki, bəlkə xatırlayasınız.”
1

  

Bu ayədən Qur’anın təbiət aləmi barəsindəki agahlığını əldə etmək 

olar. Qur’ani-kərimin buyurduğu: 

 َتَرْوَنَها َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت َخَلَق
“O (Allah) asimanları görə biləcəyiniz sütunlar olmadan 

yüksəltdi”
2  - ayəsinə diqqət yetirməklə bu şərif kitabın xilqətə, səma 

cisimlərinə və onların asimanda (fəzada) asılı halda olmasına dərindən 

diqqət yetirdiyini başa düşmək olar. 

Bir daha xatırladırıq ki, Qur’an əsla təbii elmləri öyrətmək hədəfini 

izləmir, əksinə, o, xilqət aləmi ilə əlaqədar məsələləri irəli çəkməklə 

bizi qadir, misilsiz və yeganə Allaha doğru hidayət edir, bu məqamda 

bir sıra qanunları kəşf edir ki, müasir insanlar 14 əsr keçdikdən sonra 

onu əldə etmiş, çox güclü teleskopların vasitəsi ilə onların varlığından 

agah olmuşlar. 

Cahiliyyət dövründə yaşayan ümmi şəxs tərəfindən belə bir agahlıq 

və mə’lumatların verilməsi onun qeyb aləmi ilə olan əlaqəsini göstərir. 

                                                 
1

 “Zariyat” surəsi, ayə: 39 
2

 
“Loğman” surəsi, ayə: 10 
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3-Qur’anın ilahi maarif cəhətdən mö’cüzə olması 

“İlahi maarif” dedikdə məqsəd Qur’ani-kərimin Allah və Onun 

sifətləri, bərzəx və axirət aləmi, peyğəmbərlərin sifətləri barəsində irəli 

çəkdiyi bir sıra bəhslərdən ibarətdir. Bu kitab həmin bəhsləri o qədər 

dəqiq şəkildə irəli sürür ki, dünya fəlsəfələri çox çətinliklə onları dərk 

edə bilmişlər. 

Siz Qur’ani-kərimin müxtəlif yönlərdə bəyan etdiyi tövhid məsə-

ləsini məsihilərin üçlüyə e’tiqadı ilə müqayisə edin: bu üçlük məsələsi 

hələ də onların özləri üçün anlaşılmaz, müəmmalı qalmışdır. Çünki bir 

tərəfdən özlərini tövhidçi, yeganəpərəst hesab edir, digər tərəfdən də 

üçlüyə inanır, həm də iddia edirlər ki, Allahın yeganə olması üç olması 

ilə tam uyğundur, O, bir olmaqla eyni zamanda həm də üçdür, üç 

olmaqla eyni zamanda həm də birdir! 

Nəhayət, məsihilərin bu kimi maarifləri nəinki adi camaat, hətta 

onların alimləri üçün də anlaşılmaz, müəmmalı qalmaqdadır. Necə 

demək olar ki, bir şey eyni zamanda həm birdir, həm də çoxdur, həm 

birdir, həm də üçdür?! Siz bu yanlış təfəkkürün müqabilində Allahın 

yeganəliyi ilə əlaqədar olan Qur’an ayələrində dərindən təfəkkür edin. 

Belə ki, buyurulur: 

  ُهَو ِالَّا ِاَلَه اَل
“Ondan başqa heç bir mə’bud (ibadətə, pərəstişə layiq bir varlıq) 

yoxdur”; yaxud: 

 َاَحٌد اهلُل ُهَو ُقْل
“De, O, yeganə olan Allahdır.” 

Məsihilər deyirlər: “Allahın həqiqəti Ata Allahdan, Oğul Allahdan 

və Ruhul-Qudus Allahdan təşkil olunan bir gerçəklikdir.” Siz bu əqidə-

ni Qur’ani-kərim tə’limləri ilə müqayisə edin. Ümmi bir insan deyir: 

 َأَحٌد ُكُفًوا لَُّه َيُكن َوَلْم * ُيوَلْد َوَلْم َيِلْد َلْم
“O, heç vaxt doğmamış, doğulmamışdır və Onun üçün heç bir 

oxşar yoxdur.” 

Allah üçün necə övlad təsəvvür etmək olar, halbuki övladın həqi-

qəti budur: atanın bir hissəsi ana bətninə daxil olsun, onun varlığının 

bir hissəsi ilə tərkib tapsın və məhz bundan sonra övlad vücuda gəlsin?! 

Allah-taala barəsində belə puç fikirlər rəvadırmı?! Belə ki, Özündən bir 

hissəni ayıraraq həzrət Məryəmin bətnində qərar versin?! Həmin 

əqidəni bu barədə olan Qur’an ayələri ilə müqayisə edin. Belə ki, 

buyurulur: 
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 َوَلًدا َوَلا َصاِحَبًة اتََّخَذ َما

“O (Allah) heç vaxt Özü üçün həyat yoldaşı və övlad seçmə-

mişdir.”
1
 

4-Qur’anın əxlaq normaları cəhətindən mö’cüzə olması 

Qur’anın mö’cüzə cəhətlərindən biri də əxlaq qanunları, etika 

normalarıdır. Bu qanunlar elə olmalıdır ki, insanı hər iki dünyada əbədi 

səadətə, xoşbəxtliyə doğru hidayət etsin. Başqa sözlə desək, əxlaqi 

səciyyə və insani keyfiyyətləri onda dirçəltsin, nəticədə kamil bir insan 

olsun. Kamil insan o kəsə deyilir ki, maddi və mə’nəvi dünyanın hər 

ikisində inkişaf etsin və bu yönlərin hər ikisi eyni səviyyədə inkişaf 

edib irəliləsin. 

İndi kilsə əxlaqını və onun müqabilində yunan əxlaqını araşdırırıq. 

Bunların hər ikisi Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in 

dövründə kamil şəkildə rəvac tapmışdı. Kilsə əxlaqı maddi yönlərə əsla 

diqqət yetirmir, insanı tamamilə aspekt tərzinə, guşəneşinliyə, deyr-

lərdə və mağaralarda ibadətə də’vət edirdi. Evlənməyi məzəmmət 

olunan, subaylığı isə bəyənilən bir iş hesab edirdi. Belə bir əxlaqın 

insan vücudundakı təbii hisslərin nəzərə alınmamasından başqa bir 

nəticəsi yox idi. Bu əxlaq insanın bir qanadını (maddi qanadını) 

sındıraraq onun ağırlığını digər qanadına (mə’nəvi qanadına) salırdı. 

O əxlaqın müqabilində yunan əxlaqı insanı bacardıqca maddi həya-

ta də’vət edir, əxlaqi vəzifələri dünyəvi məqam, mal-dövlət əldə etmək 

üçün irəli sürür, “insan yaxşı işi yalnız buna görə görməlidir ki, bu 

yolla ona maddi qazanc gəlsin” deyirdi. Bu da hal-hazırda da qərb 

dünyasına hakim olan maddi yunan əxlaqıdır. Buna görə də qeyd 

olunan iki əxlaqdan heç biri insanı, onun üçün nəzərdə tutulan məqsədə 

çatdıra bilməz. 

Lakin İslam əxlaqı təbii ne’mətlərdən istifadəyə də’vət etməklə 

eyni zamanda, mə’nəvi yönləri də unutmamış, insanı bu iki hüdud 

arasında tərbiyə etmişdir. 

İslam əxlaqına deyilir ki, insan nə sırf maddi işlər üçün yaradıl-

mışdır ki, ləzzətdən başqa bir şey barəsində fikirləşməsin; nə də dünya 

işlərindən ayrılaraq sırf mə’nəvi işlər üçün yaradılmışdır. Əksinə, o, hər 

iki yöndən münasib şəkildə bəhrələnməlidir. Buna görə də insanı 

aspekt tərzindən, tərki-dünyalıqdan çəkindirməklə eyni zamanda onu 

işgüzar, faydalı fəaliyyətlərə də’vət etmişdir. Digər tərəfdən də hər bir 

                                                 
1

 “Cinn” surəsi, ayə: 3 
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yaxşı işə, özü də sırf maddi mənfəət əldə etmək üçün deyil, Allah üçün 

olan işlərə çağırmışdır. Müsəlmanların şüarı budur: 

 َحَسَنًة اآلِخَرِة َوِفي َحَسَنًة الدُّْنَيا ِفي آِتَنا َربََّنا
“Pərvərdigara, bizə dünyada da, axirətdə də yaxşılıq əta et!”  

5 - Məzmun və möhtəvasında təzadın olmaması cəhətdən 

Qur’anın mö’cüzə olması 

İnsan təkamül yolunu ötə bilən bir varlıqdır. O, tədrici olaraq nata-

mam vəziyyətdən kamal həddinə qədər irəliləyir. Buna görə də hər gün 

onun zehninə yeni-yeni fikirlər, layihələr gəlir. Bu gün nə iş görürsə, 

sabahı onun çatışmayan, nöqsanlı cəhətlərini dərk edir və onun 

tamamilə əksinə olan bir nəzər verir. Dünyada elə bir mütəfəkkir tap-

maq olmaz ki, özünün cavanlıqda irəli sürdüyü rə’y və nəzəriyyələrini 

yenidən mülahizə etməsin, onun əksini deməmiş olsun. Bu da insanın 

təkamüldə olduğunu sübuta yetirir. 

İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih) Qur’ani-kərimi ca-

maata 23 il ərzində və müxtəlif şəraitlərdə demişdir. O həzrət be’sətin 

ilk günlərində dediyi şeyləri eynilə ömrünün axırlarında da demişdir. 

Əgər bir insan sabit bir şəraitdə və qısa müddət ərzində bir kitab yazsa, 

bəlkə də onda baş verəcək ziddiyyətin qarşısını ala bilər. Lakin 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) təqribən 23 ildən ibarət 

olan uzun müddət ərzində, özü də müxtəlif şəraitlərdə: Məkkədə və 

Mədinədə, cihad və müharibələrdə onlarla vəzifə ilə belə, camaata elə 

bir kitab təqdim etmişdi ki, onun məzmun və möhtəvasının məcmu-

sunda azacıq belə təzad gözə dəymir. Qur’anın çox müxtəlif 

mövzularda – 500-dən artıq məsələ barəsində söhbət apardığını nəzərə 

alsaq, bu məsələnin əhəmiyyəti daha da aydın olur. Halbuki onda bir-

birinə zidd olan, təzadlı bir şey gözə çarpmır. Bu da göstərir ki, onu 

gətirən şəxs rübubi (ilahi) bir məqamdan kömək almış, qüdrətli bir 

varlığın vasitəsi ilə sapmalardan amanda qalmışdır. Qur’ani-kərim bu 

kimi mö’cüzə yönünə işarə edərək buyurur: “ 

 َكِثرًيا اْخِتاَلًفا ِفيِه َلَوَجُدوْا الّلِه َغْيِر ِعنِد ِمْن َكاَن َوَلْو اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفاَل
“De: Qur’an barəsində dərindən təfəkkür etməzlərmi?! Əgər bu 

Allahdan qeyrisinin tərəfindən olsaydı, onda mütləq çoxlu ixtilaflar 

tapardılar.”
1
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“Nisa” surəsi, ayə: 83 
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6-Qur’anın peyğəmbərlərin, əvvəlki qövmlərin əhvalat və 

tarixlərini bəyan etmək cəhətdən mö’cüzə olması 

Qur’ani-kərim tarix kitabı deyildir, amma keçmiş insanların, tayfa 

və qəbilələrin əhvalatlarını ibrət almaq məqsədi ilə xatırladır. Adəm, 

Nuh, İbrahim, Lut, Davud, Süleyman kimi peyğəmbərlərin əhvalat-

larını nəql edərkən elə gözəl şəkildə şərh edir ki, elmi prinsiplər və 

tarixi gerçəkliklər də onların məhz belə olduğunu tələb edir. Halbuki bu 

kimi ilahi şəxsiyyətlərin həyatını nəql edən Tovratda vəhy carçıları 

olan peyğəmbərlərə o qədər yaramaz sözlər deyilmişdir ki, insan onları 

eşidərkən əti ürpəşir! Görəsən Lut kimi bir ilahi peyğəmbərin iki dəfə 

(şərab içərək) sərxoş olması və hər dəfəsində də öz qızlarından biri ilə 

zina edərək hazırkı insanların nəslinin başlanğıcı olması rəvadırmı?!
1

 

Süleyman peyğəmbərin insanları bütpərəstliyə də’vət etməsi nə 

dərəcədə düzgündür?!
2

 

Görəsən, düzgün bir işdirmi ki, həzrət İsa su ilə dolu olan 8 xumu 

mö’cüzə ilə şəraba çevirsin?!
3

 Şübhəsiz, bu sualların cavabı mənfidir. 

Amma hazırkı Tövrat və İncil ilahi peyğəmbərlər barəsində bu kimi 

yaramaz işləri rəva bilir və onları, qeyd edilənlərdən də pisi ilə vəsf 

edir! 

Bu müqayisədən aydın olur ki, hazırkı Tövrat və İncillərdə çoxlu 

təhriflərə yol verilmiş, ilkin vəziyyətindən çıxarılmışdır. Həm də nəticə 

alırıq ki, Qur’ani-kərim əvvəlki səmavi kitablardan köçürülməmiş, əziz 

Peyğəmbərimiz (səlləllahu əleyhi və alih) onlardan əsla istifadə 

etməmişdir. Bu tarixi hadisələrin bəyanında ilahi vəhydən başqa heç bir 

mənbə yoxdur. 

                                                 
1

 Tövrat, sifri təkvin, fəsil 19, 32-37-ci cümlələr 
2

 Padşahların 1-ci kitabı, 1-ci fəsil 
3

 Matta incili, fəsil 17; Yuhənna incili, 2-ci fəsilə də müraciət olunsun. Halbuki 

Matta incilinin 11-ci fəslində şərabın haram olduğu aşkar buyurulur. 
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PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏM (SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ 

VƏ ALİH)-İN NÜBÜVVƏTİNİN DİGƏR DƏLİLLƏRİ 

İLƏ TANIŞLIQ 

Xatırladırıq ki, həqiqi peyğəmbərin yalançı iddiaçıdan seçilməsi 

üçün üç yol vardır:  

Birincisi budur ki, peyğəmbərin mə’cüzəsini omun haqq olması 

üçün bir dəlil və nişanə bilək. Bu da İslam Peyğəmbəri (səlləllahu 

əleyhi və alih)-in nübüvvəti barəsində qeyd olundu. 

İkinci yol budur ki, hər hansı bir peyğəmbər özündən sonrakı 

peyğəmbərin nübüvvətini aşkar olaraq demiş olsun. 

Üçüncü yol onun nübüvvətini qəti şəkildə bəyan edən dəlil və 

şahidlərdir. 

İndi ikinci yolu bəyan edirik. 

Əvvəlki peyğəmbərin özündən sonrakı peyğəmbərin nübüvvətini 
aşkar bəyan etməsi 

Şübhəsiz, bir peyğəmbər özündən sonrakı peyğəmbərin nübüvvə-

tini aşkar qeyd etsə və onu şəxsən və ya yalnız bircə nəfərə tətbiq olu-

nan əlamət və nişanələrlə müəyyən edərsə, təbiidir ki, sonrakı peyğəm-

bərin nübüvvəti sübuta yetəcəkdir. Bu məsələ İslam Peyğəmbəri 

(səlləllahu əleyhi və alih) barəsində o zaman aydın olar ki, Əbdüllahın 

oğlu və Haşim nəslindən olan ərəb bir peyğəmbərin nübüvvətinə dair 

Tövrat və İncildəki şahidləri araşdıraq. Bu şahidlər o qədər çoxdur ki, 

onların barəsində ayrıca bir kitab da yazmaq olar. Bizim alimlərimiz bu 

barədə çoxlu kitablar yazmışlar ki, onların içindən daha geniş olan iki 

kitabı qeyd edirik: 

1-Fəxrul-islamın yazdığı “Ənisul-ə’lam” kitabı; 

2-Hind alimlərindən birinin yazdığı “İzharul-həqq” kitabı. 

Bu iki kitabda Tövrat və İncilin İslam Peyğəmbəri barəsində 

verdiyi işarələrin məcmusu bir yerə toplanmışdır. Onlara müraciət 

etmək hər bir insaflı şəxsi İslam Peyğəmbərinin haqq və düz danışan 

olduğuna əmin edir. Biz bu işarələrin içində yalnız Yuhənna İncilinin 

müjdəsini qeyd edirik. Belə ki, həzrət İsa (əleyhis-salam) “Əhməd” adlı 

bir peyğəmbərin gəlişini aşkar şəkildə xəbər verir. 
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Bu İncilin 14-16-cı fəsillərini mütaliə etməklə aydın olur ki, həzrət. 

İsa (əleyhis-salam) belə deyirmiş: “Mən gedirəm və Farqliti sizin 

üçün göndərəcəyəm. Mən getməyincə o gəlməyəcəkdir.” 

Məsihi alimləri və İncil təfsirçiləri İslamın məsihilər arasında nüfuz 

edib sür’ətlə yayılmasının qarşısını almaq üçün bu kəlməni (Farqlit) 

Ruhul-qudusa təfsir etmişlər. Halbuki, Ruhul-qudusun gəlişi heç vaxt 

əvvəlki peyğəmbərin getməsi ilə şərtlənmir. Əksinə, məqsəd yeni bir 

peyğəmbərdir ki, onun gəlişi əvvəlki peyğəmbərin getməsi ilə şərtlənir. 

Buna görə də demək lazımdır ki, Farqlit – siryani dilində “bəyənilmiş” 

mə’nasını ifadə edən “Əhməd” kəlməsidir ki, lüğət alimlərindən bir 

çoxu da bunu təsdiqləmişlər. 

Şübhəsiz, həzrət İsa “Əhməd” kəlməsini dilinə gətirmişdir, lakin 

İncilin tərcüməçiləri onun “bəyənilmiş” mə’nasına olan ərəbcə adını 

(“Əhməd”) deyil, elə “bəyənilmiş” mə’nasına olan “Farqlit” kəlməsi 

kimi tərcümə etmişlər. Bu cəhətdən səhvə yol verilmişdir. 

Fəxrul-islam (İslamı qəbul edəndən sonra) öz kitabının müqəd-

diməsində yazır: Mən keşişlik məqamına çatmışdım, ali məqam bir 

yepiskop olan müəllimim tərəfindən çox sevilir, əzizlənirdim. Bir gün 

o dərsə getmədi və mənə əmr etdi ki, mədrəsəyə gedib şagirdləri onun 

xəstə olmasını deyəm. Mən bu vəzifəni yerinə yetirib onun yanına 

gəldim. Məndən soruşdu ki, şagirdlər nə barədə bəhs edirdilər?  

Mən dedim: – “Farqlit” kəlməsi barəsində bəhs edərək onu Ruhul-

qudus kimi təfsir etdilər. 

Müəllim dedi: – Məsihi tədqiqatçı alimlərindən başqa bir kimsə bu 

kəlmənin (həqiqi) mə’nasından agah deyildir. Bu, müsəlmanların 

peyğəmbəri olan “Əhməd” mə’nasınadır.” 

Sonra göstəriş verdi, xüsusi bir yerdə saxlanan və İslamdan qabaq 

yazılmış bir İncili onun üçün gətirdilər. O kitabda “Farqlit” kəlməsinin 

yerində “Əhməd” yazılmışdı.
1

 

ŞAHİDLƏRİN BİR YERƏ TOPLANMASI 

Hazırkı dövrdə müqəssir şəxsi tapmaq üçün mövcud şahid və əsər-

əlamətlərdən istifadə edirlər. Əsər-əlamət və nişanələrin hamısı bir 

yerə toplandıqda cani və müqəssirin kim olduğu tə’yin edilir. Bugünkü 

gündə biz də həmin yolla bir çox həqiqətləri kəşf edə bilərik. Bu, təkcə 

məhkəmə prosesinə məxsus deyildir. Bu yoldan istifadə edən ilk şəxs 

Roma qeysəri (padşahı) olmuşdu. Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi 

və alih)-in yazdığı məktub onun əlinə çatan zaman dərhal göstəriş 

verdi, bu Peyğəmbəri yaxşı tanıyan bir dəstə adamı saraya gətirdilər. 

                                                 
1

 “Ənisul-ə’lam”, 1-ci cild, səh.4 
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Təsadüfən o günlərdə başda Əbu Süfyan olmaqla bir dəstə adam ticarət 

məqsədi ilə Şama getmişdi. Onu dərhal saraya çağırdılar, Qeysər 

tərcüməçinin vasitəsi ilə ondan müəyyən suallar soruşdu, o da cavab 

verdi. Onların söhbətini aşağıda qeyd edirik: 

Qeysər: – Nübüvvət iddiası edən bu şəxsin yaxın adamları arasında 

(əvvəllər) nübüvvət iddiası edən bir kimsə olmuşdurmu? 

Əbu Süfyan: – Xeyr! 

Qeysər: – Onun yaxın adamlarından biri hakimiyyətdə olubmu? 

Əbu Süfyan: – Xeyr! 

Qeysər: – Bu şəxs nübüvvət iddiasından qabaq camaat arasında 

əmanətdarlıqla, düz danışmaqla məşhur idimi? 

Əbu Süfyan: – O, nübüvvət iddiasından 40 il qabaq bizim aramızda 

əmanətdarlıqla, paklıqla yaşamışdır. 

Qeysər: – Camaat arasında hansı qrup ona iman gətirmişdir? 

Əbu Süfyan: – Əksər hallarda cavanlar onun ətrafına yığışır. 

Qeysər: – O öz müxalifləri ilə müharibədə əksər hallarda qalib 

gəlir, yoxsa məğlub olur? 

Əbu Süfyan: – O bə’zən qalib gəlir, bə’zən də məğlub olur. 

Qeysər: – Ona inam gətirənlərdən bir kəs indiyə qədər imandan 

qayıdıbmı? 

Əbu Süfyan: – Xeyr! 

Bundan sonra Qeysər Əbu Süfyana dedi: – Sənin verdiyin cavablar 

düzdürsə, onda məni öz din və ayininə də’vət edən bu yazıçı Allahın 

peyğəmbəridir. Çünki sənin dediklərinin hamısı onun nübüvvətinin 

nişanəsidir. 

Mən əvvəldə fikirləşdim ki, o nübüvvəti öz ata-babalarından birinə 

təqlid edərək ünvanlamış, yaxud əldən getmiş hakimiyyətini yenidən 

qaytarmaq ünü ona sığınmışdır. Siz hər ikisini inkar etdiyiniz zaman 

aydın oldu ki, nübüvvət iddiasında belə bir məqsədləri yox imiş. 

“O, nübüvvət iddiasından 40 il qabaq bizim aramızda əmanətdar-

lıqla, paklıqla yaşamışdır” – deməyiniz göstərir ki, bu insan nübüvvət 

iddiasında da doğruçudur. Çünki 40 il ərzində camaata düz danışan bir 

şəxsin birdən-birə dəyişərək Allahın adından yalan sözlər deməsi 

mümkün deyildir. 

“Əksər hallarda cavanlar onun ətrafına yığışır” - deməyiniz də onun 

nübüvvət nişanələrindəndir. Çünki ilahi şəxsiyyətlərin ətrafını həmişə 

cavanlar tutur. 

“Müharibədə bə’zən qalib gəlir, bə’zən də məğlub olur”, həmçinin 

“onun köməkçilərindən heç biri öz dinindən dönməyibdir” - deməyin 

də onun nübüvvət nişanəsidir. Çünki peyğəmbərlər müharibədə bə’zən 

qələbə çalır, bə’zən də məğlub olurlar və ona iman gətirənlər də heç 

vaxt öz dinlərindən dönmürlər. 
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Əbu Süfyan onun hüzurundan çıxan zaman həqiqəti sadaladığından 

və bu işin Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in xeyrinə 

tamam olmasından çox tə’sirləndi.1 

Hazırkı əsrdə də Misir yazıçısı Seyid Məhəmməd Rəşid Rza “Əl-

vəhyul-Muhəmmədiyy” kitabında mövcud şahidləri bir yerə topla-

maqla onun risalətini sübuta yetirmişdir. Gələn bölmədə Peyğəmbəri-

əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in (öz iddiasında) düz danışan 

olmasını dəlil-sübutla isbat edən şahidləri qeyd edəcəyik. 

 

                                                 
1

 “Sireyi İbni Hişam”, 1-ci cild, səh.192-199, “Murucuz-zəhəb”, 2-ci cild, 

səh.279 
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DƏLİL VƏ ŞAHİDLƏRİN TOPLANMASI 

Həqiqi peyğəmbərin yalançı iddiaçıdan seçilməsi üçün son yol bir 

sıra şahidləri araşdırılmasıdır ki, bu da məsələni xətm edərək həqiqəti 

bəyan edəcəkdir. Çünki insan bir sıra şahidlər vasitəsi ilə həqiqətə 

ehtimal verib nail olur. 

İndi isə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) barəsində aşağıdakı 

şahidlər: 

1-Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in be’sətdən 

qabaqkı həyatı 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in be’sətdən qabaqkı 

həyatının araşdırılması onun nübüvvət iddiasında sadiq, düz danışan 

olduğunu sübuta yetirir. Çünki bu böyük insan 40 il ərzində camaat 

arasında paklıqla, düzgünlüklə məşhur olmuşdur. Hətta onu “Muhəm-

mədi Əmin” (Əmanətdar Muhəmməd) adlandırırdılar. Məkkə dağların-

dan gələn selin Kə’bəyə xəsarət vurub uçurtduğu zaman oranın tə’miri 

ilə əlaqədar dörd böyük qəbilə arasında kəskin ixtilaf yarandı. Hər 

qəbilə rəisi Həcərul-əsvədi öz yerinə qoymaq iftixarını özünə almaq 

istəyirdi. Bu zaman bir nəfər təklif etdi ki, bu işi Məscidul-həramın 

qapısından girən birinci şəxsə həvalə edək. Hamı razılaşdı və 

gözləməyə başladılar. Nəhayət həzrət Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və 

alih) oradan daxil oldu və razılıq səsləri ucaldı, hamılıqla dedilər ki, bu, 

əmanətdar şəxsdir, nə desə, qəbul edəcəyik. 

Həzrətin göstərişi ilə bir parça gətirdilər. Həcərul-əsvədi o parçanın 

arasına qoydular, qəbilə rəislərindən hər biri parçanın bir tərəfindən 

tutaraq qaldırdılar və Kə’bə divarının üstünə qoydular. Bundan sonra 

həzrət öz mübarək əli ilə Həcərul-əsvədi öz yerinə qoydu. Bununla da 

qəbilələr arasında qan axıdılmasının qarşısı alındı.
1

 

Şama səfərində bir nəfər Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-i 

bütə and verdiyi zaman həzrət buyurdu ki, mənim nəzərimdə ən mənfur 

şey bu bütlərdir. Uşaqlıq çağlarından e’tibarən bütə pərəstişə bu qədər 

nifrətlə yanaşması o həzrətin qeyblə əlaqəli olduğunu göstərir. 

                                                 
1

 
“Tarixul-xəmis”, 1-ci cild, səh.258 
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2-O, ümmi (təhsil almamış) bir şəxs idi 

Tarix şəhadət verir ki, Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) 

həyatı boyu heç kəsin yanında təhsil almamış, heç bir kitab mütaliə 

etməmiş, amma bununla belə, ağıl sahiblərinin ağlını heyrətə salan bir 

kitab gətirmişdi. Habelə, bir çox mövzular barəsində dediyi sözlər 

bütün tədqiqatçılar və ağıl sahibləri tərəfindən təsdiqlənmişdir. Şüb-

həsiz, səhrada dünyaya gələrək, boya-başa çatan bir şəxs qeybi yardım-

lar olmadan 500-dən artıq məsələ barəsində nəzər verə bilməzdi. Belə 

ki, hal-hazırda onun sözlərinin doğruluğu və əzəmətindən iynənin ucu 

qədər azalmamışdır. Bu barədə Hafiz deyir: 

Nigari mən ki, be məktəb nərəfto xət nəneveşt, 

Be ğəmzei, məs’ələ amuzi səd müdərris şod. 

Mənim nigarım ki, məktəbə getmədi, yazı yazmadı,  

Bir qəmzə ilə yüz müəllimə məsələ öyrədən – müəllim oldu. 

Sə’di isə deyir: 

Yətimi ke, naxande əbcəd dorost,  

Kitabxaneye həft millət beşod 

Əməlli-başlı bir əbcəd oxumayan bir yetim, 

Yeddi millətin kitabxanasının əsasını qoydu 

3-Onun tə’limlərinin tədqiqi 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in tə’limlərinin təd-

qiqi göstərir ki, camaatı özlərinə cəlb etmək məqsədi güdən və bu 

məqsədlə onlara eyş-işrət icazəsi verən, şəhvət və şəhvətpərəstlik kimi 

məsələlərdə əllərini açıq qoyan və bu yolla qafil insanları öz ayininə 

cəzb etmək istəyən yalançı iddiaçıların əksinə olaraq, o həzrət belə işlər 

görməmişdir. Bu məsələ İranda babçılıq və bəhailiyin, Hindistanda 

qadiyaniliyin saxta ayinlərinə müraciət edildikdə daha da aydınlaşır. 

Onlar insanları, cüzi miqdar cərimə ödəməklə günah işlətmələrinə 

icazə verir və onları bu barədə tam azad qoyurlar. Onlar doqquz misqal 

qızıl verməklə haram (qanunsuz) cinsi yaxınlığa (zinaya) icazə verir və 

bu çirkin işi maneəsiz hesab edirlər.
1

 Buna əsasən, imkanlı adamlar bu 

yolla öz nəfsani istəklərinə nail olur, eyni zamanda “dindar” da hesab 

olunurlar! 

Qadiyani ayini İngiltərənin Hindistana istilaçılıq illərində yara-

dılmışdır. Onun ardıcılları istismarçı ingilis dövlətinin nəzərini cəlb 

etmək üçün cihadı qadağan, ləzzətli həyatı və əsarəti rəsmiyyətə qəbul 

etmişdir. Halbuki İslam tə’limlərində iffətə, namusa zidd olan qeyri-

                                                 
1

 “Hüdud və əhkam” məcmuəsi 
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məhdud şəhvətpərəstliyin qarşısı alınmış, zalımın əleyhinə qiyam 

etmək ümumi bir vəzifə kimi təqdim edilmişdir. 

4-Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in hərbi 
qanunlarının tədqiqi 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in müharibələr 

zamanı hərbi qanunlarının mütaliə və tədqiq edilməsindən aydın olur 

ki, o həzrət heç vaxt makyavel siyasətindən – məqsəd vasitəni doğrul-

dur – siyasətindən istifadə etməmişdir. O, düşməni belə sudan məhrum 

etmirdi. Xeybər müharibəsində qalaların su yolu çobanların əlində 

olduğu halda suyu onların üzünə bağlamırdı.
1

 Onun hərbi göstə-

rişlərində belə qeyd olunur: “Allahın adı ilə müharibə edin, yaralıları 

öldürməyin, sizə arxa çevirib qaçanları tə’qib etməyin, qadınlar və 

yaşlılarla yaxşı rəftar edin”. 

O həzrət heç vaxt düşmənin sularına zəhər qatmır, mal-heyvan və 

ağaclarına xəsarət vurmurdu. Bu tə’limlər incə bir ruhi məsələni 

çatdırır: o həzrət qüdrətə, hakimiyyətə çatmaqla eyni zamanda insani 

prinsipləri, fəzilət və keyfiyyətləri unutmamış, öz qələbəsini insa-

niyyətə zidd olan əməllərlə əldə etməmişdir. 

5-Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in dostlarının və 

köməkçilərinin vəziyyətinin tədqiqi 

İnsanın dostu və onu sevən şəxs müəyyən qədər onun ruhiyyəsinin, 

kamal və ya rəzalətlərinin göstəricisi ola bilər. Çünki yaxşı insanlar 

yaxşıların, pislər də pislərin ətrafına dolanır. Camaat arasında deyildiyi 

kimi, “imamzadənin məqam və mövqeyini onun ziyarətçilərindən 

tanımaq olur.” 

Biz Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in köməkçilərinin 

vəziyyətlərini tədqiq edərkən görürük ki, onun ətrafını Əli, Salman, 

Əbuzər, Miqdad və s. kimi təqva və ədalət baxımından misilsiz olan 

pak qəlbli insanlar tutmuşdular ki, hər biri insaniyyət və əxlaqi 

keyfiyyətlərin bariz nümunələri idi. 

Nəuzu billah, əgər Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) 

yalandan peyğəmbərlik iddiası etsəydi, təbiidir ki, belə insanları tərbiyə 

etməyə müvəffəq olmaz, belə insanlar da onun ətrafına yığılmazdı. 

Bu kimi şahidlər göstərir ki, İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və 

alih) Allah tərəfindən göndərilmişdir, onun dediyi şeylər vəhy 

məqamından əldə olunur. 

                                                 
1

 
“Sireyi İbni Hişam”, 1-ci cild, səh.424-425 
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Bu hissə ilə bizim Allahşünaslıq, Allahın sifətlərini və Peyğəmbəri 

tanımaqla əlaqədar bəhsimiz sona çatdı. İndi görək Peyğəmbərin 

xilafət və canişinliyi məsələsi necədir. Bu da sonrakı bölmənin 

mövzusunu təşkil edir. 
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XİLAFƏT VƏ İMAMƏT 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in canişini və xəlifəsi 

məsələsi ilə əlaqədar müsəlmanlar iki dəstəyə bölünmüşdür. Bu 

dəstələrdən hər biri onu müəyyən yollarla izah edir, onun əsasında 

xəlifəni tə’yin və daha sonra o həzrətdən sonrakı xəlifənin üzərinə 

tə’kid edirlər. Biz hər iki nəzəriyyəni qeyd etdikdən sonra bu barədəki 

öz fikrimizi əsaslandıracağıq. 

BİRİNCİ NƏZƏR: XİLAFƏT ADİ BİR MƏQAMDIR 

Şübhəsiz, Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) öz 

dövründə hökumət təşkil etmişdi. O, ölkənin təhlükəsizliyini bərqərar 

edir, məntəqənin ehtiyac duyduğu şeyləri tə’min edir, cani və müqəs-

sirlər barəsində ilahi hökmləri icra edirdi. Başqa sözlə desək, o həzrətin 

təşkil etdiyi hökumətin hərbi, siyasi, iqtisadi və s. yönləri var idi və 

onun vəfatından sonra da bir nəfər bu hədəfləri yerinə yetirmək üçün 

hakimiyyətdə olmalı idi. Buna görə də xəlifədə ölkənin hərbi, siyasi və 

iqtisadi məsələlərini idarə etmək üçün ləyaqət, bacarıq və tədbirdən 

başqa heç bir şərt lazım deyil. Belə bir şəxsi İslam ümmətinin özü seçə 

bilər. 

İKİNCİ NƏZƏR: XİLAFƏT NÜBÜVVƏT VƏZİFƏLƏRİNİN 

DAVAMIDIR 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) birinci hissədə qeyd 

olunan işləri görməkdən əlavə, digər işləri də öhdəsinə almışdı: 

a) Qarşıya çıxan mövzuların hökmünü bəyan etmək; 

b) Qur’ani-kərimi təfsir etmək; 

q) İslam ümmətində irəli çıxan sualları cavablandırmaq; 

d) İslam dinini müxaliflərin yaratdığı şübhələrdən qorunub-saxla-

maq; 

e) Rütbə cəhətindən Peyğəmbərdən və mə’sum imamdan sonra 

gələn insanları tərbiyə edib yetişdirmək. 

Bu və yuxarıda qeyd olunan sair vəzifələrin yerinə yetirilməsi iş 

bacarığı və tədbirçilikdən əlavə, bir sıra şərtləri və imkanları da tələb 

edir ki, bunlar ilahi inayət olmadan mümkün deyildir. 
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Bu kimi işləri idarə edən bir şəxs çox genişmiqyaslı elm və 

mə’lumatlara sahib olmalıdır ki, İslam ümmətinin müxtəlif sahələrdəki 

ehtiyaclarını, o cümlədən halal-haramı bəyan etmək, Qur’an ayələrinin 

təfsiri, müxtəlif sualları cavablandırmaq, irad və şübhələri tənqid edib 

və aradan qaldırmaq kimi ehtiyacları da tə’min edə bilsin. 

Belə bir elmə malik olmaqdan əlavə, günah və xətadan pak-pakizə 

olan ismət məqamına da malik olmalıdır ki, bu vəzifələrin öhdəsindən 

layiqincə gələrək, onları icra edə bilsin. Belə bir insanın tərbiyə olun-

ması – Peyğəmbər kimi – ilahi inayətdən başqa bir yolla mümkün 

deyildir. Eləcə də onun tanınması Allah tərəfindən təqdim edilmədən 

qeyri-mümkündür.  

Belə olan halda xilafət barəsində “seçki” və ya “tə’yin olunma” adlı 

iki nəzəriyyə yaranır. Xilafəti hazırda müxtəlif ölkələrdə mövcud olan 

rəsmi məqamlar dərəcəsinə qədər aşağı endirərək onlardan, prezident-

lərdən və baş nazirlərdən tələb olunan həmin vəzifələri tələb edənlər 

xəlifədə nə genişmiqyaslı elm və mə’lumatı, nə də günah və xəta 

qarşısında toxunulmazlığı – isməti şərt bilmirlər. Ona həvalə edilən 

işlərdə tədbirçilik, müdiriyyət və iş bacarığından başqa heç bir şeyi 

lazım və vacib bilmirlər. Buna görə də xilafəti seçki yolu ilə olan bir 

məqam kimi qələmə verirlər. 

Amma bir qrup isə belə deyir: Düzdür ki, Peyğəmbər (səlləllahu 

əleyhi və alih)-in vəfatından sonra nübüvvət yolu bağlanmışdır, heç bir 

şəriət, ayin və din gəlməyəcək, heç bir şəxsə vəhy nazil olmayacaqdır. 

Amma Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in vəzifələri həmişə 

davam edir. Bu vəzifələri yerinə yetirəcək bir şəxsin ümmət arasında 

olması vacibdir. Əks halda, İslam ümməti heç vaxt təkamülün zirvəsinə 

yüksələ bilməz. Çünki ümmət həmişə Qur’an təfsirinə, halal-haramın 

bəyan olunmasına ehtiyac duymuşdur. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və 

alih)-in özü də bütün hala-haramı, ilahi hökmləri ümmətin Qur’an 

təfsirindən ehtiyacsız olacağı səviyyədə bəyan edə bilməmişdir. Məhz 

buna görə də (islamda yaranan) 72 firqənin hamısı (özünün haqq 

olmasına dair) Qur’andan dəlil-sübut gətirirlər. Çünki, Qur’anın həqiqi 

təfsirçisinə müraciət etmirlər. 

İslam ümməti üçün daim suallar irəli çıxır. Peyğəmbəri-əkrəm 

(səlləllahu əleyhi və alih) həyatda olan zaman onlara özü cavab verirdi. 

O həzrətin vəfatından sonra da bir şəxs bu işi davam etdirməli idi. 

Hamımız bilirik ki, qərəzli, dinsiz insanlar daim şəkk-şübhə yaratmaq, 

İslam dininə irad tutmaq məqamındadırlar. Peyğəmbəri-əkrəm 

(səlləllahu əleyhi və alih) öz həyatında bu şübhələrə cavab verirdi. Bu 

iş heç vaxt dayandırılmamalı, İslam ümməti bu feyzdən məhrum 

qalmamalı idi. Digər tərəfdən, bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi Allah 

tərəfindən insanların ixtiyarına verilən bir sıra imkanlar olmadan müm-
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kün deyildir. Buna görə də imam Allahın mərhəmət etdiyi bir şəxs 

olmalıdır və təbiidir ki, Allah onu tərbiyə və cəmiyyətə təqdim 

etməlidir. 

Bu bəyanla aydın olur ki, imamət ilahi bir məqamdır və yalnız 

Allah tərəfindən tə’yin olunmalıdır. 

ÜMMƏTİN SEÇKİSİ VƏ İCTİMAİ MƏSLƏHƏTLƏR 

Yuxarıdakı iki nəzəriyyədən birinin seçilməsi zamanı bir sıra 

məsələləri araşdırmalıyıq. Onlar bundan ibarətdir ki, görəsən, ictimai 

məsələlər İmamın Allah tərəfindən tə’yin edilməsinimi, yoxsa camaat 

tərəfindən seçilməsini tələb edirmi? Burada həm Peyğəmbəri-əkrəm 

(səlləllahu əleyhi və alih)-in sağlığında, həm də vəfatından sonra 

mövcud olan iki məsələyə diqqət yetirmək lazımdır:  

ÜÇLÜK TƏŞKİL EDƏN TƏHLÜKƏLƏR 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in həyatında, eləcə də 

o həzrətin vəfatından sonra üçlük təşkil edən təhlükələr İslam dinini 

təhdid edirdi. Onun bir tərəfi İran imperatorluğu idi. Çünki, Xosrov 

Pərviz belə bir qüdrətin yaranmasından ciddi narahatlıq hissi keçirmiş, 

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in məktubunu cırmış və 

Yəməndəki valisinə yazmışdı ki, nübüvvət iddiası edən bu şəxsi tutub 

mənim sarayıma göndər.
1

 

Bu təhlükənin digər biri də Ərəbistan yarımadasının şimal tərəfində 

– Şamda idi. Qeysər tərəfindən tə’yin olunan şəxslər orada hakimiy-

yətdə idi. Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in sağlığında 

şimalda olan bu qüdrətlərlə iki dəfə hərbi toqquşma baş vermişdi. 

Birincisi hicrətin 7-ci ilində baş verən “Mutə” müharibəsi, digəri isə 9-

cu hicri ilində baş verən “Təbuk” müharibəsi idi. Şübhəsiz, bu yaralı 

düşmən İslamın köksünə öldürücü zərbə endirmək üçün pusquda 

dayanmışdı ki, Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in 

vəfatından sonra Mədinəni öz hədəfinə çevirsin. 

Sonuncu təhlükə isə Mədinənin daxilində və ətraf məntəqələrində 

yerləşən münafiqlər – daxili casuslar idi. Daxili iğtişaşlar və bir çox 

maneçiliklər onların tərəfindən icad edilirdi. Onlar daim fürsət 

gözləyirdilər ki, özlərinin sair həmfikirləri ilə əlbir olaraq İslamın 

köksünə öldürücü zərbələr endirsinlər. 

Görəsən, rəva idimi ki, Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və 

alih) daim İslam dinini və müsəlman cəmiyyətini təhdid edən bu üç 

                                                 
1

 
“Əl-isabə”, Bazanın tərcümeyi-halı 
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təhlükəni müşahidə etdiyi bir halda müsəlmanlar üçün heç bir rəhbər 

tə’yin etməsin və onları öz başlarına buraxsın?! 

Şübhəsiz, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) müsəlmanların 

vəziyyətinin bu yönünü nəzərə almaya, onlara e’tina etməyə bilməzdi. 

Çünki düşmənlə mübarizə aparmaq üçün hər şeydən əvvəl agah, 

tədbirçi bir rəhbərə ehtiyac duyulur ki, onun düzgün, müdrik tədbir-

çiliyi hamı tərəfindən qəbul olunsun. Həmin şəxs Allah tərəfindən 

tə’yin olunmasaydı, bu iş mümkün olmayacaqdı. Əgər bundan qeyri 

yollarla tə’yin olunsaydı, şübhəsiz, müvafiq-müxalif dəstəsi yaranacaq 

və bu da müsəlmanların vəhdətini pozaraq onları düşmən qarşısında 

zəiflədəcəkdi. 
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İMAMƏT VƏ CANİŞİNLİYİN TƏ’YİN EDİLMƏSİ 

Ərəblərin Məkkə-Mədinə mühitindəki, hətta bütünlükdə Ərəbistan 

yarımadasındakı həyatı qəbilə-tayfa həyatı şəklində idarə olunurdu. 

Tayfa bir neçə qəbilədən yaranırdı. Belə bir həyatda hamı qəbilə 

başçısına tabe olurdu, heç kimin müstəqil nəzəri, fikri istiqlaliyyəti yox 

idi. Qəbilə və tayfa başçısı hər nə desəydi, hamı onu qeydsiz-şərtsiz 

qəbul edərək itaət edirdi. Buna əsasən, Mədinə və onun ətraf məntə-

qələri kimi yerlərdə bütün qərarlar qəbilə başçılarından olan 10 nəfərin 

əlində idi. Görəsən, Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in 

cəmiyyətin məsləhət və mənafeyini 10 nəfərə, yaxud ondan çox adama 

həvalə etməsi doğru iş olardımı?! Əgər o günlərdə bütün ümmət 

arasında qərar qəbul etməyə qüdrət və qərarda azadlıq olsaydı, onda 

demək olardı ki, ümmət müşavirə yolu ilə ən layiqli adamı rəhbər seçə 

bilər. Lakin üzvlərinin qərar qəbul etməyə qüdrəti olmayan və qərar 

qəbul etməyin nəzərə çarpmayacaq dərəcədə azlıqda olan bir dəstə 

adamın əlində olduğu bir cəmiyyətdə şura (məşvərət) məsələsi və ən 

səlahiyyətli şəxsin seçilməsi qeyri-mümkündür. 

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in özünün də imamət barə-

sindəki nəzəri seçki yolu ilə deyil, (Allah tərəfindən) tə’yin əsasında 

olmuşdur. Çünki o dövrdəki qəbilə başçılarından biri özünün iman 

gətirəcəyini o həzrətdən sonra ümmətə rəhbərliyini ona verilməsini şərt 

etdiyi zaman Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) buyurdu: 

 اءَ شَ ي ََثَ يَْحَ َهَ عَ ضَ ي ََللاَ َل َا ََرَ مَْْلَ اَ 

“Bu iş (imamət və xilafət) Allahın ixtiyarındadır, hər kəsi məsləhət 

görsə, ona həvalə edər.”
1

 

QƏDİR HADİSƏSİ 

İctimai hadisələrin inkişafı da sübut edirdi ki, ümmətin məsləhəti 

rəhbər seçkisini onların özünə həvalə etməkdə deyil, imamın (Allah 

tərəfindən) tə’yin edilməsindədir. Bu məsələ əməl məqamında da 

sübuta yetmişdi: Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) hicrətin 

10-cu ilində “Vida həcci”ndən qayıtdığı zaman Cöhfənin yaxınlığında 
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 “Sireyi nəbəvi”, İbni Hişam, 2-ci cild, səh.424-425 
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– Qədir-Xum adlı bir yerdə göstəriş verdi ki, karvan dayansın, Allahın 

onun öhdəsinə qoyduğu böyük ilahi bir vəzifəni yerinə yetirsin. 

İraqlıların, misirlilərin və mədinəlilərin ayrıldığı bu yerdə minbər 

düzəldildi. O həzrət minbərə çıxaraq xütbə söylədi, Allaha həmd-səna 

etdikdən sonra buyurdu: “Yaxın zamanlarda mən sizin aranızdan 

gedəcəyəm. Sizin aranızda iki dəyərli və ağır əmanət qoyuram: Biri 

Allahın kitabı, digəri isə mənim Əhli-beytimdir.” (Sonra buyurdu:) 

“Mən sizin malınıza və canınıza özünüzdən artıq ixtiyar sahibi 

deyiləmmi?!” Təsdiq səsləri hər yerdən ucaldığı zaman həzrət buyurdu:  

اف  هَ َم ْول هَ َك ْنتَ َم نَْ هَ َم نََْو الَ َا للَّه مَََّم ْول هَ َع ل يَ َذ  َع اد اهَ َْمنَ َع ادَ َوَ َو ال 
“Mən hər kəsin mövlasıyamsa, bu Əli də onun mövlasıdır! Pər-

vərdigara! Onu sevənləri sev, onunla düşmən olanlarla düşmən ol!” 

Bu cümlədəki “mövla” kəlməsindən məqsəd əvvəlki cümlədə 

deyilən “canlara və mallara hamıdan artıq ixtiyar sahibi” olmaqdır. 

Yə’ni Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in camaata qarşı 

malik olduğu ixtiyar sahibliyi vəfatından sonra da Əliyyibni Əbi 

Talibdə təmərküzləşib təcəssüm edirdi. Bir şəxsin başqa bir insanın 

mal-dövlətinə və canına olan ixtiyar sahibliyi – ilahi vilayətdən başqa 

bir şey deyildir. Belə bir vilayət məqamına malik olan şəxsin əmr və 

nəhy etməklə əlaqədar haqqı vardır: hamı ona tabe olaraq itaət 

etməlidir. Hamının itaət etməsi vacib olan belə bir məqam – Qur’anda 

işarə edilən ulul-əmr məqamıdır. Belə ki, buyurulur: 

 ِمنُكْم األْمِر َوُأْوِلي الرَُّسوَل َوَأِطيُعوْا َهالّل َأِطيُعوْا ...
“Allah itaət edin, Rəsula və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaət 

edin!”
1

 

Fərman (əmr) sahibi olan insan elə İslamın hakimi, Peyğəmbər 

(səlləllahu əleyhi və alih)-in xəlifəsi (canişini) və müsəlmanların 

rəisidir ki, ona itaət edilməlidir. 

QƏDİR HƏDİSİ HƏR BİR ƏSRDƏ MÜTƏVATİRDİR! 

Qədir hədisi hər bir əsrdə sinəbəsinə nəql olunmuş, sonradan alim-

lər onu öz kitablarında qeyd etmişlər. Səhabə əsri olan birinci əsrdə 

110-dan artıq səhabə, tabein əsri olan ikinci əsrdə isə 90 tabein onu 

nəql etmişdir. Alimlərin və yazıçıların əsri olan 3-cü əsrdən e’tibarən 

hazırkı əsrə qədər 360 nəfər onu öz kitabında nəql etmiş
2

 və onun Pey-

ğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) tərəfindən deyilməsini təsdiqləmiş-
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 “Nisa” surəsi, ayə: 59 
2

 
“Əl-qədir”, 1-cü cild, səh. 151 
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lər.
1

 Bəlkə də İslam hədisləri arasında təvatür baxımından ona çata 

biləcək bir hədis tapmaq olmaz. Hələ bunlar sünnülərin nəql etdiyi 

hədislərdir. Şiələrin nəql etdiyi mənbələri də ona əlavə etsək, bu 

hədisin mövqeyi ən yüksək təvatür həddində olacaqdır. 

Bura qədər Əli (əleyhissalam)-ın xilafətini Qədir hədisinin vasitəsi 

ilə isbat etdik. Amma digər mə’sum imamlara gəldikdə isə, onların hər 

biri özündən əvvəlki imamın vasitəsi ilə tə’yin olunur. Bu barədə mə’-

sum imamlarımızdan gəlib çatan rəvayətlər “Üsuli-kafi”nin həcc böl-

məsində, eləcə də “İsbatul-hudat bil-bəyyinati vəl-mö’cizat” kitabında 

cəm olunmuşdur. Bu hədislər barəsində əlavə mə’lumat almaq 

istəyənlər qeyd etdiyimiz iki kitaba müraciət edə bilərlər. 

İmam Əli (əleyhis-salam)-ın vəfatı ilə 11 imamın hər biri digə-

rindən sonra imamət və xilafət işini öhdəsinə almışdır. Onların hər 

birinin imaməti Allah tərəfindən tə’yin olunmuşdur. Onların hər birinin 

tərcümeyi-halını “Sireyi pişvayan” kitabından mütaliə edə bilərsiniz. 

                                                 
1

 
“Əl-qədir”, 1-ci cild, səh.60 
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MƏAD 

İnsanın məadı, yə’ni öldükdən sonra bir daha həyata qayıtması 

bütün səmavi din və şəriətlərin danılmaz prinsiplərindən biridir. Heç 

bir şəriət bu məsələni irəli çəkmədən “şəriət” adlandırıla bilməz. 

Məadın vacib olmasının sübut dəlilləri burada sayıla biləcəyindən 

olduqca çoxdur. Biz burada iki dəlili qeyd edirik: 

Məad – həyatın hədəfidir 

Hər bir insan bu dünyada müəyyən mərhələləri arxada qoyduqdan 

sonra kamal mərhələsinə çatır, bilikli, qüdrətli bir insan şəklinə düşür. 

Əgər ölüm həyatın sonu olsaydı, onda onun yaranışı da əbəs, batil və 

bihudə bir iş olardı. Halbuki əbəs və batil işlər Allaha rəva deyildir. 

İnsanın məad məsələsi olmadan xəlq edilməsi üzərində müəyyən 

naxışlar olan və sonra sındırılaraq bir tərəfə tullanan kuzəyə oxşayır. 

Əgər kuzə düzəldən insan belə bir əbəs iş görmürsə, onda hikmət 

cəhətindən (müqayisəedilməz dərəcədə) üstün olan Allah əcəl daşı ilə 

insanın ömür şüşəsini elə sındırmamalıdır ki, artıq onun qalmasına heç 

bir ümid olmasın. Qur’ani-kərim bu bürhana işarə edərək buyurur:  

 ُتْرَجُعوَن َلا ِإَلْيَنا َوَأنَُّكْم َعَبًثا ْقَناُكْمَخَل َأنََّما َأَفَحِسْبُتْم
“Yoxsa belə güman edirsiniz ki, Biz sizi əbəs yerə, hədəf olmadan 

yaratmışıq və siz Bizim dərgahımıza doğru qaytarılmayacaqsınız?!”
1
 

 

                                                 
1

 
“Mu’minun” surəsi, ayə: 115 
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MƏAD – ALLAH-TALANIN ƏDALƏTİNİN 

BƏYANÇISIDIR 

Şübhəsiz, insanlar bu dünyada müxtəlif şəraitlərdə yaşayıb həyat 

sürürlər. Bə’ziləri ədalətli, xidmətçi və vəzifəsini tanıyan, bə’ziləri isə 

zülmkar və öz nəfsani istəklərinin tə’min etməkdən başqa bir hədəf və 

məqsədləri olmayan insanlardır ki, nə bir qanunu rəsmiyyətə tanıyır, nə 

də öz istəkləri üçün bir hədd-hüdudun olduğunu qəbul edir. Üçüncü bir 

dəstə isə bə’zən birinci, bə’zən də ikinci dəstədən olanlar kimi həyat 

sürürlər. Əgər ölüm bütün insanların həyatının sonu və insani vəzifə-

lərini tanıyanların taleyi qanun pozanlarla eyni bir səviyyədə olsaydı, 

onda bu iş Allahın ədaləti ilə uyğun olmazdı. Allah-taalanın ədaləti 

tələb edir ki, bu iki qrupun vəziyyəti eyni olmasın və onların arasında 

müəyyən fərqlər olsun. Bu fərqlər dünya həyatında mövcud olmadı-

ğından, təbiidir ki, digər bir aləm olmalıdır. Qur’ani-kərim məadın bu 

dəlilinə işarə edərək buyurur: 

 َتْحُكُموَن َكْيَف َلُكْم َما * َكاْلُمْجِرِمَين اْلُمْسِلِمَين َأَفَنْجَعُل
“Yoxsa Biz təslim olub vəzifələrini tanıyanları qanunu pozan 

cinayətkarlarla bir səviyyədə qərar verəcəyik?! Necə mühakimə 

edirsiniz?!”
1
 

Əgər ölüm həyatın sonu olsaydı, insanın yaranışı əbəs və puç bir iş 

olardı. İnsanın bu dünyada yaranaraq bir neçə gün yaşayışı hədəfin özü 

ola bilməz. Hikmət sahibi olan Allahın, fe’l və işlərinin hikmətsiz, 

hədəfsiz olması qeyri-mümkündür – bu hədəfin məxluqunn özünə aid 

olsa da. 

Bu iki cəhətə görə – həm həyatın hədəfini göstərməsi, həm də 

Allahın ədalətli olduğunu bəyan etməsinə görə məad barədə tədqiq 

etmək lazımdır. 

MƏADIN MÜMKÜNLÜYÜ DƏLİLLƏRİ 

İnsanın yeni bir həyata qayıtması elmi və fəlsəfi prinsiplərə əsasən, 

tamamilə mümkün olan bir məsələdir. Çünki: 

                                                 
1

 “Qələm” surəsi, ayə: 35-36 



 

 

80...................................................................“Tovzihul-məsail” risaləsi 

Əvvəla, Lavaziyənin kəşf etdiyi qanuna əsasən, dünyanın maddəsi 

heç vaxt məhv olub aradan getmir, sadəcə zahiri quruluşu dəyişir, onun 

əsli və kökü isə qorunub saxlanır. Buna əsasən, ölən insanların zahiri 

forması dəyişir, lakin onu təşkil edən maddələr müxtəlif şəkillərdə – 

torpaq, qaz kimi qorunub saxlanır. Bu da yeni həyata qayıdışın əsas 

maddəsindən ibarətdir. 

İkincisi, Madam Kuri isbat etmişdir ki, “maddə ilə enerjinin 

arasında fasilə çox azdır, maddə daim enerjiyə çevrilir, dünyada 

mövcud olan bütün enerjilər qorunub saxlanır.” Bu kimi danılmaz 

prinsipə əsasən insanın enerji formasına düşən bu dünyadakı heç bir iş, 

əməl və hərəkətləri itmir, hamısı tamamilə qorunub saxlanır. Buna 

əsasən, insanın öz əməl və hərəkətlərini digər bir aləmdə görə bilməsi 

“enerjinin saxlanma qanunu”na əsasən, mümkündür. 

Bunlardan əlavə, Qur’ani-kərim məadın mümkünlüyü barədə aydın 

bir dəlilə istinad edir. Onun nəql olunması bir e’tiraz və iki cavabdan 

təşkil olunan bir ayənin məcmusundan ibarətdir. O ayə aşağıdakıdır: 

 مََّلُك َيَتَوفَّاُكم ُقْل * َكاِفُروَن َربِِّهْم ِبِلَقاء ُهم َبْل َجِديٍد َخْلٍق َلِفي َأِئنَّا اْلَأْرِض ِفي َضَلْلَنا َأِئَذا َوَقاُلوا

 ُتْرَجُعوَن َربُِّكْم ِإَلى ُثمَّ ِبُكْم كَِّلوُ الَِّذي اْلَمْوِت
“Və dedilər: Biz öldükdən, bədən üzvlərimiz yerdə çürüyüb 

dağıldıqdan, itib-batdıqdan sonra bir daha bu dünyaya 

qaytarılacağıqmı?!” Əslində onlar öz Pərvərdigarları ilə 

görüşəcəklərinə kafir olub inkar etdilər. De: Sizin canınızı almağa 

mə’mur olan mələk – ölüm mələyi canınızı alacaq və sonra 

Pərvərdigarınıza doğru qaytarılacaqsınız.”
1
 

İZAH:  

Bu ayə bir e’tiraz və iki cavabdan ibarətdir. Qur’ani-kərimin 

məadın mümkünlüyünə dair istidlal üslubu o zaman aydın olur ki, 

ayənin hər üç hissəsini ayrı-ayrılıqda araşdıraq: 

a) E’tiraz: “Biz öldükdən, bədən üzvlərimiz yerdə çürüyüb 

dağıldıqdan, itib-batdıqdan sonra bir daha bu dünyaya 

qaytarılacağıqmı?!”  

b) Qısa cavab: “Əslində onlar öz Pərvərdigarları ilə 

görüşəcəklərinə kafir olub inkar etdilər.” 

v) Ətraflı cavab: “De: Sizin canınızı almağa mə’mur olan mələk – 

ölüm mələyi canınızı alacaq və sonra Pərvərdigarınıza doğru 

qaytarılacaqsınız.” 

                                                 
1

 “Səcdə” surəsi, ayə: 11-12 



 

 

Məad...................................................................................................81 

Üçüncü bənddə qətiyyətlə deyilir ki, sizin varlığınızın bağlı olduğu 

şey (ruh) heç vaxt itməyəcəkdir; ölüm mələyi onu alacaq, qoruyub-

saxlayacaq və qiyamət günü Pərvərdigarınıza doğru qaytarılacaqsınız. 

Ayənin bu hissəsi çatdırır ki, itib-batan şey sadəcə insanın 

bədənidir ki, heç vaxt insanın insanlığı ona bağlı deyildir və onun itib-

itməməsi məadın mümkünlüyündə heç bir rol ifa etmir. İnsanın 

şəxsiyyət və insanlığının əsasını təşkil edən şey onun ruhudur ki, heç 

vaxt itmir və Allahın hüzurunda qorunub-saxlanır.  

Buna əsasən, bu ruh hər hansı bədənlə yanaşı olsa, insanın məadı 

gerçəkləşir və artıq məadının mümkün olması üçün onun itib-batmış 

(bədən) hissələrinin, zərrələrin bir yerə toplanmasına ehtiyac duyul-

mur. 

Diqqət: bu cümlənin mə’nası o deyildir ki, insanın məadı cismani 

deyildir və yalnız ruhanidir; həmçinin bu mə’naya da deyildir ki, yerdə 

itib batmış zərrələr bir yerə toplana bilməz. Əksinə, insan məadının 

həm ruhani, həm də cismani olmasına, Allah tərəfindən bu zərrələrin 

bir yerə toplanmasının mümkün olmasına e’tiraf etməklə eyni 

zamanda, diqqət yetirmək lazımdır ki, məadın əsas mehvəri insan 

ruhunun qalmasıdır. Onun şəxsiyyətinin “bu insan elə dünyada olan 

həmin insandır” əsasında olması ruhun qalması ilə baş verir. 

Qur’ani-kərim məadın mümkünlüyünü isbat etmək üçün çoxlu 

yollar buyurur ki, onların ikisinə işarə edirik. Bu da gələn bölmənin 

mövzusudur. 
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MƏADIN DİGƏR DƏLİLLƏRİ İLƏ TANIŞ OLAQ 

“Səcdə” surəsində qeyd olunan bürhandan əlavə, məadın 

mümkünlüyünə dair digər iki dəlil də irəli sürülür ki, öz növbəsində 

çox tutarlı və dəyərli dəlildir. İndi onların hər ikisini qeyd edirik: 

1-Allah-taalanın qüdrətinin dəyərləndirilməsi: 

Qur’ani-kərim məad məsələsində bizim diqqətimizi Allahın sonsuz 

qüdrətinə cəlb edərək buyurur:  

 ِبَيِميِنِه َمْطِويَّاٌت اُتَوالسَّماَو اْلِقَياَمِة َيْوَم َقْبَضُتُه َجِميًعا َواْلَأْرُض َقْدِرِه َحقَّ اللََّه َقَدُروا َوَما

 ُيْشِرُكوَن َعمَّا َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنُه
“Allahın qədrini, layiqincə bilmədilər (Onun elm və qüdrətini 

düzgün şəkildə dəyərləndirmədilər). Yer qiymət günü Onun 

qəbzəsindədir (tam ixtiyarındadır), asimanlar Onun qüdrəti ilə bir-

birinə qarışar. Allah, Ona şərik qoşulmasından çox-çox yüksək 

məqamdadır.”
1
 

Bu ayə məadın mümkünlüyünü inkar edənlərə xəbərdarlıq edərək 

buyurur ki, bəşərə məxsus olan qüdrətlər insanı yenidən həyata 

qaytarmağa aciz olsalar da Allahın sonsuz qüdrəti elə bir həddə və 

səviyyədədir ki, Onun barəsində belə güman etmək əsla rəva deyildir. 

2-İlkin həyata diqqət yetirmək 

Qur’ani-kərim insanın diqqətini onun ilkin həyatına cəlb edərək 

xatırladır ki, insanın məadı (yenidən həyata qaytarılması) onun ilkin 

həyatı kimi mümkün olan bir işdir: 

 َفاِعِلنَي ُكنَّا ِإنَّا َعَلْيَنا َوْعًدا نُِّعيُدُه َخْلٍق َأوََّل َبَدْأَنا َكَما

                                                 
1

 “Zümər” surəsi, ayə: 67 



 

 

Məad...................................................................................................83 

“Necə ki, sizi əvvəldə yaratmışdıq, eləcə də bir daha sizi qaytara-

cağıq və bu Bizə olan bir və’dədir: Biz bu işi görəcəyik.”
1
 

Digər bir ayədə buyurur: 

 ُيِعيُدُه ُثمَّ اْلَخْلَق َيْبَدُأ ِإنَُّه

“Həqiqətən O, xilqəti başlayır, sonra qaytarır.”
2
 

Buna əsasən, ilkin həyatı vücuda gətirən bir Allah, onu (öldükdən 

sonra) yenidən yaratmağa da qadirdir. Üçüncü ayə də bu məsələni daha 

aydın şəkildə bəyan edir. Belə ki, çöl ərəblərindən biri ölmüş insan 

sümüklərini əzib toz (un) şəklinə saldı, onu havaya sovuraraq dedi: 

“Allah bu çürümüş sümükləri yenidən necə dirildə bilər?!” Peyğəmbər 

(səlləllahu əleyhi və alih) belə cavab verməyə mə’mur olundu: 

 َعِليٌم َخْلٍق ِبُكلِّ َوُهَو َمرٍَّة َأوََّل َأنَشَأَها الَِّذي يَهاُيْحِي ُقْل
“De, onu ilk dəfə yaradan Kəs (Allah) onu yenidən dirildəcəkdir və 

O hər bir şeyə elmli, agahdır.”
3
 

Qur’ani-kərim bu yollardan əlavə, məadın mümkünlüyünə dair 

hamının düşünə biləcəyi, aydın şəkildə dəlillər gətirmişdir. Bu dəlillər 

təfsir və əqaid kitablarında qeyd olunmuşdur. Siz bu yolları “Məadi 

insan və cəhan” kitabından mütaliə edə bilərsiniz. 

 

                                                 
1

 
“Ənbiya” surəsi, ayə: 104 

2
 
“Yunis” surəsi, ayə: 4 

3

 “Yasin” surəsi, ayə: 79 
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TƏNASÜX NƏDİR? 

Tənasüx dedikdə məqsəd budur ki, insan (öldükdən sonra) bir daha 

nütfə, ələqə... yolu ilə bu dünyaya qayıtsın. Bu nəzəriyyənin Hindistan, 

cənubi Asiya kimi ölkələrdə çoxlu tərəfdarları vardır. Onlar inanırlar 

ki, insanlar öz dünyəvi həyatlarında müxtəlifdir: onların bə’ziləri öz 

vəzifələrini tanıyıb düzgün işləyir, bə’ziləri isə zalım və 

cinayətkarlardır. Allahın ədaləti tələb edir ki, bu iki qrupun taleyi eyni 

olmasın. Buna görə də insanları (öldükdən sonra) bir daha bu dünyaya 

qaytarır ki, əməllərinin cəzasını görsünlər. Bizim nəzərimizdə rifahda 

yaşayan, naz-ne’mətə qərq olan (hazırkı) insanlar əvvəlki həyatlarında 

vəzifələrini tanıyıb düzgün işlər görənlərdir. Lakin insanları riqqətə 

gətirib qəlbini kövrəldən bədbəxt və biçarə insanlar isə əvvəlki həyatda 

cinayət törədən adamlardır ki, öz əməllərinin cəzasını ağıq, qara və 

dərdli həyata düşməklə almalıdırlar. Bir sözlə, bir dəstənin naz-

ne’mətə qərq olması, digər bir dəstənin isə məhrumiyyətdə yaşaması 

insanın əvvəlki həyatdakı yaşayış tərzinin nəticəsidir, çünki bu iki 

həyatdan qaçış yolu yoxdur. 

NƏ ÜÇÜN TƏNASÜX ƏQİDƏSİ BATİLDİR? 

Bu məsələni iddia edənlər məadı inhirafçı şəkildə inkar edir və 

tənasüxə üz gətirirlər. İslam ölkələrində belə (yeni) həyatlardan söz 

açanlar məadı birbaşa olmasa da, müəyyən mə’nada inkar edirlər.  

Tənasüxün nə üçün batil əqidə olmasına gəldikdə isə, cavabı budur: 

Belə bir qayıdış əbəs bir işdir və Allah-taala da əbəs işlər görməkdən 

pak-pakizədir. Bu dünyada 70 il həyat sürən və təbii olaraq müəyyən 

fikri və mə’nəvi kamalları əldə edərək meysəmlər, salmanlar, 

miqdadlar, əbuzərlər şəklinə düşən insanlar üçün rəvadırmı ki, bir daha 

öz kamallarını əldən verib həyatlarını nütfə yolu ilə başlasınlar, tədrici 

olaraq yenidən kamala doğru irəliləsinlər?! 

Bu da fəlsəfədə deyilən “fe’liyyətin (zühur ərsəsinə gələn şeylərin) 

qüvvəyə (ən ilkin vəziyyətə) çevrilməsi (məs; meyvə verməkdə olan 

qoz ağacının yarandığı ilkin qoz dənəsi vəziyyətinə qaytarılması, - 

müt.) qeyri-mümkün, yaxud heç olmazsa, hikmətin əksinə və əbəs 

işdir” prinsipidir. 



 

 

Məad...................................................................................................85 

Görəsən, bir ölkənin maarif naziri özünə icazə verə bilərmi ki, 

yüksək elmi məqamlara çatan, doktorluq rütbəsinə nail olan ali təhsilli 

bir insanı birinci sinfə qaytararaq “sən yenidən təhsil almalısan!” 

desin?! Bu, ağlasığan bir işdirmi?! Şübhəsiz, bu iş düzgün deyildir. 

İnsanların həyatındakı fərqlər bunu tələb edir ki, öz əməllərinə 

uyğun olaraq mükafat və ya cəzaya nail olsunlar, lakin heç vaxt bunu 

tələb etmir ki, bu mükafat və ya cəzalar elə həmin dünyada verilsin; 

əksinə hazırkı həyatdan daha yüksəkdə olan digər bir aləmdə həyata 

keçəcəkdir. 

Məad barəsində digər sual və şübhələr vardır ki, onların hamısı 

əqaid kitablarında münasib şəkildə cavablandırılmışdır. “Məadi insan 

və cəhan” kitabına müraciət etməklə onların hamısının münasib 

cavabını əldə etmək olar. 

*** 

Burada islami əqidələr barəsində olan bəhsimiz qısa şəkildə sona 

çatdı. Bundan sonra mükəlləf (həddi-buluğa çatan) şəxsin rəftar, əməl 

və hökmləri, əməli vəzifələri ilə əlaqədar söhbət edəcəyik. İnşallah! 
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 يِمالرَِّح الرَّْحمن اهلِل ِبسِم

  الّطاِهِريَن َوآِلِه ُمَحمَِّد القاِسِم َأِبى َوَيِبيَِّنا َسيِِّدَنا َعَلى َوالسَّاَلُم َوالصََّلوُة العاَلِمَين َربِّ هلِل َاحَلمُد
Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim 

Bütün həmd-səna aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur! Allahın 

salam və salavatı ağamız və seyidimiz Həzrət Muhəmməd və onun pak 

Əhli-beytinə olsun! 

 

İnsanın Allaha bəndəçiliyi iki şeyə bağlıdır:  

1-Düzgün əqidə sahibi olmaq,  

2-Yaxşı və gözəl əməllər əncam vermək. Kitabın birinci hissəsində 

dəlilləri ilə birlikdə olan düzgün əqidə və inanclarla tanış olduq. İndi 

düzgün əqidə və imandan qaynaqlanan saleh əməllərlə tanış oluruq.  

Saleh əməl – insanın sonsuz ilahi ne’mətlər qarşısında şükür etmək 

hissidir. Əql yaxşı əməllərin bə’ziləri ilə tanış olsa da, geniş səviyyəli 

və külli mə’rifət ilahi vəhydən başqa bir yolla mümkün deyildir. Bu 

şərif risalə insanın hər iki dünyadakı səadətinə zəmanət verən təklif və 

vəzifələrini araşdırır. Ümidvarıq ki, bu hissə də əvvəlki hissə kimi 

faydalı və Allah dərgahında müczi olacaqdır. 

 

BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM 

 
Mənin fətvalarımla müvafiq olan bu şərif “Tovzihul-

məsail” risaləsinə əməl etmək, inşallah, müczidir (əməllərin 

düzgün olmasına kifayətdir). 

 
Cə’fər Subhani, 2 Rəbiul-mövlud, 

1428-ci hicri qəməri ili. 
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TƏQLİDİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1. Müsəlman bir şəxs üsuli-dində – əgər yəqini yoxdursa – 

yəqinə çatmalıdır. İslam hökmlərində isə üç yoldan birini seçə bilər:  

1-Müctəhid olub hökmləri dəlil üzündən əldə edə bilsin;  

2-Müctəhidə təqlid etsin, yə’ni onun fətvalarına müvafiq əməl 

etsin);  

3-Ehtiyat üzündən öz vəzifəsinə elə əməl etməlidir ki, (şər’i) 

vəzifəsini yerinə yetirdiyinə yəqin etsin. Məsələn; əgər müctəhidlərdən 

bə’ziləri müəyyən bir əməlin haram olduğunu, bə’ziləri isə haram 

olmadığını deyirlərsə, o əməli yerinə yetirməsin; əgər müəyyən bir 

əməli bə’ziləri vacib, bə’ziləri isə müstəhəb hesab edirlərsə, o əməli 

yerinə yetirsin. Deməli, müctəhid olmayan və ehtiyata əməl edə 

bilməyən şəxsin müctəhidə təqlid etməsi vacibdir. 

Məsələ: 2. Hökmlərdə təqlid – müctəhidin fətvasına əməl 

etməkdir.
1

 yə’ni öz əməlini onun fətvasına istinadən əncam verməkdir. 

Elə müctəhidə təqlid etmək lazımdır ki: kişi, həddi-buluğa çatmış, aqil, 

on iki İmam şiəsi, halalzadə, diri, adil və digər müctəhidlərdən ə’ləm 

olsun. 

Məsələ: 3. Müctəhidi və ə’ləmi üç yolla tanımaq olar: 

1-İnsanın özü (bir kəsin müctəhid və ya ə’ləm olmasına) yəqin 

etsin. Məsələn; özü (bu sahədə) elm əhli (mütəxəssis) olub ə’ləmi və 

müctəhidi tanıya bilsin. 

2-Ə’ləmi və müctəhidi ayırd edə bilən bir alim və adil kəs bir şəxsin 

müctəhid və ya ə’ləm olmasını təsdiq etsin; bu şərtlə ki, başqa bir alim 

və adil şəxs onun dediyi ilə müxalifət etməsin. İctihad (müctəhid 

olmaq) və ə’ləm olmaq e’timadlı olan bir nəfərin sözü ilə də sübuta 

yetir. 

3-Bir şəxsin müctəhid və ya ə’ləm olması elmi yığıncaqlarda 

məşhur olsun və onların (yığıncaq əhlinin) sözlərindən insan üçün 

xatircəmlik hasil olsun. 

                                                 
1

 
Amma ölü müctəhidə təqliddə qalmaqda məsələləri öyrənmək kifayətdir. 
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Məsələ: 4. Müctəhidin hər hansı bir məsələ barəsindəki fətvasını 

dörd yolla əldə etmək olar: 

1-Müctəhidin özündən eşitməklə; 

2-Müctəhidin fətvasını nəql edən adil şəxsdən eşitməklə;  

3-E’tibarlı və düz danışan bir adamdan eşitməklə; 

4-Müctəhidin risaləsinə müraciət etməklə; bu şərtlə ki, insan o 

risalənin düzlüyünə xatircəm olsun. 

Məsələ: 5. Əgər ə’ləm müctəhid müəyyən bir məsələdə fətva versə, 

onun müqəllidi həmin məsələdə başqa müctəhidin fətvasına əməl edə 

bilməz. Amma əgər fətva verməsə və məsələn; namazın 3-cü və 4-cü 

rəkətlərində təsbihati-ərbəəni, yə’ni “subhanəllahi vəl-həmdu lillahi və 

la ilahə illəllahu vəllahu əkbər” zikrini üç dəfə demək ehtiyatdır” - 

desə, bu halda müqəllid gərək iki yoldan birini seçsin: 1 – “ehtiyat 

vacib” adlanan bu ehtiyata əməl edərək 3 dəfə desin; 2-təqlid etdiyi 

müctəhiddən sonrakı mərhələdə ə’ləm olan başqa bir müctəhidin 

fətvasına əməl etsin. Deməli, əgər o (ikinci müctəhid) bir dəfə deməyi 

kafi bilirsə, bu halda (müqəllid) bir dəfə deyə bilər. 

Məsələ: 6. Əgər insanın təqlid etdiyi müctəhid dünyadan gedərsə, 

gərək diri müctəhidə təqlid etsin. Amma öyrənmiş olduğu məsələlərdə 

əvvəlki təqlidində qala bilər.  

Məsələ: 7. Əgər hər hansı bir məsələdə bir müctəhidin fətvasına 

əməl etsə və ya (fətvasını) öyrənsə, amma onun vəfatından sonra həmin 

məsələdə diri bir müctəhidin fətvasına uyğun əməl etsə, yenidən onu, 

dünyadan getmiş olan müctəhidin fətvasına uyğun əncam verə bilməz. 

Amma əgər diri müctəhid həmin məsələdə fətva verməsə və ehtiyat 

edərsə, müqəllid də bir müddət o ehtiyata əməl etsə, yenidən (həmin 

məsələdə) dünyadan gedən müctəhidin fətvasına əməl edə bilər. 

Məsələn; bir müctəhid namazın 3 və 4-cü rəkətlərində təsbihati-ərbəəni 

– “subhanəllahi vəl-həmdu lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər”i-

bir dəfə deməyi kafi bilsə və müqəllid bir müddət bu üsluba əməl 

edərək bir dəfə desə, həmin müctəhid dünyadan gedəndən sonra diri 

müctəhid ehttiyat-vacibi üç dəfə deməkdə bilsə və müqəllid bir müddət 

bu ehtiyata əməl edərək 3 dəfə desə, yenidən dünyadan gedən 

müctəhidin fətvasına qayıdaraq bir dəfə deyə bilər. 

Məsələ: 8. İnsanın əksər hallarda ehtiyac duyduğu məsələləri 

öyrənməsi vacibdir.  

Məsələ: 9. Əgər insan üçün, hökmünü bilmədiyi bir məsələ qarşıya 

çıxarsa, ə’ləm müctəhidin fətvasını əldə edəcəyi vaxta qədər gözləyə, 

yaxud əgər ehtiyat mümkün olsa, ehtiyata əməl edə bilər. Hətta əgər 

ehtiyat mümkün olmazsa, əməlin əncam verilməsindən məhzur 

(çəkinməli olan bir iş) irəli gəlməzsə, o əməli yerinə yetirə bilər. Amma 
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əgər (sonradan) təqlid etməli olduğu müctəhidin fətvası ilə müxalif 

olması mə’lum olarsa, gərək o əməli yenidən əncam versin.  

Məsələ: 10. Əgər mükəlləf şəxs bir müddət öz əməllərini təqlidsiz 

yerinə yetirib sonra təqlid etsə, əvvəlki əməllərini hazırda təqlid etdiyi 

müctəhidin fətvaları ilə müvafiq olaraq yerinə yetirmiş olarsa, səhihdir; 

əks halda, gərək (ibadətlərini) yenidən əncam versin. 

Məsələ: 11. Bir müctəhidə təqliddən başqa bir müctəhidə təqlidə 

keçmək caiz deyildir. Amma əgər ikinci müctəhid ə’ləm olsa, (onda 

onun təqlidinə keçmək caizdir.) Habelə, hökmləri, onun mənbələrindən 

əldə etməyə qadir olmayan şəxsin şər’i məsələlərdə fətva və nəzər 

verməsi haramdır, belə bir şəxs başqalarının əməllərinin məs’uliyyətini 

daşıyır.  

Məsələ: 12. Ədalət – insanın batinində Allahdan qorxma halətidir 

ki, onu böyük günahlara mürtəkib olmaqdan və kiçik günahlara israr 

etməkdən saxlayır; əgər ondan bir günah əməl baş verərsə, dərhal 

peşman olaraq istiğfar (tövbə) edir. 

Məsələ: 13. “Kiçik (səğirə) günahlara israr etmək” - dedikdə, 

məqsəd budur ki, etdiyi günah işi 2-3 dəfə təkrar etsin; amma bir dəfə 

ənam verməklə və ya təkrar edəcəyini qəsd etməklə “israr etmək” baş 

vermir. 

Diqqət: Hər yerdə məsələnin hökmü “ehtiyat vacib”, yaxud 

“ehtiyat” kəlməsi ilə zikr olunsa, ona əməl etmək ilzamidir. 
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TƏHARƏT 

SULARIN NÖVLƏRİ 

MÜTLƏQ VƏ MÜZAF SU 

Məsələ: 14. Su ya mütləqdir, ya müzaf. Müzaf su odur ki, onu 

başqa bir şeydən alsınlar, məsələn; qarpız suyu, gülab və s. və ya başqa 

bir şeylə qarışmış olsun, məsələn; bir qədər palçıq və bu kimi şeylərlə 

qarışan və daha ona “su” deyilməyən sular kimi. Bunlardan qeyrilərinə 

isə “mütləq su” deyilir və o, beş qisimdir: 1-kürr suyu; 2-qəlil (az) su; 

3-axar su; 4-yağış suyu; 5-quyu suyu. 

1-KÜRR SUYU 

Məsələ: 15. Kürr suyu o miqdar suya deyilir ki, eni, uzunluğu və 

hündürlüyünün hər biri üç qarış yarım olan qaba tökdükdə onu 

doldursun. Onun çəkisi də mütəxəssislərin hesablamasına görə 384 kq-

dır. 

Məsələ: 16. Əgər nəcasətin eyni – bövl və qan kimi – kürr suya 

dəysə (düşsə), bu halda o su nəcasətin rəngini, iyini və ya dadını 

götürsə, nəcis olar; yox əgər dəyişməsə, nəcis olmaz. 

Məsələ: 17. Əgər kürr suyun iyi nəcasətdən başqa bir şeyin vasitəsi 

ilə dəyişsə, nəcis olmaz. 

Məsələ: 18. Əgər nəcasətin eyni – qan kimi – kürdən çox olan suya 

dəysə (qarışsa) və onun bir hissəsinin iyini, rəngini və ya dadını 

dəyişsə, bu halda: dəyişməyən hissə kürdən az olarsa, suyun hamısı 

nəcisdir; əgər (dəyişməyən) hissə kürr qədər, yaxud ondan çox olarsa, 

təkcə rəngi, iyi, dadı dəyişən hissə nəcisdir. 

Məsələ: 19. Əgər nəcis bir şeyi kürrə birləşmiş olan krantın altında 

yusalar, o şeydən tökülən su kürrə birləşmiş olsa və nəcasətin iyini, 

rəngini və ya dadını özünə götürməsə, pakdır. 

Məsələ: 20. Əgər kürr suyunun bir hissəsi buz bağlasa və qalan 

hissə kürr qədərində olmasa, bu halda ona nəcis dəysə, (hamısı) nəcis 

olur; və buzun hər miqdarı əriyib su olsa, nəcis olur. 

Məsələ: 21. İnsan əvvəlcə kürr miqdarında olan suyun o miqdardan 

azalıb-azalmaması barədə şəkk etsə, kürr suyu kimidir; yə’ni nəcasəti 
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paklayır və nəcis bir şey ona dəyəndə nəcis olmur. Əvvəlcə kürdən az 

olan suyun kürr qədərinə çatıb-çatmaması barədə şəkk etsə, kürr suyun 

hökmünə malik deyil. 

Məsələ: 22. Suyun kürr olması üç yolla sübuta yetir: 

1-İnsanın özü yəqin etsin; 

2-Bir adil kişi xəbər versin; 

3-Suyun ixtiyarında olduğu adam onun kürr olmasını xəbər versin, 

bu şərtlə ki, onun sözündən xatircəmlik hasil olsun. 

2-QƏLİL SU 

Məsələ: 23. Qəlil su – yerdən qaynamayan və kürdən az olan suya 

deyilir. 

Məsələ: 24. Əgər qəlil su nəcis şeyin üstünə tökülsə, yaxud nəcis 

şey o suya dəysə, (o su) nəcis olar. Amma əgər yuxarıdan təzyiqlə nəcis 

bir şeyin üstünə tökülsə, o şeyə dəyən miqdarı nəcis, yuxarıda olan 

hissəsi isə pakdır. 

Məsələ: 25. Nəcasətin eynini aradan qaldırmaq üçün nəcis şeyin 

üstünə tökülüb ondan ayrılan qəlil su nəcisdir. Ehtiyat-vacibə görə 

nəcasətin eyni aradan qaldırıldıqdan sonra nəcis olmuş şeyi suya 

çəkmək üçün tökülən və ondan ayrılıb axan qəlil sudan ictinab etmək 

(qorunmaq, çəkinmək) lazımdır. Amma bövl və qaitin məxrəcini 

yumaq üçün istifadə olunan su, beş şərtlə pakdır: 

1-Nəcasətin iyini, rəngini, dadını özünə götürməmiş olsun; 

2-Xaricdən ona başqa bir nəcasət dəyməmiş olsun; 

3-Bövl və ya qaitlə birlikdə başqa bir nəcasət – qan kimi – çölə 

gəlməmiş olsun; 

4-Qaitin zərrələri suda olmasın; 

5-Nəcasət, məxrəcin ətrafına adi qaydadan çox yayılmamış olsun. 

3-AXAR SU 

Məsələ: 26. Axar su o suya deyilir ki, yerdən qaynayıb və axarı 

olsun, çeşmə və kəhrizlərin suyu kimi. 

Məsələ: 27. Axar su kürdən az da olsa, nəcasət ona dəysə, nəcasətin 

vasitəsi ilə iyi, rəngi, dadı dəyişməyincə, pakdır. 

Məsələ: 28. Əgər müəyyən bir nəcasət axar suya dəysə, nəcasətin 

vasitəsi ilə iyi, rəngi və ya dadı dəyişən qədəri nəcisdir və çeşməyə 

birləşən tərəf, hətta kürdən az da olsa, pakdır. Sair arx (nəhr) suları, 

əgər kürr miqdarında olsa, yaxud (rəngi, iyi, dadı) dəyişməyən suyun 

vasitəsi ilə çeşmə tərəfinə birləşsə pak, əks halda nəcisdir. 

Məsələ: 29. Axarı (cərəyanda) olmayan, amma hər dəfə su 

götürdükdə yenidən qaynayan çeşmə suyu cari (axar) su hökmündədir, 
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yə’ni əgər ona nəcasət dəysə, nə qədər ki, onun rəngi, iyi, dadı nəcasətin 

vasitəsi ilə dəyişməyib, pakdır. 

Məsələ: 30. Çayın (arxın) kənarında yığışan və axar suya birləşən 

suya nəcasət dəysə, nəcis olmaz, amma axar su hökmündə deyildir. 

Məsələ: 31. Misal üçün, qışda qaynayan, yayda isə quruyan çeşmə 

yalnız qaynadığı vaxtda axar su hökmündədir. 

Məsələ: 32. Hövuzun suyu, hətta kürdən az olsa, əgər kürr 

miqdarında olan su anbarına birləşsə, axar su kimidir. 

Məsələ: 33. Hamam borularının, habelə böyük binaların krant və 

duşlarından axan su kürr suyuna birləşmiş olsa, axar su kimidir. 

Məsələ: 34. Yerdən qaynamayan, amma yerin üzündə cərəyanda 

olan su kürdən az olsa və ona nəcasət dəysə, nəcis olar. Amma əgər 

yuxarıdan aşağı təzyiqlə tökülsə və nəcasət onun aşağı hissəsinə dəysə, 

yuxarı hissəsi nəcis olmaz. 

4-YAĞIŞ SUYU 

Məsələ: 35. Əgər üstündə nəcasətin eyni olmayan nəcis bir şeyə bir 

dəfə yağış yağsa, yağışın dəydiyi yerlər pak olur və paltar-palaz və bu 

kimi şeyləri (yağış dəyəndən sonra) sıxmaq lazım (vacib) deyil, bu 

şərtlə ki, onların yuyulduğu su onlardan ayrılsın. Amma iki-üç damcı 

yağış yağması kifayət deyil: elə yağmalıdır ki, bərk yerdə axmış olsun. 

Məsələ: 36. Əgər yağış nəcasətin üstünə yağıb başqa yerə sıçrasa, 

gərək ondan çəkinilsin. 

Məsələ: 37. Əgər binanın tavanında, yaxud damın üstündə 

nəcasətin eyni olsa, yağışın dama yağdığı müddətdə nəcis şeyə dəyib 

tavandan, yaxud navalçadan axan su pakdır. Yağış kəsiləndən sonra 

axan suyun nəcis şeyə dəyməsi mə’lum olsa, nəcisdir. 

Məsələ: 38. Nəcis torpağın üstünə yağış yağsa, pak olur. Əgər yağış 

(pak) yerin üstünə yağıb, axmağa başlasa və tavanın altında (üstü 

örtülü) olan nəcis yerə dəysə, oranı da paklayar. Bu şərtlə ki, tavanın 

altına çatdığı vaxt yağış kəsməmiş olsun. 

Məsələ: 39. Nəcis torpaq yağış suyu vasitəsi ilə palçıq olsa və su 

onun hər yerini əhatə etsə, pak olar. Amma əgər təkcə rütubəti ona 

dəysə, pak olmaz. 

Məsələ: 40. Əgər yağış suyu bir yerdə toplansa, hətta kürdən az 

olsa da, yağış yağan müddətdə nəcis şeyi onda yusalar və su nəcasətin 

rəngini, iyini, dadını özünə götürməsə, o nəcis şey pak olur. 

Məsələ: 41. Əgər nəcis torpağın üstünə salınmış pak xalçanın 

üzərinə yağış yağıb nəcis yerdə axmağa başlasa, xalça nəcis olmaz, 

nəcis torpaq da paklanar. 
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5-QUYU SUYU 

Məsələ: 42. Quyunun yerdən qaynayan suyu, kürdən az olsa da 

belə, nəcasət ona dəyəndə, rəngi, iyi və dadı nəcasətin vasitəsi ilə 

dəyişməyincə, pakdır. Amma müstəhəbdir ki, bə’zi nəcasətlər quyu 

suyuna dəyəndə (düşəndə) müfəssəl kitablarda deyilən qədər quyunun 

suyundan çəksinlər. 

Məsələ: 43. Əgər quyuya müəyyən bir nəcasət tökülsə və onun 

rəngini, iyini və dadını dəyişsə, bu dəyişiklik aradan getsə, o vaxt pak 

olar ki, quyudan yenidən su qaynasın və ehtiyat-vacibə görə onunla 

qarışsın. 

Məsələ: 44. Əgər yağış suyu, yaxud başqa bir su çuxur yerdə 

yığılsa və kürdən az olsa, yağış kəsiləndən sonra ona bir nəcasət dəysə, 

nəcis olar. 

SULARIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 45. Mə’nası yuxarıda deyilən muzaf su nəcis şeyi pak 

etmir, onunla alınan dəstəmaz və qüsl batildir. 

Məsələ: 46. Əgər nəcis muzaf su kürr, yaxud axar su ilə, daha 

“muzaf su” deyilməyəcəyi tərzdə qarışsa, pak olar. 

Məsələ: 55. Qan, bövl kimi, nəcasətin eyni dəyən və rəngi, iyi, 

dadını dəyişən su, hətta kürr, yaxud axar da olsa, nəcis olur. Amma 

suyun rəngi, iyi və ya dadı, (sudan) çöldə olan bir şeyin vasitəsi ilə 

dəyişsə, məsələn; su kənarında olan ölü heyvanın vasitəsi ilə iyini 

dəyişsə, nəcis olmaz. 

Məsələ: 48. Nəcasətin eyni – bövl, qan kimi – tökülən və rəngi, iyi 

və ya dadını dəyişən su kürrə, yaxud axar suya birləşə, yaxud üstünə 

yağış yağsa və ya külək yağış suyunu onun üzərinə töksə, yaxud yağışın 

suyu yağış yağdığı vaxt navalçadan axıb onun üstünə tökülsə və ondakı 

dəyişikliklər aradan getsə, paklanar. Amma gərək yağışın suyu, yaxud 

axar su və ya kürr su onunla qarışsın. 

Məsələ: 49. Əgər nəcis bir şeyi kürr, yaxud axar suya batırsalar, 

birinci dəfədə pak olan şeylərdən olsa, çıxarıldıqdan sonra ondan axan 

su pakdır. Əgər paklanması üçün iki dəfə suya batırılmalı olan 

şeylərdən olsa, ikinci dəfə batırıldıqdan sonra ondan axan su pakdır. 

TƏXƏLLİNİN (AYAQ YOLUNA GETMƏYİN) HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 50. Vacibdir ki, insan təxəlli halında (ayaq yoluna getdiyi 

vaxt) və sair vaxtlarda öz övrətini mükəlləf şəxslərdən, hətta ana, bacı 

kimi ona məhrəm şəxslərdən olsa da; habelə müməyyiz olan dəlidən və 

yaxşını-pisi seçə bilən müməyyiz uşaqlardan örtsün. Amma ər-arvadın 

övrətlərini bir-birindən örtməsi lazım (vacib) deyil. 
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Məsələ: 51. Təxəlli halında gərək insan üzü və arxası qibləyə 

olmasın. 

Məsələ: 52. Əgər təxəlli halında bir kəsin bədəninin qabaq, yaxud 

arxa tərəfi qibləyə olsa, amma övrətini qiblədən başqa səmtə döndərsə, 

kifayət deyildir. Əgər bədənin qabağı, yaxud arxası qibləyə tərəf 

olmasa, ehtiyat-vacib budur ki, övrətini üzü, yaxud arxası qibləyə 

etməsin. 

Məsələ: 53. Bövl və qaitin məxrəcini paklayanda, bədənin üzü, 

yaxud arxası qibləyə olmasının maneəsi yoxdur. Amma, əgər istibra 

bövlün çıxması ilə yanaşı olsa, ehtiyat-vacib budur ki, (istibra halında 

da) üzü, yaxud arxası qibləyə olmasın. 

Məsələ: 54. Bir kəs, naməhrəm onu görməsin deyə, üzü, yaxud 

arxası qibləyə oturmağa məcbur olsa, gərək üzü, yaxud arxası qibləyə 

otursun. Həmçinin, əgər başqa səbəblər üzündən də üzü, yaxud arxası 

qibləyə oturmağa məcbur olsa, maneəsi yoxdur. Əgər bövlü tə’xirə 

salmaqda zərər olmasa, əhvət nəzər tə’xirə salmaqdır. 

Məsələ: 55. Ehtiyat-vacib budur ki, uşağı, təxəlli halında üzü, 

yaxud arxası qibləyə oturtmasınlar. Amma əgər uşağın özü otursa, onun 

qarşısını almaq vacib deyil. 

Məsələ: 56. Dörd yerdə təxəlli etmək haramdır: 

1-Bağlı küçələrdə (dalanlarda); 

2-Təxəlli üçün icazə verməyən kəsin mülkündə; 

3-Məxsus insanlar üçün vəqf edilən yerlərdə – bə’zi mədrəsələr 

kimi; 

4-Mö’minlərin qəbirlərinin üstündə, həmçinin, təxəlli etmək 

müqəddəslərə bir növ ehtiramsızlıq olan hər bir yerdə. 

Məsələ: 58. Üç halda qaitin məxrəci təkcə su ilə paklanar: 

1-Qaitlə qan kimi başqa nəcasət çölə gələrsə; 

2-Xaricdən bir nəcis qaitin məxrəcinə dəymiş olarsa; 

3-Məxrəcin ətrafı adi qaydadan artıq nəcasətə bulaşmış olarsa. 

Bunlardan başqa hallarda məxrəci – su ilə yumağın daha yaxşı 

olmasına baxmayaraq – həm su ilə yumaq, həm də sonradan deyiləcəyi 

qaydada parça, daş və bu kimi şeylərlə paklamaq olar. 

Məsələ: 58. Bövlün məxrəci sudan başqa şeylə paklanmır. Qəlil su 

ilə gərək iki dəfə yuyulsun. Amma əgər kürrə birləşmiş olan şlanqla 

yusalar, bir dəfə kifayətdir. 

Məsələ: 59. Əgər qaitin məxrəcini su ilə yusalar, gərək onda 

qaitdən heç bir şey qalmasın. Amma onun rəng və iyinin qalmasının 

maneəsi yoxdur. Əgər birinci dəfədə qaitin zərrələri orada qalmayacaq 

şəkildə yuyulsa, ikinci dəfə yuyulması lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 60. Əgər qaiti məxrəcdən daş, kağız və bu kimi şeylərlə 

təmizləsələr, onunla namaz qılmaq olar və sudan başqa şeylə pak 
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olmayan kiçik zərrələrin eybi yoxdur. Amma nəcis zərrələrin olduğu 

halda məhəllin (yerin) pak olması su ilə yuyulmağa ehtiyaclıdır. 

Məsələ: 61. Bir kəs məxrəci paklayıb-paklamamasında şəkk etsə, 

həmişə bövl, yaxud qaitdən sonra dərhal özünü paklayırdısa da, gərək 

özünü paklasın. Amma əgər namazdan sonra şəkk etsə ki, namazdan 

qabaq məxrəci paklayıb, ya yox, qıldığı namaz səhihdir, amma sonrakı 

namazlar üçün gərək paklasın. 

İSTİBRA 

Məsələ: 62. İstibra müstəhəb bir əməldir ki, kişilər bövl xaric 

olandan sonra (bövl kanalını tam təmizləmək üçün) yerinə yetirirlər. 

Bunun bir neçə qismi vardır. Ən yaxşısı budur ki, bövl kəsiləndən sonra 

əgər qaitin məxrəci nəcisdirsə, əvvəlcə onu paklasın, sonra üç dəfə (sol 

əlin) orta barmağı ilə qaitin məxrəcindən alətin dibinə qədər (sıxa-sıxa) 

çəksin, sonra baş barmağı alətin üstünə, onun yanındakı barmağı isə 

alətin altına qoyub üç dəfə alətin başına qədər sıxaraq çəksin, bundan 

sonra alətin başını üç dəfə sıxsın. 

Məsələ: 63. İnsandan oynama (mazaqlaşma) zamanı bə’zən xaric 

olan və “məzy” adlanan su pakdır. Həmçinin, bə’zi vaxtlar mənidən 

sonra gələn və vəzy adlanan su da pakdır. Amma bə’zi vaxtlar bövldən 

sonra gələn və vədy adlanan su əgər bövl və məniyə dəyməsə, pakdır. 

Əgər insan bövldən sonra istibra etsə və sonra ondan su xaric olsa, onun 

bövl, yoxsa bu (pak) sulardan biri olmasında şəkk etsə, pakdır. 

Məsələ: 64. Əgər insan istibra edib-etməməsi barədə şəkk etsə, 

sonra ondan rütubət çıxsa və o, bu rütubətin pak olub-olmamasını 

bilməsə, nəcisdir. Bu halda dəstəmaz almış olsa, dəstəmazı batildir. 

Amma əgər etdiyi istibranın səhih olub-olmaması barədə şəkk etsə və 

bu halda ondan pak olub-olmamasını bilmədiyi rütubət xaric olsa, bu 

rütubət pakdır, dəstəmazı da batil etmir. 

Məsələ: 65. Bir kəs istibra etməsə və bövl etməsindən uzun müddət 

keçməsi səbəbi ilə bövlün məcrada qalmamasına xatircəm olsa, sonra 

rütubət görüb pak olub-olmamasında şəkk etsə, o rütubət pakdır, 

dəstəmazı da batil etmir. 

Məsələ: 66. Əgər insan bövldən sonra istibra edib dəstəmaz alsa və 

dəstəmazdan sonra rütubət görüb ya bövl, ya da məni olmasını bilsə, 

vacibdir ki, ehtiyatən qüsl etsin, dəstəmaz alsın. Amma əgər dəstəmaz 

almamış olsa, təkcə dəstəmaz alması kifayətdir. 

Məsələ: 67. Qadınlar üçün bövldən sonra istibra lazım deyildir və 

əgər bir rütubət görüb onun pak olub-olmamasında şəkk etsə, pakdır, 

dəstəmaz və qüslü da batil etmir. 



 

 

Təharətin hökmləri..............................................................................99 

TƏXƏLLİNİN MÜSTƏHƏB VƏ MƏKRUH ƏMƏLLƏRİ 

Məsələ: 68 Təxəlli vaxtında bu işlər məkruhdur: 1-Günəş və Ay ilə 

üzbəüz oturmaq; amma əgər öz övrətini müəyyən bir şeylə örtsə, 

məkruh deyil. 2-Küləklə üzbəüz oturmaq; 3-Maşın yolunda, xiyabanda, 

küçədə, evin qapısında, meyvə verən ağacın altında təxəlli etmək, 4-

(Təxəlli halında) bir şey yemək; 5-Çox qalmaq; 6-Sağ əllə təharət 

almaq; 7-Danışmaq; amma danışmağa məcbur olsa, yaxud Allah zikri 

desə, eybi yoxdur; 8-Ayaq üstə bövl etmək; 9-Bərk torpağın üstünə, 

heyvanların (həşəratların) yuvasına, suya, xüsusilə axarı olmayan (bir 

yerə yığılmış) suya bövl etmək. 

Məsələ: 69. Bövl və qaitin qarşısını almaq məkruhdur, əgər insana 

zərər versə, haramdır. 

Məsələ: 85. Müstəhəbdir ki, insan namazdan qabaq, yatmazdan 

əvvəl və cimadan əvvəl və məni gələndən sonra bövl etsin. 

NƏCASƏTLƏR 

Məsələ: 71. Nəcasət on bir şeydir: 1-bövl, 2-qait, 3-məni, 4-murdar 

(olmuş heyvan), 5-qan, 6-it, 7-donuz, 8-kafir, 9-şərab, 10-pivə və 11-

nəcasət yeyən heyvanın təri. 

1 və 2-BÖVL VƏ QAİT (İFRAZAT) 

Məsələ: 72. İnsanın və atıcı qanı olan, yə’ni damarını kəsdikdə qanı 

sür’ətlə axan haram ətli hər bir heyvanın bövl və qaiti nəcisdir. Amma 

əti haram olan balığın, habelə əti olmayan milçək və ağcaqanad kimi 

kiçik heyvanların (həşəratların) fəzləsi pakdır. 

Məsələ: 73. Əti haram olan quşların fəzləsi nəcisdir. 

Məsələ: 74. Nəcis yeyən heyvanların, habelə, insanın yaxınlıq 

etdiyi heyvanın, əti donuz südündən qidalanmaqla möhkəmlənən 

qoyunun bövl və qaiti nəcisdir. 

3-MƏNİ 

Məsələ: 75. Atıcı qanı olan heyvanların mənisi – istər əti halal 

olsun, istərsə də haram – nəcisdir. Atıcı qanı olmayan heyvanın 

mənisindən çəkinmək lazımdır. 

4-MURDAR 

Məsələ: 76. Atıcı qanı olan heyvanın ölüsü – özü ölmüş olsa, 

nəcisdir. Amma əgər şəriətdə müəyyən olunmuş qaydalardan başqa 

yolla kəsilmiş olsa, pakdır, amma onun ətini yemək haramdır. Balığın 

atıcı qanı olmadığından, hətta suda da ölsə, pakdır. 
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Məsələ: 77. Əgər insanın bədənindən, yaxud atıcı qanı olan 

heyvanın bədənindən diri olan halda ət, yaxud ruhu olan başqa bir şey 

qoparsalar, nəcisdir. 

Məsələ: 78. Ölü toyuğun qarnından çıxan yumurtanın üst qabığı 

bərkimiş olsa, pakdır, amma onun zahiri gərək suya çəkilsin. 

Məsələ: 79. İnsanın qeyri-müsəlman ölkələrindən gətirilən maye 

dava-dərman, ətir, yağ, maz və sabunların nəcis olmasına yəqinliyi 

olmazsa, pakdır. 

Məsələ: 80. Müsəlman bazarında satılan ət, piy, dəri pakdır. Əgər 

müsəlmanın bunları kafirdən aldığını bilsə də (yenə də pakdır), amma 

onu yemək haramdır və belə dəridə (ondan hazırlanan paltarda) namaz 

qılmaq olmaz. 

5-QAN 

Məsələ: 81. İnsanın və atıcı qanı olan (yə’ni damarını kəsdikdə qanı 

sıçrayışla gələn) hər heyvanın qanı nəcisdir. Deməli, balıq və milçək 

kimi atıcı qanı olmayan heyvanların qanı pakdır. 

Məsələ: 82. Əgər əti halal olan heyvanı Şəriətdə müəyyən olunmuş 

qanunlara müvafiq olaraq kəssələr və onun bədənindən normal 

miqdarda qan getsə, bədənində qalan qan pakdır. Amma heyvanın nəfəs 

çəkməsi, yaxud heyvanın başının (bədənindən) ucada olması kimi 

səbəblər üzündən bədəninə qayıdan qan nəcisdir. 

Məsələ: 83. Yumurtanın içində olan qan nəcis deyildir, amma onu 

yemək haramdır. 

Məsələ: 84. Bə’zən süd sağan zaman (onda) görünən qan nəcisdir 

və südü də nəcis edir. 

Məsələ: 85. Dişlərin dibindən gələn qan, ağız suyu ilə qarışaraq 

aradan getsə, pakdır və bu halda ağız suyunu udmağın eybi yoxdur. 

Məsələ: 86. Əgər əzilmə səbəbi ilə dırnağın və ya dərinin altında 

ölən qanlara artıq “qan” deyilməzsə, pakdır; yox əgər, onlara “qan” 

deyilsə, dırnaq və ya dərinin altında olduğu vaxta qədər onunla qüsl və 

dəstəmaz almağın eybi yoxdur. Amma əgər dəri və ya dırnaq deşilsə, 

məşəqqəti olmadıqda qüsl və dəstəmaz üçün o qan çıxarılmalı, 

təmizlənməlidir. Amma məşəqqəti olsa, nəcasətin artmaması 

(yayılmaması) şərti ilə, onun ətrafı yuyulmalı, sonra onun üstünə parça 

və bu kimi şeylər qoyulmalı, yaş əllə parçanın üstünə çəkilməlidir və 

təyəmmüm də alınmalıdır. 

Məsələ: 87. Yara sağalan zaman onun ətrafında olan sarı rəngli 

suyun qanla qarışması mə’lum olmazsa, pakdır. 



 

 

Təharətin hökmləri..............................................................................101 

6 VƏ 7-İT VƏ DONUZ 

Məsələ: 88. Quruda yaşayan it və donuzun hətta tükü, sümüyü, 

pəncəsi, dırnağı və rütubəti nəcisdir. Amma su iti və su donuzu pakdır. 

8-KAFİR VƏ KAFİR HÖKMÜNDƏ OLAN ŞƏXSLƏR 

Məsələ: 89. Həddi-buluğa çatan, amma Allahın varlığına, yeganə-

liyinə, yaxud Həzrət Muhəmməd ibni Əbdillah (səlləllahu əleyhi və 

alih)-in nübüvvətinə və ya məada (qiyamət gününə) e’tiqadı olmayan 

şəxs ehtiyat-vacibə görə nəcisdir. Həmçinin əgər bir kəs dinin zəruri 

hökmlərindən birini (namaz, oruc və həccin vacibliyi kimi) inkar etsə 

və onun nəzərində (onları inkar etməsi) yuxarıdakı şeylərin (əqidələrin) 

hər hansı birinin inkarına qayıtsa, o şəxs də nəcisdir. 

Məsələ: 90. Kafirin bədəninin hamısı: hətta tükü, dırnağı və 

rütubəti nəcisdir. 

Məsələ: 91. Kafir şəxsin (həddi-buluğa çatmamış) övladı, onun özü 

kimi nəcisliyinə hökm olunur. Yalnız (onun) İslam dinini e’tiraf edən 

müməyyiz övladı bu hökmdən istisnadır. Müsəlmanın övladı, hətta 

təkcə atası da müsəlman olarsa, pakdır, amma təkcə anası müsəlman 

olsa, ehtiyat ondan ictinab etməkdir (çəkinməkdir). 

Məsələ: 92. Əgər bir nəfərin müsəlman olub-olmaması mə’lum 

olmasa, pakdır, lakin müsəlmanların sair hökmləri ona aid edilmir. 

Məsələn; müsəlman qadınla evlənə bilməz, müsəlmanların qəbiristan-

lığında dəfn edilməməlidir. Amma əgər İslam ölkəsində olsa, bu halda 

müsəlman qəbiristanlığında dəfn olunur. 

Məsələ: 93. Əgər müsəlman bir şəxs on iki İmam (əleyhimus-

salam)-dan biri, yaxud Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-a ilə düşmən 

olsa, yaxud onlara, batini düşmənçiliyindən hekayət edən nalayiq söz 

desə (söyüş söysə), nəcisdir. 

9-MAYE HALDA OLAN MƏSTEDİCİLƏR 

Məsələ: 94. Şərab və insanı məst edən hər bir şey əgər öz-özlü-

yündə (zatən) maye (axıcı) olsa, nəcisdir, əgər narkotik maddələrdən 

olan bəng, həşiş kimi axıcı (maye) olmasa, hətta bir şeydə həll edilib 

məhlul halına salınmaqla da axıcı olsa, pakdır. 

Məsələ: 95. Qapı, stol, stul və bu kimi şeylərin rənglənməsində 

işlənən texniki spirtin məstedici və axıcı şeylərdən hazırlanmasını 

bilinməsə, pakdır, amma onu içmək (qəbul etmək) haramdır. 

Məsələ: 96. Zatən içilməyə qabil olmayan və bir növ zəhər hesab 

olunan spirtlər nəcis deyildir, amma əgər onlara su qatıb dozasını 

azaltsalar və içilməyə qabil olsa, nəcis hökmünə malikdir və onları 

içmək haramdır. 
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Məsələ: 97. Əgər üzümün suyu və ya onun özü öz-özlüyündə 

qaynasa (qıcqırsa), nəcis və haramdır. Əgər odun hərarəti ilə qaynasa, 

üçdə iki hissəsi qaynayıb buxarlanmayınca, nəcis deyildir, amma 

yeyilməsi haramdır. Xurma, məviz, kişmiş və onların suyu da belədir. 

Məsələ: 98. Əgər xurma, məviz və kişmişi xörəyə töksələr və 

qaynasa, pak və halaldır. 

10 – PİVƏ (YAXUD ARPA SUYU) 

Məsələ: 99. Arpadan alınan və “arpa suyu” deyilən spirtli içki – 

pivə nəcisdir. Amma təbibin göstərişi ilə arpadan alınan və “mauş-şəir” 

adlanan su pakdır. 

11-NƏCASƏT YEYƏN HEYVANIN TƏRİ 

Məsələ: 100. Nəcasət yeyən heyvanın (dəvə və qeyri) təri nəcisdir. 

HARAMDAN CÜNUB OLANIN TƏRİ 

Məsələ: 101. Zina, livat, istimna kimi haram yolla cünub olan 

şəxsin təri pakdır, amma o tərə bulaşan bədən və ya paltarda namaz 

qılmasın. Əgər insan öz arvadı ilə yaxınlıq etməyin haram olduğu 

zaman (məs; Ramazan ayının orucunda) öz arvadı ilə yaxınlıq etsə, 

gərək namaz halında öz tərindən çəkinsin (qorunsun). 

Məsələ: 102. Əgər haram yolla cünub olan şəxs vaxtın dar 

olduğuna və ya başqa üzrlü səbəblərə görə qüsl (edə bilməyib onun) 

əvəzindən təyəmmüm etsə və təyəmmümdən sonra tərləsə, o tərdən 

qorunması lazım deyil. 

Məsələ: 103. Əgər bir kəs haram yolla cünub olsa və sonra öz halalı 

ilə yaxınlıq etsə, yenə də o tərlə namaz qıla bilməz. Amma əgər əvvəlcə 

öz halalı ilə yaxınlıq edib sonra haram yolla cənabətli olsa, tərindən 

qorunması lazım (vacib) deyil. 

NƏCASƏTİN SÜBUT OLUNMASI YOLLARI 

Məsələ: 104. Hər şeyin nəcis olması üç yolla sübut olunur: 

1-İnsanın özü bir şeyin nəcis olmasına yəqin etsin. Amma bir şeyin 

nəcis olmasına güman etsə, ondan qorunması lazım (vacib) deyil. Buna 

əsasən, (şəriətə) laqeyd (və nəcis-paklıq məsələlərinə riayət etməyən) 

şəxslərin yemək yedikləri yerlərdə insan, onun üçün gətirilən yeməyin 

nəcis olmasına yəqini olmasa, onu yeməyin eybi yoxdur. 

2-Bir kəs ixtiyarında olan hər hansı şeyin nəcis olmasını xəbər 

versə, məsələn; insanın həyat yoldaşı, xidmətçisi, yaxud ailə üzvləri 

ixtiyarında olan müəyyən bir qabın, yaxud başqa şeyin nəcis olmasını 

xəbər versə; 
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3-Adil kişi və ya e’timadlı adam hər hansı bir şeyin nəcis olmasını 

desə. 

Məsələ: 105. Bir kəs nəcis şeyin pak olub-olmamasında şəkk etsə, 

nəcisdir; pak bir şeyin nəcis olub-olmamasında şəkk etsə, pakdır. Hətta 

əgər onun pak və ya nəcis olmasını başa düşə bilsə də, təhqiqat 

aparması lazım deyil. Yalnız axtarış aparmaq asan olan hallar istisnadır. 

Məsələ: 106. Hər ikisindən istifadə etdiyi iki qab, yaxud iki 

paltardan birinin nəcis olmasını bilsə, amma müəyyən şəkildə hansının 

nəcis olmasını bilməsə, gərək hər ikisindən ictinab etsin (çəkinsin). 

Amma ya öz paltarının, ya da başqasının paltarının nəcis olmasını bilsə, 

bu halda öz paltarından ictinab etməsi lazım (vacib) deyildir. 

PAK ŞEYLƏRİN NƏCİS OLMASI YOLLARI 

Məsələ: 107. Əgər pak şey nəcis bir şeyə toxunsa və hər ikisinin, 

yaxud birinin rütubəti (yaşlığı) digərinə sirayət edə biləcək həddə olsa, 

pak şey də nəcis olur. Amma əgər rütubət çox az olsa və ona toxunan 

pak şeyə sirayət etməsə, (əvvəldə) pak olan şey nəcis olmaz. 

Məsələ: 108. Əgər pak bir şey nəcis şeyə toxunsa və insan onların 

hər ikisinin, yaxud birinin rütubətli olub-olmaması barədə şəkk etsə, 

pak şey nəcis olmaz. 

Məsələ: 109. Əgər şirə və yağ maye (axıcı) halda olsa, onun bir 

nöqtəsi nəcis olduqda, hər yeri nəcis olur. Amma axıcı olmasa (bərk 

olsa), hamısı deyil, yalnız nəcasət dəyən yerlər nəcis olur. 

Məsələ: 110. Əgər milçək və onun kimi həşəratlar yaş halda olan 

nəcis bir şeyin üstünə qonub sonradan rütubətli və pak halda olan bir 

şeyin üstündə qonsa, bu halda insan nəcasətin o həşəratın üstündə 

olmasını bilsə, bu halda pak şey nəcis olur; əks halda (bilməsə), pakdır. 

NƏCASƏTİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 111. Qur’anın vərəqini və yazısını murdarlamaq haramdır; 

əgər nəcis olsa, dərhal onu suya çəkmək lazımdır. 

Məsələ: 112. Əgər Qur’anın cildi nəcis olsa, ona ehtiramsızlıq olan 

halda suya çəkmək lazımdır. 

Məsələ: 113. Qur’anı nəcasətin eyni olan şeyin – qan, ölü heyvan 

və s. Üstünə qoymaq, hətta nəcisin eynin quru da olsa, haramdır və 

Qur’anı o (nəcis) şeyin üstündən götürmək vacibdir. 

Məsələ: 114. Əgər Qur’anın vərəqi, yaxud ehtiram qoyulması 

lazım (vacib) olan bir şey, məsələn; Allahın, Peyğəmbər (səlləllahu 

əleyhi və alih)-in və İmam (əleyhis-salam)-ın adları yazılan kağız, 

tualetə düşsə, onu oradan çıxardıb suya çəkmək – hətta xərci olsa belə, 

vacibdir. Əgər onu (tualetdən) çıxarmaq mümkün olmasa o vərəqlərin 



 

 

104................................................................ “Tovzihul-məsail” risaləsi 

çürüməsi barədə yəqin hasil olana qədər o tualetə gedilməməlidir. 

Həmçinin əgər İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın türbəti (qəbrinin 

torpağı) tualetə düşsə və onu çölə çıxarmaq mümkün olmasa, o torpağın 

tamamilə aradan getməsinə yəqinlik hasil olmayınca, o tualetə 

gedilməməlidir. 

Məsələ: 115. Nəcis şeyi yemək, içmək, həmçinin nəcisin eynini 

uşağa yedizdirmək haramdır. Amma nəcis olan yeməyi uşağa 

yedizdirmək haram deyildir. 

Məsələ: 116. Suya çəkilməsi mümkün olan nəcis bir şeyi satanda, 

yaxud ariyə verəndə nəcis olmasını (alan adama) deməməyin eybi 

yoxdur. Amma insan, alıcı və yaxud ariyə götürənin həmin şeyi yemək-

içməkdə istifadə edəcəyini bilsə, gərək nəcis olmasını həmin şəxsə 

desin. 

Məsələ: 117. Əgər bir kəsin evinin, yaxud xalça-palazının müəyyən 

bir yeri nəcis olsa və onun icazəsi ilə evinə daxil olan kəslərin bədənin, 

paltarının və s. Rütubətli halda nəcis olan yerə dəydiyini görsə, onlara 

deməsi lazım (vacib) deyildir. 

Məsələ: 118. Əgər ev sahibi yemək əsnasında yeməyin (xörəyin) 

nəcis olduğunu başa düşsə, gərək qonaqlara desin. Amma qonaqlardan 

biri bu məsələni başa düşsə, sair qonaqlara xəbər verməsi lazım (vacib) 

deyil. Amma əgər onlarla elə qaynayıb-qarışsa ki, deməməsi səbəbi ilə 

öz ləvazimatının da nəcis olacağını bilsə, gərək yeməkdən sonra onlara 

desin. 

Məsələ: 119. Bir şəxsin ariyəyə götürdüyü şey nəcis olsa, sahibinin 

həmin şeyi yeyib-içməkdə istifadə etməsini bilsə, ona xəbər verməsi 

vacibdir. 

Məsələ: 120. Əgər yaxşını-pisi seçə bilən müməyyiz uşaq (nəcis) 

bir şeyi suya çəkdiyini desə, e’timad olunduğu halda onu yenidən suya 

çəkmək lazım deyildir. Əgər əlində olan bir şeyin nəcis olduğunu desə, 

e’timad olunan halda gərək o şeydən çəkinilsin. 

PAKLAYICILAR 

Məsələ: 121. On bir şey nəcasəti paklayır və bunlara “mütəhhirat” 

deyilir: 1-Su; 2-Yer; 3-Günəş; 4-İnqilab; 5-Üzüm suyunun üçdə iki 

hissəsinin azalması; 6-İntiqal; 7-İslam; 8-Təbəiyyət; 9-Nəcasətin 

eyninin aradan qalxması; 10-Nəcasət yeyən heyvanın istibrası; 11-

Müsəlmanın qaib olması. 

Bunların hökmləri sonrakı məsələlərdə müfəssəl olaraq gələcəkdir. 

1-SU 

Məsələ: 122. Su, dörd şərt daxilində nəcis şeyi pak edir: 
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1-ci şərt budur ki, mütləq olsun; deməli, əgər gülab suyu və bid 

suyu kimi muzaf olsa, nəcis şeyi pak etməz. 

2-ci şərt budur ki, pak olsun; 

3-cü şərt budur ki, nəcis şeyi yuyanda su muzaf olmasın və 

nəcasətin rəngini, iyini, dadını özünə götürməsin; 

4-cü şərt budur ki, nəcis şeyi suya çəkəndən sonra nəcasətin eyni 

onda qalmasın. Nəcis şeyin qəlil (az), yə’ni kürdən az olan su ilə pak 

olmasının digər şərtləri də vardır ki, sonradan qeyd olunacaq. 

Məsələ: 123. Nəcis qabı qəlil su ilə üç dəfə yumaq lazımdır, amma 

kürr, yaxud cari (axar) suda üç dəfə yumaq daha yaxşı olsa da, bir dəfə 

yumaq kifayətdir. Amma itin yaladığı, yaxud su içdiyi və ya digər maye 

şeylər yediyi qabı əvvəlcə pak torpaq ilə sürtmək, sonra isə bir dəfə kürr 

və ya axar, yaxud iki dəfə qəlil suda yumaq lazımdır. Həmçinin itin 

ağzının suyu tökülən qabı da ehtiyat-vacibə görə yumaqdan əvvəl 

torpaqla sürtmək lazımdır. 

Məsələ: 124. Əgər itin ağzını vurduğu qabın ağzı dar olsa və onu 

torpaqla sürtmək mümkün olmasa, gərək mümkün olan halda çubuğun 

başına bir parça bağlayıb onun vasitəsi ilə torpağı onun içinə sürtsünlər. 

Məsələ: 125. Əgər şərab vasitəsilə nəcis olmuş qabı qəlil su ilə suya 

çəkmək istəsələr, gərək üç dəfə yusunlar. Daha yaxşı olar ki, yeddi dəfə 

yuyulsun. 

Məsələ: 126. Nəcis olmuş qabı, az (qəlil) su ilə iki cür yumaq olar: 

1-O qabı üç dəfə doldurub-boşaltsınlar; 2-Bir miqdar suyu üç dəfə onun 

içinə töksünlər və hər dəfədə suyu onun içində elə hərəkət etdirsinlər ki, 

nəcis olmuş yerlərinin hamısına dəysin, sonra isə suyu boşaltsınlar. 

Məsələ: 127. Xum, böyük qazan və s. kimi böyük qablar nəcis olsa 

və onu üç dəfə su ilə doldurub boşaltsalar, paklanar. Həmçinin üç dəfə 

yuxarıdan onun içinə su töksələr və tədrici olaraq onun hər tərəfi 

yuyulsa və hər dəfə də onun dibində yığılan suyu çölə töksələr, 

paklanar. Ehtiyat-vacib budur ki, o böyük qabın içində yığılan suyu 

çölə tökmək üçün istifadə olunan qab hər dəfə suya çəkilsin. 

Məsələ: 128. Əgər nəcis bir şeyi nəcasətin eyni aradan 

qaldırıldıqdan sonra bir dəfə kürr, yaxud axar suya batırsalar və ya boru 

sularını onun üstünə buraxsalar və su onun nəcis yerlərinin hamısına 

dəysə, pak olar. Xalça, palaz, paltar və bu kimi şeyləri elə sıxsınlar və 

ya hərəkət etdirsinlər ki, onun daxilindəki su çıxsın. 

Məsələ: 129. Əgər bövl ilə nəcis olmuş şeyi kürr, cari və boru suyu 

ilə suya çəkmək istəsələr, bir dəfə kifayət edir. Amma əgər qəlil su ilə 

suya çəkmək istəsələr, bu halda suyu bir dəfə onun üstünə töksələr və 

ondan ayrılsa, bövlün o şeydə qalmadığı halda üstünə ikinci dəfə su 

töküldükdə paklanar. Amma, əgər paltar, xalça-palaz və bu kimi 

şeylərdə hər dəfə su töküldükdən sonra sıxılmalıdır ki, onun içində olan 
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ğüsalə suyu çölə çıxsın. (“Ğüsalə” o sudur ki, adətən yuyulma vaxtında 

və ondan sonra yuyulan şeydən tökülür.) 

Məsələ: 130. Əkər bir şey, (hələ) xörək yeməyən, donuz südünü və 

kafir qadının südünü yeməyən südəmər oğlan uşağının bövlü ilə nəcis 

olsa, onun üstünə bir dəfə su töksələr və su nəcis yerlərin hamısına 

çatsa, pak olar. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, bir dəfə də onun 

üstünə su töksünlər. (Bu halda) paltar, palaz və bu kimi şeyləri sıxmaq 

lazım (vacib) deyildir. 

Məsələ: 131. Əgər bir şey bövldən başqa şeylə nəcis olsa, nəcasəti 

aradan qaldırdıqdan sonra onun üstünə bir dəfə su töksələr və (üstünə 

tökülən su) həmin şeydən ayrılsa, pak olar. Həmçinin onun üstünə 

birinci dəfə su töküləndə nəcasəti aradan getsə və nəcasətin aradan 

getməsindən sonra suyun tökülməsi davam etsə, pak olar. Amma hər 

bir halda paltar və bu kimi şeyləri sıxmaq lazımdır ki, onun ğüsaləsi 

çıxsın. 

Məsələ: 132. Əgər iplə toxunmuş həsir nəcis olsa və onu kürr, 

yaxud axar suya batırsalar, nəcasətin eyni aradan gedəndən sonra pak 

olar. 

Məsələ: 133. Əgər buğda, düyü, sabun və bu kimi şeylərin zahiri 

nəcis olsa, kürr, yaxud axar suya batırmaqla pak olar. Amma onların 

batini (içi) nəcis olsa, (bu yolla) pak olmaz. 

Məsələ: 134. Əgər paltarı kürr və ya axar suda suya çəkəndən 

sonra, məsələn; suyun çöküntüləri (ləcən) paltarda görünsə, bu halda o 

çöküntülərin suyun (paltara) çatmasının qarşısını almasına ehtimal 

verilməzsə, o paltar pakdır. 

Məsələ: 135. Hər nəcis şeydən, nəcasətin eyni aradan 

qaldırılmayınca pak olmaz. Amma nəcasətin rəngi və ya iyi o şeydə 

qalsa, eybi yoxdur. Deməli, əgər qanı paltardan təmizləyib suya 

çəkdikdən sonra qanın rəngi o paltarda qalsa, pakdır. Amma əgər iyi və 

ya rənginin vasitəsilə nəcasət zərrələrinin o şeydə qalmasına yəqin 

etsələr, yaxud ehtimal versələr, nəcisdir. 

Məsələ: 136. Əgər bədənin nəcasətini kürr, yaxud axar suda aradan 

qaldırıb təmizləsələr, bədən pak olur: sudan çölə çıxıb, yenidən suya 

girmək lazım deyil. 

Məsələ: 137. Nəcis yemək dişin dibində qalsa, suyu ağızda 

dolandırsalar və nəcis yemək qalıqlarının batininə (daxilinə) çatsa, 

zahiri və batini pak olar. Əks halda təkcə zahiri pak olur. 

Məsələ: 138. Əgər üzün və başın tükünü qəlil su ilə suya çəksələr, 

tük çox olsa, sıxmalıdırlar ki, onun ğüsaləsi ayrılsın. 

Məsələ: 139. Əgər bədənin və ya paltarın hər hansı bir yerini qəlil 

su ilə suya çəksələr, o yerə birləşən və o yer suya çəkilən zaman adətən, 

nəcis olan ətraf hissələrdə, nəcis yerin pak olması üçün tökülən su 
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cərəyan etsə, nəcis yerin pak olması ilə o yer də pak olar. Həmçinin, 

pak bir şeyi nəcis şeyin yanına qoyub hər ikisinin üstünə su töksələr, 

(nəcis şey pak olanda hər ikisi pak olur). Deməli, əgər nəcis bir barmağı 

suya çəkmək üçün barmaqların hamısının üstünə su tökülsə və nəcis su 

bütün barmaqlara dəysə, nəcis barmaq pak olandan sonra bütün 

barmaqlar pak olur. 

Məsələ: 140. Nəcis olmuş ət, quyruq sair şeylər kimi suya çəkilir. 

Həmçinin, əgər bədən və ya paltar azacıq yağlı olsa və (bu yağlılıq) 

suyun onlara dəyməsinin qarşısını almasa, (suya çəkilməklə pak olur). 

Məsələ: 141. Üzərində nəcasətin eyni olmayan nəcis şeyi kürr suya 

birləşmiş olan krantın altında bir dəfə yusalar, pak olar. Həmçinin, əgər 

nəcasətin eyni onun üstündə olsa da, nəcasətin eyni krantın altında və 

ya başqa bir vasitə ilə aradan qaldırılsa və o şeydən axan su nəcasətin 

iyini, rəngini, dadını özünə götürməmiş olsa, krant suyu ilə pak olar. 

Amma əgər həmin nəcis şeydən axan su, nəcasətin iyini, dadını və 

rəngini özünə götürmüş olsa, krantın suyunu onun üstünə o qədər 

axıtmalıdırlar ki, ondan ayrılan suda nəcasətin iyi, rəngi, yaxud dadı 

olmasın. 

Məsələ: 142. Üstündən su axa (cərəyan edə) bilməyən, yaxud 

batmayan torpaq nəcis olsa, qəlil su ilə pak olmaz. Amma əgər pak bir 

parça ilə suyu yığsalar və yenidən su töksələr, pak olar. Lakin üstü 

çınqıllı, qumlu olan (nəcis) torpağın üstünə su töküləndə ondan ayrılıb 

çınqıla, quma batdığına görə, qəlil su ilə pak olur. Amma, qumların altı 

nəcis qalır. 

Məsələ: 143. Suyun batmadığı daş və kərpic döşənən, həmçinin 

bərk olan torpaq nəcis olsa, qəlil su ilə pak olur. Amma, bu halda onun 

üstünə o qədər su tökülməlidir ki, o yerdə axmağa (cərəyana) başlasın. 

Əgər onun üstünə tökülən su bir deşikdən axıb çölə çıxsa, torpağın 

hamısı pak olur. Amma axıb çölə çıxmasa, o suyun yığıldığı yer nəcis 

qalır. Yalnız o vaxt pak olur ki, pak bir parça və ya qab ilə (yığılan) 

suyu götürsünlər, sonra su töküb pak bir vasitə ilə suyu yığsınlar. 

Məsələ: 144. Əgər daş, duz və bu kimi şeylərin zahiri nəcis olsa, 

kürdən az olan su ilə də pak olur. 

Məsələ: 145. Əgər suda həll olmuş nəcis şəkərdən qənd düzəldib 

sonradan kürr, yaxud axar suya qoysalar, pak olmaz. 

2-TORPAQ 

Məsələ: 146. Torpaq dörd şərtlə nəcis olmuş ayağın və ayaqqabının 

altını pak edir: 1-Pak olsun; 2-Quru olsun; 3-Qan və ya bövl kimi 

nəcasətin eyni, yaxud nəcis dəymiş palçıq kimi mütənəccis şeylər 

ayağın və ya ayaqqabının altında olsa, yol getmək, yaxud yerə sürtmək 
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vasitəsilə aradan qaldırılsın. Həmçinin, yer torpaq və ya daş, yaxud 

kərpic və bu kimi şeylərlə döşənmiş olsun. Fərş (xalça-palaz), həsir, 

çəmən kimi yerlərdə getməklə nəcis ayağın və ayaqqabının altı pak 

olmaz. 4-Ayağın və ayaqqabının altı yol getməklə nəcis olmuş olsun, 

nəinki nəcasət xaricdən ona dəymiş olsun. 

Məsələ: 147. Nəcis ayağın və ya ayaqqabının altı torpaqlı və qumlu 

yerdə, kərpic döşənmiş yerdə və sementlə işlənmiş (beton salınmış) 

yerdə yol getməklə pak olur, asfaltda, yaxud taxta döşənmiş yollarda 

getməklə təmizlənməsi məhəlli-işkaldır. 

Məsələ: 148. Nəcis olmuş ayağın və ayaqqabının altını paklamaq 

üçün daha yaxşı olar ki, on beş zira (təqribən 7 metr)
1

 və ondan artıq yol 

gedilsin – hətta on beş addımdan az yol getməklə və ya ayağı yerə 

sürtməklə nəcasət aradan qaldırılmış olsa da. 

Məsələ: 149. Nəcis ayağın və ayaqqabının yaş olması lazım (vacib) 

deyil; əgər quru da olsa, yol getməklə paklanır. 

Məsələ: 150. Ayağın və ayaqqabının altı, yol getməklə 

paklanandan sonra, adi halda palçığa batan kənar hissələri də – əgər yer 

və ya torpaq o hissələrə dəyərsə – pak olur. 

Məsələ: 151. Əlləri və dizləri ilə yol gedən adamların əli və dizləri 

nəcis olsa, yol getməklə əl və dizin paklanması məhəlli-işkaldır. 

Əsanın, sün’i (protez) ayaqların altının, habelə heyvanların nalı, 

avtomobillərin təkərləri və bu kimi şeylərin də (nəcis olduğu halda) yol 

getməklə paklanması məhəlli-işkaldır. 

Məsələ: 152. Əgər yol getdikdən sonra, nəcasətin sudan başqa şeylə 

paklanmayan kiçik zərrələri ayağın, yaxud ayaqqabının altında qalsa, 

gərək o zərrələr də aradan qaldırılsın. Amma, rəng və iyinin qalmasının 

eybi yoxdur. 

Məsələ: 153. Ayaqqabının içi və ya ayağın yerə dəyməyən hissəsi, 

yol getməklə pak olmur. Corabın altının yol getməklə paklanması 

məhəlli-işkaldır. Amma corabın altı dəridən olsa və ayaqqabı əvəzinə 

istifadə olunsa, yol getməklə paklanar. 

3-GÜNƏŞ 

Məsələ: 154. Günəş yeri, binanı və binada işlənən qapı-pəncərə 

kimi şeyləri, həmçinin divara vurulan və binanın bir hissəsi sayılan 

mıxı beş şərtlə pak edir: 

                                                 
1

 Rəvayətdə 15 zira deyilmişdir. Zira – dirsəkdən barmağın ucuna qədər olan 

məsafədir və o, təqribən 45 sm.dir. 
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1-Nəcis şey elə şəkildə yaş olsun ki, başqa şey ona dəydikdə o da 

yaş olsun. Deməli, əgər quru olsa, müəyyən vasitələrlə onu islatmaq 

lazımdır ki, günəş onu qurutsun; 

2-Nəcasətin eyni (zərrələri) o şeyin üstündə olsa, günəşin onun 

üstünə düşməsindən qabaq, o zərrələri aradan qaldırsınlar; 

3-Günəş şüalarının qarşısını bir şey almasın; deməli, əgər günəş 

pərdə, bulud və bu kimi şeylərin arxasından düşüb nəcis şeyi qurutsa, o 

şey pak olmaz. Amma, əgər bulud günəşin qabağını almayacaq qədər 

nazik olsa, eybi yoxdur. 

4-Günəş təklikdə nəcis şeyi qurutmuş olsun; deməli, əgər, misal 

üçün, nəcis şey külək və günəşin ikisinin vasitəsilə qurusa, pak olmaz. 

Amma külək çox az olsa və “nəcis şeyin qurudulmasına kömək edib” - 

deyilməsə, eybi yoxdur. 

5-Günəş binanın nəcis hopmuş yerini bir dəfəyə qurutsun; deməli, 

günəş bir dəfə (nəcis) binaya və yerə düşüb üst tərəfini qurutsa, ikinci 

dəfə isə alt tərəfini qurutsa, təkcə onun üst tərəfi pak olur, alt tərəfi isə 

nəcis qalır. 

Məsələ: 155. Ağac və bitkilər (nəcis olarsa) günəşin vasitəsilə pak 

olur. 

Məsələ: 156. Əgər günəş nəcis torpağa (yerə) düşsə və insan 

günəşin düşdüyü vaxt həmin yerin yaş olub-olmamasında, yaxud onun 

yaşlığının günəşin vasitəsilə quruyub-qurumamasına şəkk etsə, o 

torpaq (yer) nəcisdir. Həmçinin, əgər insan günəşin düşməsindən qabaq 

nəcasətin eyninin aradan qalxıb-qalxmamasında, yaxud günəşin 

düşməsinin qabağını bir şey alıb-almamasında şəkk etsə, (o torpaq 

nəcisdir). 

Məsələ: 157. Əgər günəş nəcis divarın bir tərəfinə düşsə, düşmədiyi 

tərəf pak olmur. Amma, divar çox nazik olsa və günəşin, onun bir 

tərəfinə düşməsi səbəbi ilə o biri tərəfi də qurusa, pak olar. 

4-İSTİHALƏ (BİR HALDAN BAŞQA HALA KEÇMƏK) 

Məsələ: 158. Əgər nəcis şeyin cinsi (növü) başqa pak bir şeyə 

çevriləcək şəkildə dəyişilsə, pak olar. Belə dəyişikliyə “istihalə olub” - 

deyilir. Məsələn; nəcis çubuq, taxta yanıb külə çevrilsə, yaxud it 

duzlağa batıb duza çevrilsə, (paklanar). Amma əgər cinsi (növü) 

dəyişilməsə, məsələn; nəcis buğdanı üyüdüb un etsələr, yaxud çörək 

bişirsələr, pak olmaz. 

Məsələ: 159. Nəcis palçıqdan düzəldilən kuzə və bu kimi şeylər, 

həmçinin, nəcis odundan düzəldilmiş kömür nəcisdir. 

Məsələ: 160. Nəcis şeyin istihalə olub-olmaması mə’lum olmasa, 

nəcisdir. 
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Məsələ: 161. Əgər şərab öz-özünə, yaxud sirkə və duz kimi bir şey 

tökülməklə sirkəyə çevrilsə, pak olar. 

Məsələ: 162. Nəcis üzümdən düzəldilən şərab sirkəyə çevrilməklə 

pak olmur. Hətta əgər xaricdən şəraba bir nəcasət dəysə, ehtiyat-vacib 

budur ki, sirkə olduqdan sonra (da) ondan ictinab olunsun. 

Məsələ: 163. Pak üzümdən hazırlanan şəraba xaricdən nəcasət 

dəysə, ehtiyat-vacib budur ki, sirkə olduqdan sonra ondan çəkinsinlər. 

Məsələ: 164. Nəcis üzüm, kişmiş və xurmadan hazırlanan sirkə 

nəcisdir. 

Məsələ: 165. Əgər üzümün, yaxud xurmanın kiçik quru budaqları 

onun içində olsa və ondan sirkə hazırlasalar, zərəri yoxdur. Ehtiyat-

vacib budur ki, üzüm, kişmiş, xurma sirkə olmamışdan qabaq onun 

içinə xiyar, badımcan və bu kimi şeylər tökməsinlər. 

5-ÜZÜM SUYUNUN ÜÇDƏ İKİ HİSSƏSİNİN AZALMASI 

Məsələ: 166. Odun hərarəti ilə qaynayan üzüm suyu pakdır, amma 

onun üçdə iki hissəsi azalmamışdan (buxarlanmamışdan) qabaq 

yeyilməsi haramdır. Amma əgər öz-özünə qaynasa (qıcqırsa), haramdır 

və sirkəyə çevrilməklə pak olur. 

Məsələ: 167. Əgər, misal üçün, bir qora salxımında bir-iki üzüm 

giləsi olsa, o salxımdan alınan suya “qora suyu” deyilsə və şirinlikdən 

heç bir əsər-əlamət olmasa, (qora suyu) qaynasa, pak və yeyilməsi 

halaldır. 

Məsələ: 168. Qora, yoxsa üzüm olması mə’lum olmayan şey (üzüm 

giləsi) qaynasa nə haramdır, nə də nəcis. 

6-İNTİQAL (BİR YERDƏN BAŞQA YERƏ NƏQL OLUNMA) 

Məsələ: 169. İnsan bədəninin, yaxud atıcı qanı olan (yə’ni damarı 

kəsildikdə qanı sıçrayışla gələn) heyvanın qanı, atıcı qanı olmayan 

heyvanın (həşəratın) bədəninə gedib (sorulub) o heyvanın qanı hesab 

olunsa, pak olur. Buna “intiqal” deyilir. Deməli, zəlinin insandan 

sorduğu qana “zəli qanı” deyil, “insan qanıdır” - deyildiyinə görə, 

nəcisdir. 

Məsələ: 170. Əgər bir kəs, bədəninə qonmuş ağcaqanadı öldürsə və 

ondan çıxan qanın öz qanı, yoxsa ağcaqanadın qanı olmasını bilməsə, 

pakdır. Həmçinin, əgər ondan sormasını bilsə, amma ağcaqanadın 

bədənindən hesab olunsa, yenə də pakdır. Amma əgər ağcaqanadın qanı 

sorması ilə öldürməsi arasındakı zaman fasiləsi çox az olsa və “insan 

qanıdır” deyilsə, nəcisdir. 
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7-İSLAM 

Məsələ: 171. “Nəcasətlər” bölməsində deyildi ki, kafir nəcisdir, 

amma əgər o, şəhadəteyni, yə’ni “Əşhədu ən la ilahə illəllah və əşhədu 

ənnə Muhəmmədən Rəsulullah” - desə, müsəlman olar. Müsəlman 

olandan sonra onun bədəni, ağzının, burnunun suyu və təri pakdır. Əgər 

müsəlman olduğu zaman nəcasətin eyni onun bədənində var imişsə, gg 

onu təmizləsin, yerini də suya çəksin. Amma əgər müsəlman 

olmamışdan qabaq nəcasətin eyni aradan qaldırılmış olsa, onun yerini 

suya çəkmək lazım (vacib) deyildir. 

Məsələ: 172. Kafirin bədənində olan və əvvəllər bədəninin təri və 

ya başqa nəcasət vasitəsi ilə nəcis olan paltarı müsəlman olması ilə pak 

olmur. 

Məsələ: 173. Əgər kafir, şəhadəteyni desə və insan onun qəlbən də 

müsəlman olub-olmamasını bilməsə, pakdır. Amma qəlbən müsəlman 

olmadığını bilsə, ehtiyat vacibə görə gərək ondan ictinab etsin 

(çəkinsin). 

8-TƏBƏİYYƏT 

Məsələ: 174. Təbəiyyət odur ki, bir nəcis şey başqa nəcis bir şeyin 

pak olması ilə paklansın. 

Məsələ: 175. Əgər şərab sirkəyə çevrilsə, onun qabı da – şərab 

qaynayanda çatdığı yerə qədər pak olur. (Şərab qaynayanda) adətən, 

qabın ağzına qoyulan parça və bu kimi şeylər onun (şərabın) rütubəti ilə 

nəcis olsa, (sirkəyə çevriləndən sonra) pak olur. Hətta əgər qaynadığı 

vaxt köpüklənib daşsa və qabın çöl tərəfini bulaşdırsa, sirkəyə 

çevriləndən sonra qabın çöl tərəfi də pak olur. 

Məsələ: 176. Üstündə meyit yuyulan taxta və ya daş, habelə 

meyitin övrətinə örtülən parça, ona qüsl verən şəxsin əlləri, meyitin 

yuyulduğu kisə və sabun qüsl işi qurtarandan sonra paklanır. 

Məsələ: 177. Bir kəs öz əli ilə (nəcis) şeyi suya çəkəndə, əgər onun 

əli həmin şeylə birlikdə suya çəkilsə, o şey paklanandan sonra əli də 

pak olur. 

Məsələ: 178. Əgər paltar və bu kimi şeyləri qəlil su ilə suya 

çəksələr və onun üstünə tökülən suyun xaric olması üçün adi (normal) 

qaydada sıxsalar, daxilində qalan su pakdır. 

Məsələ: 179. Qəlil su ilə suya çəkilən nəcis qabın pak olması üçün 

üstünə tökülən suyun ondan ayrılmasından sonra, daxilində qalan su 

damcıları pakdır. 
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9-NƏCASƏTİN EYNİNİN ARADAN GETMƏSİ 

Məsələ: 180. Əgər heyvanın bədəni nəcisin eyninə – qan kimi – 

yaxud nəcis su kimi mütənəccisə bulaşsa, onlar aradan getdikdə, o 

heyvanın bədəni də pak olur. Həmçinin, insanın bədəninin batini (içəri) 

tərəfi: ağızın, burnunun içi də eyni qayda ilə, məsələn; əgər dişin 

dibindən qan gəlsə və ağız suyunda (həll olub) aradan getsə, ağızın içini 

suya çəkmək lazım (vacib) deyil. Amma əgər ağızdakı sün’i dişlər nəcis 

olsa – nəcasət ağızdan kənardan ona dəymiş olsa – gərək suya çəkilsin. 

Məsələ: 181. Əgər dişin dibində yemək qalığı qalsa və ağızdan qan 

gəlsə, bu qanın ağızda qalan yemək qalıqlarına dəyməsini bilməsə, o 

yemək pakdır. Əgər qan o yemək qalıqlarına dəysə, ehtiyat-lazıma görə 

nəcis olur. 

Məsələ: 182. Bədənin zahiri, yoxsa batini hissələrindən olmasını 

bilmədiyi yerlər nəcis olsa, ehtiyat-vacibə görə gərək suya çəkilsin. 

Məsələ: 183. Əgər nəcis toz-torpaq palaz-paltar və bu kimi şeylərin 

üstünə qonsa və onlar quru olsalar, nəcis olmaz və onları çırpmaq 

kifayətdir. Amma əgər onlar yaş olsalar, gərək toz-torpağın yapışdığı 

(oturduğu) yerlər suya çəkilsin. 

10-NƏCASƏT YEYƏN HEYVANIN İSTİBRASI 

Məsələ: 184. İnsan nəcasətini yeməyə adət edən heyvanın bövlü və 

qaiti nəcisdir. Onların pak olması üçün heyvan istibra olunmalıdır. 

Yə’ni daha “nəcasət yeyən” deyilməyəcək müəyyən bir müddətə qədər 

nəcasət yeməsinin qabağı alınmalı, pak yem verilməlidir. Ehtiyat-

vacibə görə nəcasət yeyən dəvənin – 40 gün, inəyin – 20 gün, qoyunun 

– on gün, su quşlarının (qaz-ördəyin) – 7 və ya 5 gün, ev toyuğunun – 3 

gün nəcasət yeməsinin qabağı alınmalı, pak yemək verilməlidir. Sair 

heyvanlarda da “nəcasət yeyən heyvan” adı onun üstündən götürüləcək 

qədər (qarşısının alınması) kifayətdir. Bu hökm insanın nəcisinə aiddir, 

əgər toyuq və ya başqa bir heyvan sair nəcasətləri yesələr, onların bövl, 

qaiti nəcis və əti haram olmaz. 

11-MÜSƏLMANIN QAİB OLMASI 

Məsələ: 185. Əgər bir müsəlmanın bədəni, paltarı və yaxud onun 

ixtiyarında olan qab-qacaq və bu kimi şeylər nəcis və o müsəlman qaib 

olsa, insan həmin şəxsin o şeyləri suya çəkməsinə, yaxud misal üçün, o 

şeyin axar suya düşüb pak olmasına ehtimal versə, ondan ictinab etmək 

(çəkinmək) lazım deyildir. Bu şərtlə ki, paklığı şərt olan şeylərdən 

olsun, məsələn; namaz qılınan paltar, yaxud yemək yeyilən qab-qacaq.  

Məsələ: 186. Əgər insanın özü, nəcis olan şeyin pak olmasını yəqin 

etsə, yaxud bir adil şəxs onun pak olmasını xəbər versə, o şey pakdır. 
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Həmçinin, nəcis şey ixtiyarında olan şəxs “o şey pak olub” - desə və ya 

hər hansı bir müsəlman nəcis şeyi suya çəkmiş olsa, hətta düz (səhih) 

surətdə suya çəkməsi mə’lum olmasa belə, həmin şey pakdır. 

Məsələ: 187. Bir nəfər insanın paltarlarını yumağa vəkil olsa və 

paltarlar da onun ixtiyarında olsa, “suya çəkmişəm” - desə, o paltar 

pakdır.  

Məsələ: 188. Əgər insana, nəcis şeyin suya çəkilməsi (paklanması) 

barədə yəqinə çata bilmədiyi bir halət (vasvasılıq) üz versə, 

başqalarının yəqin etdiyi həddə kifayətlənə bilər. 

QABLARIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 189. İtin, donuzun, yaxud murdar (olmuş) heyvanın 

dərisindən hazırlanan qablarda yeyib-içmək haramdır və o qabları 

dəstəmaz, qüsl və pak şeylərlə əncam verilməli olan sair işlərdə istifadə 

etmək olmaz. Amma itin, donuzun və murdar (olmuş) heyvanın dərisini 

paklıq şərt olmayan yerlərdə istifadə etməyin işkalı (eybi) yoxdur. 

Məsələ: 190. Qızıl və gümüş qablarda yeyib-içmək, onlardan 

istifadə etmək haramdır. Amma onlardan otağı zinətləndirmək üçün 

istifadə etmək haram deyildir. Onları saxlamaq da – xüsusilə maddi 

ehtiyat ünvanı ilə saxlamaq haram deyildir. 

Məsələ: 191. Qızıl-gümüş qablar düzəltməkdən və onların 

düzəldilməsindən alınan muzddan (əmək haqqından) ehtiyata görə 

çəkinmək lazımdır. 

Məsələ: 192. Qızıl-gümüş qabların alverindən və satıcının (bunlar 

müqabilində) aldığı puldan ehtiyata görə çəkinmək lazımdır. 

Məsələ: 193. Əgər stəkanın tutacağı qızıl və ya gümüşdən 

hazırlansa, bu halda stəkanı (ondan ayırıb) götürdükdən sonra ona 

“qab” deyilərsə, onu istər təklikdə, istərsə də stəkanla birlikdə istifadə 

olunması haramdır. Amma ona (ayrılıqda) “qab” deyilməzsə, istifadə 

edilməsinin eybi yoxdur. Habelə, qızıldan olan sürmə qabı və ətir 

qabından da çəkinmək lazımdır. 

Məsələ: 195. Üstü qızıl və gümüş suyu ilə işlənmiş qablardan 

istifadə etməyin eybi yoxdur. 

Məsələ: 195. Əgər hər hansı bir metalı (filizi) qızıl və gümüş ilə 

xəlitə edib qab düzəltsələr, bu halda o metalın miqdarı “qızıl və gümüş 

qab” deyilməyəcək qədər çox olsa, o qabdan istifadə edilməsinin eybi 

yoxdur. 

Məsələ: 196. Əgər insan qızıl və gümüş qabda olan xörəyi başqa 

qaba boşaltsa, bu istifadə caizdir. Amma əgər ikinci qabdan xörək 

yemək istəsə və bu (qızıl) qabı boşaltmaq qızıl-gümüş qabda yemək 

yeməyin caiz olmadığına görə deyildirsə, bu növ istifadə haramdır. 
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Məsələ: 197. Məcburiyyət (çarəsizlik, naçarlıq) halında qızıl və 

gümüş qablardan istifadə etməyin eybi yoxdur.  

Məsələ: 198. Qızıl-gümüşdən, yoxsa başqa şeydən hazırlanması 

mə’lum olmayan qabdan istifadə etməyin eybi yoxdur. 

Məsələ: 199. Ağ qızıldan istifadə etmək qırmızı və sarı qızıldan 

istifadə etməyin hökmünə malikdir. Amma mütəxəssislərin “başqa 

metaldır” dediyi platindən istifadə etməyin eybi yoxdur. 
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DƏSTƏMAZ 

DƏSTƏMAZ ALMAĞIN QAYDASI 

Məsələ: 200. Dəstəmazda vacibdir ki, üz və əllər yuyulsun, başın 

qabaq tərəfinə və ayaqların üstünə məsh edilsin. 

Məsələ: 201. Üzün uzunluğu gərək alının yuxarı hissəsindən – 

başın tüklərinin bitdiyi yerdən çənənin axırına qədər yuyulsun. Eni isə, 

baş barmaqla orta barmağın arası qədər yuyulmalıdır. Əgər bu 

miqdardan azacıq belə, yuyulmasa, dəstəmaz batildir. Bu miqdarın 

tamamilə yuyulmasını yəqin etmək üçün onun ətrafını da bir az yumaq 

lazımdır. 

Məsələ: 202. Əgər insan, qaşlarında, gözün və dodağın künclərində 

suyun (dəriyə) çatmasına mane olan çirk və ya başqa şeylərin olmasına 

ehtimal versə, bu halda onun ehtimalı camaatın nəzərində yerli ehtimal 

olarsa, gərək dəstəmazdan qabaq axtarış aparsın ki, əgər (çirk) olarsa, 

onları aradan qaldırıb təmizləsin. 

Məsələ: 203. Gərək üz və qollar yuxarıdan aşağı istiqamətdə yusun: 

əgər aşağıdan yuxarı yusa, dəstəmaz batildir. 

Məsələ: 204. Əgər insan əllərini isladıb üzünə və əllərinə çəksə, bu 

halda əlinin yaşlığı üzə, əllərə çəkilməsi vasitəsilə su bir az axmağa 

başlayacaq qədər çox olsa, kifayətdir. 

Məsələ: 205. Üzü yuyandan sonra əvvəlcə sağ əli, sonra isə sol əli 

dirsəkdən barmaqların ucuna qədər yumaq lazımdır. 

Məsələ: 206. Dirsəyin tamamilə yuyulmasını yəqin etmək üçün bir 

az dirsəkdən yuxarı da yuyulmalıdır. 

Məsələ: 207. Üzünü yumamışdan qabaq, əllərini biləyə qədər 

yuyan bir kəs, dəstəmaz vaxtı gərək barmaqların ucuna qədər yusun; 

əgər təkcə biləyə qədər yusa, dəstəmazı batildir. 

Məsələ: 208. Dəstəmazda üzü və əlləri yumaq birinci dəfə vacib, 

ikinci dəfə caiz, üçüncü və daha artıq dəfələrdə isə haramdır. “Bir dəfə” 

dedikdə məqsəd budur ki, bütünlükdə üzvü yusun, istər bir ovuc su 

olsun, istərsə də bir neçə ovuc su ilə. Üzv tamam olandan sonra “bir 

dəfə” hesab olunur. 

Məsələ: 209. Hər iki əli yuduqdan sonra əldə qalan dəstəmaz suyu 

ilə başın qabaq tərəfinə məsh edilməlidir. 

Məsələ: 210. Başın, alın tərəfində olan dörd hissədən biri məsh 

yeridir. Ehtiyat-lazım budur ki, uzunluğu bir barmağın uzunluğu, eni 

isə üç bağlı barmaq qədər olsun. 

Məsələ: 211. Məshin başın dərisinə çəkilməsi lazım (vacib) 

deyildir: hətta başın qabaq tərəfində olan tüklərə də çəkilsə, səhihdir. 
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Amma əgər bir kəsin başının qabaq tərəfinin tükləri çox uzun olsa və 

məsələn; darayanda üzünə tökülsə, yaxud başın başqa bir yerinə çatsa, 

gərək tüklərin dibinə məsh çəksin, yaxud başının tüklərini ortadan 

aralayıb dəriyə məsh çəksin. Əgər üzünə tökülən, yaxud başının başqa 

yerlərinə çatan tükləri başın qabağında bir yerə yığıb onlara məsh etsə, 

yaxud başın, sair yerlərindən qabaq tərəfinə gələn tükünə məsh etsə, 

batildir. 

Məsələ: 212. Başı məsh etdikdən sonra, əldə qalan dəstəmaz suyu 

ilə ayaqlara – barmaqlardan birinin ucundan, ayağın bükülən yerinə 

qədər məsh çəkməlidir. 

Məsələ: 213. Ehtiyat-lazım budur ki, üç bağlı barmaq enində məsh 

çəksin, daha yaxşısı budur ki, ayağın üstünün hamısına və onun iki 

tərəfində olan çıxıntıya məsh çəksin. 

Məsələ: 214. Əgər ayaqların məshində əlin bütünlükdə içini ayağın 

üstünə qoyub bir az çəksə, kifayət deyil; gərək əlləri oynağa (bükülən 

yerə) qədər çəksin. 

Məsələ: 215. Başa və ya ayağın üstünə məsh çəkməkdə gərək əli 

onların üstünə çəksin; əgər əli saxlayıb başı və yaxud ayağı hərəkət 

etdirsə, dəstəmaz batildir. Amma əli məsh üçün çəkəndə baş və yaxud 

ayaq azacıq hərəkət etsə, eybi yoxdur. 

Məsələ: 216. Məsh çəkilən yer quru olmalıdır. Əgər əlin rütubətinin 

onda əsər-əlaməti olmayacaq dərəcədə çox yaş olsa, məsh batildir. 

Amma onun (məsh çəkilən yerin) rütubəti əlin rütubətinin tə’sirinə 

mane olmayacaq qədər çox az olsa, kifayətdir. 

Məsələ: 217. Əgər məsh üçün əldə rütubət qalmasa əli xaricdə olan 

su ilə islatmaq olmaz; başqa dəstəmaz üzvlərindən rütubət götürüb 

onunla məsh edilməlidir.  

Məsələ: 218. Əgər əlin rütubəti yalnız başın məshinə çatarsa, başa 

həmin rütubətlə məsh çəkə və ayaqların məshi üçün başqa dəstəmaz 

üzvlərindən rütubət götürə bilər. 

Məsələ: 219. Corabın və ayaqqabının üstündən məsh çəkmək 

batildir. Amma kəskin soyuq, yaxud oğru, yırtıcı heyvan və bu kimi 

şeylərdən qorxu nəticəsində ayaqqabını, corabı çıxara bilməsə, onların 

üstünə məsh çəksin və təyəmmüm də etsin. 

Məsələ: 220. Əgər ayağın üstü nəcis olsa və məhs üçün onu suya 

çəkmək mümkün olmasa, gərək təyəmmüm edilsin. 

İRTİMASİ DƏSTƏMAZ 

Məsələ: 221. İrtimasi dəstəmaz budur ki, insan üzünü, əllərini 

dəstəmaz almaq niyyəti ilə suya batırsın və ya onları suya salıb 

dəstəmaz niyyəti ilə çölə çıxartsın. Əgər əllərini suya batırdığı vaxt, 
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dəstəmaz niyyəti etsə və onları sudan çıxarana və suyun tökülməsi 

qurtarana qədər dəstəmaz niyyətində olsa, dəstəmazı səhihdir. Əgər 

sudan çıxardığı vaxt dəstəmaz niyyəti etsə və suyun tökülməsi tamam 

olduğu vaxta qədər dəstəmaz niyyətində olsa, bu halda da dəstəmazı 

səhihdir. 

Məsələ: 222. İrtimasi dəstəmazda da üz və əllər yuxarıdan-aşağıya 

tərəf yuyulmalıdır. Onun gerçəkləşməsi üçün iki yol vardır: 1-Üzü və 

əlləri suya batırsın və dəstəmaz niyyəti etsin, üzünü alın tərəfdən, 

əllərini isə dirsək tərəfdən suya batırsın; 2-Sudan çıxartdığı vaxt 

dəstəmaz niyyəti etsin, üzünü alın, əllərini isə dirsək tərəfdən sudan 

çıxartsın. Yaxşı olar ki, birinci halı ikinci haldan qabağa salsın. 

Hamısından da yaxşısı budur ki, tərtibi dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 223. Əgər dəstəmaz üzvlərindən bə’zilərini irtimasi, 

bə’ziləri isə qeyri-irtiması yolla yerinə yetirsə, eybi yoxdur. 

DƏSTƏMAZ VAXTI MÜSTƏHƏB OLAN DUALAR 

Məsələ: 224. Müstəhəbdir ki, dəstəmaz alan şəxsin nəzəri suya 

düşəndə desin: 

للَ َللاَ َب ْسمَ  اَج ع لَ َالَّذ ىَلِل ََّ َو اْلْ ْمدَ َو ِب  ََن  ًساََي ْع ْلهَ َو ل ََْط ه ورًاَءَ اْلم 
“Bismillahi və billahi vəl-həmdu lillahilləzi cəələl-maə təhurən və 

ləm yəc’əlhu nəcisa.” 

[Allahın adı ilə. Həmd olsun Allaha ki, suyu pak edici qərar verib 

nəcis qərar vermədi.] 

Dəstəmazdan qabaq əllərini yuyanda desin: 

ََأ للَّه مََّ اب يَ َم نَ َاْجع ْلن  ََالت َّو    اْلم ت ط ه  ر ينَ َم نَ َو اْجع ْلن 

“Əllahumməc’əlni minət-təvvabinə vəc’əlni minəl-mutətəhhirin.” 

[İlahi, məni tövbə edənlərdən, pak olanlardan qərar ver!] 

Ağzında suyu dolandıranda (yə’ni məzməzə edəndə) desin: 

ََأ للَّه مََّ ََل ق  ن  اكَ َي ومَ َح جَّت  ََو أ ْطل قََْأ ْلق  ان   ب ذ ْكر كَ َل س 

“Əllahummə ləqqini huccəti yovmə əlqakə və ətliq lisani bizikrikə.” 

[İlahi, Səninlə görüşdüyüm gün hüccətimi mənə təlqin et! Və dilimi 

Sənin zikrinlə danışdır!] 

İstinşaq (yə’ni suyu buruna çəkdiyi) vaxtı desin: 

ََاْلْ نَّةَ َر يحَ َع ل ىَََُّت  ر  مََْلَ َأ للَّه مََّ اَي ش مَ َِم َّنَو اْجع ْلن  اَر حي ه  اَوَ َو ر ْوح ه   ط يب  ه 

“Əllahummə la tuhərrim ələyyə riyhəl-cənnəti, vəc’əlni mimmən 

yəşummu riyhəha və rəvhəha və tiybəha.” 

[İlahi, mənə cənnət iyini haram etmə və məni cənnətin ətrini 

iyləyənlərdən qərar ver!] 
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Üzünü yuyanda desin: 

ي ضَ َي ومَ َو ْجه ىَت س و  دََْو لَ َاْلو ج وهَ َف يهَ َت ْسو دَ َي ومَ َو ْجه ىَب  ي  ضََْا للَّه مََّ  اْلو ج وهَ َف يهَ َت  ب ْ

“Əllahummə bəyyiz vəchi yovmə təsvəddu fihil-vucuh və la tusəvvid 

vəchi yəvmə təbyəzzu fihil-vucuh.” 

[İlahi və Rəbbi, üzlərin qara olduğu gün, mənim üzümü ağart və 

üzlərin ağ olduğu vaxt mənim üzümü qaraltma!] 

Sağ əlini yuyanda desin: 

ََا للَّه مََّ ََك ت اب ََأ ْعط ن  ار ىَاْلْ ن انَ َف ََو اْْل ْلدَ َب  ي م ين  ََب ي س  ْبن  اس  اِبًََو ح  س  ريًاَح   ي س 

“Əllahummə ə’tini kitabi bi yəmini vəl-xuldə fil-cinani biyəsari və 

hasibni hisabən yəsira.” 

[İlahi, mənim əməl kitabımı sağ tərəfdən ver, cənnətlərdə əbədi 

qalmağı əta et və mənimlə yüngül hesab apar!] 

Sol əlini yuyanda desin: 

ََلَ َأ للَّه مََّ ال ََك ت اب ََت  ْعط ن  م  اَو لَ َظ ْهر ىَو ر اءَ َم نََْو لَ َب ش  َا ع وذَ َوَ َع ن ق ىَإ ل  ىَم غل ول ةًَََت ْع ْله 

اتَ َم نَب كَ   الن  ري انَ َم ق طَّع 

“Əllahummə la tu’tini kitabi bi şimali və la min vərai zəhri və la 

təc’əlha məğlulətən ila unuqi və əuzu bikə müqəttəatin-niyran.” 

[İlahi, mənim əməl kitabımı sol əlimə və arxa tərəfdən vermə və 

əməl kitabımı boynumdan asılı halda qərar vermə! Mən odun 

parçalarından Sənə pənah aparıram!] 

Başına məsh çəkdiyi vaxt desin: 

ََه مََّأ للَّ ن  ات كَ َب ر ْْح ت كَ َغ ش    و ع فو كَ َو ب  ر ك 

“Əllahummə ğəşşini birəhmətikə və bərakatikə və əfvik.” 

[İlahi və Rəbbi! Məni Öz rəhmət, bərüəkət və əfvinlə ört!] 

Ayağına məsh edəndə desin: 

ََأ للَّه مََّ ر اطَ َع ل ىَث  ب  ْتن  امَ َف يهَ َت ز لَ َي ومَ َالص   ََو اْجع لََْاْل ْقد  يكَ َم اَف ََس ْعي  َذ اَيَ َع نَََّي  ْرض 

امَ َاْلْ ال لَ  َو ْاإل ْكر 
“Əllahummə səbbitni ələs-sirati yovmə təzillu fihil-əqdam, vəc’əl 

sə’yi fima yurzikə ənni, ya zəl-cəlali vəl-ikram.” 

[İlahi və Rəbbi! Qədəmlərin lərzəyə gəlib sürüşdüyü gündə məni 

Siratda sabit qədəm et! Və sə’yimi Sənin məndən razı olduğun şeylərdə 

qərar ver, ey cəlal və ikram sahibi!] 

DƏSTƏMAZIN ŞƏRTLƏRİ 

Dəstəmazın səhih olmasının on üç şərti var: 
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1-ci şərt budur ki, dəstəmazın suyu pak olsun. 

2-ci şərt budur ki, dəstəmazın suyu mütləq olsun. 

Məsələ: 225. Nəcis və muzaf su ilə alınan dəstəmaz batildir, hətta 

əgər insan onun nəcis və muzaf olmasını bilməsə, yaxud unutsa da. 

Əgər belə sularla alınan dəstəmazla namaz qılmış olsa, gərək o namazı 

yenidən, səhih dəstəmazla qılsın. 

3-cü şərt budur ki, dəstəmazın suyu mübah olsun (qəsbi olmasın) və 

ehtiyat-vacibə görə dəstəmaz aldığı yerin fəzası və qabı da mübah olsun 

(qəsbi olmasın). 

Məsələ: 226. Qəsbi su, habelə sahibinin razı olub-olmadığı mə’lum 

olmayan su ilə dəstəmaz almaq haram və batildir. Amma əgər sahibi 

əvvəlcə razı olsa və sonradan insan onun öz razılığından dönüb-

dönməməsini bilməsə, dəstəmazı səhihdir. Həmçinin, əgər dəstəmazın 

suyu üz və əllərdən qəsbi yerdə tökülsə, dəstəmazı səhihdir – istər o 

yerdən başqa yerdə dəstəmaz ala bilsin, istərsə də yox. 

Məsələ: 227. Müəyyən bir məsciddə namaz qılmaq istəməyən bir 

kəs, onun suyunun hamı üçün, yoxsa yalnız həmin məsciddə namaz 

qılanlar üçün vəqf olunduğunu bilməsə, o məscidin suyunda dəstəmaz 

ala bilməz. Amma əgər o məsciddə namaz qılmayan şəxslər də adətən o 

suda dəstəmaz alırlarsa – bu iş də ümumi istifadə üçün icazə verildiyinə 

dəlalət edirsə – o suda dəstəmaz ala bilər. 

Məsələ: 228. Əgər bir kəs suyun qəsbi olmasını unudub dəstəmaz 

alsa, dəstəmazı səhihdir. Əgər özü suyu qəsb etmiş olsa, ehtiyat budur 

ki, dəstəmazı (qəsbi olmayan) başqa su ilə yenidən alsın. 

4-cü şərt budur ki, əgər irtimasi dəstəmaz almaq istəsə, gərək 

dəstəmaz suyunun qabı mübah olsun. Amma əgər suyu əli ilə qəsbi 

qabdan götürüb dəstəmaz alsa, səhihdir. 

5-ci şərt budur ki, dəstəmazın suyunun qabı qızıl və ya gümüş 

olmasın. 

Məsələ: 229. Əgər misal üçün, bir daşı, yaxud bir kərpici qəsbi olan 

hovuzda dəstəmaz alsa, dəstəmazı səhihdir. 

Məsələ: 230. İmamların və ya İmam övladlarının birinin hərəminin 

həyətində, əvvəllər qəbiristan olan yerdə hovuz tikib, yaxud arx 

salsalar, insan o həyət sahəsinin qəbiristan üçün vəqf olunmasını 

bilməsə, o hovuzda və ya arxda dəstəmaz almağın eybi yoxdur. 

6-cı şərt budur ki, dəstəmaz üzvləri yuyulduqda və məsh edildikdə 

pak olsun. 
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Məsələ: 231. Əgər dəstəmaz qurtarmamışdan qabaq yuyulmuş, 

yaxud məsh edilmiş yer nəcis olsa, dəstəmaz səhihdir. 

Məsələ: 232. Dəstəmaz üzvlərindən başqa yerlər nəcis olsa, 

dəstəmaz səhihdir. Amma məxrəci bövl və ya qaitdən paklamamış olsa, 

ehtiyat müstəhəb budur ki, əvvəlcə onu paklayıb sonra dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 233. Əgər dəstəmaz üzvlərindən biri nəcis olsa və 

dəstəmazdan sonra şəkk etsə ki, dəstəmazdan əvvəl oranı suya çəkib, ya 

yox, bu halda dəstəmaz aldığı vaxt o yerin pak, yaxud nəcis olmasını 

fikrinə gətirməyibsə, dəstəmazı batildir. Amma əgər fikrinə gətirməsini 

bilirsə, yaxud fikrində olub-olmamasında şəkk edirsə, səhihdir. Hər bir 

halda nəcis olan yeri suya çəkməlidir. 

Məsələ: 234. Əgər üzdə, yaxud əllərdə kəsik yer, yaxud yara olsa 

və qanı dayanmasa, suyun da zərəri olmasa, bu halda o üzvü kürr və ya 

axar suya batırıb bir qədər sıxmalıdır ki, qanı dayansın. Sonra da 

irtimasi dəstəmazda qeyd olunan göstərişə əsasən dəstəmaz alsın. 

7-ci şərt budur ki, namaz və ya dəstəmaz üçün kifayət qədər vaxt 

olsun. 

Məsələ: 235. Əgər vaxt çox dar olsa, belə ki, dəstəmaz alacağı 

halda namazın hamısı, yaxud bir hissəsi öz vaxtından sonraya (qəzaya) 

qalacaqsa, gərək təyəmmüm etsin. Amma dəstəmaz və təyəmmümün 

hər biri üçün eyni qədər vaxt lazım olarsa, gərək dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 236. Namaz vaxtının azlığına görə təyəmmüm etməli olan 

şəxs təyəmmüm əvəzinə dəstəmaz alsa, dəstəmazı səhihdir – istər o 

namaz üçün, istərsə də başqa işlər üçün dəstəmaz alsın. 

8-ci şərt budur ki, dəstəmazı qürbət qəsdi ilə, yə’ni Allah-taalanın 

əmr və fərmanını yerinə yetirmək üçün dəstəmaz alsın. Amma 

sərinləmək, yaxud başqa məqsədlə dəstəmaz alsa, batildir. 

Məsələ: 237. Dəstəmazın niyyətini dildə demək, yaxud qəlbdən 

keçirtmək vacib deyil. Amma, dəstəmaz aldığı bütün müddət ərzində 

davamiyyət niyyətində olmalıdır. Belə ki, ondan “nə edirsən?” - deyə 

soruşsalar, “dəstəmaz alıram” - desin. 

9-cu şərt budur ki, dəstəmazı əvvəldə qeyd olunan ardıcıllıqla 

yerinə yetirsin. Yə’ni əvvəlcə üzünü, sonra sağ əlini, daha sonra sol 

əlini yuyub ondan sonra başına, sonra isə ayaqlarına məsh etsin. 

Ehtiyat-vacibə görə sağ ayağa sol ayaqdan əvvəl məsh etsin. 

10-cu şərt budur ki, dəstəmazın işlərini fasiləsiz olaraq yerinə 

yetirsin. 
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Məsələ: 238. Dəstəmazın işlərini elə əncam verməlidir ki, “ardıcıl, 

fasiləsiz yerinə yetirir” – desinlər. Bu halda dəstəmaz səhihdir. Hətta 

əgər havanın qızmar olması və ya külək əsməsi nəticəsində əvvəlki 

üzvlər qurumuş olsa da belə, məsələn; sağ əli yumaq istəyəndə üzün 

rütubəti qurumuş olsa. Amma əgər ardıcıl, fasiləsiz olmayan bir tərzdə 

əncam versə, dəstəmazı batildir, hətta havanın soyuq olması nəticəsində 

əvvəlki üzvlər qurumamış olsa da belə. 

11-ci şərt budur ki, üzün, əllərin yuyulmasını, başa və ayağa məsh 

çəkilməsini insanın özü yerinə yetirsin: əgər başqası ona dəstəmaz 

aldırsa, yaxud suyun üzə, əllərə çatdırılmasında, başa və ayaqlara məsh 

çəkilməsində ona kömək etsə, dəstəmazı batildir. 

Məsələ: 239. Əgər bir şəxsin özü dəstəmaz ala bilmirsə, gərək 

başqasını kömək üçün naib tutsun ki, ona dəstəmaz aldırsın. Kömək 

edən şəxs muzd (haqq) da istəsə, imkanı olan təqdirdə gərək versin. 

Amma gərək onun özü dəstəmaz niyyəti etsin və öz əli ilə məsh çəksin. 

Əgər bunu edə bilməsə, gərək naibi onun əlindən tutub məsh yerlərinə 

çəksin. Bu da mümkün olmasa, naib onun əlinin rütubətindən götürüb o 

rütubətlə başına və ayaqlarına məsh etsin. 

12-ci şərt budur ki, sudan istifadə olunmasının şəxs üçün heç bir 

maneəsi olmasın. 

Məsələ: 240. Əgər bir kəs dəstəmaz alacağı təqdirdə xəstələnə-

cəyindən, yaxud suyu dəstəmaz üçün istifadə etdiyi təqdirdə çox susuz 

qalacağından qorxsa, gərək dəstəmaz almasın. Amma suyun ona zərərli 

olmasını bilmədiyi halda dəstəmaz alsa və sonradan zərərli olduğunu 

başa düşsə, dəstəmazı səhihdir. 

Məsələ: 241. Əgər üzə və əllərə, dəstəmazın səhih olduğu az 

miqdarda suyun dəyməsinin zərəri olmasa, amma ondan artıq istifadə 

etməyin zərəri olsa, gərək həmin (az) miqdar su ilə dəstəmaz alsın. 

13-cü şərt budur ki, dəstəmazın üzvlərində suyun bədənə 

dəyməsinin qarşısını alan maneə olmasın. 

Məsələ: 242. Əgər dəstəmaz üzvlərinə bir şeyin yapışdığını bilsə, 

amma suyun bədənə çatmasının qarşısını alıb-almamasında şəkk etsə, 

gərək ya o şeyi aradan qaldırsın, yaxud da suyu onun altına çatdırsın. 

Məsələ: 243. Əgər üzdə, əllərdə, başın qabağında və ayaqların 

üstündə yanıq və ya başqa səbəblərlə şiş (qabar) olarsa, onun üstünü 

yumaq və ya məsh etmək kifayətdir. Əgər bu şiş (qabar) deşilsə, suyu 

onun altına, (içəridəki boşluğa) çatdırmaq lazım (vacib) deyil. Hətta 

əgər onun bir hissəsinin dərisi qopsa, qopmayan hissələrin altına su 

çatdırmaq lazım (vacib) deyil. Amma qopan dəri bə’zi vaxtlar bədənə 
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yapışıb, bə’zi vaxtlar aralanırsa, gərək onu qopartsın, yaxud suyu onun 

altına çatdırsın. 

Məsələ: 244. Yuyulmalı və məsh edilməli yerlərdə nə qədər çirk 

olsa, suyun bədən üzvlərinə çatmasına maneçilik törətməzsə, eybi 

yoxdur. Əgər gəc çəkmək və bu kimi işlərdən sonra suyun bədənin 

dərisinə çatmasının qarşısını almayan ağ maddə qalsa, dəstəmaz 

səhihdir. Amma onun varlığı ilə suyun bədənə çatıb-çatmamasında 

şəkk etsə, gərək onları təmizləsin. 

Məsələ: 245. Əgər dəstəmazdan qabaq bə’zi dəstəmaz üzvlərində 

suyun dəriyə çatmasının qarşısını alan maneə olduğunu bilsə və 

dəstəmazdan sonra şəkk etsə ki, dəstəmaz alan vaxt suyu o hissələrə 

çatdırıb, ya yox, dəstəmazı səhihdir. Amma əgər bilsə ki, dəstəmaz 

vaxtı o maneənin varlığı fikrində deyilmiş, gərək yenidən dəstəmaz 

alsın. 

Məsələ: 246. Əgər dəstəmazdan sonra suyun dəriyə çatmasına 

mane olan bir şeyi dəstəmaz üzvlərində görüb dəstəmaz vaxtı orada 

olduğunu, yoxsa sonradan əmələ gəldiyini bilməsə, dəstəmazı səhihdir. 

Amma dəstəmaz vaxtı o maneənin olmasına diqqətli olmadığını bilsə, 

ehtiyat-vacibə görə gərək yenidən dəstəmaz alsın. 

DƏSTƏMAZIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 247. Əgər bir kəs dəstəmazın işlərində və onun şərtlərində 

– suyun pak olması, qəsbi olmaması və s. çox şəkk etsə, gərək öz 

şəkkinə e’tina etməsin. 

Məsələ: 248. Əgər (almış olduğu) dəstəmazının batil olub-

olmamasında şəkk etsə, dəstəmazlı olmasını əsas götürməlidir. Amma 

əgər bövldən sonra istibra etmədən dəstəmaz alsa və dəstəmazdan sonra 

ondan bövl, yoxsa başqa şey olmasını bilmədiyi bir rütubət xaric olsa, 

dəstəmazı batildir. 

Məsələ: 249. Dəstəmaz alıb-almamasında şəkk edən şəxs dəstəmaz 

almalıdır. 

Məsələ: 250. Əgər bir kəs dəstəmaz aldığını və ondan hədəsin də 

baş verdiyini, məsələn; bövl etdiyini bilsə, amma hansının qabaq 

olduğunu bilməsə, onda bu, namazdan əvvəldirsə, gərək dəstəmaz 

alsın; əgər namaz əsnasındadırsa, namazı ehtiyatən tamamlayıb 

dəstəmaz alsın; əgər namazdan sonra olsa, gərək dəstəmaz alıb ehtiyat-

vacibə görə qıldığı namazı yenidən qılsın. 
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Məsələ: 251. Əgər namazdan sonra, dəstəmaz alıb-almamasında 

şəkk etsə, namazı səhihdir, amma sonrakı namazlar üçün gərək 

dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 252. Əgər namaz əsnasında dəstəmaz alıb-almamasında 

şəkk etsə, namazı batildir və gərək dəstəmaz alıb yenidən namaz qılsın. 

Məsələ: 253. Əgər namazdan sonra şəkk etsə ki, dəstəmazı 

namazdan əvvəl olub, yoxsa namazdan sonra, qıldığı namaz səhihdir. 

Məsələ: 254. Əgər xəstəlik səbəbi ilə insanın bövlü damcı-damcı 

axsa, yaxud qaitin çıxmasının qarşısını ala bilməsə, bu halda namaz 

vaxtının əvvəlindən axırına qədər dəstəmaz alıb namaz qılmaq 

miqdarında vaxt tapa biləcəyinə yəqin etsə, gərək namazı fürsət 

(möhlət) tapan vaxt qılsın. Əgər onun vaxtı namazın (yalnız) vacib 

əməlləri miqdarında olsa, fürsət (möhlət) olan vaxtda namazın yalnız 

vacib əməllərini yerinə yetirməli, müstəhəbb əməllərini isə, azan, 

iqamə kimi tərk etməlidir. 

Məsələ: 255. Əgər dəstəmaz və namaz miqdarında vaxt tapmasa, 

amma namaz əsnasında ondan bir neçə dəfə bövl və qait xaric olsa, belə 

ki, bu halda hər dəfədən sonra (dərhal) dəstəmaz almaq istəsə, bu iş 

onun üçün çətin olmazsa, onda ehtiyat-vacibə görə öz yanında bir qab 

su qoymalıdır ki, bir şey xaric olan hər dəfədə dəstəmaz alıb namazın 

qalan hissəsini qılsın və imkan daxilində həmin namazı bir dəstəmaz ilə 

yenidən qılsın, əgər namaz əsnasında dəstəmazı batil olsa, e’tina 

etməsin. Amma əgər dalbadal xaric olsa və bu iş onun üçün məşəqqətli 

olsa, bir dəstəmaz kifayətdir. 

Məsələ: 256. Qeyd olunduğu kimi, əgər bövl və qait dalbadal xaric 

olsa və hər dəfədən sonra dəstəmaz almaq onun üçün çox çətin olsa, bir 

dəstəmaz kifayətdir. Hətta iki namazı, məsələn; zöhr ilə əsri həmin bir 

dəstəmaz ilə qıla bilər, buna baxmayaraq, ehtiyat budur ki, hər namaz 

üçün bir dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 257. Əgər bu kimi şəxslər ixtiyar üzündən bövl və qait 

xaric etsələr, gərək dəstəmaz alsınlar. 

Məsələ: 258. Əgər bir kəs xəstəlik səbəbi ilə hava çıxmasının 

qarşısını ala bilmirsə, gərək bövl və qaitin çölə gəlməsinin qabağını ala 

bilməyən şəxslərin vəzifəsinə əməl etsinlər. 

Məsələ: 259. Əgər bir kəsdən dalbadal qait xaric olursa, çətinliyi 

olmayan halda gərək hər namaz üçün dəstəmaz alıb dərhal namaza 

başlasın. Amma namazdan dərhal sonra yerinə yetirilməli olan 

unudulmuş səcdə və təşəhhüd, ehtiyat namazı kimi işləri namazdan 

dərhal sonra yerinə yetirsə, dəstəmaz alması lazım (vacib) deyildir. 
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Məsələ: 260. Əgər bir kəsin bövlü damcı-damcı xaric olursa, gərək 

namaz üçün içində bövlün bədəninin başqa yerlərinə dəyməsinin 

qabağını almaq üçün pambıq və başqa şey olan bir kisənin vasitəsi ilə 

özünü qorusun. Ehtiyat-vacib budur ki, hər namazdan qabaq bövlün 

nəcis olmuş məxrəcini suya çəksin. Həmçinin, qaitin çölə gəlməsinin 

qarşısını ala bilməyən şəxs, imkan daxilində gərək namaz qıldığı 

müddət ərzində qaitin başqa yerlərə sirayət etməsinin qarşısını alsın. 

Ehtiyat-vacib budur ki, məşəqqəti olmayan halda hər namaz üçün qaitin 

məxrəcini suya çəksin. 

Məsələ: 261. Bir kəs bövl və qaitin çölə çıxmasının qarşısı ala 

bilmirsə, mümkün olan halda, eləcə də məşəqqəti, əzab-əziyyəti və 

təhlükə qorxusu olmayan halda namaz qıldığı müddətdə hətta xərci də 

olsa, bövl və qaitin çıxmasının qarşısını alsın. Əgər onun xəstəliyi 

asanlıqla müalicə olunarsa, ehtiyat-vacibə görə gərək müalicə olunsun. 

Məsələ: 262. Bövl və qaitin xaric olmasının qarşısını ala bilməyən 

kəsin xəstəliyi sağalandan sonra xəstəlik halında öz vəzifəsinə uyğun 

olaraq qıldığı namazları qəza etməsi lazım deyil. Amma əgər namaz 

əsnasında xəstəliyi sağalsa, gərək o vaxtda qıldığı namazı yenidən 

qılsın. 

DƏSTƏMAZ ALINMASI VACİB OLAN ƏMƏLLƏR 

Məsələ: 263. Altı şey üçün dəstəmaz almaq vacibdir: 

1-Meyit namazından başqa sair vacib namazlar üçün; 

2-Unudulmuş təşəhhüd və səcdə üçün; onlarla qıldığı namaz 

arasında bövl kimi bir hədəs baş vermiş olarsa. 

3-Allah Evinin (Kə’bənin) vacib təvafı üçün; 

4-Dəstəmaz alması üçün nəzir etsə, əhd bağlasa və ya and içsə; 

5-Bədəninin hər hansı bir yerini Qur’anın yazılarına vurmağı nəzir 

etmişsə; 

6-Nəcis olmuş Qur’anı suya çəkmək, yaxud onu aludə yerlərə 

düşdüyü halda çıxartmaq üçün – əgər əlini və ya bədənin başqa 

yerlərini Qur’anın yazılarına vurmağa məcbur olsalarsa. Amma 

dəstəmaz almaq qədər tə’xirə yol vermək Qur’ana ehtiramsızlıq olarsa, 

gərək dəstəmaz almadan bu işi görsün. 

Məsələ: 264. Dəstəmazı olmayan şəxs üçün Qur’anın yazılarına əl 

vurmaq, yaxud bədənin hər hansı bir yerini onun yazılarına vurmaq 

haramdır. Amma Qur’anı fars dilinə və ya başqa dilə tərcümə etsələr, 

ona (məss etməyin) eybi yoxdur. 
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Məsələ: 265. Uşağın və ya dəlinin Qur’anın yazısına əl vurmasının 

qarşısını almaq vacib deyildir. Amma əgər onların əl vurması Qur’ana 

ehtiramsızlıq olarsa, gərək qarşısı alınsın. 

Məsələ: 266. Dəstəmazı olmayan şəxsin hər hansı bir dildə 

yazılmış olsa belə, Allahın adına məss etməsi haramdır. Həzrət 

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in, imamların (əleyhimus-salam) 

və həzrət Fatimeyi Zəhra (əleyha salam)-ın mübarək adlarına da adına 

dəstəmazsız əl vurmaq hörmətsizliyə səbəb olarsa, haramdır. 

Məsələ: 267. Əgər namaz vaxtından əvvəl, təharətli olmaq niyyəti 

ilə dəstəmaz alsa, yaxud qüsl etsə, səhihdir. 

Məsələ: 268. Əgər namaz vaxtının daxil olmasını yəqin edən bir 

kəs, vacib dəstəmaz niyyəti edib dəstəmaz aldıqdan sonra, hələ vaxtın 

daxil olmadığını başa düşsə, belə ki, əgər vaxt daxil olmasaydı belə 

dəstəmaz alacaqdısa, dəstəmazı səhihdir. 

Məsələ: 269. Müstəhəbdir ki, insan meyit namazı qılmaq, habelə 

qəbiristan əhlinin ziyarəti, məscidə və İmamlar (əleyhimus-salam)-ın 

hərəminə getmək üçün dəstəmaz alsın. Həmçinin, Qur’anı özü ilə 

aparmaq, oxumaq və onu yazmaq; Qur’anın haşiyələrinə məss etmək; 

yatmaq üçün dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Eləcə də, dəstəmazı olan 

şəxsin yenidən dəstəmaz alması müstəhəbdir. Əgər bu işlərdən biri 

üçün dəstəmaz alsa, dəstəmazla yerinə yetirilməli olan hər bir işi görə, 

məsələn; bu dəstəmaz ilə namaz qıla bilər. 

DƏSTƏMAZI BATİL EDƏN ŞEYLƏR 

Məsələ: 270. Yeddi şey dəstəmazı batil edir: 1-bövl; 2-qait; 3-

qaitin məxrəcindən xaric olan mə’də və ya bağırsaq yeli; 4-gözün 

görmədiyi, qulağın eşitmədiyi yuxu; əgər göz görməsə, amma qulaq 

eşitsə, dəstəmaz batil olmaz; 5-əqli aradan aparan şeylər: dəlilik, 

məstlik, huşdan getmə kimi; 6-qadının istihazəsi (bu, sonradan 

deyiləcək); 7-qüsl alınması lazım olan işlər: cənabət, heyz, nifas, məssi-

meyit kimi. 

CƏBİRƏ DƏSTƏMAZININ HÖKMLƏRİ 

Yara və sınıq yerə bağlanan şey, həmçinin yara və bu kimi şeyin 

üstünə qoyulan dərman “cəbirə” adlanır. 
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Məsələ: 271. Əgər dəstəmaz üzvlərinin birində yara, çiban, yaxud 

sınıqlıq olsa, bu halda onun üstü açıq olsa və suyun da zərəri olmasa, 

gərək adi qaydada dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 272. Əgər yara, çiban, yaxud sınıqlıq üzdə, əllərdə olsa, 

onların üstü açıq və suyun tökülməsinin də zərəri olsa, yaş əllə onların 

üstünə çəkməsinin zərəri olmasa, yaş əllə onun üstünə çəksin, ehtiyat 

müstəhəbbə görə pak bir parçanı onun üstünə elə qoysun ki, cəbirənin 

bir hissəsi sayılsın, sonra yaş əllə o parçanın da üstünə çəksin. Əgər bu 

qədərin də zərəri olsa, yaxud yara nəcis olsa və suya çəkilməsi mümkün 

olmasa, gərək dəstəmazın qaydalarında deyildiyi kimi, yaranın ətrafını 

yuxarıdan-aşağıya yusun və ehtiyat-vacibə görə pak bir parçanı yaranın 

üstünə qoyub yaş əllə onun üstünə çəksin. Əgər parça qoymaq mümkün 

olmasa, yaranın ətrafını yumaq kifayətdir. 

Məsələ: 273. Əgər yara, çiban, yaxud sınıqlıq başın qabaq 

tərəfində, yaxud ayaqların üstündə və üstü də açıq olsa, bu halda ona 

məsh edilməsi mümkün olmazsa, gərək pak bir parçanı onun üstünə 

qoyub, parçanın üstünə dəstəmazın əldə qalan yaşlığı ilə məsh çəksin. 

Əgər parça qoyulması mümkün olmazsa, gərək dəstəmaz əvəzinə 

təyəmmüm etsin və yaxşı olar ki, məsh olmadan bir dəstəmaz da alsın. 

Məsələ: 274. Əgər yara, çiban, yaxud sınıqlığın üstü bağlı olsa, bu 

halda açılması mümkün olsa və (açmağın) zəhməti, məşəqqəti; suyun 

da zərəri olmazsa, gərək onun üstü açılsın və dəstəmaz alınsın – istər 

yara və bu kimi şeylər üzdə və əllərdə olsun, istərsə də başın qabaq 

tərəfində, yaxud ayaqların üstündə. 

Məsələ: 275. Əgər yara, çiban, yaxud sınıqlıq üzdə və əllərdə olsa 

və üstünü açmaq mümkün olsa, bu halda suyu onun üstünə tökməyin 

zərəri olsa və yaş əllə çəkməyin zərəri olmasa, gərək yaş əllə onun 

üstünə çəksin. 

Məsələ: 276. Əgər yaranın üstünü açmaq mümkün olmasa, amma 

yara və onun üstünə qoyulmuş şey pak, suyun da yaraya çatdırılması 

mümkün olsa və zərəri, zəhməti və məşəqqəti olmasa, bu halda gərək 

suyu yaranın üstünə çatdırsınlar. Əgər yara və ya onun üstünə qoyulan 

şey nəcisdirsə, bu halda onu suya çəkmək və məşəqqəti, zəhməti 

olmadan suyu yaranın üstünə çatdırmaq mümkün olsa, gərək onu suya 

çəksin və dəstəmaz alanda suyu yaraya çatdırsın. Əgər, suyun yaraya 

zərəri olsa, yaxud suyu yaranın üstünə çatdırmaq mümkün olmasa və ya 

yara nəcis olsa və suya çəkilməsi də mümkün olmasa, gərək yaranın 

ətraf hissələrini yusun; əgər cəbirə pakdırsa, onun üstünə məsh etsin. 

Amma cəbirə nəcisdirsə, yaxud onun üstünə yaş əllə çəkmək mümkün 

olmasa, məsələn; ələ yapışan dərmandırsa, pak bir parçanı cəbirənin bir 
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hissəsi hesab olunacaq şəkildə onun üstünə qoyub, yaş əllə onun üstünə 

çəkmək lazımdır. Əgər bu da mümkün olmasa, ehtiyat-vacib budur ki, 

dəstəmaz alsın və əgər təyəmmüm üzvlərinin hamısı, yaxud bə’zi 

hissələri maneəsiz olsa, təyəmmüm də etsin. 

Məsələ: 277. Əgər cəbirə üzün, yaxud əllərdən birinin, yaxud hər 

ikisinin hər yerini örtmüş olsa, gərək cəbirə dəstəmazı alsın və ehtiyat-

vacibə görə təyəmmüm də etsin. 

Məsələ: 278. Əgər cəbirə dəstəmaz üzvlərinin hamısını tutmuş olsa, 

gərək təyəmmüm edilsin. 

Məsələ: 279. Bir kəsin əlinin içində və barmaqlarında cəbirə olsa və 

dəstəmaz alan zaman yaş əllə onun üstünə çəkibsə, başına və ayaqlarına 

həmin rütubətlə məsh çəkə, ya da başqa dəstəmaz üzvlərindən rütubət 

götürə (və məsh çəkə) bilər. 

Məsələ: 280. Əgər cəbirə ayağın üstünün hamısını örtsə, amma bir 

az barmaqların tərəfindən, bir az da ayağın yuxarı tərəfindən açıq qalsa, 

gərək açıq olan yerlərdə ayağın üstünə, cəbirə olan yerlərdə isə 

cəbirənin üstünə məsh etsin. 

Məsələ: 281. Əgər üzdə və əllərdə bir neçə cəbirə olsa, gərək 

onların arasını yusun. Əgər cəbirələr başda və ya ayaqların üstündə 

olsa, gərək onların arasına məsh çəksin, cəbirə olan yerlərdə isə cəbirə 

göstərişlərinə uyğun əməl etsin. 

Məsələ: 282. Əgər cəbirə, yaranın ətrafını adi qaydadan artıq tutsa 

və onu götürmək mümkün olmasa, bu halda gərək cəbirə göstərişlərinə 

əməl etsin və ehtiyat-vacibə əsasən təyəmmüm də alsın. Əgər cəbirəni 

götürmək mümkün olsa, gərək götürsün. Deməli, yara üzdə və əllərdə 

olarsa, onun ətrafını yusun; əgər başda və yaxud ayaqların üstündə olsa, 

onun ətrafına məsh çəksin, yara olan yer üçünsə cəbirə göstərişlərinə 

əməl etsin. 

Məsələ: 283. Əgər dəstəmazın yerində kəsilmə (həcamət kimi), 

yara və ya sınıqlıq yoxdursa, amma başqa səbəblərə görə suyun ona 

zərəri olsa, gərək təyəmmüm etsin. 

Məsələ: 284. Əgər dəstəmaz üzvlərinin hər hansı bir yerinin damarı 

kəsilibsə və onu suya çəkmək mümkün deyilsə, yaxud suyun ona zərəri 

varsa, üstü bağlı olan halda gərək cəbirə qaydalarına əməl etsin. 

Məsələ: 285. Əgər dəstəmaz və ya qüsl yerlərinə götürülməsi 

(qoparılması) mümkün olmayan, yaxud qoparıldıqda dözülməz əziyyəti 

olan bir şey yapışıbsa, gərək cəbirə göstərişinə əməl etsin. 



 

 

128................................................................ “Tovzihul-məsail” risaləsi 

Məsələ: 286. Cəbirə qüslü cəbirə dəstəmazı kimidir, amma onu 

tərtiblə yerinə yetirmək lazımdır. 

Məsələ: 287. Vəzifəsi təyəmmüm olan bir kəsin təyəmmüm 

üzvlərinin bə’zisində yara, çiban, yaxud sınıqlıq olsa, gərək cəbirə 

dəstəmazının qaydalarına uyğun olaraq cəbirə təyəmmümü alsın. 

Məsələ: 288. Cəbirə dəstəmazı və ya cəbirə qüslü ilə namaz qılmalı 

olan şəxs namaz vaxtının axırına qədər üzrünün aradan qalxmayacağını 

bilsə, namaz vaxtının əvvəlində namaz qıla bilər. Amma vaxtın axırına 

qədər üzrünün aradan qalxmasına ümidi olsa, ehtiyat-vacibə görə gərək 

gözləsin: əgər üzrü aradan qalxmasa, namazı axır vaxtda cəbirə qüslü, 

yaxud cəbirə dəstəmazı ilə qılsın. 

Məsələ: 289. Əgər insan göz ağrısına görə üzünü yumasının zərəri 

varsa, gərək cəbirə qüslü və ya dəstəmazı alsın, ehtiyatən təyəmmüm də 

etsin.  

Məsələ: 290. Bir kəs vəzifəsinin təyəmmüm, yoxsa cəbirə 

dəstəmazı olduğunu bilmirsə, ehtiyat-vacibə görə gərək hər ikisini 

yerinə yetirsin. 

Məsələ: 291. İnsanın cəbirə dəstəmazı ilə qıldığı namazları – üzrü 

vaxtın axırına qədər davam etsə – səhihdir və həmin dəstəmazla sonrakı 

namazları qıla bilər. Amma əgər vəzifəsinin cəbirə, yoxsa təyəmmüm 

olduğunu bilmədiyi üçün hər ikisini yerinə yetirmiş olsa, gərək sonrakı 

namazlar üçün dəstəmaz alsın. 
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QÜSLÜN HÖKMLƏRİ 

VACİB QÜSLLƏR 

Vacibi qüsllər aşağıdakılardır: 1-Cənabət qüslü; 2-Heyz qüslü; 3-

Nifas qüslü; 4-İstihazə qüslü; 5-Məss-meyit qüslü; 6-Meyit qüslü; 7-

Nəzir, and içmə və bu kimi səbəb ilə vacib olan qüsllər. 

CƏNABƏTİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 292. İnsan iki yolla cünub olur: 1-Cima etməklə, hətta 

dəllək kəsən yerə qədər daxil olsa belə; 2-Məninin çölə gəlməsi ilə – 

istər yuxuda olsun, istərsə də ayıqlıqda; istər az olsun, istərsə də çox; 

istər şəhvətlə olsun, istərsə də şəhvətsiz; istər ixtiyar üzündən olsun, 

istərsə də ixtiyarsız. 

Məsələ: 293. Əgər insandan bir rütubət xaric olsa və onun bövl, 

məni və ya başqa şey olmasını bilməsə, bu halda əgər şəhvətlə və 

sıçrayışla çölə gəlsə – əksər hallarda bədənin süstləşməsi ilə yanaşı olur 

– o rütubət məni hökmünə malikdir. Əgər onda bu iki əlamətdən heç 

biri olmasa, məni hökmündə deyildir. 

Məsələ: 294. Müstəhəbdir ki, insan, məni gələndən sonra bövl 

etsin. Əgər bövl etməsə və qüsldən sonra məni, yoxsa başqa bir su 

olmasını bilmədiyi bir rütubət görsə, məni hökmündədir. 

Məsələ: 295. Əgər insan cima etsə və dəllək kəsən yerə qədər, 

yaxud daha çox daxil olsa, istər kişidə olsun, istərsə də qadında; istər 

qabaqdan olsun, istərsə də arxadan; istər baliğ olsunlar, istərsə də 

olmasınlar; hətta məni gəlməsə də, hər ikisi cünub olur. 

Məsələ: 296. Əgər dəllək kəsən yerə qədər daxil olub-olmamasında 

şəkk etsə, qüsl ona vacib deyil. 

Məsələ: 297. Əgər – nəuzu billah – heyvanla yaxınlıq etsə və məni 

gəlsə, təkcə qüsl kifayətdir. Amma əgər məni gəlməsə, bu halda 

vətydən əvvəl dəstəmazlı olsa, yenə də qüsl kifayətdir. Amma əgər 

dəstəmazlı olmasa, ehtiyat-vacib budur ki, qüsl etsin, dəstəmaz da alsın. 
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Məsələ: 298. Əgər məni öz yerindən hərəkət etsə, amma çölə 

gəlməsə; yaxud insan məninin çölə gəlib-gəlməməsində şəkk etsə, qüsl 

ona vacib deyil. 

Məsələ: 299. Qüsl ala bilməyən bir adam üçün təyəmmüm etmək 

mümkün olsa – namaz vaxtı daxil olandan sonra öz əyalı ilə yaxınlıq 

edə bilər. 

Məsələ: 300. Əgər insan öz bədənində məni görüb öz mənisi 

olduğunu və onun üçün qüsl etmədiyini bilsə, gərək qüsl alsın, məninin 

gəlməsindən sonra qılmış olduğuna yəqini olan namazların qəzasını 

etsin. Amma məninin gəlməsindən sonra qılmasına ehtimal verdiyi 

namazların qəzasını etməsi lazım (vacib) deyil. 

CÜNUBA HARAM OLAN ŞEYLƏR 

Məsələ: 301. Cünub şəxsə beş şey haramdır: 

1-Bədənin hər hansı bir yerini Qur’anın yazısına, yaxud Allahın 

adına, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in və İmamlar (əleyhimus-

salam)-ın adlarına vurmaq; necə ki, dəstəmazda deyildi. 

2-Məscidül-Hərama və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) 

məscidinə getmək; hətta bir qapısından daxil olub digərindən çıxmaqla 

olsa belə. 

3-Başqa məscidlərdə dayanmaq; amma bir qapısından daxil olub, 

başqa qapısından çıxsa, yaxud hər hansı bir şeyi götürmək üçün 

məscidə getsə, eybi yoxdur. Ehtiyat-vacib budur ki, İmamlar 

(əleyhimus-salam)-ın da hərəmində dayanmasın. 

4-Keçmək halında olmadıqda məscidə bir şey qoymaq; 

5-Oxunandan sonra səcdə etmək vacib olan bir ayə oxumaq. O 

surələr aşağıdakılardan ibarətdir: 

a) Qur’anın 32-ci surəsi – “Əlif, Lam, Mim, Tənzil”; b) 41-ci surə – 

“Ha-mim” (“Səcdə”) surəsi); v) 53-cü surə – “Vən-nəcm” surəsi; q) 96-

ci surə – “İqrə’ bismi”. 

Ehtiyat budur ki, bu dörd surənin hətta bir hərfini belə, oxumasın. 

CÜNUB ŞƏXSƏ MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR 

Məsələ: 302. Doqquz şey cünub şəxsə məkruhdur: 

1 və 2-Yemək və içmək; amma əgər dəstəmaz alsa, yaxud ağzına su 

alıb qarqara etsə və ya burnuna su çəksə, məkruh olmaz. 
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3-Vacib səcdəsi olmayan surələrin hər hansı birindən yeddi ayədən 

artıq oxumaq; 

4-Bədənin hər hansı bir yerini Qur’anın cildinə, haşiyəsinə və 

yazılarının arasına (boş yerlərə) vurmaq; 

5-Qur’anı özü ilə gəzdirmək; 

6-Yatmaq; amma əgər dəstəmaz alsa, yaxud su olmaması səbəbi ilə 

qüsl əvəzindən təyəmmüm etsə, məkruh deyil. 

7-Həna qoymaq və bu kimi şeylərlə rənglənmək; 

8-Bədənə yağ çəkmək; 

9-Möhtəlim olduqdan (yə’ni yuxuda məni gəldikdən) sonra cima 

etmək. 

CƏNABƏT QÜSLÜ 

Məsələ: 303. Cənabət qüslü öz-özlüyündə müstəhəbdir, amma 

vacib namazları qılmaq və bu kimi işlər üçün vacib olur. Amma meyit 

namazı, şükür səcdəsi və Qur’anın vacib səcdələrini əncam vermək 

üçün cənabət qüslü lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 304. Qüsl alanda “vacib (və yaxud müstəhəb) qüsl edirəm” 

– deyə, niyyət etməsi lazım (vacib) deyil; sadəcə qürbət qəsdi, yə’ni 

Allah-Təalanın fərmanını yerinə yetirmək məqsədi ilə qüsl etsə, 

kifayətdir. 

Məsələ: 305. Əgər namaz vaxtının daxil olmasını yəqin edib vacib 

qüsl niyyəti etsə, sonradan namaz vaxtından əvvəl qüsl etdiyi mə’lum 

olsa, qüslü səhihdir. 

Məsələ: 306. İstər vacib, istərsə də müstəhəb qüslü iki cür almaq 

olar: tərtibi və irtiması. 

TƏRTİBİ QÜSL 

Məsələ: 307. Tərtibi qüsldə gərək qüsl niyyəti ilə əvvəlcə başı və 

boynu, sonra bədənin sağ tərəfini, daha sonra isə sol tərəfini yusun. 

Əgər bir kəs qəsdən, yaxud unutqanlıq və ya məsələni bilməməzlik 

üzündən bu tərtibə əməl etməsə, qüslü ehtiyata görə batildir. 

Məsələ: 308. Göbəyin və övrətin bir yarısını bədənin sağ tərəfi ilə, 

o biri yarısını isə sol tərəfi ilə yumaq lazımdır. Üstəlik daha yaxşı olar 

ki, göbəyin və övrətin hamısı hər iki tərəflə birgə yuyulsun. 
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Məsələ: 309. Bədənin üç hissəsinin, yə’ni başla boyunun, sağ tərəf 

və sol tərəfinin tamamilə yuyulmasına yəqin etmək üçün gərək hər 

tərəfi yuyanda, başqa tərəfdən də bir miqdarını onunla yusun. 

Məsələ: 310. Əgər qüsl alandan sonra bədəninin hər hansı bir 

yerinin yuyulmadığını bilsə, amma hansı yeri olmasını dəqiq bilməsə, 

gərək yenidən qüsl alsın. 

Məsələ: 311. Əgər qüsldən sonra bədənin bir hissəsinin 

yuyulmadığını başa düşsə, bu halda: yuyulmayan yer sol tərəfdə olsa, 

həmin miqdarı yumaq kifayətdir. Amma sağ tərəfdə olsa, o miqdarı 

yuduqdan sonra yenidən ehtiyat-vacibə görə sol tərəfi yumalıdır. Əgər 

baş və boyun tərəfdən qalmış olsa, həmin miqdarı yuduqdan sonra, 

yenidən bədənin sağ tərəfini və daha sonra sol tərəfini yumalıdır. 

Məsələ: 312. Əgər qüsl qurtarmamışdan qabaq bədənin sol 

tərəfinin bir hissəsinin yuyulmasında şəkk etsə, həmin miqdarı yumaq 

kifayətdir. Amma əgər sol tərəfi yumağa başlayandan sonra 

(bütünlükdə) sağ tərəfin, yaxud onun bir miqdarını yuyulmasında şəkk 

etsə; yaxud sağ tərəfi yumağa başlayanda (bütünlükdə) baş və boyunun, 

yaxud onlardan bir miqdarının yuyulmasına şəkk etsə, gərək şəkkinə 

e’tina etməsin. 

İRTİMASİ QÜSL 

Məsələ: 313. İrtimasi qüsl budur ki, niyyətdən sonra bütünlükdə 

bədəni bir dəfəyə və ya tədricən suya batırsın. 

Məsələ: 314. İrtimasi qüsldə bədənin bir hissəsi sudan kənarda olsa 

və irtimasi qüsl niyyəti edib (tamamilə) suya batsa, qüslü səhihdir. Əgər 

bədənin hamısı suyun altında olandan sonra qüsl niyyəti etsə və 

bədənini hərəkət etdirsə, qüslü işkallıdır. 

Məsələ: 315. Əgər irtimasi qüsldən sonra, bədəninin bir hissəsinə 

su çatmadığını başa düşsə, istər onun hansı yer olduğunu bilsin, istərsə 

də bilməsin, gərək yenidən qüsl etsin. 

Məsələ: 316. Əgər tərtibi qüsl üçün vaxt olmasa, amma irtimasi 

qüsl üçün vaxt olsa, gərək irtimasi qüsl etsin. 

Məsələ: 317. Vacib oruc tutan, yaxud Həcc və ya Ümrə üçün ehram 

bağlayan bir kəs irtimasi qüsl edə bilməz. Amma əgər unutqanlıq 

üzündən irtimasi qüsl etsə, səhihdir. 

Məsələ: 318. Əgər bir adam öz orucunu qəsdən batil etsə və gün 

ərzində irtimasi qüsl etsə, qüslü işkallıdır. 
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QÜSL ETMƏYİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 319. İrtimasi qüsldə bədənin hər yeri pak olmalıdır, amma 

tərtibi qüsldə bədənin hamısının pak olması lazım (vacib) deyil. Əgər 

bədənin hamısı nəcis olsa və hər hissəni qüsl etməmişdən qabaq suya 

çəksə, kifayətdir. 

Məsələ: 320. Əvvəldə deyildi ki, haram yolla cünub olan şəxsin təri 

nəcis deyil. Haram yolla cünub olan şəxs isti su ilə də qüsl etsə, 

səhihdir, amma yaxşı olar ki, ilıq su ilə qüsl etsin. 

Məsələ: 321. Suyun bədənə çatmasına mane olan şeyi aradan 

qaldırmaq lazımdır. Əgər aradan qaldırılmasına yəqin etmədən, aradan 

qalxmış olduğu ümidi ilə qüsl etsə, sonra aradan qalxmış olduğu 

mə’lum olsa, qüslü səhihdir. 

Məsələ: 322. Qüsldə bədənin hissələrindən sayılan qısa tüklər 

yuyulmalıdır. Ehtiyata əsasən, uzun tüklərin də yuyulması lazımdır. 

Məsələ: 323. Dəstəmazın səhih olması üçün qeyd olunan bütün 

şərtlər, məsələn; suyun pak olması, qəsbi olmaması, qüslün də səhih 

olmasında şərtdir. Amma qüsldə bədəni yuxarıdan aşağı yumaq lazım 

(vacib) deyil. Həmçinin, tərtibi qüsldə hər hissəsi yuyandan sonra, 

növbəti hissəni dərhal yumaq lazım (vacib) deyil; hətta əgər başı və 

boyunu yuduqdan sonra bir az gözləyib sonra sağ tərəfi yusa və bir 

müddətdən sonra da sol tərəfi yusa, eybi yoxdur. Amma bövl və qaitin 

çölə gəlməsinin qarşısını ala bilməyən adam bu hökmdən istisnadır; 

belə ki, gərək o, fasiləsiz olaraq qüsl edib namaz qılsın. 

Məsələ: 324. Bir kəs hamamçının pulunu verməməyi niyyət etsə, 

yaxud hamamçının nisyə qüsl etməyə razı olmasını bilmədən qüsl etsə, 

hətta sonradan hamamçını razı salsa da, ehtiyata görə qüslü batildir. 

Məsələ: 325. Əgər əvvəldən niyyəti hamamçıya haram puldan 

vermək olsa, qüslü batildir. Amma əgər niyyəti bu olsa ki, xümsü 

verilməmiş puldan versin, qüslü səhihdir, ancaq gərək xümsün 

məbləğini başqa maldan (puldan) versin. 

Məsələ: 326. Əgər bir kəs qüsl edib-etməməsində şəkk etsə, gərək 

qüsl etsin. Amma qüsldən sonra, aldığı qüslün səhih olmasında şəkk 

etsə, yenidən qüsl etməsi lazım deyil. 

Məsələ: 327. Əgər qüsl əsnasında insandan kiçik hədəs baş versə, 

məsələn; bövl etsə, bu halda qüslü əvvəldən alsın, qüsldən sonra namaz 

üçün dəstəmaz alması lazımdır. 
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Məsələ: 328. Əgər qüsl və namaz üçün lazımi qədər vaxtın olduğu 

fikri ilə namaz üçün qüsl etsə, hətta qüsldən sonra başa düşsə ki, qüsl 

qədərində vaxt yox imiş, qüslü səhihdir. 

Məsələ: 329. Cünub olan şəxs qüsl edib-etməməsi barədə şəkk etsə, 

qıldığı namazlar səhihdir, amma sonrakı namazlar üçün gərək qüsl 

alsın. 

Məsələ: 330. Boynunda bir neçə vacib və müstəhəb qüsl, məsələn; 

cənabət, heyz, məssi-meyit, cümə və bu kimi qüsl olan bir kəs onların 

hamısını niyyət edərək bir qüsl ala bilər. 

Məsələ: 331. Cünub olan bir şəxsin bədəninin müəyyən yerində 

Qur’an ayəsi və ya Allah-taalanın adı yazılmış olsa, ehtiyata görə əlini 

yazının üstünə vurması (qoyması) haramdır. Əgər qüsl etmək istəsə, 

suyu bədəninə elə tökməlidir ki, əli o yazılara dəyməsin. 

Məsələ: 332. Cənabət qüslü alan bir kəs namaz üçün dəstəmaz 

almamalıdır. Amma başqa qüsllər ilə namaz qılmaq olmaz: dəstəmaz 

da almaq lazımdır. 

İSTİHAZƏ 

Qadınlardan xaric olan qanlardan biri də istihazə qanıdır. İstihazə 

qanı görən müddətdə qadına “müstəhazə” deyilir. 

Məsələ: 333. İstihazə qanı heyz, nifas, yara və çiban qanından 

tamamilə başqadır, o, əksər vaxtlar sarı rəngli, soyuq olur və təzyiq, 

yandırıcılıq olmadan çölə gəlir, qəliz (qatı) deyildir, amma bə’zi vaxtlar 

qara, qırmızı, isti və qəliz (qatı) da olması, təzyiqlə və yandıra-yandıra 

çölə gəlməsi mümkündür. 

Məsələ: 334. İstihazə üç qisimdir: “Qəlilə” (az), “mütəvəssitə” 

(orta), “kəsirə” (çox).  

1-“Qəlilə istihazə” budur ki, qan, qadının öz övrətinin daxilinə 

qoyduğu pambığın içinə keçməsin, yə’ni bir tərəfindən keçib o biri 

tərəfində zahir olmasın. 

2-“Mütəvəssitə istihazə” odur ki, qan pambığa hopub o biri 

tərəfindən zahir olsun, amma qadınların, adətən, qanaxmanın qarşısını 

almaq üçün qoyduqları dəsmala çatmasın. 

3-“Kəsirə istihazə” budur ki, qan pambıqdan keçib dəsmala çatsın. 
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İSTİHAZƏNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 335. Qəlilə istihazədə qadın hər namaz üçün bir dəstəmaz 

almalı, pambığı dəyişməli və ya suya çəkməli, övrətinin zahirinə qan 

dəymiş olsa, o yerləri suya çəkməlidir. 

Məsələ: 336. Mütəvəssitə istihazədə qadın sübh namazı üçün gərək 

qüsl etsin, sonrakı günün sübhünə qədər öz namazları, hətta sübh 

namazı üçün də əvvəlki məsələdə deyilən qəlilə istihazənin işlərini 

yerinə yetirsin. Əgər qəsdən, yaxud unutqanlıq üzündən sübh namazı 

üçün qüsl etməsə, gərək zöhr və əsr namazları üçün qüsl etsin. Əgər 

zöhr və əsr namazları üçün qüsl etməsə, gərək məğrib və işa 

namazlarından qabaq qüsl etsin – istər qan gəlməkdə olsun, istərsə də 

kəsilmiş olsun. Qüsl almadan qılmış olduğu namazları da gərək qüsl 

edib dəstəmaz aldıqdan sonra yenidən qılsın. 

Məsələ: 337. Kəsirə istihazədə, əvvəlki məsələdə deyilən 

mütəvəssitə istihazənin işlərindən əlavə, hər namaz üçün gərək dəsmalı 

dəyişsin, yaxud suya çəksin, bir qüsl zöhr və əsr namazları üçün, bir 

qüsl də məğrib və işa namazları üçün etsin, zöhr və əsr namazları 

arasında fasilə salmasın. Əgər fasilə salsa, gərək əsr namazı üçün də 

yenidən qüsl etsin. Həmçinin, əgər məğrib və işa namazları arasında 

fasilə salsa, gərək işa namazı üçün yenidən qüsl alsın. 

Məsələ: 338. Əgər istihazə qanı namazın vaxtından əvvəl də gəlsə, 

qadın o qan üçün dəstəmaz və qüslü yerinə yetirmiş olsa da, ehtiyat-

vacibə görə namaz vaxtı dəstəmaz və qüsl etməlidir. 

Məsələ: 339. Dəstəmaz və qüsl almalı olan mütəvəssitə və kəsirə 

istihazəli qadın (qüsl və dəstəmazdan) hər hansını əvvəl yerinə yetirsə, 

səhihdir. Amma kəsirə istihazədə ehtiyat-vacib budur ki, əvvəl 

dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 340. Əgər qadının qəlilə istihazə qanı sübh namazından 

sonra mütəvəssitəyə çevrilsə, gərək zöhr və əsr namazı üçün qüsl etsin; 

və əgər zöhr və əsr namazından sonra mütəvəssitəyə çevrilsə, gərək 

məğrib və işa namazları üçün qüsl etsin. 

Məsələ: 341. Əgər qadının qəlilə və ya mütəvəssitə istihazəsi sübh 

namazından sonra kəsirə olsa, gərək bir qüsl zöhr və əsr namazları 

üçün, bir qüsl də məğrib və işa namazı üçün alsın. Əgər zöhr və əsr 

namazından sonra kəsirə olsa, gərək məğrib və işa namazı üçün qüsl 

etsin. 

Məsələ: 342. Kəsirə və ya mütəvəssitə qadın əgər vaxtın daxil 

olmasından əvvəl namaz üçün qüsl etsə, onun qüslü batildir. Əgər sübh 
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azanına yaxın vaxtda gecə namazı üçün qüsl edib gecə namazını qılsa, 

ehtiyat-vacib budur ki, sübh daxil olandan sonra yenidən qüsl və 

dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 343. Müstəhazə qadın hər namaz üçün – istər vacib, istərsə 

də müstəhəb – gərək dəstəmaz alsın. Həmçinin, qıldığı namazı 

ehtiyatən yenidən; yaxud təklikdə qıldığı namazı yenidən camaatla 

qılmaq istəsə, gərək istihazə üçün deyilən bütün işləri yerinə yetirsin. 

Amma əgər ehtiyat namazını, unudulmuş səcdəni və təşəhhüdü, 

səcdeyi-səhvi namazdan dərhal sonra yerinə yetirsə, istihazə işlərini 

əncam verməsi lazım deyil. 

Məsələ: 344. Müstəhazə qadının qanı kəsiləndən sonra qılacağı ilk 

namaz üçün iztihazənin işlərini yerinə yetirməlidir. Sonrakı namazlar 

üçün isə lazım deyil. 

Məsələ: 345. Əgər bir qadın istihazəsinin üç növdən hansı biri 

olduğunu bilməsə, namaz qılmaq istədiyi vaxt ehtiyat-vacibə görə bir 

miqdar pambığı öz övrətinin daxilinə qoyub bir az gözlədikdən sonra 

çıxartsın, istihazəsinin hansı növdən olduğunu bildikdən sonra həmin 

növün göstərişlərə əsasən əməl etsin. 

Məsələ: 346. Əgər müstəhazə qadın öz qanını yoxlamadan namaza 

başlasa, bu halda qürbət qəsdi olsa və öz vəzifəsinə əməl etsə, məsələn; 

istihazəsi qəlilə olduğu halda o da qəlilə istihazənin göstərişlərinə əməl 

etsə, namazı səhihdir. Amma əgər qürbət qəsdi olmasa, yaxud əməli öz 

vəzifəsinə müvafiq olmasa, məsələn; onun qanı mütəvəssitə olduğu 

halda qəlilə istihazə göstərişlərinə əməl etsə, qıldığı namaz batildir. 

Məsələ: 347. Əgər müstəhazə qadın özünü yoxlaya bilməsə, gərək 

100% vəzifəsi olduğu şeylərə əməl etsin. Məsələn; əgər istihazəsinin 

qəlilə, yoxsa mütəvəssitə olmasını bilməsə, gərək qəlilə istihazəsinin 

işlərini yerinə yetirsin; və əgər mütəvəssitə, yoxsa kəsirə olduğunu 

bilməsə, mütəvəssitənin işlərini yerinə yetirsin. Amma əgər, əvvəllər 

bu üç növdən hansı biri olduğunu bilsə, gərək həmin qismin 

göstərişlərinə uyğun əməl etsin. 

Məsələ: 348. Əgər istihazə qanı batində olub çölə gəlməsə, 

dəstəmazı və qüslü batil olmaz. Amma əgər çölə gəlsə, hətta az olsa da 

belə, dəstəmazı və qüslü, əvvəldə qeyd olunan təfsilata əsasən, batil 

olur. 

Məsələ: 349. Əgər müstəhazə qadın namazdan sonra özünü 

yoxlayıb qan görməsə, yenidən qan gələcəyini bilsə də, aldığı dəstəmaz 

ilə namaz qıla bilər. 



 

 

Qüslün hökmləri................................................................................137 

Məsələ: 350. Əgər müstəhazə qadın dəstəmaz, yaxud qüsl almağa 

başladığı vaxtdan e’tibarən qan gəlmədiyini bilsə və gəlməyəcəyinə 

dair xatircəm olsa, namaz qılmağı tə’xirə sala bilər. 

Məsələ: 351. Əgər müstəhazə qadın namazın vaxtının sona 

çatmasından əvvəl tamamilə paklanacağını, yaxud namaz qılacağı 

müddətdə qanın dayanacağını bilsə, ehtiyat-vacibə görə gərək gözləsin, 

namazını pak olduğu vaxtda qılsın. 

Məsələ: 352. Kəsirə və mütəvəssitə istihazəsi olan qadın, qandan 

tamamilə paklandıqda gərək qüsl etsin. Amma əgər qabaqkı namaz 

üçün qüsl etdiyi vaxtdan ondan qan gəlmədiyini, qüsl və dəstəmaz vaxtı 

qanın batində kəsilmiş olduğunu bilsə, yenidən qüsl alması lazım deyil. 

Məsələ: 353. Qəlilə istihazəsi olan qadın dəstəmazdan sonra, kəsirə 

və mütəvəssitə istihazəsi olan qadın isə qüsl və dəstəmazdan sonra 

gərək dərhal namaza başlasın. Amma azanı və iqaməni deməyin, 

namazdan əvvəl olan duaları oxumağın eybi yoxdur. Namazda da qunut 

və bu kimi müstəhəb işləri yerinə yetirə bilər. 

Məsələ: 354. Əgər müstəhazə qadın qüsl və namaz arasında fasilə 

salsa və qan gəlsə – hətta övrətin daxili fəzasında belə – gərək yenidən 

qüsl etsin və dərhal (fasilə olmadan) namaza başlasın. 

Məsələ: 355. Əgər qadının istihazə qanı axsa və dayanmasa, bu 

halda zərəri olmazsa, qüsldən qabaq və sonra pambıq vasitəsilə qanın 

axmasının qarşısını alsın. Amma əgər həmişə axmasa, yalnız dəstəmaz 

və qüsldən sonra qanın qabağını alsın. Əgər e’tinasızlıq etsə və qan çölə 

gəlsə, gərək yenidən qüsl etsin, dəstəmaz da alsın, namaz da qılmış 

olsa, yenidən qılsın. 

Məsələ: 356. Əgər qüsl əsnasında qan dayanmasa, qüslü səhihdir. 

Amma əgər qüsl əsnasında mütəvəssitə istihazə kəsirəyə çevrilsə, 

ehtiyat-vacibə görə tərtibi qüsl alırmışsa, o qüslü yenidən başlasın. 

Əgər irtimasi qüsl alırmışsa, yaxşı olar ki, onu yenidən əncam versin. 

Məsələ: 357. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, istihazəli olan qadın oruc 

olduğu bütün gün ərzində bacardığı qədər qanın çölə gəlməsinin 

qarşısını alsın. 

Məsələ: 358. İstihazəli qadın gərək Ramazan ayının orucunu 

tutsun. Orucu o halda səhidir ki, sabahı oruc tutmaq istədiyi günün 

axşamı məğrib və işa namazının qüslünü yerinə yetirsin, həmçinin, oruc 

olduğu günün qüslünü də əncam versin. 

Məsələ: 359. Əgər əsr namazından sonra müstəhazə olsa və qüruba 

qədər qüsl etməsə, orucu səhihdir. 
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Məsələ: 360. Əgər kəsirə istihazə qəliləyə çevrilsə, gərək birinci 

namaz üçün kəsirə, sonrakı namazlar üçün qəlilə istihazə əməllərini 

yerinə yetirsin. Həmçinin, əgər mütəvəssitə istihazə qəlilə olsa, gərək 

birinci namaz üçün mütəvəssitə, sonrakı namazlar üçün isə qəlilə 

istihazə əməllərini yerinə yetirsin. Əgər qadının kəsirə istihazəsi 

mütəvəssitəyə çevrilsə, gərək birinci namaz üçün kəsirə, sonrakı 

namazlar üçün isə mütəvəssitə istihazənin əməllərini yerinə yetirsin. 

Məsələn; əgər zöhr namazından qabaq kəsirə, mütəvəssitəyə çevrilsə, 

gərək zöhr namazı üçün qüsl etsin, əsr, məğrib və işa namazları üçün 

yalnız dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 361. Əgər qəlilə istihazəsi olan qadın namazdan əvvəl və 

ya namaz əsnasında mütəvəssitə, yaxud kəsirə olsa, gərək 

mütəvəssitənin, yaxud kəsirənin qeyd olunan əməllərini yerinə yetirsin. 

Əgər mütəvəssitə istihazə kəsirə olsa, gərək kəsirə istihazənin işlərini 

yerinə yetirsin. Əgər mütəvəssitə istihazə üçün qüsl almış olsa, faydası 

yoxdur: gərək kəsirə istihazə üçün yenidən qüsl alsın. 

Məsələ: 362. Əgər namaz əsnasında mütəvəssitə istihazə kəsirəyə 

dönsə, gərək namazı pozsun, kəsirə istihazə üçün qüsl edib dəstəmaz 

alsın və onun sair işlərini yerinə yetirib həmin namazı qılsın. Əgər qüsl 

və dəstəmazdan heç biri üçün vaxt olmasa, gərək iki təyəmmüm etsin: 

biri qüsl əvəzindən, digəri isə dəstəmaz əvəzindən. Əgər bunlardan biri 

üçün vaxt olmasa, həminkinin əvəzindən təyəmmüm alsın, digərini isə 

yerinə yetirsin. Amma əgər təyəmmüm üçün də vaxt olmasa, namazı 

poza bilməz; gərək namazı qurtarsın, ehtiyat-vacibə görə qəzasını da 

qılsın. Həmçinin, əgər namaz əsnasında qəlilə istihazə mütəvəssitəyə, 

yaxud kəsirəyə çevrilsə də (bu qayda ilə əməl etsin). 

Məsələ: 363. Əgər namaz əsnasında (istihazə) qanı dayansa və 

qadın batinində də dayanıb-dayanmadığını bilməsə, bu halda namazdan 

sonra (batinində də) dayanmış olduğunu bilsə, ehtiyata görə gərək 

dəstəmaz, qüsl və namazı təzədən əncam versin. 

Məsələ: 364. Əgər istihazəli qadın ona vacib olan əməllərdən hər 

hansı birini, hətta pambığı dəyişməyi tərk etsə, onun namazı batildir. 

Məsələ: 365. Qəlilə istihazəsi olan qadın, namazdan başqa, 

dəstəmazla şərtlənən bir iş görmək istəsə, məsələn; Qur’anın yazısına əl 

vurmaq istəsə, gərək dəstəmaz alsın. Namaz üçün aldığı dəstəmaz 

kifayət deyildir. 

Məsələ: 366. İstihazəsi olan qadın üçün Məkkə və Mədinə 

məscidlərinə getməyin, sair məscidlərdə dayanmağın, vacib səcdəsi 

olan surələri oxumağın işkalı yoxdur. Amma ərinin onunla yaxınlıq 
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etməsi ehtiyat-vacibə görə o zaman halal olur ki, qüsl etmiş olsun, hətta 

namaz üçün vacib olan sair əməlləri, məsələn; dəstəmaz almaq, 

pambığı, dəsmalı dəyişmək kimi işləri yerinə yetirməmiş olsa da. 

Məsələ: 367. Müstəhazə qadına ayət namazı vacibdir və gərək bu 

namaz üçün də gündəlik namaz üçün vacib olan əməlləri yerinə 

yetirsin. 

Məsələ: 368. Əgər yovmiyyə (gündəlik) namazı vaxtında, müstə-

hazə qadına ayət namazı da vacib olsa və o, hər ikisini bir-birinin 

ardınca qılmaq istəsə, gərək ayət namazı üçün yovmiyyə namazında 

vacib olan əməllərin hamısını yerinə yetirsin. 

Məsələ: 369. Müstəhazə qadın vaxt az omayınca, gərək qəza 

namazı qılmasın; əgər (vaxt az olsa və) qılmaq istəsə, gərək hər namaz 

üçün əda namazında vacib olan əməlləri yerinə yetirsin. 

Məsələ: 370. Əgər qadın özündən xaric olan qanın yara qanı 

olmadığını bilsə və şər’ən də heyz və nifas hökmündə olmasa, ehtiyat-

vacibə görə gərək istihazə göstərişlərinə əməl etsin. Hətta əgər qanın 

istihazə, yoxsa sair qanlar olduğunda şəkk etsə də, bu halda sair 

qanların əlamətləri onda olmasa, ehtiyat-vacibə görə gərək istihazə 

əməllərini yerinə yetirsin. 

AYLIQ ADƏT (HEYZ) 

Məsələ: 371. Heyz qanı – əksərən, hər ayda bir neçə gün 

müddətində, qadınların bətnindən xaric olan bir qandır. Qadın heyz 

gördükdə “haiz” adlanır. 

Məsələ: 372. Heyz qanı əksər vaxtlarda qəliz (qatı) və istidir, rəngi 

qaraya çalan qırmızı, yaxud qırmızıdır, təzyiqlə və yandırıcılıqla çölə 

gəlir. 

Məsələ: 373. Qüreşdən olan (seyid) qadınlar altmış yaşları tamam 

olduqdan sonra yaisə olurlar, seyid olmayan qadınlar isə əlli yaşları 

tamam olduqdan sonra yaisə olurlar, yə’ni heyz qanı görmürlər. 

Məsələ: 374. Qızın doqquz yaşı tamam olmamışdan əvvəl və 

qadının yaisə olduqdan sonra gördüyü qan heyz deyildir. 

Məsələ: 375. Hamilə və uşağa süd verən qadının heyz görməsi 

mümkündür. 

Məsələ: 376. Doqquz yaşının tamam olub-olmamasını bilməyən bir 

qız uşağı heyzin əlamətləri olmayan bir qan görsə, heyz deyildir. Əgər 

heyzin nişanələri onda olsa və heyz olduğuna xatircəm olsa, heyzdir və 

(bununla) doqquz yaşı tamam olduğu aydınlaşır. 
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Məsələ: 377. Yaisə olub-olmamasında şəkk edən qadın qan görsə 

və heyz olub-olmamasını bilməsə, heyz olduğunu və (hələ) yaisə 

olmadığını əsas götürməlidir. 

Məsələ: 378. Heyzin müddəti üç gündən az, on gündən çox olmur, 

əgər üç gündən azacıq da az olsa, heyz deyildir. 

Məsələ: 379. Heyzin ilk üç günü ardıcıl, fasiləsiz gəlməlidir. 

Deməli, əgər misal üçün, iki gün qan görüb bir gün paklansa və yenidən 

bir gün qan görsə, əgər bu vəziyyət on gündən artıq çəkməsə, ehtiyat-

vacib budur ki, həm müstəhazənin əməllərini əncam versin, həm də 

haizə haram olan şeylərdən çəkinsin. 

Məsələ: 380. Tamam üç günün ərzində qanın çölə gəlməsi lazım 

(vacib) deyil; hətta əgər övrətinin daxilində də qan olsa, kifayətdir. Bu 

üç gün ərzində müxtəsər olaraq pak olsa və pak olma müddəti çox az 

olub nəzərə çarpmasa və “üç gün onun övrətində qan omuşdur” - 

deyilsə, yenə də heyzdir. 

Məsələ: 381. Birinci və dördüncü gecədə qan görməsi lazım deyil, 

amma gərək ikinci və üçüncü gecələrdə qan kəsilməsin. Deməli, əgər 

birinci günün sübh azanından üçüncü günün qürubuna qədər, deyildiyi 

kimi, ardıcıl olaraq qan gəlsə; yaxud birinci günün ortalarında başlayıb 

dördüncü günün həmin vaxtında dayansa və ikinci və üçüncü günün 

gecələrində əsla kəsilməsə, heyzdir. 

Məsələ: 382. Əgər üç gün ardıcıl olaraq qan görüb sonra pak olsa 

və yenidən qan görsə, bu halda qan gördüyü və arada pak olduğu günlər 

üst-üstə on günü keçməsə, arada pak olduğu günlər də heyzdir. 

Məsələ: 383. Əgər üç gündən artıq, on gündən az müddətdə qan 

görüb onun çiban qanı, yoxsa heyz qanı olduğunu bilməsə, gərək 

müstəhazənin vəzifəsinə əməl etsin və haizə haram olan işlərdən 

çəkinsin. 

Məsələ: 384. Əgər bir qan görüb heyz, yoxsa nifas olmasında şəkk 

etsə, bu halda onda heyzin şərtləri varsa, heyz hesab etməlidir. 

Məsələ: 385. Əgər qan görüb heyz, yoxsa bakirəlik qanı olmasını 

bilməsə, özünü yoxlamalıdır. Yə’ni, bir miqdar pambığı fərcin içinə 

daxil edib bir az gözləməli, sonra çıxartmalıdır. Əgər onun ətrafı qana 

bulaşsa, bakirəlik, hər yerinə dəymiş olsa, heyz qanıdır. 

Məsələ: 386. Əgər üç gündən az müddətdə qan görüb pak olsa və 

sonra yenidən üç gün qan görsə, ikinci qan heyzdir. Birinci qanda və 

pak olduğu sonrakı günlərdə həm müstəhazənin vəzifəsinə əməl etməli, 

həm də haizə haram olan işlərdən çəkinməlidir. 
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HAİZİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 387. Haiz qadına bir neçə şey haramdır: 

1-Dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmüm ilə yerinə yetirilməli olan 

namaz kimi ibadətlər; amma meyit namazı kimi dəstəmaz, qüsl və 

təyəmmüm lazım (vacib) olmadığı ibadətləri yerinə yetirməsinin eybi 

yoxdur. 

2-Cünub şəxsə haram olan şeylərin hamısı: cənabətin hökmlərində 

deyilib; 

3-Fərcinə (cinsiyyət üzvünə) cima etmək; həm kişi, həm də qadın 

üçün – əgər dəllək kəsən yerə qədər daxil olsa da və məni gəlməsə də; 

hətta ehtiyat-vacib budur ki, dəllək kəsən yerdən az da daxil etməsin. 

Məsələ: 388. Heyz olması qəti olmayan, amma şər’ən özünü heyz 

hesab etməli olduğu günlərdə qadınla cima etmək haramdır. Deməli, on 

gündən artıq qan görən və sonradan qeyd olunacağı kimi, öz 

qohumlarının adətini özünə götürməli olan qadının əri həmin günlərdə 

onunla yaxınlıq edə bilməz. 

Məsələ: 389. Əgər qadının heyz günləri üç yerə bölünsə və əri 

onlardan birinci hissədə onunla qabaqdan cima etsə, ehtiyat-vacibə 

görə gərək on səkkiz noxud
1

 qızıl, ikinci hissədə cima etsə, doqquz 

noxud qızıl, üçüncü hissədə cima etsə 4, 5 noxud qızılı kəffarə olaraq 

fəqirə versin. Məsələn, altı gün heyz görən qadının əri birinci və ikinci 

gecədə, yaxud onun gündüzündə onunla yaxınlıq etsə, gərək on səkkiz 

noxud kəffarə versin. Üçüncü və dördüncü gecədə, yaxud onun 

gündüzündə yaxınlıq etsə, doqquz noxud, beşinci və altıncı günün 

gecələrində, yaxud gündüzlərində yaxınlıq etsə, 4, 5 noxud qızılı 

kəffarə versin. 

Məsələ: 390. Kəffarə olaraq verilən qızılın sikkəli olması vacib 

deyildir. Amma əgər onun qiymətini vermək istəsə, (fəqirə) vermək 

istədiyi günün qiyməti ilə hesablamalıdır. 

Məsələ: 391. Əgər bir kəs heyzin həm birinci, həm ikinci, həm də 

üçüncü hissəsində öz qadını ilə yaxınlıq etsə, gərək hər üç kəffarəni 

versin ki, bu da 31, 5 noxud qızıla bərabərdir. 

                                                 
1

 24 noxud bir misqal, bir misqal da 4, 64 qramdır. Bir noxud misqalın 24-də biri 

qədərdir. 
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Məsələ: 392. Əgər insan heyz halında olan arvadı ilə cima etsə və 

onun kəffarəsini verdikdən sonra, yenidən cima etsə, ehtiyat-vacibə 

görə gərək yenə də kəffarə versin. 

Məsələ: 393. Əgər kişi heyz halında olan qadını ilə bir neçə dəfə 

yaxınlıq etsə və onların arasında kəffarə verməsə, ehtiyat-vacib budur 

ki, hər yaxınlıq üçün bir kəffarə versin. 

Məsələ: 394. Əgər kişi yaxınlıq halında qadının heyz olmasını başa 

düşsə, gərək dərhal ondan ayrılsın. Əgər ayrılmasa, ehtiyat-vacibə görə, 

gərək kəffarə versin. 

Məsələ: 395. Əgər bir kişi heyz halında olan qadınla zina etsə və ya 

heyz halında olan naməhrəm qadınla, öz əyalı olduğu güman edərək 

cima etsə, ehtiyat-vacib budur ki, kəffarə versin. 

Məsələ: 396. Kəffarə verə bilməyən (imkanı olmayan) bir şəxs, 

yaxşı olar ki, fəqirə bir qədər sədəqə versin. Əgər (bunu da) edə 

bilməsə, ehtiyat-vacib budur ki, Allahdan bağışlanmaq istəsin (tövbə 

etsin) və hər vaxt imkanı olsa, kəffarə versin. 

Məsələ: 397. Qadına heyz halında talaq vermək, talaq kitablarında 

deyildiyi kimi, batildir. 

Məsələ: 398. Əgər qadın “heyzəm”, yaxud “heyzdən pak olmuşam” 

- desə, gərək onun sözü qəbul edilsin. 

Məsələ: 399. Əgər qadın namaz əsnasında heyz olsa, namazı 

batildir. 

Məsələ: 400. Əgər qadın namaz əsnasında heyz olub-olmamasında 

şəkk etsə, namazı səhihdir. Amma namazdan sonra başa düşsə ki, 

namaz əsnasında heyz olubmuş, qıldığı namaz batildir. 

Məsələ: 401. Qadın heyz qanından pak olduqdan sonra, gərək 

namaz və habelə dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmümlə yerinə yetirilməli 

olan sair ibadətlər üçün qüsl alsın. Bu qüsl da eynilə cənabət qüslü 

kimidir. Amma namaz üçün qüsldən qabaq, yaxud sonra dəstəmaz da 

almalıdır. Əgər qüsldən əvvəl dəstəmaz alsa, daha yaxşıdır. 

Məsələ: 402. Qadın heyz qanından pak olandan sonra qüsl etməmiş 

olsa da, ona talaq vermək səhihdir, məhəlli (qanı) yuduqdan sonra əri 

onunla yaxınlıq edə bilər. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, qüsldən 

qabaq onunla yaxınlıq etməkdən çəkinsin. Amma heyz vaxtında ona 

haram olan digər şeylər, məsələn; məsciddə dayanmaq, Qur’anın 

yazısına əl vurmaq və s. isə qüsl etməyincə ona halal olmur. 

Məsələ: 403. Əgər su qüsl və dəstəmazın hər ikisi üçün kifayət 

olmasa, amma təkcə dəstəmaz və ya qüsl almaq qədərində olsa, ehtiyat-
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vacibə görə gərək qüsl alsın və dəstəmaz əvəzindən təyəmmüm etsin. 

Təkcə dəstəmaz üçün su çatsa və qüsl qədərində olmasa, gərək 

dəstəmaz alsın və qüsl əvəzindən təyəmmüm etsin. Əgər bunlardan heç 

biri üçün su olmasa, gərək iki təyəmmüm etsin: biri qüsl əvəzindən, 

digəri isə dəstəmaz əvəzindən. 

Məsələ: 404. Qadının heyz halında qılmadığı gündəlik namazların 

qəzası yoxdur, amma gərək vacib orucların qəzasını tutsun. 

Məsələ: 405. Əgər namazın vaxtı daxil olsa və namazı tə’xirə 

salacağı təqdirdə heyz olacağını bilsə, gərək namazı dərhal qılsın. 

Məsələ: 406. Əgər qadın namazını tə’xirə salsa və namaz vaxtının 

əvvəlindən, bir namazın vacibi əməllərini yerinə yetirmək miqdarında 

keçsə, bundan sonra heyz görsə, o namazın qəzası ona vacibdir. Amma 

namazı sür’ətlə və ya yavaş-yavaş qılmasında və digər işlərdə gərək öz 

halını mülahizə etsin. Məsələn; müsafir olmayan bir qadın zöhrün 

əvvəlində namazını qılmasa, onun qəzası o halda vacib olur ki, zöhrün 

əvvəlindən dörd rəkət namaz qılmaq miqdarında – qeyd olunan 

bəyanlara əsasən – keçmiş olsun və o qadın da heyz görsün. Səfərdə 

olan qadın üçün isə, iki rəkət namaz qılmaq miqdarında vaxt keçməsi 

kifayətdir. Həmçinin, mövcud olmayan şərtləri hazırlamaqda da öz 

halını mülahizə etməlidir. Deməli, əgər o müqəddimə işlərini 

hazırlamaq və bir namaz qılmaq miqdarında vaxt keçsə və haiz olsa, 

onun qəzası vacibdir, əgər o miqdarda vaxt keçməsə, vacib deyildir. 

Məsələ: 407. Əgər qadın namazın axır vaxtında qandan paklansa və 

qüsl, dəstəmaz və namazın sair müqəddimə işlərini görmək, məsələn; 

paltar hazırlamaq, yaxud onu suya çəkmək və bir rəkət və daha artıq 

namaz qılmaq üçün vaxtı olsa, gərək namazı qılsın. Əgər qılmasa, gərək 

qəzasını yerinə yetirsin. 

Məsələ: 408. Əgər heyzli qadının qüsl və dəstəmaz almaq qədər 

vaxtı yoxdursa, amma namazı təyəmmüm ilə vaxtında qıla bilərsə, 

ehtiyat-vacibə görə gərək o namazı qılsın. Əgər vaxtın azlığından əlavə, 

vəzifəsi təyəmmüm etmək olsa, məsələn; suyun ona zərəri varsa, gərək 

təyəmmüm etsin və o namazı qılsın. 

Məsələ: 409. Əgər qadın heyzdən pak olandan sonra namaz üçün 

vaxt olub-olmamasında şəkk etsə, gərək namazı qılsın. 

Məsələ: 410. Əgər namazın müqəddimə işlərini hazırlayıb bir rəkət 

namaz qılmaq üçün vaxt olmadığını güman edərək namaz qılmasa və 

sonradan başa düşsə ki, vaxt var imiş, gərək o namazın qəzasını qılsın. 

Məsələ: 411. Müstəhəbdir ki, heyzli qadın namaz vaxtında 

qanlarını təmizləsin, pambığı və dəsmalı dəyişsin, dəstəmaz alsın və 
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əgər dəstəmaz ala bilmirsə, təyəmmüm etsin və namaz qıldığı yerdə üzü 

qibləyə oturub zikr, dua, salavat desin. 

Məsələ: 412. Qur’anı oxumaq və onu özü ilə aparmaq, bədənin hər 

hansı yerini onun haşiyəsinə, yaxud yazılarının arasına vurmaq, həna və 

bu kimi şeylər ilə rənglənmək haiz qadına məkruhdur. 

HAİZ QADINLARIN QİSİMLƏRİ 

Məsələ: 413. Heyz görən qadınlar altı qisimdir: 

1-Vəqtiyyə və ədədiyyə adət sahibi olan qadın; o qadındır ki, ardıcıl 

olaraq iki ayda müəyyən (eyni) vaxtlarda heyz görsün, heyz olduğu 

günlərin sayı da hər iki ayda bir-birinə bərabər olsun. Məsələn; iki ay 

ardıcıl olaraq hər ayın əvvəlindən yeddisinə qədər qan görsün. 

2-Vəqtiyyə adət sahibi olan qadın; o qadındır ki, ardıcıl olaraq iki 

ay müəyyən (eyni) vaxtda heyz qanı görsün, amma hər iki ayda heyz 

gördüyü günlərin sayı bir-birinə bərabər olmasın. Məsələn; iki ay 

ardıcıl olaraq hər ayın əvvəlindən qan görsün, amma birinci ayda 

yeddinci gün, ikinci ayda isə səkkizinci gün qandan paklansın. 

3-Ədədiyyə adət sahibi olan qadın; o qadındır ki, heyz günlərinin 

sayı ardıcıl olaraq iki ayda eyni olsun, amma o iki qanı görmə vaxtı 

eyni olmasın. Məsələn; birinci ayda ayın beşindən onuna qədər, ikinci 

ayda isə on ikisindən on yeddisinə kimi qan görsün. 

4-Müztəribə; o qadındır ki, bir neçə ay qan görsün, amma müəyyən 

bir adət tapmamış olsun, yaxud adəti pozulsun, məsələn; üç dəfə, yaxud 

daha artıq əvvəlki adətinin əksinə olaraq haiz olsun, təzə bir adət də 

tapmamış olsun. 

5-Mübtədiə; o qadındır ki, ilk dəfə olaraq qan görsün. 

6-Nasiyə; o qadındır ki, öz adətini unutmuş olsun. 

Bunlardan hər birinin özünə məxsus hökmləri vardır ki, gələcək 

məsələlərdə deyiləcək. 

1-VƏQTİYYƏ VƏ ƏDƏDİYYƏ ADƏT SAHİBİ OLAN QADINLAR 

Məsələ: 414. Vəqtiyyə və ədədiyyə adət sahibi olan qadınlar üç 

qisimdir: 

1-İki ay ardıcıl olaraq müəyyən (eyni) vaxtda heyz qanı görüb, 

müəyyən (eyni) vaxtda da pak olanlar. Məsələn; ardıcıl olaraq iki ayın 

birinci günü qan görüb yeddinci günü pak olan qadın; onun heyz adəti 

ayın birindən yeddisinə qədərdir. 
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2-(Arada) qandan pak olmayan, amma iki ay ardıcıl olaraq 

müəyyən günlərdə, məsələn; ayın birindən səkkizinə qədər qan görsə 

və gördüyü qanda heyzin əlamətləri olsa, yə’ni o qan qəliz (qatı), qara 

və istidir, təzyiqlə, yandırıcılıqla çölə gəlir; qalan günlərdə isə qanında 

istihazənin əlamətləri olsa, adəti ayın birindən səkkizinə qədərdir. 

3 – O qadındır ki, iki ay ardıcıl olaraq müəyyən (eyni) vaxtda heyz 

qanı görüb üç gün, yaxud daha artıq qan gördükdən sonra bir və ya bir 

neçə gün pak olsun və yenidən qan görsün, qan gördüyü bütün günlərlə 

arada pak olduğu günlərin cəmi on gündən çox olmasın; onun adəti qan 

gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin cəminə bərabərdir. Arada 

pak olduğu günlərin sayının hər iki ayda bərabər olması lazım deyil. 

Məsələ: 415. Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadın əgər adəti 

dövründə, yaxud iki-üç gün əvvəl və ya sonra qan görsə, bu halda 

“heyzi irəliyə atmışdır” və ya “tə’xirə düşmüşdür” - deyilsə, bu qanda 

heyzin əlamətləri olmasa da, gərək haiz qadın üçün deyilən hökmlərə 

əməl etsin. Əgər sonradan başa düşsə ki, heyz deyilmiş, məsələn; üç 

gün tamam olmamış pak olsa, gərək (bu müddətdə) yerinə yetirmədiyi 

ibadətlərin qəzasını etsin. 

Məsələ: 416. Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadına bə’zən üç 

halət baş verir:  

1-Adətindən bir neçə gün qabaq, adətinin bütün günləri və adətdən 

bir neçə gün sonra qan görsə (və qan gördüyü günlər) üst-üstə on 

gündən çox olmazsa, hamısı heyzdir. Əgər on gündən artıq olsa, təkcə 

öz adəti günlərində gördüyü qan heyz, ondan əvvəl və sonra gördüyü 

qanlar isə istihazədir. Gərək adətindən sonra və əvvəl yerinə 

yetirmədiyi ibadətlərin qəzasını etsin. 

2-Əgər adət günlərinin hamısını qan görsə və adətindən təkcə bir 

neçə gün əvvəl gördüyü qanla üst-üstə on gündən çox olmasa, hamısı 

heyzdir. Əgər on gündən artıq olsa, təkcə adət günləri heyz, ondan 

qabaq gördüyü qanlar isə istihazədir. O günlərdə ibadətlərini tərk 

edibdirsə, gərək qəzasını etsin.  

3-Əgər adət günlərinin hamısını və adətindən təkcə bir neçə gün 

sonra qan görsə və üst-üstə on gündən çox olmazsa, heyzdir; on gündən 

artıq olsa, adət günləri heyz, qalanları isə istihazədir. 

Məsələ: 417. Adəti olan qadın üç gün, yaxud üç gündən çox qan 

görüb paklansa və yenidən qan görsə, bu iki qan arasındakı zaman 

fasiləsi on gündən az olsa və qan gördüyü günlərin hamısı arada pak 

olduğu günlərlə birlikdə on gündən artıq olsa, məsələn; beş gün qan 
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görüb sonra beş gün pak olsa və yenidən beş gün qan görsə, onda bir 

neçə ehtimal ola bilər: 

1-Birinci dəfə gördüyü qanın hamısı, yaxud bir miqdarı adət 

günlərində olsa və paklandıqdan sonra gördüyü ikinci qan adət 

günlərində olmasa, gərək birinci qanın hamısını heyz, ikincini isə 

istihazə hesab etsin. 

2-Birinci qan adət günlərində olmasa və ikinci qanın hamısı, yaxud 

bir miqdarı adət dövründə olsa, gərək ikinci qanın hamısını heyz, 

birincini isə istihazə hesab etsin. 

3-Birinci və ikinci qanın bir miqdarı adət vaxtına düşsə, adət 

günlərində olan birinci qan üç gündən az olmasa və ortadakı paklıq və 

adət dövründə olan ikinci qanın bir miqdarı ilə birlikdə on gündən çox 

olmasa; bu halda onların hamısı heyzdir. Birinci qanın adət günlərindən 

əvvəl olan hissəsi və ikinci qanın adət günlərindən sonra olan hissəsi 

istihazədir. Məsələn; əgər qadının adəti ayın üçündən onuna qədər olsa, 

bu halda birinci ayın əvvəlindən altısına qədər qan görüb iki gün 

paklansa və sonra ayın on beşinə kimi qan görsə, üçündən onuna qədər 

heyz, birindən üçünə və habelə, onundan on beşinə qədər istihazədir. 

4-Birinci və ikinci qanın bir miqdarı adət günlərində olsun, amma 

birinci qanın adət günlərində olan hissəsi üç gündən az olsa; bu halda 

gərək gördüyü iki qanın hamısında və aradakı paklıq müddətində haiz 

qadına haram olan işləri – əvvəldə deyildiyi kimi – tərk etsin, 

istihazənin əməllərini əncam versin. Yə’ni öz ibadətlərini müstəhazə 

qadın üçün deyilən göstərişlərə uyğun olaraq yerinə yetirsin. 

Məsələ: 418. Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadın əgər adəti 

dövründə qan görməsə və ondan başqa vaxtlarda heyz günləri qədər 

qan görsə, gərək onu heyz hesab etsin – istər adətdən qabaq görmüş 

olsun, istərsə də sonra. 

Məsələ: 419. Vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadın əgər öz adəti 

vaxtında qan görsə, amma onun günlərinin sayı adətinin vaxtından az 

və ya çox olsa və pak olduqdan sonra yenidən öz adəti müddətində qan 

görsə, gərək qan gördüyü hər iki müddətdə haizə haram olan işləri tərk, 

istihazə göstərişlərinə əməl etsin. 

Məsələ: 420. Vəqtiyə və ədədiyyə adəti olan qadın əgər on gündən 

artıq qan görsə, adəti günlərində gördüyü qanda hətta heyzin əlamətləri 

olmasa da, heyzdir; və adət günlərindən sonra gördüyü qanda, hətta 

heyz əlamətləri olsa da, istihazədir. Məsələn; heyz adəti ayın 

əvvəlindən yeddisinə qədər olan bir qadın ayın əvvəlindən on ikisinə 
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qədər qan görsə, onun əvvəldəki yeddi günü heyz, qalan beş günü isə 

istihazədir. 

2-VƏQTİYYƏ ADƏT SAHİBİ OLAN QADINLAR 

Məsələ: 421. Vəqtiyyə adəti olan qadınlar, yə’ni iki ay ardıcıl 

olaraq müəyyən vaxtda qan görən qadınlar üç qisimdir: 

1-İki ayın hər birində eyni bir vaxtda heyz qanı görüb bir neçə 

gündən sonra paklanan, amma qan gördüyü günlərin sayı iki ayda bir-

birinə bərabər olmayan qadın; məsələn, iki ayın hər birində ayın 

əvvəlindən qan görsə, amma birinci ayda yeddinci gün, ikinci ayda isə 

səkkizinci gün qandan paklansa, bu qadın gərək ayın birinci gününü 

heyz adətinin əvvəli hesab etsin. 

2-(Arada) qandan pak olmayan, amma ardıcıl olaraq iki ayın hər 

birində müəyyən vaxtda onun qanında heyzin əlamətləri olan qadınlar, 

yə’ni qəliz (qatı), qara və isti olub, təzyiqlə, yandırıcılıqla çölə gəlir və 

onun qalan günlərdəki qanlarında isə istihazə əlamətləri var. Heyzin 

əlamətləri olan günlərin sayı da hər iki ayda eyni deyil. Məsələn; birinci 

ayda, ayın əvvəlindən yeddisinə qədər, ikinci ayda isə ayın əvvəlindən 

səkkizinə qədər gələn qanda heyz, qalan günlərdəkində isə istihazə 

əlaməti var. Bu qadın da gərək ayın əvvəlini öz adətinin əvvəli hesab 

etsin. 

3-O qadın ki, iki ayın hər birində müəyyən vaxtda üç gün, yaxud 

daha artıq heyz qanı görüb sonra pak olur, sonra yenidən qan görür və 

qan gördüyü günlərlə arada pak olduğu günlərin cəmi on gündən 

keçmir, amma ikinci ayda birinci aydan artıq, yaxud azdır. Məsələn, 

birinci ayda səkkiz gün, ikinci ayda isə doqquz gün olsa, bu qadın gərək 

ayın ilk gününü heyz adətinin ilk günü hesab etsin. 

Məsələ: 422. Vəqtiyyə adəti olan qadın əgər öz adəti vaxtında, 

yaxud adətdən iki-üç gün qabaq və ya iki-üç gün sonra qan görsə, bu 

halda əgər “onun heyzi tez olmuşdur” və ya “tə’xirə düşmüşdür” - 

desələr, hətta o qanda heyzin əlamətləri olmasa belə, gərək haiz 

qadınlar üçün deyilən hökmlərə əməl etsin. Amma sonradan başa düşsə 

ki, heyz deyilmiş, məsələn; üç gündən tez dayansa, gərək yerinə 

yetirmədiyi ibadətlərin qəzasını etsin.  

Məsələ: 423. Vəqtiyyə adəti olan qadın əgər on gündən artıq qan 

görsə və heyzi, onun öz əlamətləri vasitəsilə ayırd edə bilməsə, gərək 

öz qohumlarının adət günlərini özü üçün heyz hesab etsin – qohumlar 

istər ata tərəfdən olsunlar, istərsə də ana tərəfdən; istər diri olsunlar, 

istərsə də ölü; amma qohumlarının heyz adətini o vaxt özü üçün heyz 
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adəti götürə bilər ki, onların heyz günlərinin hamısının miqdarı eyni 

olsun. Əgər onların heyz günlərinin sayı eyni olmasa, məsələn; 

bə’zilərinin adəti beş, bə’zilərininki isə yeddi gün olarsa, ehtiyat-vacib 

budur ki, hər ayda 7 günü özünün heyz günlərini qərar versin. 

3-ƏDƏDİYYƏ ADƏTİ OLAN QADINLAR 

Məsələ: 424. Ədədiyyə adəti olan qadınlar, yə’ni heyz günlərinin 

sayı eyni olan, amma vaxtı eyni olmayan qadınlar da üç qisimdir: 

1-Heyz günlərinin sayı iki ayın hər birində eyni olub, qan görməsi 

vaxtı (hər iki ayda) eyni olmayan qadınlar. Bu halda neçə gün qan 

görsə, hamısı onun adəti sayılır. Məsələn; əgər birinci ay, ayın birindən 

beşinə qədər, ikinci ayda isə on birindən on beşinə qədər qan görsə, 

onun adəti beş gündür. 

2-(Arada) qandan pak olmasa, amma iki ayın hər birində bir neçə 

gün gördüyü qanlarda heyzin, qalanlarında isə istihazənin əlamətləri 

olsa, heyz əlamətləri olan günlərin sayı hər iki ayda eyni olsa, amma 

onların vaxtları eyni olmasa. Belə olan halda qanında heyz əlaməti olan 

günlər onun adətidir. Məsələn; əgər birinci ay, ayın birindən beşinə 

qədər, sonrakı ay on birindən on beşinə qədər olan günlərdə heyzin, 

qalan günlərin qanında isə istihazənin əlamətləri olsa, onun adəti beş 

gündür. 

3-İki ayın hər birində üç gün, yaxud daha artıq qan görən, arada bir 

gün, yaxud daha artıq pak olub yenidən qan görən və birinci ayda qan 

görməsinin vaxtı ikinci aydakından fərqlənən qadın. Əgər qan gördüyü 

və arada pak olduğu günlər üst-üstə on gündən keçməsə və iki ayda da 

bu günlərin sayı eyni olsa, qan gördüyü günlərin hamısı arada pak 

olduğu günlərlə birlikdə heyz adətidir. Arada pak olduğu günlərin 

sayının hər iki ayda eyni olması lazım deyil. Məsələn; birinci ayda, ayın 

birindən üçünə qədər qan görüb iki gün paklansa və yenidən üç gün qan 

görsə; ikinci ayda da ayın on birindən on üçünə kimi qan görüb iki gün, 

yaxud az, yaxud da çox paklansa və yenidən qan görsə və üst-üstə 

səkkiz gündən çox olmasa, adəti səkkiz gündür. 

4-MÜZTƏRİBƏ 

Məsələ: 425. Bir neçə ay qan görən, amma müəyyən bir adət 

tapmayan qadında bir neçə hal vardır: 

1. Bütün ay ərzində təkcə on gün və ya ondan da az – bir gündən 

dörd günə qədər – qan görürsə, hamısı heyzdir. 
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2. Bütün ay ərzində on gündən artıq qan görür, qanında heyzin 

əlamətləri olan günlər on gündən az və üç gündən çoxdur; bunların 

hamısı heyz hesab olunur. 

3. Əgər (qan gördüyü) on gündən artıq günlərin hamısı xüsusiyyət 

baxımından eyni səviyyədə olsa, say baxımından qohumlarının 

əksəriyyətinin adətinə əməl etməlidir. 

4. Əgər qohumları günlərin sayı baxımından müxtəlif olsalar, yeddi 

gününü heyz, qalanını isə istihazə hesab etsin. 

5-MÜBTƏDİƏ 

Məsələ: 426. Mübtədiə – ilk dəfə qan görən qadına deyilir. Əgər on 

gündən artıq qan görsə və gördüyü qanların hamısı eyni cür olsa, gərək 

öz qohumlarının adətini, vəqtiyyədə deyildiyi kimi heyz, qalanlarını isə 

istihazə hesab etsin. 

Məsələ: 427. Əgər mübtədiə on gündən artıq qan görsə və onun bir 

neçə günündə heyz, bir neçə günündə isə istihazə əlamətləri olsa, bu 

halda heyz əlamətləri olan qan üç gündən az və on gündən çox olmasa, 

hamısı heyzdir. 

Məsələ: 428. Əgər mübtədiə on gündən çox qan görsə və onun bir 

neçə günündə heyzin, bir neçə günündə isə istihazənin əlamətləri olsa, 

bu halda heyzin əlamətləri olan qan üç gündən az, yaxud on gündən çox 

olsa, gərək qanın heyz əlamətləri olan birinci günündən heyz hesab 

etsin və heyz günlərinin sayında isə öz qohumlarına müraciət etsin, 

qalanları isə istihazə hesab etsin. 

6-NASİYƏ 

Məsələ: 429. Nasiyə – öz adətini unudan qadına deyilir. Əgər belə 

qadın on gündən artıq qan görsə, gərək bu qanın heyz əlamətləri olduğu 

günləri – on günə qədər heyz, qalanlarını isə istihazə hesab etsin. 

Amma heyzi, əlamətləri vasitəsilə ayırd edə bilməsə, ehtiyat-vacibə 

görə ilk yeddi günü heyz, qalanını isə istihazə hesab etsin. 

HEYZİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 430. Mübtədiə, müztəribə, nasiyə və təkcə ədədiyyə adəti 

olan qadınlar əgər heyzin əlamətləri olan qan görsələr, yaxud üç gün 

davam edəcəyinə yəqinlikləri olsa, gərək ibadətləri tərk etsinlər. 

Sonradan (həmin günlərdə) heyz olmadığını başa düşsələr, gərək tərk 

etdikləri ibadətlərin qəzasını etsinlər. Amma əgər üç günə qədər davam 
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edəcəyinə yəqinlikləri olmasa və heyzin əlamətləri də onda olmasa, 

ehtiyat-vacibə görə gərək üç günə qədər istihazənin əməllərini yerinə 

yetirsinlər, haizə haram olan işləri tərk etsinlər. Əgər üç gündən əvvəl 

pak olmasalar, gərək onu heyz hesab etsinlər. Amma əgər təkcə 

vəqtiyyə, yaxud vəqtiyyə və ədədiyyə adəti olan qadın adət günlərində 

qan görməklə eyni zamanda ibadətlərini tərk etməlidir. 

Məsələ: 431. Heyzində adəti olan qadın – istər heyzin vaxtında 

adəti olmuş olsun, istərsə də heyzin günlərinin sayında, yaxud həm 

vaxt, həm də sayında adəti olarsa – əgər ardıcıl olaraq iki ayın hər 

birində öz adətinin əksinə olaraq qan görsə və onun vaxtı, yaxud 

günlərinin sayı, yaxud həm sayı, həm də vaxtı eyni olsa, adəti bu iki 

ayda gördüyünə qayıdır. Məsələn; əgər ayın birindən yeddisinə qədər 

qan görüb pak olurdusa, bu halda iki ayın hər birində onundan on 

yeddisinə qədər qan görüb pak olsa, bu halda ayın onundan on 

yeddisinə qədər onun adətidir. 

Məsələ: 432. Bir ay dedikdə məqsəd ayın əvvəlindən axırına qədər 

deyil, qan görməyə başladıqdan otuz gün keçənə qədərdir. 

Məsələ: 433. Hər ayda adətən bir dəfə qan görən qadın, əgər bir 

ayda iki dəfə qan görsə və hər iki qanda heyzin əlamətləri olsa, bu halda 

arada pak olduğu günlərin sayı on gündən az olmasa, gərək hər ikisini 

heyz hesab etsin. 

Məsələ: 434. Əgər üç gün, yaxud üç gündən artıq heyzin əlamətləri 

olan qan görüb, sonra on gün, yaxud daha artıq istihazənin əlamətləri 

olan qan görsə və yenidən üç gün heyz əlamətləri olan qan görsə, gərək 

heyzin əlamətləri olan birinci və axırıncı qalanları heyz hesab etsin. 

Məsələ: 435. Əgər qadın on gündən qabaq pak olsa və batinində 

qan qalmadığını bilsə, hətta on gün tamam olmamışdan qabaq yenidən 

qan görəcəyini güman etsə də, gərək öz ibadətləri üçün qüsl etsin. 

Amma əgər on gün tamam olmamışdan qabaq yenidən qan görəcəyinə 

yəqini olsa, gərək qüsl etməsin: namaz qıla bilməz və gərək haizin 

hökmlərinə əməl etsin. 

Məsələ: 436. Əgər qadın on gündən qabaq pak olsa və batinində 

qan olmasına ehtimal versə, gərək bir qədər pambığı övrətinin daxilinə 

qoysun, bir az gözləyib sonra çıxartsın: əgər pakdırsa qüsl edib 

ibadətlərini yerinə yetirsin; yox əgər (pambıq) pak deyilsə, hətta əgər 

sarı rəngli suya bulaşmış da olsa, bu halda əvvəldə deyilən hökmlərə 

əməl etsin. 
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NİFAS 

Məsələ: 437. Uşağın ilk üzvü ananın bətnindən çıxdığı andan 

e’tibarən qadının gördüyü hər bir qan on gündən qabaq, yaxud on 

günün tamamında kəsilsə, bu qan nifas qanıdır. Nifas halında olan 

qadına “nəfsa” deyilir. 

Məsələ: 438. Qadının uşağın ilk üzvünün çölə gəlməsindən qabaq 

gördüyü qan nifas deyildir. 

Məsələ: 439. (Qanın nifas sayılmasında) uşağın xilqətinin kamil 

olması şərt deyildir; hətta laxtalanmış qan surətində də bətndən xaric 

olsa və qadının özü bilsə, yaxud mamalardan iki nəfəri “əgər bətndə 

qalsaydı, insan olacaqdı” - desələr, on günə qədər gördüyü qan nifas 

qanıdır. 

Məsələ: 440. Nifas qanı bir anlıqdan artıq gəlməyə bilər. Amma on 

gündən də artıq olmur. 

Məsələ: 441. Əgər bir şeyin siqt olub-olmamasında şəkk etsə, 

yaxud siqt olan şeyin qalacağı halda insan olub-olmayacağında şəkk 

etsə, bu halda axtarış aparması asan olsa, axtarış aparsın. 

Məsələ: 442. Haizə haram olan işlər, o cümlədən məsciddə 

dayanmaq, əli və bədənin hər hansı yerini Qur’anın yazısına vurmaq və 

bu kimi işlər nifaslı qadına da haramdır. Haiz qadına vacib, müstəhəb 

və məkruh olan əməllər, nifaslı qadına da vacib, müstəhəb və 

məkruhdur. 

Məsələ: 443. Nifas halında olan qadına verilən talaq batil və onunla 

yaxınlıq etmək haramdır. Əgər əri onunla (nifas halında) yaxınlıq etsə, 

ehtiyat-vacib budur ki, heyz hökmlərində deyilənlərə uyğun olaraq 

kəffarə versin. 

Məsələ: 444. Qadın nifas qanından pak olduqda, gərək qüsl etsin və 

öz ibadətlərini yerinə yetirsin. Əgər yenidən qan görsə, bu halda onun 

qan gördüyü və arada pak olduğu günlər üst-üstə on gün, yaxud on 

gündən az olarsa, o günlərin hamısı nifas sayılır. Əgər pak olduğu 

günlərdə oruc tutmuş olsa, gərək qəzasını tutsun. 

Məsələ: 445. Əgər qadın nifas qanından pak olsa və batinində qan 

qalmasına ehtimal versə, gərək bir qədər pambığı övrətinə daxil edib bir 

az gözləsin, (sonra çıxarıb baxsın:) əgər pakdırsa, öz ibadətləri üçün 

qüsl etsin. 

Məsələ: 446. Əgər qadının nifas qanı on gündən keçsə, bu halda 

heyzdə adəti varsa, adət günlərinin sayı qədər nifas, qalanları isə 

istihazədir. Amma əgər heyzdə adəti yoxdursa, on günə qədər nifas, 
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qalanları isə istihazədir. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, adəti olan şəxs 

adətindən sonrakı gündən, adəti olmayan isə doğuşun onuncu 

günündən on səkkizinci gününə qədər istihazənin işlərini yerinə 

yetirsin, nifaslı qadına haram olan işləri tərk etsin.  

Məsələ: 447. Heyz adəti on gündən az olan qadın əgər adət 

günlərindən artıq nifas qanı görsə, gərək adət günləri qədərində özünü 

nifaslı hesab etsin. Ondan sonra on günə qədər ibadəti tərk etsin. Əgər 

on gündən keçsə, adət günləri qədəri nifas, qalanları isə istihazədir ki, 

əgər ibadətləri tərk etmiş olsa, gərək qəzasını yerinə yetirsin. 

Məsələ: 448. Əgər doğuşdan sonra bir ay, yaxud ondan da artıq 

müddətdə qan görsə, bu halda heyzdə adəti vardırsa, adət günləri qədəri 

nifas qərar versin. Ondan sonra on günə qədər istihazə hökmündədir. 

On gün keçdikdən sonra əgər adət günləri çatsa, haizin hökmlərinə 

uyğun əməl etsin – istər heyzin əlamətləri olsun, istərsə də olmasın; və 

əgər adət günləri ilə eyni zamanda olmasa, heyzin əlamətləri onda 

olmayanı istihazə hökmündədir. 

Məsələ: 449. Heyzdə adəti olmayan bir qadın əgər doğuşdan sonra 

bir aya qədər, yaxud bir aydan artıq müddətdə qan görsə, onun ilk on 

günü nifas, ikinci on günü istihazədir. O ondan sonra gördüyü qanda 

heyz əlaməti olsa, heyz, əks halda istihazədir. 

MƏSS-MEYYİT QÜSLÜ 

Məsələ: 450. Əgər bir kəs bədəni soyumuş və qüsl verilməmiş bir 

meyitə məss etsə, yə’ni bədəninin bir hissəsini ona vursa, gərək məss-

meyit qüslü etsin – istər yuxu halında məss etsin, istərsə də ayıqlıqda; 

istər ixtiyari olaraq məss etsin, istərsə də ixtiyarsız. Hətta əgər onun 

dırnağı və sümüyü meyitin dırnağına, sümüyünə dəysə, gərək qüsl 

etsin. Amma ölmüş heyvana məss etsə məss-meyit qüslü vacib deyildir. 

Məsələ: 451. Əgər insan öz tüklərini meyitin bədəninə vursa, yaxud 

öz bədənini meyitin tüklərinə və ya öz tüklərini meyitin tüklərinə vursa, 

bu halda tük “bədənə tabedir” – sayılacaq qədər olsa, ehtiyat-vacib 

budur ki, qüsl etsin. 

Məsələ: 452. Ölmüş uşağa – hətta dörd ayı tamam olan siqt olmuş 

(düşmüş) uşağa məss etdikdə, məss-meyit qüslü vacibdir. Dörd ayı 

tamam olmazdan qabaq siqt olan (düşən) uşağa məss etdikdə qüsl 

müstəhəbdir. Buna əsasən, əgər dörd aylıq uşaq ölü halda dünyaya 

gəlsə, anası ehtiyat-vacibə görə gərək məss-meyit qüslü alsın. Hətta 

əgər dörd aydan da az olsa, yaxşı olar ki, anası qüsl etsin. 
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Məsələ: 453. Əgər insan üç qüslü tamam-kamal şəkildə verilmiş bir 

meyitə məss etsə, ona məss-meyit qüslü vacib deyil. Amma əgər 

üçüncü qüslü tamam olmamışdan əvvəl onun bədəninin hər hansı bir 

hissəsinə məss etsə – hətta o yerin üçüncü qüslü tamam olsa da, gərək 

məss-meyit qüslü etsin. 

Məsələ: 454. Əgər dəli, yaxud həddi-buluğa çatmamış uşaq meyitə 

məss etsə, dəli ağıllanandan, uşaq isə həddi-buluğa çatandan sonra 

gərək məss-meyit qüslü etsin.  

Məsələ: 454. Əgər diri insanın, yaxud qüslü verilməmiş ölü insanın 

bədənindən sümüyü olan bir hissə ayrılsa və bu hissəyə qüsl 

verilməzdən qabaq insan ona məss etsə, gərək məss-meyit qüslü etsin. 

Amma əgər ayrılan hissənin sümüyü olmasa, ehtiyat-vacib budur ki, 

onu məss etmək üçün qüsl etsin. 

Məsələ: 456. Ölü insandan ayrılan qüslü verilməmiş dişə və 

sümüyə məss etdikdə, gərək qüsl alınsın. Amma diri insandan ayrılan 

və əti olmayan sümük və dişə məss etdikdə, qüsl almaq vacib deyil. 

Məsələ: 457. Məss-meyit qüslünü eynilə cənabət qüslü kimi almaq 

lazımdır. Amma məss-meyit qüslü alan bir kəs namaz qılmaq istəsə, 

gərək dəstəmaz alsın. 

Məsələ: 458. Əgər insan bir neçə meyitə məss etsə, yaxud bir 

meyitə bir neçə dəfə məss etsə, bir qüsl kifayətdir. 

Məsələ: 459. Meyitə məss etdikdən sonra qüsl etməyən bir şəxsin 

məsciddə dayanmasının, cima etməsinin, vacibi səcdəsi olan surələri 

oxumasının eybi yoxdur. Amma namaz və bu kimi işlər üçün gərək qüsl 

etsin və ehtiyat-vacibə görə dəstəmaz alsın. 

MÖHTƏZİRİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 460. Möhtəzir, yə’ni can vermə halında olan müsəlmanı – 

istər kişi olsun, istərsə də qadın; istər böyük olsun, istərsə də kiçik – 

arxası üstə elə yatırtmalıdırlar ki, ayaqlarının altı qiblə tərəfə olsun. 

Əgər onu tam bu qaydada yatırtmaq mümkün olmasa, ehtiyata görə 

mümkün olan qədər bu göstərişə əməl etməlidirlər. Əgər onu, qeyd 

olunan kimi yatırtmaq ümumiyyətlə mümkün olmazsa, ehtiyat niyyəti 

ilə üzü qibləyə oturtmalıdırlar. Bu da mümkün olmasa, yenə də ehtiyat 

niyyəti ilə onu sağ, yaxud sol böyrü üstə üzü qibləyə uzatmalıdırlar. 

Məsələ: 461. Ehtiyat-vacib budur ki, meyitə qüsl verilməyincə, üzü 

qibləyə olsun. Hərəkət etdirdikdən sonra bu ehtiyat vacib deyildir. 
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Məsələ: 462. Can verən insanı üzü qibləyə döndərmək hər bir 

müsəlmana vacibdir və onun qəyyumundan icazə almaq lazım (vacib) 

deyildir. 

Məsələ: 463. Müstəhəbdir ki, can vermə halında olan adama 

şəhadət kəlmələrini, on iki İmam (əleyhimus-salam)-a iqrar və sair 

haqq əqidələri elə təlqin etsinlər ki, başa düşsün. Həmçinin, 

müstəhəbdir ki, qeyd olunan kəlmələri ölən vaxta qədər təkrar etsinlər. 

Məsələ: 464. Müstəhəbdir ki, aşağıdakı duanı can verən şəxsə elə 

təlqin etsinlər ki, başa düşsün: 

َ َاْغف رََْا للَّه مََّ يكَ َم نََْاْلك ث ريَ َل  ََاقْ ب لََْوَ َم ع اص  ريَ َم ن   ريَ َي  ْقب لَ َم نََْيَ َط اع ت كَ َم نََْاْلي س  َو ي  ْعف وَاْلي س 

ََا قْ ب لََْاْلك ث ري ،َع نَ  ريَ َم ن   ََو اْعفَ َاْلي س  ََللَّه مََّا ََاْلغ ف ور ،َاْلع ف وَ َا ْنتَ َا نَّكَ َاْلك ث ري ،َع ن   َف ا نَّكَ َاْرْح ْن 

َر حيٌم.
“Əllahumməğfir liyəl-kəsirə min məasik, vəqbəl minnil-yəsirə min 

taətik, ya mən yəqbəlul yəsirə və yə’fu ənil-kəsir, iqbəl minnil-yəsir, 

və’fu ənnil-kəsir, innəkə əntəl-əfuvvul-ğəfur. Əllahummərhəmni 

fəinnəkə Rəhim.” 

Məsələ: 465. Müstəhəbdir ki, ağır can verən insanı narahat 

olmadığı təqdirdə namaz qıldığı yerə aparsınlar. 

Məsələ: 466. Müstəhəbdir ki, can verənin rahat olması üçün başının 

üstündə mübarək “Yasin”, “Saffat”, “Əhzab” surələrini, “Ayətəl-

kürsü”nü, həmçinin “Ə’raf” surəsinin 54-cü ayəsini: “İnnə 

Rəbbəkumullahulləzi xələqəssəmavati vəl-ərz” ayəsini axıra kimi, 

“Bəqərə” surəsinin axırıncı üç ayəsini, ümumiyyətlə, Qur’andan 

mümkün olan qədər oxusunlar. 

Məsələ: 467. Can verən şəxsi yalqız qoymaq, onun qarnının üstünə 

ağır şey qoymaq, cənabətli, heyzli şəxslərin onun yanında olması, 

həmçinin onun yanında çox danışmaq, ağlamaq, qadınları onun yanında 

tək qoymaq məkruhdur. 

ÖLÜMDƏN SONRANIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 468. Ölümdən sonra müstəhəbdir ki, meyitin gözlərini, 

çənəsini bağlasınlar, əllərini və ayaqlarını uzatsınlar, onun üstünə bir 

parça çəksinlər; əgər gecə ölübsə, öldüyü yerdə çıraq (işıq) yandırsınlar 

və onun dəfn mərasimi üçün mö’minlərə xəbər versinlər, onu dəfn 

etməkdə tələssinlər. Amma onun ölümünə yəqinləri olmasa, 

gözləməlidirlər ki, (dəqiq) mə’lum olsun. Habelə, əgər meyit hamilə və 

qarnındakı uşaq diridirsə, dəfn işini bir qədər tə’xirə salmalıdırlar ki, 
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onun sol tərəfdən qarnını yarıb uşağı çölə çıxartsınlar, sonra yarılan yeri 

tiksinlər. 

MEYİTİN QÜSL, KƏFƏN, NAMAZ VƏ DƏFNİNİN 

HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 469. Müsəlman şəxsə qüsl verib, kəfənləmək, namaz qılıb, 

dəfn etmək hər bir mükəlləf şəxsə vacibdir. Əgər bir neçə nəfər bu işləri 

yerinə yetirsə, başqalarından götürülər. Amma heç kəs bu işi görməsə, 

hamı günah etmişdir. 

Məsələ: 470. Əgər bir kəs meyitin (qüsl-kəfən) işlərinə məşğul 

olsa, başqalarının bu işə başlaması vacib deyil. Amma o, bu işi 

(başlayıb) yarımçıq qoysa, gərək başqaları tamamlasın. 

Məsələ: 471. Bir kəs meyitin qüsl, kəfən, namaz və ya dəfninin 

batil şəkildə yerinə yetirildiyini bilsə, gərək bu işləri yenidən yerinə 

yetirsin. Amma əgər batil olmasını güman etsə, yaxud səhih olub-

olmamasında şəkk etsə, bu işləri yerinə yetirməsi lazım deyil. 

Məsələ: 472. Meyitin qüsl, kəfən, namaz və dəfni üçün gərək onun 

qəyyumundan – irs aparmaqda başqalarından irəli olan qəyyumundan 

icazə alınsın. 

Məsələ: 473. Qadının qüsl, kəfən və dəfn işlərində dəxalət edən 

qəyyumu – onun əridir. Ondan (ərindən) sonra o qadından irs 

aparanlardır – kişinin qadından irəli olması qanununa riayət etməklə. 

Məsələ: 474. Əgər bir kəs “mən meyitin vəsisi (canişini) və ya 

qəyyumuyam” yaxud “meyitin qəyyumu (vəlisi) mənə icazə vermişdir 

ki, onun qüsl, kəfən və dəfn işlərini yerinə yetirəm” - desə, bu halda 

başqası “mən meyitin vəlisi və ya canişiniyəm”, yaxud “meyitin vəlisi 

mənə icazə vermişdir” - deməsə, meyitin işlərini yerinə yetirmək həmin 

şəxsin öhdəsindədir. İxtilaf yaranan halda isə əgər iki adil kişi birinin 

sözlərinə şəhadət versə, onun sözü qəbul olunur. 

Məsələ: 475. Əgər meyit, (əvvəlcədən) özünün qüsl, kəfən, dəfn və 

namazı üçün qəyyumundan başqa bir kəsi tə’yin etsə, meyitin tə’yin 

etməsi keçərlidir (qüvvədədir). 

MEYİT QÜSLÜNÜN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 476. Meyitə üç qüsl vermək vacibdir: 1-sidr qatılmış su ilə; 

2-kafur qatılmış su ilə və 3-xalis su ilə. 
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Məsələ: 477. Sidr və kafur həddindən artıq çox olmamalıdır ki, 

suyu muzaf etsin; habelə, həddindən artıq az da olmamalıdır ki, “ona 

sidr və kafur qatılmışdır” – deyilməsin. 

Məsələ: 478. Əgər sidr və kafur lazım olan miqdarda tapılmasa, 

ehtiyat-vacibə görə tapılan qədəri suya töksünlər. 

Məsələ: 479. Həcc üçün ehram bağlayan bir kəs Səfa və Mərvə 

arasındakı sə’y əməlini tamamlamamışdan qabaq ölsə, gərək ona kafur 

qatılmış su ilə qüsl verməsinlər: onun yerinə gərək xalis su ilə qüsl 

verilsin. Həmçinin, əgər ümrə ehramında, saçları qısaltmazdan qabaq 

ölsə də (hökm eynidir). 

Məsələ: 480. Əgər sidrlə kafur, yaxud bu ikisindən biri tapılmasa, 

yaxud ondan istifadə etmək caiz olmasa, məsələn, qəsbi olsa, gərək 

mümkün olmayan hər birinin yerinə meyitə xalis su ilə qüsl versinlər. 

Məsələ: 481. Meyitə qüsl verən şəxs gərək müsəlman, həddi-

buluğa çatmış, aqil olsun və qüsl məsələlərini bilsin. 

Məsələ: 482. Meyitə qüsl verən şəxs gərək “qürbət” qəsdi etsin, 

yə’ni qüslü aləmlərin Rəbbi olan Allahın əmrini yerinə yetirmək niyyəti 

ilə etsin. Əgər üçüncü qüslün axırına qədər bu niyyətdə qalsa, kifayətdir 

və niyyətini təzələməsi lazım deyil. 

Məsələ: 483. Müsəlman uşağına, hətta zinadan da doğulmuş olsa, 

qüsl vermək vacibdir. Uşaqlıqdan dəli olub elə dəlilik halında da həddi-

buluğa çatan uşağın atası-anası, yaxud onlardan biri müsəlman olsa, 

gərək ona qüsl verilsin. 

Məsələ: 484. Siqt olmuş uşağa, dörd aylıq və ya daha artıq olarsa, 

gərək qüsl verilsin. Amma dörd ayı tamam olmasa, gərək bir parçaya 

büküb qüsl vermədən dəfn etsinlər. 

Məsələ: 485. Əgər kişi qadına və ya qadın kişiyə qüsl versə, 

batildir. Amma arvad öz ərinə, ər də öz arvadına qüsl verə bilər. 

Baxmayaraq ki, ehtiyat-müstəhəb budur ki, arvad öz ərinə, ər də öz 

arvadına qüsl verməsin. Bu barədə vəsiyyət edilən hal istisnadır. 

Məsələ: 486. Kişi, yaşı üçdən keçməmiş ölü qız uşağına, qadın da 

yaşı üçdən keçməyən oğlan uşağına qüsl verə bilər. 

Məsələ: 487. Əgər meyitin bədəninin hər hansı bir yeri nəcis olsa, 

gərək o yer, qüsl verilməmişdən qabaq suya çəkilsin. Ehtiyat-müstəhəb 

budur ki, meyitin bədəninin hər yeri qüslə başlamazdan qabaq pak 

olsun. 

Məsələ: 488. Meyit qüslü eynilə cənabət qüslü kimidir. Ehtiyat-

vacib budur ki, tərtibi qüsl mümkün olana qədər meyitə irtimasi qüsl 
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verməsinlər. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, tərtibi qüsldə bədənin hər üç 

hissəsindən birini suya batırmasınlar, əksinə suyu onun üstünə 

töksünlər. 

Məsələ: 489. Heyz və ya cənabət halında ölən bir kəsə heyz və ya 

cənabət qüslü vermək lazım deyil: elə meyit qüslü onun üçün 

kifayətdir. 

Məsələ: 490. Meyitə qüsl vermək üçün gərək muzd alınmasın. 

Amma qüslün müqəddimə işləri üçün muzd almaq haram deyildir. 

Məsələ: 491. Əgər su tapılmasa və ya onun istifadə olunmasında 

müəyyən maneə olsa, gərək hər qüslün əvəzinə o meyitə bir təyəmmüm 

verilsin. 

Məsələ: 492. Meyitə təyəmmüm verən kəs meyitlə üzbəüz dayanıb 

öz əllərini yerə vurur, meyitin üzünə və əllərinin arxasına çəkir. Yaxşı 

olar ki, bundan əlavə, meyitin əllərini də yerə vurub onun üzünə və 

əllərinin arxasına çəksin. 

MEYİTİ KƏFƏNLƏMƏYİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 493. Müsəlman meyiti gərək long, köynək və sərtasər 

adlanan üç parça ilə kəfənə bükülsün. 

Məsələ: 494. Long gərək göbəkdən dizə qədər olsun, bədənin 

ətrafını örtsün. Yaxşı olar ki, sinədən ayağının üstünə qədər çatsın. 

Ehtiyat-vacibə görə köynək gərək bədənin çiyindən baldırın yarısına 

(dizlə topuğun arasına) qədər olan hər yerini örtsün. Sərtasərin 

uzunluğu o qədər olmalıdır ki, onun iki tərəfdən başını bağlamaq 

mümkün olsun. Eni də o qədər olmalıdır ki, (meyiti onunla bükdükdə) 

bir tərəfi o biri tərəfinin üstünə gəlsin. 

Məsələ: 495. Adi kəfənin və ya meyitin şə’ninə layiq olan kəfənin 

qiymətini malın əslindən götürmək olar; hətta meyitin səğir övladları da 

olsa; bundan artıq miqdarda isə, varislərdən icazə alınmalıdır. 

Məsələ: 496. Qadının kəfəni – hətta özünün malı da olsa, ərinin 

öhdəsinədir. Həmçinin, əgər qadına talaq kitabında deyildiyi kimi, ric’i 

talaq versələr və iddəsi tamam olmazdan qabaq ölsə, gərək əri kəfənini 

versin. Əgər əri həddi-buluğa çatmamış və ya dəli olsa, gərək ərinin 

qəyyumu (vəlisi) onun malından arvadının kəfənini versin. 

Məsələ: 497. Əgər meyitin heç bir şeyi olmasa, ehtiyat-vacib budur 

ki, sağlığında həyat xərcləri kimə vacib idisə, kəfənin xərclərini də o 

versin. 
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Məsələ: 498. Başqa bir şey tapılmasa da, meyiti qəsbi şeylə kəfənə 

bükmək caiz deyildir. Əgər meyitin kəfəni qəsbi olsa və onun sahibi 

razı olmasa, hətta onu dəfn etmiş olsalar belə, gərək kəfəni onun 

bədənindən çıxartsınlar. 

Məsələ: 499. Meyiti nəcis şey və xalis ipək parça ilə kəfənə 

bükmək caiz deyildir. Amma çarəsizlik halında eybi yoxdur. Ehtiyat-

vacib budur ki, meyiti qızıldan toxunmuş parça ilə də kəfənə 

bükməsinlər; yalnız çarəsizlik halı istisna olunur. 

Məsələ: 500. Əgər meyitin kəfəni onun öz nəcasəti, yaxud başqa bir 

nəcasətlə nəcis olsa, gərək nəcis yeri yusunlar, yaxud kəssinlər və ya 

dəyişdirsinlər. 

Məsələ: 501. Həcc, yaxud ümrə üçün ehram bağlayan bir kəs ölsə, 

gərək başqaları kimi kəfənə bükülsün; başını və üzünü örtməyin eybi 

yoxdur. 

HƏNUTUN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 502. Qüsldən sonra vacibdir ki, meyitə hənut vursunlar, 

yə’ni alnına, əllərinin içinə, dizlərinin gözünə, ayaqlarının iki baş 

barmaqlarının ucuna kafur qoysunlar. Müstəhəbdir ki, meyitin 

burnunun ucuna da kafur sürtsünlər. Kafur gərək təzə və ətirli olsun. 

Əgər köhnəlmək səbəbi ilə ətri getmiş olsa, kifayət deyildir. 

Məsələ: 503. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, kafuru əvvəlcə meyitin 

alnına sürtsünlər. Amma başqa üzvlər arasında tərtibə riayət etmək 

lazım (vacib) deyildir. 

Məsələ: 504. Həcc üçün ehram bağlayan bir kəs, əgər Səfa və 

Mərvə arasındakı sə’y əməlini tamamlamazdan əvvəl ölsə, ona hənut 

vurmaq caiz deyil. Həmçinin, əgər ümrə ehramında başının tükünü 

qısaltmaqdan qabaq ölsə, gərək ona hənut vurmasınlar. 

Məsələ: 505. Əri ölən və iddəsi tamam olmayan qadın, özünü 

ətirləməsinin haram olmasına baxmayaraq, öldüyü halda ona hənut 

vurmaq vacibdir. 

Məsələ: 506. Meyitə müşk, ənbər, ovd və sair ətirlər vurmaq, yaxud 

hənut edəndə bunları kafura qarışdırmaq məkruhdur. 

Məsələ: 507. Müstəhəbdir ki, həzrət Seyidüş-şühəda İmam Hüseyn 

(əleyhis-salam)-ın türbətindən bir qədər kafura qarışdırsınlar, amma 

gərək o kafurdan ehtiramsızlıq olan bədən üzvlərinə vurmasınlar. 

Həmçinin, türbət o qədər çox olmamalıdır ki, kafurla qarışanda daha 

ona kafur deyilməsin. 
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Məsələ: 508. Əgər kafur qüsl və hənuta kifayət etməsə, ehtiyat-

vacibə görə qüslü qabağa salsınlar; və əgər yeddi üzvə (hənutuna) 

çatmasa, alnına vurmağı qabağa salsınlar. 

Məsələ: 509. Müstəhəbdir ki, iki ədəd yaş, tər-təzə çubuğu meyitlə 

yanaşı qəbirə qoysunlar. 

MEYİT NAMAZININ HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 510. Müsəlman meyitə – hətta uşaq da olsa – namaz 

qılmaq vacibdir, amma gərək o uşağın ata-anası, yaxud onlardan biri 

müsəlman və altı yaşı da tamam olmuş olsun. 

Məsələ: 511. Meyit namazı gərək qüsl, kəfən və hənut işlərindən 

sonra qılınsın. Əgər bu işlərdən qabaq və ya bu işlər əsnasında qılınsa, 

hətta unutqanlıq, yaxud məsələni bilməməzlik üzündən qılınmış olsa 

belə, kifayət deyildir. 

Məsələ: 512. Meyit namazı qılmaq istəyən şəxsin dəstəmaz, qüsl, 

yaxud təyəmmüm alması, bədəninin, yaxud paltarının pak olması lazım 

(vacib) deyil. Əgər onun paltarı qəsbi də olsa, eybi yoxdur. 

Baxmayaraq ki, ehtiyat-lazım budur ki, namazda danışmaqdan, 

gülməkdən, arxası qibləyə dönməkdən çəkinsin. 

Məsələ: 513. Meyitə namaz qılan şəxs gərək üzü qibləyə dayansın. 

Həmçinin, vacibdir ki, meyiti onun qarşısında arxası üstə elə 

yatırtsınlar ki, başı namaz qılanın sağ tərəfində, ayağı isə namaz qılanın 

sol tərəfində olsun. 

Məsələ: 514. Namaz qılanın dayandığı yer gərək meyitin 

qoyulduğu yerdən alçaq və ya uca olmasın. Amma azacıq alçaq və ya 

uca olmasının eybi yoxdur. 

Məsələ: 515. Namaz qılan şəxs gərək meyitdən uzaqda olmasın. 

Amma meyit namazını camaatla qılan şəxs meyitdən uzaq olsa, bu 

halda (camaat namazının) cərgələri bir-birinə müttəsil (birləşmiş) olsa, 

eybi yoxdur. 

Məsələ: 516. Meyit namazını qılan şəxs gərək meyitlə üzbəüz 

dursun. Amma əgər namaz camaatla qılınsa və camaat namazının 

cərgələri iki tərəfdən meyiti ötüb keçsə, meyitin müqabilində durmayan 

şəxslərin namazının eybi yoxdur. 

Məsələ: 517. Meyitlə namaz qılan şəxsin arasında gərək pərdə, 

divar və bu kimi şeylər olmasın. Amma əgər meyit tabut və bu kimi 

şeylərin içində olsa, eybi yoxdur. 
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Məsələ: 518. Meyit namazını gərək ayaq üstə, qürbət qəsdi 

(niyyəti) ilə qılsınlar və niyyətdə meyiti müəyyənləşdirsinlər. Məsələn; 

“bu meyitə namaz qılıram, qürbətən iləllah” - deyə niyyət etsinlər. 

Məsələ: 519. Əgər meyitə, ayaq üstə namaz qıla bilən bir kəs 

tapılmazsa, ona oturan halda namaz qılmaq olar. 

Məsələ: 520. Əgər meyit, (əvvəldən) müəyyən bir şəxsin ona 

namaz qılmasını vəsiyyət etmiş olsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, o şəxs 

meyitin qəyyumundan icazə alsın, qəyyumun da icazə verməsi 

vacibdir. 

Məsələ: 521. Bir meyitə bir neçə dəfə namaz qılmaq məkruhdur. 

Amma əgər meyit elm, təqva əhli olarsa, məkruh deyil. 

Məsələ: 522. Əgər meyiti qəsdən, yaxud unutqanlıq üzündən və ya 

müəyyən üzrlü səbəblə namazsız dəfn etmiş olsalar, yaxud dəfn 

etdikdən sonra qılınmış olan namazın batil olması mə’lum olarsa, nə 

qədər ki, onun cəsədi çürüyüb dağılmayıb, vacibdir ki, (meyit 

namazında deyilən) tərtiblə onun qəbrinə namaz qılsınlar. 

MEYİT NAMAZININ QAYDALARI 

Məsələ: 523. Meyit namazının beş təkbiri vardır və əgər namaz 

qılan şəxs onları aşağıdakı tərtiblə desə, kifayətdir: Niyyətdən və 

birinci təkbiri deyəndən sonra desin: 

َللاَ َر س ولَ َمَّداًَم َ َو ا نَََّا لَّللاَهَ ل َ ا ََلَ َا نََْا ْشه دَ 
“Əşhədu ənla ilahə illəllah və ənnə Muhəmmədən Rəsulullah.”  

İkinci təkbirdən sonra desin: 

َم  مَّدَ َو آلَ َم  مَّدَ َىع ل َ َص ل َ َه مََّأ للَّ
“Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd.”  

Üçüncü təkbirdən sonra desin: 

نَ َل ْلم ْؤم ن يَ َاْغف رََْه مََّأ للَّ َاتَ و اْلم ْؤم 
“Əllahumməğfir lil-mu’mininə vəl-mu’minat.”  

Dördüncü təkbirdən sonra əgər meyit kişidirsə, desin: 

َ َاْغف رََْه مََّأ للَّ ال  َاْلم ي  تَ َذ 
“Əllahumməğfir lihazəl-məyyit”; əgər qadın olarsa, desin: 

هَ َرَْاْغفَ َه مََّأ للَّ  ِ ي  تَ َذهَ ل  َاْلم 
“Əllahumməğfir lihazihil-məyyit” və sonra beşinci təkbiri desin. 

Daha yaxşı olar ki, birinci təkbirdən sonra desin: 
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هَ َللاَ َإ لََّهَ  َ ا لَال َ َا نََْأ ْشه دَ  َس ل هَ ا رََْو ر س ول هَ َع ْبد هَ َم  مًَّداَا نَََّو ا ْشه دَ َل هَ َش ر يكَ لَ َو ْحد 

ْلَْ  ريًاَق َ ِب  َع ةَ السَّاَي د ىَ َب  ْيَ َن ذ يًراوَ َب ش 
İkinci təkbirdən sonra desin: 

َو آلَ َم  مًَّداَو اْرح مََْم  مَّدَ َو آلَ َم  مَّدَ َيع ل َ َر كَْو ِبَ َم  مَّدَ َو آلَ َم  مَّدَ َىع ل َ َص ل َ َه مََّأ للَّ

ا ْفض لَ َم  مَّدَ   ِ ََم  يدٌََْح  يدٌََا نَّكَ َاه يمَ ا بْ رَ َو آلَ َاه يمَ ا بْ رَ َىع ل َ َو ت  ر ْحَّْتَ َْكتَ ر َو ِبَ َاص لَّْيتَ مَ َك 

د  يق يَ َوَ َاءَ الش ه دَ َوَ َو اْلم ْرس ل يَ َاءَ اْل نْب يَ ََج  يعَ َىع ل َ َو ص ل َ  َاْل  يَ الص َ َللاَ َادَ ع بَ ََج  يعَ َوَ َالص  
Üçüncü təkbirdən sonra desin: 

نَ َل ْلم ْؤم ن يَ َف رَْاغََْأ للَّه مََّ ه مََْاءَ ا ْل ْحيَ َاتَ و اْلم ْسل مَ َو اْلم ْسل م يَ َاتَ و اْلم ْؤم  ن ْ َم 

نَ َب عَْتَ َاتَ و اْل ْموَ  ن   ن  ه مََْاب  ي ْ رَ َو ب  ي ْ ْْل ي ْ َق د يرٌََش ْىءَ َك ل َ َىع ل َ َا نَّكَ َاتَ الدَّع وَ ََم  يبَ َا نَّكَ َاتَ ِب 
Dördüncü təkbirdən sonra meyit kişidirsə, desin: 

رَ َو ا ْنتَ َب كَ َن  ز لَ َا م ت كَ َو اْبنَ َع ْبد كَ َو اْبنَ َع ْبد كَ َاذَ هَ َا نَََّأ للَّه مََّ ي ْ ز و لَ َخ  َا ن َ َأ للَّه مَََّب هَ َم ن ْ

ْنهَ َن  ْعل مَ َلَ  رًََا ل َ َم  ي ْ ًناَانَ كَ َا نََْأ للَّه مَََّام ن َ َب هَ َا ْعل مَ َو ا ْنتَ َاخ  َانَ كَ َا نََْوَ َان هَ سَ ا حََْف ََف ز دََْم ْس 

يًئا َف ََا ْهل هَ َىع ل َ َو اْخل فََْع ل  ي  يَ َىا ْعل َ َف ََع ْند كَ َاْجع ْلهَ َأ للَّه مَََّل هَ َو ا ْغف رََْع ْنهَ َاو زَْف  ت جَ َم س 
مَ َيَ َب ر ْْح ت كَ َو اْرْح ْهَ َاب ر ينَ اْلغَ  يَ الر َ َا ْرح  َاْح 

Dördüncü təkbirdən sonra meyit qadındırsa, desin: 

رَ َو ا ْنتَ َب كَ َن  ز ل تََْع ْبد كَ َةَ و ابْ نَ َا م ت كَ َةَ و ابْ نَ َا م ت كَ َذ هَ هَ َا نَََّأ للَّه مََّ ي ْ ز ولَ َخ  َأ للَّه مَََّب هَ َم ن ْ

هَ َن  ْعل مَ َلَ َا ن َ  ن ْ ًراَا ل َ َام  ي ْ َ َا ْعل مَ َو اْنتَ َخ  ن َ َاب  ن ةًََان تَْكَ َا نََْأ للَّه مَََّام  َو ا نََْاان َ ا ْحسَ َف ََف ز دََْم ْس 

يئَ َتَْانَ كَ  هَ َاو زَْف  ت جَ َةًَم س  َىع ل َ َو اْخل فََْع ل  ي  يَ َيا ْعل َ َف ََع ْند كَ َااْجع ْلهَ َأ للَّه مَََّاو اْغف ْرل َ َاع ن ْ
َاْح  نَ الر َ َا ْرح مَ َيَ َب ر ْْح ت كَ َاو اْرْح ْهَ َاب ر ينَ اْلغَ َف ََاا ْهل هَ 

Sonra beşinci təkbiri desin və namazdan xaric olsun. 

Məsələ: 524. Meyit namazının təkbirləri və duaları elə ardıcıl 

oxunmalıdır ki, namaz, öz surətindən xaric olmasın. Yaxşı olar ki, 

namaz qılan şəxs mə’nalara diqqət yetirib (onları) qəsd etsin və sadəcə 

sözləri deməklə kifayətlənməsin. 

Məsələ: 525. Meyit namazını camaatla birlikdə qılan kəs gərək 

təkbirləri və duaları da oxusun. 

MEYİT NAMAZININ MÜSTƏHƏB ƏMƏLLƏRİ 

Məsələ: 526. Bir neçə şey meyit namazında müstəhəbdir: 
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1-Meyit namazını qılan şəxs dəstəmazlı, yaxud qüsl, yaxud da 

təyəmmüm almış olsun; Ehtiyat-müstəhəb budur ki, o vaxt təyəmmüm 

alsın ki, dəstəmaz və qüsl almaq mümkün olmasın, yaxud dəstəmaz və 

ya qüsl alacağı təqdirdə meyit namazına çata bilməyəcəyindən qorxsun. 

2-Əgər meyit kişidirsə, camaata imamlıq edən, yaxud ona təklikdə 

namaz qılan şəxs, cənazənin qamətinin orta hissəsinin; və əgər meyit 

qadındırsa, sinəsinin müqabilində dursun; 

3-Namazı ayaqqabı ilə qılmasın; 

4-Hər təkbiri deyəndə iki əlini qaldırsın; 

5-Onunla meyitin arasındakı fasilə o qədər az olsun ki, əgər külək 

onun paltarını hərəkət etdirsə, cənazəyə toxunsun; 

6-Meyit namazını camaatla qılsın; 

7-Meyit namazına imamət edən şəxs, təkbiri və duaları ucadan, 

onunla birlikdə namaz qılanlar isə astadan desinlər; 

8-Meyit namazı camaatla qılınanda, hətta iqtida edən (mə’mum) bir 

nəfər olsa da, imamın arxasında dayansın; 

9-Namaz qılan şəxs meyitə və mö’minlərə çoxlu dua etsin; 

10-Namazdan qabaq üç dəfə “əs-səlat” desin; 

11-Namazı elə yerdə qılsın ki, camaat meyit namazı qılmaq üçün 

oraya çox gedirlər; 

12-Haiz qadın camaat namazına dayansa, bir cərgədə təklikdə 

dayansın. 

Məsələ: 527. Meyit namazını məscidlərdə qılmaq məkruhdur, 

amma Məscidül-Həramda məkruh deyildir. 

DƏFNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 528. Vacibdir ki, meyiti elə dəfn etsinlər ki, onun iyi çölə 

gəlməsin, vəhşi heyvanlar da bədənini çölə çıxara bilməsin. Əgər yırtıcı 

heyvanların onun bədənini çıxarmasından qorxu (ehtimal) törənsə, 

gərək qəbri kərpic və bu kimi şeylərlə möhkəmlətsinlər. 

Məsələ: 529. Meyiti qəbirdə sağ çiyini üstə elə uzatmalıdırlar ki, 

bədəninin qabağı üzü qibləyə olsun.  

Məsələ: 530. Əgər kafir qadın ölsə və onun bətnindəki uşaq ölmüş 

olsa, uşağın atası müsəlmandırsa, qadını qəbirdə sol böyrü üstə arxası 

qibləyə tərəf elə uzatmalıdırlar ki, uşağın üzü qibləyə olsun. Hətta əgər 
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ruh uşağın bədəninə daxil olmamışsa da, ehtiyat-vacibə görə gərək 

həmin göstərişə əməl olunsun. 

Məsələ: 531. Müsəlmanın kafir, kafirin də müsəlman 

qəbiristanlığında dəfn edilməsi caiz deyildir. 

Məsələ: 532. Müsəlmanı, ehtiramsızlıq olacağı yerlərdə, məsələn; 

toz-torpaq və zibil tökülən yerlərdə dəfn etmək caiz deyildir. 

Məsələ: 533. Meyit qəsbi yerdə dəfn olunmamalıdır. Habelə, 

meyiti, dəfndən başqa işlər üçün vəqf olunan – məscid və mədrəsə kimi 

yerlərdə dəfn etmək caiz deyildir. Yalnız o hallar istisnadır ki, o 

yerlərdə müəyyən bir məkanı bu iş (dəfn) üçün istisna etmiş olsunlar. 

Məsələ: 534. Bir meyiti başqa bir meyitin qəbrində dəfn etmək caiz 

deyildir, yalnız əvvəlki meyit çürüyüb aradan getmiş olarsa (eybi 

yoxdur). 

Məsələ: 535. Meyitdən ayrılan şeylər, hətta tük, dırnaq, diş kimi 

olsa da belə, gərək onunla dəfn olunsun. Əgər (bu iş) qəbirin açılmasına 

səbəb olsa, ehtiyat budur ki, ayrılıqda dəfn olunsun. İnsandan 

sağlığında ayrılan dırnağı və dişi yerə basdırmaq müstəhəbdir. 

Məsələ: 536. Əgər uşaq ananın bətnində ölsə və onun bətndə 

qalması ana üçün təhlükə doğursa, gərək ən asan yolla onu çıxarsınlar. 

Əgər onu doğrayıb çıxarmağa naçar olsalar, eybi yoxdur, amma bu iş 

gərək ərinin vasitəsi ilə – əgər əri bu sahədə mütəxəssisdirsə – yaxud 

mütəxəssis qadının vasitəsi ilə əncam verilsin. Əgər mümkün olmasa, 

mütəxəssis olan məhrəm kişi, bu da mümkün olmasa, mütəxəssis olan 

naməhrəm kişi onu çölə çıxarmalıdır. O da tapılmasa, mütəxəssis 

olmayan bir şəxs uşağı çölə çıxara bilər. 

Məsələ: 537. Əgər ana ölsə və uşaq onun bətnində diri olsa, gərək 

əvvəlki məsələdə deyilən şəxslərin vasitəsi ilə, hər tərəfdən uşağı sağ-

salamat çıxarmaq mümkün olsa, ordan (yarıb) uşağı çıxarsınlar, sonra 

isə yarılan yer tiksinlər. Amma əgər uşağın salamat olmasında sağ 

böyrü ilə sol böyrü arasında heç bir fərq olmasa, ehtiyat-vacib budur ki, 

sol böyründən çıxarsınlar. 

DƏFNİN MÜSTƏHƏB ƏMƏLLƏRİ 

Yaxşı olar ki, Allah-taalanın istədiyi olması ümidi ilə aşağıdakı 

işləri görsünlər: 

1 - Qəbri ortaboylu insanın boyu ölçüsündə qazsınlar.  

2 - Meyiti ən yaxın yerdəki qəbiristanlıqda dəfn etsinlər. Amma 

uzaqda olan qəbiristanlıqda müəyyən cəhətdən üstün olsa; məsələn, 
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meyitin yaxın adamları orada dəfn olunubsa, yaxud camaat qəbir əhlinə 

“Fatihə” oxumaq üçün oraya daha çox gəlirlərsə.  

3 - Qəbirə bir neçə zira (zira-dirsəkdən barmaqların ucuna qədər 

olan məsafədir) qalmış cənazəni yerə qoyub üç dəfəyə, yavaş-yavaş 

qəbirə yaxınlaşdırsınlar. Yə’ni hər dəfə yerə qoyub götürsünlər və 

dördüncü dəfə qəbirə qoysunlar.  

4 - Əgər meyit kişidirsə, üçüncü dəfə onu yerə elə qoysunlar ki, 

onun başı qəbrin aşağı tərəfində olsun və dördüncü dəfə meyiti baş 

tərəfdən qəbirə daxil etsinlər. Əgər meyit qadındırsa, üçüncü dəfə 

qəbrin qiblə tərəfinə qoyub yan tərəfdən qəbirə daxil etsinlər.  

5 - Qəbirə daxil etdikdə qəbrin üstünə parça çəksinlər, cənazəni 

aramla tabutdan götürüb qəbirə daxil etsinlər, dəfndən əvvəl və dəfn 

zamanı göstəriş verilmiş duaları oxusunlar. 

6 - Meyiti ləhədə qoyandan sonra kəfənin düyünlərini açsınlar, 

üzünü torpağın üzərinə qoysunlar, başının altına torpaqdan balış 

düzəldilsin. 

7 - Arxası üstə aşmaması üçün arxasına xam kərpic, yaxud kəsək 

qoysunlar. 

8 - Ləhədi örtməzdən öncə meyiti qəbirə qoyan şəxs sağ əl ilə 

meyitin sağ çiyninə vurub, sol əlini qüvvət ilə meyitin sol çiyninə 

qoyub ağzını onun qulağına yaxınlaşdırsın və onu bərk tərpədib üç dəfə 

desin: “ismə’, ifhəm, ya fulanəbnə fulan”. “Fulanəbnə fulan” sözünün 

əvəzinə, meyitin özünün və atasının adını desin. Məsələn, əgər meyitin 

adı Məhəmməd, atasının adı Əlidirsə, üç dəfə: “ismə’, ifhəm, ya 

Muhəmmədəbnə Əli” deyib sonra desin: 

هَ َالِلََّ َا لََّا ل  هَ َلَ َا نََْش ه اد ةَ َم نََْع ل ْيهَ َفار قْ ت  ن اَالَّذ يَاْلع ْهدَ َع لىَ َا ْنتَ َه لَْ َل هَ َش ر يكَ َلَ َو ْحد 

َع ل ي اًََا نَََّوَ َْرس ل يَ اْلمَ َخ ات َ َوَ َالنَّب ي  يَ َس ي  دَ َوَ َر س ول هَ َوَ َع ْبد هَ َو آل هَ َع ل ْيهَ َللاَ َص لَّىَم  مَّداًََا نَََّوَ 

ي  يَ َس ي  دَ َوَ َاْلم ْؤم ن يَ َا م ريَ  َوَ َاْلْ س نَ َا نَََّوَ َاْلع ال م يَ َع لىَ َط اع ت هَ َالِلََّ َافْ ت  ر ضَ َا مامٌََوَ َاْلو ص 
ْعف رَ َوَ َع لي َ َْبنَ َم  مَّدَ َوَ َاْْل س ْيَ َْبنَ َع ل يَََّوَ َاْْل س ْيَ  ْعف رَ َْبنَ َىم وسَ َوَ َم  مَّدَ َْبنَ َج  َع ل يَََّوَ َج 

َاْلم ْهد يَََّاْْل جَّةَ َاْلق ائ مَ َوَ َع ل ي َ َْبنَ َاْلْ س نَ َوَ َم  مَّدَ َْبنَ َع ل يَََّوَ َع ل ي َ َْبنَ َم  مَّدَ َوَ َم وس ىَْبنَ 

ن يَ َأ ئ مَّةَ َع ل ْيه مََْالِلََّ َص ل و اتَ  َه دىًََأ ئ مَّةَ َأ ئ م ت كَ َوَ َا َْج ع يَ َاْْل ْلقَ َع ل ىَالِلََّ َح ج جَ َوَ َاْلم ْؤم 

 ف ال نَ َْبنَ َف ال نَ َيَ َا بْ ر ارٌَ

“Həl əntə ələl-əhdil-ləzi farəqtəna ələyhi min şəhadəti ən la ilahə 

illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi 

və alihi əbduhu və rəsuluhu və səyyidun-nəbiyyinə və xatəmul-mursəlin 

və ənnə Əliyyən əmirul-mu’mininə və səyyidul-vəsiyyinə və imamun 
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iftərəzəllahu taətəhu ələl-aləmin və ənnəl-Həsənə vəl-Husəynə və 

Əliyyəbnəl-Husəyni və Muhəmmədəbnə Əliyyin və Cə’fərəbnə 

Muhəmmədin və Musəbnə Cə’fərin və Əliyyəbnə Musa və 

Muhəmmədəbnə Əliyyin və Əliyyəbnə Muhəmmədin vəl-Həsənəbnə 

Əliyyin vəl-Qaiməl-Huccətəl-Məhdiyyə sələvatullahi ələyhim 

əimmətul-mu’mininə və hucəcullahi ələl-xəlqi əcməinə və əimmətukə 

əimmətu hudən əbrarun ya fulanəbnə fulan”. 

«Fulanəbnə fulan» sözünün yerinə meyitin özünün və atasının adı 

deyildikdən sonra desin:  

كَ َا ذ ا نَ َاْلم ل ك انَ َا ت  َوَ َر ب  كَ َع نََْس ئ ال كَ َوَ َت  ع ال ََوَ َت  ب ار كَ َالِلََّ َع ْندَ َم نََْر س ول ْيَ َاْلم ق رَِّب 
ل ت كَ َع نََْوَ َك ت اب كَ َع نََْوَ َد ين كَ َع نََْوَ َن ب ي  كَ َع نَْ َق لََْوَ َُت ْز نََْلَ َوَ ََت  فََْف الَ َا ئ مَّت كَ َع نََْوَ َق ب ْ

َ ََا لِلََّ َج و اب  م ا:َف  ْسال مَ َوَ َن ب ي  يَو آل هَ َع ل ْيهَ َللاَ َص لَّىَم  مَّدٌََوَ َر ب   ََاْل  ََاْلق ْرآنَ َوَ َد ين  َوَ َك ت اب 
ْعب ةَ  ََاْلك  ل ت  َا م ام يَاْلم ْجت  ب ََع ل ي َ َْبنَ َاْلْ س نَ َوَ َا م ام يَط ال بَ َا ب ََْبنَ َع ل يَ َاْلم ْؤم ن يَ َا م ريَ َوَ َق ب ْ

ْرب الَ َالشَّه يدَ َع ل ي َ َْبنَ َاْْل س ْيَ َوَ  َاْلب اق رَ َم  مَّدٌََوَ َا م ام يَاْلعا ب د ينَ َز ْينَ َع ل يَ َوَ َا م ام يَب ك 

ْعف رٌََوَ َا م ام ي َم  مَّدٌََوَ َا م ام يَالر  ض اَع ل يَ َوَ َم ام يا ََاْلك اظ مَ َم وس ىَوَ َا م ام يَاْلصَّاد قَ َج 

ت ظ رَ َاْْل جَّةَ َوَ َا م ام يَاْلع ْسك ر يَ َاْلْ س نَ َوَ َا م ام يَاْل اد يَع ل يٌََوَ َا م ام يَاْلْ و ادَ  َا م ام يَاْلم ن ْ

ََا َْج ع يَ َع لْيه مََْالِلََّ َص ل و اتَ َؤ ل ءَ هَ  ََوَ َأ ئ مَّت  ََوَ َس اد ت  َم نََْوَ َا ت  و لَََّب  مََْش ف ع ائ يَوَ َق اد ت 

ائ ه مَْ ََا ت  ب  رَّءَ َا ْعد  نْياَف  ر ة ،َوَ َالد   ف النَ َْبنَ َف النَ َيَاْعل مََْث ََّاْْلخ 

“İza ətakəl-mələkanil-muqərrəbani rəsuləyni min indillahi 

təbarəkə və Taala və səəlakə ən rəbbikə və ən Nəbiyyikə və ən dinikə və 

ən kitabikə və ən qiblətikə və ən əimmətikə fəla təxəf və la təhzən və qul 

fi cəvabihima Allahu Rəbbi və Muhəmmədun səlləllahu ələyhi və alihi 

nəbiyyi vəl-İslamu dini vəl-Qur’anu kitabi vəl-Kə’bətu qibləti və 

Əmirul-mu’mininə Əliyyubnu Əbi Talibin imami, vəl-Həsənubnu 

Əliyyinil-Muctəba imami, vəl-Husəynubnu Əliyyiniş-şəhidu bi 

Kərbəlaə imami və Əliyyun Zəynul-abidinə imami və Muhəmmədunil-

Baqiru imami və Cə’fərunis-Sadiqu imami və Musəl-Kazimu imami və 

Əliyyunir-Riza imami və Muhəmmədunil-Cəvadu imami və Əliyyunil-

Hadi imami vəl-Həsənul-Əskəriyyu imami vəl-Huccətul-Muntəzəru 

imami, haulai sələvatullahi ələyhim əcməinə əimməti və sadəti və 

qadəti və şufəai, bihim ətəvəlla və min ə’daihim ətəbərrəu fid-dunya 

vəl-axirəti. Summə’ləm ya fulanəbnə fulan».  

Fulanəbnə fulan sözünün əvəzinə meyitin və atasının adını deyib 

sonra desin: 
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َع ل يَََّا نَََّوَ َالرَّس ولَ َن ْعمَ َو آل هَع ل ْيهَ َللاَ َص لَّىَم  مَّداًََا نَََّوَ َالرَّبَ َن ْعمَ َت  ع ال ََوَ َت  ب ار كَ َالِلََّ َنََّاَ 

ََْبنَ  ثْ ن ََاْل ئ مَّةَ َم يَ اْلم ْعص َوَا ْول د هَ َوَ َط ال بَ َا ب  اءَ َم اَا نَََّوَ َاْل ئ مَّةَ َن ْعمَ َع ش رَ َاْل  َب هَ َج 

ََن ك ريَ َوَ َم ْنك رَ َس ؤ الَ َوَ َح قَ َاْلم ْوتَ َا نَََّوَ َح قَ َو آل هَ َع ل ْيهَ َللاَ َم  مٌَّدص لَّى َوَ َح قَ َاْلق ْبَ َف 
ر اطَ َوَ َح قَ َالن ش ورَ َوَ َح قَ َاْلب  ْعثَ  َاْلْ نَّةَ َا نَََّوَ َح قَ َاْلك ت بَ َت ط اي  رَ َوَ َح قَ َاْلم يز انَ َوَ َح قَ َاْلص  

اَر ْيبَ َلَ َآت ي ةٌََالسَّاع ةَ َا نَََّوَ َح قَ َالنَّارَ َوَ َح قَ  ع ثَ َالِلََّ َا نَََّوَ َف يه  ََم نََْي  ب ْ  اْلق ب ورَ َف 

“Ənnəllahə təbarəkə və Taala ni’mər-rəbbu və ənnə 

Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi ni’mər-rəsulu və ənnə 

Əliyyəbnə Əbi Talibin və ovladəhul-mə’suminəl-əimmətəl-isna əşərə 

ni’məl-əimmətu və ənnə ma caə bihi Muhəmmədun səlləllahu əleyhi və 

alihi həqqun və ənnəl-movtə həqqun və sualə munkərin və nəkirin fil-

qəbri həqqun vəl-bə’sə həqqun vən-nuşurə həqqun vəs-siratə həqqun 

vəl-mizanə həqqun və tətayurəl-kutubi həqqun və ənnəl-cənnətə həqqun 

vən-narə həqqun və ənnəs-saətə atiyətun la rəybə fiha və ənnəllahə 

yəb’əsu mən fil-qubur”  

Sonra desin: «Əfəhimtə ya fulan», fulan sözünün əvəzində 

meyitin adını desin, sonra desin:  

ْلق ْولَ َالِلََّ َث  ب َّت كَ  اكَ َوَ َالثَّاب تَ َِب  ر اطَ َا ل ََالِلََّ َه د  ن كَ َالِلََّ َع رَّفَ َم ْست ق يمَ َص  َب  ْيَ َوَ َب  ي ْ

ََأ ْول ي ائ كَ   ر ْْح ت هَ َم نََْم ْست  ق ر َ َف 

“Səbbətəkəllahu bil-qovlis-sabiti və hədakəllahu ila siratin 

mustəqim, ərrəfəllahu bəynəkə və bəynə ovliyaikə fi müstəqərrin min 

rəhmətih” Və sonra:  

ب  ْيهَ َع نََْاْل ْرضَ َج افَ َا للَّه مََّ ن ْ هَ َاْصع دََْوَ َج  َع ْفو كَ َا للَّه مَََّب  ْره انًََم ْنكَ َهَ نَْل ق َ َوَ َا ل ْيكَ َب ر وح 

 ع ْفو كَ 

“Əllahummə cafil-ərzə ən cənbəyhi vəs’əd biruhihi iləykə və 

ləqqinhi minkə burhana, Əllahummə əfvəkə əfvək”. 

Məsələ: 538. Dəfn mərasimində iştirak edənlər gedəndən sonra 

müstəhəbdir ki, meyitin qəyyumu (vəlisi), yaxud vəlinin tərəfindən 

icazəsi olan bir kəs göstəriş verilən duaları meyitə təlqin etsin. 

Məsələ: 539. Dəfndən sonra müstəhəbdir ki, matəm sahiblərinə 

başsağlığı verilsin. Amma əgər müəyyən müddət keçsə və başsağlığı 

verilməsi müsibəti yadlarına salarsa, onu tərk etmək daha yaxşıdır. 

Həmçinin, müstəhəbdir ki, üç günə qədər meyitin ev əhlinə yemək 

göndərilsin. Onların yanında və mənzillərində yemək yemək 

məkruhdur. 
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Məsələ: 540. Müstəhəbdir ki, insan qohumlarının, xüsusilə də 

övladının ölümündə səbirli olsun, hər vaxt meyiti yad edəndə, “inna 

lillahi və inna iləyhi raciun” - desin, meyit üçün Qur’an oxusun, ata-

ananın qəbrinin yanında Allahdan hacətlərini istəsin, qəbri də möhkəm 

düzəltsin ki, tez xarab olmasın. 

Məsələ: 541. İnsanın bir kəsin ölümündə üzünü, yaxud bədənini 

cırması, özünə xəsarət vurması caiz deyildir. 

Məsələ: 542. Ata və qardaş ölümü istisna olmaqla, sair şəxslərin 

ölümündə paltarın yaxasını cırmaq caiz deyildir. 

Məsələ: 543. Əgər kişi öz arvadının, yaxud övladının ölümündə 

paltarının yaxasını, yaxud paltarını cırsa, yaxud qadın, meyitin 

matəmində üzünü cırsa və qan gəlsə, yaxud öz saçlarını yolsa, gərək bir 

qul azad etsin, yaxud on fəqirə təam versin, yaxud da onları geyimlə 

tə’min etsin. (Bu işləri) edə bilməsə, gərək üç gün oruc tutsun. Hətta 

əgər qan gəlməsə də, ehtiyat-vacibə görə bu əmələ (kəffarəyə) əməl 

etsin. 

Məsələ: 544. Ehtiyat-vacib budur ki, meyitə ağlamaqda səsi çox 

ucaltmasınlar. 

LEYLƏTUD-DƏFN (VƏHŞƏT) NAMAZI 

Məsələ: 545. Müstəhəbdir ki, meyitin dəfn olunduğu ilk gecə onun 

üçün iki rəkət vəhşət namazı qılsınlar. Onun qaydası belədir: birinci 

rəkətdə Həmddən sonra bir dəfə “Ayətəl-kürsü”, ikinci rəkətdə isə 

Həmddən sonra on dəfə “Qədr” (“İnna ənzəlna”) surəsi oxunsun, 

namazın salamından sonra deyilsin: 

َنَ ف الَ َْبَ ق َ َىا ل َ َاب  هَ اث  وَ َو ابْ ع ثََْم  م دَ َو آلَ َم  مَّدَ َىع ل َ َص ل َ َا للَّه مََّ
“Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, vəb’əs 

səvabəha ila qəbri fulan.”  

“Fulan” kəlməsinin yerinə meyitin adını desin. 

Məsələ: 546. Bu namazı, meyitin dəfn olunduğu ilk gecənin hər 

saatında olsa, qılmaq olar. Amma daha yaxşı olar ki, gecənin əvvəlində 

– işa namazından sonra qılınsın. 

Məsələ: 547. Əgər meyiti uzaq bir şəhərə aparmaq istəsələr, yaxud 

başqa səbəblərə görə onun dəfni tə’xirə düşsə, bu halda gərək leylətud-

dəfn (vəhşət) namazı onun qəbirə qoyulduğu ilk gecəyə qədər tə’xirə 

salınsın. 
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QƏBİRİN AÇILMASI 

Məsələ: 548. Müsəlmanın qəbrini açmaq – hətta meyit uşaq və ya 

dəli olsa belə – haramdır. Amma əgər, bədəni çürüyüb aradan getsə və 

torpağa çevrilsə eybi yoxdur. 

Məsələ: 549. İmamzadələrin (İmam övladlarının), şəhidlərin, 

alimlərin, saleh bəndələrin qəbrini açmaq – hətta illər ötüb keçsə də 

belə, haramdır. 

Məsələ: 550. Bir neçə halda qəbri açmaq haram deyildir: 

1-Meyit qəsbi yerdə dəfn olunsa və yerin sahibi də onun orada 

qalmasına razı olmasa; 

2-Meyitin kəfəni, yaxud onunla birlikdə dəfn olunan başqa şeylər 

qəsbi olsa, (o şeylərin) sahibi də onların qəbirdə qalmasına razı olmasa; 

həmçinin əgər meyitin vərəsələrinə çatacaq bir şeyi onunla birlikdə 

dəfn olunsa, vərəsələr də o şeyin qəbirdə qalmasına razı olmasalar. 

3-Meyit qüslsüz və ya kəfənsiz dəfn olunsa, yaxud qüslünün batil 

olmasını bilsələr və ya Şəriət qanunlarına uyğun olmayaraq kəfənə 

bükmüş olsalar, yaxud da qəbirdə onu üzü qibləyə qoymamış olsalar; 

4-Müəyyən bir haqqı sübut etmək üçün meyitin bədənini görmək 

istəsələr; 

5-Meyiti, ehtiramsızlıq olan bir yerdə, məsələn; kafirlərin 

qəbiristanlığında, yaxud toz-torpaq, zibil tökülən yerlərdə dəfn etmiş 

olsalar; 

6-Əhəmiyyəti qəbrin açılmasından daha çox olan şər’i bir mətləb 

üçün qəbri açsalar, məsələn; diri uşağı ölmüş anasının bətnindən 

çıxartmaq istəsələr, bu halda qəbiri açmaq vacibdir. 

7-Vəhşi heyvanların meyitin bədənini parçalayacağından, onu sel 

aparmasından, düşmənlərin çıxartmasından qorxsalar; 

8-Meyitin, onunla birlikdə dəfn olunmayan əzasını dəfn etmək 

istəsələr. Amma ehtiyat-vacib budur ki, o əzasını qəbirə elə qoysunlar 

ki, meyitin bədəni görünməsin. 

MÜSTƏHƏBB QÜSLLƏR 

Məsələ: 551. Müqəddəs İslam Şəriətində müstəhəb qüsllər çoxdur, 

o cümlədən: 

1-Cümə qüslü. Onun vaxtı (cümə günü) sübh azanından zöhrə 

qədərdir. Daha yaxşı olar ki, zöhrə yaxın vaxtlarda edilsin. Əgər bir kəs 

zöhrə qədər yerinə yetirə bilməsə, yaxşı olar ki, əda və qəza niyyəti 
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etmədən cümənin əsr vaxtına (axşam çağına) qədər yerinə yetirsin. 

Əgər cümə günü də qüsl etməsə, müstəhəbdir ki, şənbə günü sübhdən 

qüruba qədər onun qəzasını yerinə yetirsin. Əgər bir kəs cümə günü su 

tapmayacağından qorxsa, cümə axşamı günü və axşamı “Allah Talanın 

istədiyidir” ümidi ilə edə bilər. Cümə qüslü alan vaxt bu duanı oxumaq 

müstəhəbdir: 

هَ َللاَ َا لََّهَ  َ ا لَلَ َا نََْه دَ شَْاَ  َىع ل َ َص ل َ َا للَّه مَََّر س ول هَ َوَ َع ْبد هَ َم  مَّداًََو ا نَََّل هَ َش ر يكَ َلَ َو ْحد 
ََم  مَّدَ َو آلَ َم  مَّدَ  ََاب يَ الت َّو َ َم نَ َو اْجع ْلن  َاْلم ت ط ه  ر ينَ َم نَ َو اْجع ْلن 

“Əşhədu ənla ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh və ənnə 

Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və 

ali Muhəmməd, vəc’əlni minət-təvvabinə vəc’əlni minəl-mutətəhhirin”. 

2-Mübarək Ramazan ayının birinci gecəsinin, həmçinin bu 

mübarək ayın tək günlərinin gecəsinin qüslü; məsələn 3, 5, 7 və s. 

Amma 21-ci gecədən e’tibarən müstəhəbdir ki, bütün gecələrdə qüsl 

etsin. Həmçinin, 1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-cu gecələrdə qüsl 

etməyə daha artıq tövsiyə olunmuşdur. Mübarək Ramazan ayının 

gecələrinin qüslünün vaxtı bütün gecədir və daha yaxşı olar ki, qüruba 

yaxın olan vaxtlarda, yaxud bir qədər ondan əvvəl yerinə yetirilsin. 

Amma 21-ci gecədən ayın axırına qədərki qüsllərdə yaxşı olar ki, 

məğrib və işa namazları arasında yerinə yetirilsin. Həmçinin, 

müstəhəbdir ki, 23-cü gecədə gecənin əvvəlindəki birinci qüsldən 

əlavə, gecənin axırında da bir qüsl etsin. 

3-Fitr və Qurban bayramı gününün qüslü; Bunun da vaxtı sübh 

azanından günəş batana qədərdir. Daha yaxşı olar ki, onu bayram 

namazından qabaq etsinlər. 

4-Fitr bayramının gecəsinin (sabahı bayram olan gecənin) qüslü; 

Onun da vaxtı məğribin əvvəlindən sübh namazına qədərdir. Daha 

yaxşı olar ki, gecənin əvvəlində yerinə yetirilsin. 

5-Zil-həccənin 8 və 9-cu günlərinin qüslü; və 9-cu günündə daha 

yaxşı olar ki, onu zöhrə yaxın vaxtlarda yerinə yetirsinlər. 

6-Rəcəb ayının 1, 15, 27 və axırıncı gününün qüslü; 

7-Qədir-Xum bayramının qüslü; yaxşı olar ki, onu zöhrdən qabaq 

yerinə yetirsin. 

8-Novruz bayramı günü, şə’banın 15, Rəbiül-əvvəlin 9 və 17, Zil-

qə’dənin 25-ci günlərində, amma Şə’banın 15-i və məsələnin axırına 

qədər olan qüslləri rəca qəsdi ilə etsin. 
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9-Təzə dünyaya gələn uşağa verilən qüsl – təvəllüdündən 3 günə 

qədər; 

10-Ərindən başqası üçün ətir vuran qadının qüslü; 

11-Məstlik halında yatan insanın qüslü; 

12-Bədəninin hər hansı bir yerini qüsl verilmiş meyitə vuran kəsin 

qüslü; 

13-Günəş, yaxud ay tutulan vaxtda qəsdən ayət namazını qılmayan 

bir kəsin qüslü; bu da günəş və yaxud ay tamamilə tutulan haldadır; 

14-Dara asılan kəsə tamaşa etmək üçün gedən və onu görən şəxsin 

qüslü. Amma əgər, təsadüfən, yaxud naçarlıq üzündən gözü ona düşsə 

və ya misal üçün, şəhadət vermək üçün getsə, qüsl alması müstəhəb 

deyil. 

Məsələ: 552. Məkkənin hərəminə, Məkkə şəhərinə, Məscidül-

Hərama, Kə’bə Evinə, Mədinə hərəminə, Mədinə şəhərinə, Peyğəmbər 

(səlləllahu əleyhi və alih) məscidinə, İmamların (əleyhimus-salam) 

hərəminə (ki, onların ziyarətində qüsl varid olub) daxil olmamışdan 

qabaq müstəhəbdir ki, insan qüsl etsin. Əgər bir gündə bir neçə dəfə (o 

yerlərə) müşərrəf olsa, bir qüsl kifayətdir. Bir kəs bir gündə Məkkəyə, 

Məscidül-Hərama və Kə’bə Evinə daxil olmaq istəsə, bunların 

hamısının niyyəti ilə bir qüsl etsə, kifayətdir; habelə, əgər bir gündə 

Mədinə hərəminə, Mədinə şəhərinə, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və 

alih) məscidinə daxil olmaq istəsə, onların hamısı üçün bir qüsl 

kifayətdir. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-i və İmamları 

(əleyhimus-salam) uzaqdan və yaxud yaxından ziyarət etmək, Allahdan 

hacət istəmək üçün, habelə tövbə etmək, ibadət səbəbi ilə şadlıq əldə 

etmək, səfərə, xüsusilə Həzrət Seyidüş-Şühəda (əleyhis-salam)-ın 

ziyarətinə səfər etmək üçün qüsl etmək müstəhəbdir. Bu məsələdə 

deyilən qüsllərdən birini edib sonradan dəstəmazı batil edən bir iş 

görsə, məsələn; yatsa, onun qüslü batil olur və müstəhəbdir ki, yenidən 

qüsl alsın.  

Məsələ: 553. İnsan müstəhəb qüsl ilə, dəstəmazla şərtlənən əməli 

(namaz kimi) yerinə yetirə bilməz. 

Məsələ: 554. Əgər insana bir neçə qüsl müstəhəb olsa və onların 

hamısının niyyəti ilə bir qüsl etsə, kifayətdir. 
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TƏYƏMMÜMÜN HÖKMLƏRİ 

7 yerdə dəstəmaz və qüsl əvəzindən təyəmmüm almaq lazımdır. 

TƏYƏMMÜMÜN BİRİNCİ YERİ 

Dəstəmaz və qüsl almaq üçün lazım olan suyu tapmaq mümkün 

olmasa, gərək təyəmmüm etsin. 

Məsələ: 555. Əgər insan abadlıq (yaşayış olan) yerdə olsa, 

dəstəmaz və qüsl suyunu tapmaq üçün o qədər axtarış aparmalıdır ki, 

onu tapmaqdan naümid olsun. Amma əgər çöldə, biyabanda olsa, bu 

halda oranın məntəqəsi dərə-təpəlik olsa, yaxud ağac və bu kimi şeylər 

vasitəsilə keçilməsi müşkül olsa, gərək hər dörd tərəfə, qədim 

kamanlardan atılan bir ox uçuşu qədərində
1
 su üçün axtarış aparsın. 

Amma əgər bu cür olmayan yerdə olsa, gərək hər tərəfə iki ox uçuşu 

miqdarında axtarış aparsın. 

Məsələ: 556. Namazın vaxtı az olmayan və su tapmaq üçün vaxtı 

olan bir kəs axtarış aparmalı olduğu məkandan uzaq bir yerdə su 

olmasına yəqin etsə, bu halda maneəsi və məşəqqəti olmayan surətdə su 

tapmaq üçün getməlidir. Əgər su olmasına gümanı olsa (ehtimal versə), 

o yerə getməsi lazım (vacib) deyil. Amma əgər xatircəm olsa, ehtiyat-

vacibə görə gərək su tapmaq üçün o yerə getsin. 

Məsələ: 557. Əgər maşında, yaxud daxil olduğu evdə, yaxud da 

karvanda su olmasına ehtimal versə, gərək suyun olmaması barədə 

yəqinlik tapana, yaxud da onu tapmaqdan naümid olana qədər axtarış 

aparsın. 

Məsələ: 558. Əgər namaz vaxtı daxil olandan sonra axtarış aparıb 

su tapmasa və sonrakı namaz vaxtına qədər həmin yerdə qalsa, 

(yenidən) axtarış aparması lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 559. Əgər vəhşi heyvandan qorxsa, yaxud su axtarmaq 

dözüləsi mümkün olmayan qədər çətin olsa və ya namazın vaxtı çox az 

olsa və axtarış aparmağa əsla vaxt olmasa, bu halda axtarış aparmaq 

lazım deyil; amma əgər bir qədər axtarış apara bilsə, həmin qədər 

axtarış aparması lazımdır. Əgər oğrudan, öz canına və malına qorxsa, 

gərək su axtarmağa getməsin. Amma əgər aradan gedəcəyinə ehtimal 

verdiyi mal onun halına uyğun olaraq e’tina olunası (əhəmiyyətli) 

olmasa və başqa bir qorxusu da olmasa, su axtarmaq vacibdir. 

                                                 
1
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Məsələ: 560. Əgər su axtarmağa getməsə və namazın vaxtı daralsa, 

günah etmişdir, amma namazı təyəmmümlə səhihdir.  

Məsələ: 561. Su tapmayacağına yəqini olan bir kəs su axtarmaq 

üçün getməyib təyəmmümlə namaz qılsa və namazdan sonra bilsə ki, 

əgər axtarış aparsaydı, su tapacaqdı, namazı yenidən qılsın. 

Məsələ: 562. Əgər axtarış apardıqdan sonra su tapmayıb 

təyəmmümlə namaz qılsa və sonradan başa düşsə ki, axtarış apardığı 

yerdə su var imiş, namazı səhihdir və ehtiyat-müstəhəb budur ki, 

namazı dəstəmazla yenidən qılsın. 

Məsələ: 563. Əgər namaz vaxtı daxil olandan sonra dəstəmazı olsa 

və dəstəmazını batil edəcəyi təqdirdə dəstəmaz ala bilməyəcəyini bilsə, 

bu halda əgər zərər və məşəqqəti olmadan dəstəmazını saxlaya bilərsə, 

gərək onu batil etməsin. Həmçinin, əgər su əldə etməyin mümkün 

olmamağını bilsə və ya bir adil şahid (bu barədə) xəbər versə, hətta (bu 

barədə) səhih üqəlai (ağıl sahiblərinin nəzərində yerli olan) ehtimal da 

versə, ehtiyat-vacib budur ki, dəstəmazını batil etməsin. 

Məsələ: 564. Əgər namaz vaxtından əvvəl dəstəmazı olsa və öz 

dəstəmazını batil edəcəyi təqdirdə su tapmaq mümkün olmayacağını 

bilsə, yaxud üqəlai ehtimal versə, yaxud da bir adil şahid xəbər versə, 

bu halda zərər və məşəqqət olmadan öz dəstəmazını saxlaya bilsə, 

ehtiyat-vacib budur ki, onu batil etməsin.  

Məsələ: 565. Əgər bir kəsin yalnız dəstəmaz və yaxud qüsl almaq 

miqdarında suyu olsa və onu yerə tökəcəyi təqdirdə su tapmayacağını 

bilsə, yaxud da bir adil şahid xəbər versə, bu halda namazın vaxtı daxil 

olubsa, o suyu yerə tökmək haramdır və ehtiyat-vacib budur ki, namaz 

vaxtı daxil olmamışdan qabaq da o suyu yerə tökməsin, hətta əgər suyu 

tökəcəyi təqdirdə bir daha su tapmayacağına dair üqəlai ehtimal versə 

də, ehtiyat vacib budur ki, namaz vaxtından qabaq da o suyu yerə 

tökməsin. 

Məsələ: 566. Bir kəs su tapmayacağını bilsə, yaxud da bir adil şahid 

xəbər versə, namazın vaxtı daxil olandan sonra öz dəstəmazını batil 

etsə, yaxud ixtiyarında olan suyu yerə töksə, günah etmişdir, amma 

namazı təyəmmümlə səhihdir. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, o namazın 

qəzasını qılsın. 

TƏYƏMMÜMÜN İKİNCİ YERİ 

Məsələ: 567. Əgər qocalıq səbəbi ilə, yaxud oğrudan, heyvandan və 

bu kimi şeylərdən qorxmaq və yaxud suyu quyudan çıxartmaq üçün 

lazımi avadanlığın olmaması səbəbi ilə su əldə edə bilməsə, gərək 
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təyəmmüm etsin. Həmçinin, suyu əldə etmək və ya onun istifadə 

edilməsinin onun özü üçün məşəqqəti olsa da, hökm eynidir. 

Məsələ: 568. Əgər suyu öz qiymətindən bir neçə qat baha qiymətə 

satsalar, gərək onu alsın. Amma əgər onu almaq üçün çoxlu pul 

istəsələr, belə ki, o məbləğdə pul vermək onun vəziyyətinə zərər 

yetirsə, onu alması vacib deyil. 

Məsələ: 569. Əgər su əldə etmək üçün borc almağa naçar olsa, 

gərək borc alsın. Amma öz borcunu qaytara bilməyəcəyini bilsə və 

yaxud güman etsə, borc alması vacib deyil. 

Məsələ: 570. Əgər bir kəs minnətsiz su ehsan (bəxşiş) etsə, gərək 

qəbul etsin. 

TƏYƏMMÜMÜN ÜÇÜNCÜ YERİ 

Məsələ: 571. Əgər bir kəs suyun işlədilməsinin canına zərər 

verəcəyindən, yaxud onu istifadə edəcəyi halda hər hansı bir xəstəlik və 

eybin vücuda gələcəyindən, yaxud xəstəliyinin uzanacağından, 

şiddətlənəcəyindən və ya çətinliklə müalicə olunacağından qorxsa, 

gərək təyəmmüm etsin. Amma əgər isti suyun ona zərəri olmasa, gərək 

isti su ilə dəstəmaz alsın və ya qüsl etsin. 

Məsələ: 572. Əgər zərərin baş verəcəyinə yəqin edib yaxud 

zərərdən qorxub təyəmmüm etsə və namazdan qabaq onun zərəri 

olmadığını başa düşsə, təyəmmümü batildir. Əgər namaz vaxtının 

keçməsindən sonra başa düşsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 573. Suyun zərərli olmamasını bilən bir şəxs qüsl edib, 

yaxud dəstəmaz alıb sonradan zərərli olduğunu başa düşsə, aldığı qüsl 

və dəstəmaz səhihdir. 

TƏYƏMMÜMÜN DÖRDÜNCÜ YERİ 

Məsələ: 574. Əgər insan suyu dəstəmaz və qüsl üçün sərf edəcəyi 

halda özü, əyalı, övladları, dostu və ona aid olan şəxslərin – nökər və ya 

külfət kimi – susuzluqdan öləcəklərindən, yaxud xəstələnəcəklərindən, 

yaxud da dözülməsi məşəqqətli olan qədər susayacaqlarından qorxsa, 

gərək dəstəmaz və qüsl əvəzindən təyəmmüm etsin. Həmçinin, at kimi, 

adətən yemək üçün başı kəsilməyən heyvanın susuzluqdan tələf 

olmasından qorxsa, gərək suyu ona verib təyəmmüm alsın, hətta 

heyvan onun özününkü olmasa da. Həmçinin, əgər, canının hifz 

olunması vacib olan bir kəs çox susuz olsa, belə ki, suyu ona 

verməyəcəyi halda tələf olacaqsa, (suyu ona verib təyəmmüm 

etməlidir). 
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Məsələ: 575. Əgər qüsl və dəstəmaz üçün olan pak sudan əlavə, 

özünün və ona aid olan şəxslərin içməsi miqdarında nəcis suyu da olsa, 

gərək pak suyu içmək üçün sərf etsin və təyəmmüm ilə namaz qılsın. 

Amma əgər suyu heyvana vermək istəsə, gərək nəcis suyu ona verib 

pak su ilə dəstəmaz və qüsl alsın. 

TƏYƏMMÜMÜN BEŞİNCİ YERİ 

Məsələ: 576. Bədəni, yaxud paltarı nəcis olan və az miqdarda suyu 

olan bir kəs əgər onunla dəstəmaz və qüsl alsa, bədənini və ya paltarını 

paklamaq üçün suyu qalmayacaqsa, gərək bədənini və paltarını suya 

çəkib təyəmmümlə namaz qılsın. Amma əgər təyəmmüm almaq üçün 

bir şeyi olmasa, gərək o suyu dəstəmaz və ya qüsl üçün istifadə edib, 

nəcis bədən və ya paltarla namaz qılsın. 

TƏYƏMMÜMÜN ALTINCI YERİ 

Məsələ: 577. Əgər istifadəsi haram olan su və ya qabdan başqa bir 

suyu və ya qabı olmazsa, məsələn; suyu, yaxud qabı qəsbi olsa və 

ondan başqa suyu və yaxud qabı olmasa, gərək dəstəmaz və qüsl 

əvəzinə təyəmmüm etsin. 

TƏYƏMMÜMÜN YEDDİNCİ YERİ 

Məsələ: 578. Əgər vaxt çox az olsa, belə ki, dəstəmaz, yaxud qüsl 

alacağı təqdirdə namazın hamısı, yaxud bir miqdarı namazın vaxtından 

sonra qılınacaqsa (qəza olacaqsa), gərək təyəmmüm etsin. 

Məsələ: 579. Əgər qəsdən namazı çox tə’xirə salsa və qüsl, yaxud 

dəstəmaz üçün vaxt olmasa, günah etmişdir, amma onun namazı 

təyəmmümlə səhihdir, baxmayaraq ki, tə’kidli ehtiyat budur ki, o 

namazın qəzasını qılsın. 

Məsələ: 580. Dəstəmaz və ya qüsl alacağı təqdirdə namaz üçün 

vaxt qalıb-qalmayacağında şəkk edən bir kəs gərək dəstəmaz alsın və 

ya qüsl etsin. 

Məsələ: 581. Vaxtın az olması səbəbi ilə təyəmmüm alan bir kəsin 

namazdan sonra, ixtiyarında olan su əlindən çıxsa, öz təyəmmümünü 

pozmamış olsa belə, bu halda namazdan sonra dəstəmaz almaq üçün 

vaxt olsa, amma dəstəmaz almasa, gərək yenidən təyəmmüm etsin. 

Məsələ: 582. İxtiyarında su olan bir şəxs vaxtın az olması səbəbi ilə 

təyəmmüm alıb namaza başlasa və namaz əsnasında ixtiyarında olan su 

əlindən çıxsa, sonrakı namazlar üçün həmin təyəmmümlə namaz qıla 

bilər. 
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Məsələ: 583. Əgər insanın dəstəmaz və ya qüsl alıb namazı, iqamə, 

qunut və s. kimi müstəhəb əməlləri yerinə yetirmədən qılmağa vaxtı 

varsa, gərək qüsl edib, yaxud dəstəmaz alıb namazı, onun müstəhəb 

əməllərini yerinə yetirmədən qılsın. Hətta əgər surəni oxumaq üçün də 

vaxt olmasa, gərək qüsl edib, yaxud dəstəmaz alıb namazı surəsiz 

qılsın. 

ÜZƏRİNƏ TƏYƏMMÜM ETMƏYİN SƏHİH OLDUĞU 

ŞEYLƏR 

Məsələ: 584. Mümkün olan vaxta qədər gərək pak torpağa 

təyəmmüm edilsin. Əgər torpaq olmasa, çınqıla, quma, kəsəyə, daşa 

təyəmmüm etmək olar, bu şərtlə ki, təyəmmüm vaxtı onların əllərə toz 

otursun. 

Məsələ: 585. Əgər torpaq, qum, kəsək və daş tapılmasa, gərək 

paltar, palaz, xalça və bu kimi şeylərin üstündə olan tozlara təyəmmüm 

edilsin. Əgər toz paltarın və xalça-palazın laylarında olsa, onlara 

təyəmmüm səhih deyildir; yalnız o halda səhih olar ki, əvvəlcə 

çırpsınlar, silkələsinlər ki, üstləri tozlu olsun, sonra təyəmmüm edilsin. 

Əgər toz tapılmasa, gərək palçığa təyəmmüm edilsin, o da tapılmasa, 

ehtiyat-vacibə görə namazı təyəmmümsüz qılsın və ehtiyata əsasən, 

sonra qəzasını yerinə yetirsin. 

Məsələ: 586. Əgər palaz-paltar və bu kimi şeyləri çırpmaqla torpaq 

əldə etmək mümkün olarsa, bu halda torpağın varlığı ilə toza 

təyəmmüm etmək batildir. Habelə əgər palçığı qurudub torpaq əldə 

etmək mümkün olarsa, bu halda palçığa edilən təyəmmüm batildir. 

Məsələ: 587. Suyu olmayan bir kəsin ixtiyarında qar və ya buz olsa, 

gərək mümkün olan surətdə onu əridib su etsin, onunla dəstəmaz və ya 

qüsl alsın. Amma əgər mümkün olmasa və təyəmmümün səhih olduğu 

şeyləri də olmasa, ehtiyat-vacib budur ki, namazı dəstəmazsız və 

təyəmmümsüz qılsın, ehtiyat-vacibə görə sonradan qəzasını etsin. 

Məsələ: 588. Əgər torpağa və quma təyəmmümün batil olduğu 

şeylər – saman kimi – qarışsa, ona təyəmmüm etmək olmaz. Amma 

həmin qarışıq çox az olub torpaqda və ya qumda aradan getmiş hesab 

olunsa, o torpağa və quma təyəmmüm etmək səhihdir. 

Məsələ: 589. Təyəmmüm etmək üçün bir şeyi olmazsa, imkan 

daxilində gərək (pulla) almaq və bu kimi yollarla əldə etsin. 

Məsələ: 590. Üstünə təyəmmüm edilən şey gərək pak olsun. Əgər 

təyəmmümün səhih olduğu pak bir şeyi olmazsa, ehtiyat-vacib budur 

ki, namazı təyəmmümsüz qılsın, amma gərək qəzasını yerinə yetirsin. 
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Məsələ: 591. Əgər bir şeyə təyəmmümün səhih olduğunu yəqin 

etdikdən sonra təyəmmüm etsə və sonradan, həmin şeyə təyəmmümün 

batil olduğunu başa düşsə, o təyəmmümlə qıldığı namazları gərək 

yenidən qılsın. 

Məsələ: 592. Üstünə təyəmmüm edilən şey gərək qəsbi olmasın. 

Məsələ: 593. Əgər təyəmmüm aldığı yerin qəsbi olmasını bilməsə 

və ya unutsa – hətta unudan şəxsin özü qəsb edən olsa da, onun 

təyəmmümü səhihdir. 

Məsələ: 594. Bir kəs qəsbi yerdə həbsdə olsa, əgər o yerin suyu və 

torpağı qəsbi olarsa, ehtiyatən təyəmmümlə namaz qılsın. 

Məsələ: 595. Vacibdir ki, üstünə təyəmmüm edilən şeyin tozu 

olsun ki, əllərdə qalsın. 

Məsələ: 596. Təyəmmümdə dörd şey vacibdir: 1-Niyyət; 2-İki əlin 

içini birlikdə təyəmmümün səhih olduğu şeyə vurmaq; 3-Hər iki əlin 

içini birlikdə alnın hər yerinə və onun iki tərəfinə: başın tük göyərən 

yerindən qaşlara və burunun üst tərəfinə qədər çəkmək. Ehtiyat-vacibə 

görə gərək əllər qaşların da üstünə çəkilsin. 4-Sol əlin içini bütünlükdə 

sağ əlin üstünün hər yerinə və ondan sonra sağ əlin içini bütünlükdə sol 

əlin üstünə çəkmək. 

Məsələ: 597. Dəstəmaz və qüsl əvəzindən olan təyəmmümdə bir 

dəfə əlləri yerə vurub alına və əllərin arxasına çəksin, bir dəfə də yerə 

vurub təkcə əllərin arxasına çəksin.  

TƏYƏMMÜMÜN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 598. Əgər alnın və ya əllərin üstünün kiçik bir yerinə belə 

məsh etməsə təyəmmüm batildir – istər qəsdən, istərsə də məsələni 

bilməməzlik və ya unutqanlıq üzündən olsun. Amma həddindən artıq 

da diqqət etmək lazım deyil: Belə ki, “alnının və əllərinin üstünün hər 

yerinə məsh çəkibdir” - desələr, kifayətdir. 

Məsələ: 599. Əllərin üstünün hamısına məsh etməsini yəqin etmək 

üçün gərək biləkdən bir az yuxarı da məsh etsin, amma barmaqların 

arasına məsh etmək lazım deyil. 

Məsələ: 600. Alın və əllərin üstünü, gərək yuxarıdan-aşağıya məsh 

etsin, onun işlərini bir-birinin ardınca (fasiləsiz) yerinə yetirsin. Əgər 

onların arasında çox fasilə salsa və “təyəmmüm alır”,-deyilməsə, 

təyəmmümü batildir. 
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Məsələ: 601. Niyyət edən zaman əgər ona bir təyəmmüm vacib 

olsa, sadəcə təyəmmüm niyyəti kifayətdir. Əgər ona bir neçə 

təyəmmüm vacib olsa, gərək dəstəmaz, yoxsa qüsl əvəzindən olmasını; 

və əgər qüsl əvəzindən olarsa, hansı qüsl əvəzindən olduğunu müəyyən 

etsin. Əgər səhvən dəstəmaz əvəzindən olan təyəmmümü qüsl 

əvəzindən olan təyəmmüm, yaxud qüsl əvəzindən olan təyəmmümün 

yerinə dəstəmaz əvəzindən olan təyəmmüm kimi niyyət etsə, yaxud 

misal üçün, cənabət qüslü əvəzindən olan təyəmmümdə məss-meyit 

qüslü əvəzindən olan təyəmmüm niyyət etsə, ehtiyat-vacibə görə gərək 

yenidən (tə’yin etməklə) təyəmmüm alsın. 

Məsələ: 602. Təyəmmümdə gərək alın, əllərin içi və üstü pak olsun. 

Əgər əllərin içi nəcis olsa və onu suya çəkmək mümkün olmasa, gərək 

elə nəcis əllə təyəmmüm etsin. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, bundan 

əlavə, əllərin üstünü də təyəmmümün səhih olduğu şeylərə vursun, 

əllərinə və alnına çəksin. 

Məsələ: 603. İnsan gərək təyəmmüm üçün əlindəki üzüyü çıxartsın, 

əgər alnında, əllərinin üstündə, yaxud içində bir maneə olsa, məsələn; 

bir şey yapışmış olsa, gərək aradan qaldırsın. 

Məsələ: 604. Əgər alın, yaxud əllərin üstü yara olsa və onun üstünə 

bağlanan parça və ya başqa şeyi aça bilməsə, gərək əli onun (parçanın) 

üstünə çəksin. Həmçinin, əgər əlin içi yara olsa və ona bağlanan parça 

və bu kimi şeyləri aça bilməsə, gərək əli həmin parça ilə təyəmmümün 

səhih olduğu şeyin üstünə vurub alına və əllərin üstünə çəksin və 

ehtiyat üçün əllərin üstünü təyəmmümün səhih olduğu şeyə vurub 

təyəmmüm etsin. 

Məsələ: 605. Əgər alında, əllərin içində və üstündə maneə olmasına 

ehtimal versə, bu halda həmin ehtimal camaatın nəzərində yerli ehtimal 

olsa, gərək axtarış aparsın ki, maneə olmamasına dair yəqin, yaxud 

xatircəmlik tapsın. 

Məsələ: 606. Əgər insan vəzifəsi təyəmmüm olan halda təyəmmüm 

ala bilməsə, gərək başqasını naib tutsun. Naib olan şəxs gərək onun öz 

əlləri ilə təyəmmüm etdirsin. Əgər bu mümkün olmasa, gərək naib öz 

əllərini təyəmmümün səhih olduğu şeylərə vurub onun alnına və 

əllərinin üstünə çəksin. 

Məsələ: 607. Əgər sol ələ məsh etdikdən sonra, təyəmmümü 

düzgün edib-etməməsində şəkk etsə, təyəmmümü səhihdir. 

Məsələ: 608. Vəzifəsi təyəmmüm etmək olan bir kəs ehtiyat-vacibə 

görə gərək namaz vaxtı daxil olmamışdan qabaq, namaz üçün 

təyəmmüm etməsin. Amma əgər başqa bir vacib, yaxud müstəhəb iş 
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üçün təyəmmüm etsə və namaz vaxtına qədər həmin üzrü yerində qalsa 

və su tapacağından ümidsiz olsa, o təyəmmümlə namaz qıla bilər. 

Məsələ: 609. Vəzifəsi təyəmmüm olan bir kəs, namaz vaxtının 

axırına qədər üzrünün qalacağını bilsə, vaxt geniş olan zaman 

təyəmmümlə namaz qıla bilər. Amma vaxtın axırına qədər üzrünün 

aradan qalxacağını bilsə, yaxud buna üqəlai bir ehtimal versə, gərək 

gözləyib, dəstəmaz və ya qüsllə namaz qılsın. 

Məsələ: 610. Ehtiyatən cəbirə qüslü və təyəmmüm almalı olan kəs, 

məsələn: kürəyində yara olan bir kəs əgər qüsl və təyəmmümdən sonra 

namaz qılsa və namazdan sonra ondan kiçik hədəs baş versə, məsələn; 

bövl etsə, gərək sonrakı namazlar üçün dəstəmaz alsın. Yaxşı olar ki, 

təyəmmüm də etsin. 

Məsələ: 611. Əgər su olmamağı, yaxud başqa səbəblərə görə 

təyəmmüm etsə, üzrü aradan qalxdıqdan sonra təyəmmümü batil olur. 

Məsələ: 612. Dəstəmazı batil edən şeylər onun əvəzindən olan 

təyəmmümü də batil edir; qüslü batil edən şeylər, onun əvəzindən olan 

təyəmmümü də batil edir. 

Məsələ: 613. Qüsl edə bilməyən bir kəsə bir neçə qüsl vacib olarsa, 

hamısının əvəzindən bir təyəmmüm kifayətdir. Ehtiyat-müstəhəb budur 

ki, onların hər birinin əvəzindən bir təyəmmüm etsin. 

Məsələ: 614. Qüsl edə bilməyən bir kəs qüsl edilməsi vacib olan bir 

iş görmək istəsə, gərək qüsl əvəzindən təyəmmüm etsin. Əgər bir kəs 

dəstəmaz ala bilməsə və dəstəmazın vacib olduğu hər hansı iş görmək 

istəsə, gərək dəstəmaz əvəzindən təyəmmüm alsın. 

Məsələ: 615. Əgər cənabət qüslü əvəzindən təyəmmüm etsə, namaz 

üçün dəstəmaz alması lazım deyil. Amma əgər sair qüsllərin əvəzindən 

təyəmmüm etsə, gərək (namaz üçün) dəstəmaz alsın. Əgər dəstəmaz ala 

bilməsə, gərək dəstəmazın əvəzindən də başqa bir təyəmmüm alsın. 

Məsələ: 616. Əgər qüsl əvəzindən təyəmmüm etdikdən sonra 

dəstəmazı batil edən bir iş qarşıya çıxsa, bu halda sonrakı namazlar 

üçün qüsl edə bilməsə, gərək dəstəmaz alsın; əgər dəstəmaz da ala 

bilmirsə, gərək onun əvəzindən təyəmmüm etsin. 

Məsələ: 617. Vəzifəsi təyəmmüm olan bir kəs, müəyyən bir iş üçün 

təyəmmüm etsə, təyəmmümü və üzrü yerində qalan vaxta qədər 

dəstəmaz, yaxud qüsl ilə yerinə yetirilməli olan işləri görə bilər. Amma 

əgər üzrü vaxtın az olması imişsə, yaxud su olduğu halda meyit namazı, 

yaxud yatmaq üçün təyəmmüm etmişsə, yalnız təyəmmüm etdiyi 

həmin işləri görə bilər. 
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NAMAZIN HÖKMLƏRİ 

Namaz – dini əməllərin ən mühümüdür ki, əgər Allah-taalanın 

dərgahında qəbul olunsa, sair ibadətlər də qəbul olunar; yox əgər qəbul 

olunmazsa sair əməllər də qəbul olunmaz. İnsan gündə beş dəfə çayda 

çimərsə, bədəni çirkdən təmizləndiyi kimi, beşlik təşkil edən namazlar 

da insanı günahlardan təmizləyir.  

Daha yaxşı olar ki, insan namazı vaxtın əvvəlində qılsın. Hər kəs 

namazı kiçik (əhəmiyyətsiz) və yüngül saysa, namaz qılmayanlar 

kimidir. Peyğəmbəri Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) buyurub: 

“Namaza əhəmiyyət verməyən və onu yüngül sayan kəs axirət əzabına 

layiqdir.” 

Günlərin birində Həzrəti Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) 

məsciddə idi. Bir kişi məscidə daxil olub namaza başladı, amma rüku 

və səcdələrini layiqincə, kamil yerinə yetirmədi. Həzrət buyurdu: 

“Əgər bu kişi, namazı belə olan halda dünyadan getsə, mənim dinimdə 

dünyadan getməyib.” 

Deməli, insan gərək diqqətli olsun, namazı əlüstü və tə’cili halda 

qılmasın. Namaz halında Allahı yad etsin, xüzu, xüşu və vüqarlı olsun. 

Kiminlə danışdığına diqqət yetirsin. Özünü Allahın böyüklüyü və 

əzəməti qarşısında çox zəlil və əhəmiyyətsiz görsün.  

VACİB NAMAZLAR 

Vacib namazlar altıdır: 1-gündəlik namazlar, 2-ayət namazı, 3-

meyit namazı, 4-Allah Evinin vacib təvaf namazı, 5-atanın və ehtiyat-

vacibə görə ananın böyük oğula vacib olan qəza namazı, 6-icarə, nəzir, 

and, əhd vasitəsi ilə vacib olan namaz.  

GÜNDƏLİK VACİB NAMAZLAR 

Gündəlik vacib namazlar beşdir: zöhr və əsr – hər biri dörd rəkətdir, 

məğrib – üç rəkət, işa – dörd rəkət, sübh – iki rəkət. 

Məsələ: 618. Səfərdə dörd rəkətli namazlar gələcəkdə deyiləcək 

şərtlərlə gərək iki rəkət qılınsın. 
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ZÖHR VƏ ƏSR NAMAZLARININ VAXTI 

Məsələ: 619. Əgər çubuq və bu kimi şeyi düz yerə (şaquli vəziy-

yətdə) batırsalar, sübh günəş çıxanda onun kölgəsi günbatan tərəfə 

düşür. Günəş yuxarı qalxdıqca, onun kölgəsi azalır. Kölgə azalıb ən 

axır (minimum) həddə çatıb və günçıxan tərəfə keçdiyi vaxt şər’i 

zöhrün əvvəli olur.
1
 Amma Məkkə kimi bə’zi şəhərlərdə bə’zən zöhr 

olanda çubuğun kölgəsi tamamilə yox olur. Kölgə yenidən görünməyə 

başlayanda zöhr olması mə’lum olur 

Məsələ: 620. Zöhrü müəyyən etmək üçün yerə batırılan çubuq və 

bu kimi şeylərə “şaxis” deyilir. 

Məsələ: 621. Zöhr və əsr namazlarının hər birinin məxsus və 

müştərək vaxtları vardır. Zöhr namazının məxsus vaxtı zöhrün 

əvvəlindən, zöhr namazı qılınan vaxt qədər keçənə qədərdir. Əsr 

namazının məxsus vaxtı isə məğribə, əsr namazı qılmaq miqdarında 

vaxt qalandadır ki, əgər bir kəs bu vaxta qədər zöhr namazını qılmasa, 

qəza olur və gərək əsr namazını qılsın. Zöhr namazının məxsus vaxtı ilə 

əsr namazının məxsus vaxtı arasında olan vaxt bu iki namazın müştərək 

vaxtıdır. Əgər bir kəs zöhrün məxsus vaxtında əsr namazını və ya əsrin 

məxsus vaxtında zöhr namazını qılsa, hər iki halda onun namazı 

batildir. 

Məsələ: 622. Əgər zöhr namazını qılmazdan əvvəl səhvən əsr 

namazına başlasa və namaz əsnasında səhvini başa düşsə, bu halda əgər 

müştərək vaxtdadırsa, gərək niyyəti zöhr namazına döndərsin. Yə’ni 

niyyət etsin ki, bu vaxta qədər qılmış olduğu, hal-hazırda qıldığı və 

bundan sonra qılacaqları – hamısı zöhr olsun. Namazı qurtarandan 

sonra isə əsr namazını qılsın. Amma əgər zöhr namazının məxsus 

vaxtında olsa, bu halda əgər öz səhvini məxsus vaxtda xatırlasa, namazı 

batildir; əgər müştərək vaxtda səhvini xatırlasa, zöhrə məxsus olan 

vaxtda başlamış olsa da belə, gərək niyyəti zöhrə döndərsin, namazı 

qurtarsın və sonra əsr namazını qılsın. 

Məsələ: 623. Bir kəs məsələn, əsr namazı niyyəti ilə namaza 

başlayıb namaz əsnasında zöhrü qıldığını xəyal etsə və namazın bir 

qədərini həmin xəyalla qılıb namaz qurtarmazdan əvvəl namazının əsr 

namazı olduğunu və əvvəldə də əsr namazını qılmağı qəsd etdiyini 

xatırlasa, onun namazı səhihdir. Bu məsələdə namaz əsnasında olmaqla 

namazı qurtarmaqdan sonra arasında fərq yoxdur. 

                                                 
1

 Şər’i zöhr ilin bə’zi vaxtlarında saat 12-dən bir neçə dəqiqə qabaq və bə’zən də 

saat 12-dən bir neçə dəqiqə sonra olur. 
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Məsələ: 624. Cümə günündə insan zöhr namazının yerinə iki rəkət 

cümə namazı qıla bilər. 

Məsələ: 625. Ehtiyat-vacib budur ki, cümə namazını camaat 

arasında “zöhrün əvvəli” deyilən vaxtdan sonraya tə’xir salmasınlar. 

Əgər zöhrün əvvəlindən tə’xirə düşsə, cümə namazının yerinə zöhr 

namazını qılsın. 

MƏĞRİB VƏ İŞA NAMAZLARININ VAXTI 

Məsələ: 626. Məğrib o vaxtdır ki, gün batandan sonra məşriq 

(günçıxan) tərəfdən zahir olan qızartı aradan getmiş olsun. 

Məsələ: 627. Məğrib və işa namazlarının hər birinin həm məxsus, 

həm də müştərək vaxtları vardır. Məğrib namazının məxsus vaxtı 

məğribin əvvəlindən üç rəkət namaz qılmaq qədər vaxt keçənə 

qədərdir. Əgər bir kəs məsələn, səfərdə olsa və işa namazının hamısını 

(iki rəkəti) səhvən bu vaxtda qılsa, namazı batildir. İşa namazının da 

məxsus vaxtı budur ki, gecə yarısına işa namazını qılmaq qədərində 

vaxt qalmış olsun. Əgər bir kəs bu vaxta qədər məğrib namazını 

qılmasa, gərək əvvəlcə işa, sonra isə məğrib namazını (qəzasını) qılsın. 

Məğrib namazının məxsus vaxtı ilə işa namazının məxsus vaxtları 

arasındakı vaxt bu iki namazın müştərək vaxtıdır. 

Məsələ: 628. Əgər bir kəs müştərək vaxtda səhvən işa namazını 

məğrib namazından əvvəl qılsa və namazdan sonra (bunu) xatərlasa, 

namazı səhihdir və gərək ondan sonra məğrib namazını qılsın. 

Məsələ: 629. Əgər məğrib namazını qılmamışdan əvvəl səhvən işa 

namazına başlasa və namaz əsnasında səhvini başa düşsə, dördüncü 

rəkətin rükusuna getməmişdirsə, gərək niyyətini məğrib namazına 

döndərib namazı qurtarsın, sonra da işa namazını qılsın. Əgər dördüncü 

rəkətin rükusuna getmiş olsa, gərək işa namazını tamamlasın, sonra 

məğrib namazını qılsın. 

Məsələ: 630. İşa namazının axır vaxtı – gecə yarısıdır. Ehtiyat-

vacib budur ki, məğrib, işa namazlarında və s. gecəni, qürubun 

əvvəlindən sübh azanına qədər hesab etsin; gecə namazı və bu kimi 

işlər üçün də günəş çıxan vaxta qədər hesab etsin.
1
 

                                                 
1

 Buna əsasən, şər’i zöhrdən təqribən 11 saat 15 dəqiqə keçəndə məğrib və işa 

namazlarının axır vaxtıdır. 
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Məsələ: 631. Əgər günah üzündən, yaxud müəyyən üzrlü səbəb ilə 

məğrib, yaxud işa namazını gecə yarısına qədər qılmasa, ehtiyat-vacibə 

görə gərək sübh azanından qabaq əda və qəza niyyəti etmədən qılsın. 

SÜBH NAMAZININ VAXTI 

Məsələ: 632. Sübh azanına yaxın vaxtlarda günçıxan tərəfdən bir 

ağartı yuxarıya tərəf hərəkət edir ki, buna “birinci fəcr” deyilir. Bu ağlıq 

genişlənib yayılsa, buna “ikinci fəcr” deyilir ki, sübh namazının əvvəl 

vaxtıdır. Sübh namazının axır vaxtı isə günəşin çıxdığı vaxtdır. 

NAMAZ VAXTININ HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 633. İnsan vaxtın daxil olmasına yəqin edəndən, yaxud bir 

adil kişinin vaxtın daxil olmasını xəbər verməsindən və ya insanın özü 

vaxtın daxil olmasına xatircəm olandan sonra namaza başlaya bilər. 

Məsələ: 634. Xüsusi üzrlər, o cümlədən, kor, zindanda olan və bu 

kimi şəxslər ehtiyat-vacibə görə nə qədər ki, vaxtın daxil olmasını 

xatircəm deyillər, gərək namaza başlamasınlar. Amma əgər, üzrlər 

ümumi olsa – göydə bulud, toz-duman və bu kimi hamının yəqin 

etməsinə mane olan səbəblə namazın əvvəl vaxtında vaxtın daxil 

olmasına yəqin edə bilməsə, bu halda vaxtın daxil olduğuna güclü 

gümanı olsa, namaza başlaya bilər. 

Məsələ: 635. Əgər bir nəfər adil kişi vaxtın daxil olmasını xəbər 

versə, yaxud insan namaz vaxtının daxil olduğunu yəqin edib namaza 

başlasa və namaz əsnasında hələ vaxtın daxil olmadığını başa düşsə; 

həmçinin, əgər namazdan sonra, namazın hamısını vaxtından qabaq 

qıldığını başa düşsə, namazı batildir. Amma əgər namaz əsnasında 

vaxtın daxil olduğunu başa düşsə, yaxud namazdan sonra başa düşsə ki, 

namaz əsnasında vaxt daxil olub, namazı səhihdir. 

Məsələ: 636. Əgər vaxtın daxil olmasını yəqin edib namaza başlasa 

və namaz əsnasında yenidən vaxtın daxil olub-olmamasında şəkk etsə, 

namazı batildir. Amma namaz əsnasında vaxtın daxil olmasına yəqin 

edib, qıldığı miqdarın vaxt daxilində olub-olmamasında şəkk etsə, 

namazı səhihdir. 

Məsələ: 637. Bir kəsin bir rəkət namaz qılmaq miqdarında vaxtı 

olsa, gərək namazı əda niyyəti ilə qılsın. Amma gərək namazı qəsdən 

bu vaxta qədər tə’xirə salmasın. 

Məsələ: 638. Əgər insanın müəyyən üzrü olsa və namazı əvvəl 

vaxtda qılmaq istəsə, məsələn təyəmmümlə və ya nəcis paltarla 
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qılmağa məcbur olsa, bu halda əgər üzrünün vaxtın axırına qədər 

qalacağına yəqin etsə və ya xatircəm olsa, namazı əvvəl vaxtda qıla 

bilər. Amma əgər üzrünün namaz vaxtı qurtarmazdan qabaq aradan 

qalxacağına yəqin etsə və ya xatircəm olsa, gərək gözləsin. Əgər iki 

tərəfdən (üzrün aradan qalxması və qalxmaması) heç biri aydın olmasa, 

ehtiyat-vacib budur ki, vəziyyətin aydınlaşmasına qədər gözləsin.  

Məsələ: 639. Oruc və namaz üçün sübh namazının vaxtı aylı 

gecələrlə qeyrisində eynidir. Me’yar da şəfəq nurunun üfüqdə zahir 

olmasıdır, hətta aylı olmaq və sair səbəblərdən görünməsə də belə. 

Sübh namazının vaxtı birinci fəcrin açılmasından başlanır və gün 

çıxana qədər davam edir. Sadiq fəcr sübhün ağlığıdır ki, üfüqdə yayılır.  

TƏRTİBLƏ QILINMALI OLAN NAMAZLAR 

Məsələ: 640. İnsan gərək əsr namazını zöhrdən, işa namazını isə 

məğribdən sonra qılsın. Əgər qəsdən əsr namazını zöhrdən və işa 

namazını məğribdən əvvəl qılsa, batildir. 

Məsələ: 641. Əgər zöhr niyyəti ilə namaza başlasa və namaz 

əsnasında, zöhr namazını qıldığı yadına düşsə, niyyəti əsrə döndərə 

bilməz; gərək o namazı pozub əsr namazını qılsın. Habelə, məğrib və 

işa namazında da bu qayda ilədir. Amma əgər əsr namazını niyyət etsə 

və sonra başa düşsə ki, zöhrü qılmayıb, namazın hansı yerində olsa 

belə, niyyətini zöhrə döndərə bilər. Həmçinin, əgər işa namazını 

qılmağa başlasa və məğrib namazını qılmadığı yadına düşsə, bu halda 

əgər dördüncü rəkətin rükusundan əvvəl olsa, niyyəti döndərsin; yox 

əgər dördüncü rəkətin rükusundan sonradırsa, namazı işa niyyəti ilə 

tamamlasın və sonra məğrib namazını qılsın, işa namazını da ehtiyatən 

yenidən qılsın. 

Məsələ: 642. Əgər əsr namazı əsnasında, zöhrü qılıb-qılmaması 

barədə şəkk etsə, gərək niyyəti zöhrə döndərsin. Amma vaxt çox az 

olsa, belə ki, namazı qurtarandan sonra məğrib çatacaqsa, gərək namazı 

əsr niyyəti ilə qurtarıb sonra zöhrün qəzasını qılsın. 

Məsələ: 643. Əgər işa namazının dördüncü rəkətinin rükusuna 

getməmişdən əvvəl, məğrib namazını qılıb-qılmaması barədə şəkk etsə, 

bu halda vaxt çox az olsa, belə ki, namazı qurtarandan sonra gecə yarısı 

olacaqsa, gərək namazı işa namazı niyyəti ilə tamamlasın. Amma əgər 

vaxtı çox olsa, gərək niyyəti məğribə döndərsin, namazı üç rəkətlə 

qurtarıb sonra işa namazını qılsın. 

Məsələ: 644. Əgər işa namazında dördüncü rəkətin rükusuna 

çatandan sonra məğrib namazını qılıb-qılmaması barədə şəkk etsə, 
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gərək namazı qurtarıb sonra məğrib namazını qılsın və ehtiyatən işanı 

yenidən qılsın. Amma əgər bu şəkk işa namazının məxsus vaxtında 

olsa, məğrib namazını qılmaq lazım deyil. 

Məsələ: 645. Əgər insan qıldığı namazı ehtiyatən yenidən qılsa və 

namaz əsnasında yadına düşsə ki, ondan qabaq qılmalı olduğu namazı 

qılmayıb, niyyəti həmin namaza döndərə bilməz. Məsələn; əsr 

namazını ehtiyatən qıldığı vaxtda yadına düşsə ki. zöhr namazını 

qılmayıb, niyyəti zöhrə döndərə bilməz. 

Məsələ: 646. Niyyəti qəza namazından əda namazına, müstəhəbdən 

vacibə döndərmək caiz deyil. 

Məsələ: 647. Əgər əda namazının vaxtı çox olsa, insan namaz 

əsnasında niyyətini qəzaya döndərə bilər. Amma gərək niyyəti qəza 

namazına döndərmək mümkün olsun, məsələn; zöhr namazını qılmağa 

məşğul olsa, niyyəti o vaxt sübhün qəzasına döndərə bilər ki, üçüncü 

rəkətin rükusuna daxil olmamış olsun. 

MÜSTƏHƏB NAMAZLAR 

Məsələ: 648. Müstəhəb namazlar çoxdur, onlara “nafilə” deyilir. 

Müstəhəb namazlar arasında gecə-gündüz namazlarının nafilələrini 

qılmağa daha çox tövsiyə olunubdur. Onlar cümə günü istisna olmaqla 

34 rəkətdən ibarətdir ki, səkkiz rəkəti zöhrün, səkkiz rəkəti əsrin, dörd 

rəkəti məğribin, iki rəkəti işanın, on bir rəkəti gecə namazının və iki 

rəkəti sübh namazının nafiləsidir. İşa namazının nafiləsi ehtiyat-vacibə 

görə oturan halda qılınmalı olduğuna görə, bir rəkət hesab olunur. 

Amma cümə günündə zöhr və əsrin on altı rəkət nafiləsinə dörd rəkət də 

artırılır. 

Məsələ: 649. Gecə namazının on bir rəkət nafiləsindən səkkizi gecə 

namazı, iki rəkəti şəf’ namazı, bir rəkəti də vətr namazı niyyəti ilə 

qılınır. Gecə namazının kamil qayda-qanunları dua kitablarında 

deyilmişdir. 

Məsələ: 650. Nafilə namazlarını oturan halda qılmaq olar. Amma 

daha yaxşı olar ki, iki rəkət oturan halda qılınan nafilə namazı bir rəkət 

hesab olunsun. Məsələn; zöhr namazının səkkiz rəkət nafiləsini oturan 

halda qılmaq istəyən şəxs, yaxşı olar ki, on altı rəkət qılsın. Əgər vətr 

namazını oturan yerdə qılsa, oturan halda iki dənə bir rəkətli namaz 

qılmalıdır. 

Məsələ: 651. Zöhr və əsrin nafiləsi səfərdə gərək qılınmasın. 

Amma işanın nafiləsini, “bəlkə, Allahın istədiyidir” niyyəti ilə qılmaq 

olar. 
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GÜNDƏLİK NAFİLƏ NAMAZLARININ VAXTLARI 

Məsələ: 652. Zöhr namazının nafiləsi zöhr namazından əvvəl 

qılınır, onun vaxtı isə zöhrün əvvəlindən başlayır, zöhrdən sonra 

şaxisdə əmələ gələn kölgənin o şaxisin uzunluğunun yeddidə ikisi 

qədər keçəndədir. Məsələn; əgər şaxisin uzunluğu 7 qarış olsa, bu halda 

zöhrdən sonra şaxisin kölgəsinin uzunluğu 2 qarışa çatanda, zöhrün 

nafiləsinin axırıncı vaxtıdır. 

Məsələ: 653. Əsr namazının nafiləsi əsrdən əvvəl qılınır. Onun 

vaxtı isə şaxisin zöhrdən sonra əmələ gələn kölgəsinin şaxisin 

uzunluğunun yeddidə dördünə qədər çatdığı vaxtdır. Əgər zöhrün, 

yaxud əsrin nafiləsini onlardan sonra qılmaq istəsə, yaxşı olar ki, 

zöhrün nafiləsini zöhrdən, əsrin nafiləsini də əsrdən sonra qılsın və 

ehtiyat-vacibə görə əda və qəza niyyəti də etməsin. 

Məsələ: 654. Məğribin nafiləsinin vaxtı məğrib namazı tamam 

olandan sonra başlayır, məğribdən sonra günbatan tərəfdə əmələ gələn 

qızartının aradan getdiyi vaxta qədər davam edir. 

Məsələ: 655. İşa namazının nafiləsinin vaxtı işa namazı 

qurtarandan başlayır, gecə yarısına qədər davam edir. Daha yaxşı olar 

ki, işa namazından sonra dərhal qılınsın. 

Məsələ: 656. Sübhün nafiləsi sübh namazından qabaq qılınır və 

onun vaxtı, gecə yarısından on bir rəkətlik namaz qılmaq qədər vaxt 

keçənə qədərdir. Amma ehtiyat budur ki, birinci fəcrdən əvvəl 

qılınmasın; amma əgər gecə namazı nafiləsindən sonra dərhal qılınsa, 

bu halda maneəsi yoxdur. 

Məsələ: 657. Gecə nafiləsinin vaxtı gecə yarısından sübh namazına 

qədərdir. Daha yaxşı olar ki, sübh namazına yaxın vaxtlarda qılınsın. 

Məsələ: 658. Müsafir və gecə namazını gecə yarısından qabaq 

qılmaq çətin olan bir kəs, onu gecənin əvvəlində qıla bilər. 

ĞÜFEYLƏ NAMAZI 

Məsələ: 659. Müstəhəb namazlardan biri də məğrib və işa 

namazları arasında qılınan ğüfeylə namazıdır. Onun vaxtı, məğrib 

namazından sonra, məğrib tərəfdəki qızartı aradan gedənə qədərdir. O, 

iki rəkətdən ibarətdir ki, birinci rəkətdə Həmddən sonra surənin yerinə 

gərək bu ayə oxunsun: 
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ًبام غَ َذ ه بَ َا ذََْالن ونَ َو ذ ا َا لََّهَ  َ ا لَلَ َا نََْاتَ الظ ل مَ َف ََىادَ ف  نَ َن  ْقد ر ع ل ْيهَ َل نََْنَْا ََف ظ نَََّاض 

ََان كَ س ْبحَ َا ْنتَ  نَ َال م يَ   َ الظَم نَ َك ْنتَ َا ن   ب ْ نَ و َن ََّل هَ َاف اْست ج  ىَال كَ و ك ذَ َاْلغ م َ َم نَ َاهَ ي ْ َن  ْنج 

َاْلم ْؤم ن يَ 
“Və zənnuni iz zəhəbə muğazibən fəzənnə ən lən nəqdirə ələyhi 

fənada fizzulumati ən la ilahə illa ənt, subhanəkə inni kuntu 

minəzzalimin, fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl-ğəmmi və kəzalikə 

nuncil-mu’minin”. 

İkinci rəkətdə isə Həmddən sonra bu ayə oxunmalıdır: 

هَ  َو ر ق ةَ َم نََْت ْسق طَ َاو مَ َاْلب ْحرَ َوَ َاْلب  ر َ َف ََامَ َو ي  ْعل مَ َه وَ َا لََّاْعل م هَ ي َ َلَ َاْلغ ْيبَ َات حَ م فَ َو ع ْند 

ٍَ يَ َو لَ َر ْطبَ َو لَ َاْل ْرضَ َاتَ ط ل مَ َف ََح بَّةَ لَ َوَ َاي  ْعل م هَ َا ل َ  َم ب يَ َابَ ك تَ َف ََا ل َ َب 
“Və indəhu məfatihul-ğəybi la yə’ləmuha illa hu və yə’ləmu ma fil-

bərri vəl-bəhri və ma təsqutu min vərəqətin illa yə’ləmuha və la 

həbbətin fi zulumatil-ərzi və la rətbin və la yabisin illa fi kitabin 

mubin.” 

Qunutda isə deyilməlidir: 

أ ل كَ َا نَََّا للَّه مََّ  ِ ََاْلغ ْيبَ َات حَ ِب  فَ َا ْس َو آلَ َم  مَّدَ َع لىَ َت ص ل  ىَ َا نََْا ْنتَ َا لََّاي  ْعل م هَ َلَ َالَّت 

َاك ذَ َوَ َاك ذَ َب ََت  ْفع لَ َا نََْوَ َم  مَّدَ 
“Əllahummə inni əs’əlukə bi məfatihil-ğəybilləti la yə’ləmuha illa 

ənt, ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd və ən təf’ələ bi 

kəza və kəza”  

“Kəza və kəza” kəlmələrinin yerinə öz hacətlərini Allahdan istəyib 

sonra desin: 

َ َا ْنتَ َا للَّه مََّ ََو ل  َحَ َت  ْعل مَ َط ل ب تَ َع لىَ َاد رَ و اْلقَ َن ْعم ت  َو آلَ َم  مَّدَ َِب  ق َ َف ا ْسأ ل كَ َاج ت 

مَ َوَ َع ل ْيهَ َم  مَّدَ  ََاف ض يت  هَ َال م َ َالسَّال مَ َع ل ْيه  َل 
“Əllahummə əntə vəliyyu ni’məti, vəl-qadiru əla təlibəti, tə’ləmu 

hacəti, fəəs’əlukə bi həqqi Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, ələyhi və 

ələyhimussəlam ləmma qəzəytəha li.” 

QİBLƏNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 660. Əzəmətli Məkkə şəhərində yerləşən Kə’bə Evi 

qiblədir və namazı onunla üzbəüz durub qılmaq lazımdır. Amma 

oradan uzaqda olan şəxs, “üzü qibləyə namaz qılır” – deyiləcək şəkildə 

dursa, kifayətdir. Həmçinin, heyvan başının kəsilməsi kimi üzü qibləyə 

yerinə yetirilməli olan digər işlər də həmin qayda ilə. 
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Məsələ: 661. Oturan halda namaz qıla bilməyən bir kəs gərək 

namaz halında sağ böyrü üstə elə uzansın ki, bədəninin qabaq tərəfi üzü 

qibləyə olsun. Əgər (bu) mümkün olmasa, sol böyrü üstə elə uzansın ki, 

bədəninin qabaq tərəfi üzü qibləyə olsun; bu da mümkün olmasa, arxası 

üstə elə uzanmalıdır ki, ayaqlarının altı qibləyə tərəf olsun. 

Məsələ: 662. Ehtiyat namazı, unudulmuş səcdə və təşəhhüd və 

səcdeyi-səhvi də üzü qibləyə yerinə yetirmək lazımdır. 

Məsələ: 663. Müstəhəb namazı yol gedə-gedə və minikdə də 

qılmaq olar. Əgər insan bu iki halda müstəhəb namazı qılsa, üzü 

qibləyə olması vacib deyil. 

Məsələ: 664. Namaz qılmaq istəyən bir kəs gərək qibləni tapmaq 

üçün çalışsın ki, hansı tərəfdə olduğuna xatircəmlik tapsın. Hissi 

nişanələr üzündən şəhadət verən bir adil şahidin sözünə, yaxud elmi 

qaydalar üzündən qibləni tanıyan və e’timadlı (xatircəm) olan şəxsin 

sözünə əsasən əməl edə bilər. Əgər bunlar mümkün olmasa, 

müsəlmanların məscidinin mehrabı, onların qəbirləri və ya başqa 

yollarla hasil olan gümana əməl etsin. Hətta əgər elmi qaydalar 

üzündən qibləni tanıyan fasiq və ya kafirin dediyinə əsasən, qiblənin 

harada olmasına güman tapsa, kifayətdir. 

Məsələ: 665. Əgər qibləni tapmaq üçün vəsaiti olmasa, yaxud sə’y 

etməsinə baxmayaraq, gümanı heç bir tərəfə getməsə, bu halda namazın 

vaxtı çoxdursa, gərək dörd tərəfə dörd namaz qılsın; əgər dörd namaz 

qılmağa vaxtı yoxdursa, vaxtın çatacağı tərəflərə namaz qılsın. 

Məsələn; əgər təkcə bir namaz qılmaq qədərində vaxtı varsa, onda 

istədiyi hər tərəfə bir namaz qılsın. Əgər ibham (anlaşılmaz, namə’lum) 

halında qalsa, vaxtın xaric olmasından sonra ehtiyatən digər üç tərəfə 

də namaz qılsın. Gərək namazları elə qılsın ki, onlardan birinin qibləyə 

tərəf olduğuna yəqin etsin, yaxud əgər qiblədən meylli olubsa, qiblənin 

sağ və ya sol tərəfinə çatmamış olsun. 

Məsələ: 666. Qiblənin istiqamətinə yəqini olmayan bir kəs, 

namazdan başqa, üzü qibləyə yerinə yetirilməli olan sair işləri görmək, 

məs; heyvanın başını kəsmək, istəsə, gərək gümana əməl etsin. Əgər 

güman mümkün olmasa, heyvanın başının kəsilməsinin zəruri olduğu 

və onun əldən çıxmasından qorxu olan halda hər tərəfə yerinə yetirsə, 

səhihdir. 
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NAMAZDA BƏDƏNİN ÖRTÜLMƏSİ 

Məsələ: 667. Kişi gərək namaz halında – hətta əgər bir kəs onu 

görmürsə də – övrəteynini örtsün. Daha yaxşı olar ki, göbəkdən dizlərə 

qədər də örtsün. 

Məsələ: 668. Qadın namaz halında bədəninin hər yerini, hətta 

başını və saçlarını da örtməlidir. Amma üzünü, dəstəmazda yuyulan 

miqdarda, əllərini biləyə qədər, ayaqlarını bükülən yerə qədər– istər 

ayağın üstünü, istərsə də altını örtməsi lazım (vacib) deyil. Amma vacib 

miqdarın örtülməsinə yəqin etmək üçün gərək bir qədər üzünün ətrafını 

və əllərini biləkdən bir az aşağı hissəni də örtsün. 

Məsələ: 669. Əgər namaz əsnasında övrətinin açıq olduğunu başa 

düşsə, gərək dərhal örtsün. Əgər övrətini örtmək vaxt çox tutsa, ehtiyat-

vacib budur ki, namazı qurtarıb yenidən qılsın. Amma əgər namazdan 

sonra başa düşsə ki, namazda övrəti açıq imiş, namazı səhihdir. 

Məsələ: 670. Namaz qılmaq istəyən bir şəxs vaxtın axırına qədər 

özünü örtməyə bir şey tapacağına ehtimal verməsə, bu halda həyat 

yoldaşından başqa, müməyyiz bir adam onu görürsə, gərək oturan halda 

namaz qılsın və övərtini budlarının vasitəsi ilə örtsün. Amma əgər bir 

kəs onu görmürsə, ayaq üstə namaz qılsın və qabağını əlləri ilə örtsün. 

Hər iki halda rüku və səcdəni işarə ilə əncam versin və səcdə üçün 

başını bir qədər aşağıya gətirsin. 

NAMAZ QILANIN PALTARI 

Məsələ: 671. Namaz qılanın paltarında altı şərt vardır: 1-Pak olsun; 

2-Mübah olsun (qəsbi olmasın); 3-Ölü heyvan hissələrindən olmasın; 

4-Əti haram olan heyvanların hissələrindən olmasın; 5 və 6-Əgər 

namaz qılan kişidirsə, paltarı xalis ipəkdən və ya qızıldan toxunmuş 

olmasın.  

Bunların təfsilatı gələcək məsələlərdə bəyan olunacaq. 

BİRİNCİ ŞƏRT 

Məsələ: 672. Namaz qılanın paltarı gərək pak olsun; əgər bir kəs 

qəsdən nəcis paltar və ya bədənlə namaz qılsa, namazı batildir. 

Məsələ: 673. Əgər məsələni bilmədiyinə görə nəcis bir şeyin nəcis 

olmasını bilməsə, məsələn; nəcasət yeyən dəvənin tərinin nəcis 

olmasını bilməsə və onunla namaz qılsa, ehtiyat-lazıma görə namazı 

yenidən qılsın. 
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Məsələ: 674. Əgər (namazdan əvvəl) bədən və ya paltarının nəcis 

olmasını bilməyib namazdan sonra nəcis olmasını bilsə, namazı 

səhihdir. Amma əgər namaz əsnasında bilsə ki, bədəni və ya paltarı 

namazın əvvəlindən nəcis imiş, bu halda əgər vaxt çoxdursa, namazı 

pozub pak bədən və paltarla namaz qılsın. Əgər vaxt azdırsa, həmin 

vəziyyətdə namazı qılsın. Ehtiyat müstəhəb budur ki, vaxt qalmış olsa, 

namazı yenidən qılsın. 

Məsələ: 675. Əgər paltar və ya bədəninin nəcis olmasını unutsa və 

namaz əsnasında, yaxud ondan sonra yadına düşsə, gərək namazı 

yenidən qılsın; vaxtı keçmiş olsa, qəzasını etsin. 

Məsələ: 676. Əgər bir kəs namaza məşğul olsa və namaz əsnasında 

paltarı nəcis olsa, namazın hər hansı bir miqdarını nəcis halda 

qılmazdan əvvəl nəcis olmasını bilsə; yaxud bədən və ya paltarının 

nəcis olmasını başa düşüb həmin vaxt, yoxsa ondan əvvəl nəcis 

olmasında şəkk etsə, bu halda onu suya çəkmək, dəyişdirmək və ya 

çıxarmaq namazı pozmazsa, həmin vaxt onu suya çəksin, dəyişdirsin, 

sonra namazını davam etdirsin. Amma əgər (bunlar) mümkün olmasa, 

namazı pozsun, pak bədən və ya paltarla namaz qılsın. 

Məsələ: 677. Bir kəs namaz vaxtının az olduğu bir vaxtda namaz 

qılmağa məşğul olsa və namaz əsnasında bədəni nəcis olsa və namazın 

hər hansı bir miqdarını nəcasətlə qılmamışdan qabaq nəcis olmasını 

başa düşsə, yaxud bədəninin nəcis olmasını başa düşüb həmin vaxt, 

yoxsa əvvəlcədən nəcis olduğunda şəkk etsə, bu halda bədəni suya 

çəkmək namazı pozmursa, gərək suya çəksin; əgər namazı pozursa, elə 

həmin halda namazını qurtarsın və namazı da səhihdir. 

Məsələ: 678. Əgər öz bədənində, yaxud paltarında qan görüb nəcis 

qanlardan olmadığını yəqin etsə, məsələn; ağcaqanad qanı olduğunu 

yəqin etsə, bu halda namazdan sonra bilsə ki, namaz qılmağın səhih 

olmadığı qan imiş, namazı səhihdir. 

Məsələ: 679. Bədənində və ya paltarında olan qanın namaz 

qılmağın səhih olduğu nəcis qanlardan, məsələn; yara və ya çiban qanı 

olmasını yəqin etsə, amma namazdan sonra, həmin qanın namazı batil 

edən qanlardan olduğunu bilsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 680. Bir kəsin nəcis paltardan başqa bir paltarı olmasa və 

namaz üçün vaxt az olsa, yaxud pak paltar tapacağına ehtimal vermirsə, 

gərək namazı həmin nəcis paltarda qılsın. 

Məsələ: 681. Əgər bir kəsin iki paltarı olsa və ikisindən birinin 

nəcis olmasını bilsə, amma onu suya çəkə bilməsə və dəqiq olaraq 

hansının nəcis olmasını da bilməsə, gərək vaxt olan halda hər ikisində 
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namaz qılsın. Məsələn, əgər zöhr və əsr namazlarını qılmaq istəyirsə, 

gərək hər paltarda bir zöhr və bir əsr namazı qılsın.  

İKİNCİ ŞƏRT 

Məsələ: 682. Namaz qılan şəxsin paltarı gərək mübah olsun. Qəsbi 

paltarı geyməyin haram olmasını bilən bir kəs qəsdən qəsbi paltarda, 

yaxud sapı, düyməsi, yaxud başqa hissəsi qəsbi olan bir paltarda namaz 

qılsa, namazı qəsbi olmayan paltarda yenidən qılsın. 

Məsələ: 683. Qəsbi paltarı geyməyin haram olduğunu bilən, amma 

namazı batil etdiyini bilməyən bir kəs, qəsdən qəsbi paltarda namaz 

qılsa, gərək o namazı qəsbi olmayan paltarda yenidən qılsın. 

Məsələ: 684. Əgər paltarının qəsbi olmasını bilməsə və ya unutsa, 

bu halda əgər paltarı özü qəsb etmiş olsa və onunla namaz qılsa, (qəsbi 

olmayan paltarda) yenidən qılsın. 

Məsələ: 685. Əgər paltarının qəsbi olmasını bilməsə, yaxud unutsa 

və namaz əsnasında başa düşsə, bu halda başqa bir şey onun övrətini 

örtmüş olsa və dərhal və ya namazın muvalatına – yə’ni hissələrinin 

dalbadal qılınmasına – xələl yetirmədən qəsbi paltarı çıxarda bilərsə, 

gərək onu çıxartsın, namazı da səhihdir. Amma əgər bədənində (qəsbi 

paltardan başqa) bir şey yoxdursa, namazı pozub qəsbi olmayan 

paltarla (yenidən) qılsın.  

Məsələ: 686. Əgər bir kəs canını qorumaq üçün qəsbi paltarda 

namaz qılsa, yaxud misal üçün, oğru qəsbi paltarı aparmasın deyə, 

onunla namaz qılsa, namazı səhihdir. 

Məsələ: 687. Əgər zəkatı və ya xümsü verilməmiş pulun eyni ilə 

paltar alsa və o paltarda namaz qılsa, namazı səhihdir, xüms və zəkat 

sahiblərinin haqqı onun zimməsinə (öhdəsinə) keçir.  

ÜÇÜNCÜ ŞƏRT 

Məsələ: 688. Namaz qılanın paltarı gərək atıcı qanı olan (yə’ni 

damarını kəsdikdə qan təzyiqlə gələn) heyvanların ölüsünün 

hissələrindən olmasın. Hətta əgər atıcı qanı olmayan balıq və ilan kimi 

heyvanların ölüsündən paltar hazırlasalar, ehtiyat-vacib budur ki, 

onunla namaz qılmasın. 

Məsələ: 689. Namaz qılanın üstündə gərək murdar (olmuş) 

heyvanın ruhu olan – ət, dəri və bu kimi şeyləri olmasın. 
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Məsələ: 690. Əgər murdar olmuş əti halal heyvanın ruhu olmayan 

tük, yun və s. hissələri namaz qılanın üstündə olsa, yaxud onlardan 

hazırlanmış paltarda namaz qılsa, namazı səhihdir. 

DÖRDÜNCÜ ŞƏRT 

Məsələ: 691. Namaz qılanın paltarı gərək əti haram olan 

heyvanlardan olmasın. Əgər o heyvanların, bir tükü belə namaz qılanın 

bədən və ya paltarına yapışmış olsa, namazı işkallıdır. 

Məsələ: 692. Əgər pişik kimi, əti haram olan heyvanın ağzının, 

burnunun suyu, yaxud başqa rütubəti namaz qılanın bədənində, yaxud 

paltarında olsa, bu halda o, yaşdırsa, namazı batildir. Quruyub eyni 

aradan qaldırılmışsa, namazı səhihdir. 

BEŞİNCİ ŞƏRT 

Məsələ: 693. Qızıldan toxunmuş paltar geymək kişiyə haram və 

onunla qılınan namaz batildir. Amma qadın üçün namaz və başqa 

hallarda eybi yoxdur.  

Məsələ: 694. Qızıl ilə zinət vermək, məsələn; boynuna qızıl zəncir 

(sep) asmaq, ələ qızıl üzük və qızıl saat taxmaq kişilər üçün haramdır və 

onlarda namaz qılmaq batildir. Ehtiyat-vacib budur ki, qızıl eynəkdən 

də istifadə olunmasın. Amma qadın üçün qızıldan zinət verməyin həm 

namaz, həm də qeyri hallarda eybi yoxdur. 

Məsələ: 695. Əgər kişi üzük və ya paltarının qızıldan hazırlandığını 

bilməyib, yaxud unudub onunla namaz qılsa, namazı səhihdir. 

ALTINCI ŞƏRT 

Məsələ: 696. Namaz qılan kişinin paltarı, hətta araqçını və 

şalvarının ipi (bağı) belə, gərək xalis ipəkdən olmasın. Bu kimi şeylərin 

namazdan başqa vaxtlarda da geyilməsi kişiyə haramdır. 

Məsələ: 697. Əgər paltarın hamısının, yaxud bir hissəsinin astarı 

xalis ipəkdən olsa, onun geyilməsi kişi üçün haram, onunla qılınan 

namaz da batildir. 

Məsələ: 698. Xalis ipəkdən, yoxsa başqa şeydən hazırlanması 

mə’lum olmayan paltarı geyməyin eybi yoxdur, onunla namaz qılmaq 

səhihdir. 

Məsələ: 699. İpək dəsmal və bu kimi şeylər kişinin cibində olsa, 

eybi yoxdur, namazı da batil etmir. 
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Məsələ: 700. Qadının namazda və başqa hallarda ipək paltar 

geyməsinin eybi yoxdur. 

Məsələ: 701. Məcburiyyət (çarəsizlik) qarşısında qəsbi olan, xalis 

ipəkdən və ya qızıldan toxunan və ya murdar olmuş heyvandan 

hazırlanan paltar geyməyin maneəsi yoxdur. Həmçinin, bir kəs paltar 

geyməyə məcbur olsa və bunlardan başqa paltarı da olmasa, habelə 

namaz vaxtının axırına kimi onun bu (naçarlıq) halı davam etsə, bu 

paltarlarla namaz qıla bilər. 

Məsələ: 702. Ehtiyat-vacibə görə gərək insan parçası, rəngi və 

tikilişi onun üçün adi olmayan və bir növ riyakarlıq sayılan şöhrət 

paltarlarını geyməkdən çəkinsin. Amma o paltarla namaz qılsa, eybi 

yoxdur. 

Məsələ: 703. Ehtiyat-vacib budur ki, kişi qadın paltarı, qadın da kişi 

paltarı geyməsin. Amma əgər o paltarda namaz qılsalar, eybi yoxdur 

Məsələ: 704. Uzanan halda namaz qılmalı olan bir kəs çılpaq olsa 

və onun yorğan-döşəyi nəcis, yaxud xalis ipəkdən və ya əti haram olan 

heyvanlardan olsa, ehtiyat-vacib budur ki, namazda özünü onlarla 

örtməsin. 

NAMAZ QILANIN PALTAR VƏ BƏDƏNİNİN PAK 

OLMASININ ŞƏRT OLMADIĞI HALLAR 

Məsələ: 705. Təfsilatı sonradan deyiləcək altı halda əgər namaz 

qılanın bədəni və ya paltarı nəcis olsa, onun namazı səhihdir: 

1-Bədənində olan yara, çiban və ya kəsik səbəbi ilə bədəni və ya 

paltarı qana bulaşarsa; 

2-Onun paltarı və ya bədəni dirhəmdən az (dirhəm – təqribən əlin 

içindəki çuxur yer qədər) qana bulaşarsa; 

3-Nəcis paltar və ya bədənlə namaz qılmağa naçar (məcbur) olsa. 

4-Onun kiçik paltarı – corab, araqçın kimi – nəcis olarsa; 

5-Məhmuli-mütənəccis; 

6-Uşaq saxlayan qadının paltarı nəcis olarsa.  

Bu altı surətin hökmləri sonrakı məsələlərdə müfəssəl deyiləcəkdir. 

Məsələ: 706. Əgər namaz qılanın bədənində və paltarında yara, 

yaxud kəsik, yaxud çiban qanı olsa, bu halda bədənin və paltarın suya 

çəkilməsi, yaxud paltarın dəyişdirilməsi o şəxs üçün çətin olsa, nə 

qədər ki, onun yarası, kəsiyi, yaxud çibanı sağalmayıb, o qanla namaz 

qıla bilər. Həmçinin, qanla birlikdə çölə gələn çirk (irin), yaxud yaranın 
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üstünə qoyulan dərman nəcis olub bədənində, yaxud paltarında olsa da 

(namaz qıla bilər). Amma qısa (tez) bir zamanda sağalan və yuyulması 

asan olan yara qanı namaz qılanın bədən və ya paltarında olsa, gərək 

onu suya çəksin. 

Məsələ: 707. Əgər bədənin, yaxud paltarın yara yerdən aralı olan 

hissəsi yaranın rütubəti ilə nəcis olsa, onunla namaz qılmaq caiz deyil. 

Amma bədənin və ya paltarın adətən yaranın rütubətinə bulaşan 

hissələri onun rütubəti ilə nəcis olsa, onunla namaz qılmağın maneəsi 

yoxdur. 

Məsələ: 708. Əgər ağız, burun və bu kimi üzvlərin içində olan 

yaradan bədənə və ya paltara qan dəysə, zahirdəki yaranın hökmünə 

malikdir. Onun oxşarı babasil qanıdır; istər şişləri bədənin daxilində 

olsun, istərsə də xaricində. 

Məsələ: 709. Bədəni yara olan bir kəs öz bədənində, yaxud 

paltarında qan görüb yara qanı, yoxsa başqa qan olduğunu bilməsə, 

onunla namaz qılmağın işkalı vardır. 

Məsələ: 710. Əgər bədəndə bir neçə yara olsa və onlar bir-birinə 

çox yaxın olub bir yara hesab olunsalar, nə qədər ki, hamısı sağalmayıb, 

onların qanı ilə namaz qılmağın eybi yoxdur. Amma əgər bir-birindən 

çox aralı olsalar və hər biri bir yara hesab olunsa, onda hər biri 

sağalanda, namaz üçün bədən və paltarı onun qanından təmizləyib, 

suya çəkmək lazımdır. 

Məsələ: 711. Əgər heyz qanından iynənin ucu qədər namaz qılanın 

bədən və ya paltarında olsa, onun namazı batildir. Ehtiyat-vacibə görə 

gərək nifas və istihazə qanı, itin, donuzun, kafirin, murdar (olmuş) 

heyvanın və əti haram olan heyvanın qanı namaz qılanın bədənində və 

ya paltarında olmasın. Amma başqa qanlar, məsələn; insan bədəninin 

qanı və ya əti halal olan heyvanın qanı, hətta bədən və ya paltarın bir 

neçə yerində olsa da, amma üst-üstə bir dirhəm miqdarından az olsa, 

onunla namaz qılmağın eybi yoxdur. 

Məsələ: 712. Əgər qan astarsız olan və çox qalın olmayan paltara 

tökülüb arxa tərəfinə keçsə, bir qan hesab olunur. Amma əgər qan 

astarlı paltarın üstünə tökülüb, astarına keçsə, yaxud astarına tökülüb 

paltarın üstünə çıxsa (qanlı olsa), hər biri ayrılıqda hesab olunur. 

Deməli, dirhəmdən az olsa, onunla namaz səhih, çox olsa batildir. 

Məsələ: 713. Bədəndə, yaxud paltarda olan qan dirhəmdən az olsa 

və ona rütubət dəysə, bu halda qan və ona dəyən rütubət (ikisi birlikdə) 

dirhəm qədərində, yaxud ondan çox olub ətrafını bulaşdırsa, onunla 

qılınan namaz batildir. Hətta rütubətlə qan birlikdə dirhəm qədərində 
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olmasa və ətrafına bulaşmasa da, onunla namaz qılmağın işkalı var. 

Amma əgər rütubət qanla qarışıb aradan getsə, namaz səhihdir. 

Məsələ: 714. Əgər bədəndə, yaxud paltarda olan qan dirhəmdən az 

olsa və ona başqa bir nəcasət dəysə, məsələn; üstünə bövl damcısı 

düşsə, onunla namaz qılmaq caiz deyil. 

Məsələ: 715. Əgər namaz qılanın, övrəti örtə bilməyən kiçik 

paltarları, məsələn; araqçın, corab və s. nəcis olsa, bu halda əti haram və 

ya murdar olmuş heyvandan, nəcisin eynindən, xalis ipəkdən və 

qızıldan (xüsusilə kişilər üçün) hazırlanmış olmasa, onunla namaz 

qılmaq səhihdir. Həmçinin, nəcis üzüklə namaz qılsa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 716. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, övrəti örtə bilməyən nəcis 

şey – dəsmal kimi – habelə, nəcis açar, bıçaq namaz qılanın üstündə 

olmasın. 

Məsələ: 717. Uşağa baxan qadının birdən artıq paltarı olmasa və 

pak paltar əldə edə bilməsə, əgər gün ərzində paltarını bir dəfə suya 

çəksə, sonrakı günə qədər paltarı uşağın bövlü ilə nəcis olsa da belə, o 

paltarla namaz qıla bilər. Həmçinin, əgər birdən artıq paltarı olsa və 

onların hamısını geyməyə məcbur (naçar) olsa, bu halda gün ərzində 

yuxarıdakı göstərişə əsasən onların hamısını bir dəfə suya çəksə, 

kifayətdir. 

Məsələ: 718. Əgər pamperz (puşək) kimi vəsaitlərlə nəcasətin öz 

paltarına sirayət etməsinin qabağını ala bilsə, gərək bu işi görsün. 

NAMAZ QILANIN PALTARINDA MÜSTƏHƏB OLAN 

ŞEYLƏR 

Məsələ: 719. Namaz qılanın paltarında bir neçə şey müstəhəbdir. O 

cümlədən: əba və ağ paltar geymək, paltarların ən təmizini geymək, xoş 

iyli ətirdən istifadə etmək, ələ əqiq üzük taxmaq. 

NAMAZ QILANIN PALTARINDA MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR 

Məsələ: 720. Namaz qılanın paltarında bir neçə şey məkruhdur. O 

cümlədən: qara, çirkli, dar paltar geymək, şərab içənin və nəcasətdən 

pəhriz etməyən (çəkinməyən) şəxsin paltarını, üstündə şəkil olan paltar 

geymək; həmçinin paltarın düymələrinin açıq olması, üstündə şəkil 

olan üzüyün taxılması məkruhdur. 

NAMAZ QILANIN YERİ 

Namaz qılanın məkanında bir neçə şərt vardır: 
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1-ci şərt budur ki, mübah olsun (qəsbi olmasın). 

Məsələ: 721. Qəsbi yerdə namaz qılan bir adam, hətta xalça-palaz, 

taxt və bu kimi şeylərin üstündə olsa belə, namazı batildir. Amma qəsbi 

tavan və qəsbi xeymənin (çadırın) altında namaz qılmağın maneəsi 

yoxdur. 

Məsələ: 722. Mənfəəti başqasına məxsus olan yerdə, mülkdə 

mənfəət sahibinin icazəsi olmadan namaz qılmaq batildir. Məsələn; 

icarə olunmuş evdə evin sahibi, yaxud başqa bir kəs o evi icarəyə alanın 

icazəsi olmadan namaz qılsa, namazı batildir. Amma əgər meyit, 

malının üçdə birini müəyyən yerlərə məsrəf edilməsini vəsiyyət etsə və 

orada namaz qılmaq camaat arasında onun haqqına maneçilik hesab 

olunmazsa, namaz səhihdir. 

Məsələ: 723. Əgər bir kəs məsciddə otursa və başqası onun yerini 

qəsb edib orada namaz qılsa, ehtiyat-vacibə görə gərək namazını başqa 

yerdə yenidən qılsın. 

Məsələ: 724. Əgər qəsbi olmasını bilmədiyi yerdə namaz qılıb 

namazdan sonra başa düşsə, yaxud qəsbi olduğunu unutsa və namazdan 

sonra yadına düşsə, namazı səhihdir. Amma əgər özü qəsb etmiş olsa 

(və qəsb etmiş olduğunu) unutsa, namazı işkallıdır. 

Məsələ: 725. Əgər bir yerin qəsbi olduğunu bilsə, amma qəsbi 

yerdə namazın batil olduğunu bilməyib orada namaz qılsa, namazı 

batildir. 

Məsələ: 726. Vacib namazını süvari halında qılmağa məcbur olan 

bir şəxsin mindiyi heyvan, yaxud onun palanı (yəhəri) qəsbi olsa, 

namazı batildir. Həmçinin, əgər müstəhəb namazları da süvari halda 

qılmaq istəsə, (hökm belədir). 

Məsələ: 727. Əgər bir kəs müəyyən bir mülkdə başqası ilə şərik 

olsa, şərikinin payı ayrılmasa, onun icazəsi olmadan o mülkdə təsərrüf 

edə və namaz qıla bilməz. 

Məsələ: 728. Xümsü və zəkatı verilməmiş pulun eyni ilə müəyyən 

bir mülk alsa, vacib haqlar mülkə nəql olunur. Bu halda şəriət 

hakiminin icazəsi olmadan orada namaz qılmasın. 

Məsələ: 729. Əgər mülkün sahibi dildə namaz qılmaq icazəsi versə 

və insan onun qəlbən razı olmadığını bilsə, onun mülkündə namaz 

qılmaq batildir; amma əgər dildə ondan icazə almasalar, lakin insan 

onun qəlbən razı olduğunu bilsə, namazı səhihdir. 
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Məsələ: 730. Camaata borclu olan şəxs ölsə, vərəsələrin izni ilə 

onun mülkündə namaz qılmağın eybi yoxdur. Üstəlik, malı satmaq və 

aradan aparmaqdan başqa hər növ istifadə etməyin işkalı yoxdur. 

Məsələ: 731. Əgər meyitin borcu olmasa, amma vərəsələrindən 

bə’zisi səğir, dəli və ya qaib olsalar, sair vərəsələrin izni ilə onun 

mülkündə namaz qılmaq səğirin, dəlinin haqqına maneçilik törətməsə, 

eybi yoxdur. 

Məsələ: 732. Müştəri və müsafirlərin daxil olması üçün hazırlanan 

ümumi müsafirxana, hamam və bu kimi yerlərdə namaz qılmağın eybi 

yoxdur. Amma bu kimi yerlərdən başqasında o halda namaz qılmaq 

olar ki, sahibi icazə versin, yaxud namaz qılmaq üçün izn verməsini 

göstərən bir söz desin. Məsələn, bir kəsə, onun mülkündə oturmaq, 

yatmaq icazəsi versə, mə’lum olar ki, namaz qılmağa da izn vermişdir. 

Məsələ: 733. Kəndlərdən çox uzaqda yerləşən, heyvanların otlağı 

(örüşü) olan çox geniş sahəli torpaqlarda, hətta sahibləri razı olmasa da, 

namaz qılmaq, oturmaq və yatmağın eybi yoxdur. Kəndlərin 

yaxınlığında yerləşən hasarsız əkin sahələrində, hətta sahibləri səğir və 

dəli olsalar da, namaz qılmaq, oradan ötüb keçmək və cüz’i təsərrüf 

etməyin eybi yoxdur. Amma əgər sahiblərindən biri narazı olsa, orada 

təsərrüf etmək haram, namaz qılmaq batildir. 

2-ci şərt: namaz qılanın yeri hərəkətsiz, qərarlaşan olmalıdır. 

Məsələ: 734. Namaz qılanın yeri gərək hərəkətsiz olsun. Əgər 

namaz qılan zaman hərəkət etməsə və namazı, aramlıq (hərəkətsiz) və 

sair şəraitlərə riayət etməklə qılsa, səhihdir. Əgər vaxtın azlığı, yaxud 

başqa səbəbdən hərəkət edən yerdə – avtomobil, qatar və gəmi kimi – 

namaz qılmağa məcbur olsa, gərək mümkün qədər hərəkət halında bir 

şey deməsin. Bu kimi vasitələr qiblədən başqa tərəfə hərəkət etsələr, 

namaz qılan qibləyə tərəf dönsün. Qibləyə tərəf dönəndə (hərəkət 

edəndə) bir şey deməsin. 

Məsələ: 735. Avtomobil, gəmi, qatar və bu kimi şeylər dayanmış 

olsalar, onda namaz qılmağın maneəsi yoxdur. 

Məsələ: 736. Üstündə hərəkətsiz dayanmaq mümkün olmayan 

arpa-buğda xırmanında və bu kimi yerlərdə namaz batildir. 

Məsələ: 737. Külək, yağış, camaatın çox olması və bu kimi şeylərin 

ehtimal verilməsi səbəbi ilə namazın tamamlanmasına xatircəm 

olunmayan yerdə namazı qurtarmaq ümidi ilə başlasa, eybi yoxdur. 

Əgər, (bu halda) hər hansı bir maneəyə rastlaşmasa, namaz səhihdir.  
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Məsələ: 738. Qalmaq haram olan yerlərdə, məsələn; uçma 

ərəfəsində olan tavanın altında gərək namaz qılınmasın. Həmçinin, 

insan üstündə dayanmaq və oturmaq haram olan yerlərdə, məsələn; 

üstündə Allahın adı yazılan xalça-palaz kimi, gərək namaz qılmasın.  

3-cü şərt budur ki, namaz üçün yer geniş olsun. 

Məsələ: 739. İnsan gərək tavanı alçaq olan və düz dayanması 

mümkün olmayan yerlərdə, yaxud rüku və səcdə üçün yer olmayan 

kiçik, dar yerlərdə namaz qılmasın. Əgər belə yerlərdə namaz qılmağa 

məcbur olsa, gərək qiyam, rüku, səcdəni mümkün olan qədər yerinə 

yetirsin.  

4-cü şərt budur ki, namaz qılanın yeri sirayət edən nəcasətdən 

pak olsun. 

Məsələ: 740. Namaz qılanın yeri nəcisdirsə, o qədər yaş 

olmamalıdır ki, rütubəti bədəninə, yaxud paltarına sirayət etsin. Amma 

alının qoyduğu yer nəcis olsa, hətta quru da olsa, namaz batildir. 

Ehtiyat-müstəhəb budur ki, namaz qılanın məkanı ümumiyyətlə nəcis 

olmasın. 

5-ci şərt – kişinin qadından qabaqda dayanmasıdır. 

Məsələ: 741. Ehtiyat-vacibə görə gərək namazda qadın kişidən 

arxada dayansın, qadının səcdə yeri kişinin dayandığı yerdən bir qədər 

arxada olsun. 

Məsələ: 742. Əgər qadınla kişi arasında divar, pərdə, yaxud da 

başqa bir şey, yaxud aralarında təqribən 4, 5 metr fasilə olsa, namazları 

səhihdir. 

6-cı şərt: Alnın qoyulduğu yer dayandığı yerdən uca olmasın. 

Məsələ: 743. Namaz qılanın alnının yeri dizlərinin və ya ayaq 

barmaqlarının başından dörd bağlı barmaq qədər uca, yaxud alçaq 

olmamalıdır. 

Məsələ: 744. Naməhrəm kişi və qadının (başqalarının daxil ola 

bilmədiyi) xəlvət yerdə olmaları haramdır. Orada qıldıqları namaz da 

işkallıdıdır. 

Məsələ: 745. Musiqi çalınan yerdə namaz qılmaq batil deyil, amma 

onlara qulaq asmaq haramdır. 
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Məsələ: 746. Ehtiyat-lazım budur ki, Kə’bə Evində və onun 

damında vacib namaz qılınmasın. 

Məsələ: 747. Kə’bə Evində müstəhəb namaz qılmaq müstəhəbdir. 

Kə’bə Evinin içindəki hər rüknün müqabilində iki rəkət namaz 

qılsınlar. 

NAMAZ QILMAĞIN MÜSTƏHƏB OLDUĞU YERLƏR 

Məsələ: 748. Müqəddəs İslam Şəriətində namazın məsciddə 

qılınmasına dair çoxlu tövsiyə olunmuşdur. Məscidlərdən ən yaxşısı 

Məscidül-Həram, sonra Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) məscidi, 

sonra Kufə məscidi, sonra Beytül-Müqəddəs məscidi, ondan sonra hər 

şəhərin came məscidi, sonra məhəllə məscidi, ondan sonra isə bazar 

məscididir. 

Məsələ: 749. Qadınlar üçün namazı evdə qılmaq daha yaxşıdır. 

Amma özlərini naməhrəmdən tam qoruya bilsələr, yaxşı olar ki, 

məsciddə namaz qılsınlar. 

Məsələ: 750. İmamlar (əleyhimus-salam)-ın hərəmində namaz 

qılmaq müstəhəbdir. Həzrət Əmirəl-mö’minin Əli (əleyhis-salam)-ın 

mütəhhər hərəmində qılınan bir namaz iki yüz min namaza bərabərdir. 

Məsələ: 751. Məscidə çox getmək, namaz qılanı olmayan məscidə 

getmək müstəhəbdir. Məscidin qonşuluğunda olan bir kəsin üzrü 

olmasa, məsciddən başqa yerlərdə namaz qılması məkruhdur. 

Məsələ: 752. Müstəhəbdir ki, insan məscidə getməyən bir kəslə 

birlikdə çörək yeməsin, işlərində onunla məşvərət etməsin, onunla 

qonşu olmasın, ona qız verib qız almasın. 

NAMAZ QILMAĞIN MƏKRUH OLDUĞU YERLƏR 

Məsələ: 753. Bir neçə yerdə namaz qılmaq məkruhdur, o cümlədən: 

hamamda, şoran (duzlu) torpaqda, insanın qabağında, açıq qapı ilə 

üzbəüz, yolda, küçədə və xiyabanlarda – əgər oradan keçənlərə əziyyət 

verməsə; amma əgər əziyyət (zəhmət) versə haram, namazı da 

işkallıdır; habelə, odun və çırağın müqabilində, aşpazxanada, 

ümumiyyətlə od yandırılan hər yerdə; bövl yığılan quyunun, çalaların 

müqabilində, şəkillə üzbəüz, ruhu olan şeylərin heykəlinin qarşısında; 

amma əgər onların üstünə pərdə çəksələr, eybi yoxdur; cünub şəxsin 

olduğu otaqda, şəkil olan otaqda, hətta əgər namaz qılanla üzbəüz 

olmasa da, qəbrin müqabilində, üstündə, iki qəbrin arasında və 

qəbiristanlıqda. 
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Məsələ: 754. Bir kəs camaatın get-gəl etdiyi yerdə namaz qılsa, 

yaxud bir kəs namaz qılanla üzbəüz olsa, müstəhəbdir ki, öz qabağına 

bir şey qoysun və əgər çubuq, ip və bu kimi şeylər də olsa, kifayətdir. 

MƏSCİDİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 755. Məscidin yerini, tavanını, damını, içəri tərəfdən 

divarını murdarlamaq haramdır. Hər kəs (bunların) nəcis olduğunu 

bilsə, gərək dərhal nəcasəti aradan qaldırsın. Ehtiyat-vacib budur ki, 

məscidin divarını çöl tərəfdən də murdarlamasınlar, əgər nəcis olsa, 

nəcasətini aradan qaldırsınlar. Amma əgər vəqf edən şəxs həmin 

hissələri məsciddən hesab etməsə, (paklamaq vacib deyil). 

Məsələ: 756. Əgər bir kəs məscidi paklaya bilməsə və ya kömək 

lazım olduğu halda köməkçi tapa bilməsə, məscidi paklamaq ona vacib 

deyil. Amma əgər məscidə ehtiramsızlıq olsa, ehtiyat-vacibə görə gərək 

onu paklaya bilən bir şəxsə xəbər versin. 

Məsələ: 757. Əgər məscidin müəyyən yeri nəcis olsa və onu 

qazmaqdan, uçurmaqdan başqa yolla paklamaq mümkün olmasa, gərək 

oranı qazsınlar; və ya çox cüzi miqdarda sökülməsi lazım gəlsə, 

söksünlər. Qazdığı yeri doldurmaq, sökdüyü yeri düzəltmək vacib 

deyil. Amma əgər oranı nəcis edən şəxsin özü qazsa və ya uçursa, 

imkan olan surətdə gərək qazdığı yeri doldursun, sökdüyü yeri tə’mir 

etsin. 

Məsələ: 758. Əgər hər hansı məscidi qəsb edib yerində ev və bu 

kimi şey tiksələr, belə ki, ona daha məscid deməsələr, yenə də ehtiyat-

vacibə görə oranı nəcis etmək haram, (nəcis olduqda isə) paklamaq 

vacibdir. 

Məsələ: 759. İmamlar (əleyhimus-salam)-ın hərəmini nəcis etmək 

haramdır. Əgər onlardan biri nəcis olsa və nəcis halda qalması 

ehtiramsızlıq olsa, onu paklamaq vacibdir. Hətta ehtiyat-müstəhəbbə 

görə ehtiramsızlıq olmasa da, paklasınlar. 

Məsələ: 760. Əgər məscidin həsiri nəcis olsa, ehtiyat-vacibə görə 

gərək suya çəkilsin. Amma suya çəkmək səbəbi ilə xarab olsa və nəcis 

olan yeri kəsmək daha yaxşı olsa, gərək kəsilsin. Əgər nəcis edən kəs 

oranı kəssə, gərək özü tə’mir etsin. 

Məsələ: 761. Nəcasətin eynini – qan kimi – məscidə aparmaq, 

məscidə ehtiramsızlıq olarsa, haramdır. Həmçinin, nəcis olmuş şeyləri 

də ehtiramsızlıq olacağı surətdə məscidə aparmaq haramdır. 
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Məsələ: 762. Əgər rövzəxanlıq təşkil etmək üçün məsciddə çadır 

qursalar, yerini döşəsələr və divarlarına qara pərdə vursalar, çay 

avadanlıqları aparsalar, bu halda əgər bu işlər məscidə zərər vurmazsa 

və namaz qılmağa mane olmazsa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 763. Ehtiyat-vacibə görə gərək məscidə qızılla zinət 

verməsinlər, həmçinin insan və heyvan kimi ruhu olan şeylərin şəklini 

məscidə (divarına və başqa yerlərinə) çəkməsinlər. Ruhu olmayan 

şeylərin – gül, ağac budağı və s. şəklini çəkmək məkruhdur. 

Məsələ: 764. Əgər məscid xarab olsa da, onu satmaq, yaxud hər 

hansı bir mülkə, yola qatmaq olmaz. 

Məsələ: 765. Məscidin qapı, pəncərə və sair şeylərini satmaq 

haramdır. Əgər məscid xarab olsa, gərək onları satıb həmin məscidin 

tə’mirinə sərf etsinlər. Amma əgər həmin məsciddə yararlı olmasa, 

gərək başqa məscidə sərf olunsun. Əgər başqa məscidlərə də yararlı 

olmasa, sata bilərlər, onun pulunu mümkün olan surətdə həmin 

məscidin tə’mirinə; yox əgər mümkün olmazsa, sair məscidlərin 

tə’mirinə sərf etsinlər. 

Məsələ: 766. Məscid düzəltmək, xarab olma ərəfəsində olan 

məscidi tə’mir etmək müstəhəbdir. Əgər bir məscid, tə’mir edilməsi 

mümkün olmayacaq dərəcədə xarab olsa, onu söküb yenidən tikə 

bilərlər. Hətta, xarab olmayan məscidi də namaz qılmaq üçün (söküb) 

geniş bir məscid tikmək olar. 

Məsələ: 767. Məscidi təmizləmək, çıraqlarını yandırmaq 

müstəhəbdir. Müstəhəbdir ki, məscidə getmək istəyən bir kəs özünü 

ətirləsin, pak-pakizə və qiymətli paltarını geysin, ayaqqabısının altını 

diqqətlə yoxlasın ki, onda nəcis şey olmasın. Məscidə daxil olanda 

əvvəl sağ ayağını, çıxanda isə sol ayağını atsın; habelə müstəhəbdir ki, 

hamıdan tez məscidə gedib, hamıdan gec məsciddən çıxsın. 

Məsələ: 768. İnsan məscidə daxil olanda müstəhəbdir ki, məscidə 

ehtiram və salam (təhiyyət) niyyəti ilə iki rəkət namaz qılsın. Əgər 

başqa müstəhəb və ya vacib namaz da qılsa, kifayətdir. 

Məsələ: 769. Məsciddə yatmaq – əgər çarəsizlik üzündən olmazsa; 

dünya işləri barəsində söhbət etmək, öyüd-nəsihəti və s. olmayan 

şe’rlər oxumaq məkruhdur. Həmçinin, itmiş şeyi soraqlaşmaq, öz səsini 

ucaltmaq məkruhdur. Amma azan üçün səsi ucaltmağın maneəsi 

yoxdur. 

Məsələ: 770. Uşağı və dəlini məscidə buraxmaq məkruhdur. 

Sarımsaq, soğan və bu kimi şeylər yeyib, ağzından gələn qoxu ilə 

camaata əziyyət verən adamın məscidə getməsi məkruhdur. 
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Məsələ: 771. Cənazəyə qüsl verməzdən qabaq məscidə qoymaq, 

nəcasət məscidə sirayət etməsə və ya ehtiramsızlığa səbəb olmasa, 

maneəsi yoxdur. Məscidin həyəti, əgər məscidin hissəsi olmasa, meyiti 

orada yumaq və qüsl vermək vəqf ilə müxalif olmasa və hörmətsizlik 

sayılmasa, eybi yoxdur. Lakin qüsl verdikdən sonra eybi yoxdur. 

AZAN VƏ İQAMƏ 

Məsələ: 772. Kişi və qadın üçün müstəhəbdir ki, gündəlik 

namazlardan əvvəl azan və iqamə desinlər, iqaməni demək daha 

tə’kidlidir. Amma Fitr və Qurban bayramı namazlarından qabaq üç 

dəfə “əs-səlat”, demək müstəhəbdir, sair vacib namazlarda da rəca 

niyyəti ilə üç dəfə “əs-səlat” desinlər. 

Məsələ: 773. Müstəhəbdir ki, uşağın dünyaya gəldiyi ilk gündə, 

yaxud göbəyi düşməzdən əvvəl sağ qulağına azanı, sol qulağına isə 

iqaməni desinlər. 

Məsələ: 774. Azan 18 cümlədən ibarətdir: “Əllahu əkbər” – 4 dəfə 

və “əşhədu ən la ilahə illəllah”, “əşəhədu ənnə Muhəmmədən 

Rəsulullah”, “həyyə ələs-səlat”, “həyyə ələl-fəlah”, “həyyə əla xəyril-

əməl”, “Əllahu əkbər” və “la ilahə illəllah” cümlələrindən hər birini iki 

dəfə demək.  

İqamə də 17 cümlədən ibarətdir: yə’ni azanın əvvəlindən iki dəfə 

“Əllahu əkbər”, axırından bir dəfə “la ilahə illəllah” azalır. Həmçinin, 

“həyyə əla xeyril-əməl”dən sonra iki dəfə “qəd qamətis-səlat” əlavə 

edilir. 

Məsələ: 775. “Əşəhədu ənnə Əliyyən vəliyyullah” azan və 

iqamənin hissələrindən deyil, amma yaxşı olar ki, “əşhədu ənnə 

Muhəmmədən Rəsulullah” dedikdən sonra “mütləq qürbət” qəsdi ilə və 

azanla iqamənin zinəti ünvanı ilə deyilsin. 

AZAN VƏ İQAMƏNİN TƏRCÜMƏSİ 

Məsələ: 776. 

َا ْكب  رَ َا للَ 
“Əllahu əkbər” – Allah, vəsf edilə biləcəyindən çox-çox böyükdür. 

َللاَ َالََّهَ  َ ا لَلَ َا نََْا ْشه دَ 
“Əşhədu ənla ilahə illəllah” – şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa, 

heç bir mə’bud yoxdur. 
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َللاَ َر س ولَ َم  مًَّداَا نَََّا ْشه دَ 
“Əşədu ənnə Muhəmmədən Rəsulullah” – şəhadət verirəm ki, 

Həzrət Muhəmməd ibni Əbdillah (səlləllahu əleyhi və alih) Allahın 

peyğəmbəri, elçisidir. 

َ َاْلم ْؤم ن يَ َا م ريَ َع ل يًّاَا نَََّا ْشه دَ  َللاَ َو ل 
“Əşhədu ənnə Əliyyən Əmirəl-mu’mininə vəliyyullah” – şəhadət 

verirəm ki, mö’minlərin əmiri Həzrət Əli (əleyhis-salam), Allahın 

bütün məxluqata vəlisidir. 

َةَ الصَّلوَ َع ل ىَح ىََّ
“Həyyə ələs-səlat” – namaza tələs! 

َحَ اْلف الَ َع ل ىَح ىََّ
“Həyyə ələl-fəlah” – nicat tapmaq üçün tələs! 

رْيَ َى َ ع لَح ىََّ َاْلع م لَ َخ 
“Həyyə əla xəyril-əməl” – işlərin ən yaxşısı olan namaz üçün tələs! 

َةَ الصَّلوَ َام تَ قَ َق د
“Qəd qamətis səlat” –namaz bərqərar olub! 

َللاَا لََّهَ ا لَ َلَ 
“La ilahə illəllah” –Allahdan başqa heç bir mə’bud yoxdur. 

Məsələ: 777. Azan və iqamənin cümlələri arasında çox zaman 

fasiləsi salınmamalıdır. Əgər onların arasında adi qaydadan artıq fasilə 

düşsə, gərək yenidən deyilsin. 

Məsələ: 778. Beş namazda azan saqit olur (deyilmir): 

1-Cümə günü əsr namazının azanı; 2-Zil-həccənin 9-cu günü olan 

Ərəfə gününün əsr namazı; 3-Məş’ərül-həramda olan bir kəs üçün 

Qurban bayramı gecəsinin işa namazı; 4-Müstəhazə qadının əsr və işa 

namazı; 5-Bövl və qaitin çölə çıxmasının qarşısını ala bilməyən bir 

kəsin əsr və işa namazı. Hətta iki namazı birlikdə qıldıqda ikinci 

namazdan azan saqit olur, bu şərtlə ki, o iki namaz arasında fasilə çox 

olmasın. Nafilə və tə’qibat qədərində fasilə salınmasının zərəri (eybi) 

yoxdur. 

Məsələ: 779. Əgər camaat namazı üçün azan və iqamə deyilmiş 

olsa, o camaatla birlikdə namaz qılan şəxs gərək öz namazı üçün azan 

və iqamə deməsin. 
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Məsələ: 780. İnsan camaat namazı qılmaq üçün məscidə gedib 

camaat namazının qurtardığını görsə, nə qədər ki, cərgələr pozulmayıb 

və camaat dağılışmayıb, öz namazı üçün sonrakı məsələdə deyiləcək 

şərtlərlə azan və iqamə saqitdir. 

Məsələ: 781. Bir neçə nəfər bir yerdə camaat namazına məşğul 

olsa, yaxud onların namazı təzəcə qurtarmış, cərgələri də pozulmamış 

olsa, insan namazını fürada, yaxud başqa camaatla təşkil olunan camaat 

namazı ilə qılmaq istəsə, üç şərt daxilində ondan azan və iqamə saqit 

olur: 

1-Əvvəlki camaat namazı üçün azan və iqamə deyilmiş olsun; 

2-Həmin camaat namazı batil olmasın; 

3-Onun namazı ilə camaat namazı eyni məkanda olsun. Deməli, 

əgər camaat namazı məscidin içində olsa və o, məscidin damında 

namaz qılmaq istəsə, müstəhəbdir ki, azan və iqamə desin. 

Məsələ: 782. Əgər bir kəs qabaqkı məsələdə deyilən ikinci şərtdə, 

yə’ni camaat namazının səhih olub-olmamasında şəkk etsə, azan və 

iqamə ondan saqitdir. Amma əgər yerdə qalan iki şərtdən birində şəkk 

etsə, rəca niyyəti ilə azan və iqamə desin. 

Məsələ: 783. Əgər bir kəs başqasının dediyi azan və iqaməni 

eşidirsə, müstəhəbdir ki, eşitdiyi hissələri təkrar etsin. Amma “həyyə 

ələs-salat”dan “həyyə əla xəyril-əməl”ə qədər savab ümidi ilə desin. 

Məsələ: 784. Əgər kişi qadının azanını ləzzət məqsədi ilə eşitsə 

azan ondan saqit olmur; hətta əgər ləzzət məqsədi ilə olmasa da azanın 

saqit olması işkallıdır. 

Məsələ: 785. Camaat namazının azan və iqaməsini gərək kişi desin. 

Amma (hamısı) qadınlardan ibarət olan camaat namazında azan və 

iqaməni qadın desə, kifayətdir. 

Məsələ: 786. İqamə gərək azandan sonra deyilsin; əgər ondan əvvəl 

deyilsə, səhih deyildir. 

Məsələ: 787. Əgər bir kəs azan və iqamənin cümlələrini tərtibsiz, 

ardıcıllıq olmadan, məs; “həyyə ələl-fəlah”ı “həyyə ələs-səllat”dan 

qabaq desə, gərək əvvələ qayıdıb tərtibi pozduğu yerdən yenidən desin. 

Məsələ: 788. Azan və iqamə arasında gərək fasilə salınmasın. Əgər 

onların arasında çox fasilə düşsə və deyilən azan, sonradan deyilən 

iqamənin azanı hesab olunmazsa, müstəhəbdir ki, yenidən azan və 

iqamə deyilsin. Həmçinin, əgər azan-iqamə ilə namaz arasında çox 

fasilə düşsə və o namazın azan-iqaməsi hesab olunmasa, müstəhəbdir 

ki, həmin namaz üçün yenidən azan və iqamə deyilsin. 
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Məsələ: 789. Azan və iqamə gərək ərəbcə səhih deyilsin. Əgər 

ərəbcə səhv oxusalar, yaxud hər hansı hərfin yerinə başqa bir hərf 

desələr və ya misal üçün, onun tərcüməsini fars dilində (hər hansı başqa 

dildə) desələr, səhih deyildir. 

Məsələ: 790. Azan və iqamə gərək namaz vaxtı daxil olandan sonra 

deyilsin. Əgər qəsdən, yaxud unutqanlıq üzündən namaz vaxtından 

qabaq deyilsə, batildir. 

Məsələ: 791. Əgər bir kəs iqaməni deməzdən əvvəl azanı deyib-

deməməsində şəkk etsə, gərək azanı desin. Amma əgər iqaməyə 

başlayandan sonra azanı deyib-deməməsində şəkk etsə, azanı demək 

lazım deyil. 

Məsələ: 792. Əgər azan və ya iqamənin əsnasında müəyyən bir 

hissəni deməmişdən əvvəl, ondan əvvəlki hissəni deyib-deməməsində 

şəkk etsə, gərək şəkk etdiyi hissəni desin. Amma əgər azanın, yaxud 

iqamənin müəyyən hissəsini deyən halda ondan əvvəlki hissəni deyib-

deməməsində şəkk etsə, həmin hissəni demək lazım deyil. 

Məsələ: 793. Müstəhəbdir ki, insan azan deyən vaxt üzü qibləyə 

dursun, dəstəmaz və ya qüsl almış olsun, əllərini qulağının dibinə 

qoyub səsini ucaltsın və uzatsın. Azanın cümlələri arasında azacıq 

fasilə versin və onun arasında danışmasın. 

Məsələ: 794. Müstəhəbdir ki, insanın bədəni, iqamə dediyi vaxt 

aram olsun və onu azandan ahəstə desin, cümlələrini bir-birinə 

yapışdırmasın, amma azanın cümlələri arasındakı fasilə qədər iqamənin 

cümlələri arasında fasilə salmasın. 

Məsələ: 795. Müstəhəbdir ki, azan və iqamə arasında bir addım 

irəli getsin, yaxud bir qədər otursun və ya səcdə etsin və ya zikr desin, 

yaxud da dua oxusun, yaxud bir qədər sakit olsun, yaxud müəyyən bir 

söz desin, yaxud iki rəkət namaz qılsın. 

Məsələ: 796. Müstəhəbdir ki, azan demək üçün tə’yin olunan şəxs 

adil, vaxt tanıyan, səsi uca olsun, azanı uca yerdə desin. 

NAMAZIN VACİBATI 

Məsələ: 797. Namazın vacibatı 11-dir: 1-Niyyət, 2-Qiyam, yə’ni 

ayaq üstə durmaq, 3-Təkbirətul-ehram, yə’ni namazın əvvəlində 

“Əllahu əkbər” demək, 4-Rüku, 5-Səcdə, 6-Qiraət, 7-Zikr, 8-Təşəhhüd, 

9-Salam, 10-Tərtib, 11-Muvalat, yə’ni namazın hissələrinin dalbadal, 

fasiləsiz olması. 
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Məsələ: 798. Namazın vacibatından bə’ziləri rükndür. Yə’ni əgər 

insan onu yerinə yetirməsə, yaxud namazda artırsa – istər bunlar qəsdən 

olsun, istərsə də səhvən – namaz batil olur. Bə’ziləri isə rükn deyildir, 

yə’ni əgər qəsdən azaldılıb-artırılsa, namaz batil olur, amma əgər 

səhvən azaldılıb-artırılsa, batil olmaz. Namazın rüknləri beşdir: 1-

niyyət, 2-təkbirətül-ehram, 3-təkbirətül-ehram dediyi vaxt qiyam, 

həmçinin rükuya müttəsil olan (yə’ni rükudan qabaqkı) qiyam, 4-rüku, 

5-iki səcdə. 

NİYYƏT 

Məsələ: 799. İnsan gərək namazı qürbət qəsdi ilə, yə’ni Allah-

taalanın əmr və fərmanını yerinə yetirmək niyyəti ilə qılsın. Niyyəti 

qəlbdən keçirmək və ya misal üçün, dildə “dörd rəkət zöhr namazı 

qılıram, qürbətən iləllah” demək lazım (ilzami, vacib) deyil. 

Məsələ: 800. Əgər zöhr və ya əsr namazında “dörd rəkət namaz 

qılıram” - deyə niyyət etsə, amma zöhrü, yoxsa əsri qıldığını 

müəyyənləşdirməsə, namazı batildir. Həmçinin, zöhr namazının qəzası 

vacib olan bir şəxs zöhr namazının vaxtında onun qəzasını və ya zöhrün 

özünü qılmaq istəsə, gərək qıldığı namazı niyyətdə müəyyənləşdirsin 

ki, namaz qəzadır, yoxsa əda. 

Məsələ: 801. İnsan gərək namazı yalnız Allahın əmrini yerinə 

yetirmək üçün qılsın. Deməli, əgər bir kəs riya etsə, yə’ni özünü 

camaata göstərmək üçün namaz qılsa, namazı batildir – istər təkcə 

camaata göstərmək üçün olsun, istərsə də həm Allaha, həm də camaata 

göstərmək üçün olsun (hər ikisini nəzərdə tutsun). 

TƏKBİRƏTÜL-EHRAM 

Məsələ: 802. Hər namazın əvvəlində “Əllahu əkbər” demək vacib 

və rükndür. Gərək “Əllah” kəlməsinin və “əkbər” kəlməsini hərflərini 

və iki – “Əllah” və “əkbər” kəlmələrini ardıcıl desin, habelə gərək ərəb 

dilində səhih (düzgün) desin. Əgər ərəbcə səhv desə, yaxud məsələn, 

farsca (və ya hər hansı bir dildə) tərcümələrini desə, səhih deyil. 

Məsələ: 803. Ehtiyat-vacib budur ki, namazın təkbirətül-ehramını 

ondan əvvəl dediyi şeyə, məsələn: iqaməyə, yaxud təkbirətül-ehramdan 

əvvəl oxunan duaya birləşdirməsin. 

Məsələ: 804. Əgər insan “Əllahu əkbər” kəlməsini ondan sonra 

oxuduğu kəlməyə, məsələn, “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”ə 
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birləşdirmək istəsə, gərək “əkbər” kəlməsinin “rey” hərfinə zəmmə 

versin (yə’ni “Əllahu əkbəru bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” desin). 

Məsələ: 805. Təkbirətul-ehramı deyən vaxt bədən gərək aram 

(hərəkətsiz) olsun. Əgər qəsdən təkbirətül-ehramı bədənin hərəkət 

halında desə, batildir. Əgər səhvən hərəkət etsə, ehtiyat-vacibə görə 

gərək əvvəlcə namazı batil edən hər hansı əməl edib, sonra yenidən 

təkbir desin. 

Məsələ: 806. Təkbir, “Həmd”, surə, zikr və dua elə oxunmalıdır ki, 

şəxsin özü eşitsin. Əgər qulağın ağırlığı, karlığı və ya səs-küyün 

çoxluğu səbəbi ilə eşitməsə, elə deməlidir ki, əgər maneə olmasaydı, 

eşidə bilərdi. 

Məsələ: 807. Əgər təkbirətül-ehramı deyib-deməməsində şəkk etsə, 

bu halda hər hansı bir şeyi oxumağa məşğuldursa, öz şəkkinə e’tina 

etməsin; yox əgər bir şey oxumamışdırsa, gərək təkbiri desin. 

Məsələ: 808. Əgər təkbirətül-ehramı deyəndən sonra, onu düzgün 

deyib-deməməsində şəkk etsə, gərək öz şəkkinə e’tina etməsin. 

QİYAM (AYAQ ÜSTƏ DURMAQ) 

Məsələ: 809. Təkbirətül-ehramı deyən vaxtdakı və rükudan əvvəlki 

qiyam (buna “rükuya müttəsil (birləşmiş) olan qiyam” deyilir) rükndür. 

Amma Həmd-surəni oxuduğu zaman və rükudan sonrakı qiyam rükn 

deyildir; bir kəs unudaraq onu tərk etsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 810. Vacibdir ki, təkbiri deyəndən əvvəl və sonra azacıq 

dayansın ki, təkbiri aramlıq halında deməsinə yəqin etsin. 

Məsələ: 811. Əgər rükunu unutsa və Həmd-Surəni deyib otursa, 

sonra rüku etmədiyi yadına düşsə, gərək ayağa qalxıb yenidən rükuya 

getsin. Əgər ayağa durmadan, elə oturduğu yerdən əyilən halda birbaşa 

rükuya qalxsa, rükuya müttəsil olan qiyamı yerinə yetirmədiyi üçün, 

namazı batildir. 

Məsələ: 812. Ayaq üstə olan halda gərək bədənini hərəkət 

etdirməsin, hər hansı tərəfə əyilməsin, bir şeyə söykənməsin. Amma 

əgər çarəsizlik üzündən olsa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 813. Ayaq üstə durduğu vaxt unudaraq bədənini hərəkət 

etdirsə və ya hər hansı tərəfə əyilsə, yaxud bir şeyə söykənsə, eybi 

yoxdur. Amma təkbirətül-ehramı dediyi qiyamda və rükuya müttəsil 

olan qiyamda unutqanlıq üzündən hərəkət etsə, ehtiyat-vacibə görə 

gərək namazı qurtarıb yenidən qılsın. 
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Məsələ: 814. Ehtiyat-vacib budur ki, ayaq üstə olan vaxt (qiyamda) 

hər iki ayaq yerdə olsun. Amma bədənin ağırlığının hər iki ayağın 

üstünə düşməsi lazım (vacib) deyildir; bir ayağın üstünə də düşsə, eybi 

yoxdur. 

Məsələ: 815. İnsan namaz qılan vaxtda azacıq dala və ya qabağa 

getmək istəsə, yaxud bədənini azacıq sağa və ya sola hərəkət etdirmək 

istəsə, gərək bu halda (hərəkət halında) heç nə deməsin. Amma 

“bihəvlillahi və quvvətihi əqumu və əq’ud” cümləsini gərək ayağa 

qalxanda desin. Vacib zikrləri deyən vaxtda da bədən gərək hərəkətsiz 

olsun. 

Məsələ: 816. Əgər Həmd-Surəni, yaxud təsbihatı oxuyanda 

ixtiyarsız olaraq müəyyən qədər hərəkət etsə və bədəni aramlıq 

halından çıxsa, məsələn; bir kəs çiyni ilə onu vurub hərəkət etdirsə, 

ehtiyat-vacib budur ki, bədən aram olandan sonra hərəkət halında 

dediklərini yenidən desin. 

Məsələ: 817. Əgər namaz əsnasında ayaq üstə durmaqdan aciz olsa, 

gərək otursun; əgər oturmaqdan da aciz olsa, gərək uzansın. Amma 

bədəni aramlaşmayınca gərək heç nə deməsin. 

Məsələ: 818. Nə qədər ki, insan ayaq üstə namaz qıla bilir, otur an 

halda qılmamalıdır. Məsələn; bir kəsin bədəni ayaq üstə duranda 

hərəkət edirsə, yaxud müəyyən bir şeyə söykənməyə və ya bədənini 

əyməyə, əyilməyə, ayaqlarını adi haldan artıq aralı qoymağa naçar 

(məcbur) olarsa, gərək nə qədər bacarırsa, ayaq üstə qılsın. Amma əgər 

heç cür mümkün olmasa – hətta rükuya oxşar olan halda belə, ayaq üstə 

dayana bilmirsə, gərək düz oturub, namazı oturan halda qılsın. 

Məsələ: 819. İnsan nə qədər ki, otura bilir, uzandığı yerdə namaz 

qılmamalıdır. Əgər düz otura bilmirsə, onda necə otura bilsə, elə də 

oturmalıdır. Ümumiyyətlə heç cür otura bilmirsə, qiblənin hökmündə 

deyildiyi kimi, gərək sağ böyrü üstə, bunu da edə bilməsə sol böyrü 

üstə; bu da mümkün olmasa arxası üstə elə uzanmalıdır ki, ayaqlarının 

altı üzü qibləyə olsun. 

Məsələ: 820. Oturan halda namaz qılan bir kəs Həmd-Surəni 

oxuduqdan sonra ayağa durub rükunu ayaq üstə yerinə yetirə bilsə, 

gərək ayağa dursun və ayaq üstə olan halda rükuya getsin. Əgər bunu 

da edə bilməsə, gərək rükunu da oturan halda etsin. 

Məsələ: 821. Uzanan halda namaz qılan bir kəs əgər namaz 

əsnasında otura bilsə, gərək bacardığı (mümkün olan) qədəri oturduğu 

yerdə qılsın. Həmçinin, əgər ayaq üstə dura bilsə, gərək bacardığı 
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qədəri ayaq üstə qılsın, amma gərək bədəni aramlaşmayınca heç nə 

deməsin. 

Məsələ: 822. Oturan halda namaz qılan bir kəs əgər namaz 

əsnasında ayaq üstə dura bilsə, gərək bacardığı qədəri ayaq üstə qılsın, 

amma bədəni aram (hərəkətsiz) olmayınca gərək bir şey oxumasın. 

Məsələ: 823. Ayaq üstə dayana bilən bir kəs ayaq üstə durması 

səbəbi ilə xəstələnəcəyindən, yaxud ona müəyyən bir zərər 

çatacağından qorxsa, oturan halda namaz qıla bilər. Oturduğu yerdə də 

(bu kimi işlərdən) qorxsa, uzanan halda namaz qıla bilər. 

Məsələ: 824. Əgər insan vaxtın axırına qədər ayaq üstə namaz qıla 

biləcəyinə ehtimal versə, ehtiyat-vacib budur ki, namazı (o vaxta qədər) 

tə’xirə salsın. 

QİRAƏT 

Məsələ: 825. Gündəlik vacib namazların birinci və ikinci rəkətində 

insan gərək əvvəlcə Həmdi, ondan sonra isə bütöv bir surəni oxusun. 

Məsələ: 826. Əgər namazın vaxtı az olsa, yaxud insan surəni 

oxumamağa məcbur olsa, məsələn; surəni oxuyacağı təqdirdə oğru və 

ya yırtıcı heyvan, yaxud başqa bir şeyin ona xəsarət yetirəcəyindən 

qorxsa, gərək surəni oxumasın. Əgər müəyyən bir iş üçün tələssə, 

surəni oxumaya bilər. 

Məsələ: 827. Əgər qəsdən surəni Həmddən qabaq oxusa, namazı 

batildir. Əgər surəni səhvən Həmddən qabaq oxusa və surə oxuyanda 

yadına düşsə, gərək onu kəsib Həmdi oxuduqdan sonra surəni əvvəldən 

oxusun. 

Məsələ: 828. Əgər Həmdi və surəni, yaxud onlardan birini unutsa 

və rükuda yadına düşsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 829. Əgər rüku üçün əyilməmişdən qabaq Həmd-Surəni 

oxumadığını başa düşsə, gərək oxusun. Əgər təkcə surəni oxumaması 

yadına düşsə, gərək təkcə onu oxusun. Amma əgər təkcə Həmdi 

oxumadığı yadına düşsə, gərək əvvəlcə Həmdi, ondan sonra isə surəni 

oxusun. Həmçinin, bir qədər əyilsə və rükuya çatmamışdan qabaq 

Həmd ilə Surəni, yaxud təkcə Həmdi və ya təkcə Surəni oxumadığını 

bilsə, gərək qalxıb həmin göstərişə əməl etsin. 

Məsələ: 830. Əgər namazda vacibi səcdəsi olan dörd surədən birini
1
 

qəsdən oxusa, namazı batildir. 
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Məsələ: 831. Əgər namaz əsnasında səcdəsi olan ayəni eşitsə və 

işarə ilə səcdə etsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 832. Müstəhəb namazda surə oxumaq – hətta o namaz 

nəzir etmək səbəbi ilə vacib olsa da, lazım deyil; yalnız o hal istisna 

olunur ki, adi namazı nəzir etmiş olsun. Amma bə’zi müstəhəbbi 

namazlarda, məsələn; məxsus surəsi olan “Leylətud-dəfn” (Vəhşət) 

namazı kimi, o namazın göstərişlərinə əməl etmək istəsə, gərək həmin 

surəni oxusun. 

Məsələ: 833. Cümə namazında və cümə gününün zöhr namazında 

müstəhəbdir ki, birinci rəkətdə Həmddən sonra “Cümə” surəsi, ikinci 

rəkətdə isə Həmddən sonra “Münafiqun” surəsi oxunsun. Əgər bir kəs 

bunlardan birini oxumağa başlasa, ehtiyat-vacibə görə, onu kəsib başqa 

surə oxuya bilməz. 

Məsələ: 834. Kişiyə vacibdir ki, sübh, məğrib və işa namazının 

(əvvəldəki iki rəkətində) Həmd-Surəsini ucadan (cəhr ilə) oxusun. Kişi 

və qadının hər ikisinə vacibdir ki, zöhr və əsr namazının Həmd-

Surələrini astadan (ixfatla) oxusunlar. 

Məsələ: 835. Kişi diqqətli olmalıdır ki, sübh, məğrib və işa 

namazlarında (əvvəlki iki rəkətində) Həmd-Surənin bütün kəlmələrini, 

hətta onların axırıncı hərflərini belə, ucadan (cəhr ilə) oxusun. 

Məsələ: 836. Qadın sübh, məğrib və işa namazının (əvvəldəki iki 

rəkətinin) Həmd-Surəsini həm ucadan (cəhr ilə), həm də alçaqdan 

(ixfatla) oxuya bilər. Amma əgər naməhrəm onun səsini eşitsə, ehtiyat-

vacibə görə gərək ahəstə (ixfatla) qılsın. 

Məsələ: 837. Əgər namazı ucadan qılmalı olduğu yerdə qəsdən 

alçaqdan və ya alçaqdan qılmalı olduğu yerdə qəsdən ucadan qılsa, 

namazı batildir. Amma unutqanlıq, yaxud məsələni bilməməzlik 

üzündən olsa, səhihdir. Həmd və surəni oxuduğu vaxtda səhv etdiyini 

başa düşsə, oxuduğu miqdarı yenidən oxuması lazım deyil. 

Məsələ: 838. Əgər bir kəs Həmd-Surəni oxuyan zaman səsini adi 

(normal) haldan çox qaldırsa, məsələn; onları qışqıra-qışqıra oxusa, 

namazı batildir. 

Məsələ: 839. İnsan gərək namazı öyrənsin ki, səhv oxumasın. Əgər 

bir kəs namazı düzgün şəkildə heç bir vəchlə öyrənə bilmirsə, gərək 

bacardığı kimi qılsın və ehtiyat-vacib budur ki, namazını camaatla 

qılsın. 

Məsələ: 840. Əgər bir kəs namazın Həmd-Surəsini və ya başqa 

hissələrini yaxşı bilmirsə və öyrənə də bilirsə, bu halda namazın vaxtı 
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genişdirsə, gərək öyrənsin. Gərək namazın vaxtı az olsa, ehtiyat-vacibə 

görə gərək mümkün olan halda namazını camaatla qılsın. 

Məsələ: 841. Ehtiyat-vacib budur ki, namazın vacibatını 

öyrətməkdə muzd alınmasın, amma onun müstəhəbbatı üçün (muzd 

almağın) eybi yoxdur. 

Məsələ: 842. Əgər bir kəs Həmd və surənin kəlmələrindən birini 

bilməsə, yaxud onu qəsdən deməsə və ya bir hərfin yerinə başqa hərf 

desə, məsələn; “zad ض” hərfinin yerinə “za ظ” - desə, yaxud fəthəsiz və 

kəsrəsiz oxunmalı olan yerdə fəthə və kəsrə ilə desə, yaxud da təşdidi 

deməsə, namazı batildir. 

Məsələ: 843. Əgər müəyyən bir kəlmənin fəthə və kəsrəsini 

bilməsə, gərək öyrənsin. Amma axırında vəqf etmək caiz olan bir 

kəlmədə həmişə vəqf edə bilər, onun fəthə və kəsrəsini öyrənməsi lazım 

(vacib) deyil. Həmçinin, əgər bir kəlmənin “sin”, yoxa “sad” ilə 

olmasını bilməsə, gərək öyrənsin. Əgər iki, yaxud daha artıq yolla 

oxusa, məsələn; “ihdinəs-siratəl-mustəqim” kəlməsinin “mustəqim” 

sözünü bir dəfə “sin”, bir dəfə isə “sad” ilə oxusa, namazı batildir. 

Amma əgər hər iki cür qiraət mövcud olsa və şəxs həqiqətə çatmaq 

ümidi ilə oxusa, (batil olmaz). 

Məsələ: 844. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, namazda hərəkə ilə vəqf, 

sükun ilə vəsl edilməsin. Hərəkə üzrə vəqf etməyin mə’nası budur ki, 

kəlmənin axırıncı hərfinin fəthə, kəsrə və ya zəmməsini deyib o kəlmə 

ilə sonrakı kəlmə arasında fasilə salsın. Məsələn; “ər-Rəhmanir-

Rəhimi” deyib, “Rəhim” kəlməsinin “mim”inə kəsrə versin, sonra bir 

az fasilə ilə “maliki yəvmiddin” desin. Sükun ilə vəsl etməyin mə’nası 

budur ki, bir kəlmənin fəthə, kəsrə və zəmməsini demədən, həmin 

kəlməni sonrakı kəlməyə birləşdirsin. Məsələn; “ər-Rəhmanir-Rəhim” 

deyib, “Rəhim” kəlməsinin “mim”inə kəsrə vermədən fasiləsiz olaraq 

“maliki yəvmiddin”i desin. 

Məsələ: 845. Namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində, həm təkcə 

Həmdi oxuya, həm də üç dəfə təsbihati-ərbəəni deyə bilər. Yə’ni: 

انَ  للاَ َللاَ َا لََّهَ ا ل َ َو ل  اَلِل ََّ َو اْلْ ْمدَ َللاَ َس ْبح  َا ْكب  رَ َو 
“Subhanəllahi vəl-həmdu lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu 

əkbər.” Həmçinin, birinci rəkətdə Həmdi, o birində isə təsbihatı deyə 

bilər. Daha yaxşı olar ki, hər iki rəkətdə təsbihatı desin. 

Məsələ: 846. Vaxtın az olduğu hallarda gərək təsbihatı bir dəfə 

desin. 
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Məsələ: 847. Kişi və qadına vacibdir ki, namazın üçüncü və 

dördüncü rəkətlərində Həmdi, yaxud təsbihati-ərbəəni alçaqdan 

(ixfatla) oxusunlar. 

Məsələ: 848. Əgər namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində 

Həmdi oxusa, ehtiyat-vacibə görə gərək onun “bismillah”ını da ahəstə 

(ixfatla) desin. 

Məsələ: 849. Təsbihati-ərbəəni öyrənə, yaxud düzgün şəkildə deyə 

bilməyən şəxs gərək üçüncü və dördüncü rəkətlərdə Həmdi oxusun. 

Məsələ: 850. Əgər insan namazın əvvəldəki iki rəkətində, onun 

axırındakı iki rəkət olduğunu güman edərək təsbihatı oxusa, bu halda 

rükudan əvvəl yadına düşsə, gərək Həmdi və surəni oxusun. Əgər 

rükuda yadına düşsə, namazı səhihdir və Həmd və surənin hər birini 

tərk etdiyinə görə namazdan sonra iki səcdeyi-səhv etsin. 

Məsələ: 851. Əgər namazın axırındakı iki rəkətində, əvvəldəki iki 

rəkət güman edərək Həmd oxusa, yaxud əvvəldəki iki rəkətdə namazın 

axırıncı iki rəkət olduğunu güman etməsinə baxmayaraq, Həmdi oxusa 

– istər rükudan əvvəl, istərsə də sonra yadına düşsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 852. Əgər namazın üçüncü və dördüncü rəkətində Həmd 

oxumaq istədiyinə baxmayaraq, təsbihat dilinə gəlsə, yaxud təsbihat 

oxumaq istədiyi halda Həmd dilinə gəlsə, bu halda gərək onu kəsib 

digərini (oxumaq istədiyini) oxusun. Amma əgər adəti üzrə oxuduğu 

şey dilinə gəlsə və qəlbinin guşəsində də onu qəsd etmiş olarsa, 

oxuduğunu tamamlaya bilər, namazı da səhihdir. 

Məsələ: 853. Müstəhəbdir ki, bütün namazların birinci rəkətində 

(Həmddən sonra) “Tövhid” (“Qul huvəllah”), ikinci rəkətində isə 

“Qədr” surəsi oxunsun. Bunun əksi də varid olub. Daha yaxşı olar ki, 

birinci göstərişə əməl etsin. 

RÜKU 

Məsələ: 854. Namaz qılan şəxs hər rəkətdə qiraətdən sonra o qədər 

əyilməlidir ki, əllərini dizinə çatdıra bilsin. Bu əmələ rüku deyilir. 

Ehtiyat-vacib budur ki, əllərini öz dizlərinə qoysun. 

Məsələ: 855. Əgər rükunu qeyri-adi şəkildə yerinə yetirsə, məsələn; 

sağa, sola tərəf əyilsə, əlləri rükuya çatsa da, səhih deyildir. 

Məsələ: 856. Rükuya əyilmək rüku niyyəti ilə olmalıdır. Deməli, 

başqa iş üçün, məsələn; hər hansı həşəratı öldürmək niyyəti ilə əyilsə, 

onu rüku hesab edə bilməz: əksinə, ayağa qalxıb yenidən rükuya 
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getməlidir. Bu əməl vasitəsi ilə rükn artırılmamışdır və namaz batil 

olmur. 

Məsələ: 857. Oturan halda namaz qılan şəxs gərək rüku üçün o 

qədər əyilsin ki, üzü dizlərinin müqabilinə çatsın. Daha yaxşı olar ki, o 

qədər əyilsin ki, üzü səcdə etdiyi yerin yaxınlığına çatsın. 

Məsələ: 858. Rükunun zikri: ehtiyat-vacibə görə budur ki, üç dəfə 

“subhanəllah”, yaxud bir dəfə “subhanə Rəbbiyəl-əzimi və bihəmdih” 

desin. 

Məsələ: 859. Rükunun zikri gərək bir-birinin ardınca (fasiləsiz) və 

ərəbcə səhih deyilsin. Müstəhəbdir ki, 3, 5, 7 dəfə və hətta daha artıq 

deyilsin. 

Məsələ: 860. Rükuda gərək vacib zikr deyildiyi müddət ərzində 

bədən aram (hərəkətsiz) olsun. Müstəhəb zikrdə də, əgər onu rüku üçün 

göstəriş verilən zikr niyyəti ilə desə, ehtiyat-vacibə görə bədənin aram 

(hərəkətsiz) olması lazımdır. 

Məsələ: 861. Əgər rüku həddinə qədər əyilməzdən və bədən aram 

olmazdan qabaq qəsdən rükunun zikrini desə, ehtiyat budur ki, namazı 

yenidən qılsın.  

Məsələ: 862. Əgər vacib zikr qurtarmazdan əvvəl qəsdən başını 

rükudan qaldırsa, namazı batildir; amma əgər səhvən qaldırsa, bu halda 

rüku halından xaric olmamışdan qabaq, zikri tamamlamadığı yadına 

düşsə, gərək bədənin aram olduğu halda zikri yenidən desin. Əgər rüku 

halından çıxandan sonra yadına düşsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 863. Əgər rüku qədərində əyilə bilməsə, gərək müəyyən 

bir şeyə söykənib rüku etsin; əgər söykəndiyi halda rükunu adi qaydada 

edə bilməsə, gərək nə qədər mümkündürsə, o qədər əyilsin. Əgər 

ümumiyyətlə əyilə bilməsə, gərək rüku halında otursun, oturan halda 

rüku etsin. Ehtiyat-vacib budur ki, başqa bir namaz da qılıb onun 

rükusunu ayaq üstə başı ilə işarə etsin. 

Məsələ: 864. Ayaq üstə namaz qıla bilən bir kəs əgər ayaq üstə, 

yaxud oturan halda rüku edə bilməsə, gərək ayaq üstə namaz qılıb rüku 

üçün başı ilə işarə etsin. Əgər işarə edə bilməsə, gərək rüku niyyəti ilə 

gözlərini yumub zikrini desin, rükudan qalxmaq niyyəti ilə gözlərini 

açsın. Əgər bunu da edə bilməsə, gərək qəlbində rüku niyyəti edib 

zikrini desin. 

Məsələ: 865. Əgər rükuya çatandan və bədəni aramlaşandan sonra 

başını qaldırıb yenidən rüku niyyəti ilə rüku həddinə qədər əyilsə, 

namazı batildir. Həmçinin, əgər rüku qədərində əyildikdən və bədəni 
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aramlaşdıqdan sonra rüku qəsdi ilə bir qədər də əyilib rüku həddindən 

keçsə və yenidən rüku həddinə qayıtsa, ehtiyat-vacib budur ki, 

namazını qurtarıb sonra yenidən qılsın. 

Məsələ: 866. Rükunun zikri tamam olduqdan sonra gərək qalxıb 

düz dayansın, bədən aram olduqdan sonra səcdəyə getsin. Əgər qəsdən 

ayağa qalxmadan, yaxud (ayağa qalxıb) bədəni aram olmamışdan 

qabaq səcdəyə getsə, namazı batildir. 

Məsələ: 867. Əgər rükunu unutsa və səcdəyə çatmazdan qabaq 

yadına düşsə, gərək ayağa qalxıb sonra rükuya getsin. Əgər yarım 

əyilmiş halda rükuya qayıtsa, namazı batildir. 

Məsələ: 868. Əgər alnı yerə çatandan qabaq rüku etmədiyi yadına 

düşsə, ehtiyat-vacibə görə gərək ayağa qalxıb rükunu yerinə yetirsin, 

namazı qurtarsın, sonra iki səcdeyi-səhv etsin və daha sonra namazı 

yenidən qılsın. 

SƏCDƏ 

Məsələ: 869. Namaz qılan şəxs gərək vacib və müstəhəb 

namazların hər rəkətində rükudan sonra iki səcdə etsin. Səcdə o əməldir 

ki, alını yerə qoysun. İki əlin içini, iki dizin gözünü və iki ayağın baş 

barmağının ucu yerə qoymaq səcdənin vacib əməllərindəndir. 

Məsələ: 870. Bir rəkətdə iki səcdə birlikdə bir rükndür ki, əgər bir 

kəs vacib namazda qəsdən və ya unudaraq hər ikisini tərk etsə, yaxud 

onlara iki səcdə əlavə etsə, namazı batildir. 

Məsələ: 871. Əgər qəsdən bir səcdəni artırıb-azaltsa, namazı 

batildir, amma səhvən bir səcdəni az etsə, bunun hökmü sonradan 

deyiləcəkdir. 

Məsələ: 872. Əgər alnını qəsdən və ya səhvən yerə qoymasa – hətta 

sair səcdə əzaları yerdə olsa da, səcdə etməmişdir. Amma əgər alnını 

yerə qoyub sair səcdə üzvlərini səhvən yerə qoymasa, yaxud səhvən 

səcdənin zikrini deməsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 873. Ehtiyat-vacib budur ki, səcdənin zikri üç dəfə 

“subhanəllah” və ya bir dəfə “subhanə Rəbbiyəl-ə’la və bihəmdih”dən 

az olmasın. Müstəhəbdir ki, “subhanə Rəbbiyəl-ə’la və bihəmdih” 3, 5, 

7 dəfə desin. 

Məsələ: 874. Səcdədə vacib zikr deyilən vaxt ərzində bədən gərək 

aram (hərəkətsiz) olsun. Müstəhəb zikri deyəndə də, əgər onu səcdədə 

göstəriş verilən zikr niyyəti ilə oxusa, bədənin aram olması lazımdır. 

Amma zikri, mütləq qürbət (təkcə namaza məxsus olmayan bir zikr) 
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niyyəti ilə deyəndə bədənin aram (hərəkətsiz) olması lazım (vacib) 

deyildir. 

Məsələ: 875. Əgər alnı yerə çatmazdan və bədən aramlaşmazdan 

qabaq qəsdən səcdənin zikrini desə, yaxud zikr tamam olmazdan qabaq 

qəsdən başını səcdədən qaldırsa, namazı batildir. 

Məsələ: 876. Əgər alnı yerə çatmazdan və bədən aramlaşmamışdan 

qabaq səhvən səcdənin zikrini desə və başını səcdədən qaldırmazdan 

qabaq səhv etdiyini bilsə, gərək yenidən, bədəni aram olan halda zikri 

desin. 

Məsələ: 877. Əgər səcdənin zikri tamam olmazdan qabaq səhvən 

alnını yerdən qaldırsa, yenidən yerə qoya bilməz: gərək onu bir səcdə 

hesab etsin. Amma əgər sair səcdə üzvlərini səhvən yerdən qaldırsa, 

gərək yenidən yerə qoyub zikri desin. 

Məsələ: 878. Birinci səcdənin zikri qurtarandan sonra gərək qalxıb 

otursun, bədən aram olduqdan sonra yenidən səcdəyə getsin. 

Məsələ: 879. Səcdədə gərək əllərin içi yerə qoyulsun. Amma 

çarəsizlik halında əllərin üstünü yerə qoymağın maneəsi yoxdur. Əgər 

əlin arxası mümkün olmasa, gərək bilək yerə qoyulsun; bu da mümkün 

olmasa, dirsəyə qədər hər yeri qoymaq mümkün olsa, onu yerə qoysun; 

bu da mümkün olmasa qolun qoyulması kifayətdir. 

Məsələ: 880. Səcdədə iki ayağın baş barmaqlarının ucu gərək yerə 

qoyulsun. Əgər ayağın başqa barmaqlarını, yaxud ayağın üstünü yerə 

qoysa və ya dırnağın uzun olması səbəbi ilə barmağın başı yerə 

dəyməsə, namaz batildir. Məsələni bilmədiyi üçün öz namazlarını bu 

cür qılan bir kəs ehtiyat-müstəhəbbə görə gərək onları yenidən qılsın. 

Məsələ: 881. Alnını yerə çatdıra (qoya) bilməyən bir kəs gərək 

bacardığı qədər əyilib möhürü, yaxud səcdənin səhih olduğu başqa bir 

şeyi uca bir şeyin üstünə qoysun, alnını onun üstünə elə qoysun ki, 

“səcdə edib” desinlər. Amma gərək əllərin içini, dizləri, ayaqların 

barmaqlarını adi qaydada yerə qoysun. 

Məsələ: 882. Ümumiyyətlə əyilə bilməyən bir kəs gərək səcdə üçün 

yerə oturub başı ilə işarə etsin. Əgər bunu edə bilməsə, gərək gözləri ilə 

işarə etsin: yə’ni gözlərini səcdə niyyəti ilə yumub səcdədən qalxmaq 

niyyəti ilə gözlərini açsın. Hər iki halda ehtiyat-vacib budur ki, 

mümkün olarsa, möhürü o qədər qaldırsın ki, alnını ona qoysun; əgər 

bunu edə bilməsə, ehtiyat-müstəhəb budur ki, möhürü qaldırıb, alnına 

qoysun. Əgər başı və gözləri ilə də işarə edə bilməsə, gərək qəlbində 

səcdə niyyəti etsin, ehtiyat-vacibə görə əli və s. ilə səcdə üçün işarə 

etsin. 
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Məsələ: 883. İnsan təqiyyə etməli olduğu yerlərdə xalça-palaz və 

bu kimi şeylərə səcdə edə bilər. Əgər zəhmət (əzab-əziyyət) olmadan 

başqa yerdə qıla bilsə, namaz üçün başqa yerə getsin. 

Məsələ: 884. Təşəhhüdü olmayan 1-ci və 3-cü rəkətlərdə – zöhr, əsr 

və işa namazlarının üçüncü rəkəti kimi, gərək ikinci səcdədən sonra bir 

anlığa hərəkətsiz oturub, sonra qalxsın. 

ÜZƏRİNƏ SƏCDƏ ETMƏYİN SƏHİH OLDUĞU ŞEYLƏR 

Məsələ: 885. Səcdə gərək yerə, habelə yerdən göyərib yeyilməyən 

şeylərə: taxta, ağacın yarpağı və s.-nin üzərinə edilsin. Yeyilən və 

geyilən şeylərin üzərinə səcdə etmək səhih deyildir. Həmçinin, 

mə’dəndən çıxarılan faydalı qazıntılara, məsələn; qızıl, gümüş, əqiq, 

firuzə və s. kimi şeylərə səcdə etmək batildir. Amma mə’dəndən 

çıxarılan daşlara – mərmər daşı, qara daşlar kimi – səcdə etməyin eybi 

yoxdur. 

Məsələ: 886. Ehtiyat-vacib budur ki, üzüm kolunun yarpağına – 

təzə olarsa – səcdə edilməsin. 

Məsələ: 887. Yerdən göyərən və heyvanların yemi olan şeylərə – 

ot, saman kimi – səcdə etmək səhihdir. 

Məsələ: 888. Əgər bir kəsin üzərinə səcdə səhih olduğu şeyləri 

olmasa, yaxud ixtiyarında olmasına baxmayaraq, şiddətli soyuq, istilik 

və bu kimi səbəblər üzündən ona səcdə edə bilməsə, onun paltarı 

pambıq və ya kətandan hazırlanmış olsa, gərək ona səcdə etsin. Əgər 

paltar başqa şeydən (məsələn; yundan) toxunmuş olsa, həmin paltara və 

ya xalça-palaza səcdə etsin; o da olmasa, əqiq və firuzə kimi mə’dən 

daşlarına; o da olmasa əlinin üstünə səcdə etsin. 

Məsələ: 889. Əgər namaz əsnasında üzərinə səcdə etdiyi şey yoxa 

çıxsa və üzərinə səcdənin səhih olduğu başqa bir şeyi olmasa, bu halda 

vaxt çoxdursa, gərək namazı pozub yenidən qılsın. Əgər vaxt azdırsa, 

gərək əvvəlki məsələdə deyilənlərə uyğun əməl etsin. 

Məsələ: 890. Üzərinə səcdə etdiyi möhür və bu kimi şey gərək pak 

olsun. Amma əgər misal üçün, möhürü nəcis xalça-palazın üzərinə 

qoysa, yaxud möhürün bir tərəfi nəcisdirsə və alnını onun pak tərəfinə 

qoysa, eybi yoxdur. 
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SƏCDƏNİN MƏHRUH ƏMƏLLƏRİ 

Səcdədə Qur’an oxumaq məkruhdur. Həmçinin, səcdə yerinin toz-

torpağını təmizləmək üçün üfürmək məkruhdur. Əgər üfürmə 

nəticəsində ağızdan iki hərf tələffüz olunarsa, namaz batildir. 

Səcdədə məkruh olan sair işlər müfəssəl kitablarda deyilmişdir. 

QUR’ANIN VACİB SƏCDƏSİ 

Məsələ: 891. Əgər insan səcdə ayəsini oxuduğu vaxt başqasından 

da (səcdə ayəsini) eşitsə, bir səcdə kifayətdir. 

Məsələ: 892. İnsan namazdan başqa hallarda səcdə ayəsini səcdə 

halında oxusa, yaxud ona (səcdə halında) qulaq assa, gərək başını 

səcdədən qaldırıb yenidən səcdə etsin. 

Məsələ: 893. Əgər səcdə ayəsini lent yazısından və ya radiodan 

eşitsə, səcdə etməsi lazımdır (vacibdir). 

Məsələ: 894. Qur’anın vacib səcdələrində yeyilən və geyilən 

şeylərin üzərinə səcdə etmək olmaz. Amma namazın səcdəsində lazım 

olan sair şərtlərə riayət edilməsi (bu səcdədə) lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 895. Qur’anın vacibi səcdəsini elə etmək lazımdır ki, 

“səcdə edir” deyilsin. 

Məsələ: 896. Əgər Qur’anın vacibi səcdələrində alnın səcdə niyyəti 

ilə yerə qoysa – hətta zikr deməsə də, kifayətdir. Zikri demək 

müstəhəbdir. Daha yaxşı olar ki, bu zikri desin: 

ََو ت ْصديًقاَا مي انًََللاَ َا لََّا ل  هَ َل  اَح قًّاَح قًّاَللاَ َا لََّا ل  هَ َل  ا َس ج ْدتَ َو ر قًّاَع ب ود يَّةًََللاَ َا لََّا ل  هَ َل 

ر ب َ َل كَ  ََم ْست  ْنك ًفاَل  اَو ر قًّاَت  ع ب داًََي  اًََو ل  ائ فٌََض ع يفٌََذ ل يلٌََع ْبدٌََا نَ َب لَم ْست ْكب  ريٌَم سَخ  َت ج 
“La ilahə illəllahu həqqən həqqa. La ilahə illəllahu iymanən və 

təsdiqa. La ilahə illəllahu ubudiyyətən və riqqa. Səcədtu ləkə ya Rəbbi, 

təəbbudən və riqqa. La mustənkifən və la mustəkbirən bəl ənə əbdun 

zəlilun zəifun xaifun mustəcir.” 

TƏŞƏHHÜD 

Məsələ: 897. Bütün vacib namazların ikinci rəkətində, məğrib 

namazının üçüncü, zöhr, əsr və işa namazlarının dördüncü rəkətində 

gərək insan ikinci səcdədən sonra oturub bədənin aram olduğu halda 

təşəhhüd oxusun. Yə’ni desin: 
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ََا نََْا ْشه دَ  َِ َا ل  هَ َل  هَ َللاَ َا ل  ش ر يكَ َو ْحد  هَ َم  مَّداًََا نَََّو ا ْشه دَ َل هَ َل  َا للَّه مَََّو ر س ول هَ َع ْبد 

و آلَ َع لىَ َص لََّ  ِ َم  مَّدَ َم  مَّد 
“Əşhədu ən la ilahə illəllah, vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə 

Muhəmmədən əbduhu və Rəsuluh. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və 

Ali-Muhəmməd. 

Məsələ: 898. Təşəhüdün kəlmələri gərək ərəbcə səhih və adi 

qaydada, bir-birinin ardınca deyilsin. 

Məsələ: 899. Əgər bir kəs təşəhhüdü unudub ayağa qalxsa və 

rükudan əvvəl təşəhhüdü oxumadığı yadına düşsə, gərək oturub 

təşəhhüdü desin, yenidən ayağa durub həmin rəkətdə yerinə yetirməli 

olan şeyləri oxuduqdan sonra namazı qurtarsı. Ehtiyat-vacibə görə 

yersiz ayağa durduğu üçün iki səcdeyi-səhv etsin. Rükuda və ya ondan 

sonra yadına düşərsə, gərək namazı tamamlasın, namazın salamından 

sonra təşəhhüdü qəza etsin və ehtiyat-vacibə görə unudulmuş təşəhhüd 

üçün iki səcdeyi-səhv etsin. 

NAMAZIN SALAMLARI 

Məsələ: 900. Namazın axırıncı rəkətinin təşəhhüdündən sonra 

müstəhəbdir ki, oturan və bədənin aram olduğu halda desin: 

َ َاا ي  هَ َع ل ْيكَ َا لسَّال مَ  ات هَ َللاَ َو ر ْْح ةَ َالنَّب  َو ب  ر ك 
“Əssəlamu ələkə əyyuhən-Nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh” 

Ondan sonra gərək desin: 

ات هَ َللاَ َو ر ْْح ةَ َع ل ْيك مََْا لسَّال مَ  َو ب  ر ك 
“Əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh”, yaxud 

ن اع لَ َا لسَّال مَ  اْل  يَ َللاَ َع ب ادَ َو ع لىَ َي ْ  الص  

“Əssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin” desin. 

Məsələ: 901. Əgər bir kəs namazın salamını unutsa, 3 hal təsəvvür 

olunur:  

1-Namazın surəti pozulmamış və hər iki halda: qəsdən və səhvən 

baş verməsi namazı batil edən işlərdən birini (məs; qiblənin əksinə 

dönmək) görməmiş yadına düşsə, bu halda salamı deməlidir, namazı da 

səhihdir. 

2-Namazın surəti pozulandan sonra yadına düşsə, belə ki, namazın 

surəti pozulmamışdan əvvəl qəsdən, yaxud səhvən edilməsi namazı 

batil edən işlərdən görməyibsə, bu halda salamları desin, namazı 

səhihdir.  
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3-İkinci haldakı kimi, amma namazın surəti pozulmamışdan əvvəl 

hər iki halda: səhvən və ya qəsdən edilməsi namazı batil edən işlərdən 

görübsə, bu halda salamları desin nə namazı yenidən qılsın. 

TƏRTİB 

Məsələ: 902. Əgər insan namazın tərtibini qəsdən pozsa, məsələn; 

surəni Həmddən qabaq oxusa, yaxud səcdəni rükudan qabaq etsə, 

namazı batil olur. 

Məsələ: 903. Əgər namazın rüknündən birini unudub sonrakı rüknü 

yerinə yetirsə, məsələn; rükunu yerinə yetirməmişdən əvvəl iki səcdə 

etsə, namazı batildir. 

Məsələ: 904. Əgər bir rüknü unudub ondan sonrakı, rükn olmayan 

bir əməli yerinə yetirsə, məsələn; iki səcdəni yerinə yetirməmişdən 

qabaq təşəhhüd oxusa, gərək (unutduğu) rüknü yerinə yetirsin və ondan 

qabaq səhvən oxuduqlarını yenidən oxusun. 

Məsələ: 905. Əgər rükn olmayan bir şeyi unudub sonrakı rüknü 

yerinə yetirsə, məsələn; Həmdi unudub rükuya getmiş olsa, namazı 

səhihdir.  

Məsələ: 906. Əgər rükn olmayan bir şeyi unutsa və ondan sonra 

rükn olmayan başqa bir şeyi yerinə yetirsə, məsələn; Həmdi unudub 

surəni oxumuş olsa, bu halda ondan sonrakı rüknə məşğuldursa, 

məsələn; rükuda Həmdi oxumadığı yadına düşsə, gərək keçsin, namazı 

da səhihdir. Əgər sonrakı rüknə daxil olmayıbsa, gərək unutduqlarını 

yerinə yetirsin, sonra səhvən əvvəlcə oxuduğunu yenidən oxusun. 

Məsələ: 907. Əgər birinci səcdəni “ikinci səcdədir”-gümanı ilə və 

ya ikinci səcdəni birinci səcdə gümanı ilə yerinə yetirsə, namazı 

səhihdir; onun birinci səcdəsi birinci, ikinci səcdəsi də ikinci səcdə 

hesab olunur. 

MUVALAT 

Məsələ: 908. İnsan gərək namazı muvalat ilə oxusun, yə’ni 

namazın işlərini: rüku, səcdə, təşəhhüd kimi, bir-birinin ardınca 

(fasiləsiz) yerinə yetirsin. Namazda oxuduğu şeyləri də adi olan 

qaydada bir-birinin ardınca, fasiləsiz oxusun. Əgər bunların arasında 

müəyyən qədər fasilə salsa və “namaz qılır” - deyilməsə, namazı 

batildir. 

Məsələ: 909. Əgər namazda, hərflərin, yaxud kəlmələrin arasında 

səhvən fasilə salsa və bu fasilə, namazın surətini poza biləcək qədər 
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olmasa, bu halda əgər sonrakı rüknə başlamayıbsa, o hərf və kəlmələri 

adi qaydada oxusun. Əgər sonrakı rüknə daxil olubsa, namazı səhihdir. 

Amma əgər təkbirətül-ehramın kəlmələri arasında, təkbirətül-ehram 

halətindən çıxacaq qədər fasilə salsa, bu halda namazı batildir. 

Məsələ: 910. Rükunu və səcdəni uzatmaq, böyük surələri oxumaq 

namazın muvalatına xələl yetirmir. 

QUNUT 

Məsələ: 911. Bütün vacib və müstəhəb namazlarda, ikinci rəkətin 

rükusundan qabaq qunut tutmaq müstəhəbdir. Vətr namazının bir rəkət 

olmasına baxmayaraq, onun rükusundan qabaq qunut tutmaq 

müstəhəbdir. Cümə namazının hər rəkətində bir qunut vardır. Ayət 

namazının beş, Fitr və Qurban bayram namazlarının isə hər birinin 

birinci rəkətində beş, ikinci rəkətində isə dörd qunut vardır. 

Məsələ: 912. Qunutda hər zikri, hətta bir dəfə “subhanəllah” - desə 

kifayətdir. Amma daha yaxşı olar ki, desin: 

َِ َإ ل  هَ َل  ا انَ َاْلع ظ يمَ َاْلع ل ىَ َللاَ َإ لََّإ ل  هَ َل  اَاْلك ر يَ َاْلْ ل يمَ َللاَ َإ لَّ َر ب َ َللاَ َس ْبح 
اتَ  او  اَْبعَ السَََّاْْل ر ض يَ َو ر ب َ َالسَّْبعَ َالسَّم  اَف يه نَََّو م  َاْلع ظ يمَ َاْلع ْرشَ َو ر ب َ َب ين  ه نَ َو م 

ال م يَ َر ب َ َلِل ََّ َو اْلْ ْمدَ  َاْلع 
“La ilahə illəllahul-həlimul-kərim. La ilahə illəllahul-əliyyul-əzim. 

Subhanəllahi Rəbbis-səmavatis-səb’i və Rəbbil-ərəzinəs-səb’i və ma 

fihinnə və ma bəynəhunnə və Rəbbil-ərşil-əzim. Vəl-həmdu lilahi 

Rəbbil-aləmin.” 

NAMAZI BATİL EDƏN ŞEYLƏR 

Məsələ: 913. 12 şey namazı batil edir və onlara “mübtilat” deyilir: 

Namazı batil edən şeylərin birincisi: Namaz əsnasında onun 

şərtlərindən hər hansı biri aradan gedərsə; məsələn; namaz qılan, namaz 

əsnasında yerin qəsbi olduğunu başa düşsə və vaxt daxilində mübah 

(qəsbi olmayan) yerdə namaz qılmaq mümkün olarsa. 

Namazı batil edən şeylərin ikincisi: Namaz əsnasında qəsdən, 

səhvən, yaxud çarəsizlik üzündən dəstəmazı, qüslü batil edən şeylər baş 

versə; məsələn; insandan bövl xaric olsa. Amma bövl və qaitin çölə 

gəlməsinin qarşısını ala bilməyən bir şəxsdən namaz əsnasında bövl və 

qait xaric olarsa, bu halda dəstəmaz bölməsində deyilən göstərişlərə 

əsasən əməl edərsə, namazı batil olmaz. Həmçinin, əgər namaz 

əsnasında istihazəli qadından qan xaric olarsa, bu halda istihazədə 

deyilən qaydaya əməl edərsə, namazı səhihdir. 
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Namazı batil edən şeylərin üçüncüsü əlləri bir-birinin üstünə 

qoymaqdır. 

Məsələ: 914. Əgər namaz qılan şəxs ədəb üçün əllərini, namazın bir 

hissəsi ünvanı ilə bir-birinin üstünə qoysa, ehtiyat-vacibə görə gərək 

namazı yenidən qılsın. Amma əgər unutqanlıq, yaxud naçarlıq 

üzündən, yaxud da, əli qaşımaq və bu kimi başqa işlər üçün əlləri bir-

birinin üstünə qoysa, eybi yoxdur. 

Namazı batil edən şeylərin dördüncüsü: Həmdi oxuyandan sonra 

“amin” deməkdir. Amma əgər səhvən və ya məcburiyyət üzündən desə, 

namazı batil olmaz. 

Namazı batil edən şeylərin beşincisi: Qəsdən və ya unudaraq 

qiblədən arxaya, sağa, yaxud sola dönməkdir. Hətta əgər qəsdən bir az 

dönsə və “üzü qibləyədir” - deməsələr, sağ tərəfə, sol tərəfə tamamilə 

dönməsə də, namazı batildir. 

Məsələ: 915. Əgər qəsdən, yaxud səhvən üzünü bütünlükdə 

qiblədən sağa və ya sola döndərsə və “üzü qibləyədir” – deyilməsə, 

namazı batildir. Amma əgər başını azacıq döndərsə – istər qəsdən, 

istərsə də səhvən – namazı batil olmaz. 

Namazı batil edən şeylərin altıncısı: Danışmaqdır. 

Məsələ: 916. Əgər iki hərfi olan bir kəlmə, məsələn; ərəb dilində 

“ma ما” və ya “mən من” desə, namazı batil olur. Əgər bir hərfdən ibarət 

olan bir kəmə desə, məsələn; ərəb dilində “saxla” mə’nasını ifadə edən 

“  kimi, bu halda əgər onun mə’nasını qəsd etsə, yenə də namazı (qi) ”قَ 

batildir. Əgər onun mə’nasını qəsd etməsə, amma mə’nasını başa 

düşsə, ehtiyat-vacib budur ki, namazı yenidən qılsın. 

Məsələ: 917. Əgər Həmd-Surənin bə’zi hissələrini, namazın 

zikrlərini qəsdən, yaxud ehtiyatən bir neçə dəfə təkrar etsə, eybi 

yoxdur. Bu şərtlə ki, vasvasılıq üzündən olmasın. 

Məsələ: 918. İnsan namaz halında gərək başqasına salam verməsin. 

Amma başqası ona salam versə, gərək elə cavab versin ki, “salam” 

kəlməsi əvvəldə olsun. Məsələn; “səlamun əleykum” - desin. Amma 

“əleykumus-salam” deməməlidir (yə’ni “salam” kəlməsini axıra 

salmamalıdır). 

Məsələ: 919. İnsan gərək salamın cavabını – istər namaz halında, 

istərsə də başqa vaxtlarda – dərhal versin. Əgər qəsdən, yaxud 

unudaraq salamın cavabını o qədər gec versə ki, artıq o salamın cavabı 

hesab olunmaz, bu halda namaz halındadırsa, daha cavab verməməlidir; 

yox əgər namaz halında olmasa, cavabını vermək vacib deyil. 
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Məsələ: 920. Namaz qılan şəxs salamın cavabını dua qəsdi ilə 

deyil, cavab qəsdi ilə verməlidir. 

Məsələ: 921. Əgər naməhrəm qadın və ya kişi, yaxud müməyyiz, 

yə’ni, yaxşını-pisi seçə bilən uşaq namaz qılana salam versə, namaz 

qılan şəxs gərək onun salamı alsın. 

Məsələ: 922. Əgər bir kəs bir yerdə olan bir neçə nəfərə salam 

versə, onun salamının cavabı hamısına vacibdir. Amma, əgər biri cavab 

verərsə, kifayətdir. 

Məsələ: 923. Əgər bir kəs bir neçə nəfərə salam versə və onların 

arasında namaz qılmağa məşğul olan bir kəs salam verənin onu da qəsd 

edərək (nəzərdə tutaraq) salam verdiyində şəkk etsə, gərək cavabını 

verməsin. Həmçinin, əgər onu da qəsd etdiyini bilsə, amma salamın 

cavabını başqası versə, (cavab verməməlidir); əgər onu da qəsd etdiyini 

bilsə və başqası onun cavabını verməsə, namaz qılan şəxs gərək 

cavabını versin. 

Məsələ: 924. Salam vermək müstəhəbdir. Çox tövsiyə edilmişdir 

ki, süvari piyadaya, ayaq üstə olan oturana və kiçiklər böyüklərə salam 

versinlər. 

Məsələ: 925. Əgər iki nəfər eyni zamanda bir-birinə salam versələr, 

hər birinə vacibdir ki, digərinin salamını alsın. 

Məsələ: 926. Namazdan başqa hallarda müstəhəbdir ki, salamın 

cavabı verildiyindən daha yaxşı şəkildə verilsin. Məsələn; əgər bir kəs 

“səlamun əleykum” - desə, cavabında “səlamun əleykum və 

rəhmətullah” desin. 

Namazı batil edən şeylərin yeddincisi qəsdən səslə gülməkdir. 

Amma əgər səhvən uca səslə gülsə, yaxud gülümsəsə (təbəssüm etsə), 

namazı batil olmaz. 

Məsələ: 927. Əgər gülüş səsinin qarşısını almaq istədikdə halı 

dəyişsə, məsələn; rəngi qızarsa, bu halda əgər namaz qılmaq surətindən 

xaric olsa, gərək namazı yenidən qılsın  

Namazı batil edən şeylərin səkkizincisi dünya işləri üçün qəsdən 

ucadan və ya səssiz ağlamaqdır. Əgər Allah xofundan, yaxud Qiyaməti 

yada salıb ağlasa – istər alçaq səslə olsun, istərsə də uca səslə – eybi 

yoxdur. Üstəlik bu, ən yaxşı əməllərdən hesab olunur. 

Namazı batil edən şeylərin doqquzuncusu namazın surətini 

pozan işlər görməkdir. Məsələn; əl çalmaq, havaya tullanmaq və s. Bu 

işlər istər az olsun, istərsə də çox; istər qəsdən, istərsə də unutqanlıq 

üzündən olsun (heç bir fərqi yoxdur). Amma namazın surətini 

pozmayan işlərin, məsələn əllə bir şeyə işarə etmək kimi, eybi yoxdur. 
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Məsələ: 928. Əgər namaz əsnasında “namaz qılmır” - deyiləcək 

qədər sakit qalsa, namazı batildir. Bu məsələdə qəsdən və ya səhvən 

olması arasında heç bir fərq yoxdur. 

Məsələ: 929. Əgər namaz əsnasında müəyyən bir iş görsə, yaxud 

müəyyən qədər sakit qalıb sonra namazın pozulub-pozulmamasında 

şəkk etsə, namazı səhihdir. 

Namazı batil edən şeylərin onuncusu yemək və içməkdir. Əgər 

namaz üstündə, “namaz qılır” – deyilməyəcək qədər bir şey yesə və ya 

içsə, namazı batildir. 

Məsələ: 930. Ehtiyat-vacib budur ki, namaz halında heç nə yeməsin 

və içməsin, istər namazın muvalatı aradan getsin, istərsə də aradan 

getməsin; istər “namaz qılır” – deyilsin, istərsə də deyilməsin. 

Məsələ: 931. Əgər namaz əsnasında dişlərin dibində qalan yemək 

qalıqlarını udsa, namazı batil olmaz. Amma əgər qənd, şəkər və bu kimi 

şeylər ağzında qalmış olsa və namaz halında yavaş-yavaş həll olub 

udsa, namazında işkal yaranır. 

Namazı batil edən şeylərin on birincisi iki və üç rəkətli 

namazların rəkətlərinin sayında, həmçinin dörd rəkətli namazların ilk 

iki rəkətində şəkk etməkdir. 

Namazı batil edən şeylərin on ikincisi namazın rüknünü qəsdən 

və ya səhvən azaldıb-çoxaltmaq, yaxud rükn olmayan şeyləri qəsdən 

artırıb-azaltmaqdır. 

Məsələ: 932. Əgər bir kəs namazdan sonra şəkk etsə ki, namaz 

əsnasında onu batil edən işlərdən görüb, ya yox, namazı səhihdir. 

NAMAZDA MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR 

Məsələ: 933. Namazda üzü azacıq sağa və ya sola döndərmək, 

gözləri yummaq, yaxud sağa-sola döndərmək, saqqal və əlləri ilə 

oynamaq, barmaqları bir-birinə keçirtmək, ağızın suyunu yerə atmaq, 

Qur’anın, kitabın, üzüyün yazılarına baxmaq; həmçinin, Həmd və 

surəni oxuyan və zikrləri deyən vaxtda başqasının sözünü eşitmək üçün 

səsi alçaltmaq məkruhdur. Ümumiyyətlə, xüzu və xüşunu
1

 aradan 

aparan hər hansı bir işlə məşğul olmaq məkruhdur. 

Məsələ: 934. İnsanın yuxusu gəldiyi, habelə bövl və qaitin qarşısını 

aldığı vaxt namaz qılması məkruhdur. Həmçinin, (namazda) ayağı 

                                                 
1

 Allahın əzəməti müqabilində tə’zim, Onun dərgahında bəndəçiliyin, zəlilliyin 

izhar edilməsindən yaranan halət (mütərcim). 
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sıxan dar corab geymək də məkruhdur. Bundan başqa sair məkruh 

əməllər də vardır ki, müfəssəl fiqhi kitablarda qeyd olunmuşdur. 

VACİB NAMAZI POZMAĞIN CAİZ OLDUĞU YERLƏR 

Məsələ: 935. Vacib namazı ixtiyar üzündən pozmaq haramdır, 

amma malın qorunub hifz olunması, cana və mala dəyən zərərin 

qarşısını almaq üçün pozmağın eybi yoxdur. 

Məsələ: 936. Əgər insanın özünün, yaxud canının qorunması vacib 

olan bir kəsin canının, yaxud qorunub-saxlanması vacib olan əmlakı 

(malı) hifz etmək namazı pozmadan mümkün olmazsa, gərək namazı 

pozsun. Amma çox da əhəmiyyəti olmayan bir şeyi hifz etmək üçün 

namazı pozmaq məkruhdur. 

Məsələ: 937. Əgər bir kəs namaz vaxtının çox olduğu vaxtda 

namaza başlasa və borc sahibi öz borcunu ondan istəsə, bu halda 

borcunu namaz üstündə verə bilərsə, gərək elə o halda versin; əgər 

namazı pozmadan verə bilməzsə, gərək borc sahibi (tələbkar) gözləsin, 

o, namazı qurtarsın, yalnız o hal istisnadır ki, (borc sahibinin) 

gözləməsi onun əzab-əziyyətə düşməsinə səbəb olsun. 

Məsələ: 938. Əgər namaz əsnasında məscidin nəcis olduğunu bilsə, 

bu halda vaxt azdırsa, gərək namazı qılıb qurtarsın; amma əgər vaxt 

çoxdursa və məscidi paklamaq namazı pozmursa, gərək namaz 

əsnasında məscidi paklayıb sonra namazın qalan hissəsini qılsın. 

Amma əgər bu iş namazı pozursa, gərək namazı tə’cili olaraq qılsın və 

məscidi paklasın. 

Məsələ: 939. Namazı pozmalı olan bir kəs onu tamamlasa (axıra 

çatdırsa), günah etmişdir, amma namazının işkalı yoxdur. 

Məsələ: 940. Əgər rüku qədərində əyilməzdən qabaq azan və 

iqaməni unutduğu yadına düşsə, bu halda namazın vaxtı çoxdursa, 

yaxşı olar ki, onları demək üçün namazı pozsun (azan və iqamə ilə 

yenidən qılsın). 

NAMAZIN ŞƏKKİYYATI 

Namazın şəkkiyyatı 23 qisimdir: 1-Namazı batil edən şəklər 8 

qisimdir, 2-E’tina olunmamalı şəklər 6 qisimdir, 3-Səhih şəklər doqquz 

qisimdir. 

NAMAZI BATİL EDƏN ŞƏKLƏR 

Məsələ: 941. Namazı batil edən şəklər aşağıdakılardan ibarətdir: 
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1-İki rəkətli namazların rəkətlərinin sayındakı şəkk; sübh namazı və 

səfərdə olan şəxsin namazı kimi. Amma iki rəkətli müstəhəb 

namazların və bə’zi ehtiyat namazlarının rəkətlərinin sayındakı şəkk 

namazı batil etmir. 

2-Üç rəkətli namazın rəkətlərinin sayındakı şəkk; 

3-Dörd rəkətli namazda, şəkkin tərəfi bir olarsa, məsələn; bir rəkət, 

yoxa daha artıq qılmasında şəkk etsə; 

4-Dörd rəkətli namazlarda, ikinci səcdənin qurtarmasından qabaq 

şəkk, yə’ni şəkkin tərəfi iki olsun. Məsələn, iki rəkət, yoxsa daha artıq 

qılmasında şəkk etsə. 

5-İki rəkətlə beş, yaxud iki rəkətlə beşdən artıq rəkət arasındakı 

şəkk; 

6-Üç rəkətlə altı rəkət və ya üç rəkətlə altı rəkətdən artıq arasındakı 

şəkk; 

7-Dörd rəkətlə altı və ya dörd rəkətlə altıdan artıq rəkətlərdəki şəkk;  

8-Neçə rəkət qıldığını bilmədiyi namazdakı şəkk 

Məsələ: 942. Əgər batil edən şəklərdən hər hansı biri insanın 

qarşısına çıxsa, namazı poza bilməz. Amma əgər çox fikirləşsə və şəkki 

yerində sabit qalsa, bu halda namazı pozmağın eybi yoxdur. 

E’TİNA OLUNMAMALI ŞƏKLƏR 

Məsələ: 943. E’tina olunmamalı şəklər aşağıdakılardan ibarətdir: 

1-Yerinə yetirilmə məhəlli keçmiş olan şeylərdəki şəkk, məsələn; 

rükuda Həmdi oxuyub-oxumamasında şəkk etsə. 

2-Namazın salamından sonrakı şəkk; 

3-Namazın vaxtı keçəndən sonrakı şəkk; 

4-Kəsirüş-şəkk, yə’ni çox şəkk edən şəxsin şəkki.  

5-Pişnamazın, namazın rəkətlərinin sayında etdiyi şəkk – əgər 

mə’mum onların sayını bilirsə. Həmçinin, mə’mumun namazın 

rəkətlərinin sayında etdiyi şəkk – əgər imam onların sayını bilirsə; 

6-Müstəhəb namazdakı şəkk. 

1-Məhəllİ keçən şeylərdə şəkk 

Məsələ: 944. Əgər bir kəs namaz əsnasında onun vacib 

əməllərindən hər hansı birini yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, 
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məsələn; Həmdi oxuyub-oxumamasında şəkk etsə, bu halda ondan 

sonra yerinə yetirilməli olan əmələ başlamamış olsa, əncam 

verilməsində şəkk etdiyi hissəni yerinə yetirməlidir. Amma ondan 

sonra yerinə yetirilməli olan işə məşğul olsa, öz şəkkinə e’tina etməsin. 

Məsələ: 945. Əgər hər hansı ayəni oxuyanda, ondan qabaqkı ayəni 

oxuyub-oxumamasında şəkk etsə, yaxud ayənin axırını oxuyanda onun 

əvvəlini oxuyub-oxumamasında şəkk etsə, ehtiyat-vacibə görə gərək 

qayıdıb qürbət qəsdi ilə əncam versin. 

Məsələ: 946. Əgər rükudan, yaxud səcdədən sonra onun vacibi 

işlərini – zikr, bədənin aram olması kimi – yerinə yetirib-

yetirməməsində şəkk etsə, gərək öz şəkkinə e’tina etməsin. 

Məsələ: 947. Əgər səcdəyə gedən halda rüku edib-etməməsində 

şəkk etsə, qayıdıb rüku etsin və sonra da namazı yenidən qılsın. 

Məsələ: 948. Əgər ayağa qalxan halda təşəhhüdü deyib-

deməməsində şəkk etsə, yaxud səcdəni yerinə yetirib-yetirməməsində 

şəkk etsə, gərək qayıdıb yerinə yetirsin. 

Məsələ: 949. Oturan, yaxud uzanan halda namaz qılan bir kəs 

Həmdi, yaxud təsbihatı oxuyan vaxt səcdəni və ya təşəhhüdü yerinə 

yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, gərək öz şəkkinə e’tina etməsin. 

Əgər Həmd və ya təsbihatı oxumağa başlamazdan qabaq səcdə və ya 

təşəhhüdü yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, gərək onları yerinə 

yetirsin. 

Məsələ: 950. Əgər namazın rüknlərindən hər hansı birini yerinə 

yetirib-yetirməməsində şəkk etsə, bu halda ondan sonrakı işə 

başlamayıbsa, gərək onu yerinə yetirsin. Məsələn; əgər təşəhhüdə 

başlayıbsa, (səcdəni edib-etməməsi barədəki) şəkkinə e’tina etməsin və 

əgər təşəhhüdü oxumazdan qabaq iki səcdəni edib-etməməsində şəkk 

etsə, gərək yerinə yetirsin. Amma sonradan o rüknü yerinə yetirmiş 

olduğu mə’lum olsa, rükn artıq olduğuna görə, namazı batildir. 

Məsələ: 951. Əgər rükn olmayan bir əməli yerinə yetirib-

yetirməməsində şəkk etsə, bu halda ondan sonrakı işə məşğul 

olmayıbsa, gərək onu yerinə yetirsin. Məsələn; əgər surəni 

oxumamışdan qabaq Həmdi oxuyub-oxumamasında şəkk etsə, gərək 

Həmdi oxusun. Əgər onu oxuyandan sonra yerinə yetirmiş olduğu 

yadına düşsə, rükn artıq olmadığı üçün, namazı səhihdir. 

Məsələ: 952. Əgər namazın salamını deyib-deməməsində, yaxud 

düz deyib-deməməsində şəkk etsə, bu halda namazın tə’qibatına, yaxud 

başqa bir namaza başlayıbsa, yaxud namazın surətini pozan bir iş 

vasitəsi ilə namaz halından çıxmış olsa, gərək öz şəkkinə e’tina 
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etməsin. Amma əgər bu kimi işlərdən əvvəl şəkk etsə, gərək salamları 

desin. 

2-Salamdan sonrakı şəkk 

Məsələ: 953. Əgər namazın salamlarından sonra namazın səhih 

olub-olmamasında şəkk etsə, məsələn; rüku edib-etməməsində şəkk 

etsə, yaxud dörd rəkətli namazın salamından sonra dörd rəkət, yoxsa 

beş rəkət qılmasında şəkk etsə, öz şəkkinə e’tina etməsin. Amma əgər 

şəkkinin hər iki tərəfi batil olsa, məsələn; dörd rəkətli namazın 

salamından sonra üç rəkət, yoxsa beş rəkət qılmasında şəkk etsə, 

namazı batildir. 

3-VAXT KEÇƏNDƏN SONRAKI ŞƏKK 

Məsələ: 954. Əgər bir kəs namazın vaxtı keçəndən sonra namaz 

qılıb-qılmamasında şəkk etsə, yaxud qılmadığını güman etsə, onu 

qılmaq lazım (vacib) deyil. Amma namazın vaxtı keçməmişdən qabaq 

namaz qılıb-qılmamasında şəkk etsə, yaxud qılmadığını güman etsə, 

gərək o namazı qılsın. Hətta əgər qıldığını güman etsə də, gərək onu 

yenidən qılsın. 

Məsələ: 955. Əgər zöhr və əsr namazının vaxtı keçəndən sonra dörd 

rəkətlik bir namaz qıldığını bilsə, amma zöhr, yoxsa əsr niyyəti ilə 

qıldığını bilməsə, gərək “ona vacib olan namazın qəzası” niyyəti ilə 

dörd rəkətlik bir namaz qılsın. 

Məsələ: 956. Əgər məğrib və işa namazının vaxtı keçəndən sonra 

bir namaz qıldığını bilsə, amma üç, yoxsa dörd rəkət qıldığını bilməsə, 

gərək məğrib və işa namazın qəzasını qılsın. 

4-KƏSİRÜŞ-ŞƏKK 

Məsələ: 957. Əgər bir kəs bir namazda üç dəfə, yaxud üç namazda 

ardıcıl olaraq, məsələn; sübh, zöhr və əsr namazında şəkk etsə, o, 

“kəsirüş-şəkk”dir. Əgər onun çox şəkk etməsi qəzəb, qorxu, yaxud 

halının pərişan olması səbəbi ilə olmazsa, öz şəkkinə e’tina etməsin. 

Məsələ: 958. “Kəsirüş-şəkk” əgər bir şeyi yerinə yetirməkdə şəkk 

etsə, bu halda onun xeyrinə olan tərəfi əsas götürməlidir. Belə ki, onu 

yerinə yetirmək namazı batil etmirsə, niyyətini onu yerinə yetirdiyinə 

qoymalıdır. Məsələn, əgər rüku edib-etməməsində şəkk etsə, gərək 

rüku etmiş olduğunu əsas götürsün; yox əgər onu yerinə yetirmək 

namazı batil edirsə, onu yerinə yetirmədiyini əsas götürməlidir. 

Məsələn; əgər bir, yoxsa birdən artıq rüku etdiyində şəkk etsə, rükunun 
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artıqlığı namazı batil etdiyindən, birdən artıq rüku etmədiyin əsas 

götürməlidir. 

Məsələ: 959. Məxsusi bir namazda, məsələn; zöhr namazında çox 

şəkk edən bir adam əgər başqa namazda da, məsələn; əsr namazında 

şəkk etsə, gərək öz şəkkinin hökmünə müvafiq əməl etsin. 

Məsələ: 960. Çox şəkk edən adam müəyyən rüknü yerinə yetirib-

yetirməməsində şəkk edib e’tina etməsə və sonradan onu yerinə 

yetirmədiyini xatırlasa, bu halda sonrakı rüknə daxil olmayıbsa, gərək 

onu yerinə yetirsin; yox əgər sonrakı rüknə başlayıbsa, namazı batildir. 

Məsələn, əgər rüku edib-etməməsində şəkk edib e’tina etməsə, 

səcdədən əvvəl onu etmədiyi yadına düşsə, gərək rüku etsin, əgər 

səcdədə yadına düşsə, namazı batildir. 

Məsələ: 961. Çox şəkk edən insan əgər rükn olmayan bir əməli 

yerinə yetirib-yetirməməsində şəkk etsə və öz şəkkinə e’tina etməyib 

sonradan yerinə yetirməmiş olduğunu xatırlasa, bu halda onun yerinə 

yetirilməsinin məhəlli keçməyibsə, gərək yerinə yetirsin; yox əgər 

məhəllindən keçibsə, namazı səhihdir. Məsələn; əgər Həmdi oxyub-

oxumamasında şəkk edib e’tina etməsə və qunutda onu oxumadığı 

yadına düşsə, gərək Həmdi oxusun. Əgər rükuda yadına düşsə, namazı 

səhihdir. 

5-İMAM VƏ MƏ’MUMUN ŞƏKKİ 

Məsələ: 962. Əgər pişnamaz namazın rəkətlərinin sayında şəkk 

etsə, məsələn; üç, yoxsa dörd rəkət qılmasında şəkk etsə, bu halda 

mə’mum onun dörd rəkət qıldığını yəqin etsə və imama, dörd rəkət 

qıldığını başa salsa, imam gərək namazı tamamlasın. Ehtiyat namazı da 

qılmaq lazım deyildir. Həmçinin, əgər imam neçə rəkət qıldığını yəqin 

etsə, mə’mum da rəkətlərin sayında şəkk etsə, gərək öz şəkkinə e’tina 

etməsin. 

6-MÜSTƏHƏB NAMAZDAKI ŞƏKK 

Məsələ: 963. Əgər bir kəs müstəhəb namazların rəkətlərinin 

sayında şəkk etsə, bu halda şəkkin çox tərəfi namazı batil edirsə, gərək 

niyyəti az tərəfə qoysun. Məsələn; əgər sübh namazının nafiləsində iki 

rəkətlə üç rəkət arasında şəkk etsə, iki rəkət qıldığın əsas götürməlidir. 

Şəkkin çox tərəfi namazı batil etmirsə, məsələn; iki rəkətlə bir rəkət 

arasında şəkk etsə, şəkkin hər tərəfinə əməl etsə, səhihdir. 

Məsələ: 964. Rüknün az olması nafilə namazını batil edir, amma 

artıq olması batil etmir. Deməli, əgər nafilənin işlərindən hər hansı 
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birini unutsa və ondan sonrakı rüknə başladığı vaxt yadına düşsə, gərək 

o işi yerinə yetirib sonra yenidən həmin rüknü yerinə yetirsin. Məsələn; 

əgər rüku əsnasında surəni oxumadığı yadına düşsə, gərək qayıdıb 

surəni oxusun, yenidən rükuya getsin. 

SƏHİH ŞƏKLƏR 

Məsələ: 965. Doqquz halda əgər namaz qılan şəxs dörd rəkətli 

namazın rəkətlərinin sayında şəkk etsə, dərhal gərək fikirləşsin: əgər 

şəkkin bir tərəfinə yəqin və ya güman tapsa, həmin tərəfi əsas tutub 

namazı tamamlamalıdır. Əks halda isə, aşağıda deyiləcək göstərişlərə 

əməl etməlidir. Bu doqquz hal aşağıdakılardan ibarətdir: 

1-Başını ikinci səcdədən qaldırdıqdan sonra iki rəkət, yoxsa üç 

rəkət qılmasında şəkk etsə; bu halda gərək üç rəkət qıldığını əsas 

götürüb bir rəkət də qılaraq namazı tamamlasın, namazdan sonra bir 

rəkət ayaq üstə ehtiyat namazı (qaydası sonradan deyiləcəkdir) qılsın. 

2-Başını ikinci səcdədən qaldırdıqdan sonra iki rəkətlə dörd rəkət 

arasında şəkk etsə; bu halda gərək dörd rəkət qıldığını əsas götürüb, 

namazı tamamlasın, namazdan sonra ayaq üstə iki rəkət ehtiyat namazı 

qılsın. 

3-Başını ikinci səcdədən qaldırdıqdan sonra iki, üç və dörd rəkət 

arasında şəkk etsə; bu halda gərək dörd rəkət qıldığını əsas götürüb 

namazı tamamlasın, namazdan sonra iki rəkət ayaq üstə və iki rəkət 

oturan halda ehtiyat namazı qılsın. 

4-Başını ikinci səcdədən qaldırdıqdan sonra dörd rəkətlə beş rəkət 

arasında şəkk etsə; bu halda gərək dörd rəkət qıldığını əsas götürüb 

namazı tamamlasın, namazdan sonra iki səcdeyi-səhv etsin. Amma əgər 

birinci səcdədən sonra, yaxud başını ikinci səcdədən qaldırmazdan 

əvvəl belə şəkk qarşıya çıxsa, dörd rəkət qıldığını əsas götürüb (namazı 

tamamlasın və) sonra da namazı yenidən qılsın. 

5-Üç rəkətlə dörd rəkət arasında olan şəkk; bu şəkk namazın hər 

yerində olsa, gərək dörd rəkət qıldığını əsas götürüb namazı qurtarsın, 

sonra isə bir rəkət ayaq üstə, yaxud iki rəkət oturan halda ehtiyat 

namazı qılsın. 

6-Ayaq üstə olanda dörd rəkətlə beş rəkət arasında olan şəkk; bu 

halda gərək yerə oturub təşəhhüdü, salamları desin, bir rəkət ayaq üstə, 

yaxud iki rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılsın. 

7-Ayaq üstə olanda üç rəkətlə beş rəkət arasındakı şəkk; bu halda 

gərək yerə oturub təşəhhüd və salamı deyib namazı qurtarsın, sonra 

ayaq üstə iki rəkət ehtiyat namazı qılsın. 
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8-Ayaq üstə olanda üç, dörd, beş rəkət arasındakı şəkk. Bu halda 

gərək yerə oturub təşəhhüd və salamı desin, sonra iki rəkət ayaq üstə, 

sonra isə iki rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılsın. 

9-Ayaq üstə olanda beşinci rəkətlə altıncı rəkətdəki şəkk; bu halda 

gərək yerə otursun, təşəhhüd və salamları deyib namazı qurtarsın, sonra 

isə iki səcdeyi-səhv yerinə yetirsin və ehtiyat-vacibə görə namazı da 

yenidən qılsın. 

EHTİYAT NAMAZININ QAYDASI 

Məsələ: 966. Ehtiyat namazı vacib olan bir kəs namazın 

salamından sonra gərək dərhal (fasilə salmadan) ehtiyat namazı niyyəti 

edib təkbir desin, Həmdi oxuyub rüku və iki səcdəni etsin. Əgər ona bir 

rəkət ehtiyat namazı vacibdirsə, iki səcdədən sonra təşəhhüdü oxuyub, 

salamları desin. Əgər iki rəkət ehtiyat namazı vacibdirsə, iki səcdədən 

sonra bir rəkət də əvvəlki kimi qılıb sonra təşəhhüdü və salamları desin. 

Məsələ: 967. Ehtiyat namazının surəsi və qunutu yoxdur və gərək 

ahəstə (ixfatla) qılınsın, niyyətini də dilə gətirməsin. Ehtiyat-vacib 

budur ki, onun “bismillah”ını da ahəstə desin. 

Məsələ: 968. Əgər ehtiyat namazı qılmamışdan qabaq namazının 

rəkətinin az olduğunu başa düşsə, bu halda namazı batil edən işlərdən 

görməyibsə, gərək qılmadıqlarını qılsın, yersiz salam dediyinə görə iki 

səcdeyi-səhv etsin. Amma əgər namazı batil edən işlərdən görübsə, 

məsələn; arxasını qibləyə çeviribsə, gərək namazı yenidən qılsın. 

Məsələ: 969. Əgər ehtiyat namazını qıldıqdan sonra namazının 

kəsrinin ehtiyat namazından az olduğunu bilsə, məsələn; iki ilə dörd 

arasında şəkk edib iki rəkət ehtiyat namazı qılsa və sonra namazı üç 

rəkət qılmış olduğunu bilsə, ehtiyat-vacibə görə gərək namazın kəsirini 

dərhal əncam versin, namazı da yenidən qılsın. 

Məsələ: 970. Əgər ehtiyat namazı qılandan sonra namazın kəsirinin 

ehtiyat namazından artıq olduğunu bilsə, məsələn; üçlə dörd rəkət 

arasındakı şəkdə bir rəkət ehtiyat namazı qılıb sonradan namazı iki 

rəkət qılmış olduğunu başa düşsə, bu halda ehtiyat namazından sonra 

namazı batil edən işlərdən görmüş olsa, məsələn; arxası qibləyə 

dönmüş olsa, gərək namazı yenidən qılsın; yox əgər namazı batil edən 

işlərdən görməyibsə, gərək namazın bir rəkət kəsirini namaza birləşik 

əncam versin. 

Məsələ: 971. İki, üç, dörd rəkət arasında şəkk etsə və iki rəkət ayaq 

üstə ehtiyat namazı qılan vaxt ikinci rəkətin rükusuna getməzdən qabaq 
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namazı üç rəkət qıldığını bilsə, gərək oturub ehtiyat namazını bir 

rəkətlə tamamlasın, iki səcdeyi-səhv də əncam versin. 

Məsələ: 972. Əgər ehtiyat namazı əsnasında namazın kəsirinin 

ehtiyat namazından az, yaxud çox olduğunu başa düşsə, bu halda 

ehtiyat namazını namazın kəsrinə müvafiq tamam edə bilməsə, gərək 

onu pozub namazının kəsrini yerinə yetirsin. Məsələn; əgər üçlə dörd 

arasındakı şəkdə iki rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılan vaxt 

namazını iki rəkət qılmış olduğunu başa düşsə, iki rəkət oturan haldakı 

namaz iki rəkət ayaq üstə olan namaz hesab edilə bilmədiyinə görə, 

gərək oturan haldakı ehtiyat namazını boşlayıb namazının iki rəkət 

kəsrini qılsın və salam artıqlığına görə iki səcdeyi-səhv etsin. 

Məsələ: 973. Əgər ehtiyat namazında hər hansı bir rüknü artırsa, 

yaxud misal üçün, bir rəkət yerinə iki rəkət qılsa, ehtiyat namazı batildir 

və gərək namazın özünü (yenidən) qılsın. 

Məsələ: 974. Ehtiyat namazını qılmağa məşğul olan vaxt onun 

işlərindən hər hansı birində şəkk etsə, bu halda onun məhəlli 

keçməyibsə, gərək yerinə yetirsin; amma məhəlli keçmiş olarsa, gərək 

öz şəkkinə e’tina etməsin. Məsələn; Həmdi oxuyub-oxumamasında 

şəkk etsə, bu halda rükuya getməyibsə, gərək onu oxusun. Amma 

rükuya gedibsə, öz şəkkinə e’tina etməsin. 

Məsələ: 975. Əgər ehtiyat namazının rəkətlərinin sayında şəkk etsə, 

çox tərəfi əsas götürməlidir. Amma əgər şəkkin çox tərəfi namazı batil 

edirsə, az tərəfi əsas götürməlidir. Ehtiyata görə namazı yenidən qılsın. 

Məsələ: 976. Namazın rəkətlərində gümanın hökmü yəqinin 

hökmüdür. Məsələn; əgər insan dörd rəkətli namazı elə dörd rəkət 

qılmasını güman etsə, ehtiyat namazı qılmamalıdır. 

Məsələ: 977. Gündəlik vacib namazlarda və sair vacib namazlarda 

şəkk və səhvin hökmünün heç bir fərqi yoxdur. Məsələn; əgər ayət 

namazında bir rəkətlə iki rəkət arasında şəkk etsə, onun şəkki iki rəkətli 

namazda olduğundan, namazı batildir. 

SƏCDEYİ-SƏHV 

Məsələ: 978. Yeddi şey üçün namazın salamından sonra insan 

gərək qaydası sonradan deyiləcək iki səcdeyi-səhv yerinə yetirsin: 

1-Namaz əsnasında səhvən danışsa; 

2-Yersiz salam versə, məsələn; birinci rəkətdə salam desə; 

3-Bir səcdəni unutsa; 

4-Təşəhüdü unutsa. 
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5-Dörd rəkətli namazın ikinci rəkətindən sonra dörd rəkətlə beş 

rəkət arasında şəkk etsə. 

6-Yersiz ayağa dursa; 

7-Yersiz otursa. 

Məsələ: 979. Əgər insan səhvən, yaxud namazını tamam olmuş 

hesab edərək danışsa, gərək iki səcdeyi-səhv yerinə yetirsin. 

Məsələ: 980. Ah çəkmək və öskürmək səbəbi ilə yaranan bir hərf 

üçün səcdeyi-səhv vacib deyil. Amma əgər, məsələn; səhvən “ah”, “ax” 

- desə, gərək səcdeyi-səhv etsin. 

Məsələ: 981. Əgər səhv oxuduğu bir şeyi yenidən düzgün surətdə 

oxusa, onu ikinci dəfə oxuması üçün səcdeyi-səhv vacib deyildir. 

Məsələ: 982. Əgər namazda səhvən bir müddət danışsa və onun 

hamısı bir dəfə hesab olunsa, salamdan sonra (hamısı üçün) iki səcdeyi-

səhv kifayətdir. 

Məsələ: 983. Əgər səhvən təsbihati-ərbəəni deməsə, yaxud üç 

dəfədən az və ya çox desə, ehtiyat-vacib budur ki, namazdan sonra iki 

səcdeyi-səhv yerinə yetirsin. 

Məsələ: 984. Əgər namazın salamını deməməli olduğu yerdə 

səhvən “əs-səlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin”, yaxud “əssəlamu 

ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh” - desə, gərək iki səcdeyi-səhv 

etsin. Amma əgər səhvən bu iki salamın bir miqdarını desə, yaxud “əs-

səlamu ələykə əyyuhən-Nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh” - desə, 

ehtiyat budur ki, iki səcdeyi-səhv yerinə yetirsin. 

Məsələ: 985. Əgər salam verməməli olduğu yerdə səhvən hər üç 

salamı desə, iki səcdeyi-səhv kifayətdir.  

Məsələ: 986. Əgər bir səcdəni və ya təşəhhüdü unutsa və sonrakı 

rəkətin rükusuna çatmamışdan qabaq yadına düşsə, gərək qayıdıb 

yerinə yetirsin, yersiz ayağa qalxmaq üçün iki səcdeyi-səhv etsin. 

Məsələ: 987. Əgər rükuda, yaxud ondan sonra əvvəlki rəkətdən bir 

səcdəni, yaxud təşəhhüdü unutduğu yadına düşsə, gərək namazın 

salamından sonra səcdəni və ya təşəhhüdü qəza edib sonra iki səcdeyi-

səhv etsin. 

Məsələ: 988. Əgər səcdeyi-səhvi namazın salamından sonra qəsdən 

etməsə, günah etmişdir və vacibdir ki, dərhal onu yerinə yetirsin. Əgər 

səhvən yerinə yetirməsə, hər vaxt yadına düşsə, gərək dərhal yerinə 

yetirsin. Namazı yenidən qılmaq lazım (vacib) deyil. 
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Məsələ: 989. Əgər səcdeyi-səhvin vacib olub-olmamasında şəkk 

etsə, yerinə yetirməsi lazım deyil. 

Məsələ: 990. Əgər insan ona iki, yoxsa dörd səcdeyi-səhv vacib 

olmasında şəkk etsə, ikisi kifayətdir. 

Məsələ: 991. Əgər iki səcdeyi-səhvdən birini yerinə yetirmədiyini 

bilsə, gərək iki səcdeyi-səhv etsin. Əgər səhvən üç səcdə yerinə 

yetirdiyini bilsə, ehtiyat-müstəhəb budur ki, yenidən iki səcdeyi-səhv 

etsin.  

Öhdəsində səcdeyi-səhv olan bir kəs (növbəti) namaza başlayana 

qədər onu unutsa və namaz əsnasında yadına düşsə, bu halda əgər 

namazı vacib namazdırsa, gərək namazı tamamlayıb ondan dərhal 

sonra səcdəni əncam versin. 

SƏCDEYİ-SƏHVİN QAYDASI 

Məsələ: 992. Səcdeyi-səhvin qaydası budur ki, namazın 

salamından sonra dərhal səcdeyi-səhv niyyəti edib alını səcdənin səhih 

olduğu şeylərin üstünə qoyub desin: 

للَ َللاَ َب ْسمَ  َو آل هَ َم  مَّدَ َع لىَ َللاَ َو ص لَّىَو ِب 
“Bismillahi və billah və səlləllahu əla Muhəmmədin və Alih”, 

yaxud 

للَ َللاَ َب ْسمَ   م  مَّدَ َو آلَ َم  مَّدَ َع ل ىَ َص ل َ َا للَّه مَََّو ِب 

“Bismillahi və billah, Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-

Muhəmməd”. 

Amma daha yaxşı olar ki, belə desin: 

للَ َللاَ َب ْسمَ  َ َا ي  ه اَع ل ْيكَ َا لسَّال مَ َو ِب  ات هَ َللاَ َو ر ْْح ةَ َالنَّب   و ب  ر ك 

“Bismillahi və billah, əssəlamu ələykə əyyuhən-Nəbiyyu və 

rəhmətullahi və bərəkatuh”.  
Sonra səcdədən qalxıb otursun, yenidən səcdəyə gedib yuxarıdakı 

zikrlərdən birini desin. Sonra səcdədən qalxıb otursun, təşəhhüd və 

salamları desin. 

UNUDULMUŞ SƏCDƏ VƏ TƏŞƏHHÜDÜN QƏZASI 

Məsələ: 993. İnsanın unutduğu və namazdan sonra qəzasını yerinə 

yetirdiyi təşəhhüd və səcdədə, gərək namazda olan bütün şərtlər: bədən 

və paltarın pak olması, üzü qibləyə olmaq və sair şərtlər olsun. 

Məsələ: 994. Əgər təşəhhüdü və səcdəni bir neçə dəfə unutsa, 

məsələn; bir səcdəni birinci rəkətdən, birini də ikinci rəkətdən unutsa, 
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gərək namazdan sonra hər birinin qəzasını, onlar üçün lazım olan 

səcdeyi-səhv ilə birlikdə yerinə yetirsin. Hansının qəzasını yerinə 

yetirdiyini də müəyyən etməsi lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 995. Əgər bir səcdə və bir təşəhhüdü unudubsa, ehtiyat-

vacibə görə gərək hansını birinci unudubsa, əvvəlcə onun qəzasını 

yerinə yetirsin. Amma əvvəlcə hansını unutduğunu bilməsə, ehtiyatən 

bir səcdə və bir təşəhhüd, sonra isə başqa bir səcdə yerinə yetirsin, 

yaxud bir təşəhhüd və bir səcdə, onların ardınca isə başqa bir təşəhhüd 

yerinə yetirsin ki, səcdə və təşəhhüdün qəzasını unutduğu tərtiblə 

yerinə yetirməsinə yəqin etsin. 

Məsələ: 996. Əgər əvvəlcə səcdəni unutmasını güman edərək 

əvvəlcə onun qəzasını yerinə yetirsə və təşəhhüdü oxuduqdan sonra, 

əvvəlcə təşəhhüdü unutmuş olduğunu bilsə, ehtiyat-müstəhəb budur ki, 

yenidən səcdənin qəzasını etsin. Həmçinin, əgər əvvəlcə təşəhhüdü 

unutduğunu güman edərək birinci onun qəzasını yerinə yetirsə və 

səcdədən sonra, əvvəlcə səcdəni unutmuş olduğu yadına düşsə, ehtiyat-

müstəhəbbə görə gərək təşəhhüdü yenidən oxusun. 

Məsələ: 997. Əgər namazın salamı ilə unudulmuş səcdə və ya 

təşəhhüdün qəzası arasında həm qəsdən, həm də səhvən baş verməsi 

namazı batil edən işlərdən birini görsə, məsələn; arxası qibləyə çevrilsə, 

gərək səcdə və təşəhhüdün qəzasını yerinə yetirsin və namazı səhihdir. 

Məsələ: 998. Əgər namazın salamından sonra, axırıncı rəkətin bir 

səcdəsini unutduğu yadına düşsə, gərək onun qəzasını yerinə yetirsin və 

ondan sonra iki səcdeyi-səhv etsin: istər namazı batil edən işlərdən 

görmüş olsun, istərsə də görməmiş olsun. Əgər axırıncı rəkətin 

təşəhhüdünü unutmuş olsa, gərək onun qəzasını yerinə yetirib sonra iki 

səcdeyi-səhv etsin. 

Məsələ: 999. Əgər namazın salamı ilə unudulmuş səcdə və ya 

təşəhhüdün qəzası arasında səcdeyi-səhvin vacib olduğu bir iş görsə, 

məsələn; səhvən danışsa, gərək səcdənin, yaxud təşəhhüdün qəzasını 

etsin, amma danışdığı üçün səcdeyi-səhv vacib deyildir. 

Məsələ: 1000. Əgər təşəhhüdlə səcdədən hansı birini unutduğunu 

bilməsə, gərək hər ikisinin qəzasını etsin və yaxşı olar ki, əvvəlcə 

səcdəni qəza etsin. 

Məsələ: 1001. Əgər səcdəni, yaxud təşəhhüdü unudub-

unutmamasında şəkk etsə, qəza etməsi vacib deyil. 

Məsələ: 1002. Təşəhhüdü və ya səcdəni qəza etməli olan bir kəsə 

başqa bir iş üçün də səcdeyi-səvh vacib olsa, gərək namazdan sonra 
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təşəhhüdün, yaxud səcdənin qəzasını edib sonra səcdeyi-səhvi yerinə 

yetirsin. 

Məsələ: 1003. Əgər namazdan sonra, unudulmuş səcdə və ya 

təşəhhüdün qəzasını edib-etməməsində şəkk etsə, bu halda əgər 

namazın vaxtı keçməyibsə, gərək təşəhhüdün və ya səcdənin qəzasını 

etsin; yox əgər namazın vaxtı keçmiş olsa da, ehtiyata görə gərək 

təşəhhüd və səcdəni qəza etsin. 

NAMAZIN HİSSƏ VƏ ŞƏRTLƏRİNİ ARTIRIB-AZALTMAQ 

Məsələ: 1004. Əgər namazın vacibatından bir şeyi qəsdən artırıb 

azaltsa, hətta bir hərf olsa belə, namaz batildir. 

Məsələ: 1005. Əgər məsələni bilməməzlik üzündən namazın 

hissələrindən birini artırıb-azaltsa, o hissə rükn deyilsə və qasir 

cahildirsə, namazı səhihdir; əks halda ehtiyat-vacibə görə namazı 

yenidən qılsın. 

Məsələ: 1006. Əgər namaz əsnasında dəstəmaz və ya qüslünün 

batil olduğunu, yaxud dəstəmazsız və ya qüslsüz namaza başladığını 

başa düşsə, gərək namazı pozub yenidən dəstəmaz və ya qüsl ilə qılsın. 

Əgər namazdan sonra başa düşsə, gərək namazı dəstəmaz və qüsllə 

yenidən qılsın, vaxtı keçmiş olsa, qəzasını etsin. 

Məsələ: 1007. Əgər rükuya çatandan sonra əvvəlki rəkətin iki 

səcdəsini unutduğu yadına düşsə, namazı batildir. Amma əgər rükuya 

çatmazdan əvvəl yadına düşsə, gərək qayıdıb iki səcdəni etsin, sonra 

ayağa qalxıb Həmdi və surəni, yaxud təsbihatı deyib namazı qurtarsın 

və namazdan sonra ehtiyat-vacibə görə yersiz ayağa qalxdığına görə iki 

səcdeyi-səhv etsin. 

Məsələ: 1008. Əgər “əssəlamu ələyna” və “əssəlamu ələykum” 

deməmişdən qabaq axırıncı rəkətin iki səcdəsini yerinə yetirmədiyi 

yadına düşsə, gərək iki səcdəni etsin, yenidən təşəhhüdü və salamları 

oxusun və təşəhhüd artıqlığı üçün iki səcdeyi-səhv etsin. 

Məsələ: 1009. Əgər salamdan qabaq, namazın axırından bir rəkət, 

yaxud daha artıq qılmadığını başa düşsə, gərək unutduğu miqdarı 

yerinə yetirsin. 

Məsələ: 1010. Əgər salamdan sonra namazın axırından bir rəkət, 

yaxud daha çox qılmadığı yadına düşsə, bu halda istər qəsdən, istərsə 

də səhvən baş verməsi namazı batil edən işlərdən görübsə, məsələn; 

arxası qibləyə dönübsə, namazı batildir. Amma əgər qəsdən və səhvən 

baş verməsi namazı batil edən işlərdən görməmiş olarsa, gərək dərhal 
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unutduğu miqdarı yerinə yetirsin və yersiz salama görə iki səcdeyi-səhv 

etsin. 

Məsələ: 1011. Əgər namazın salamından sonra, həm qəsdən, həm 

də səhvən baş verməsi namazı batil edən bir əməl görsə, məsələn; 

arxası qibləyə dönsə, sonra axırıncı iki səcdəni etmədiyi yadına düşsə, 

namazı batildir. Əgər namazı batil edən işlər görməzdən qabaq yadına 

düşsə, gərək unutduğu iki səcdəni yerinə yetirib yenidən təşəhhüdü, 

salamı desin və əvvəldə dediyi (artıq) salam üçün iki səcdeyi-səhv 

etsin. 

Məsələ: 1012. Əgər namazı, vaxt daxil olmamışdan qabaq, yaxud 

arxası qibləyə, yaxud sağ tərəfə və ya sol tərəfə qıldığını bilsə, gərək 

namazı yenidən qılsın, vaxtı keçibsə, qəzasını etsin. 

MÜSAFİRİN NAMAZI 

Müsafir (səfərdə olan şəxs) zöhr, əsr və işa namazını səkkiz şərt 

daxilində şikəstə, yə’ni iki rəkət qılmalıdır: 

BİRİNCİ ŞƏRT: Səfəri səkkiz şər’i fərsəxdən az olmasın. 

Məsələ: 1013. Gedib-qayıtması səkkiz fərsəx olan bir kəsin, istər 

getməsi dörd fərsəxdən az olsun, istərsə də olmasın, gərək namazı 

şikəstə qılsın. Deməli, əgər getməsi üç fərsəx, qayıtması beş fərsəx, 

yaxud əksinə olsa, gərək namazı şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1014 Əgər gedib-qayıtması səkkiz fərsəx olsa, gərək 

namazı şikəstə qılsın – istər həmin gecə və gündüzdə qayıtsın, istərsə 

gecəni o yerdə qalıb sabahı, yaxud birisi günü qayıtsın. 

Məsələ: 1015. Əgər səfəri səkkiz fərsəxdən az olsa, yaxud səfərinin 

səkkiz fərsəx olub-olmamasını bilməsə, gərək namazı tamam qılsın. 

Səfərinin səkkiz fərsəx olub-olmamasında şəkk etsə, əgər bu barədə 

axtarış aparmaq onun üçün məşəqqətli olarsa, gərək namazını tamam 

qılsın. Əgər məşəqqətli olmasa, gərək axtarış aparsın: əgər səfərinin 

səkkiz fərsəx olmasını bir adil şəxs xəbər versə, yaxud camaat arasında 

bu qədər olması mə’lum olsa, namazı şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1016. Əgər bir məntəqəyə iki yol olsa və onlardan biri 

səkkiz fərsəxdən az, digəri isə səkkiz fərsəx, yaxud ondan çox olsa, bu 

halda insan həmin yerə səkkiz fərsəx olan yolla getsə, gərək namazı 

şikəstə qılsın. Amma səkkiz fərsəxdən az olan yolla getsə, gərək 

namazı tamam qılsın. 

Məsələ: 1017. Əgər şəhərin divarı olsa, gərək səkkiz fərsəxin 

əvvəlini şəhərin divarından; divarı olmasa şəhərin axırıncı evlərindən 



 

 

236................................................................ “Tovzihul-məsail” risaləsi 

hesab etsin. Amma səkkiz fərsəxin axırını getmək istədiyi həmin yer 

hesab etməlidir – istər o yer şəhərin (vətəninin) əvvəli olsun – istər 

ortası, istərsə də axırı. 

İKİNCİ ŞƏRT – SƏFƏRİN ƏVVƏLİNDƏN SƏKKİZ FƏRSƏX 

GETMƏK NİYYƏTİNDƏ OLMAQ 

2-ci şərt budur ki, səfərin əvvəlindən səkkiz fərsəx getməyi qəsd 

etmiş olsun. Deməli, səkkiz fərsəxdən az olan yerə səfər edib ora 

çatandan sonra, gəldiyi yol ilə birlikdə səkkiz fərsəx olacaq bir yerə 

səfər etsə, bu halda əvvəldən səkkiz fərsəxi qəsd etmədiyi üçün gərək 

namazı tamam qılsın. Amma o yerdən səkkiz fərsəx getmək istəsə, 

gərək namazı şikəstə qılsın. Vətənə qayıtmağın da hökmü belədir: əgər 

səkkiz fərsəx olsa, gərək namazı şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1018. Səfərinin neçə fərsəx olmasını bilməyən, məsələn; 

itmiş şeyi axtarmaq üçün səfər edən, itiyini axtarmaq üçün nə qədər yol 

gedəcəyini bilməyən bir şəxs gərək namazı tamam qılsın. Amma 

qayıdan vaxt vətəninə, yaxud on gün qalmaq istədiyi bir yerə qədər 

səkkiz fərsəx və ya daha artıq olsa, gərək namazı şikəstə qılsın. 

ÜÇÜNCÜ ŞƏRT: SƏFƏRİ DAVAM ETDİRMƏK QƏRARINDA 

OLMAQ 

3-cü şərt budur ki, yolda öz məqsədindən dönməsin. Deməli, əgər 

dörd fərsəxə çatmamışdan qabaq öz niyyətindən dönsə, yaxud 

tərəddüddə qalsa, gərək namazı bütöv qılsın. 

Məsələ: 1019. Əgər dörd fərsəxə çatandan sonra səfər niyyətindən 

dönsə, bu halda həmin yerdə qalmağı, yaxud on gündən sonra 

qayıdacağını qərara alsa, yaxud qayıtmaqla qalmaq arasında 

tərəddüddə olsa, gərək namazını bütöv qılsın. 

Məsələ: 1020. Əgər dörd fərsəxə çatandan sonra səfər niyyətindən 

dönüb qayıtmaq qərarına gəlsə, gərək namazını şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1021. Əgər müəyyən bir yerə getmək üçün hərəkət etsə və 

bir qədər yol getdikdən sonra başqa yerə getmək istəsə, bu halda 

hərəkət etdiyi ilk yerdən, getmək istədiyi yerə qədər səkkiz fərsəx olsa, 

gərək namazı şikəstə qılsın. 

DÖRDÜNCÜ ŞƏRT: SƏFƏR ƏSNASINDA ÖZ VƏTƏNİNDƏN 

KEÇMƏMƏSİ 

4-cü şərt budur ki, səkkiz fərsəxə çatmamışdan qabaq öz vətənindən 

keçmək, yaxud bir yerdə on gün və ya ondan artıq qalmaq istəməsin, 
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əks halda onun səfəri kəsilir. Deməli, səkkiz fərsəxə çatmamışdan 

qabaq öz vətənindən keçmək istəyən, yaxud müəyyən bir yerdə on gün 

qalmaq istəyən bir kəs gərək namazını bütöv qılsın. 

BEŞİNCİ ŞƏRT: SƏFƏRİ HARAM İŞ ÜÇÜN OLMASIN 

5-ci şərt budur ki, haram iş üçün səfər etməsin. Əgər bir kəs oğurluq 

kimi haram işlər üçün səfər etsə, gərək namazı bütöv qılsın. Həmçinin, 

əgər səfərin özü haram olsa, məsələn; səfər onun üçün zərərli olsa, 

yaxud qadın ərinin icazəsi olmadan, övlad ata-ananın ürəyi yananlıq 

üzündən nəhy (qadağan) etməsinə baxmayaraq, öz mənfəəti üçün 

onlara (qadına və övlada) vacib olmayan səfərə getsə, namazı bütöv 

qılmalıdır. Amma əgər Həcc kimi vacib səfər olsa, gərək namazı şikəstə 

qılsınlar.  

Məsələ: 1022. Ata-ananın əziyyətə düşməsinə səbəb olan səfər 

haramdır. Belə səfərlərdə insan gərək namazı bütöv qılsın, orucu da 

tutsun. 

Məsələ: 1023. Əgər bir kəs qəsbi maşınla səfər etsə, namazı 

şikəstədir və ehtiyat-müstəhəbbə görə namazı həm şikəstə, həm də 

tamam qılsın. 

Məsələ: 1024. Əgər əyləncə və gəzinti üçün səfər etsə, haram 

deyildir və gərək namazı şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1025. Əgər bir kəs vaxtını xoş keçirmək və ləhv (eyş-işrət) 

üçün şikara getsə, səfəri haramdır və namazı tamamdır; əgər həyat, 

məişət güzəranını tə’min etmək, mal-dövlətini artırmaq, kəsb-qazanc 

əldə etmək üçün şikara getsə, gərək namazı şikəstə qılsın, oruc da 

tutmasın. 

Məsələ: 1026. Günah üçün səfərə gedən bir kəs səfərdən (vətənə) 

qayıdanda gərək namazını şikəstə qılsın, xüsusən əgər tövbə etmiş olsa. 

Məsələ: 1027. Günah səfərindən qayıdan bir kəsin qayıdışındakı 

niyyəti vətənə qayıtmaqdan başqa müstəqil bir məqsədlə olsa, onun 

namazı şikəstədir. 

Məsələ: 1028. Səfəri günah səfəri olan bir şəxs əgər yolda günah 

fikrindən dönsə, bu halda yolun qalanı və ya günahdan peşman olandan 

sonra gedib-qayıtdığı məsafə səkkiz fərsəx olsa, gərək namazı şikəstə 

qılsın. 
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ALTINCI ŞƏRT: KÖÇƏRİ HƏYAT TƏRZİ KEÇİRƏNLƏRDƏN 

OLMASIN 

6-ci şərt budur ki, səhralarda köçəri həyat tərzi keçirən, hər yerdə 

özü və mal-qaraları üçün su, yem tapdıqda orada qalıb bir müddətdən 

sonra başqa yerlərə köçənlərdən olmasın. Köçəri həyat tərzi keçirənlər 

bu səfərlərdə namazlarını gərək bütöv qılsınlar. 

Məsələ: 1029. Əgər köçəri həyat tərzi keçirənlərdən biri mənzil və 

heyvanlar üçün otlaq tapmaq üçün səfər etsə, səfəri səkkiz fərsəx olsa 

da gərək namazı şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1030. Əgər köçəri həyat tərzi keçirən bir şəxs ziyarət, həcc, 

ticarət və s. üçün səfər etsə, namazını tamam qılmalıdır, xüsusilə əgər 

həmin çadır və vəsaitlərlə səfər edərsə. 

YEDDİNCİ ŞƏRT: SƏFƏRİ İŞ-PEŞƏ ÜÇÜN OLMASIN 

7-ci şərt budur ki, onun işi-peşəsi səfər olmasın. Belə şərtlərə malik 

olmayanlar üç qismə bölünür: 

1. Sürücülər, təyyarəçilər, gəmiçilər, karvan başçıları və s. Belə ki, 

səfər onların işi olanlar gərək namazlarını tamam qılsınlar. 

2. Səfər işi-peşəsi olmayan, amma səfər işinin müqəddiməsi olan 

adamlar, yə’ni (işlərini) əncam vermək üçün vaxtaşırı səfər edənlər. 

Hər gün və ya əksər hallarda şər’i məsafəyə səfər edən və tədris 

edəndən sonra vətənlərinə qayıdan müəllimlər, habelə, al-ver üçün şər’i 

məsafə miqdarında yol gedən və sonra da qayıdan tacir və ali məktəb 

tələbəsi kimi. Bunlar da namazını tamam qılmalıdır. 

3. Səfər işi və ya işinin müqəddiməsi olmayan, amma ziyarət üçün 

hər həftə müntəzəm olaraq səfər edənlər. Bu qrup da gərək namazı 

tamam qılsınlar, orucu da tutsunlar. Bir sözlə, səfər onlar üçün adi bir 

işə çevrilən adamlar gərək namazı tamam qılıb orucu da tutsunlar.  

Məsələ: 1031. Əgər sürücü başqa bir iş üçün, məsələn; ziyarət, həcc 

üçün də səfər etsə, gərək namazı tamam qılsın. Həmçinin, əgər öz 

maşınını ziyarət üçün kirayəyə verib özü də onunla birlikdə ziyarətə 

getsə, gərək namazını bütöv qılsın. 

Məsələ: 1032. Həcc bələdçiləri, həcc karvanının müdirləri 

(başçıları) və bu kimi insanların işi ildə bir dəfə olduğundan və qısa 

müddət ərzində baş verdiyindən, onların namazları şikəstədir və onların 

hökmü əvvəlki illərdə ilin ümdə hissəsini səfərdə olan yol bələdçiləri 

ilə fərqlidir. 
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Məsələ: 1033. Bir kəsin işi ilin müəyyən miqdarında səfər olsa, 

məsələn; təkcə qışda və ya yayda öz maşını kirayə verən bir sürücü 

kimi, işinə məşğul olduğu səfərdə gərək namazını tamam qılsın. 

Məsələ: 1034. Şəhərin iki-üç fərsəxliyinə get-gəl edən sürücülər və 

alverçilər təsadüfən səkkiz fərsəx səfərə getsələr, gərək namazı şikəstə 

qılsınlar. 

Məsələ: 1035. Üç ünvandan biri əsasında namazını tamam qılmalı 

olan bir kəs, əgər vətənində on gün, yaxud daha artıq qalsa, yaxud bir 

yerdə on gün iqamət qəsdi etsə, on gündən sonra etdiyi ilk səfərdə gərək 

namazını şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1036. Belə bir qrup əgər öz vətənində, yaxud başqa yerdə 

on gün qalıb-qalmadığında şəkk etsələr, gərək namazını bütöv qılsınlar. 

Məsələ: 1037. Şəhərlərə səyahət edən və özü üçün vətən seçməyən 

bir kəs gərək namazını tamam qılsın.  

Məsələ: 1038. İşi səfər olmayan bir kəs, məsələn; bir şəhərdə, 

yaxud kənddə bir qədər malı varsa və o malı daşımaq üçün müəyyən 

zaman ərzində ardıcıl səfərlər edirsə, gərək namazını şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1039. Öz vətənində qalmaq fikrindən dönüb özü üçün 

başqa bir vətən seçmək istəyən bir kəsin səfəri uzun olsa, gərək 

namazını tamam qılsın. Təyyarə və qatar işçilərinin namazı tamamdır 

və gərək oruc tutsunlar. Əgər öz vətənlərində və ya başqa yerdə on gün 

qalsalar, birincidən başqa qeyri səfərdə namazı tamamdır.  

Bir kəs ildə iki və ya üç dəfə səfərə getsə və hər biri də 3 və ya 4 ay 

çəksə və ilin qalanını vətənində olsa, namazı tamamdır. 

İldə doqquz ay heyvanlar ilə birlikdə bir yerdə on gün qalmadan 

gedən və üç ay qışı öz vətənində qalan çobanın namazı tamamdır və 

gərək oruc tutsun. 

SƏKKİZİNCİ ŞƏRT: TƏRƏXXÜS HƏDDİNƏ ÇATMAQ 

8-ci şərt budur ki, tərəxxüs həddinə çatsın, yə’ni öz vətənindən, 

yaxud on gün qalacağını qəsd etdiyi yerdən o qədər uzaqlaşsın ki, 

şəhərin divarlarını görməsin, onun azan səsini də eşitməsin. Amma 

gərək havada divarların görünməsinin, azan səsinin eşidilməsinin 

qarşısını alan toz-torpaq və bu kimi şeylər olmasın. O qədər də 

uzaqlaşması lazım deyil ki, şəhərin məscidinin minarə və günbəzlərini 

görməsin, yaxud divarlardan heç nə görünməsin. Əksinə, elə divarlar 

tamamilə ayırd oluna bilməsə, kifayətdir. 
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Məsələ: 1040. Səfərə gedən bir kəs əgər bir yerə çatıb azanı 

eşitməsə, amma şəhərin divarlarını görsə, yaxud şəhərin divarlarını 

görməsə, amma azanın səsini eşitsə, bu halda orada namaz qılmaq 

istəsə, ehtiyat-vacibə görə gərək həm şikəstə, həm də bütöv qılsın. 

Məsələ: 1041. Vətəninə qayıdan bir müsafir öz vətəninin divarını 

görsə və onun azan səsini eşitsə, gərək namazını bütöv qılsın. Amma 

müəyyən bir yerdə on gün qalmaq istəyən bir müsafir o yerin divarını 

gördüyü və azan səsini eşitdiyi vaxt ehtiyat-vacibə görə gərək mənzilə 

çatana qədər namazı tə’xirə salsın, yaxud namazı həm şikəstə, həm də 

bütöv qılsın. 

Məsələ: 1042. Əgər o qədər uzaqlaşsa ki, eşitdiyi səsin azan, yoxa 

başqa səs olmasını bilməsə, yaxud azan olduğunu başa düşüb 

kəlmələrini ayırd edə bilməsə, ehtiyat həm tamam, həm də şikəstə 

qılmaqdır. 

Məsələ: 1043. Əgər tərəxxüs həddinə çatıb-çatmamasında şəkk 

etdiyi, yə’ni azan səsini eşitmədiyi, divarlarını görmədiyi bir yerdə 

namaz qılmaq istəsə, gərək namazını bütöv qılsın. Qayıdanda isə 

tərəxxüs həddinə çatıb-çatmamasında şəkk etsə, gərək namazı şikəstə 

qılsın. Bə’zi hallarda işkal yarandığına görə, gərək ya həmin yerdə 

namaz qılmasın, ya da həm şikəstə, həm də bütöv qılsın. 

SƏFƏRİ POZAN ŞEYLƏR 

Bir neçə şey səfəri pozur və namazı tamam qılmaq lazımdır. 

Birincisi: Vətənə qayıtmaq 

Məsələ: 1044. Səfərində öz vətənindən keçən bir müsafir vətəninin 

divarlarını görüb, onun azan səsini eşitdiyi yerə çatanda gərək namazı 

bütöv qılsın. 

Məsələ: 1045. Səfəri əsnasında öz vətəninə çatan müsafir gərək 

orada olduğu müddətdə gərək namazlarını bütöv qılsın. Amma əgər o 

yerdən səkkiz fərsəx getmək və ya gedib-qayıtmağı səkkiz fərsəx olan 

yerə gedib-qayıtmaq istəsə, vətəninin divarlarını görmədiyi, azan səsini 

eşitmədiyi bir yerə çatanda gərək namazı şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1046. İnsanın yaşamaq üçün iqamətgah seçdiyi yer onun 

vətənidir: istər o yerdə dünyaya gəlmiş olsun və ata-anasının vətəni 

olsun, istərsə də yaşamaq üçün oranı seçmiş olsun. 

Məsələ: 1047. Əgər əsl vətəni olmayan bir yerdə müəyyən müddət 

qalıb sonra başqa bir yerə getmək fikrində olsa, o yer onun vətəni 

hökmündədir. Buna əsasən, müəyyən və ya qeyri-müəyyən bir müddət 
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üçün hər hansı bir yerə göndərilən dövlət işçiləri orada müsafir 

olmadıqları üçün o yer vətən hökmünə malikdir. 

Məsələ: 1048. Bir kəs iki yerdə yaşasa, məsələn; altı ay bir şəhərdə, 

altı ay da başqa şəhərdə qalsa, hər iki yer onun vətəni hökmündədir. 

Habelə, əgər ikidən artıq yeri yaşamaq üçün seçsə, onların hamısı onun 

üçün vətən hökmündədir. 

Məsələ: 1049. Bir kəs əsli vətənindən və qeyd olunan qeyri-əsli 

vətənindən başqa yerlərdə iqamət qəsdi etməsə namazı şikəstədir – istər 

orada onun mülkü olsun, istərsə də olmasın; istər orada altı ay qalmış 

olsun, istərsə də qalmamış olsun. 

Məsələ: 1050. Əgər bir kəs əvvəlcə öz vətəni olan, sonradan isə 

orada yaşamaq fikrindən döndüyü bir yerə çatsa, özü üçün başqa vətən 

seçməmiş olsa da, gərək namazı bütöv qılsın. 

İkincisi: On gün qalmaq qəsdi etmək 

Məsələ: 1051. Əgər bir kəs müəyyən yerdə ardıcıl olaraq on gün 

qalmağı qəsd etsə, yaxud ixtiyarsız olaraq bir yerdə on gün qalacağını 

bilsə, gərək o yerdə namazını tamam qılsın. 

Məsələ: 1052. Müəyyən bir yerdə on gün qalmaq istəyən müsafir 

bu şərtlə namazı bütöv qılmalıdır ki, on günün hamısını bir yerdə 

qalmaq istəsin. Deməli, əgər on günü iki şəhərdə, məsələn; Nəcəflə 

Kufədə və ya Tehranla Şemiranda qalmaq istəsə, gərək namazı şikəstə 

qılsın. 

Məsələ: 1053. Müəyyən bir yerdə on gün qalmaq istəyən bir 

müsafir elə əvvəldən on gün əsnasında o yerin ətraf məntəqələrinə 

geəcəyini qəsd etmiş olsa, bu halda getmək istədiyi yer səfər hesab 

olunacaq qədər uzaq olmasa, gərək bütün on günün ərzində namazını 

bütöv qılsın. Amma camaat arasında səfər hesab olunacaq qədər uzaqda 

olsa, gərək on günün hamısında namazı şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1054. Əgər müsafir müəyyən yerdə on gün qalmağı qərara 

alsa, bu halda dörd rəkətli bir namaz qılmazdan qabaq orada qalmaq 

fikrindən dönsə, yaxud orada qalmaqla başqa yerə getməkdə 

tərəddüddə olsa, gərək namazı şikəstə qılsın. Amma əgər dörd rəkətli 

bir namaz qıldıqdan sonra orada qalmaq fikrindən dönsə, yaxud 

tərəddüddə olsa, orada olduğu müddətə qədər gərək namazı bütöv 

qılsın. 

Məsələ: 1055. Müəyyən bir yerdə on gün qalmağı qəsd edən 

müsafir, əgər oruc tutsa və günortadan sonra orada qalmaq fikrindən 

dönsə, bu halda dörd rəkətli bir namaz qılıbsa orucu səhihdir; və nə 
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qədər ki, oradadır, gərək namazlarını bütöv qılsın, orucu da tutsun. 

Əgər dörd rəkətli bir namaz qılmamış olsa, ehtiyat-vacib budur ki, 

tutduğu orucu tamamlasın və qəzasını da tutsun. Amma namazlarını 

şikəstə qılmalıdır. Sonrakı günlərdə də oruc tuta bilməz. 

Məsələ: 1056. Müəyyən bir yerdə on gün qalmağı qəsd edən 

müsafir, həmin yerdə qalmaq fikrindən dönsə və qalmaq məqsədindən 

dönməmişdən qabaq dörd rəkətli bir namaz qılıb-qılmaması barədə 

şəkk etsə, gərək öz namazlarını şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1057. Əgər müsafir namazı şikəstə qılmaq niyyəti ilə 

namaza başlasa və namaz əsnasında on gün və ya daha artıq qalmaq 

qərarına gəlsə, gərək namazı dörd rəkətlə qurtarsın. 

Məsələ: 1058. On gün bir yerdə qalmağı qəsd edən müsafir, dörd 

rəkətli namaz əsnasında öz niyyətindən dönsə, bu halda üçüncü rəkətə 

başlamayıbsa, gərək namazı iki rəkətdə qurtarsın, qalan namazlarını da 

şikəstə qılsın. Amma üçüncü rəkətə başlamış olsa, namazı batildir və 

orada olduğu müddətdə gərək namazlarını şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1059. Müəyyən bir yerdə on gün qalmasını qəsd edən 

müsafir dörd rəkətli bir namaz qıldıqdan sonra, dörd fərsəxdən az olan 

bir yerə getmək və öz qaldığı yerə iqamət yeri ünvanı ilə qayıtmaq 

istəsə, gərək namazı tamam qılsın; əgər yol üzərində olan mənzil 

ünvanı ilə keçsə, namazı şikəstədir. 

Məsələ: 1060. Müəyyən bir yerdə on gün qalmasını qəsd edən 

müsafir dörd rəkətli bir namaz qıldıqdan sonra səkkiz fərsəxdən az olan 

bir yerə gedib orada on gün qalmaq istəsə, gərək getdiyi vaxtda, 

həmçinin on gün qalmaq istədiyi yerdə namazlarını bütöv qılsın. Amma 

əgər getmək istədiyi yer səkkiz fərsəx, yaxud artıq olarsa, gərək getdiyi 

vaxt namazlarını şikəstə, çatdığı yerdə isə on gün qalmaq istəsə, namazı 

bütöv qılsın. 

Məsələ: 1061. Müəyyən bir yerdə on gün qalmağı qəsd edən 

müsafir dörd rəkətli bir namaz qıldıqdan sonra dörd fərsəxdən az olan 

bir yerdə getmək istəsə, bu halda əvvəlki yerinə qayıtmaqda tərəddüd 

etsə, yaxud ümumiyyətlə oraya qayıtmaqdan qafil olsa və ya qayıtmaq 

istədiyi halda orada on gün qalıb-qalmayacağında tərəddüd etsə, yaxud 

orada on gün qalmasından və o yerdən səfər etməsindən qafil olsa, 

gərək getdiyi və qayıtdığı vaxtdan və qayıdandan sonra namazlarını 

tamam qılsın. 
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3-BİR AY MÜDDƏTİNDƏ İQAMƏT QƏSDİ ETMƏDƏN BİR 

YERDƏ QALMAQ 

Məsələ: 1062. Müsafir səkkiz fərsəxə çatandan sonra 30 gün bir 

yerdə qalsa və bu 30 günün hamısında gedib, yaxud qalmaqda 

tərəddüddə olsa, 30 gün keçəndən sonra hətta orada az müddət qalsa 

belə, gərək namazını bütöv qılsın. Amma əgər səkkiz fərsəxə 

çatmamışdan qabaq yolun qalanını getməkdə tərəddüddə olsa, əgər 4 

fərsəx getməmiş olsa, tərəddüdə düşdüyü vaxtdan namazını bütöv 

qılmalıdır. 

Məsələ: 1063. Bir yerdə doqquz gün, yaxud ondan az müddətdə 

qalmaq istəyən müsafir, orada doqquz gün, yaxud ondan az qalandan 

sonra yenidən doqquz gün, yaxud ondan da az qalmaq istəsə və bu 

qayda ilə 30 gün keçsə, 31-ci gündən e’tibarən gərək namazlarını bütöv 

qılsın. 

Məsələ: 1064. 30 gün müddətində tərəddüddə qalan müsafir 

namazını o şərtlə bütöv qılmalıdır ki, 30 günü bir yerdə qalmış olsun. 

Deməli, əgər onlardan bir miqdarını bir yerdə, qalanlarını isə başqa 

yerdə qalsa, gərək 30 gün tamam olandan sonra da namazlarını şikəstə 

qılsın. 

MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏR 

Məsələ: 1065. Müsafir Məscidül-Həramda, Peyğəmbər (səlləllahu 

əleyhi və alih) məscidində və Kufə məscidində namazını bütöv qıla 

bilər. Tamam qılmaq əfzəl, şikəstə qılmaq əhvətdir. Amma əgər 

əvvəllər bu məscidlərin tərkib hissəsi olmayan və imamların 

(əleyhimus-salam) zamanından sonra artırılan hissələrdə namaz qılmaq 

istəsə, yaxşı olar ki, şikəstə qılsın. Həmçinin, müsafir Həzrət Seyidüş-

Şühəda İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın hərəmində müqəddəs 

zərihdən 25 zira məsafədə (təqribən 11 metr) namazını bütöv qıla bilər. 

Məsələ: 1066. Müsafir olmasını və namazını şikəstə qılacağını 

bilən bir kəs əvvəlki məsələdə deyilən dörd məkandan başqa yerlərdə 

qəsdən bütöv qılsa, namazı batildir. 

Məsələ: 1067. Müsafir olduğunu unudaraq namazı tamam qılsa, bu 

halda əgər namaz vaxtı daxilində yadına düşsə, gərək şikəstə qılsın. 

Əgər vaxtı keçəndən sonra yadına düşsə, o namazın qəzası ona vacib 

deyildir. Əgər müsafir olduğunu bilsə, amma müsafirin namazının 
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hökmünü unutsa, ehtiyat-vacib budur ki, vaxt daxilində yenidən qılsın 

və vaxtı keçmiş olsa, qəza etsin. 

Məsələ: 1068. Müsafir olduğunu və namazı şikəstə qılmalı 

olduğunu bilən bir kəs əgər unutmasa, əksinə, qəflət etsə və məsələyə 

diqqət yetirmədən, adəti üzrə namazı bütöv qılsa, namazı batildir: vaxt 

daxilində namazını yenidən qılmalı, vaxtı keçmiş olsa, ehtiyatən 

qəzasını etməlidir. 

Məsələ: 1069. Namazı şikəstə qılacağını bilməyən müsafir əgər 

bütöv qılsa, namazı səhihdir. 

Məsələ: 1070. Namazını tamam qılmalı bir kəs şikəstə qılsa, hər 

halda namazı batildir. 

Məsələ: 1071. Əgər dörd rəkətli namaz qılmağa başlayıb namaz 

əsnasında müsafir olduğunu xatırlasa, yaxud səfərinin 8 fərsəx 

olduğunu anlasa, bu halda əgər üçüncü rəkətin rükusuna 

getməmişdirsə, gərək namazı iki rəkətlə qurtarsın, əgər üçüncü rəkətin 

rükusuna getmiş olsa, namazı batildir və gərək namazı şikəstə qılsın. 

Məsələ: 1072. Namazını tamam qılmalı olan müsafir, məsələni 

bilməməzlik səbəbi ilə iki rəkətli namaz niyyəti ilə namaza başlasa və 

namaz əsnasında məsələni başa düşsə, gərək namazını dörd rəkətdə 

tamam etsin. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, namazı qurtarandan sonra 

onu, yenidən dörd rəkətli qılsın. 

Məsələ: 1073. Namazını qılmamış olan müsafir vaxt tamam 

olmazdan qabaq vətəninə, yaxud on gün qalmaq istədiyi yerə çatsa, 

gərək namazını tamam qılsın. Müsafir olmayan bir kəs, əgər vaxtın 

əvvəlində namaz qılmayıb səfərə getsə, gərək səfərdə namazını şikəstə 

qılsın. 

Məsələ: 1074. Namazını şikəstə qılmalı olan bir müsafirdən zöhr, 

əsr, yaxud işa namazı qəzaya getsə, gərək qəzasını iki rəkətlə qılsın – 

hətta səfərdən qeyri yerlərdə də qəzasını yerinə yetirmək istəsə; və əgər 

müsafir olmayan bir şəxsdən bu üç namazdan biri qəza olsa, onu dörd 

rəkətdə qəza etməlidir – hətta onun qəzasını səfərdə qılmaq istəsə də. 

QƏZA NAMAZI 

Məsələ: 1075. Öz vacib namazını, onun öz vaxtında qılmayan bir 

kəs, hətta namaz vaxtının hamısında yuxuda olsa, yaxud öz əli ilə 

əncam verdiyi bihuşluq, yaxud məstlik səbəbi ilə namaz qılmamış olsa 

da, gərək qəzasını yerinə yetirsin. Amma müsəlman olan (islamı qəbul 

edən) kafirin (kafirlik halında), heyz və nifas halında olan qadının 
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qılmadıqları gündəlik vacib namazların qəzası yoxdur – istər gündəlik 

namaz olsun, istərsə qeyrisi. 

Məsələ: 1076. Əgər namazın vaxtı qurtarandan sonra, qılmış 

olduğu namazın batil olduğunu başa düşsə, gərək qəzasını yerinə 

yetirsin. 

Məsələ: 1077. Boynunda qəza namazı olan bir kəs onu qılmaqda 

süstlük, səhlənkarlıq etməməlidir, amma dərhal qılması vacib deyil. 

Məsələ: 1078. Öhdəsində qəza namazı olan bir kəs müstəhəb 

namaz qıla bilər. 

Məsələ:1079. Əgər insan (öhdəsində) qəza namazı olmasına, yaxud 

qıldığı namazların səhih olmadığına (sadəcə) ehtimal versə, yaxşı olar 

ki, onların qəzasını əncam versin.  

Məsələ: 1080. Gündəlik namazların qəzasını qılmaqda tərtibə 

riayət etmək daha yaxşı olsa da, gündəlik tərtibə riayət etmək lazım 

(vacib) deyildir; ədalarda tərtib (vacib) olan namazlardan başqa; bir 

günün zöhrlə-əsr, məğriblə-işa namazı kimi. 

Məsələ: 1081. Əgər bir şəxsin, misal üçün, bir neçə sübh, yaxud bir 

neçə zöhr namazı qəzaya getmiş olsa və onların sayını bilmirsə və ya 

unudubsa, məsələn, qəzaya gedən namazların üç, dörd, yoxsa beş 

namaz olmasını bilmirsə, bu surətdə az miqdarı qılsa kifayətdir. Lakin 

yaxşı olar ki, onların hamısını qıldığına yəqin edənə qədər namaz 

qılsın. Məsələn; əgər ondan neçə dənə sübh namazı qəzaya getmiş 

olduğunu unutsa və on dənədən artıq olmadığına yəqin etsə, ehtiyatən 

on dənə sübh namazı qılsın. 

Məsələ: 1082. Əgər bir şəxsin əvvəlki günlərdən yalnız bir namazı 

qəzaya getmiş olsa, ehtiyat-vacib budur ki, əvvəlcə onun qəzasını, 

sonra həmin günün namazını qılsın. Həmçinin, əgər qabaqkı günlərdən 

qəza namazı olmasa, lakin həmin günün bir və ya daha artıq namazı 

qəza olmuşdursa, ehtiyat-vacib budur ki, həmin günün qəza namazını 

əda namazından əvvəl qılsın. Yalnız namaz vaxtının az olduğu hal 

istisnadır ki, bu halda gərək təkcə əda namazını qılsın. 

Məsələ: 1083. Əgər namaz əsnasında həmin günün bir və ya bir 

neçə namazının qəzaya getdiyi, yaxud qabaqkı günlərdən yalnız bir 

dənə qəza namazı olması yadına düşərsə, bu halda namaz vaxtı 

genişdirsə və niyyətini qəza namazına döndərməsi mümkündürsə, 

məsələn; əgər zöhr namazında üçüncü rəkətin rükusundan əvvəl o 

günün sübh namazının qəzaya getmiş olduğu yadına düşsə, bu halda 

zöhr namazının vaxtı az deyilsə, niyyəti sübh namazının qəzasına 

döndərsin, onu iki rəkətlə tamamlasın və sonra zöhr namazını qılsın. 

Lakin vaxt dardırsa və ya niyyətini qəza namazına döndərə bilmirsə, 
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məsələn, zöhr namazının üçüncü rəkətinin rükusunda olarkən sübh 

namazını qılmamış olduğu yadına düşsə, niyyətini sübhün qəzasına 

döndərmək istədikdə, rükn olan bir rüku artıq olduğundan, niyyəti sübh 

namazının qəzasına döndərməməlidir. 

Məsələ: 1084. Qəza namazını camaat namazı şəklində qılmaq olar, 

bu şərtlə ki, qəza namazının pişnamazın zimməsində olması qəti olsun 

– istər imamın namazı əda olsun, istərsə də qəza. Hər ikisinin də (imam 

və mə’mum) eyni namazı qılmaları lazım (vacib) deyil. Məsələn, sübh 

namazının qəzasını imamın zöhr və ya əsr namazı ilə birlikdə qılsa, 

eybi yoxdur. 

Məsələ: 1085. Müstəhəbdir ki, müməyyiz, yə’ni yaxşını və pisi 

başa düşən uşağı namaza və sair ibadətlərə adət etdirsinlər. 

ATA-ANANIN (BÖYÜK OĞULA) VACİB OLAN QƏZA 

NAMAZI 

Məsələ: 1086. Əgər ata və ehtiyata görə ana öz namazlarını 

qılmamış olsalar və qəza etmələri də mümkün imişsə, onların 

vəfatından sonra həyatda olan böyük oğula vacibdir ki, vəfatlarından 

sonra onların qəzasını etsin, yaxud da həmin namazları qılmaq üçün 

əcir tutsun. 

Məsələ: 1087. Əgər böyük oğul atasının qəza namaz və orucu olub-

olmamasında şəkk etsə, ona heç nə vacib olmur. 

Məsələ: 1088. Əgər böyük oğul atasının qəza namazı olduğunu 

bilsə, amma şəkk etsə ki, onu qılıb, ya yox, ehtiyat-vacibə görə gərək 

qəza etsin.  

Məsələ: 1089. Övladlardan hansının böyük oğul olması mə’lum 

olmazsa, atanın qəza namaz və oruclarını yerinə yetirmək oğlanların 

heç birinə vacib deyil. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, onun oruc-

namazlarını öz aralarında bölsünlər, yaxud da onu əncam vermək üçün 

püşk atsınlar. 

Məsələ: 1090. Əgər meyit, özünün (qəza) oruc-namazları üçün əcir 

tutulmasını vəsiyyət etmiş olsa, əcir tutulan şəxs də onun oruc-

namazlarını səhih tərzdə yerinə yetirsə, böyük oğula heç nə vacib 

olmur. 

Məsələ: 1091. Əgər böyük oğul atanın və ananın namazlarını 

qılmaq istəsə, öz vəzifəsinə əməl etməlidir: yə’ni, anasının sübh, 

məğrib və işa namazlarının (ilk iki rəkətini) ucadan (cəhrlə) qılmalıdır. 
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Məsələ: 1092. Özünün qəza namazı və orucu olan bir adama, 

atasının da namaz və orucu vacib olsa, hər birini əvvəlcə yerinə yetirsə, 

səhihdir. 

Məsələ: 1093. Əgər böyük oğul atasının vəfat etdiyi vaxt həddi-

buluğa çatmamış və ya dəli olsa, həddi-buluğa çatanda və ya 

ağıllananda gərək atasının namaz və oruclarının qəzasını etsin. Əgər 

həddi-buluğa çatandan və ya ağıllanandan sonra ölsə, ikinci oğul 

ehtiyat-vacibə görə gərək onların qəzasını yerinə yetirsin. 

Məsələ: 1094. Əgər meyitin böyük oğlu atanın qəza oruc və 

namazlarını yerinə yetirmədən ölsə, ikinci oğula heç bir şey vacib 

olmur.  

CAMAAT NAMAZI 

Məsələ: 1095. Müstəhəbdir ki, vacib namazlar, xüsusilə gündəlik 

vacib namazlar camaatla birlikdə qılınsın. Sübh, məğrib və işa 

namazlarında, məxsusən məscidə qonşu olan və məscidin azan səsini 

eşidənlər üçün (camaat namazında iştirak etmək) daha çox tövsiyə 

olunub. 

Məsələ: 1096. Bir rəvayətdə gəlib ki, əgər bir nəfər imama 

(pişnamaza) iqtida etsə, onların namazlarının hər rəkətinin 150 rəkət 

namaz qədər savabı vardır. Əgər iki nəfər iqtida etsə, hər rəkətinin 600 

rəkət namaz qədər savabı var. İqtida edənlərin sayı nə qədər artsa, 

namazlarının savabı da bir o qədər artacaq. Əgər onların sayı 10 

nəfərdən keçsə, bütün asimanlar kağız, dəryalar mürəkkəb, ağaclar 

qələm, cin, ins və məlaikələr yazan olsalar, o namazın bir rəkətinin 

savabını yazıb qurtara bilməzlər. 

Məsələ: 1097. E’tinasızlıq üzündən camaat namazında iştirak 

etməmək caiz deyildir. İnsanın üzrlü səbəb olmadan camaat namazına 

getməməsi layiq deyil. 

Məsələ: 1098. Müstəhəbdir ki, insan gözləsin və namazı camaatla 

qılsın. Camaatla qılınan namaz, əvvəl vaxtda təklikdə (fürada) qılınan 

namazdan daha yaxşıdır. Həmçinin, müxtəsər (qısa şəkildə) qılınan 

camaat namazı təklikdə uzun-uzadı qılınan namazdan daha yaxşıdır. 

Məsələ: 1099. Camaat namazı təşkil olunanda müstəhəbdir ki, 

namazını təklikdə qılmış olan bir kəs namazı yenidən camaatla qılsın. 

Əgər sonradan birinci namazının batil olduğunu başa düşsə, ikinci 

namazı kifayətdir. 
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Məsələ: 1100. Fitr və Qurban namazlarını İmam (əleyhis-salam)-ın 

qeybdə olduğu zaman camaatla qılmaq olar, amma yağış yağması üçün 

qılınan istisqa namazı istisna olmaqla, müstəhəb namazları camaatla 

birlikdə qılmaq olmaz. 

Məsələ: 1101. Pişnamaz özünün gündəlik namazını qılanda 

gündəlik namazlardan hər birini ona iqtida edib qılmaq olar. Amma 

əgər imam gündəlik namazını ehtiyatən ikinci dəfə qılırsa, o zaman ona 

iqtida edə bilər ki, onun ehtiyatı imamla bir olsun. 

Məsələ: 1102. Əgər imam (pişnamaz) özünün gündəlik namazının 

qəzasını qılırsa, ona iqtida etmək olar. Habelə, əgər namazını fövtə 

getməsi qəti olan bir kəsin qəza namazını qılırsa, (ona iqtida edə bilər). 

Məsələ: 1103. Əgər insan imamın qıldığı namazın gündəlik vacib 

namaz, yoxsa müstəhəb namaz olmasını bilməsə, ona iqtida edə bilməz. 

CAMAAT NAMAZININ ŞƏRTLƏRİ 

Camaat namazında bir neçə şeyə riayət olunmalıdır: 

Birinci şərt: Hailin (fasilə salan pərdə və bu kimi şeyin) olmaması 

İmamla mə’mumun, həmçinin mə’mumların bir-birinin arasında 

mane olan bir şey, hətta şüşədən olan bir fasilə belə, olmamalıdır. Əgər 

mə’mum qadın olsa, onunla kişilərin arasında hailin olmasının eybi 

yoxdur.  

Məsələ: 1104. Əgər mehrab məscidin divarının içində olsa və imam 

orada olsa, onun arxasında dayanıb onu görənlərin namazı səhihdir. 

Amma cərgənin iki tərəfində durub imamı görməyən şəxslərin namazı 

işkallıdır. Amma imamı görən bir və ya daha çox adamın arxasında 

olan uzun cərgələrin namazı səhihdir, hətta imamı görməsələr də belə. 

Məsələ: 1105. Əgər camaat namazının cərgələri məscidin qapısına 

çatsa, məscidin həyətində, qapının müqabilindəki cərgənin arxasında 

duran şəxsin namazı səhihdir. Həmçinin, onun arxasında durub iqtida 

edən şəxslərin də namazı səhihdir. Amma onun iki tərəfində duran və 

qabaqdakı cərgəni görməyənlərin namazları işkallıdır. 

Məsələ: 1106. Sütunun arxasında duran bir kəs əgər sağ, yaxud sol 

tərəfdən başqa mə’mumun vasitəsilə imama müttəsil olsa və qabaqkı 

cərgəni görsə, namazı səhihdir. 
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İkinci şərt: İmamın dayandığı yerin (mə’mumların yerindən) uca 

olmaması 

Məsələ: 1107. İmamın dayandığı yer gərək mə’mumun dayandığı 

yerdən bir qarışdan uca olmasın. 

Məsələ: 1108. Əgər mə’mumun yeri imamın yerindən uca olsa, bu 

halda qədim zamanlarda adət olan qədər uca olsa və məsələn; imam 

məscidin həyətində, mə’mum isə məscidin damında olsa, eybi yoxdur. 

Amma əgər bu zamanın çox mərtəbəli evləri kimi olsa – belə ki, yuxarı 

mərtəbələrdə namaz qılanlar birinci mərtəbədə namaz qılan camaatdan 

(toplantıdan) uzaqdır – (camaat namazının) işkalı vardır. 

Üçüncü şərt: Mə’mumların arasında fasilənin olmaması 

Məsələ: 1109. Əgər bir cərgədə dayanan şəxslərin arasında bir uşaq 

olsa, iqtida edə bilərlər. 

Məsələ: 1110. İmamın təkbirindən sonra qabaqdakı cərgə namaza 

hazır olsa və onların təkbir demələri yaxın olsa, sonrakı cərgədə 

dayanan şəxs təkbiri deyə bilər. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, 

birinci cərgənin təkbiri qurtarana qədər gözləsin. 

Məsələ: 1111. Əgər qabaqdakı cərgələrdən hər hansı birinin 

namazının batil olduğunu bilsə, sonrakı cərgələr iqtida edə bilməz. 

Amma onların (qabaqdakıların) namazlarının səhih olub-olmamasını 

bilməsə, iqtida edə bilər. 

Məsələ: 1112. Əgər mə’mum namazdan sonra imamın adil 

olmadığını, yaxud müəyyən səbəblər üzündən namazının batil 

olduğunu, məsələn; dəstəmazsız namaz qıldığını bilsə, amma mə’mum 

qiraətdən başqa namazın bütün vacib əməllərini əncam vermiş olsa, 

namazı səhihdir. 

Məsələ: 1113. Əgər namaz əsnasında iqtida edib-etməməsində şəkk 

etsə, bu halda özünü mə’mumun vəzifəli olduğu bir halda görüb iqtida 

etməsinə xatircəm olsa, namazını camaatla qılıb qurtarsın. Əks halda, 

ehtiyat budur ki, namazı camaatla tamam etsin və yenidən fürada qılsın. 

Məsələ: 1114. İnsan camaat namazı əsnasında üzrlü səbəb olmadan 

fürada niyyəti edə bilməz – istər əvvəldən fürada niyyəti etmək fikrində 

olsun, istərsə də olmasın. 

Məsələ: 1115. Əgər mə’mum müəyyən üzürlü səbəblərə görə 

imamın Həmd-Surəsi qurtarandan sonra fürada niyyət etsə, Həmd-

Surəni oxuması lazım deyil. Amma əgər Həmd-Surənin tamam 
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olmasından qabaq fürada niyyəti etsə, gərək imamın oxumadığını 

oxusun. 

Məsələ: 1116. Əgər camaat namazı əsnasında müəyyən üzürlü 

səbəbə görə fürada niyyəti etsə, ehtiyat-vacibə görə gərək yenidən 

camaat namazı niyyəti etməsin. Amma əgər tərəddüddə qalsa ki, fürada 

niyyəti etsin, ya yox və sonradan namazını camaatla birlikdə 

tamamlamaq qərarına gəlsə, namazı işkallıdır. 

Məsələ: 1117. Əgər imam rükuda olanda iqtida edib onun rükusuna 

çatsa, hətta imamın rükusunun zikri tamam olsa da belə, namazı 

camaatla səhihdir və bir rəkət hesab olunur. Amma əgər rüku qədərində 

əyilib imamın rükusuna çatmasa, namazı fürada niyyəti ilə qurtarıb 

ehtiyatən yenidən qılsın. 

Məsələ: 1118. İmam rükuda olanda iqtida edib rüku qədərində 

əyilsə və imamın rükusuna çatıb-çatmamasında şəkk etsə, namazı 

fürada niyyəti ilə qurtarsın və yenidən qılsın. 

Dördüncü şərt: Mə’mum imamdan qabaqda dayanmasın 

Məsələ: 1119. Mə’mum imamdan qabaqda dayanmamalıdır. 

Ehtiyat budur ki, onunla bir xətt boyunca durmasın, əksinə, imamdan 

bir qədər arxada dayansın. 

Məsələ: 1120. Camaat namazında mə’mumla imam arasında arxası 

görünməyən pərdə və bu kimi şeylər fasilə salmamalıdır. Həmçinin, 

insan ilə onun, imama müttəsil olduğu bir şəxs arasında da (fasilə 

düşməməlidir). Əgər mə’mum qadın, imam isə kişi olsa, bu halda o 

qadınla imamın arasında və ya o qadınla kişi olan mə’mum arasında – 

belə ki, qadın o kişinin vasitəsi ilə imama müttəsildir – pərdə və bu kimi 

şeylərin fasilə salsa, eybi yoxdur.  

Məsələ: 1121. Əgər namazda imamla mə’mum arasında, yaxud 

həmin mə’mumla onun imama müttəsil olduğu şəxs arasında bir uzun 

addımdan artıq fasilə yaransa, namazı şübhəsiz fürada olur və səhihdir. 

Məsələ: 1122. Əgər qabaq cərgədəkilərin hamısının namazı tamam 

olsa, yaxud hamısı fürada niyyəti etsələr, bu halda, sonrakı cərgənin 

namazı fürada olur və yaxşı olar ki, fürada qəsdi də etsinlər. 

Məsələ: 1123. Əgər bir kəs ikinci rəkətdə iqtida etsə, qunutu və 

təşəhhüdü imamla birlikdə oxuyur. Ehtiyat budur ki, (imam) təşəhhüdü 

oxuyan zaman yarım oturan halda otursun – əllərin barmaqlarını və 

ayaqlarının pəncəsini yerə qoyub, dizlərini qaldırsın. Gərək imamın 

təşəhüdündən sonra onunla birlikdə qalxıb Həmd və surəni oxusun. 

Əgər surə üçün vaxt qalmasa, təkcə Həmdi oxuyub rükuda və ya 
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səcdədə özünü imama çatdırsın. Əgər rükuda imama çatmayacağını 

bilirsə, fürada niyyəti etsin, namazı da səhihdir. 

Məsələ: 1124. Əgər imam dörd rəkətli namazın ikinci rəkətində 

olanda iqtida etsə, gərək öz namazının ikinci rəkətində – imamın 

üçüncü rəkətidir – iki səcdədən sonra oturub təşəhhüdün vacibi 

miqdarını oxusun, sonra ayağa qalxsın. Əgər təsbihatı üç dəfə deməyə 

vaxt olmazsa, bir dəfə deyib rükuda özünü imama çatdırsın. Əgər 

(rükuda) imama çatmasa, onun namazı füradadır. 

Məsələ: 1125. Əgər imam üçüncü və ya dördüncü rəkətdə olsa və 

mə’mum iqtida edib Həmdi oxuyacağı surətdə imamın rükusuna 

çatmayacağını bilsə, ehtiyat-vacibə görə gərək gözləsin ki, imam 

rükuya getsin, sonra iqtida etsin. 

Məsələ: 1126. Əgər imamın üçüncü və ya dördüncü rəkətində 

iqtida etsə, gərək Həmd-Surəni oxusun. Əgər surə oxumağa vaxt 

olmasa, gərək Həmdi tamamlasın, rükuda özünü imama çatdırsın. 

Amma əgər rükuda imama çatmasa, namazı fürada olur. 

Məsələ: 1127. Surəni oxuyacağı təqdirdə rükuda imama 

çatmayacağını bilən bir kəs, gərək surəni oxumasın, amma əgər oxusa 

və imamın rükusuna çatmasa, namazı fürada şəkildə tamamlasın və 

sonra yenidən qılsın. 

Məsələ: 1128. Bir kəs surəni başlayacağı, yaxud qurtaracağı halda 

imamın rükusuna çatacağına xatircəmdirsə, ehtiyat-vacib budur ki, 

surəni başlasın və ya başlayıbsa qurtarsın. 

Məsələ: 1129. Surəni oxuyacağı təqdirdə imamın rükusuna 

çatacağına yəqini olan bir kəs surəni oxusa, amma imamın rükusuna 

çatmasa, namazı fürada şəkildə tamamlasın və yenidən qılsın. 

Məsələ: 1130. İmam ayaq üstə olanda, mə’mum onun hansı rəkətdə 

olduğunu bilməsə, ona iqtida edə bilər. Amma gərək Həmd-Surəni 

qürbət qəsdi ilə oxusun. Sonradan imamın birinci, yaxud ikinci rəkətdə 

olduğunu bilsə də, namazı səhihdir. 

Məsələ: 1131. Bir kəs imamın birinci, yaxud ikinci rəkətdə 

olduğunu güman edərək Həmd-Surəni oxumasa, rükudan sonra onun 

üçüncü, yaxud dördüncü rəkətdə olduğunu başa düşsə, namazı səhihdir. 

Amma rükudan qabaq başa düşsə, gərək Həmd-Surəni oxusun. Vaxtı 

olmasa təkcə Həmdi oxusun və rükuda özünü imama çatdırsın. Əgər 

rükuya çatmasa, fürada niyyəti etsin. 

Məsələ: 1132. İmamın üçüncü, yaxud dördüncü rəkətdə olmasını 

güman edən bir kəs Həmd-Surəni oxusa və rükudan əvvəl və ya sonra 
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onun birinci, yaxud ikinci rəkətdə olduğunu başa düşsə, namazı 

səhihdir. 

Məsələ: 1133. Əgər müstəhəb namaz qılan vaxt camaat namazı 

təşkil olunsa, bu halda namazını qurtaracağı təqdirdə camaat namazına 

çatacağına xatircəm deyilsə, müstəhəbdir ki, namazı kəsib camaat 

namazı qılsın. Hətta əgər birinci rəkətə çatacağına xatircəm olmasa da, 

müstəhəbdir ki, həmin göstərişə əməl etsin. 

Məsələ: 1134. Üç, yaxud dörd rəkətli namazı qılan zaman camaat 

namazı təşkil olunsa, bu halda üçüncü rəkətin rükusuna getməyibsə və 

namazı tamamlayacağı təqdirdə camaat namazına çatacağına xatircəm 

deyilsə, müstəhəbdir ki, namazı müstəhəb namaz niyyətinə döndərib iki 

rəkətdə qurtarsın və özünü camaat namazına çatdırsın. 

Məsələ: 1135. Əgər imamın namazı qurtarsa, mə’mum da 

təşəhhüdü və ya birinci salamı deməyə məşğuldursa, fürada niyyəti 

etməsi lazım deyil. 

Məsələ: 1136. İmamdan bir rəkət dala qalan bir kəs imam axırıncı 

rəkətinin təşəhhüdünü oxuduğu vaxt, gərək yarım oturan halda, 

imamın, namazın təşəhhüdünü deməsini gözləsin, sonra isə ayağa 

qalxsın. 

PİŞNAMAZIN ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 1137. İmam camaat gərək baliğ, aqil, adil, halalzadə olsun, 

namazı səhih tərzdə oxusun. Həmçinin, əgər mə’mum kişidirsə, imam-

camaat da kişi olsun. Yaxşını-pisi başa düşə bilən müməyyiz uşağın 

başqa bir müməyyiz uşağa iqtida etməsinin maneəsi yoxdur. Ehtiyat 

müstəhəb budur ki, qadının da pişnamazı kişi olsun. 

Məsələ: 1138. Bir kəs əvvəlcə imamın adil olduğunu bilib sonradan 

ədalətində qalıb-qalmamasında şəkk etsə, ona iqtida edə bilər. 

Məsələ: 1139. Ayaq üstə namaz qılan bir kəs oturan, yaxud uzanan 

halda namaz qılana iqtida edə bilməz. Oturan halda namaz qılan bir kəs 

uzanan halda namaz qılana iqtida edə bilməz. 

Məsələ: 1140. Hər kəs öz namazını müəyyən üzrlü səbəblə naqis 

qılsa, başqaları üçün pişnamaz ola bilməz. Yalnız bir halda ola bilər: 

imam camaat müəyyən üzrlü səbəblərə görə təyəmmümlə və ya cəbirə 

dəstəmazı ilə namaz qılırsa, ona iqtida etmək olar. 

Məsələ: 1141. Əgər imam, müəyyən xəstəlik səbəbi ilə bövl və ya 

qaitin çölə gəlməsinin qarşısını ala bilmirsə, ona iqtida etmək olmaz. 
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Məsələ: 1142. Ehtiyat-vacibə görə gərək cüzam (xora) və bərəs 

(alaca) xəstəliyinə yoluxan şəxs imam olmasın. 

CAMAAT NAMAZININ HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1143. Mə’mum niyyət edəndə gərək imamını müəyyən 

etsin, amma adını bilməsi lazım (vacib) deyil. Məsələn; “bu, hal-

hazırdakı imama iqdtida edirəm” - deyə niyyət etsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 1144. Mə’mum Həmd-Surə istisna olmaqla, namazın qalan 

hissələrinin hamısını özü deməlidir. Amma əgər onun birinci və ya 

ikinci rəkəti, imamın isə üçüncü və ya dördüncü rəkəti olsa, gərək 

Həmd-Surəni oxusun. 

Məsələ: 1145. Əgər mə’mum sübh, məğrib və işa namazının birinci 

və ikinci rəkətlərində imamın Həmd-Surəsinin səsini eşitsə, hətta onun 

kəlmələrini ayırd edə bilməsə də, gərək Həmd-Surəni oxumasın. Amma 

imamın səsini eşitməsə, müstəhəbdir ki, Həmd-Surəni oxusun. Lakin 

gərək ahəstə (ixfatla) oxusun; səhvən ucadan oxusa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1146. Əgər mə’mum səhvən Həmd-Surəni oxusa və ya 

eşitdiyi səsin imamın səsi olmadığını güman edərək Həmd-Surə 

oxuyub sonradan onun səsi olduğunu başa düşsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 1147 Əgər imamın səsini eşidib-eşitməməsində şəkk etsə, 

yaxud bir səs eşidib, imamın, yoxsa başqa kəsin səsi olduğunu bilməsə, 

ehtiyata görə Həmd-Surəni oxumasın. 

Məsələ: 1148. Mə’mum gərək zöhr və əsr namazlarının birinci və 

ikinci rəkətlərində Həmd-Surəni oxumasın və müstəhəbdir ki, onun 

yerinə zikr desin. 

Məsələ: 1149. Mə’mum gərək təkbirətül-ehramı imamdan qabaq 

deməsin. Hətta ehtiyat-vacib budur ki, onun təkbirətül-ehramı 

qurtarmayınca, təkbir deməsin. 

Məsələ: 1150. Əgər mə’mum imamdan qabaq qəsdən də salamları 

desə, gərək fürada niyyəti etsin və namazı səhihdir. 

Məsələ: 1151. Əgər mə’mum namazın təkbirətül-ehram və 

salamlarından başqa qalan hissələrini imamdan qabaq desə, eybi 

yoxdur. Amma əgər onları eşitsə, ehtiyat-müstəhəb budur ki, imamdan 

qabaq deməsin. 

Məsələ: 1152. Mə’mum gərək namazda oxunan şeylərdən əlavə, 

sair əməllərini – rüku, səcdə kimi – imamla birlikdə, yaxud ondan 

azacıq sonra yerinə yetirsin. Əgər qəsdən imamdan qabaq, yaxud ondan 

bir müddət sonra yerinə yetirsə, fürada olur. 
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Məsələ: 1153. Əgər səhvən başını imamdan qabaq rükudan 

qaldırsa, bu halda əgər imam rükudadırsa, gərək rükuya qayıtsın, 

imamla birlikdə qalxsın. Bu halda rükn olan rükunun artıqlığı səbəbi ilə 

namazı batil olmur. Amma əgər rükuya qayıtsa və ora çatmamış imam 

rükudan qalxsa, ehtiyat budur ki, namazı qurtarıb yenidən qılsın. 

Məsələ: 1154. Əgər mə’mum səhvən başını səcdədən qaldırıb 

imamın hələ səcdədə olduğunu görsə, gərək səcdəyə qayıtsın. 

Məsələ: 1155. Əgər səhvən rükudan və ya səcdədən qalxıb imama 

çatmayacağını güman edərək yenidən rükuya, yaxud səcdəyə getməsə, 

namazı səhihdir. 

Məsələ: 1156. Əgər səhvən imamdan qabaq rükuya getsə, belə ki, 

başını qaldıracağı halda imamın qiraətindən bir hissəsinə çatacaqsa, bu 

halda qalxıb imamla birlikdə rükuya getsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 1157. Əgər səhvən imamdan qabaq rükuya getsə, belə ki, 

qalxacağı təqdirdə imamın qiraətindən heç bir şeyə çatmayacaqsa, 

yaxşı olar ki, fürada niyyəti etsin. 

Məsələ: 1158. Əgər imamdan qabaq səcdəyə getsə, yaxşı olar ki, 

fürada qəsdi etsin. Əgər bu və əvvəlki məsələdə imamın səcdəyə 

çatmasını gözləsə, yaxud başını qaldırıb imamla birlikdə rükuya getsə 

və ya səcdə etsə, namazını yenidən qılsın. 

Məsələ: 1159. Əgər imam qunutu olmayan bir yerdə səhvən qunut 

tutsa, yaxud təşəhhüdü olmayan yerdə səhvən təşəhhüd oxumağa 

başlasa, gərək mə’mum qunutu və təşəhhüdü oxumasın, amma 

imamdan qabaq rükuya gedə bilməz, yaxud ondan əvvəl ayağa dura 

bilməz. Əksinə, imamın təşəhhüdü və ya qunutunun qurtarmasını 

gözləməli, namazın davamını onunla qılmalıdır. 

AYƏT NAMAZI 

Məsələ: 1160. Qaydası sonradan deyiləcək ayət namazı 4 şey 

vasitəsilə vacib olur: 

1 - Günəşin tutulması; 

2 - Ayın tutulması; onlardan az bir miqdar tutulsa və heç kim 

qorxmasa da. 

3 - Zəlzələ; heç kim qorxmasa da. 

4 - İldırım, şimşək, qara-qırmızı küləklər və bu kimi hadisələr, 

camaatın əksərinin qorxduğu surətdə, bunlar üçün də gərək ayət namazı 

qılınsın. 

Məsələ: 1161. Əgər ayət namazını vacib edən şeylərdən bir 

neçəsi baş versə, insan gərək onların hər biri üçün bir ayət namazı 
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qılsın. Məsələn: əgər Günəş tutulsa və zəlzələ də baş versə, gərək iki 

ayət namazı qılsın. 

Məsələ: 1162. Bir kəsə bir neçə ayət namazı vacib olsa, əgər 

onların hamısı eyni şey üçün vacib olubsa, məsələn: üç dəfə Günəş 

tutulubsa və onlar üçün ayət namazı qılmayıbsa, onların qəzasını 

qılarkən hansı dəfə üçün qılmasını tə’yin etməsi lazım (vacib) deyil. 

Habelə, əgər bir neçə ayət namazı şimşək, qara-qırmızı külək və bu 

kimi işlər üçün insana vacib olubsa da, hökm eynidir. Amma əgər 

səbəblər müxtəlif olubsa: Günəşin tutulması, Ayın tutulması və zəlzələ 

üçün; və ya bunların ikisi üçün insana ayət namazı vacib olubsa, 

ehtiyat-vacibə görə gərək niyyətdə qıldığı ayət namazının bunlardan 

hansı biri üçün olduğunu tə’yin etsin. 

Məsələ: 1163. Ayət namazı vacib olan hadisə bir məntəqədə baş 

versə, yalnız həmin yerin camaatı ayət namazı qılmalıdır, başqa 

yerlərin camaatına isə vacib deyildir. Amma əgər onların məkanı iki 

məntəqənin bir hesab olunacağı qədər yaxın olsa, onlara da (ikinci 

məntəqədə olanlara da) ayət namazı vacib olur. 

Məsələ: 1164. Günəş və ya Ay tutulmağa başlayanda insan gərək 

ayət namazını qılsın. Namazın vaxtı (onlar) tam açılana qədər davam 

edir. 

Məsələ: 1165. Zəlzələ, şimşək, ildırım və bu kimi hadisələr baş 

verdikdə insan gərək ayət namazını dərhal qılsın. Əgər qılmasa, günah 

etmişdir və ömrün axırına qədər insana vacibdir və hər vaxt qılsa, 

ədadır. 

Məsələ: 1166. Əgər insan Günəş, yaxud Ayın açılmasından sonra 

onun hər yerinin tutulduğunu başa düşsə, gərək ayət namazının 

qəzasını qılsın. Lakin əgər onun bir miqdarının tutulmuş olduğunu başa 

düşsə, qəzası ona vacib deyildir. 

Məsələ: 1167. Əgər bir dəstə adam Günəşin, yaxud Ayın 

tutulduğunu desələr, amma insan onların sözündən yəqin əldə etməsə 

və ayət namazı qılmasa, sonradan düz demələri mə’lum olsa, bu halda 

Günəş, yaxud Ay bütöv tutulmuşdusa, gərək ayət namazını qılsın. 

Məsələ: 1168. Əgər insan elmi qaydalar üzrə Günəşin, yaxud 

Ayın tutulacağını xəbər verən şəxslərin sözündən, onların tutulmasına 

xatircəmlik əldə etsə, gərək ayət namazını qılsın. Eləcə də əgər “filan 

vaxt Günəş, yaxud Ay tutulacaq və filan qədər çəkəcək” desələr və 

insan onların sözündən xatircəmlik əldə etsə, gərək onların sözünə 

əməl etsin. Məsələn, əgər “Günəş filan vaxt açılmağa başlayacaq” 

desələr, gərək namazı o vaxta qədər tə’xirə salmasın. 

Məsələ: 1169. Əgər insan qılmış olduğu ayət namazının batil 

olmasını başa düşsə, gərək yenidən qılsın, əgər vaxtı keçmiş olsa, 

qəzasını qılsın. 
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Məsələ: 1170. Əgər gündəlik namazın vaxtında ayət namazı da 

insana vacib olsa, bu halda hər ikisini qılmaq üçün vaxt varsa, hansını 

əvvəl qılsa, eybi yoxdur. Əgər onlardan birinin vaxtı dar olsa, gərək 

əvvəl onu qılsın. Əgər hər ikisinin vaxtı dar olsa, gərək əvvəlcə 

gündəlik namazı qılsın. 

Məsələ: 1171. Əgər gündəlik namaz əsnasında ayət namazının 

vaxtının dar olduğunu başa düşsə, bu halda gündəlik namazın da vaxtı 

dar olsa, gərək onu tamamlasın və sonra ayət namazını qılsın. Əgər 

gündəlik namazın vaxtı dar deyilsə, gərək onu pozsun, əvvəlcə ayət 

namazını, sonra isə gündəlik namazı qılsın. 

Məsələ: 1172. Əgər ayət namazı əsnasında gündəlik namazın 

vaxtının dar olduğunu başa düşsə, gərək ayət namazını saxlayıb, 

gündəlik namazı qılsın və onu qurtardıqdan sonra, namazı batil edən bir 

iş görmədən ayət namazını saxladığı yerdən davam etsin. 

Məsələ: 1173. Əgər qadın heyz, yaxud nifas halında olarkən 

Günəş və ya Ay tutulsa və onların tutulduğu vaxtın axırına qədər heyz 

və ya nifas halında olsa, ayət namazı qılmaq ona vacib deyildir və 

qəzası da yoxdur.  

AYƏT NAMAZININ QAYDASI 

Məsələ: 1174. Ayət namazı iki rəkətdir və hər rəkətində beş rüku 

vardır. Onun qılınma qaydası belədir: niyyətdən sonra təkbir deyib bir 

Həmd və bir surəni tam oxumalı, rükuya getməli, rükudan qalxıb yenə 

də bir Həmd və bir surə oxumalı, sonra rükuya getməlidir. Beləliklə bu 

işi beş dəfə təkrar etməlidir. Beşinci rükudan qalxdıqdan sonra iki səcdə 

etməli, ayağa qalxıb ikinci rəkəti də eynilə birinci rəkət kimi yerinə 

yetirməli, təşəhhüd və salamı deməlidir. 

Məsələ: 1175. Ayət namazını insan belə də qıla bilər: niyyət edib, 

təkbirətül-ehram və Həmdi oxuduqdan sonra bir surəni beş yerə bölsün, 

bir və ya birdən artıq ayəsini oxuyub rükuya getsin, sonra qalxıb Həmdi 

oxumadan o surənin ikinci hissəsini oxusun, sonra rükuya getsin. Bu 

qayda ilə qılıb beşinci rükudan əvvəl surəni qurtarsın. Məsələn; (Həmd 

surəsindən sonra) “Qul huvəllah” surəsi niyyəti ilə “Bismillahir-

Rəhmanir-Rəhim” deyib rükuya getsin, sonra qalxıb “Qul huvəllahu 

əhəd” deyib, yenidən rükuya getsin. Sonra qalxıb “Əllahus-səməd” 

deyib rükuya getsin, sonra qalxıb “ləm yəlid və ləm yuləd” deyib 

rükuya getsin, sonra qalxıb “və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd” deyib 

beşinci rükuya getsin. Rükudan qalxıb iki səcdə etsin, ikinci rəkəti də 

eynilə birinci rəkət kimi yerinə yetirsin, ikinci səcdədən sonra təşəhhüd 

və salamları desin. 
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Məsələ: 1176. Əgər ayət namazının bir rəkətində beş dəfə Həmd-

Surə oxusa, o biri rəkətində isə Həmd oxuyub surəni beş yerə bölsə, 

eybi yoxdur. 

Məsələ: 1177. Gündəlik namazlarda vacib və müstəhəb olan 

əməllər ayət namazında da vacib və müstəhəbdir. Amma ayət 

namazında müstəhəbdir ki, azan və iqamənin yerinə üç dəfə, savab 

ümidi ilə “əs-səlat” deyilsin. 

Məsələ: 1178. Müstəhəbdir ki, beşinci və onuncu rükudan sonra 

“səmiəllahu limən həmidəh” desin. Həmçinin, hər rükudan əvvəl və 

sonra təkbir desin, amma beşinci və onuncu rükudan sonra təkbir 

müstəhəb deyil, amma rükuya getmək üçün təkbir demək müstəhəbdir. 

Məsələ: 1179 Müstəhəbdir ki, 2, 4, 6, 8 və 10-cu rükulardan qabaq 

qunut tutulsun. Əgər 10-cu rükudan qabaq bir qunut tutulsa, kifayətdir. 

Məsələ: 1180. Əgər ayət namazında neçə rəkət qıldığında şəkk etsə 

və fikri də bir yerə çatmasa, namazı batildir. 

Məsələ: 1181. Əgər birinci rəkətin axırıncı rükusunda, yoxsa ikinci 

rəkətin birinci rükusunda olmasında şəkk etsə və fikri də bir yerə 

çatmasa, namazı batildir. Amma əgər, misal üçün, dörd, yoxsa beş rüku 

etməsində şəkk etsə, səcdəyə çatmayıbsa, gərək şəkk etdiyi rükunu 

yerinə yetirsin. Səcdə çatıbsa, gərək öz şəkkinə e’tina etməsin. 

Məsələ: 1182. Ayət namazının hər rükusu rükndür; əgər qəsdən və 

ya səhvən azaldılıb-artırılsa, namaz batildir. 

CÜMƏ NAMAZININ HÖKMLƏRİ 

Cümə namazı xüsusi şərtlərlə qılınan və çox böyük fəzilətə malik 

olan bir ibadətdir, Qur’ani-məciddə buyurulur: “Mö’minlər hər vaxt 

(cümə günü, cümə namazının) azan səsini eşitsələr, başqa işləri tərk 

edib cümə namazına tərəf hərəkət etsinlər.”
1
 

Məsələ: 1183. Cümə namazı (lazım olan) şərtlərlə təşkil olunsa, 

ehtiyat-vacib budur ki, onda iştirak etsinlər. Cümə namazında iştirak 

etmək mümkün olan vaxtda zöhr namazını qılmaq ehtiyatın əksinədir. 

Məsələ: 1184. Bir məntəqədə iki cümə namazı qılmaq olmaz. İki 

cümə namazı qılınan yer arasında bir fərsəx, yaxud daha artıq fasilə 

olmalıdır. 

                                                 
1

 “Cümə” surəsi, ayə: 9 
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Məsələ: 1185. Cümə namazının bərqərar olması üçün lazım olan ən 

az say beş nəfərdir ki, onlardan biri imamdır. 

Məsələ: 1186. Müsafir cümə namazında iştirak edə bilər və əgər 

cümə namazını qılsa, zöhr namazı ondan saqit olur. Əgər beş nəfərin 

məcmusu müsafir olsalar, cümə namazı təşkil edə bilməzlər; əksinə 

onlar zöhrü qılmalıdırlar. Amma müsafirlər (10 gün və ya daha artıq) 

qəsdi-iqamə etsələr, cümə namazı qıla bilərlər. 

Məsələ: 1187. Qadınlar cümə namazında iştirak edə bilərlər, 

namazları da səhihdir. Amma onlar təklikdə cümə namazını bərqərar 

edə bilməzlər. Eləcə də onlar cümə namazı üçün lazım olan sayı (5 

nəfəri) təkmil edə bilməzlər. 

Məsələ: 1188. Cümə namazının vaxtı zöhrün əvvəlindən başlanır 

və azan, xütbələr və namazı adi qaydada əncam verilən qədər davam 

edir. Buna görə də xütbələri gərək o qədər uzatmasınlar ki, adi həddən 

çox olsun. 

Məsələ: 1189. Ehtiyat vacib budur ki, xütbələr günorta olandan 

sonra başlansın. 

Məsələ: 1190. Əgər zəvaldan (şər’i günortadan) bir qədər keçsə və 

insan şəkk etsə ki, qalan bu vaxt ərzində cümə namazını şərtləri ilə 

birlikdə qıla bilər, ya yox, ehtiyat budur ki, zöhrü qılmağı seçsin. 

Məsələ: 1191. Əgər ikinci rəkətin rükusundan qabaq imama çatsa, 

iqtida etsin və ikinci rəkəti özü qılsın, bu şərtlə ki, onun ikinci rəkətini 

də vaxt daxilində qıla biləcəyinə bilsin. 

Məsələ: 1192. Cümə namazı iki rəkətdir və eynilə sübh namazı 

kimi qılınır. Müstəhəbdir ki, Həmd-Surə uca səslə oxunsun; birinci 

rəkətdə Həmddən sonra “Cümə”, ikinci rəkətdə isə “Münafiqun” surəsi 

qiraət olunsun. 

Məsələ: 1193. Cümə namazında iki qunut vardır ki, birincisi birinci 

rəkətin rükusundan əvvəl, ikincisi isə ikinci rəkətin rükusundan sonra 

yerinə yetirilir. 

Məsələ: 1194. Cümə namazında iki xütbə vardır ki, namazın özü 

kimi vacibdir və gərək hər ikisi imam-cümənin vasitəsilə deyilsin. 

Məsələ: 1195. Vacibdir ki, imam birinci xütbədən sonra azacıq 

otursun, sonra qalxıb ikinci xütbəni oxusun. 

Məsələ: 1196. İmam və dinləyicilər gərək xütbə halında namazda 

şərt olan təharətlə olsunlar. 
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Məsələ: 1197. Lazımdır ki, mə’mumlar imamın xütbələrinə qulaq 

assınlar, sakit olsunlar. Əgər qulaq asmasalar, yaxud söhbət etsələr, 

xilaf iş görmüş olurlar. 

Məsələ: 1198. Lazımdır ki, xütbələr dinləyicilərin dilində deyilsin 

ki, dinləyicilər başa düşsünlər. Əgər iki növ (dildə) dinləyicilər olsa, 

bə’zi məsələləri iki dildə təkrar etsin. 

Məsələ: 1199. Cümə namazının namaz qılanlara vacib olma 

şərtləri: 

Cümə namazı aşağıdakı şərtlərə malik olanlara vacib olur: 

1-Həddi-buluğa çatmış olsun, 2 – Ağıllı olsun (dəli olmasın), 3 – 

Kişi olsun, 4-Hazır olsun (müsafir olmasın), 5-Gözləri sağlam olsun 

(kor olmasın), 6-Səhhəti sağlam olsun (xəstə olmasın), 7-Topal və şil 

olmasın, 8-(Həddindən artıq) qoca və əldən düşən olmasın. 

Amma eyni halda (cümə) namazının vacib olmadığı adamlar da 

əgər əzab-əziyyətə dözərək cümə namazı qılsalar, onların cümə namazı 

səhihdir. 

Məsələ: 1200. İmam-camaatda mö’təbər olan bütün şərtlər imam-

cümədə də şərtdir. 

FİTR VƏ QURBAN BAYRANI NAMAZLARI 

Məsələ: 1201. Fitr və Qurban bayramı namazları İmam (əleyhis-

salam)-ın hazır olduğu (qeybdə olmadığı) vaxt vacibdir və gərək 

camaatla qılınsın. İmam (əleyhis-salam)-ın qaib olduğu bizim 

zəmanəmizdə isə müstəhəbdir. Onu həm camaatla, həm də fürada 

qılmaq olar. 

Məsələ: 1202. Fitr və Qurban bayramı namazlarının vaxtı bayram 

günü gün çıxan vaxtdan zöhrə qədərdir. 

Məsələ: 1203. Müstəhəbdir ki, Qurban bayramı namazını günəş 

qalxandan sonra qılsınlar; Fitr bayramında isə, müstəhəbdir ki, gün 

qalxandan sonra iftar edib fitrə zəkatı da verəndən və ya ayırıb bir tərəfə 

qoyandan sonra bayram namazı qılsınlar. 

Məsələ: 1204. Fitr və Qurban bayramı namazları iki rəkətdir. 

Birinci rəkətdə Həmd-Surədən sonra gərək beş təkbir deysin, hər 

təkbirdən sonra bir qunut tutsun. Beşinci qunutdan sonra başqa bir 

təkbir də deyib rüku və iki səcdəni yerinə yetirsin, ayağa qalxsın, ikinci 

rəkətdə isə (Həmd-Surədən sonra) dörd təkbir desin, hər təkbirdən 
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sonra qunut tutsun. Beşinci təkbirdən sonra rüku, səcdəni yerinə yetirib 

təşəhhüd və salamı desin. 

Məsələ: 1205. Fitr və Qurban bayramı namazlarının qunutunda hər 

zikr və dua oxunsa, kifayətdir. Amma daha yaxşı olar ki, aşağıdakı dua 

savab ümidi ilə oxunsun: 

ءَ َا ْهلَ َا للَّه مََّ ةَ َاْلك ْب ي  ىَو ا ْهلَ َو الرَّْْح ةَ َاْلع ْفوَ َو ا ْهلَ َو اْلْ ب  ر وتَ َاْْل ودَ َو ا ْهلَ َو اْلع ظ م  َالت َّْقو 

اَِب  ق َ َا ْسا ل كَ َو اْلم ْغف ر ةَ  ذ  َع ل ْيهَ َللاَ َص لَّىَو ل م ح مَّدَ َع ْيداًََل ْلم ْسل م يَ َج ع ْلت هَ َذ ىالََّاْلي  ْومَ َه 

ل نَ َو ا نََْم  مَّدَ َو آلَ َم  مَّدَ َع لىَ َت ص ل  ىَ َا نََْو م ز يداًََو ك ر ام ةًََو ش ر فًاَذ ْخراًََو آل هَ  رْيَ َك ل َ َف ََت ْدخ  َخ 

ََو ا نََْم  مَّدَ َو آلَ َم  مَّداًََف يهَ َا ْدخ ْلتَ  نهَ َا ْخر ْجتَ َس وءَ َك ل َ َم نَََْت ْر ج ن  َم  مَّدَ َو آلَ َم  مَّداًََم 

ات كَ  رَ َا ْسا ل كَ َا نَََّا للَّه مَََّع ل ْيه مََْوَ َع ل ْيهَ َص ل و  ي ْ اَخ  اْل  ونَ َع ب اد كَ َب هَ َس ا ل كَ َم  َب كَ َو ا ع وذَ َالص  

اذَ َِم َّا ْنهَ َاْست  ع  َاْلم ْخل ص ونَ َع ب اد كَ َم 
Əllahummə əhləl-kibriyai vəl-əzəməh və əhləl-cudi vəl-cəbərut və 

əhləl-əfvi vər-rəhməh və əhlət-təqva vəl-məğfirəh. Əs’əlukə bihəqqi 

hazəl-yəvm, əlləzi cəəltəhu lil-musliminə iyda və li-Muhəmmədin 

səlləllahu ələyhi və alih, zuxrən və şərəfən və kəramətən və məziyda, ən 

tusəlliyə əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd və ən tudxiləni fi kulli 

xəyr, ədxəltə fihi Muhəmmədən və Alə-Muhəmməd və ən tuxricəni min 

kulli su, əxrəctə minhu Muhəmmədən və Alə-Muhəmməd, sələvatukə 

ələyhi və ələyhim. Əllahummə inni əs’əlukə xəyrə ma səələkə bihi 

ibadukəs-salihun və əuzu bikə mimməs-təazə minhu ibadukəl-

muxləsun. 

Məsələ: 1206. Müstəhəbdir ki, Fitr və Qurban bayramı 

namazlarında qiraət ucadan olsun. 

Məsələ: 1207. Bayram namazının məxsus surəsi yoxdur, amma 

daha yaxşı olar ki, birinci rəkətdə “Şəms” (91), ikinci rəkətdə isə 

“Ğaşiyə” surəsi (88) oxunsun. Yaxud birinci rəkətdə “Səbbihismə” 

(87), ikinci rəkətdə isə “Şəms” surəsi oxunsun. 

Məsələ: 1208. Müstəhəbdir ki, Fitr bayramı günündə bayram 

namazından qabaq xurma ilə iftar etsinlər, Qurban bayramında isə 

namazdan sonra qurbanlıq ətindən bir qədər yesinlər. 

Məsələ: 1209. Müstəhəbdir ki, şəxs bayram namazından qabaq qüsl 

alsın, namazdan qabaq və sonra deyilən – dua kitablarında zikr olunan – 

duaları savab ümidi ilə oxusun. 
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Məsələ: 1210. Müstəhəbdir ki, bayram namazında yerə səcdə 

etsinlər. Təkbirləri deyəndə əlləri yuxarı qaldırsınlar, namazı ucadan 

qılsınlar. 

Məsələ: 1211. Fitr bayramına açılan gecənin məğrib və işa 

namazından sonra, habelə bayram günü sübh, zöhr və əsr 

namazlarından sonra, həmçinin Fitr namazından sonra bu təkbiri demək 

müstəhəbdir: 

للاَ َللاَ َالََّا ل  هَ َلَ َا ْكب  رَ َا للَ َا ْكب  رَ َا للَ  اَع لىَ َاْكب  رَ َللاَ َاْلْ ْمدَ َو للَ َا ْكبَ َا للَ َا ْكب ََو  انَ َم  َه د 
Əllahu Əkbər, Əllahu Əkbər. La ilahə illəllahu vəllahu əkbər, 

Əllahu Əkbər və lillahil-həmd, Əllahu Əkbəru əla ma hədana”. 

Məsələ: 1212. Müstəhəbdir ki, insan Qurban bayramında əvvəli 

bayram gününün (zil-həccə ayının onu) zöhr, axırı isə ayın 12-ci 

gününün sübh namazı olan on namazdan sonra, əvvəlki məsələdə 

deyilən təkbirləri deyib sonra isə bunları desin: 

اَع لىَ َا ْكب  رَ َا للَ  امَ َب  يم ةَ َم نََْر ز ق  ن اَم  اَع لىَ َلِل ََّ َو اْلْ ْمدَ َاْل نْ ع  َا ْبال نَ َم 
Əllahu əkbəru əla ma rəzəqəna min bəhiymətil-ən’ami vəl-həmdu 

lillahi əla ma əblana 

Amma əgər bir kəs Qurban bayramında Minada olsa, müstəhəbdir 

ki, bu təkbirləri, əvvəli Qurban bayramının zöhrü, axırı isə zilhəccənin 

on üçünün sübh namazı olan 15 namazdan sonra desin. 

Məsələ: 1213. Bayram namazını tavanı olan (üstü örtülü) yerdə 

qılmaq məkruhdur. 

Məsələ: 1214. Əgər bayram namazının təkbir və qunutlarında şəkk 

olunsa, bu halda şəkkin yeri keçməyibsə, niyyəti az tərəfə qoymaq 

lazımdır. Sonradan demiş olduğu mə’lum olarsa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1215. Əgər qiraəti, yaxud təkbirləri və ya qunutları unutsa 

və rükuya gedəndən sonra yadına düşsə, namazı səhihdir. 

Məsələ: 1216. Əgər rükunu, iki səcdəni və ya təkbirətül-ehramı 

unutsa, namazı batildir. 

Məsələ: 1217. Əgər bayram namazında bir səcdəni, yaxud 

təşəhhüdü unutsa, ehtiyat-vacib budur ki, namazdan sonra onları yerinə 

yetirsin. Əgər gündəlik namazlarda səcdeyi-səhvə səbəb olan işlərdən 

birini görsə, ehtiyat-vacib budur ki, namazdan sonra onun üçün rəca 

niyyəti ilə iki səcdeyi-səhv yerinə yetirsin. 
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NAMAZ ÜÇÜN ƏCİR TUTULMASI 

Məsələ: 1218. İnsan öləndən sonra, sağlığında yerinə yetirmədiyi 

ibadətlərin qəzasını, etmək üçün bir nəfəri əcir edə, yə’ni həmin 

ibadətləri yerinə yetirmək üçün ona muzd verə bilərlər. Əgər bir kəs 

muzd almadan onları yerinə yetirsə, səhihdir. 

Məsələ: 1219. İnsan, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) və 

İmamlar (əleyhimus-salam)-ın qəbrini ziyarət etmək kimi bə’zi 

müstəhəb işlər üçün diri şəxsin tərəfindən əcir oluna bilər. Həmçinin, 

hər hansı müstəhəb işi görüb savabını ölən, yaxud diri adamlar üçün 

hədiyyə edə bilər. 

Məsələ: 1220. Meyitin qəza namazları üçün əcir olunan şəxs gərək 

namazın məsələlərini bilsin. 

Məsələ: 1221. Əcir tutulan şəxs niyyət etdiyi vaxt, meyiti 

müəyyənləşdirməlidir, onun adını bilməsi lazım (vacib) deyildir. Əgər 

“əcir tutulduğum şəxs tərəfindən namaz qılıram” - deyə niyyət etsə, 

kifayətdir. 

Məsələ: 1222. Əcir tutulan şəxs gərək meyitin vacibatını niyabətən 

yerinə yetirsin və ibadətlərinin qəzasını əncam versin. 

Məsələ: 1223. Elə bir kəsi əcir tutmalıdırlar ki, əməli səhih tərzdə 

əncam verməsinə xatircəm olsunlar. 

Məsələ: 1224. Meyitin namazları üçün başqasını əcir tutan bir şəxs, 

onun əməli yerinə yetirmədiyini, yaxud batil yerinə yetirdiyini bilsə, 

gərək yenidən əcir tutsun. 

Məsələ: 1225. Əcir tutulan şəxsin əməli yerinə yetirib-

yetirməməsində şəkk etsə, o da “yerinə yetirmişəm” - desə, kifayətdir. 

Amma yerinə yetirdiyi əməlin səhih olub-olmamasında şəkk etsə, 

yenidən əcir tutmaq lazım deyil. 

Məsələ: 1226. Müəyyən üzrü olan, məsələn; oturan yerdə namaz 

qılan şəxsi, meyitin namazları üçün əcir tutmaq olmaz. Hətta ehtiyat-

vacibə görə gərək təyəmmüm və cəbirə ilə namaz qılan adamı da əcir 

etməsinlər. 

Məsələ: 1227. Qadın kişi üçün, kişi də qadın üçün əcir ola bilər. 

Namazı ucadan, yaxud astadan qılmaqda isə gərək öz vəzifəsinə əməl 

etsin. 

Məsələ: 1228. Meyitin namazlarının qəzasında – ədalarında tərtib 

şərt olarsa; bir günün zöhr və əsr namazları kimi, tərtibə riayət etmək 

lazımdır. 
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Məsələ: 1229. Əgər əcirlə əməli xüsusi bir tərzdə yerinə 

yetirməsini şərt etsələr, gərək həmin qaydada əməl etsin. Əgər şərt 

etməsələr, gərək o əməldə öz vəzifəsinə uyğun əməl etsin və ehtiyat-

müstəhəb budur ki, öz vəzifəsi ilə meyitin vəzifəsindən hansı biri 

ehtiyata yaxındırsa, ona əməl etsin. Məsələn; əgər meyitin vəzifəsi 

təsbihati-ərbəəni 3 dəfə demək, öz vəzifəsi isə bir dəfə deməkdirsə, 3 

dəfə desin. 

Məsələ: 1230. Əgər əcir tutulan şəxs ilə namazın nə qədər 

müstəhəb əməlləri ilə yerinə yetirəcəyi barədə şərt etməsələr, gərək 

onun müstəhəbbatını adi qaydada olduğu qədər yerinə yetirsin. 

Məsələ: 1231. Əgər meyitin qəza namazını qılmaq üçün bir neçə 

nəfəri əcir tutsalar, yaxşı olar ki, onların hər biri üçün müəyyən vaxt 

ayırsınlar. Məsələn; əgər onlardan biri ilə sübhdən zöhrə qədər qəza 

namazını qılmağı qərara alsalar, digəri ilə zöhrdən axşama qədər 

qılmasını qərara alsınlar. 

Məsələ: 1232. Əgər bir kəs, meyitin namazlarını bir il ərzində 

qılmaq üçün əcir olunsa və il tamam olmamışdan əvvəl ölsə, gərək 

yerinə yetirmədiyini bildikləri namazlar üçün başqa bir şəxsi əcir 

tutsunlar. Hətta yerinə yetirmədiyinə ehtimal verdikləri namazlar üçün 

də ehtiyat-vacibə görə əcir tutsunlar. 

Məsələ: 1233. Meyitin namazları üçün əcir tutulan kəs, onun 

namazlarını qurtarmamışdan qabaq ölsə və onların hamısının muzdunu 

almış olsa, bu halda namazların hamısını onun özünün qılmasını şərt 

etmiş olsalar, gərək qılmadığı namazların muzdunu onun malından alıb 

meyitin qəyyumuna versinlər. Məsələn; əgər onların yarısını qılmamış 

olsa, aldığı pulun yarısını onun malından alıb meyitin qəyyumuna 

versinlər. Amma bunu şərt etməmiş olsalar, gərək naibin vərəsələri 

onun malından əcir tutsunlar. Əgər malı olmasa, onun (əcirin) 

vərəsələrinə heç nə vacib deyil. 
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ORUCUN HÖKMLƏRİ 

Oruc o əməldir ki, insan Allah-taalanın fərmanını yerinə yetirmək 

üçün sübh azanından məğribə qədər orucu batil edən şeylərdən – 

onların şərhi sonradan gələcəkdir – çəkinib pəhriz etsin. 

NİYYƏT 

Məsələ: 1234. İnsanın oruc niyyətini qəlbindən keçirtməsi, yaxud 

məsələn; “sabah oruc tuturam” - deməsi vacib deyil. Sadəcə Allahın 

əmrini yerinə yetirmək üçün sübh azanından məğribə qədər orucu batil 

edən işləri görməsə, kifayətdir. Bu müddətin hamısında oruc olduğunu 

yəqin etmək üçün gərək bir az sübh azanından qabaq, bir az da 

məğribdən sonra orucu batil edən işlərdən çəkinsin. 

Məsələ: 1235. Ramazan ayının hər gecəsində sabah oruc tutmaq 

məqsədində olmalıdır. Yaxşı olar ki, Ramazan ayının birinci gecəsi 

bütün (bir) ayın orucunun niyyətini etsin. 

Məsələ: 1236. Ramazan ayında gecənin əvvəlindən sübhə qədər hər 

vaxt sabahın oruc niyyətini etsə, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1237. Müstəhəb orucun vaxtı gecənin əvvəlindən (sabahı 

gün) məğribə, niyyət etmək üçün vaxt qalana qədərdir ki, əgər bu vaxta 

qədər orucu batil edən işlərdən görməsə və müstəhəb oruc niyyəti etsə, 

orucu səhihdir. 

Məsələ: 1238. Sübh azanından qabaq oruc niyyəti etmədən yatan 

bir şəxs zöhrdən qabaq oyanıb niyyət etsə – istər vacib olsun, istərsə də 

müstəhəb – orucu səhihdir. Əgər zöhrdən sonra oyansa, vacib oruc 

niyyəti edə bilməz. Amma gərək məğribə qədər orucu batil edən 

işlərdən çəkinsin. 

Məsələ: 1239. Əgər Ramazan ayının orucundan başqa bir orucu 

tutmaq istəsə, gərək onu müəyyənləşdirsin. Məsələn; “qəza orucu, 

yaxud nəzir orucu tuturam”, deyə niyyət etsin. Amma əgər günü 

müəyyən olsa, məsələn; ayın əvvəlinin orucu kimi, bu hal istisnadır. 

Buna görə də Ramazan ayında “Ramazan ayının orucunu tuturam”,-

deyə niyyət etməsi lazım (vacib) deyil. Hətta əgər Ramazan ayı 
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olduğunu bilməsə və ya unudub başqa bir oruc niyyəti etsə də, onun 

orucu Ramazan ayının orucu hesab olunacaqdır. 

Məsələ: 1240. Əgər sübh azanından qabaq niyyət edib bihuş olsa və 

günortadan qabaq huşa gəlsə, ehtiyat-vacibə görə gərək o günün 

orucunu axıra çatdırsın; ehtiyat müstəhəb budur ki, sonradan qəzasını 

da tutsun. 

Məsələ: 1241. Əgər sübh azanından qabaq niyyət edib yatsa və 

məğribdən sonra oyansa orucu səhihdir. 

Məsələ: 1242. Uşaq Ramazan ayının sübh azanından qabaq həddi-

buluğa çatsa, gərək oruc tutsun. Amma əgər sübh azanından sonra 

həddi-buluğa çatsa, o günün orucu ona vacib deyil. 

Məsələ: 1243. Meyitin orucunun qəzasını tutmaq üçün əcir tutulan 

bir şəxs əgər müstəhəb oruc tutsa, eybi yoxdur. Amma qəza orucu – 

ehtiyata görə – yaxud başqa bir vacib orucu olan bir şəxs müstəhəb oruc 

tuta bilməz. Əgər unutsa və müstəhəb oruc tutsa, bu halda zöhrdən 

qabaq yadına düşsə, müstəhəb orucu pozulur və öz niyyətini vacibi oruc 

niyyətinə döndərə bilər; yox əgər zöhrdən sonra xatırlasa, orucu 

batildir, məğribdən sonra yadına düşsə, orucu işkalsız deyildir. 

Məsələ: 1244. Əgər insana Ramazan ayının orucundan başqa, digər 

müəyyən bir oruc vacib olsa, məsələn; müəyyən bir günü oruc 

tutacağını nəzir etmiş olsa, bu halda qəsdən sübh azanına qədər niyyət 

etməsə, orucu batildir. Əgər həmin günün orucunun ona vacib 

olduğunu bilməsə, yaxud unutsa, bu halda zöhrdən qabaq yadına düşsə 

və orucu batil edən bir iş görməmiş olsa və (yadına düşəndə) dərhal 

oruc niyyəti etsə, orucu səhih, əks halda isə batildir. 

Məsələ: 1245. Əgər kəffarə orucu kimi, vaxtı müəyyən olmayan bir 

oruc üçün qəsdən zöhrə qədər niyyət etməsə, işkalı yoxdur. Hətta 

niyyətdən əvvəl oruc tutmamağı qərara alsa, yaxud oruc tutub-

tutmamaq barədə tərəddüddə olsa, bu halda orucu batil edən bir iş 

etməsə və zöhrdən əvvəl niyyət edərsə, orucu səhihdir. 

Məsələ: 1246. Əgər kafir Ramazan ayında zöhrdən qabaq 

müsəlman olsa və sübh azanından həmin vaxta qədər orucu batil edən 

işlərdən görməmiş olsa, yaxşı olar ki, məğribə qədər imsak etsin (orucu 

batil edən işlərdən çəkinsin). Əgər imsak etməsə, qəzası yoxdur. 

Məsələ: 1247. Əgər xəstə Ramazan ayı günortadan qabaq sağalsa 

və sübh azanından o vaxta qədər orucu batil edən işlərdən görməmiş 

olsa, ehtiyat müstəhəb budur ki, oruc niyyəti etsin (o günü oruc tutsun) 

və sonradan da onun qəzasını etsin. 
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Məsələ: 1248. İnsanın Şə’banın axırı, yoxsa Ramazanın əvvəli 

olmasında şəkk etdiyi gün, oruc tutması vacib deyil. Əgər oruc tutmaq 

istəsə, Ramazan ayının orucunu niyyət edə bilməz. Amma əgər qəza və 

bu kimi orucların niyyətini etsə və sonradan Ramazan ayı olduğu 

mə’lum olsa, Ramazan ayının orucundan hesab olunur. 

Məsələ: 1249. Şə’banın axırı, yoxsa Ramazanın əvvəli olmasında 

şəkk etdiyi halda qəza, müstəhəb və bu kimi oruc tutsa və günün 

əsnasında Ramazan ayı olduğunu başa düşsə, gərək Ramazanın 

orucunu niyyət etsin. 

Məsələ: 1250. Əgər bir kəs, məsələn; Ramazan ayının orucu kimi, 

vaxtı müəyyən olan vacibi orucda oruc tutmaq niyyətindən dönsə, 

orucu batildir. Həmçinin əgər orucu batil edən işlərdən görməyi niyyət 

etsə də, orucu batildir – istər o işi əncam versin, istərsə də əncam 

verməsin. 

Məsələ: 1251. Kəffarə orucu kimi, vaxtı müəyyən olmayan orucda, 

orucu batil edən bir işi görməyi qəsd etsə, yaxud onu əncam verib-

verməməkdə tərəddüddə qalsa, əgər onu əncam verməsə və günortadan 

qabaq yenidən oruc niyyəti etsə, orucu səhihdir. Müstəhəb orucda da, 

qüruba qədər orucu batil edən işlərdən görmədiyi halda niyyət etsə, 

orucu səhihdir. 

ORUCU BATİL EDƏN ŞEYLƏR 

Məsələ: 1252. Doqquz şey orucu batil edir: 1-Yemək-içmək; 2-

Cima; 3-İstimna, istimna – cinsi yaxınlıqdan başqa yolla məninin xaric 

olmasına səbəb olan bir iş görmək; 4-Allah, Peyğəmbər (səlləllahu 

əleyhi və alih) və onun canişinlərinin (əleyhimus-salam) adından yalan 

demək; 5-Qəliz (qatı) tozu boğaza çatdırmaq; 6-Başın hər yerini suya 

batırmaq; 7-Sübh azanına qədər cənabət, heyz və nifas halında qalmaq; 

8-Axıcı (maye) şeylərlə imalə etmək; 9-Qusmaq.  

Bunların hər birinin hökmü sonrakı məsələlərdə gələcək. 

1-YEMƏK VƏ İÇMƏK 

Məsələ: 1253. Əgər oruc tutan şəxs qəsdən bir şey yesə və ya içsə 

orucu batil olur – istər o şeyin yeyilib-içilməsi adət olsun – çörək və su 

kimi, istərsə də adət olmasın – torpaq, ağacın şirəsi kimi; istər az olsun, 

istərsə də çox, hətta əgər misvakı (diş fırçasını) ağzından çıxarıb 

yenidən ağzına qoyaraq rütubətini udsa, orucu batil olur. Amma əgər 
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onun rütubəti ağzının suyunda ona “xarici rütubət” deyilməyəcəyi 

şəkildə aradan getsə, (batil etmir). 

Məsələ: 1254. Əgər oruc tutan şəxs səhvən bir şey yesə və ya içsə 

orucu batil olmaz. 

Məsələ: 1255. Ehtiyat-vacibə əsasən, oruc tutan şəxs qida 

maddələri əvəzindən olan iynə vurdurmaqdan çəkinməlidir. Amma 

bədən üzvlərini keyləşdirən, yaxud dəva-dərman yerinə istifadə olunan 

ampullardan istifadə etməyin maneəsi yoxdur. 

Məsələ: 1256. Əgər oruc tutan şəxs həddindən artıq susuz olsa və 

susuzluğun onun üçün hərəci (dözüləsi adətən mümkün olmayan həddə 

çətin) olsa, məşəqqəti aradan qalxacaq qədər su içə bilər və (bu halda) 

orucu batil olmur. 

Məsələ: 1257. İnsan zəifliyə görə orucunu yeyə bilməz. Amma 

onun zəifliyi həddindən artıq olsa və adətən dözülə bilməsə, orucu 

yeməsinin eybi yoxdur. 

Məsələ: 1258. Tiryək qəbul etmək haramdır. Tiryək qəbul etməyə 

adət edən və onu tərk edə bilməyən və bununla belə oruc tuta bilməyən 

adamlar zərurətin aradan qalxacağı miqdarda ondan qəbul edə bilərlər 

və orucu tutmaları vacibdir. 

2-CİMA 

Məsələ: 1259. Cima orucu batil edir. Hərçənd dəllək kəsən yerə 

qədər daxil olsa da və məni gəlməsə də belə.  

Məsələ: 1260. Əgər dəllək kəsən yerdən az daxil olsa və məni 

gəlməsə oruc batil olmur. 

Məsələ: 1261. Əgər oruc olduğunu unudub cima etsə, yaxud onu 

cimaya məcbur etsələr, belə ki, cimaya ixtiyarı olmasa, məsələn; onun 

əl-ayağını bağlayıb onunla yaxınlıq etsələr, orucu batil olmaz. Amma 

cima əsnasında yadına düşsə, yaxud daha bu işə məcbur olmasa, gərək 

dərhal cima halından xaric olsun. Əgər xaric olmasa, orucu batildir. 

Məsələ: 1262. Əgər bir kəsi zorla cimaya vadar (məcbur) etsələr, 

belə ki, qorxudan bu işə razı olsa, günah etməsə də, orucu batildir və 

gərək qəzasını etsin. 

3-İSTİMNA 

Məsələ: 1263. Əgər oruc tutan şəxs istimna etsə və məni xaric olsa, 

orucu batildir.  
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Məsələ: 1264. Əgər məni ixtiyarsız olaraq gəlsə, oruc batil deyil. 

Lakin bir iş görsə və məni ixtiyarsız xaric olsa, orucu batildir. 

Məsələ: 1265. Əgər oruc tutan şəxs gündüz yatdığı təqdirdə 

möhtəlim olacağını, yə’ni yuxuda ondan məni xaric olacağını bilsə, 

gündüz yata bilər. Əgər yatsa və möhtəlim olsa, orucu səhihdir.  

Məsələ: 1266. Əgər oruc tutan şəxs məni gələn vaxt yuxudan 

oyansa onun qarşısını alması vacib deyil. 

Məsələ: 1267. Möhtəlim olan şəxs (qüsldən qabaq) bövl edib 

əvvəllər deyilən qaydada istibra edə bilər, hətta əgər bövl, yaxud istibra 

səbəbi ilə məcrada (kanalda) qalan məninin çölə gələcəyini bilsə də.  

Məsələ: 1268. Oruc tutan şəxs möhtəlim olsa və məninin məcrada 

qaldığını bilsə, yaxşı olar ki, qüsldən qabaq bövl etsin; əgər bövl etməsə 

və qüsldən sonra (kanalda qalan) məni gəlsə, orucu batildir. 

Məsələ: 1269. Əgər məninin çölə gəlməsi məqsədi ilə müəyyən bir 

iş görsə, məni gəlməsə də, orucu batil olur. 

Məsələ: 1270. Əgər oruc tutan şəxs məninin çölə gəlməsi qəsdi 

olmadan bir kəslə oynasa və ya zarafat etsə, bu halda bu cür işlərlə 

məninin çölə gəlməyəcəyinə xatircəm olarsa və təsadüfən məni xaric 

olsa, orucu səhihdir, əks halda isə orucu batildir. 

4-Allahın və Peyğəmbərİn adından yalan danışmaq 

Məsələ: 1271. Əgər oruc tutan şəxs Allah, Peyğəmbər (səlləllahu 

əleyhi və alih) və o həzrətin canişinlərinin (əleyhimus-salam) adından 

demək, yazmaq, işarə etmək və bu kimi işlərlə yalan desə, hətta əgər 

dərhal “yalan deyirəm” - desə və ya tövbə etsə də, ehtiyat-vacibə görə 

orucu batildir. Ehtiyat-vacibə görə həzrət Zəhra (əleyha salam), sair 

peyğəmbərlər və onların canişinlərinin adından yalan danışmaq 

Peyğəmbərin və imamların adından yalan danışmağa qayıdarsa, bu 

hökmdə onlarla fərqi yoxdur. 

Məsələ: 1272. Əgər səhih, yoxsa yalan olduğunu bilmədiyi bir 

hədisi nəql etmək istəsə, ehtiyat-vacibə görə o xəbəri deyən kəsdən, 

yaxud nəql etdiyi kitabdan nəql etsin. 

Məsələ: 1273. Əgər bir şeyin düzlüyünə e’tiqad bəsləyərək Allahın 

və ya Peyğəmbərin adından nəql etsə, sonra isə yalan olduğunu başa 

düşsə, orucu batil olmaz. 

Məsələ: 1274. Əgər Allah və Peyğəmbərin adından yalan deməyin 

orucu batil etdiyini bilsə və yalan olduğunu bildiyi bir şeyi onlara aid 

edib sonradan düz olduğunu başa düşsə, orucu batildir. 
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Məsələ: 1275. Əgər başqasının quraşdırdığı yalan xəbəri qəsdən 

Allahın, Peyğəmbərin və onun canişinlərinin adından desə, orucu 

batildir. Amma əgər o yalanı quraşdıran kəsin adından nəql etsə, eybi 

yoxdur. 

5-QƏLİZ (QATI) TOZU BOĞAZA ÇATDIRMAQ 

Məsələ: 1276. Qəliz (qatı) tozu boğaza çatdırmaq ehtiyat-vacibə 

görə orucu batil edir – istər un kimi yeyilməsi halal olan şeyin, istərsə 

də torpaq və s. Kimi yeyilməsi haram olan şeyin tozu olsun. 

Məsələ: 1277. Əgər külək nəticəsində qatı (qatı) toz əmələ gəlsə və 

insan xatırladığı halda özünü gözləməsə və toz onun boğazına getsə, 

ehtiyat-vcibə görə orucu batil olur. 

Məsələ: 1278. Ehtiyat-vacib budur ki, oruc tutan şəxs, qəliz (qatı) 

buxarı və tüstünü boğazına çatdırmasın və siqaret və bu kimi şeyləri 

istifadə etməkdən mütləq şəkildə çəkinsin. 

Məsələ: 1279. Əgər bir kəs özünü gözləməsə və toz, buxar, tüstü və 

bu kimi şeylər boğazına daxil olsa, bu halda boğaza çatmayacağına 

yəqini olsa, orucu səhihdir.  

Məsələ: 1280. Əgər oruc olduğunu unudub özünü gözləməsə və ya 

toz və bu kimi şeylər ixtiyarsız olaraq boğazına çatsa, orucu batil olmur 

və mümkün olan halda gərək onu xaric etsin. 

6-BAŞI SUYA SALMAQ 

Məsələ: 1281. Əgər oruc tutan şəxs başının hər yerini qəsdən suya 

batırsa, hətta bədəninin qalan hissəsi sudan çöldə olsa da, gərək o 

orucun qəzasını tutsun. Amma əgər bədəninin hamısını su əhatə etsə, 

amma başının bir miqdarı çöldə olsa, oruc batil olmaz. 

Məsələ: 1282. Əgər əvvəlcə başının bir yarısını, sonra isə o biri 

yarısını suya batırsa, orucu batil olmaz. 

Məsələ: 1283. Əgər başını suya salmaq qəsdində olmasa və 

təsadüfən başının hər yerini suya batsa, orucu səhihdir. Amma əgər belə 

bir qəsdi olsa, hətta başının hamısı suya batmasa da, orucu batildir. 

Məsələ: 1284. Əgər başının hamısını suyun altına salsa, amma 

saçlarının bir qədəri sudan kənarda qalsa, orucu batildir. 

Məsələ: 1285. Əgər oruc olduğunu unudub qüsl niyyəti ilə başını 

suya batırsa, orucu və qüslü səhihdir. 
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Məsələ: 1286. Əgər oruc olduğunu bilib qüsl üçün qəsdən başını 

suya batırsa, bu halda əgər onun orucu Ramazan ayının orucu kimi 

vaxtı müəyyəndirsə, ehtiyat-vacibə görə gərək qüslü yenidən alıb, 

orucunu da qəza etsin. Amma əgər müstəhəb, yaxud kəffarə orucu kimi 

vaxtı müəyyən olmayan başqa oruc tutmuş olsa, qüslü səhih, orucu isə 

batildir. Yalnız Ramazan orucunun qəzası istisnadır, özü də günortadan 

sonra; bu halda həm qüsl, həm də oruc batildir. 

7-SÜBH AZANINA QƏDƏR CƏNABƏT, HEYZ VƏ NİFAS 

HALINDA QALMAQ 

Məsələ: 1287. Əgər cünub şəxs qəsdən sübh azanına qədər qüsl 

etməsə, yaxud vəzifəsi təyəmmüm olduğu halda qəsdən təyəmmüm 

etməsə, orucu batildir. 

Məsələ: 1288. Əgər Ramazan ayının orucu kimi, vaxtı müəyyən 

olan vacib orucda sübh azanına qədər qüsl almasa və təyəmmüm də 

etməsə, amma bu işlər qəsdən olmasa, məsələn; başqası onu qüsl, 

təyəmmüm etməyə qoymasa, orucu səhihdir. 

Məsələ: 1289. Cünub olan və Ramazan ayı kimi vaxtı müəyyən 

olan vacib oruc tutmaq istəyən bir kəs, qəsdən qüsl etməsə və vaxtı 

azalsa, təyəmmüm ilə oruc tuta bilər, orucu səhihdir, amma qüslü 

tə’xirə saldığına görə günah etmişdir. 

Məsələ: 1290. Əgər cünub, haiz və nifaslı olan şəxs Ramazan 

ayında qüslü unutsa və bir gündən sonra yadına düşsə, gərək həmin 

günün qəzasını etsin; əgər bir neçə gündən sonra yadına düşsə, gərək 

cünub, haiz və nifaslı olduğuna yəqini olan hər günün qəzasını etsin. 

Məsələn; əgər üç, yoxsa dörd gün cünub olduğunu bilməsə, gərək üç 

günün orucunu qəza etsin. 

Məsələ: 1291. Ramazan ayının gecəsində qüsl və təyəmmümün heç 

biri üçün vaxtı olmayan bir kəs, özünü cünub etsə, orucu batildir, qəza 

və kəffarə də ona vacib olur. Amma əgər təyəmmüm üçün vaxtı olan 

halda özünü cünub etsə, təyəmmüm ilə orucu səhihdir, amma 

günahkardır. 

Məsələ: 1292. Əgər qüsl almaq qədərində vaxt olduğunu güman 

edərək özünü cünub etsə, sonradan vaxtın az olduğunu başa düşsə, bu 

halda təyəmmüm edərsə, orucu səhihdir. 

Məsələ: 1293. Bir kəs Ramazan ayının gecəsində cünub olsa və 

yatacağı halda sübhə qədər oyana bilməyəcəyini bilsə, gərək yatmasın. 

Əgər yatsa və sübhə qədər oyanmasa, orucu batildir, ona qəza və 

kəffarə də vacib olur. 
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Məsələ: 1294. Əgər cünub olan şəxs Ramazan ayının gecəsində 

yatıb sonra ayılsa, bu halda yenidən yatacağı təqdirdə qüsl üçün 

oyanacağına adət etmiş və xatircəm olsa, yata bilər. 

Məsələ: 1295. Ramazan ayının gecəsində cünub olan şəxs yatacağı 

təqdirdə sübh azanından qabaq oyanacağını bilsə, yaxud buna xatircəm 

olsa, bu halda oyanandan sonra qüsl alacağını qərara almış olsa və bu 

niyyətlə yatıb azana qədər yuxuya qalsa, orucu səhihdir. 

Məsələ: 1296. Əgər cünub şəxs Ramazan ayının gecəsində yatıb 

oyansa və yenidən yatacağı halda sübh azanından qabaq oyanacağını 

bilsə, yaxud xatircəm olsa, habelə oyanandan sonra qüsl edəcəyini 

qərara alsa, bu halda yenidən yatsa və sübh azanına qədər oyanmasa, 

gərək o günün qəzasını etsin, kəffarə ona vacib olmur. Amma əgər 

ikinci yuxudan ayılıb sonra yenidən, üçüncü dəfə yatsa (və yuxuya 

qalsa), kəffarə də vacib olur. 

Məsələ: 1297. Möhtəlim olduğu yuxu birinci yuxu hesab edilmir, 

əksinə möhtəlim olandan sonra yuxudan ayılıb, yenidən yatsa, bu onun 

birinci yatmağı hesab olunur. 

Məsələ: 1298. Əgər oruc tutan şəxs gündüz möhtəlim olsa, dərhal 

qüsl alması vacib deyil. 

Məsələ: 1299. Əgər bir kəs Ramazan ayında sübh azanından sonra 

ayılıb möhtəlim olduğunu görsə, hətta sübh azanından qabaq möhtəlim 

olduğunu bilsə də, orucu səhihdir. 

Məsələ: 1300. Ramazan ayının orucunun qəzasını tutmaq istəyən 

bir kəs əgər sübh azanından sonra oyanıb möhtəlim olduğunu görsə və 

sübh azanından qabaq möhtəlim olduğunu bilsə, bu halda orucun 

qəzasının vaxtı az olsa, məsələn; beş gün Ramazan ayının qəzası varsa 

və Ramazan ayına da beş gün qalıbsa, ehtiyatən həm o günü oruc 

tutsun, həm də onun qəzasını Ramazan ayından sonra tutsun. Amma 

qəza orucunun vaxtı az olmasa, gərək başqa gün tutsun. 

Məsələ: 1301. Əgər qadın sübh azanından qabaq heyz və ya 

nifasdan paklanıb qəsdən qüsl etməsə, yaxud vəzifəsi təyəmmüm 

olduğu halda qəsdən təyəmmüm etməsə, orucu batildir. 

Məsələ: 1302. Əgər qadın sübh azanından sonra heyz və ya 

nifasdan paklansa, amma qüsl üçün vaxtı olmasa, bu halda Ramazan 

ayının orucu kimi vaxtı müəyyən olan vacib oruc tutmaq istəsə, 

təyəmmümlə orucu səhihdir və sübhə qədər oyaq qalması lazım (vacib) 

deyil. Əgər müstəhəb, yaxud kəffarə orucu kimi, vaxtı müəyyən 

olmayan başqa vacibi oruc tutmaq istəsə, təyəmmümlə oruc tuta 

bilməz. 
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Məsələ: 1303. Əgər qadın sübh azanına yaxın vaxtlarda heyz, 

yaxud nifasdan paklansa, amma qüsl və təyəmmümün heç biri üçün 

vaxtı olmasa, yaxud azandan sonra, azandan qabaq pak olduğunu başa 

düşsə, onun orucu səhihdir. 

Məsələ: 1304. Əgər qadın sübh azanından sonra heyz və ya nifas 

qanından paklansa, yaxud gün ərzində heyz və ya nifas qanı görsə – 

hətta məğribə yaxın vaxtlarda da olsa, orucu batildir. 

Məsələ: 1305. Əgər qadın heyz və ya nifas qüslünü unutsa və bir və 

ya bir neçə gündən sonra yadına düşsə, gərək (heyz və nifas qüslü 

etmədən) tutmuş olduğu orucların qəzasını etsin. 

Məsələ: 1306. Əgər qadın sübh azanından qabaq heyz və ya nifas 

qanından qabaq pak olub sübh azanına qədər qüsl etməsə və vaxtın az 

olduğu vaxt təyəmmüm də etməsə, orucu batildir. Amma əgər 

təyəmmüm etsə, orucu səhihdir. 

Məsələ: 1307. Əgər istihazə halında olan bir qadın öz qüsllərini 

istihazə hökmlərində deyilən qaydalara uyğun olaraq yerinə yetirsə, 

orucu səhihdir. 

Məsələ: 1308. Meyitə məss edən, yə’ni bədəninin hər hansı bir 

yerini meyitə toxunduran adam məss-meyit qüslü almadan oruc tuta 

bilər. Əgər oruc halında da meyitə məss etsə, orucu batil olmaz. 

8-İMALƏ 

Məsələ: 1309. Maye şeylərlə imalə etmək – hətta məcburiyyət 

üzündən və müalicə üçün olsa da, ehtiyat-vacibə görə orucu batil edir. 

Amma müalicə üçün istifadə olunan qeyri-maye dərmanların (imalə 

etməyin) eybi yoxdur.  

9-QUSMAQ 

Məsələ: 1310. Əgər oruc tutan şəxs qəsdən qussa – hətta xəstəlik, 

zəhərlənməni dəf etmək və bu kimi əbəbi ilə qusmağa naçar olsa, orucu 

batildir. Amma səhvən, yaxud ixtiyarsız olaraq qussa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1311. Əgər gecə bir şey yesə və onu yemək vasitəsilə 

gündüz ixtiyarsız olaraq qusacağını bilsə, ehtiyat-vacib budur ki, o 

günün orucunun qəzasını tutsun. 

Məsələ: 1312. Əgər ixtiyarsız qusmağın səbəbləri yaransa, onun 

qarşısını almaq lazım (vacib) deyildir. 

Məsələ: 1313. Əgər milçək oruc tutan şəxsin boğazına getsə, bu 

halda onun udulması yemək hesab olunmayacaq yerə qədər (boğaza) 
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getsə, onu çıxartmaq lazım deyil, orucu da səhihdir. Əgər bu qədər 

aşağı getməsə, gərək onu çıxarsın. Əgər udsa, orucu batil olur və gərək 

kəffarə də versin. 

Məsələ: 1314. Əgər gəyirmək səbəbi ilə bir şeyin, boğazına 

gələcəyinə yəqini olsa, gərək qəsdən gəyirməsin. Amma əgər yəqini 

olmasa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1315. Əgər gəyirsə və ixtiyarsız olaraq bir şey boğazına və 

ya ağzına gəlsə, gərək onu çölə töksün. Əgər ixtiyarsız olaraq udsa, 

orucu səhihdir. 

Məsələ: 1316. Əgər oruc tutan şəxs səhvən orucu batil edən 

işlərdən birini görsə və orucunun batil olmasını güman edərək qəsdən o 

işlərdən yenə də görsə, orucu batildir. 

Məsələ: 1317. Əgər bir şeyi zorla oruc tutanın boğazına töksələr və 

ya başını zorla suya batırsalar, orucu batil olmaz. Amma əgər (özünün) 

orucunu batil etməyə məcbur etsələr, məsələn; “orucu yeməsən, mal-

dövlətinə, canına zərər yetirəcəyik” - desələr və zərərin qarşısını almaq 

üçün özü bir şey yesə, orucu batil olur. 

Məsələ: 1318. Oruc tutan şəxs gərək boğazına bir şey töküləcəyini, 

yaxud onu, orucunu özünün batil etməsinə məcbur edəcəklərini bildiyi 

yerə getməsin. Əgər belə bir yerə getməyi məqsədində tutsa, orucu 

batildir – istər getsin, istərsə də getməsin; istər onun boğazına bir şey 

töksünlər, istərsə də yox. 

ORUC TUTAN ŞƏXSƏ MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR 

Məsələ: 1319. Bir neçə şey oruc tutana məkruhdur, o cümlədən: 1-

Gözə dərman tökmək, sürmə çəkmək – əgər dadı, iyi boğaza çatarsa, 2-

Zəifliyə səbəb olan hər bir iş görmək: qan aldırmaq, hamama getmək 

kimi, 3-Burunotu çəkmək – əgər boğaza çatacağını bilməsə; amma əgər 

bilsə, gərək bu işi görməsin, 4-Ətirli gülləri, bitkiləri iyləmək, 5-

Qadının suda oturması, 6-Qeyri-maye şeylərlə imalə etmək, 7-

Bədəndəki paltarları islatmaq, 8-Diş çəkdirmək və ağızdan qan 

gəlməsinə səbəb olan bütün işlər, 9-Yaş çubuqdan diş fırçası kimi 

istifadə etmək, 10-İnsan məninin çölə gəlməsi qəsdi olmadan öz 

qadınını öpsə, yaxud şəhvətini təhrik edən bir iş görsə; amma məninin 

çölə gəlməsi qəsdi ilə olsa, məni gəlməsə də, orucu batildir. 
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ORUCUN KƏFFARƏSİ 

Məsələ: 1320. Ramazan ayının orucunun kəffarəsi vacib olan bir 

kəs gərək ya bir qul azad etsin, ya sonrakı məsələdə deyilən göstərişə 

uyğun olaraq iki ay oruc tutsun, ya da 60 fəqiri doyuzdursun, yaxud 

onların hər birinə bir müdd (təqribən 750 qr) təam, yə’ni buğda unu, 

yaxud unu 750 qram olan çörək versin. Əgər bunlar mümkün olmasa, 

imkanı olan miqdarda müdd təamı fəqirə versin. Əgər təam verə 

bilməsə, 18 gün oruc tutsun, bu da mümkün olmasa, neçə gün oruc tuta 

bilsə, o qədəri tutsun. Əgər ümumiyyətlə bunları edə bilməsə, hətta bir 

dəfə “əstəğfirullah” deməklə də olsa, istiğfar etsin. Ehtiyat-müstəhəb 

budur ki, hər vaxt imkanı olsa, kəffarəni versin. 

Məsələ: 1321. Ramazan ayının orucunun iki ay olan kəffarəsini 

oruc tutmaq istəyən bir kəs gərək onun 31 gününü ardıcıl (arada fasilə 

olmadan) tutsun, əgər yerdə qalan günlər ardıcıl olmasa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1322. Ramazan ayının orucunun kəffarəsi kimi iki ay oruc 

tutmaq istəyən bir kəs, (əvvəldə ardıcıl tutmalı olduğu 31 günü) elə 

gündə başlamalıdır ki, bu 31 günün içində Qurban bayramı kimi orucu 

haram olan günlərdən olmasın. 

Məsələ: 1323. Ardıcıl oruc tutmalı olan bir şəxs arada üzrsüz 

səbəbə görə bir gün oruc tutmasa, yaxud elə bir vaxtda başlasa ki, 

tutduğu oruc günləri arasında orucu vacib olan bir günə çatacaq, 

məsələn; oruc tutmağı nəzir etdiyi bir günə təsadüf etsə, gərək orucları 

əvvəldən başlasın. 

Məsələ: 1324. Əgər ardıcıl oruc tutmalı olan günlər əsnasında heyz, 

nifas kimi üzr, yaxud getməyə məcbur olduğu bir səfər qarşıya çıxsa, 

üzrü aradan qalxandan sonra orucu əvvəldən başlaması vacib deyil: 

üzrü aradan qalxandan sonra yerdə qalanları tutmalıdır. 

Məsələ: 1325. Əgər bir kəs orucu haram şeylə batil etsə – istər bu 

şey zatən haram olsun – şərab, zina və s. kimi, istərsə də müəyyən 

səbəblərə görə haram olsun – öz əyalı ilə heyz halında yaxınlıq etmək 

kimi, ehtiyata görə gərək cəm kəffarəsi versin. Yə’ni həm bir qul azad 

etsin, həm 60 gün oruc tutsun, həm də 60 fəqirin hər birinə 750 qram 

buğda unu versin. 

Məsələ: 1326. Əgər oruc tutan şəxs Allah və Peyğəmbər (səlləllahu 

əleyhi və alih)-in adından yalan danışsa, ona bir kəffarə vermək 

vacibdir. 
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Məsələ: 1327. Əgər oruc tutan şəxs Ramazan ayının bir günündə 

bir neçə dəfə cima etsə, ona bir kəffarə vacibdir. Əgər onun ciması 

haram cima olsa, bir cəm kəffarəsi vacib olur. 

Məsələ: 1328. Əgər oruc tutan şəxs Ramazan ayının bir günündə 

cimadan başqa orucu batil edən sair işləri bir neçə dəfə görsə, onların 

hamısı üçün bir kəffarə kifayətdir.  

Məsələ: 1329. Əgər oruc tutan şəxs əvvəlcə haram cima, sonra isə 

öz halalı ilə cima etsə, ona bir cəm kəffarəsi vacibdir. 

Məsələ: 1330. Əgər oruc tutan kəs orucu batil edən halal işlərdən 

görsə, məsələn; su içsə, sonra isə orucu batil edən haram işlərdən görsə, 

məsələn; haram yeməklərdən yesə, bir kəffarə kifayətdir. 

Məsələ: 1331. Əgər oruc tutan gəyirdiyi vaxt ağzına bir şey gəlsə 

və onu qəsdən udsa, orucu batildir, gərək onun qəzasını tutsun, kəffarə 

də ona vacib olur. 

Məsələ: 1332. Əgər bir kəs müəyyən gündə oruc tutacağını nəzir 

etsə və həmin günü oruc tutub qəsdən batil etsə, onun kəffarəsi 

Ramazan ayının orucunun kəffarəsi kimi olur, yə’ni ya gərək bir qul 

azad etsin, ya (31 günü fasiləsiz olmaqla) iki ay oruc tutsun, ya da 60 

fəqirə təam versin. 

Məsələ: 1333. Vaxtı ayırd edə bilən bir şəxs, “məğrib olmuşdur” - 

deyən və sözünə e’tibar və xatircəmlik hasil olmayan bir kəsin sözü ilə 

iftar etsə və sonradan hələ məğrib olmadığını bilsə, ona həm qəza, həm 

də kəffarə vacibdir. 

Məsələ: 1334. Öz orucunu qəsdən batil edən bir şəxs, kəffarədən 

qaçmaq üçün zöhrdən sonra, yaxud zöhrdən qabaq səfər etsə, kəffarəsi 

boynundan götürülmür. 

Məsələ: 1335. Əgər bir kəs qəsdən orucunu batil etsə və sonradan 

heyz, nifas və ya xəstəlik kimi üzr qarşıya çıxsa, kəffarə ona vacibdir. 

Məsələ: 1336. Əgər Ramazan ayının birinci günü olduğunu yəqin 

edib qəsdən orucunu batil etsə və sonradan şə’banın axırı olması 

mə’lum olsa, ona kəffarə vacib deyil.  

Məsələ: 1337. Əgər bir kəs Ramazanın axırı, yoxsa şəvvalın əvvəli 

olduğunda şəkk etdiyi halda qəsdən orucunu batil etsə və sonradan 

şəvvalın əvvəli olduğu mə’lum olsa, kəffarə ona vacib olmaz. 

Məsələ: 1338. Əgər oruc tutan şəxs Ramazan ayında özünün oruc 

tutmuş arvadı ilə cima etsə, bu halda əgər qadın bu işə razı olsa, hər 
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birinə bir kəffarə vacibdir. Əgər arvadını cimaya məcbur etmişsə, gərək 

həm özünün, həm də arvadının kəffarəsini versin. 

Məsələ: 1339. Əgər oruc tutan şəxs Ramazan ayında oruc tutmuş 

olan arvadı ilə cima etsə və cima əsnasında arvadı razı olsa, gərək kişi 

iki kəffarə və qadın bir kəffarə versin. 

Məsələ: 1340. Əgər oruc tutan şəxs Ramazan ayında, oruc tutmuş 

və yuxuda olan arvadı ilə cima etsə, kişiyə bir kəffarə vacibdir. Qadının 

orucu səhihdir, kəffarə də vacib deyildir. 

Məsələ: 1341. Əgər kişi, qadınını cimadan başqa orucu batil edən 

sair işlərə məcbur etsə, məsələn; ona su içirtsə və yemək yedirtsə, heç 

birinə kəffarə vacib deyil. 

Məsələ: 1342. Səfərdə olmaq və ya xəstəlik səbəbi ilə oruc 

tutmayan bir şəxs, oruc tutmuş arvadını cimaya məcbur edə bilməz. 

Amma məcbur etsə, ehtiyata görə qadının kəffarəsini versin. 

Məsələ: 1343. İnsan kəffarəni əncam verməkdə səhlənkarlıq 

etməməlidir. Amma onu dərhal əncam verməsi lazım (vacib) deyildir. 

Məsələ: 1344. Əgər bir kəsə kəffarə vacib olsa və bir neçə il onu 

əncam verməsə, üstünə bir şey əlavə olunmur. 

Məsələ: 1345. Bir günün kəffarəsi olaraq 60 fəqirə təam verməli 

olan bir kəs 60 fəqir tapa bilsə, gərək onların hər birinə bir müddən artıq 

təam verməsin, yaxud bir fəqiri bir dəfədən artıq doyuzdurmasın. 

Amma əgər insan fəqirin təamı öz ailə üzvlərinə verdiyini, yaxud onlara 

yedizdirdiyini bilsə, fəqirin ailə üzvlərinin hər biri üçün, hətta səğir 

olsalar da, bir müdd təam verə bilər. 

Məsələ: 1346. Ramazan ayının orucunun qəzasını tutan bir kəs, 

zöhrdən sonra qəsdən orucu batil edən bir iş görsə, gərək 10 fəqirin hər 

birinə bir müdd təam versin. Əgər bunu edə bilməsə, gərək üç gün 

ardıcıl oruc tutsun. 

ORUCUN TƏKCƏ QƏZASI VACİB OLAN YERLƏR 

Məsələ: 1347. Bir neçə halda orucun təkcə qəzası vacib olur və 

kəffarə vacib deyildir: 

1-Oruc tutan şəxs Ramazan ayının gündüzü qəsdən qussa; 

2-Ramazan ayının gecəsində cünub olub 1278-ci məsələdə 

deyildiyi kimi, sübh azanına qədər ikinci yuxudan oyanmasa; 

3-Orucu batil edən əməllərdən görməsə, amma oruc niyyəti etməsə 

və ya riya etsə, yaxud oruc olmamasını qəsd etsə; 
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4-Ramazan ayında cənabət qüslünü unudub bir və ya bir neçə gün 

cənabətli halda oruc tutsa; 

5-Ramazan ayında sübhün açılmasında təhqiqat aparmadan orucu 

batil edən işlərdən görsə və sonradan sübhün açılmış olduğu mə’lum 

olsa; Habelə əgər təhqiqat aparandan sonra sübh olmasını güman etdiyi 

halda orucu batil edən bir iş görsə, sonra sübh olması mə’lum olsa, o 

günün qəzası ona vacibdir. Amma əgər təhqiqatdan sonra sübh 

olmamasını yəqin edib bir şey yesə, sonradan da sübh olduğu mə’lum 

olsa, qəza vacib deyildir. Əgər təhqiqat aparandan sonra sübh 

olmamasına güman etsə və ya sübh olub-olmamasında şəkk etsə və 

orucu batil edən işlərdən görsə, sonra da sübh olması mə’lum olsa, o 

günün qəzası vacibdir. 

6 – Barəsində e’timad və xatircəmlik hasil olmayan bir kəs sübhün 

açılmaması barədə xəbər versə və insan onun dediyinə əsasən orucu 

batil edən işlərdən görsə, sonradan sübhün daxil olduğu mə’lum olsa; 

7-Bir kəs “sübh olmuşdur” - desə və insan onun sözünə yəqin 

etməsə, yaxud zarafat etdiyini güman edərək orucu batil edən işlərdən 

görsə və sonradan sübhün açılmış olduğu mə’lum olsa; 

8-Kor və bu kimi şəxslər başqa adamın dediyinə istinad edərək iftar 

etsə və sonradan hələ məğrib olmadığı mə’lum olsa; 

9-Bir kəs təmiz havada qaranlıq səbəbi ilə məğrib olmasını yəqin 

edib iftar etsə, sonradan məğrib olmaması mə’lum olsa; Amma əgər 

buludlu havada məğrib olmasını güman edərək iftarını açsa və sonradan 

məğrib olmadığı mə’lum olsa, qəzası lazım deyildir. 

10-Sərinləmək və ya heç bir səbəb olmadan elə-belə suyu ağzında 

qar-qara etsə və ixtiyarsız olaraq udulsa; amma əgər oruc olduğunu 

unudub suyu udsa, yaxud dəstəmaz üçün suyu qar-qara edəndə 

ixtiyarsız olaraq udulsa, onun qəzası vacib deyil. 

Məsələ: 1348. Əgər insan məğrib olub-olmamasında şəkk etsə, iftar 

edə bilməz. Əgər sübh olub-olmamasında şəkk etsə, təhqiqat 

aparmadan orucu batil edən işlərdən görə bilməz. 

QƏZA ORUCUNUN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1349. Əgər dəli insan ağıllansa, dəli olduğu vaxtlardakı 

orucların qəzasını tutması vacib deyil. 

Məsələ: 1350. Əgər kafir müsəlman olsa, kafir olduğu vaxtlardakı 

orucların qəzasını tutması vacib deyil. Amma əgər bir müsəlman kafir 
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olub yenidən müsəlman olsa, gərək kafir olduğu vaxtdakı orucları qəza 

etsin. 

Məsələ: 1351. İnsan məstlik səbəbi ilə fövtə gedən orucu qəza 

etməlidir – hətta onu məst edən şeyi müalicə məqsədi ilə qəbul etmiş 

olsa da belə. 

Məsələ: 1352. Əgər müəyyən üzrlü səbəb üçün bir neçə gün oruc 

tutmasa və sonradan üzrünün nə vaxt aradan qalxmış olduğunda şəkk 

etsə, ehtimal verdiyi az miqdarın orucunu qəza edə bilər. Məsələn; 

Ramazan ayından qabaq səfər edib ayın beşində, yoxsa altısında 

qayıtmasını bilməyən bir kəs beş gün (qəza) orucu tuta bilər. Həmçinin, 

üzrün nə vaxt yarandığını bilməyən bir kəs (ehtimal verdiyi) az miqdarı 

qəza edə bilər. Məsələn; Ramazan ayının axırlarında səfərə gedib, 

Ramazan ayından sonra səfərdən qayıtsa və 25-də, yoxsa 26-da səfər 

etdiyini bilməsə, az miqdarı, yə’ni beş günü qəza edə bilər. Amma əgər 

əvvəllər sayını bilib sonra unutmuş olsa, bu halda gərək ehtimal verdiyi 

çox miqdarı qəza etsin. 

Məsələ: 1353. Əgər bir neçə Ramazan ayının qəzaları qalmış olsa, 

hər birinin qəzasını əvvəl tutsa, maneəsi yoxdur. Amma əgər axırıncı 

Ramazanın orucunun qəzasının vaxtı az olsa, məsələn; axırıncı 

Ramazan ayından beş gün qəzası qalmış olsa və Ramazanın 

başlamasına beş gün qalsa, gərək əvvəlcə, axırıncı Ramazanın qəzasını 

tutsun. 

Məsələ: 1354. Bir kəs Ramazan ayının orucunun qəzasını tutsa, bu 

halda həmin orucların qəzasının vaxtı az olmasa, zöhrdən qabaq öz 

orucunu batil edə bilər. 

Məsələ: 1355. Əgər müəyyən bir orucun qəzasını (nəzir orucunun 

qəzası kimi) tutmuş olsa, ehtiyat-vacib budur ki, onu zöhrdən sonra 

batil etməsin. 

Məsələ: 1356. Əgər xəstəlik, yaxud heyz və ya nifas səbəbi ilə 

Ramazan ayının orucunu tutmasa və Ramazan ayı qurtarmamışdan 

qabaq ölsə, tutmadığı günləri onun üçün qəza etmələri lazım (vacib) 

deyildir. 

Məsələ: 1357. Əgər müəyyən xəstəlik səbəbi ilə Ramazan ayının 

orucunu tutmasa və onun xəstəliyi gələn ilin Ramazan ayına kimi 

davam etsə, oruc tutmadığı günlərin qəzası ona vacib deyil və gərək hər 

gün üçün bir müdd (təqribən 750 qram) təam, yə’ni buğda unu fəqirə 

versin. Amma başqa üzr səbəbi ilə, məsələn; səfərə getdiyi üçün oruc 

tutmamış olsa və onun üzrü gələn Ramazan ayına qədər davam etsə, 
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gərək oruc tutmadığı günlərin qəzasını etsin, ehtiyat-vacibə görə gərək 

hər gün üçün bir müdd təam da fəqirə versin. 

Məsələ: 1358. Əgər müəyyən xəstəlik səbəbi ilə Ramazan ayının 

orucunu tutmasa və Ramazandan sonra xəstəliyi sağalsa, lakin tapılan 

başqa bir üzr səbəbi ilə (sonrakı) Ramazan ayına qədər oruclarının 

qəzasını tuta bilməsə, gərək oruc tutmadığı günlərin qəzasını tutsun. 

Həmçinin, Ramazan ayında xəstəlikdən başqa bir üzrü olsa və 

Ramazandan sonra üzrü aradan qalxsa, gələn ilin Ramazan ayına qədər 

xəstəlik səbəbi ilə oruclarının qəzasını tuta bilməsə, gərək tutmadığı 

orucları qəza etsin. 

Məsələ: 1359. Əgər Ramazan ayında müəyyən üzr səbəbi ilə oruc 

tutmasa və Ramazan ayından sonra üzrü aradan qalxsa və növbəti 

Ramazan ayına qədər onların qəzasını qəsdən tutmasa, gərək onların 

qəzasını etsin, hər gün üçün də bir müdd buğda ununu fəqirə versin. 

Məsələ: 1360. Əgər orucun qəzasında səhlənkarlıq etsə və nəticədə 

vaxt azalsa, vaxtın azlığında da bir üzrlü iş qarşıya çıxsa, gərək qəzaları 

tutsun, hər gün üçün də bir müdd buğda ununu fəqirə versin. 

Məsələ: 1361. Əgər insanın xəstəliyi bir neçə il davam etsə, 

sağalandan sonra, növbəti Ramazan ayına qədər qəzaları tutmaq 

miqdarında vaxt olsa, gərək axırıncı Ramazan ayının qəzasını tutsun, 

əvvəlki illərin qəzaları üçün də hər günə bir müdd buğda ununu fəqirə 

versin. 

Məsələ: 1362. Hər gün üçün fəqirə bir müdd təam verməli olan bir 

kəs, bir neçə günün kəffarəsini bir fəqirə verə bilər. 

Məsələ: 1363. Əgər Ramazan ayının oruclarının qəzasını bir neçə il 

tə’xirə salsa, gərək qəza etsin və hər gün üçün də bir müdd buğda ununu 

fəqirə versin. 

Məsələ: 1364. Əgər Ramazan ayının orucunu qəsdən tutmasa, 

kəffarədən əlavə, gərək onların qəzalarını da tutsun. Əgər növbəti 

Ramazana qədər onların qəzasını tutmasa, hər gün üçün bir müdd təam 

da fəqirə versin. 

Məsələ: 1365. Ata-ananın vəfatından sonra böyük oğul, onun 

(atanın) oruc-namazlarını və ananın namazlarını 1325-ci məsələdə 

deyilən təfsilat ilə yerinə yetirməlidir, amma ananın orucunun qəzası 

oğula vacib deyildir. 

Məsələ: 1366. Əgər ata-ananın Ramazan ayının oruclarından başqa 

vacib orucları olsa, məsələn; nəzir orucunu tutmamış olsalar, onun 

qəzası böyük oğula vacib deyildir. 
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MÜSAFİRİN ORUCUNUN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1367. Səfərdə dörd rəkətli namazları iki rəkət qılmalı olan 

müsafir, gərək oruc tutmasın. Amma namazını bütöv qılmalı olan 

müsafir, məsələn; işi səfər olan, yaxud səfəri haram olan şəxs gərək 

səfərdə orucunu tutsun. 

Məsələ: 1368. Ramazan ayında səfərə çıxmağın eybi yoxdur. 

Amma orucdan qaçmaq üçün səfər etmək məkruhdur. 

Məsələ: 1369. Əgər insana Ramazan ayının oruclarından əlavə, 

vaxtı müəyyən olan digər bir oruc vacib olsa, məsələn; müəyyən gündə 

oruc tutmağı nəzir etmiş olsa, gərək həmin gün səfərə getməsin. Əgər 

səfərdə olsa, bir yerdə on gün qalmağı qəsd edib o günün orucunu 

tutsun. 

Məsələ: 1370. Əgər bir kəs oruc tutmağı nəzir edib, amma gününü 

müəyyən etməsə, onu səfərdə tuta bilməz. Amma səfərdə müəyyən bir 

günü oruc tutmağı nəzir etsə, gərək onu səfərdə tutsun. Həmçinin, əgər 

səfərdə olub-olmamasından asılı olmayaraq müəyyən bir günü oruc 

tutmağı nəzir etsə, hətta səfərdə də olsa, gərək o günü oruc tutsun. 

Məsələ: 1371. Müsafir, hacətlərini diləmək üçün şərif Mədinə 

şəhərində üç gün: çərşənbə, cümə axşamı və cümə günləri müstəhəb 

oruc tuta bilər. 

Məsələ: 1372. Müsafirin orucunun batil olduğunu bilməyən bir 

şəxs, əgər səfərdə oruc tutsa və gün əsnasında məsələni başa düşsə, 

orucu batil olar. Əgər məğribə qədər başa düşməsə, orucu səhihdir. 

Məsələ: 1373. Əgər səfərdə olduğunu, yaxud müsafirin orucunun 

batil olduğunu unudub səfərdə oruc tutsa, orucu batildir. 

Məsələ: 1374. Əgər oruc tutan şəxs zöhrdən sonra səfər etsə, gərək 

orucunu axıra çatdırsın. Əgər zöhrdən qabaq səfər etsə və zöhrdən 

əvvəl tərəxxüs həddinə, yə’ni şəhərin divarlarını görmədiyi və azan 

səsini eşitmədiyi yerə çatsa, orucu batil olur. Əgər o həddə 

çatmamışdan qabaq batil etsə, ona kəffarə vacib olur. Əgər zöhrdən 

qabaq öz şəhərindən (vətənindən) hərəkət edib amma zöhrdən sonra 

tərəxxüs həddinə çatsa, o günün orucu səhihdir. 

Məsələ: 1375. Əgər müsafir zöhrdən qabaq öz vətəninə, yaxud 10 

gün qalmaq istədiyi yerə çatsa, bu halda orucu batil edən işlərdən 

görməyibsə, gərək o günü oruc tutsun; yox əgər orucu batil edən 

işlərdən birini görübsə, orucu batildir. 

Məsələ: 1376. Müsafir Ramazan ayının orucunda zöhrdən qabaq öz 

vətənindən səfərə çıxıb elə həmin gün zöhrdən qabaq qayıtsa, bu halda 
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orucu batil edən işləri əncam verməmiş olsa, onun hökmü müsafir olub 

zöhrdən qabaq öz vətəninə qayıdan adamın hökmü kimidir: əgər orucu 

batil edən işlərdən görməyibsə, oruc və imsak niyyəti etsin və orucu 

səhihdir. 

Məsələ: 1377. Əgər müsafir zöhrdən sonra vətəninə, yaxud on gün 

qalmaq istədiyi bir yerə çatsa, gərək həmin günü oruc tutmasın. 

Məsələ: 1378. Müsafir və oruc tutmaqda üzrü olan bir şəxsin, 

Ramazan ayının gündüzlərində cima etməsi, habelə, doyunca yeyib-

içməsi məkruhdur. 

ORUC VACİB OLMAYAN ŞƏXSLƏR 

Məsələ: 1379. Əgər bir şəxs qocalıq səbəbi ilə oruc tuta bilməsə, 

yaxud ona məşəqqəti varsa, oruc ona vacib deyil. Amma ikinci halda 

(məşəqqəti olan halda) gərək hər gün üçün 750 qram buğda ununu 

fəqirə versin. 

Məsələ: 1380. Qocalıq səbəbi ilə oruc tutmayan bir şəxs, Ramazan 

ayından sonra oruc tuta bilərsə, ehtiyat-lazım budur ki, tutmadığı 

günlərin qəzasını tutsun. 

Məsələ: 1381. Əgər bir insan bir xəstəliyə tutularsa, belə ki, çox 

susuz olsa və susuzluğa dözə bilməsə və ya susuzluğun məşəqqəti olsa, 

oruc ona vacib deyil. Amma ikinci halda (məşəqqətli olan halda) gərək 

hər gün üçün bir müdd buğda ununu fəqirə versin. Yaxşı olar ki, su 

içməyə naçar olduğu miqdardan artıq içməsin. Əgər sonradan qısa 

günlərdə və mülayim havada oruc tuta bilərsə, ehtiyata görə 

tutmadıqlarının qəzasını tutsun. 

Məsələ: 1382. Doğuş vaxtı yaxınlaşan və oruc tutmağın bətnindəki 

uşağa zərəri olan qadına oruc vacib deyil və gərək hər gün üçün bir 

müdd buğda ununu fəqirə versin. Həmçinin, əgər orucun onun özü üçün 

də zərəri olsa, oruc ona vacib deyil, bu halda gərək hər gün üçün bir 

müdd buğda və ya onun ununu fəqirə versin. Hər iki halda tutmadığı 

günlərin qəzasını etməlidir.  

Məsələ: 1383. Uşağa süd verən və südü az olan qadın – istər uşağın 

anası olsun, istər dayəsi, istərsə də uşağa muzd almadan süd verən bir 

şəxsin oruc tutması süd verdiyi uşağa zərər versə, oruc ona vacib deyil 

və gərək hər gün üçün bir müdd təam, yə’ni buğda ununu fəqirə versin. 

Əgər özü üçün də zərəri olsa, oruc ona vacib deyil. Bu halda gərək hər 

gün üçün fəqirə bir müdd təam versin. Hər iki halda isə tutmadığı 

orucların qəzasını etməlidir.  
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AYIN ƏVVƏLİNİN SÜBUT OLUNMASI YOLLARI 

Məsələ: 1384. Ayın əvvəli bir neçə yolla sübut olunur: 

1-İnsanın özü ayı görsə; 

2-Sözlərindən yəqin, yaxud xatircəmlik hasil olan bir neçə nəfər 

“ayı gördük” - desələr; həmçinin, yəqinlik, yaxud xatircəmlik hasil olan 

hər şeyin vasitəsi ilə; 

3-İki adil kişi “gecə ayı görmüşük” - deyə xəbər versələr və ayın 

xüsusiyyətlərində ixtilaf etməsələr; amma əgər bə’zi xüsusiyyətləri 

ayırd etməkdə ixtilaflı olsalar, məsələn; biri “ay ucada idi”, digəri isə 

“ay ucada deyildi” - desə, onların deməsi ilə ayın əvvəli olması sübuta 

yetir. 

4-Şə’ban ayının əvvəlindən 30 gün keçmiş olsa, bunun vasitəsi ilə 

Ramazan ayının əvvəli olması sübuta yetir. Yaxud Ramazan ayının 

əvvəlindən 30 gün keçsə, bu halda şəvval ayının əvvəli olması sübut 

olunur. 

5-Şəriət hakimi ayın əvvəli olmasına dair hökm versə. 

Məsələ: 1385. Əgər hava buludlu olsa və ya açıq olsa və başqaları 

ayı görmək üçün tədbir görsələr, amma iki nəfərdən başqa heç kəs ayı 

gördüyünü iddia etməsə, bu halda iki adilin sözü ilə də ayın əvvəli 

olması sübuta yetmir və (bu halda) görmə orqanının səhv etməsi uzaq 

ehtimal deyildir. 

Məsələ: 1386. Əgər şəriət hakimi ayın əvvəli olmasını hökm etsə, 

hətta ona təqlid etməyən şəxslər də gərək onun hökmünə əməl etsinlər. 

Amma şəriət hakiminin səhv etdiyini bilən bir şəxs, onun hökmünə 

əməl edə bilməz. 

Məsələ: 1387. Ayın əvvəli astronomların qabaqcadan hesab-

lamaları ilə sübuta yetmir. Amma əgər insan onların dediklərindən 

yəqin hasil etsə, gərək ona əməl etsin. Əgər elmi mühasibələrlə hilalın 

görünməsinin mümkünlüyünü inkar etsələr, hilalın sübut olması iki 

adilin şəhadəti ilə müşkül olur. Münəccimin və s.in sözünün höccət 

(dəlil-sübut) olmaması barədəki rəvayətlərə gəldikdə isə, o dövrün zənn 

(güman, ehtimal) əsasında olan mühasibələrinə aid idi və bugünkü 

dövrün elmi mühasibələri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Məsələ: 1388. Ayın yuxarıda olması, yaxud gec batması keçən 

gecənin ayın əvvəli olmasına dəlil ola bilməz. 

Məsələ: 1389. Əgər bir kəs üçün Ramazan ayının əvvəli olması 

sübuta yetməsə və oruc tutmasa, sonradan iki adil kişi “keçən gecə ayı 
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görmüşük” - deyə xəbər versələr, gərək o şəxs həmin günün qəzasını 

tutsun. 

Məsələ: 1390. Əgər bir şəhərdə ayın əvvəli olması sübuta yetsə, 

oraya yaxın olan digər məntəqələrin əhalisi üçün də kifayətdir. Üfüqləri 

bir-biri ilə müttəhid olan uzaq şəhərlər də eyni qayda ilə. Habelə, əgər 

ay şərqdəki məntəqələrdə – Məşhəd kimi – görünsə, qərb məntəqələrdə 

yaşayanlar üçün kifayət edir. Amma ayın qərb məntəqələrdə görünməsi 

şərqdə yaşayanlar üçün kifayət etmir. Yalnız o halda (kifayət edər ki, ) 

bir-birinə yaxın olsunlar və ya insan onların üfüqünün bir olduğunu 

bilsin. 

Məsələ: 1391. Ramazan ayının axırı, yoxsa şəvvalın əvvəli 

olmasını bilməyən bir şəxs, gərək oruc tutsun. Amma məğribdən qabaq 

şəvvalın əvvəli olduğunu bilsə, gərək orucunu açsın. 

Məsələ: 1392. Əgər zindanda olan bir kəs, Ramazan ayının əvvəli 

olmasına yəqin edə bilməsə, gərək öz gümanına əməl etsin. Bu da 

mümkün olmasa, hər ayı oruc tutsa, səhihdir. Əgər onun həbsi çox 

davam etsə, ehtiyat-vacibə görə oruc tutduğu aydan 11 ay keçdikdən 

sonra gərək yenidən bir ay oruc tutsun. Amma əgər sonra güman tapsa, 

gərək ona əməl etsin. 

MƏKRUH VƏ HARAM ORUCLAR 

Məsələ: 1393. Fitr və Qurban bayramları günündə oruc tutmaq 

haramdır. Həmçinin, şə’banın axırı, yoxsa Ramazanın əvvəli olması 

mə’lum olmayan gündə Ramazan ayının əvvəli niyyəti ilə oruc tutmaq 

haramdır. 

Məsələ: 1394. Əgər qadının müstəhəb oruc tutması səbəbi ilə ərinin 

haqqı aradan gedərsə, oruc tutması caiz deyildir. Hətta ərinin haqqı 

aradan getməsə də, amma əri onun müstəhəb oruc tutmasına mane olsa, 

ehtiyat-vacibə görə gərək oruc tutmasın. 

Məsələ: 1395. Övladın müstəhəb oruc tutması ata-ananın, yaxud 

babanın əzab-əziyyətə düşməsinə səbəb olsa, caiz deyil. Hətta əgər 

onların əziyyətə düşmələrinə səbəb olmasa, amma onun müstəhəb oruc 

tutmasına mane olsalar, ehtiyat-müstəhəb budur ki, oruc tutmasın. 

Məsələ: 1396. Əgər oğul atanın icazəsi olmadan müstəhəb oruc 

tutsa və gün əsnasında ata onu nəhy (qadağan) etsə və atanın əzab-

əziyyətə düşməsinə səbəb olsa, bu halda gərək orucunu açsın. 

Məsələ: 1397. Orucun zərəri olmadığını bilən bir kəsə, hətta həkim 

“zərəri var”, desə də, gərək oruc tutsun. Orucun zərərli olmasına yəqini, 
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yaxud gümanı olan bir kəsə, hətta həkim “zərəri yoxdur”, desə də, 

gərək oruc tutmasın. Əgər oruc tutsa səhih deyildir. 

Məsələ: 1398. Əgər insan orucun zərərli olmasını ehtimal versə və 

bu ehtimaldan onun üçün qorxu yaransa, bu halda onun ehtimalı 

camaatın nəzərində yerli ehtimal olsa, gərək oruc tutmasın. Əgər oruc 

tutsa, səhih deyildir. 

Məsələ: 1399. Bir kəs orucun ona zərərli olmamasına əqidəsi olan 

halda oruc tutub məğribdən sonra zərərli olmasını başa düşsə, gərək o 

günün qəzasını tutsun. 

Məsələ: 1400. “Aşura” gününün, habelə Ərəfə, yoxsa Qurban 

bayramı günü olmasında şəkk olan günün orucu məkruhdur. 
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 5 

E’TİKAF 

E’tikaf budur ki, insan aşağısı arada iki gecə olmaqla üç gün ibadət 

etmək məqsədi ilə məsciddə qalsın. Yaxşı olar ki, məsciddə qalmaqdan 

əlavə, namaz qılmaq, Qur’an tilavət etmək kimi digər ibadətləri də 

əncam verəcəyini niyyət etsin. Belə bir əməli əncam verən şəxsə 

“mö’təkif” deyilir. 

Məsələ: 1401. E’tikaf hər bir zamanda caizdir, amma onun üçün ən 

yaxşı vaxt mübarək Ramazan ayı və xüsusilə onun son on günüdür. 

Məsələ: 1402. E’tikaf əməli zatən və öz-özlüyündə müstəhəbdir və 

əgər insan e’tikaf edəcəyini nəzir etsə, nəzirə əməl etmək baxımından 

vacib olur. 

Məsələ: 1403. İnsan e’tikafı həm özü üçün, həm də dünyadan 

getmiş başqa adamların tərəfindən əncam verə bilər. Amma diri şəxsin 

tərəfindən əncam verilməsi caiz deyildir. 

Məsələ: 1404. E’tikafın düzgün (səhih) olma şərtləri 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

1 – İslam (müsəlman olmaq); 

2 – Əql (ağıllı olmaq, dəli olmamaq); 

3 – Qürbət qəsdi (Allahın fərmanını əncam vermək məqsədi ilə 

e’tikaf etmək); 

4-Oruc tutmaq. 

Deməli, səfərdə olan bir kimsə e’tikaf bağlaya bilməz. (Amma əgər 

oruc tutmaq onun üçün caiz olan hallarda e’tikaf bağlaya bilər). Habelə 

heyzli və nifaslı (təzə doğan) qadın da e’tikaf bağlaya bilməz. Oruc 

tutmağın haram olduğu Fitr və Qurban bayramlarında da e’tikaf səhih 

deyildir. 

Məsələ: 1405. E’tikafın ən az müddəti üç gündür. Əgər ondan az 

müddəti niyyət edərsə, onun e’tikafı səhih olmayacaqdır. Amma üç 

gündən hətta bir gecə və ya bir gündüz və ya bunların bir qismi 

miqdarında artıq e’tikaf bağlamağın eybi yoxdur. Əgər beş gün e’tikaf 

bağlasa, onun üçün altıncı günün e’tikafı vacib olur. Habelə əgər səkkiz 

gün e’tikaf bağlasa, doqquzuncu günün e’tikafı ona vacib olur. Gün 

dedikdə məqsəd sübh (fəcr) açılandan gün batana qədər olan vaxtdır. 
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Buna əsasən, birinci və dördüncü gecə e’tikafın hissəsi deyildir. Bu 

halda e’tikafın ən aşağı müddəti üç gün və iki gecədir. 

Məsələ: 1406. E’tikafın yeri came məscidi olmalıdır. Came 

məscidi dedikdə məqsəd budur ki, orada camaat namazı qılınsın və 

özünə şəhərin məscidi ünvanını almış olsun. Deməli, şəhərlərin 

əksəriyyətində yalnız bir məscid e’tikaf yeri ola bilər. Amma əgər 

şəhərin böyüklüyünə görə iki və ya daha artıq məscid eyni zamanda 

“şəhərin məscidi” hesab olunsa, bu hal istisnadır (onlarda da e’tikaf 

bağlamaq olar). Məhəllə məscidi və s. E’tikaf üçün kafi deyildir.  

Məsələ: 1407. Qadın e’tikaf bağlamaq istədikdə ərinin icazəsi 

şərtdir. 

Məsələ: 1408. Övladın e’tikaf bağlamasında ata və ananın icazəsi 

şərt deyildir. Amma əgər bu əməl onların inciməsinə (narahat 

olmasına) səbəb və onlarla xoş rəftarın əksinə olarsa, (bu halda 

icazələri şərtdir). Çünki İslam dini bu məsələyə çox tə’kid etmişdir. 

Məsələ: 1409. E’tikaf bağlayan şəxs gərək üç gün və ya daha artıq 

müddətdə məsciddə qalsın. Əgər şəriət baxımından üzrlü sayılan bir 

səbəb olmadan (bunlar sonradan deyiləcəkdir) məscidi tərk edərsə, 

onun e’tikafı batil olur, istər məsələnin şər’i hökmünü bilmiş olsun, 

istərsə də bilməsin. Amma əgər e’tikafda olduğunu unudaraq məscidi 

tərk edərsə, yaxud onu zorla məsciddən çıxarsalar, e’tikafı batil olmur; 

yadına düşməklə və ya maneənin aradan qalxması ilə eyni zamanda 

gərək məscidə qayıtsın və e’tikafını davam etdirsin. 

Məsələ: 1410. Əgər məsciddə özü üçün e’tikaf bağlayıbsa, əməlin 

yarısında öz niyyətindən dönə və onu başqasının niyyətinə davam 

etdirə bilməz. Habelə əgər başqasının tərəfindən (onun niyyəti ilə) 

e’tikaf bağlayıbsa, əməlin əsnasında niyyətini özü üçün e’tikaf 

niyyətinə döndərə bilməz. 

Məsələ: 1411. E’tikaf vahid bir əməldir və gərək (təkcə) bir nəfərin 

tərəfindən əncam verilsin. Buna əsasən, bir e’tikafı bir neçə nəfərin 

tərəfindən əncam vermək olmaz. Sadəcə e’tikaf əməlinin savabını bir 

dəstə adama – istər diri olsunlar, istərsə də dünyadan getmiş –hədiyyə 

etmək olar.  

Məsələ: 1412. Lazım (vacib) olan şey e’tikaf bağlayan şəxsin oruc 

tutmasıdır – istər orucu özü üçün, istərsə də başqasına naib olaraq 

tutsun. 

Məsələ: 1413. E’tikaf müstəhəb əməldir və onu yarıda kəsmək 

olar. Amma üçüncü günə daxil olan zaman onu kəsmək haramdır. 
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Məsələ: 1414. Əgər insan müəyyən olunmuş günlərdə e’tikaf 

bağlayacağını nəzir etsə, bu halda onu kəsmək caiz deyildir. 

Məsələ: 1415. Əgər insan müəyyən olunmuş günlərdə e’tikaf 

bağlayacağını nəzir etsə, qəza və başqa orucları niyyəti ilə bu əməli 

əncam verə bilər. 

Məsələ: 1416. Əgər müəyyən olan üç günü e’tikaf bağlayacağını 

nəzir etsə, amma üçüncü gün bayrama (Qurban, Fitr bayramına) 

təsadüf etsə, onun e’tikafı batil olur və qəzası ona vacib deyildir. 

Məsələ: 1417. Əgər üç gün e’tikaf bağlayacağını nəzir etsə, üç 

günün birinci gecəsi e’tikafın hissəsi deyildir. Habelə əgər bir ay e’tikaf 

bağlayacağını nəzir etsə, bir ayın birinci gecəsi e’tikafın hissəsi 

deyildir. Yalnız o halda (hissəsi sayılır ki, ) nəzir edərkən birinci gecəni 

də e’tikafın hissəsi qərar vermiş olsun. 

Məsələ: 1418. İnsan məsciddə bir ay e’tikaf bağlayacağını nəzir 

etsə və təsadüfən ay 29 gün olsa, gərək ona bir gün də əlavə etsin. 

Amma əgər nəzir edəndə bir ay dedikdə məqsədi iki hilal arasındakı 

zaman fasiləsi olsa, bu halda 29 gün kifayətdir. 

Məsələ: 1419. Məsciddə beş gün e’tikaf bağlayacağını nəzir etsə, 

gərək ona bir gün də əlavə etsin. 

Məsələ: 1420. Rəcəb ayının beyz günlərində (ayın 13, 14 və 15-ci 

günlərində) e’tikaf bağlayacağını nəzir etsə, amma öz nəzirini unutsa, 

yaxud e’tikafda səhlənkarlıq etsə, gərək ehtiyatən sonradan qəzasını 

etsin. 

Məsələ: 1421. Müəyyən bir ayda üç günü e’tikaf bağlayacağını 

nəzir etsə, amma sonralar aylardan hansı birini niyyət etdiyini unutsa, 

bu halda əgər çətinlik yaranmazsa, gərək ehtiyat etsin. Məsələn, əgər 

iki, yaxud üç ay arasında tərəddüddə olsa, hər üç ayın üç gününü e’tikaf 

bağlasın. 

Məsələ: 1422. Əgər müəyyən bir məsciddə e’tikaf bağlasa, 

sonradan da başqa bir məscidə nəql olunmaq istəsə, onun e’tikafı batil 

olur. Yalnız (o halda batil olmur ki, ) bu ikisi bir məscid hesab olunacaq 

şəkildə bir-birinə yapışmış olsun. 

Məsələ: 1423. Əgər bir məsciddə e’tikaf bağlasa, amma e’tikafı 

davam etdirmək mümkün olmasa, məşhur nəzər budur ki, onun e’tikafı 

batil olur və davamını başqa məsciddə əncam verib sona çatdıra 

bilməz. Amma əhvət nəzər budur ki, vacib olan surətdə başqa bir 

məscidə köçsün və e’tikafı sona çatdırsın.  
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Məsələ: 1424. Məscidin damı, mehrabı, şəbistanları məscidin 

hissəsi sayılır. Amma e’tikaf bağladığı şəhərin əhalisi bunların 

bə’zisini məscidin bir hissəsi hesab etmədikləri hal istisnadır.  

Məsələ: 1425. Əgər e’tikaf üçün məscidin xüsusi bir yerini nəzərdə 

tutmuş olsa, o yerdə e’tikaf bağlamaq vacib olmur. Yalnız (o halda 

həmin yerdə e’tikaf bağlamaq vacib olur ki, ) məscidin o yeri xüsusi 

fəzilətə malik olmuş olsun. Bu halda gərək öz niyyətini həyata keçirsin. 

Məsələ: 1426. Əgər məscidə aid olan hər hansı bir nöqtənin onun 

bir hissəsi olub-olmamasında şəkk etsə, o yerdə e’tikaf bağlamaq caiz 

deyildir. 

Məsələ: 1427. Əgər (camaat arasında) mə’lum olmaq və ya iki, 

yaxud bir adil adamın şəhadət verməsi ilə nəzərdə tutduğu yerin 

məscidin hissəsi olması sübuta yetsə, orada e’tikaf bağlamaq caizdir. 

Məsələ: 1428. E’tikaf gərək məsciddə bağlansın. Bu məsələ 

barəsində kişi ilə qadın arasında heç bir fərq yoxdur. Buna əsasən, əgər 

qadın evində hər hansı bir yeri namaz qılmaq üçün ayırsa, orada e’tikaf 

bağlamaq kafi deyildir. Habelə, şəhər məscidi sayılmayan kiçik 

məscidlərdə də hökm belədir. 

Məsələ: 1429. Yaxşını-pisi ayırd edə bilən, amma həddi-buluğa 

çatmayan yeniyetmə e’tikaf bağlasa, onun e’tikafı səhihdir. 

Məsələ: 1430. Xüsusi hallarda e’tikaf bağlamış olan adam 

müvəqqəti olaraq məscidi tərk edə bilər, o cümlədən: 

1-Məhkəmədə şahidlik etmək üçün,  

2 – Mö’min şəxsin cənazəsinin dəfn mərasimində iştirak etmək 

üçün; 

3 – Şər’i və ürfi (camaat arasında) zəruri olan işlər üçün, məsələn: 

məsciddən kənarda yemək hazırlamaq, qüsl etmək, dəstəmaz almaq. 

Buna əsasən, zəruri hal irəli gəlməyincəyə qədər müstəhəb bir 

əmələ görə məscidi tərk etməsin. 

Məsələ: 1431. Məsciddə e’tikaf halında cünub olsa (cənabət qüslü 

gəlsə), gərək dərhal məsciddən çıxsın və qüsl etsin. Əgər bu barədə 

səhlənkarlıq edərək məsciddə qalarsa, sonradan qüsl etsə də, onun 

e’tikafı batil olur. 

Məsələ: 1432. Əgər e’tikaf bağlayan bir şəxs, məscidin başqa bir 

yerində e’tikafla məşğul olan digər bir şəxsi zorla yerindən qaldırıb 

onun yerində otursa, onun e’tikafı batil olur. Habelə, əgər qəsbi 

canamazla e’tikaf edərsə də, hökm eynidir. Amma əgər onun paltarı 

qəsbi olsa, onun işi haramdır, amma e’tikafı səhihdir. 
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Məsələ: 1433. Vacib borcu qaytarmaq üçün gərək məscidi tərk 

etsin və borcunu qaytarıb sonra qayıtsın. Amma əgər bu işi etməsə, 

e’tikafı batil olmur. 

Məsələ: 1434. Əgər zərurət halı məsciddən çıxmağı tələb etsə və 

çölə çıxıb o işi əncam versə, gərək məqsədə doğru ən yaxın olan yolu 

seçsin. Əgər yarı yolda və ya qayıdanda zərurət olmadan dayansa və 

sonra məscidə qayıtsa, e’tikafı batil olur. 

Məsələ: 1435. Əgər lazım bir iş üçün məscidi tərk etsə və ixtiyarsız 

olaraq e’tikafın surəti pozulacaq qədər uzansa, onun e’tikafı batil olur. 

Məsələ: 1436. E’tikafda şərt olan şey məsciddə qalmaqdır və onda 

hansısa xüsusi halət şərt deyildir: otura, uzana, yata və ya o yana-bu 

yana gedə bilər.  

Məsələ: 1437. Müstəhəbdir ki, insan e’tikafa başlayan zaman 

Allah-taala ilə şərt etsin ki, istədiyi hər vaxt e’tikafı pozmaqda ixtiyar 

sahibi olsun – istər onu pozmaqda üzrlü səbəb olsun, istərsə də olmasın. 

Məsələ: 1438. E’tikafa başlayanda Allahla belə şərt edə bildiyi 

kimi, nəzir etdiyi zamanda da bu şərti nəzərdə tuta bilər. Məsələn deyə 

bilər ki, “Lillahi ələyyə, bu şərtlə e’tikaf bağlayıram ki, hər vaxt 

istəsəm, e’tikafı poza bilim.” 

E’TİKAFIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1439. E’tikaf bağlayan şəxs gərək aşağıdakı işlərdən 

çəkinsin: 

1- Qadınla cinsi təmas: hətta öpmək, əl vurmaq (toxunmaq) belə. 

Bu barədə kişi ilə qadın arasında heç bir fərq yoxdur. Ehtiyat-müstəhəb 

budur ki, şəhvətli baxışlardan belə çəkinsin. 

2 – İstimna etmək – yə’ni insandan məninin xaric olmasına səbəb 

olan bir iş görmək; hətta bunun səbəbi öz həyat yoldaşına şəhvətli 

baxışlar olsa belə. 

3-Ləzzət (həzz) almaq məqsədi ilə ətir və ətirli şeylərdən istifadə 

etmək. Amma iybilmə hissindən məhrum olan şəxslər üçün maneəsi 

yoxdur. 

4-Alver; hətta zəruri olmayan hər növ alver; amma dünya işləri ilə 

məşğul olmaq, misal üçün, tikiş tikmək, bir şey toxumaq kimi işlərin 

eybi yoxdur. Amma e’tikafını davam etdirmək üçün, onun alver işlərini 

əncam verməyə bir kəs razı olsa, gərək onu bu işə tə’yin etsin. 

5-Gərək e’tikafda üstünlük izhar etmək üçün hər növ mübahisədən, 

münaqişədən çəkinsinlər. Amma haqqın bəyan və batilin aşkar (məhv) 

edilməsi istiqamətində olan elmi müzakirə və mübahisənin eybi 
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yoxdur, üstəlik bu iş müstəhəbdir. E’tikafda olan şəxsin tikili paltar 

geyməsinin eybi yoxdur. E’tikafın hökmləri ehramın hökmlərindən 

fərqlidir. 

Məsələ: 1440. Öncəki məsələdə deyilənlər e’tikaf halında olan 

şəxsə mütləq şəkildə haramdır: istər gecə, istərsə də gündüzdə; amma 

haram olan əməllərdən bə’ziləri gündüzə məxsusdur. O cümlədən, oruc 

tutduğuna görə yemək və içmək, başı suyun altına salmaq kimi. 

Məsələ: 1441. E’tikaf halında olan bir kimsə mübah olan (haram 

olmayan) işləri məsciddə görə bilər. Məsələn: özünün məişət 

fəaliyyətlərini hesab-kitab edə, öz (hesab) dəftərlərini tənzimləyə bilər. 

Məsələ: 1442. Orucu batil edən hər bir şey gündüz əncam verilmək 

şərti ilə e’tikafın da batil olmasına səbəbdir. Çünki oruc e’tikafın 

rüknlərindən biridir. Orucun batil olması da e’tikafın batil olmasına 

səbəb olur. Odur ki, orucun batil olması e’tikafın da batil olmasına 

səbəb olur. Amma bə’zi şeylər e’tikafın mütləq şəkildə batil olma 

səbəbidir. O cümlədən, qadınla cima etmək, onunla şəhvət yönlü 

əlaqələr, onu öpmək, ona əl vermək. Ehtiyat budur ki, əgər e’tikafda 

zəruri olmayan alver, yaxud ətir və bu kimi şeylərdən istifadə etsə, 

e’tikafı sona çatdırsın və əgər e’tikafı vacibdirsə, onun qəzasını etsin. 

Əgər e’tikaf halında olan bir şəxsdən səhv ucbatından (e’tikafda) 

haram olan işlərdən biri baş versə, e’tikafı səhihdir. Amma əgər öz 

həyat yoldaşı ilə səhvən cima (cinsi yaxınlıq) etsə, e’tikafı batil olur. 

Bu halda əgər e’tikafı vacib imişsə, gərək qəzasını etsin; əgər 

müstəhəbdirsə, onu sona çatdırsın. 

Məsələ: 1443. Əgər e’tikaf bu şeylərdən birinin vasitəsi ilə batil 

olsa, bu halda əgər vacib imişsə, gərək qəzasını etsin. Yalnız o hal 

istisna olunur ki, nəzir siğəsində və ya e’tikafa başlayanda Allahla “hər 

vaxt istəsəm, e’tikafı pozum” - deyə şərt etmiş olsun. 

Məsələ: 1444. Əgər e’tikafı müstəhəbdirsə və onu iki günün 

əsnasında batil edərsə, ona heç bir şey vacib olmur. Əgər iki günü 

keçəndən sonra batil etsə, gərək onun qəzasını etsin. 

Məsələ: 1445. Əgər vacib e’tikafın yarısında dünyadan getsə, 

qəzası onun qəyyumuna vacib deyildir. 

Məsələ: 1446. Əgər e’tikaf halında alver etsə, onun müamiləsi 

səhih, e’tikafı isə batildir. 

Məsələ: 1447. Əgər vacib e’tikafı öz həyat yoldaşı ilə cima etməklə 

– hətta gecə vaxtı belə – batil edərsə, gərək kəffarə versin. Onun 

kəffarəsi mübarək Ramazan ayının orucunun kəffarəsi kimidir. Yə’ni 

gərək üç şeydən birini əncam versin: ya bir qul azad etsin, ya (31 günü) 

ardıcıl olmaqla 60 gün oruc tutsun, ya da 60 fəqiri doyuzdursun. 
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XÜMSÜN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1448. Yeddi şeydə xüms vacib olur: 1-Qazanc mənfəəti; 2-

Mə’dən; 3-Xəzinə; 4-Harama qarışmış halal mal; 5-Suya cummaqla 

əldə edilən cəvahirat; 6-Müharibə qənimətləri; 7-Zimmi kafirin
1
 

müsəlmandan aldığı torpaq.  

Bunların hər birinin hökmü müfəssəl deyiləcək. 

1-QAZANC MƏNFƏƏTİ 

Məsələ: 1449. Əgər insan ticarətdən, sənətkarlıqdan, yaxud sair 

qazanc yerlərindən müəyyən qədər qazanc əldə etsə və bu, özünün və 

həyat (məişət) xərcləri öhdəsində olan şəxslərin illik xərclərindən artıq 

qalsa, gərək xümsünü, yə’ni beşdən birini sonradan deyiləcək 

göstərişlərə əsasən versin. 

Məsələ: 1450. Əgər qazancdan başqa bir şey insanın əlinə gəlsə, 

məsələn; ona bir şey bağışlasalar, onun xümsünü vermək vacibdir. 

Həmçinin, kəsb-ticarətdən qeyri hər hansı yolla qazanc əldə etsə, 

məsələn; vəsiyyət yolu ilə bir şey ona çatmış olsa, yaxud qadının öz 

ərindən aldığı mehriyyə kimi, (bunların xümsünü vermək vacibdir). 

Yalnız yaxın adamlarından insana çatan irsin xümsü yoxdur. 

Məsələ: 1451. Yaxın adamlarından insana çatan irsin xümsü 

yoxdur. Amma əgər, misal üçün, bir adamla uzaq qohumluğu olsa və 

belə bir qohumu olduğunu bilməsə, həmin şəxsdən ona çatan irs illik 

xərclərindən artıq qaldığı halda gərək onun xümsünü versin.  

Məsələ: 1452. Əgər bir kəsə müəyyən miqdarda mal irs çatsa və o 

şəxs mal sahibinin öz malının xümsünü vermədiyini bilsə, gərək onun 

xümsünü versin. 

Məsələ: 1453. Əgər qənaət etməklə illik xərclərdən müəyyən bir 

şey artıq qalsa, gərək onun xümsünü versin. 

                                                 
1

İslam dövlətinin himayəsində yaşayıb onun qanunlarına itaət edən kafir 

(mütərcim). 
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Məsələ: 1454. Əgər bir kəsin xərclərini başqası verirsə, gərək əldə 

etdiyi bütün malın xümsünü versin. Amma əgər onun müəyyən 

miqdarını ziyarətə və s.yə xərcləsə, təkcə yerdə qalanların xümsünü 

verməlidir. 

Məsələ: 1455. Əgər bir kəs bir mülkü müəyyən şəxslərə, məsələn; 

öz övladlarına vəqf etsə, bu halda o mülkdə ağac, əkin əkib, yaxud 

icarəyə versələr və müəyyən qədər gəlir əldə olunsa və illik xərclərdən 

artıq qalsa, gərək xümsünü versinlər. 

Məsələ: 1456. Fəqirin xüms hesabından aldığı və öz mülkiyyətinə 

keçirdiyi şeylər illik xərclərindən çox olsa, xümsü yoxdur. Amma əgər 

ona verilən maldan müəyyən mənfəət əldə etsə, məsələn; ona xüms 

kimi verilən ağacdan meyvə əldə etsə, illik xərclərindən artıq olan 

miqdarın xümsünü verməlidir. 

Məsələ: 1457. Əgər xümsü verilməmiş pulun eyni ilə müəyyən bir 

şey alsa, yə’ni satıcıya “bu malı bu pul ilə alıram” desə, müamiləsi 

səhihdir. Bu pulla aldığı mala xüms düşür. 

Məsələ: 1458. Əgər bir kəs müəyyən bir malı alıb müamilədən 

sonra onun pulunu xümsü verilməmiş puldan versə, etdiyi müamilə 

səhihdir, gərək satıcıya verdiyi pulun xümsünü ayrı maldan versin. 

Məsələ: 1459. Bir kəs xümsü verilməmiş bir şeyi alsa, xümsü 

satıcının öhdəsinədir və alıcının öhdəsinə heç nə gəlmir. 

Məsələ: 1460. Əgər xümsü verilməyən bir şeyi insana bağışlasalar, 

o şeyin beşdən biri bağışlayan şəxsin öhdəsinədir. Bu təsərrüflə xüms 

onun zimməsinə (öhdəsinə) nəql olunur və alanın öhdəsində heç nə 

yoxdur. 

Məsələ: 1461. Əgər insanın əlinə kafirdən, yaxud xümsə e’tiqadı 

olmayan bir şəxsdən müəyyən qədər mal düşsə, onun xümsünü verməsi 

vacib deyil. 

Məsələ: 1462. Tacir, kəsb-ticarət edən, sənətkar və bu kimi şəxslər 

işindən əldə etdiyi ilk qazancdan bir il keçəndə, gərək illik xərclərindən 

artıq qalanın xümsünü versin. Amma peşəsi kəsb-ticarət olmayan bir 

kəs, təsadüfən müəyyən müamilə edib (ticarətdən) mənfəət əldə etsə, 

qazanc əldə etdiyi vaxtdan bir il keçdikdən sonra gərək illik 

xərclərindən artıq qalan hissəsinin xümsünü versin. 

Məsələ: 1463. İnsan, il əsnasında hər vaxt mənfəət əldə etsə, onun 

xümsünü həmin vaxt verə bilər. Xüms verməyi ilin axırına qədər tə’xirə 

salması da caizdir. Əgər xümsü vermək üçün şəmsi ili (başlanğıc) 

götürsə, eybi yoxdur. 
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Məsələ: 1464. Tacir, qazanc edən şəxs kimi xüms vermək üçün il 

tə’yin etməli olan bir şəxs, əgər mənfəət əldə edib ilin əsnasında ölsə, 

gərək ölümünə qədər olan xərclərini o mənfəətdən çıxıb yerdə qalanın 

xümsünü versinlər.  

Məsələ: 1465. Əgər bir kəsin ticarət üçün aldığı mallarının qiyməti 

bahalaşsa və onu satmasa, yenidən, ilin əsnasında qiyməti aşağı düşsə, 

qiymətlər bahalanan miqdarın xümsü ona vacib deyil.  

Məsələ: 1466. Əgər ticarət üçün aldığı malların qiyməti bahalansa 

və daha da bahalanacağı ümidi ilə il başa çatandan sonraya qədər 

satmasa və sonradan qiymətlər aşağı düşsə, bahalanan miqdarın xümsü 

ona vacib deyildir. 

Məsələ: 1467. Əgər ticarət malından başqa xümsünü vermiş olduğu 

və ya ümumiyyətlə xümsü olmayan malı olsa, məsələn; ona irs çatmış 

olsa, bu halda qiyməti bahalanandan sonra satsa, qiymətinə əlavə 

olunan miqdarın xümsü vardır. Habelə, xümsünü verdiyi qoyunu 

kökəlsə, gərək artan hissənin xümsünü versin. 

Məsələ: 1468. Əgər qiyməti bahalanandan sonra satmaq məqsədi 

ilə bağ salsa, onun satışının vaxtı çatıbsa, gərək onun meyvəsinin və 

ağaclarının xümsünü versin. Amma əgər məqsədi meyvəsindən istifadə 

etmək olmuşsa, gərək təkcə meyvələrin xümsünü versin. Bağın özünün 

xümsünü də onu satdığı vaxt versin. 

Məsələ: 1469. Əgər ağacından (taxtasından) istifadə etmək üçün 

söyüd, çinar və bu kimi ağac əksə, hətta onları satmasa da, satılmalı 

olan ildə xümsünü verməlidir.  

Məsələ: 1470. Bir neçə işi, kəsbi olsa, məsələn; müəyyən bir mülkü 

icarəyə versə, al-ver, əkinçilik də etsə, gərək ilin axırında hamısının 

gəlirini (qazancını) birlikdə hesablayıb xümsünü versin. Buna görə də 

birindən mənfəət qazanıb, digərindən isə zərərə düşsə, zərərini 

mənfəətdən cübran edə (ödəyə) bilər. 

Məsələ: 1471. İnsanın fayda (qazanc) əldə etmək məqsədi ilə 

çəkdiyi xərcləri – dəllallıq, yükdaşıma və s. üçün – illik xərclərindən 

hesab edə bilər. 

Məsələ: 1472. İl boyu qazanc mənfəətindən yeyib-içmək, geymək, 

mənzil və mənzil avadanlığı almaq, toy etmək, qızına cehizlik almaq, 

ziyarət və bu kimi şeylərə xərclənən miqdar əgər şəxsin layiqindən, 

şə’nindən çox olmasa və israf etməmiş (ifrata varmamış) olsa, xümsü 

yoxdur. 
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Məsələ: 1473. İnsanın nəzirə, kəffarəyə sərf etdiyi mal, illik 

xərclərindəndir. Həmçinin, bir kəsə bağışladığı, hədiyyə və mükafat 

verdiyi şeylər onun şə’nindən, layiqindən artıq olmasa, illik 

xərclərindən hesab olunur. 

Məsələ: 1474. Əgər insan qızının cehizliyini bir yerdə ala bilməsə 

və hər il müəyyən miqdarını almağa məcbur olsa, yaxud adətən hər il 

cehizliyin müəyyən miqdarı alınan bir şəhərdə olsa, bu halda il boyu o 

ilin mənfəətlərindən cehizlik alsa, o məbləğin xümsü yoxdur. 

Məsələ: 1475. Kəsb və ticarətdən müəyyən qədər gəlir əldə edən 

bir kəsin xümsü vacib olmayan başqa malı da olsa, illik xərclərini təkcə 

həmin kəsb-ticarətin gəlirindən götürüb sərf edə bilər. 

Məsələ: 1476. Əgər qazanc mənfəətindən illik məsrəf olunan azuqə 

(ərzaq, yeyinti məhsulları) alsa və ilin axırında ondan artıq qalsa, gərək 

artıq qalanın xümsünü versin. Əgər onun (özündən deyil) qiymətinin 

xümsünü vermək istəsə, bu halda qiyməti, aldığı vaxtdakı qiymətdən 

artıq olarsa, gərək ilin axırındakı qiymətlə hesablasın. 

Məsələ: 1477. Əgər il əsnasında qazanc mənfəətindən mənzil 

avadanlığı alsa, bu halda o ildə və ya sonrakı illərdə ona olan ehtiyacı 

aradan qalxsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, onun xümsünü versin. 

Həmçinin, qadınların zinət əşyaları da; əgər il əsnasında onlarla 

zinətlənməyin vaxtı keçmiş olsa, (onun da xümsünü verməsi 

müstəhəbdir). 

Məsələ: 1478. Əgər bir ildə mənfəət əldə etməsə, o ilin xərclərini 

sonrakı ildə əldə edəcəyi mənfəətdən çıxa bilməz. Yalnız o halda 

(sonrakı ilin qazancından çıxa bilər ki, ) o ilin məişət xərcləri üçün borc 

almış olsun və o vaxta qədər onu ödəməyə qadir olmasın. 

Məsələ: 1479. Əgər ilin əvvəlində mənfəət əldə etməyib 

sərmayədən xərcləsə və ilin tamam olmasından qabaq müəyyən 

mənfəət əldə etsə, sərmayədən götürdüyü miqdarı mənfəətdən çıxa 

bilər. 

Məsələ: 1480. Əgər sərmayədən bir miqdarı tələf olsa və yerdə 

qalanından illik xərclərindən çox olan müəyyən qədər mənfəət qazansa, 

sərmayəsindən azalan miqdarı mənfəətdən götürə bilər. 

Məsələ: 1481. Əgər sərmayədən deyil, başqa mallarından bir şey 

aradan getsə və həmin ildə o şeyə ehtiyacı olsa, il əsnasındakı qazanc 

mənfəətlərindən o şeyi hazırlaya (ala) bilər. 
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Məsələ: 1482. Əgər ilin əvvəlində öz xərcləri üçün borc etsə və ilin 

qurtarmasından qabaq mənfəət əldə etsə, öz borcunun miqdarını o 

mənfəətdən çıxa bilər. 

Məsələ: 1483. Əgər bütün il boyu mənfəət əldə etməsə və öz 

xərclərini tə’min etmək üçün borc etsə, sonrakı illərin mənfəətlərindən 

borcunu ödəyə bilər. 

Məsələ: 1484. Əgər mal-dövlətini artırmaq, yaxud ehtiyacı 

olmadığı bir mülkü almaq üçün borc etsə, o borcu qazanc mənfəətindən 

ödəyə bilməz. Amma əgər borc etdiyi mal və borc pulla aldığı şey 

aradan getsə və borcunu ödəməyə naçar olsa, başqa bir malı olmadığı 

təqdirdə qazanc mənfəətindən borcunu ödəyə bilər. 

Məsələ: 1485. Ehtiyat-vacibə görə gərək harama qarışan halal 

malın xümsünü həmin şeyin özündən versin. Amma başqa malların 

xümsünü həm həmin şeyin özündən, həm də borclu olduğu xümsün 

qiyməti miqdarında verə bilər. 

Məsələ: 1486. Əgər malın xümsünü verməyibsə, o malda o halda 

təsərrüf edə bilər ki, xüms sahiblərinin haqqının tələf olmasına səbəb 

olmasın; əks halda onda təsərrüf etmək haramdır. Hər bir halda gərək 

malın xümsünü versin. 

Məsələ: 1487. Xüms borcu olan bir kəs yaxşı olar ki, şəriət hakimi 

ilə müsalihə etsin (razılaşsın), sonra malının hamısında təsərrüf etsin. 

Məsələ: 1488. Başqası ilə şərik olan bir kəs əgər öz mənfəətlərinin 

xümsünü versə, şəriki isə verməsə və sonrakı ildə xümsünü vermədiyi 

maldan şirkətin sərmayəsi üçün qoysa, öz hissəsinin xümsünü verən 

şəxs təsərrüf (istifadə) edə bilər. 

Məsələ: 1489. Əgər səğir uşağın bir qədər sərmayəsi olsa və ondan 

müəyyən mənfəət əldə olunsa, ehtiyat-vacibə görə gərək həddi-buluğa 

çatandan sonra onun xümsünü versin. 

Məsələ: 1490. İnsan xümsünün verilmədiyinə yəqini olan malda 

təsərrüf edə bilər, bu şərtlə ki, xüms sahiblərinin haqqının tələf 

olmasına səbəb olmasın. 

Məsələ: 1491. Təklifin (həddi-buluğa çatdığı vaxtın) əvvəlindən 

xüms verməyən bir şəxsdə üç hal təsəvvür olunur: 

1-Qazanc mənfəətindən ehtiyacı olmayan bir şey alsa və üstündən 

bir il keçsə, gərək xümsünü versin.  

2-Əgər ehtiyacı olan və şə’ninə yaraşan ev əşyaları, mənzil 

avadanlığı və s. şeyləri həmin ilin qazancından alsa, onlara xüms 

düşmür.  
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3-İl boyunda, yoxsa il tamam olandan sonra almasını bilməsə, gərək 

şəkk etdiyi mallarının hamısını hesablasın, şəriət hakimi və ya onun 

nümayəndəsi onun xüms borcunu təxmin edərək razılaşsınlar (sülh 

etsinlər). Onu verməklə onun zimməsi (öhdəçiliyi) azad olur. 

Məsələ: 1492. Bir neçə paltar, üzük, habelə bəzək əşyaları, həyat və 

məişətdəki müxtəlif vəsaitlər və s. əgər bunların hamısına ehtiyac 

duyulursa və insanın şə’nində olub həmin ilin qazancından alınmış 

olsa, xümsü yoxdur. Əgər onun şə’nindən və ehtiyacından artıq olarsa, 

artıq miqdarın xümsü vardır.  

Məsələ: 1493. Haram vəsaitlərə (məs; kişi üçün qızıl üzük, əyləncə 

və musiqi alətləri kimi) xərclənən pulun xümsü vardır. 

Məsələ: 1494. Öz vaxtında olan pensiya çıxmaq, yaxud dövlət 

tərəfindən vaxtından əvvəl pensiyaya çıxarılmaq üçün verilən maaşı, 

ünvanı ilə verilən pul həmin ilin qazancından hesab olunur və əgər ilin 

axırına qədər ondan artıq qalmasa, xümsü yoxdur, amma əgər artıq 

qalsa, xümsü vardır. 

Məsələ: 1495. Banka (əmanət) qoyulan pullara düşən mükafatlar, 

əgər əmanət qoyan şəxs ilə bank və ya fondun arasında müqavilə 

olmazsa, halaldır və (üstündən) bir il keçəndən sonra onun xümsü vacib 

olur. Bu şərtlə ki, banka (əmanət) qoyan şəxs özünü o mükafata 

tələbkar hesab etməsin, əksinə (əmanət) pullarını qəbul edənin şəxsən 

özü banka pul qoymağa təşviq etmək üçün müəyyən mükafatlar vermiş 

olsun. 

2-MƏ’DƏN 

Məsələ: 1496. Əgər mə’dəndən qızıl, gümüş, qurğuşun, mis, dəmir, 

neft, daş kömür, firuzə, əqiq, duz və sair faydalı qazıntılar əldə olunsa, 

nisab həddinə çatanda gərək xümsü verilsin. 

Məsələ: 1497. Ehtiyata əsasən, mə’dəndən çıxarılan şeylərin nisabı 

105 misqal adi sikkəli gümüş, yaxud 15 misqal adi sikkəli qızıl 

qədərdir. Yə’ni mə’dəndən çıxarılan şeylərə çəkilən xərcləri çıxandan 

sonra 105 misqal adi sikkəli gümüş, yaxud 15 misqal adi sikkəli qızıla 

çatsa, gərək xümsünü versin. 

Məsələ: 1498. Mə’dəndən çıxarılan şeyin qiyməti 105 misqal adi 

sikkəli gümüş, yaxud 15 misqal adi sikkəli qızıla çatmasa, onun xümsü 

o zaman vacib olur ki, təklikdə, yaxud başqa qazanc mənfəətləri ilə 

birlikdə illik xərclərdən artıq olsun. 
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Məsələ: 1499. Gəc, əhəng, baş yumaq üçün istifadə olunan gil 

(gilabı), qırmızı gil və daş “mə’dən qazıntıları” hesab olunsa, gərək 

onların xümsü verilsin. 

Məsələ: 1500. Əgər insan mə’dəndən bir şey əldə etsə, gərək 

xümsünü versin. İstər mə’dən yerin səthində olsun, istərsə də içində; 

istər mülki yerdə olsun, istərsə də sahibsiz bir yerdə. 

Məsələ: 1501. Əgər mə’dəndən çıxartdığı şeyin 105 misqal adi 

sikkəli gümüş, yaxud 15 misqal adi sikkəli qızıla çatıb-çatmamasında 

şəkk etsə, ehtiyat-vacib budur ki, çəkməklə, yaxud başqa yollarla 

qiymətini tə’yin etsin. 

Məsələ: 1502. Əgər bir neçə nəfər (birlikdə) mə’dəndən bir şey 

çıxartsalar, onun üçün sərf edilən xərcləri çıxdıqdan sonra hər birinin 

payı 105 misqal adi sikkəli gümüş, yaxud 15 misqal adi sikkəli qızıla 

çatsa, gərək xümsünü versin. 

Məsələ: 1503. Başqasının mülkündə olan bir mə’dəni istixrac 

etsələr, əldə olunan şeylər mülkün sahibinə məxsusdur. Mülkün sahibi 

onların çıxarılmasına bir şey xərcləmədiyindən, gərək nisab həddinə 

çatdığı surətdə mə’dəndən çıxarılanların hamısının xümsünü versin. 

Amma əgər bu iş onun göstərişi ilə baş vermiş olsa, onun xərcləri öz 

öhdəsinədir və mə’dənin qazancından çıxılır. 

Məsələ: 1504. Əgər İslam hökuməti müəyyən bir mə’dəni çıxarsa, 

ona xüms düşmür. 

3-XƏZİNƏ 

Məsələ: 1505. Xəzinə o mala deyilir ki, yerdə, ağacda, dağda, 

divarda gizlədilmiş olsun və bir kəs də onu tapsın. Elə olmalıdır ki, ona 

“xəzinə” deyilsin. 

Məsələ: 1506. Əgər insan heç kəsin mülkü olmayan yerdə müəyyən 

qədər xəzinə tapsa, onun özünün malıdır və gərək xümsünü versin. 

Məsələ: 1507. Xəzinənin nisabı ehtiyata görə 105 misqal gümüş, 

yaxud 15 misqal qızıldır. Yə’ni əgər xəzinədən əldə edilən şeyin 

qiyməti, onu əldə etmək üçün sərf olunan xərcləri çıxdıqdan sonra 105 

misqal sikkəli gümüş, yaxud 15 misqal sikkəli qızıla çatsa, gərək 

xümsünü versin. 

Məsələ: 1508. Əgər insan başqasından aldığı torpaq sahəsindən 

müəyyən qədər xəzinə tapsa və əvvəllər o yerin maliki olan şəxslərin 
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olmadığını bilsə, onun özünün malı olur və gərək xümsünü versin. 

Amma əgər onun əvvəlki sahiblərindən birinin malı olduğuna ehtimal 

versə, gərək ona xəbər versin. Onun malı olmadığı mə’lum olsa, ondn 

qabaqlar həmin yerin maliki olan kəsə xəbər verməlidir. Bu qayda ilə, 

ondan qabaq həmin torpağın sahibi olan şəxslərin hamısına xəbər 

verməlidir. Əgər onlardan heç birinin olmadığı mə’lum olsa, öz malı 

olur və gərək xümsünü versin. 

Məsələ: 1509. Əgər bir yerdə basdırılmış bir neçə qabda müəyyən 

qədər xəzinə tapsa və onların qiyməti üst-üstə 105 misqal adi sikkəli 

gümüş, yaxud 15 misqal adi sikkəli qızıla çatsa, gərək xümsünü versin. 

Amma əgər bir neçə xəzinəni ayrı-ayrı yerlərdə tapsa, onlardan hər 

birinin nisabı bu miqdara çatsa, onun xümsünü versin. Əgər onların 

hamısı (ayrılıqda deyil, ) üst-üstə bu miqdara çatsa, ehtiyata görə onun 

da xümsünü versin. 

Məsələ: 1510. Əgər iki nəfər birlikdə müəyyən qədər xəzinə 

tapsalar və hər birinin payı 105 misqal adi sikkəli gümüş, yaxud 15 

misqal adi sikkəli qızıla çatsa, gərək xümsünü versinlər. 

Məsələ: 1511. Əgər insan bir heyvan alıb qarnından müəyyən mal 

tapsa, bu halda satıcının malı olduğunu ehtimal versə, ehtiyat-vacibə 

görə gərək ona xəbər versin. Onun malı olmaması mə’lum olarsa, gərək 

tərtiblə əvvəlki sahiblərinə xəbər versin. Onlardan heç birinin malı 

olmadığı mə’lum olsa, ehtiyat-müstəhəbbə görə xümsünü versin. 

4-HARAMA QARIŞAN HALAL MAL 

Məsələ: 1512. Əgər halal mal, haram mala bir-birindən seçilib 

ayırd edilə bilməyəcəyi tərzdə qarışsa və haram malın sahibi və miqdarı 

– heç biri mə’lum olmasa, gərək bütün malın xümsünü versin. Xümsü 

verildikdən sonra qalan mal halal olur. 

Məsələ: 1513. Əgər halal mal harama qarışsa və insan haram malın 

miqdarını bilsə, ancaq sahibini tanımasa, gərək o miqdarı sahibinin 

niyyəti ilə sədəqə versin. Ehtiyat-vacib budur ki, şəriət hakimindən də 

icazə alsın. 

Məsələ: 1514. Əgər halal mal harama qarışsa və insan haram malın 

miqdarını bilməsə, ancaq sahibini tanısa, gərək bir-birini razı salsınlar. 

Əgər malın sahibi razı olmasa və insan dəqiq şəkildə bir şeyin onun 

olduğunu bilib ondan artığın da onun malı olub-olmamasında şəkk etsə, 

gərək yəqini olduğu miqdarı ona qaytarsın. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, 

onun malı olmasına ehtimal verdiyi artıq miqdarı ona versin. 
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Məsələ: 1515. Əgər harama qarışan halal malın xümsünü verib 

sonradan haram malın xümsün miqdarından artıq olduğunu bilsə, 

ehtiyat-müstəhəbbə görə gərək xümsdən artıq olduğunu bildiyi miqdarı 

onun sahibi tərəfindən sədəqə versin. 

Məsələ: 1516. Əgər harama qarışmış halal malın xümsünü versə və 

ya sahibini tanımadığı malı sahibinin tərəfindən sədəqə versə, bundan 

sonra sahibi tapılsa, ehtiyat-müstəhəb budur ki, malın miqdarını ona 

qaytarsın. İtik mal istisna olunur: onu gərək sahibinə versin. 

Məsələ: 1517. Əgər halal mal harama qarışsa və haramın miqdarı 

mə’lum olsa, insan da onun sahibinin bir neçə nəfərdən başqası 

olmadığını bilsə, ancaq dəqiq şəkildə hansı olduğunu bilməsə, imkan 

olan halda bölgü ilə onların hamısını razı salsın, əks halda püşk atsın, 

hər kəsin adına çıxsa, malı ona versin. 

5-SUYUN DİBİNƏ GİRMƏKLƏ ƏLDƏ OLUNAN CƏVAHİR 

Məsələ: 1518. Əgər suyun dibinə girməklə lö’lö, mərcan, yaxud 

(dənizdən çıxarılan) başqa cavahir əldə etsə, – istər göyərənlərdən 

olsun, istərsə də mə’dən şeylərindən – onların çıxarılmasına sərf edilən 

xərclər çıxıldıqdan sonra qiyməti 18 qızıl noxuda çatarsa, gərək 

xümsünü versin; istər bir dəfəyə, istərsə də bir neçə dəfəyə çıxarmış 

olsun; istər çıxartdığı şey bir növdən olsun, istərsə də bir neçə növdən. 

Amma əgər onu bir neçə nəfər (birlikdə) çıxartmış olsalar, onda 

hansının payı 18 qızıl noxuda çatsa, təkcə o, xümsünü verməlidir. 

Məsələ: 1519. Əgər cavahir dənizin dibinə girmədən, müəyyən 

vasitələrlə çıxarılsa, ona sərf olunan xərclər çıxıldıqdan sonra, qiyməti 

18 qızıl noxuda çatarsa, ehtiyata görə xümsü vacibdir. Habelə, dərya 

suyunun üzündən, yaxud dərya sahilindən cavahir tapsa, gərək onun 

xümsünü versin. 

Məsələ: 1520. İnsanın, dəryaya girmədən əldə etdiyi balıq və s. 

Heyvanların xümsü o vaxt vacibdir ki, onları qazanc əldə etmək üçün 

tutsun və təklikdə, yaxud sair qazanc mənfəətləri ilə birlikdə illik 

xərclərindən çox olsun. 

6-QƏNİMƏT 

Məsələ: 1521. Əgər müsəlmanlar İmam (əleyhis-salam)-ın əmri ilə 

kafirlərlə müharibə aparsalar və müharibədə müəyyən şeyləri əldə 

etsələr, onlara “qənimət” deyilir. Qənimət üçün çəkilən xərclər, misal 

üçün, onun qorunması, daşınması üçün lazım olan xərclər, həmçinin, 
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İmam (əleyhis-salam)-ın müəyyən yerlərdə xərclənməsini məsləhət 

gördüyü miqdar, eləcə də İmam (əleyhis-salam)-a məxsus olan şeylər 

gərək ayrılsın, qalanların xümsü verilsin.  

7-ZİMMİ KAFİRİN MÜSƏLMANDAN ALDIĞI TORPAQ 

Məsələ: 1522. Əgər zimmi kafir müsəlmandan müəyyən qədər 

torpaq alsa, gərək onun xümsünü həmin torpaqdan versin. Əgər onun 

pulunu da versə, eybi yoxdur. Amma puldan başqa bir şey verərsə, 

gərək şəriət hakiminin icazəsi ilə olsun. Həmçinin, əgər ev, mağaza və 

bu kimi şeyləri müsəlmandan alsa, bu halda onun torpaq sahəsini 

ayrılıqda hesab edib satsalar, gərək onun yerinin xümsünü versin. Əgər 

dükanı və ya evi satsalar və torpaq sahəsi də ona tabe olaraq (kafirin) 

ixtiyarına keçsə, torpağın xümsü vacib deyil. Bu xümsü verməkdə 

qürbət qəsdi lazım (vacib) deyil. Hətta şəriət hakiminin də xümsü 

ondan aldığı vaxt qürbət qəsdi etməsi lazım (vacib) deyil.  

XÜMSÜN SƏRF OLUNMA YERLƏRİ 

Məsələ: 1523. Xüms iki yerə bölünməlidir: bir qismi seyidlərin 

payıdır. Əqvaya görə gərək cameüş-şərait müctəhidin icazəsi ilə fəqir 

seyidə, yetim seyidə, yaxud da səfərdə yolda qalmış seyidlərə verilsin. 

Digər yarısı isə İmam (əleyhis-salam)-ın payıdır ki, bu zəmanədə gərək 

cameüş-şərait müctəhidə verilsin, yaxud onun icazə verdiyi yerlərdə 

sərf olunsun. Amma İmam (əleyhis-salam)-ın payını təqlid etmədiyi bir 

müctəhidə o vaxt verə bilər ki, o müctəhidlə təqlid etdiyi müctəhidin 

İmam (əleyhis-salam)-ın payını eyni tərzdə sərf etmələrini bilsin. 

Məsələ: 1524. Xüms verilən seyid fəqir olmalıdır; ancaq səfərdə 

yolda qalan seyid, hətta öz vətənində fəqir olmasa da, ona xüms vermək 

olar. 

Məsələ: 1525. Səfərdə yolda qalan bir seyidin səfəri günah səfəri 

olsa, ona xüms verilməməlidir. 

Məsələ: 1526. Adil olmayan seyidə xüms vermək olar. 

Məsələ: 1527. Əgər günahkar olan seyidə xüms verilməsi onun 

günahlarına kömək olarsa, ona xüms vermək olmaz. Aşkarda günah 

edən seyidə, xüms verilməsi onun günahlarına kömək etməsə, ona 

xüms vermək olar. 

Məsələ: 1528. Əgər bir kəs “seyidəm” - desə, ona xüms vermək 

olmaz. Amma heç olmazsa, bir nəfər adil şəxs onun seyid olmasını 

təsdiq etsə və ya camaat arasında məşhur olsa və nəticədə insan onun 

seyid olmasını yəqinlik və ya xatircəmlik tapsa, eybi yoxdur. 
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Məsələ: 1529. Bir kəs öz şəhərində (məhəlləsində) seyid olması ilə 

məşhur olsa, hətta insanın onun seyid olmasına yəqini olmasa da, ona 

xüms vermək olar. 

Məsələ: 1530. Arvadı seyid olan bir kəs, xümsü öz xərclərinə sərf 

etsin deyə, ona (arvadına) verməməlidir; amma başqalarının xərci o 

qadına vacib olsa və o qadın da onların xərclərini tə’min edə bilməsə, 

insanın xümsü o qadına verməsi caizdir ki, həmin adamlara sərf etsin. 

Məsələ: 1531. Əgər şəriət hakiminin icazəsi ilə xümsü başqa şəhərə 

aparsa və tələf olsa, yenidən xüms verməsi lazım (vacib) deyil. Əgər, 

şəriət hakiminin tərəfindən xümsü alıb o şəhərdən başqa şəhərə 

aparmağa vəkil olan bir kəsə versə, hökm eynidir. 

Məsələ: 1532. Xümsü gərək malın özündən, yaxud tədavüldə 

(rəvacda) olan puldan versin, nəinki başqa maldan. Amma əgər başqa 

bir malı müstəhəqqə (nisyə) satsa, sonra onun borcunu xümsdən hesab 

etsə (bu halda başqa maldan hesablaya bilər). 

Məsələ: 1533. Müstəhəq şəxslərdən alacağı olan bir kəs öz borcunu 

xümsdən hesab etmək istəsə, ehtiyat-müstəhəbbə görə gərək xümsü ona 

versin, sonra müstəhəq öz borcu kimi ona qaytarsın. Amma əgər şəriət 

hakiminin icazəsi ilə olsa, bu ehtiyat lazım deyildir. 

Məsələ: 1534. Müstəhəq şəxs xümsü alıb yenidən onu verənə 

bağışlaya bilməz. Yalnız onun öz şə’ninə layiq olan miqdarı (bağışlaya 

bilər), yə’ni əgər özünün malı olsaydı, o şəxsə bağışlayardı. 

Məsələ: 1535. Əgər xümsü şəriət hakiminə, yaxud onun vəkili, 

yaxud seyidlə əldə dolandırıb
1
 sonrakı il ödəmək istəsə, onu ikinci ilin 

mənfəətlərindən çıxa bilməz. Deməli, əgər, misal üçün, 1000 tümən 

əldə dolandırıbsa və sonrakı ilin mənfəətlərindən 2000 tümən 

xərclərindən artıq qalıbsa, gərək 2000 tümənin xümsünü versin, xüms 

kimi borclu olduğu 1000 tüməni isə yerdə qalanlardan versin. 

                                                 
1

Bu belədir ki, bir kəs xumsu öz əli ilə verib sonra yenidən borc kimi alır. 
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 7 

ZƏKATIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1536. Zəkat 9 şeyə vacibdir: 1-Buğda; 2-Arpa; 3-Xurma; 

4-Kişmiş; 5-Qızıl; 6-Gümüş; 7-Dəvə; 8-İnək; 9-Qoyun. 

Əgər bir kəs bu 9 şeydən hər hansının sahibi olsa, gərək sonradan 

deyiləcək şərtlər daxilində gərək müəyyən bir miqdarını bəyan 

olunacaq yerlərə sərf etsin. 

ZƏKATIN VACİB OLMASI ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 1537. Zəkat o halda vacib olur ki, mal sonradan deyiləcək 

nisab həddinə çatsın və onun maliki həddi-buluğa çatmış, aqil və azad 

olsun, öz malında təsərrüf edə bilsin. 

Məsələ: 1538. Əgər insanın 12 ay müddətində inək, qoyun, dəvə, 

qızıl və gümüşün sahibi olsa, gərək onun zəkatını versin. Amma 12-ci 

ayın əvvəlindən malda, onun aradan getməsi ilə nəticələnən təsərrüf 

(istifadə) edə bilməz; əgər təsərrüf etsə, zamindir. Əgər 12-ci ayda 

ixtiyarsız olaraq zəkatın bə’zi şərtləri aradan getsə, zəkat ona vacib 

deyildir. 

Məsələ: 1539. Əgər inək, qoyun, dəvə, qızıl və gümüşün sahibi ilin 

əsnasında həddi-buluğa çatsa, ona zəkat vacib deyildir. 

Məsələ: 1540. Buğda və arpanın zəkatı o vaxt vacib olur ki, dən 

bağlamış olsun. Kişmişin zəkatı ehtiyata görə qora olanda, xurmanın da 

rəngi sarı və ya qırmızı olanda zəkatı vacib olur. Amma arpa və 

buğdada zəkatın verilməsi vaxtı xırman (və samandan ayrıldığı) vaxt, 

xurma və kişmişdə quruduğu vaxtdır. 

Məsələ: 1541. Bir kəsdən qəsb edilən və sahibinin onda təsərrüf 

edə bilmədiyi malın zəkatı yoxdur. Habelə, əgər əkin sahəsini insandan 

qəsb etsələr və zəkatın vacib olduğu vaxt qəsb edənin əlində olsa, 

sahibinə qayıdanda ehtiyat-vacib budur ki, zəkatını versin. 
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BUĞDA, ARPA, XURMA VƏ KİŞMİŞİN ZƏKATI 

Məsələ: 1542. Buğda, arpa, xurma və kişmişin zəkatı o vaxt vacib 

olur ki, nisab həddinə çatsın. Onların nisabı da 288 Təbriz “mən” 

ölçüsündən 45 misqal azdır ki, təqribən 847, 665 kq-a bərabərdir. 

Məsələ: 1543. Əgər zəkat verməmişdən qabaq zəkatı vacib olan 

üzüm, xurma, arpa, buğdadan özü və əhli-əyalı yesə, yaxud məsələn, 

fəqirə versələr, istifadə olunan miqdarın zəkatı vacib deyil. 

Məsələ: 1544. Əgər buğda, arpa, xurma və üzümün zəkatı vacib 

olandan sonra onun sahibi ölsə, gərək zəkatın miqdarını onun malından 

versinlər. Amma əgər zəkat vacib olmamışdan qabaq ölsə, bu halda 

vərəsələrin hər birinin payı nisab həddinə çatsa, gərək o öz payının 

zəkatını versin. 

Məsələ: 1545 Əgər buğda, arpa, xurma və üzümün zəkatı vacib 

olandan sonra əkin sahəsini və ağacı satarsa, satıcı gərək onun zəkatını 

versin.  

Məsələ: 1546. Əgər buğda, arpa, xurma və kişmişin çəkisi yaş olan 

vaxtda nisab həddinə çatsa, amma quruyandan sonra bu miqdardan az 

olsa, zəkat vacib deyil. 

Məsələ: 1547. Əgər bir kəs buğda, arpa, xurmanı qurumamışdan 

qabaq məsrəf etsə, zəkatı o vaxt vacib olur ki, qurusu nisab həddinə 

çatmış olsun. 

Məsələ: 1548. Təzə vaxt yeyilən xurma əgər qaldıqda çox azalarsa, 

bu halda əgər qurusu nisab həddinə çatsa, zəkatı vacibdir. 

Məsələ: 1549. Zəkatı verilmiş buğda, arpa, xurma və kişmiş bir 

neçə il insanın ixtiyarında qalsa, üstünə zəkat gəlmir. 

Məsələ: 1550. Əgər buğda, arpa, xurma və üzüm çay, yaxud sədd, 

yaxud yağış suyundan suvarılsa və ya Misirdə olduğu kimi, yerin 

rütubətindən istifadə etsə (suvarılmağa ehtiyacı olmadan məhsul 

verərsə), zəkatı məhsulun onda biri qədərdir. Əgər çox dərin, yaxud 

nisbətən dərin və ya dayaz quyulardan suvarılarsa, zəkatı məhsulun 

iyirmidə biri qədərdir. Əgər bir qədəri yağış, çay suyu və yerin 

rütubətindən, elə həmin miqdar da quyu suyu ilə suvarılaraq əldə 

edilirsə, birinci yarısının zəkatı onda bir, ikincinin zəkatı iyirmidə 

birdir, yə’ni (bütün məhsulun) qırxda üç hissəsini zəkat kimi 

verməlidir. 

Məsələ: 1551. Əgər buğda, arpa, xurma və üzüm həm yağış və bu 

kimi sudan, həm də quyu suyu ilə suvarılarsa, bu halda “yağış suyu ilə 
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deyil, quyu suyu ilə suvarılıb”, desələr, onun zəkatı iyirmidə birdir; yox 

əgər “quyu suyu ilə deyil, yağış suyu ilə suvarılıb”, deyilsə, zəkatı onda 

birdir. Ehtiyat budur ki, (məhsulun) bir yarısında onda bir, o biri 

yarısında iyirmidə bir qədər zəkat versin. 

Məsələ: 1552. Buğda, arpa, xurma və üzüm üçün sərf olunan 

xərcləri məhsuldan çıxa bilər. Əgər bunları çıxandan sonra nisab 

həddinə çatsa, gərək yerdə qalanın zəkatını versin. 

Məsələ: 1553. Əkin üçün səpilən toxumların qiymətini xərclərin bir 

hissəsi hesab edə bilər; taxılın səpildiyi vaxtın qiyməti ilə 

hesablanmalıdır. 

Məsələ: 1554. Əgər həm əkin yeri, həm də əkinçilik avadanlıqları, 

yaxud bu ikisindən biri şəxsin öz mülkü olsa, onların kirayəsini gərək 

xərclərdən hesab etməsin. Həmçinin, özünün, yaxud başqasının pulsuz 

olaraq gördüyü işlər üçün də məhsuldan bir şey çıxmamalıdır. 

Məsələ: 1555. Əgər bir şəxs üzüm və ya xurma ağacını alsa, onun 

qiyməti xərclərdən deyil. Amma əgər xurmanı və üzümü zəkat vacib 

olmamışdan qabaq alsa, onu almaq üçün verdiyi pul xərclərdən hesab 

olunur. 

Məsələ: 1556. Əgər bir kəs əkinçilik üçün lazım olan traktor və sair 

avadanlıqları alsa və əkində işlədilmək səbəbi ilə tamamilə aradan 

getsə, onların qiymətinin hamısını xərclərin bir hissəsi hesab edə bilər. 

Habelə, əgər onların qiymətinin bir miqdarı azalsa, o miqdarı da 

xərclərdən hesab edə bilər. Amma əkindən sonra onların qiymətindən 

bir şey azalmasa, gərək onların qiymətindən heç bir şeyi xərclərdən 

hesab etməsin. 

Məsələ: 1557. Əgər birinci il şumlamaq kimi iş görsə, hətta sonrakı 

illər üçün də faydası olsa, gərək onun xərclərini birinci ildən çıxsın; 

əgər bir neçə il üçün fəaliyyət etsə, gərək onların arasında bölsün. 

Məsələ: 1558. Həm borclu olan, həm də zəkatı vacib olan malı olan 

bir kəs ölərsə, gərək əvvəlcə zəkatı vacib olan malın hamısının zəkatını 

versinlər, sonra isə borclarını qaytarsınlar. 

Məsələ: 1559. Həm borclu olan, həm də buğda, arpa, xurma və ya 

üzümü olan bir kəs ölsə və onların zəkatı vacib olmamışdan qabaq 

vərəsələri onun borclarını başqa maldan versələr, bu halda hər birinin 

payı nisab həddinə çatsa, gərək zəkatını versin. Əgər onların zəkatı 

vacib olmamışdan qabaq ölənin borcunu verməsələr, bu halda meyitin 

malı təkcə borcları qədərində olsa, bunların zəkatını vermələri vacib 

deyil. Əgər meyitin malı borclarından artıq olsa, bu halda əgər onun 

borclarını vermək istəsələr, bir miqdar buğda, arpa, xurma, kişmişi də 
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borc sahibinə verməli olacaqlarsa, borc sahibinə verdiklərinin zəkatı 

yoxdur, yerdə qalanlar da vərəsələrindir: hər birinin payı nisab həddinə 

çatsa, gərək zəkatını versin. 

Məsələ: 1560. Əgər zəkatı vacib olan buğda, arpa, xurma və 

kişmişin həm yaxşısı, həm də pisi olsa, gərək hər birinin zəkatını onun 

özündən: yaxşıların zəkatını yaxşıdan, pislərinkini pisdən versinlər, 

hamısının zəkatını pis məhsuldan vermək olmaz. 

QIZILIN NİSABI 

Məsələ: 1561. Qızılın iki nisabı vardır: 

Birincisi – İyirmi şər’i misqaldır ki, hər misqalı 18 noxuddur. Əgər 

qızılın miqdarı 15 adi seyrəfi misqal olan 20 şər’i (misqal) qızıla çatsa, 

deyiləcək sair şərtlər də mövcud olarsa, insan gərək onun qırxda birini 

(9 noxud) zəkat versin. Əgər bu həddə çatmasa, onun zəkatı vacib deyil. 

İkincisi – (Birinciyə əlavə olunan) dörd şər’i misqaldır ki, üç seyrəfi 

misqala bərabərdir. Yə’ni əgər 15 misqala üç misqal əlavə olunsa, 

gərək 18 misqalın hamısının zəkatını – qırxdan bir qədərini versin. 

Əgər üç misqaldan az əlavə olunsa, təkcə 15 misqalın zəkatını 

verməlidir və onun artıq qalan hissəsinin zəkatı yoxdur. Həmçinin, nə 

qədər yuxarı getsə; yə’ni üç misqal-üç misqal artsa, onların hamısının 

zəkatı versin. Əgər üç misqaldan az əlavə olunsa, artan miqdarın zəkatı 

yoxdur. 

GÜMÜŞÜN NİSABI 

Məsələ: 1562. Gümüşün iki nisab həddi vardır: 

Birincisi – 105 seyrəfi misqaldır ki, əgər gümüş 105 misqala çatsa, 

deyiləcək sair şərtlər də mövcud olsa, insan gərək onun qırxda birini – 2 

misqal və 15 noxudu zəkat olaraq versin. Əgər bu miqdara çatmasa, 

zəkatı vacib deyil. 

İkincisi – (Birinciyə əlavə olunan) 21 misqaldır. Yə’ni 105 misqala 

21 misqal əlavə olunsa, gərək bütün 126 misqalın zəkatı qeyd olunduğu 

kimi versin. Əgər 21 misqaldan az əlavə olunsa, gərək təkcə 105 

misqalın zəkatını versin, artıq qalan miqdarın zəkatı yoxdur. Həmçinin, 

bu qayda ilə nə qədər yuxarı getsə, yə’ni 21 misqal əlavə olunsa, gərək 

hamısının zəkatını versin. Amma əgər əlavə olunan miqdar 21 
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misqaldan az olsa, zəkatı yoxdur. Deməli, əgər insan malik olduğu 

bütün qızıl və gümüşün qırxda birini zəkat versə, ona vacib olan zəkatı 

ödəmiş olur. Bə’zi hallarda isə vacib olan miqdardan artıq vermiş olur. 

Məsələn; 110 misqal gümüşü olan bir kəs onun qırxda birini zəkat 

versə, 105 misqalının vacib olan zəkatını vermişdir. Hansı ki, onun beş 

misqalının da zəkatını verməsi vacib deyildi. 

Məsələ: 1563. Əvvəldə qeyd olunduğu kimi, qızıl və gümüşün 

zəkatı o vaxt vacib olur ki, insan 11 ay müddətində nisab həddində 

olanlara malik olsun. Əgər 11 ay ərzində onun qızıl və gümüşü birinci 

nisab həddindən azalsa, ona zəkat vacib deyil. 

Məsələ: 1564. Əgər 11 ay əsnasında malik olduğu qızıl və gümüşü 

başqa qızıl və gümüşlə, yaxud başqa şeylə dəyişdirsə və ya əritsə, zəkat 

vacib olmaz.  

Məsələ: 1565. Əgər 12-ci ayda qızıl və gümüş pulunu əritsə, gərək 

onların zəkatını versin. Əgər əritməklə onların çəkisi, yaxud qiyməti 

azalsa, gərək əridilməmişdən qabaq ona vacib olan zəkatı versin. 

DƏVƏ, İNƏK VƏ QOYUNUN ZƏKATI 

Məsələ: 1566. Dəvə, inək və qoyunun yuxarıda qeyd olunan 

şərtlərdən əlavə, digər iki şərti də vardır: 

1-Həmin heyvan (dəvə və inək) bütün il boyu işsiz olsunlar; amma 

əgər, il boyunda pərakəndə olaraq bir neçə gün işlədilsə də ona “işsiz 

heyvan” deyilsə, onun zəkatı vacibdir. 

2-Bütün il boyu çölün otlarından yesin; deməli, əgər bütün ili, 

yaxud ilin müəyyən müddətində biçilmiş otdan, onların malikinin, 

yaxud başqasının mülkü olan əkin yerindən otlasa, zəkatı yoxdur. 

Amma əgər il boyunda pərakəndə olaraq bir neçə gün malikinin 

otundan yesə, belə ki, camaat arasında “çöldə otlayan heyvan” deyilsə, 

zəkatı vacibdir. 

Məsələ: 1567. Əgər insan öz inəyi, dəvəsi və qoyunu üçün heç 

kəsin əkmədiyi bir otlaq (örüş) alsa, yaxud icarə etsə, yaxud orada 

otarmaq üçün vergi versə, o yerin otunun maliki olduğu üçün onun 

zəkatını vermək ehtiyata uyğun olsa da, vacib deyildir. 

QOYUNUN NİSABI 

Məsələ: 1568. Qoyunun beş nisabı var: 
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1. 40 baş qoyundur ki, onun zəkatı bir qoyundur. Bundan az 

miqdarın zəkatı yoxdur. 

2. 121 baş qoyundur ki, zəkatı 2 qoyundur. 

3. 201 baş qoyunudur ki, zəkatı 3 qoyundur. 

4. 301 baş qoyundur ki, zəkatı 4 qoyundur. 

5. 400 baş və ondan artıqdır ki, hər yüz baş üçün bir qoyun 

verməlidir. Yüzdən az olan miqdarın zəkatı yoxdur. İki nisabın arasında 

olanlar üçün də zəkat yoxdur. Yə’ni əgər qoyunlar 40-a çatsa, ikinci 

nisaba – 121-ə çatmayınca yalnız bir qoyun verir. Sonrakı nisablarda da 

belədir. 

Məsələ: 1569. Zəkatı qoyunların özündən verməsi lazım (vacib) 

deyil, hətta başqa qoyun da versə caizdir. Habelə, (zəkat olaraq verilən) 

qoyun, inək və dəvə əvəzinə onun qiymətini (pulunu) versə, (caizdir). 

Yalnız o hal istisna olunur ki, heyvanın özünü vermək müstəhəqq üçün 

daha faydalı olmuş olsun, belə olan hallarda ehtiyat budur ki, o 

heyvanın özündən versin. 

İNƏYİN NİSABI 

Məsələ: 1570. İnəyin iki nisabı vardır: 

1. 30 baş inəkdir, yə’ni inəklərin sayı 30-a çatanda əvvəldə qeyd 

olunan şərtlərə malik olarsa, aşağısı iki yaşına daxil olmuş bir dana – 

dişi və ya erkək – zəkat verməlidir. 

2. 40 başdır ki, onun da zəkatı aşağısı üç yaşına daxil olmuş dişi 

danandır. 

30-la 40 baş arasında olanların zəkatı yoxdur. Məsələn; bir kəsin 35 

baş inəyi olsa, yalnız 30-un zəkatını verməlidir. Həmçinin, əgər 40-dan 

artıq inəyi olsa, 60-a çatmayınca, yalnız 40-ın zəkatını verməlidir. 60-a 

çatanda, aşağısı iki yaşına daxil olmuş iki baş dana verməlidir. 

Həmçinin, yuxarı getdikcə ya 30-30, ya 40-40, ya da 30-40-la 

hesablanmalı, qeyd olunan göstərişə əsasən əməl etməlidir. Elə hesab 

etməlidir ki, bir şey artıq qalmasın (qalıqsız olsun), qalsa da 10-dan 

artıq olmasın. Məsələn; əgər 70 baş inəyi olsa, 30-40-la hesablamalı və 

hər biri üçün yuxarıdakı göstərişə əməl etməlidir. Əgər 80 baş inəyi 

olsa, 40-40 hesab etməlidir. 
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DƏVƏNİN NİSABI 

Məsələ: 1571. Dəvənin 12 nisabı vardır: 
 

1. 5 baş dəvə onun zəkatı bir qoyundur. Bu 

miqdardan azın zəkatı yoxdur. 

2. 10 baş dəvə zəkatı iki qoyundur. 

3. 15 baş dəvə;  zəkatı üç qoyundur. 

4. 20 baş dəvə;  zəkatı dörd qoyundur. 

5. 25 baş dəvə; zəkatı beş qoyundur. 

6. 26 baş dəvə; zəkatı iki yaşına daxil olmuş bir 

dəvədir. 

7. 36 baş dəvə; zəkatı üç yaşına daxil olan bir dəvədir. 

8. 46 baş dəvə; zəkatı dörd yaşına daxil olmuş bir 

dəvədir. 

9. 61 baş dəvə; zəkatı beş yaşına daxil olmuş bir 

dəvədir. 

10
. 

76 baş dəvə; zəkatı üç yaşına daxil olmuş iki 

dəvədir. 

11
. 

91 baş dəvə; zəkatı dörd yaşına daxil olmuş iki 

dəvədir. 

12
. 

121 baş dəvə və 

ondan yuxarıdır 

 

121 baş dəvə və ondan yuxarı olanda, gərək 40-40 hesablasın və hər 

40 başın zəkatı olaraq üç yaşına daxil olmuş bir dəvə versin; yaxud 50-

50 hesablamalıdır ki, hər 50 dəvənin zəkatı dörd yaşına daxil olmuş bir 

dəvədir. Yaxud 40-50 kimi hesab etməlidir. Amma elə hesablamalıdır 

ki, bir şey (qalıqsız bölünən) qalmasın, qalsa da 9 başdan artıq olmasın. 

Zəkat olaraq verilən dəvə mütləq dişi olmalıdır, əgər dişi dəvəsi 

olmasa, gərək başqa yerdən alsın. 

Məsələ: 1572. İki nisab arasında olan sayın zəkatı yoxdur. Yə’ni 

əgər dəvələrin sayı birinci nisabdan – beşdən keçib ikinci nisaba – ona 

çatmasa, təkcə 5 dəvənin zəkatını verməlidir. Sonrakı nisablarda da 

eyni qayda ilə. 
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ZƏKATIN VACİB OLMASININ MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 1573. Əgər zəkat üçün qoyun versə, gərək aşağısı iki 

yaşına keçən, keçi versə, gərək üç yaşına daxil olmuş olsun. 

Məsələ: 1574. Zəkat kimi verilən qoyunun qiyməti nisab arasında 

olan ortabab qoyunun qiymətindən az olmasın. Amma yaxşı olar ki, 

qiyməti bütün qoyunların qiymətindən çox olanı zəkat kimi versin. 

Həmçinin, inək və dəvədə də eyni qayda ilə. 

Məsələ: 1575. Əgər bir neçə nəfər şərik olsalar, hər birinin payı 

birinci nisab həddinə çatsa, gərək zəkatını versin. Payı birinci nisab 

həddindən az olan şəxsə zəkat vacib deyil. 

Məsələ: 1576. Əgər bir nəfərin bir neçə yerdə inəyi, dəvəsi, yaxud 

qoyunu olsa və üst-üstə nisab həddinə çatsalar, gərək onların zəkatını 

versin. 

Məsələ: 1577. Əgər malik olduğu inək, dəvə, yaxud qoyunların 

içərisində xəstə, yaxud eyiblisi də olsa, gərək onların da zəkatını versin.  

Məsələ: 1578. Əgər 11-ci ay tamam olmamışdan qabaq malik 

olduğu qoyun, inək və dəvələrini başqa şeylə dəyişsə, yaxud nisab 

qədərində olanları həmin növdən olan nisab miqdarı ilə dəyişsə, 

məsələn; 40 qoyun verib başqa 40 qoyun alsa, onun zəkatı vacib deyil. 

ZƏKATIN SƏRF OLUNMA YERLƏRİ 

Məsələ: 1579. İnsan zəkatı 8 yerə sərf edə bilər: 

1-Fəqirə; Fəqir – özünün və ailəsinin illik xərclərini tə’min edə 

bilməyən kəsdir. Amma öz illik xərclərini tə’min edə biləcək bir kəsin 

sənəti, yaxud mülkü və ya sərmayəsi olsa, fəqir deyil. 

2-Miskinə; Miskin – vəziyyəti fəqirdən də ağır olan kəsdir. 

3-İmam (əleyhis-salam)-ın özünün, yaxud onun naibinin tərəfindən 

zəkatı yığıb saxlamağa, onun mühasibəsinə, onu İmam (əleyhis-salam)-

a, yaxud onun naibinə və ya fəqirlərə çatdırmağa vəzifəli olan şəxsə; 

4-İmanları zəif olan və zəkat verildiyi təqdirdə, imanları güclənən, 

yaxud müharibədə müsəlmanlara kömək edən zəif imanlı 

müsəlmanlara; 

5-Qulların alınıb azad olunmasına; 

6-Öz borcunu verə bilməyən borclulara; 

7-Allah yolunda (“səbilullah”); Yə’ni, məscid tikmək, ümumi-dini 

mənfəəti olan işlər görmək, yaxud körpü salmaq, yolları tə’mir etmək 
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kimi xeyri ümumi müsəlmanlara çatan və İslam və müsəlmanların 

xeyrinə olan hər bir işə. 

8-İbnüs-səbilə, yə’ni səfərdə pulu qurtaran və yolda qalan şəxs. 

Bunların hökmləri sonrakı məsələlərdə deyiləcəkdir. 

Məsələ: 1580. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, fəqir və miskin zəkatdan 

bir dəfəyə özünün və əhli-əyalının illik xərclərindən artıq götürməsin. 

Amma əgər tədriclə alsa, gərək özünün illik xərclərindən artıq 

götürməsin. 

Məsələ: 1581. Əgər bir kəsin illik xərcləri qədər malı olsa və bir 

qədər sərf etdikdən sonra yerdə qalanının illik xərclərinə çatıb-

çatmayacağında şəkk etsə, zəkat ala bilməz. 

Məsələ: 1582. Qazancı illik xərclərindən az olan sənətkar, yaxud 

mülk sahibi, yaxud tacir öz xərclərinin kəsiri üçün zəkat ala bilər və öz 

əmək alət və vəsaitlərini, mülkünü, yaxud sərmayəsini illik xərclərinə 

sərf etməsi lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 1583. Özünün və ailəsinin illik xərcinə malik olmayan bir 

fəqirin, öz mülkü olan bir evi varsa və orada oturubsa, yaxud minik 

maşını varsa, bu halda bunlarsız yaşaya bilməzsə, hətta abrının hifz 

olunması üçün də olsa, zəkat ala bilər. Həmçinin, ehtiyacı olduğu ev 

əşyaları, mənzil avadanlığı, qab-qacaq, qış və yay paltarları və sair 

şeyləri də bu qayda ilə. Əgər fəqir qeyd olunanlara malik olmasa və 

onlara ehtiyacı olsa, (onları) zəkatdan ala bilər. 

Məsələ: 1584. Əvvəllər fəqir olmayan, yaxud (əvvəllər) fəqir olub-

olmaması mə’lum olmayan bir kəs “fəqirəm” - desə, bu halda onun 

zahiri vəziyyətindən fəqir olmasına dair xatircəmlik hasil olsa, ona 

zəkat vermək olar. 

Məsələ: 1585. Zəkat verməli olan bir kəsin fəqirdən alacağı olsa, 

ondan alacağını zəkatdan hesab edə bilər. 

Məsələ: 1586. Borclu olan və öz borcunu verə bilməyən şəxs, hətta 

illik xərclərini tə’min edə bilsə də, öz borcunu vermək üçün zəkat ala 

bilər, bu şərtlə ki, borc etdiyi malı mə’siyət (günah) yolunda 

xərcləməmiş olsun, yaxud mə’siyət (günah) üçün xərcləyibsə, ondan 

tövbə etmiş olsun ki, bu halda fəqirlərin payından ona vermək olar. 

Məsələ: 1587. Əgər bir kəs borclu olsa və borcunu verə bilməsə, 

fəqir də olmasa, insan ondan alacağını zəkatdan hesab edə bilər. 

Məsələ: 1588. Pulu, (yol) xərci qurtaran, yaxud maşını xarab olan 

(işdən düşən) bir müsafirin səfəri mə’siyət səfəri olmasa və borc 

etməklə, yaxud özündə olan bir şeyi satmaqla mənzilə çata bilməzsə, 



 

 

Zəkatın hökmləri...............................................................................311 

hətta öz vətənində fəqir olmasa da, zəkat ala bilər. Amma əgər başqa bir 

yerdə müəyyən qədər borc etmək, yaxud bir şey satmaqla səfər xərcini 

tə’min edə bilərsə, yalnız həmin yerə çatmaq üçün lazım olan qədər 

zəkat ala bilər. 

Məsələ: 1589. Yolda qalan və zəkat götürən müsafir vətəninə 

çatandan sonra zəkatdan artıq qalsa, məşəqqət olmadan qalanını mal 

sahibinə və ya onun naibinə çatdıra bilməsə, gərək şəriət hakiminə 

verib zəkat olmasını da desin. 

ZƏKATA MÜSTƏHƏQ OLAN ŞƏXSLƏRİN ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 1590. Zəkatı alan şəxs gərək 12 İmam şiəsi olsun. Əgər 

şər’i höccət əsasında bir kəsin şiə olması sübut olunsa, insan zəkatı ona 

versə və zəkat tələf olsa, sonradan şiə olmadığı mə’lum olsa, yenidən 

zəkat verməsi lazım (vacib) deyil. Amma eyni halda şər’i məsləhət 

tələb edərsə, “səbilullah” payından İmam şiəsi olmayana da (zəkat) 

verə bilər. 

Məsələ: 1591. Əgər şiə olan uşaq, yaxud dəli fəqir olsa, insan onun 

qəyyumuna bu məqsədlə zəkat verə bilər ki, verdiyi şey uşağın və ya 

dəlinin mülkiyyəti olsun. 

Məsələ: 1592. Əgər uşağın və ya dəlinin qəyyumunu tapa bilməsə, 

şəriət hakiminin icazəsi ilə özü, yaxud əmanətdar bir şəxsin vasitəsilə 

zəkatı uşağa və ya dəliyə xərcləyə bilər. Zəkatı onlara xərcləyəndə 

gərək zəkat niyyəti etsin. 

Məsələ: 1593. Dilənçilik edən bir fəqirə zəkat vermək olar. Amma 

zəkatı günah yolunda sərf edənə zəkat vermək olmaz. 

Məsələ: 1594. Böyük günahları aşkar surətdə edənlərə, ehtiyat-

vacibə görə zəkat verilməsin. 

Məsələ: 1595. Borclu olan və borcunu ödəyə bilməyən bir kəsin 

xərcləri insanın özünə də vacib olsa, ona (borcunu ödəyə bilməyən 

adama) zəkat verə bilər. Amma əgər insanın arvadı öz xərcləri üçün 

borc etsə, əri onun borcunu zəkatdan verə bilməz; hətta əgər xərci 

insana vacib olan başqa bir şəxs də öz xərcləri üçün borc etsə, ehtiyat-

vacib budur ki, onun borcunu zəkatdan verməsin. 

Məsələ: 1596. İnsan öz övladı kimi, xərcləri özünə vacib olan 

kəslərin xərcini zəkatdan verə bilməz. Amma əgər onların xərclərini 

verməsə, başqaları onlara zəkat verə bilərlər. 
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Məsələ: 1597. Əgər insan zəkatı, həyat yoldaşına, nökərinə 

(xidmətçisinə) və külfətinə xərcləsin deyə, öz oğluna zəkat versə, eybi 

yoxdur. 

Məsələ: 1598. Əgər oğulun dini və ya faydalı elmi kitablara 

ehtiyacı olsa, onları almaq üçün ata ona zəkat verə bilər. 

Məsələ: 1599. Ata zəkatını öz oğluna verə bilər ki, özü üçün arvad 

alsın, oğul da atasının arvad alması üçün öz zəkatını ona verə bilər. 

Məsələ: 1600. Bir qadının məxaricini öz əri verirsə, yaxud xərcini 

verməsə də, arvad onu xərcini verməyə məcbur edə bilsə, o qadına 

zəkat vermək olmaz. 

Məsələ: 1601. Siğə olunmuş qadın fəqir olsa, həm əri, həm də 

başqa şəxslər ona zəkat verə bilərlər. Amma əri əqddə, onun xərclərini 

verməyi şərt etsə, yaxud başqa səbəblərə görə onun xərcləri ərinə vacib 

olsa, bu halda əgər əri qadının xərclərini versə, yaxud (vermədiyi halda) 

ərini onları verməyə məcbur edə bilsə, o qadına zəkat vermək olmaz. 

Məsələ: 1602. Qadın öz fəqir ərinə zəkat verə bilər, hətta əgər əri 

həmin zəkatı qadının öz xərclərinə sərf etsə də belə. 

Məsələ: 1603. Seyid olan şəxs qeyri-seyiddən zəkat ala bilməz. 

Amma əgər xüms və sair vücuhatlar seyidin xərclərinə kifayət etməsə 

və (nəticədə) zəkat almağa məcbur olsa, onda qeyri-seyiddən zəkat ala 

bilər. Amma ehtiyat-vacib budur ki, mümkün olan surətdə yalnız 

gündəlik xərcləri üçün naçar olduğu qədər alsın. 

Məsələ: 1604. Seyid olub-olmaması mə’lum olmayan və öz 

məntəqəsində seyidliklə məşhur olmayan şəxsə zəkat vermək olar. 

ZƏKATIN NİYYƏTİ 

Məsələ: 1605. İnsan gərək zəkatı qürbət qəsdi ilə, yə’ni Allah-

taalanın əmrini yerinə yetirmək niyyəti ilə versin. Niyyətdə malın 

zəkatı, yoxsa fitrə zəkatı olduğunu da müəyyən etməlidir. Amma əgər 

misal üçün, bir şəxsə buğda və arpa zəkatı vacib olsa, verdiyinin 

buğdanın, yoxsa arpanın zəkatı olmasını müəyyən etməsi lazım (vacib) 

deyil. 

Məsələ: 1606. Bir kəsə bir neçə malın zəkatı vacib olsa, müəyyən 

qədər (malı) zəkat verib onlardan heç birini niyyət etməsə, bu halda 

zəkat kimi verdiyi şey onların biri ilə eyni növdən olsa, həmin malın 

zəkatı hesab olunur. Əgər heç biri ilə eyni növdən olmasa, onda (zəkat) 

o malların hamısına bölünür. Məsələn; bir nəfərə 40 qoyunun və 15 

misqal qızılın zəkatı vacib olsa, əgər heç birinin niyyətini etmədən bir 
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qoyunu zəkat kimi versə, qoyunların zəkatı hesab olunacaq. Amma 

əgər bir qədər gümüşü, qoyun və qızıl üçün vacib olan zəkat ünvanı ilə 

versə, qızıl və qoyunun zəkatı olaraq (o ikisinə) bölünür. 

Məsələ: 1607. Əgər bir nəfər başqasını, malının zəkatını verməyə 

vəkil etsə və vəkil zəkatı fəqirə verəndə malikin tərəfindən zəkat 

niyyəti etsə, kifayətdir. Amma əgər bir nəfəri təkcə zəkatı fəqirə 

çatdırmağa vəkil etsə, vəkilə verdiyi zaman malikin niyyət etməsi 

gərəkdir. 

Məsələ: 1608. Əgər malik, yaxud onun vəkili qürbət niyyəti 

etmədən zəkatı fəqirə versə və mal aradan getməmişdən qabaq malikin 

özü zəkat niyyəti etsə, zəkat hesab olunur. 

ZƏKATIN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 1609. Buğda və arpa samandan ayrılanda, üzüm və xurma 

quruyanda insan gərək onların zəkatını fəqirə versin, yaxud öz 

malından ayırıb bir tərəfə qoysun. Qızıl, gümüş, inək, dəvə və qoyunun 

zəkatını gərək 12-ci ay tamam olandan sonra fəqirə versin, yaxud öz 

malından ayırsın. Amma əgər müəyyən bir fəqiri gözləsə, yaxud 

müəyyən cəhətdən üstünlüyü olan fəqirə vermək istəsə, zəkatı 

ayırmaya bilər. 

Məsələ: 1610. Zəkatı ayırandan sonra müstəhəqqə vermək 

mümkün olsa, ehtiyat-lazım budur ki, zəkat verməyi tə’xirə salmasın. 

Məsələ: 1611. Əgər zəkatı müstəhəqqə çatdıra bilən bir kəs onu 

verməsə və səhlənkarlığı nəticəsində tələf olub aradan getsə, gərək 

əvəzini versin. 

Məsələ: 1612. Zəkatı müstəhəqqə çatdıra bilən bir kəs, zəkatı 

verməsə və onu saxlamaqda səhlənkarlıq etmədən tələf olub aradan 

getsə, bu halda zəkatı verməyi çox tə’xirə salsa və “dərhal veribdir” 

deyilməsə, gərək onun əvəzini versin. Əgər bu qədər tə’xirə salmasa, 

amma həmin vaxtda tələf olsa, bu halda müstəhəqqə çatdırmağa imkanı 

olmayıbsa, ona bir şey vacib deyil. Amma əgər müstəhəqqə çatdırmağa 

imkanı var idisə, ehtiyat-vacibə görə gərək onun əvəzini versin. 

Məsələ: 1613. Əgər zəkatı malın özündən (ayırıb) kənara qoysa, 

onun qalanında təsərrüf (istifadə) edə bilər. Əgər başqa malından 

(ayırıb) kənara qoysa, malın hamısında təsərrüf edə bilər. 

Məsələ: 1614. İnsan öz malından ayırdığı zəkatı özü üçün götürüb 

yerinə başqa şey qoya bilməz. 
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Məsələ: 1615. Əgər zəkat üçün ayırdığı maldan müəyyən qədər 

mənfəət qazansa, məsələn; zəkat üçün ayırdığı qoyun doğsa, o, fəqirin 

malıdır. 

Məsələ: 1616. Əgər zəkatı (malından) ayırıb kənara qoyduğu vaxt 

müstəhəq hazır olsa, yaxşı olar ki, zəkatı ona versin. Amma əgər 

müəyyən cəhətdən üstünlüyə malik olan bir kəsi nəzərdə tutmuş olsa, 

(bu halda yanında olana verməyə bilər). 

Məsələ: 1617. Əgər zəkat üçün (ayırıb) kənara qoyduğu malın eyni 

ilə özü üçün ticarət etsə, səhih deyildir. Əgər şəriət hakiminin icazəsi ilə 

(və) zəkatın məsləhətinə olaraq ticarət etsə, ticarət səhihdir və malın 

qazancı zəkatındır. 

Məsələ: 1618. Əgər zəkat vacib olmamışdan qabaq zəkat ünvanı ilə 

müəyyən bir şeyi fəqirə versə, zəkat hesab olunmur. Zəkat vacib 

olandan sonra, əvvəldə fəqirə verdiyi şey aradan getməmişsə və onun 

mülkiyyətinə keçirməmiş olsa və həmin fəqir də öz fəqirliyində qalmış 

olarsa, ona verdiyi şeyi zəkatdan hesab edə bilər. 

Məsələ: 1619. Zəkatın insana vacib olmadığını bilən bir fəqir, bir 

şeyi zəkat ünvanı ilə alsa və onun ixtiyarında olanda tələf olsa, 

zamindir. Deməli, zəkat insana vacib olan zaman o fəqir də öz 

fəqirliyində qalmış olsa, malın özünü və ya əvəzini zəkatdan hesab edə 

bilər. 

Məsələ: 1620. Zəkatın insana vacib olmadığını bilməyən bir fəqir, 

əgər zəkat ünvanı ilə bir şey alsa və onun ixtiyarında olanda tələf olsa, 

zamin deyildir və insan onun əvəzini zəkatdan hesab edə bilməz. 

Məsələ: 1621. Müstəhəbdir ki, inək, qoyun və dəvənin zəkatını 

abırlı fəqirlərə versinlər, zəkatı verəndə öz qohumlarını başqalarına, 

elm və kamal əhlini qeyrilərinə, bir şey istəyənləri (dilənçilik edənləri) 

istəməyənlərdən qabağa salsınlar. Amma əgər zəkatı başqa bir fəqirə 

vermək müəyyən cəhətdən daha yaxşı olsa, müstəhəbdir ki, zəkatı ona 

versin. 

Məsələ: 1622. Daha yaxşı olar ki, zəkat aşkar, müstəhəb sədəqə isə 

gizli verilsin. 

Məsələ: 1623. Əgər zəkat vermək istəyən şəxsin yaşadığı şəhərdə 

müstəhəq tapılmasa və zəkatı onun üçün müəyyən olunmuş başqa 

yerlərdə sərf edə bilməsə, bu halda sonradan müstəhəq tapılacağına 

ümidi olmasa, gərək zəkatı başqa şəhərə aparıb sərf olunacağı yerlərə 

xərcləsin. O şəhərə aparmağın xərclərini həmin zəkatdan götürə bilər, 

xüsusilə əgər şəriət hakiminin icazəsi ilə olarsa; və zəkat tələf olarsa, 

zamin deyil. 
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Məsələ: 1624. Əgər şəxsin öz şəhərində müstəhəq tapılsa (da), 

zəkatı başqa şəhərə apara bilər, amma bu halda lazım olan xərcləri özü 

verməlidir və zəkat tələf olarsa zamindir. Amma əgər şəriət hakiminin 

icazəsi ilə olsa (zamin deyil). 

Məsələ: 1625. Zəkat kimi verilən buğda, arpa, kişmiş və xurmanın 

ölçülməsində, çəkilməsində lazım olan muzd, (zəkat verənin) öz 

öhdəsinədir. 

Məsələ: 1626. Əgər bir kəsin 2 misqal və 15 noxud gümüş, yaxud 

daha artıq zəkat borcu olsa, ehtiyat-müstəhəbbə görə 2 misqal və 15 

noxuddan az gümüş də bir fəqirə verməsin. Həmçinin, əgər gümüşdən 

başqa şey də – buğda və arpa kimi – zəkat borcu olsa və onun qiyməti 2 

misqal və 15 noxud gümüşə çatsa, yaxşı olar ki, bir fəqirə o miqdardan 

az verməsin. 

Məsələ: 1627. İnsanın müstəhəqqə verdiyi zəkatı, (yenidən) onun 

özünə satmasını xahiş etməsi məkruhdur. Amma əgər müstəhəq (zəkat 

olaraq) aldığı şeyi satmaq istəsə, qiymət qoyulduqdan sonra, zəkatı ona 

verən şəxs həmin şeyi almaqda başqalarından irəlidir. 

Məsələ: 1628. Əgər bir kəs ona vacib olan zəkatı verib-

verməməsində şəkk etsə, gərək zəkat versin və ehtiyata görə, hərçənd 

onun şəkki qabaqkı illərin zəkatında da olsa (zəkatı verməlidir). 

Məsələ: 1629. Fəqir zəkatı, onun qiymətindən az qiymətlə razılaşa 

(sülh edə), yaxud hər hansı şeyi onun öz qiymətindən baha qiymətə 

(zəkat kimi) qəbul edə, yaxud da zəkatı mal sahibindən alıb yenidən 

ona bağışlaya bilməz. Amma (əvvəllər) çoxlu zəkat borcu olan və 

(sonradan) fəqir olub zəkatını verə bilməyən, varlanmasına da ümidi 

olmayan bir kəs tövbə etmək istəsə, fəqir şəxs zəkatı ondan alıb yenidən 

onun özünə bağışlaya bilər. 

Məsələ: 1630. İnsan zəkatın “səbilullah” (Allah yolunda) payından 

müsəlmanların ehtiyacı qədər Qur’an, yaxud dini, dua kitabları alıb 

vəqf edə bilər – hətta öz övladına, yaxud xərci onun özünə vacib olan 

kəslərə də. Həmçinin, vəqfin tovliyətini
1

 öz öhdəsinə ala, yaxud 

övladlarını bu işə tə’yin edə bilər. 

Məsələ: 1631. İnsan gəlirini öz xərclərinə sərf etsinlər deyə, 

zəkatdan müəyyən mülk (əmlak) alıb öz övladlarına, yaxud xərcləri öz 

öhdəsinə vacib olan sair şəxslərə vəqf edə bilməz. 

                                                 
1

İdarə etmək, aidiyyəti olan bütün işlərə baxma məs”uliyyəti. 
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Məsələ: 1632. Fəqir həcc, ziyarət və bu kimi yerlərə getmək üçün 

“səbilullah” (Allah yolunda) payından zəkat ala bilər. Hətta əgər illik 

xərcləri qədərində zəkat almış olsa, yenə də ziyarət və bu kimi işlər 

üçün yenidən zəkatın “səbilullah” payından ala bilər. 

Məsələ: 1633. Əgər mal sahibi müəyyən bir fəqiri, onun malının 

zəkatını verməyə vəkil etsə, bu halda fəqirin, malikin onun özünün 

həmin zəkatdan götürməməsini qəsd etdiyinə (nəzərdə tutduğuna) 

yəqini olmasa, ondan özü üçün də götürə bilər. 

Məsələ: 1634. Əgər fəqir dəvə, inək, qoyun, qızıl və gümüşü zəkat 

ünvanı ilə alsa, bu halda onda zəkatın vacib olmasında deyilən şərtlər 

mövcud olsa, gərək onun zəkatını versin. 

Məsələ: 1635. Əgər iki nəfər müəyyən bir malda bir-biri ilə şərik 

olsalar, hər birinin payı nisab həddinə çatsa və onlardan biri öz payının 

zəkatını verəndən sonra malı bölsələr, bu halda, şərikinin malının 

zəkatını vermədiyini bilsə, onun öz malında da təsərrüf etməsinin işkalı 

var. Amma əgər onun zəkatını onun izni ilə və imtina etdiyi surətdə isə 

şəriət hakiminin izni ilə versə, (işkalı olmaz). 

Məsələ: 1636. Xüms və ya zəkat borcu olan, kəffarə, nəzir və bu 

kimi şeylər də vacib olan bir şəxsin borcu da olsa, bu halda onların 

hamısını verə bilməsə, zəkatı, yaxud xümsü vacib olan mal aradan 

getməmiş olsa, gərək xümsünü və zəkatını versin. Amma əgər aradan 

getmiş olsa, ixtiyar sahibidir: ya xümsü və zəkatı versin, ya da kəffarə, 

nəzir, borc və bu kimi şeyləri qaytarsın. 

Məsələ: 1637. Xüms və zəkat borcu olan, nəzir və bu kimi şeylər də 

vacib olan, habelə borcu da olan bir kəs ölsə və onun var-dövləti 

bunların hamısına kifayət etməsə, bu halda xüms və zəkatı vacib olan 

mal aradan getməmiş olsa, gərək xümsünü və zəkatını verib yerdə qalan 

malı da vacib olan sair işlərə bölsünlər. Əgər xümsü və zəkatı vacib 

olan mal tələf olub aradan getmiş olsa, gərək onun malını xüms, zəkat, 

borc, nəzir və bu kimi şeylərə mütənasib olaraq bölsünlər. Məsələn; 

əgər 40 tümən xüms vacib olsa, 20 tümən də başqa bir kəsə borclu olsa, 

malının da hamısı 30 tümən olsa, gərək 20 tümən xümsə, 10 tüməni isə 

borcuna verilsin. 

Məsələ: 1638. Bir kəs elm öyrənməyə məşğul olsa və elm 

öyrənmədiyi təqdirdə öz məişəti üçün kəsb-qazanc əldə edə bilərsə, bu 

halda o elmi öyrənmək vacib, yaxud müstəhəb olsa, ona “səbilullah” 

payından zəkat vermək olar.  
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FİTRƏ ZƏKATI 

Məsələ: 1639. Bir kəs Fitr bayramı gecəsinin qürub vaxtı, yə’ni 

bayrama açılan gecənin gün batmasından qabaq, hətta bir neçə anlıq 

belə, baliğ, aqil, huşyar (huşdan getməmiş) olsa, fəqir və bir kəsin qulu 

olmasa, gərək özü və onun çörək yeyənləri olan hər nəfər üçün bir sa’ 

(təqribən 3 kq) buğda, arpa, xurma, kişmiş, düyü, qarğıdalı və bu kimi 

şeylərdən müstəhəqqə versin. Əgər bunlardan hər hansı birinin pulunu 

da versə, kifayətdir. 

Məsələ: 1640. Bir kəs özünün və ailəsinin illik qazancına malik 

olmasa (tə’min edə bilməsə) və bu xərcləri tə’min etmək üçün kəsb-

ticarəti də olmasa, fəqirdir və fitrə zəkatı vermək ona vacib deyildir. 

Məsələ: 1641. İnsan gərək Fitr bayramı gecəsinin qürub vaxtı onun 

evinə gəlib bir müddət qalan, belə ki, onun çörək yeyənləri hesab 

olunan şəxslərin fitrə zəkatını versin: istər böyük olsunlar, istərsə də 

kiçik; istər müsəlman olsunlar, istərsə də kafir; istər onların xərclərini 

vermək o şəxsə (ev sahibinə) vacib olsun, istərsə də olmasın; istər onun 

öz şəhərində olsun, istərsə də başqa şəhərdə. 

Məsələ: 1642. Əgər bir kəs özünün çörək yeyəni olan başqa 

şəhərdə olan bir kəsi, özünün malından onun (həmin şəhərdə olan 

adamın) öz fitrəsini verməyə vəkil etsə, bu halda fitrəsini verəcəyinə 

xatircəmdirsə, özü onun fitrəsini verməsi lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 1643. Fitr bayramına açılan gecədə qürubdan qabaq ev 

sahibinin razılığı ilə evə daxil olan və camaat arasında onun çörək 

yeyəni hesab olunan qonağın fitrəsi ona (ev sahibinə) vacibdir. 

Məsələ: 1644. Fitr bayramı gecəsində məğribdən qabaq ev 

sahibinin razılığı olmadan evə daxil olan və onun çörək yeyənlərindən 

hesab olunan qonağın, həmçinin, insanı öz xərcini verməyə məcbur 

etdiyi kəsin də barəsində ehtiyat-vacib budur ki, həm ev sahibi, həm də 

onların özləri öz fitrələrini versinlər. 

Məsələ: 1645. Fitr bayramına açılan gecədə məğribdən sonra gələn 

qonağın fitrəsi – hətta məğribdən qabaq onu də’vət etsə və onun evində 

iftar etsə də, ev sahibinə vacib deyil. 

Məsələ: 1646. Əgər bir kəs Fitr bayramı gecəsinin qürub zamanı 

dəli və ya bihuş olsa, ona fitrə zəkatı vacib deyil. 

Məsələ: 1647. Əgər məğribdən qabaq uşaq həddi-buluğa çatsa, dəli 

ağıllansa, fəqir varlansa və fitrənin vacib olma şərtlərinə malik olsalar, 

gərək fitrə zəkatı versinlər. 
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Məsələ: 1648. Fitr bayramı gecəsi qürub vaxtı fitrə zəkatı vacib 

olmayan bir kəsdə, bayram günü zöhrə qədər fitrənin vacib olması 

şərtləri tapılsa, müstəhəbdir ki, fitrə zəkatı versin. 

Məsələ: 1649. Fitr bayramı gecəsi məğribdən sonra müsəlman olan 

kafirə fitrə zəkatı vacib deyil.  

Məsələ: 1650. Əgər bir kəsin yalnız bir sa’ (təqribən 3 kq) 

miqdarında buğda və bu kimi şeyləri olsa, müstəhəbdir ki, fitrə zəkatı 

versin. Əgər əhli-əyalı da olsa və onların fitrəsini vermək istəsə, gərək 

fitrə niyyəti ilə o bir sa’ buğdanı (fitrə zəkatı niyyəti ilə) öz ailə 

üzvlərindən birinə versin, o da həmin niyyətlə başqasına versin və bu 

qayda ilə axırıncı nəfərə kimi versinlər. Daha yaxşı olar ki, axırıncı 

nəfər aldığı şeyi özlərindən olmayan bir kəsə versin. Əgər onlardan biri 

səğir olsa, onun qəyyumu onun yerinə alır. Ehtiyat budur ki, səğir üçün 

aldığını bir kəsə verməsin. 

Məsələ: 1651. Əgər Fitr bayramı gecəsində qürubdan sonra uşaq 

dünyaya gəlsə, yaxud bir kəs insanın çörək yeyənlərindən hesab olunsa, 

onun fitrəsini vermək vacib deyil. Amma müstəhəb budur ki, bayram 

gecəsi qürubdan sonra, bayram günü zöhrə qədər onun çörək yeyənləri 

hesab olunanların fitrə zəkatını versin. 

Məsələ: 1652. Bir kəs (əvvəldə) birinin çörək yeyəni, qürubdan 

əvvəl isə başqa kəsin çörək yeyəni olsa, onun fitrəsi çörəyini yediyi 

şəxsə vacibdir. Məsələn; əgər qız qürubdan qabaq ər evinə köçsə, gərək 

əri onun fitrəsini versin. 

Məsələ: 1653. Fitrəsini başqası verməli olan bir kəsin öz fitrəsini 

verməsi vacib deyildir. 

Məsələ: 1654. Əgər insanın fitrəsi başqasına vacib olsa və o, fitrəni 

verməsə, insanın özünə vacib olmaz. 

Məsələ: 1655. Fitrəsi başqasına vacib olan bir kəsin özü fitrəni 

versə, fitrənin vacib olduğu şəxsdən götürülmür. Amma əgər onun 

icazəsi ilə versə, (saqit olar). 

Məsələ: 1656. Xərclərini əri verməyən bir qadın, başqa bir kəsin 

çörək yeyəni olsa, fitrəsi həmin şəxsə vacibdir. Əgər başqa kəsin çörək 

yeyəni deyildirsə, fəqir olmadığı halda gərək öz fitrəsini versin. 

Məsələ: 1657. Seyid olmayan bir kəs seyidə fitrə verə bilməz. Hətta 

əgər bir seyid onun çörək yeyəni olsa da, onun fitrəsini başqa bir seyidə 

verə bilməz. 

Məsələ: 1658. Anasından, yaxud dayəsindən süd əmən uşağın 

fitrəsi, ananın və ya dayənin xərclərini verən şəxsin öhdəsinədir. Amma 
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əgər ana, yaxud dayə öz xərclərini uşağın malından götürürsə, uşağın 

fitrəsi heç kəsə vacib deyil. 

Məsələ: 1659. İnsan öz əhl-əyalının xərclərini (hətta) əgər haram 

maldan da versə, gərək onların fitrəsini halal maldan versin. 

Məsələ: 1660. Əgər insan bir kəsi əcir etsə (işə, xidmətə götürsə), 

onun ailəsindən və onun çörək yeyənindən biri hesab edilsə, gərək onun 

fitrəsini versin. Buna əsasən, zavodlarda və bu kimi yerlərdə işləyən 

fəhlələrin fitrəsi sahibkarlara vacib deyildir. 

Məsələ: 1661. Əgər bir kəs Fitr bayramı gecəsi qürubdan sonra 

ölsə, gərək onun özünün və ailə üzvlərinin fitrəsini onun malından 

versinlər. Amma əgər qürubdan qabaq ölsə, özünün və ailə üzvlərinin 

fitrəsini onun malından vermək vacib deyil. 

FİTRƏ ZƏKATININ SƏRF OLUNMA YERİ 

Məsələ: 1662. Əgər fitrə zəkatını, əvvəldə malın zəkatında deyilən 

8 yerdən birinə işlətsələr, kifayətdir. Amma ehtiyat vacib budur ki, 

yalnız fəqir şiələrə versinlər. 

Məsələ: 1663. Əgər şiə bir uşaq fəqir olsa, insan onun qəyyumunun 

icazəsi ilə fitrəni ona xərcləyə, yaxud onun qəyyumuna verməklə 

uşağın mülkünə də keçirə bilər. 

Məsələ: 1664. Fitrə verilən fəqirin adil olması lazım (vacib) deyil. 

Amma ehtiyat-vacib budur ki, şərab içənə və aşkarda mə’siyət (günah) 

edənə fitrə verməsinlər. 

Məsələ: 1665. Fitrəni böyük mə’siyət (günah) yolunda işlədən bir 

kəsə gərək fitrə verilməsin. 

Məsələ: 1666. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, bir fəqirə, onun bir illik 

xərclərindən çox və bir sa’dan az fitrə verilməsin. 

Məsələ: 1667. Əgər qiyməti adi (normal) haldakı qiymətindən iki 

qat artıq olan bir şeydən, məsələn; adi undan iki qat baha olan ə’la növ 

undan yarım sa’ (ki, onun mə’nası əvvəldə deyildi) versə, kifayət 

deyildir. Əgər onu, fitrənin qiyməti məqsədilə də versə, işkalı vardır. 

Məsələ: 1668. İnsan sa’ ölçüsünün yarısını bir maldan, məsələn; 

buğdadan, yarısını isə başqa şeydən, məsələn; arpadan verə bilməz. 

Əgər onu fitrə məqsədilə də versə, işkalı vardır.  

Məsələ: 1669. Müstəhəbdir ki, insan zəkat fitrəsini verəndə fəqir 

qohumlarını başqalarından qabağa salsın; sonrakı mərhələdə fəqir 

qonşularına, sonra isə fəqir elm əhlinə versin. Amma əgər başqaları 
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müəyyən cəhətə görə üstün olsalar, müstəhəbdir ki, onları qabağa 

salsın. 

Məsələ: 1670. Əgər bir kəsin fəqir olmasını güman edib ona fitrə 

versə və sonra fəqir olmadığı mə’lum olsa, bu halda ona verilən mal 

aradan getməmiş olsa, geri alıb müstəhəqqə verə bilər. Əgər ala 

bilməsə, gərək fitrəni öz malından versin. Əgər aradan getmiş olsa, bu 

halda onu alan kəs fitrə olduğunu bilsə və ya ehtimal versə, gərək onun 

əvəzini versin, əks halda əvəzini vermək ona vacib deyil və insan gərək 

yenidən fitrə versin. 

Məsələ: 1671. Əgər bir kəs “fəqirəm” - desə, ona fitrə vermək 

olmaz. Amma əgər onun fəqir olmasına xatircəmlik hasil olsa, yaxud 

zahiri vəziyyətindən fəqir olması mə’lum olsa, yaxud insan onun 

əvvəllər fəqir olduğunu bilsə, ona fitrə vermək olar. 

FİTRƏ ZƏKATININ MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 1672. İnsan gərək fitrə zəkatını qürbət qəsdi ilə, yə’ni 

Allah-taalanın əmrini yerinə yetirmək məqsədilə versin, onu verdiyi 

vaxt fitrə vermək niyyəti etsin. 

Məsələ: 1673. Əgər mübarək Ramazan ayından qabaq fitrəni versə, 

səhih deyildir. Ehtiyat-vacib budur ki, Ramazan ayında da fitrəni 

verməsin. Amma əgər Ramazandan əvvəl, yaxud Ramazan ayında 

fəqirə borc versə və ona fitrə vacib olandan sonra öz borcunu fitrədən 

hesab etsə, maneəsi yoxdur. 

Məsələ: 1674. Fitrə üçün verilən buğda və s. gərək başqa məhsul, 

yaxud torpaq ilə qarışıq olmasın, yaxud əgər qarışıq olsa da, e’tina 

olunmayacaq dərəcədə az olsun. Əgər (qarışıq) bu miqdardan artıq olsa, 

o vaxt səhih olar ki, onun xalisi bir sa’ miqdarına çatsın. 

Məsələ: 1675. Əgər fitrəni eyibli şeydən versə, kifayət deyil. 

Amma əgər əksər yeməkləri eyibli olan bir yerdə olsa, işkalı yoxdur. 

Məsələ: 1676. Bir neçə nəfərin fitrəsini verən bir kəsin onların 

hamısını bir növdən verməsi lazım (vacib) deyil. Məsələn; bə’zilərinin 

fitrəsini buğdadan, bə’zilərininkini isə arpadan versə, kifayətdir. 

Məsələ: 1677. Fitr bayramı namazını qılan bir şəxs ehtiyat-vacibə 

görə gərək fitrəni bayram namazından qabaq versin. Amma əgər 

bayram namazı qılmırsa, fitrə verməyi zöhrə qədər tə’xirə sala bilər. 

Məsələ: 1678. Əgər fitrə niyyəti ilə öz malının bir miqdarını ayırıb 

kənara qoysa və bayram günü zöhrə qədər müstəhəqqə verməsə, 

ehtiyat-vacib budur ki, (sonradan) hər vaxt versə, fitrə niyyəti etsin. 
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Məsələ: 1679. Əgər fitrə zəkatını verməyin vacib olduğu vaxt fitrə 

verməsə və ayırıb kənara da qoymasa, ehtiyat-vacib budur ki, sonradan 

əda və qəza niyyəti etmədən fitrəni versin. 

Məsələ: 1680. Əgər fitrəni ayırıb bir tərəfə qoysa, onu özü üçün 

götürüb yerinə başqa malı fitrə kimi qoya bilməz. 

Məsələ: 1681. Əgər insanın, qiyməti fitrədən artıq olan bir malı 

olsa, bu halda fitrəni verməsə və o malın bir miqdarının fitrə olmasını 

niyyət etsə, işkalı var. Yalnız o hal istisna olunur ki, hamısını fitrə 

ünvanı ilə fəqirə vermək istəsin. 

Məsələ: 1682. Əgər fitrə üçün ayırıb kənara qoyduğu mal tələf olub 

aradan getsə, bu halda fəqir mövcud olduğu halda fitrəni verməyi 

tə’xirə salıbsa, gərək onun əvəzini versin. Amma fəqir tapa bilməyibsə, 

zamin deyil; yalnız o halda zamindir ki, onu saxlamaqda səhlənkarlıq 

etmiş olsun. 

Məsələ: 1683. Əgər özünün yaşadığı yerdə müstəhəq tapılsa, 

ehtiyat-müstəhəb budur ki, fitrəni başqa yerlərə aparmasın. Əgər başqa 

yerə aparsa (və verməzdən qabaq) tələf olsa, gərək əvəzini versin. 
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AL-VERİN HÖKMLƏRİ 

Müamilənin ədəb qaydaları 

Məsələ: 1684. Müamilə hökmlərini ehtiyac duyulan qədər) 

öyrənmək lazımdır. Müstəhəbdir ki, satıcı, müştərilərin arasında malın 

qiymətinə fərq qoymasın, malının qiymətində çox israr (tələbkarlıq) 

etməsin, onunla müamilə edən şəxs peşman olub müamiləni pozmaq 

xahişi etsə, qəbul etsin (malı geri götürsün). 

Məsələ: 1685. Əgər insan, etdiyi müamilənin səhih, yoxsa batil 

olmasını bilməsə, aldığı malda təsərrüf edə bilməz. Amma müamilə 

vaxtı onun hökmlərini bilib müamilədən sonra şəkk etsə, təsərüf 

etməsinin eybi yoxdur və müamilə səhihdir. 

Məsələ: 1686. Malı olmayan və müəyyən xərclər – məsələn; arvad 

və uşaqların xərci – vacib olan bir kəs gərək kəsb-ticarət etsin. 

Müstəhəb işlər, məsələn; öz ailəsinin güzəranını yaxşılaşdırmaq, 

rifahını yüksəltmək, fəqirlərin əlindən tutmaq və s. üçün kəsb-ticarət 

etmək müstəhəbdir. 

MƏKRUH MÜAMİLƏLƏR 

Məsələ: 1687. Məkruh müamilələrin ümdəsi aşağıdakılardan 

ibarətdir:  

1-Mülk (torpaq sahəsi) satmaq;  

2-Qəssablıq;  

3-Kəfən satmaq;  

4-Alçaq (yaramaz) adamlarla al-ver etmək;  

5-Sübh azanından gün çıxana qədər al-ver etmək;  

6-Öz işini buğda, arpa və bu kimi şeylərin alveri qərar vermək;  

7-Başqasının almaq istədiyi bir şeyi almaq üçün müamiləyə daxil 

olmaq. 
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BATİL MÜAMİLƏLƏR 

Məsələ: 1688. Bir neçə yerdə müamilə batildir: 

1-Nəcisin eyninin – bövl, qait, qan, donuz, it kimi şeylərin alveri 

(batildir); amma xəstələrin müalicəsi üçün qan alveri, ov iti və qoruqçu 

itin alveri caizdir. 

2-Qəsbi malın alveri; Amma əgər onun sahibi müamiləyə icazə 

versə batil deyil. 

3-Maddi dəyəri olmayan şeylərin alveri; 

4-Adi mənfəətləri haram olan şeylərin müamiləsi, məsələn; qumar 

və musiqi alətləri kimi; 

5-Riba (sələm) olan müamilə. 

6-Alıcı, vəziyyətindən xəbərdar olmadığı hada saxta şeylərin, piy 

qatılmış yağın satılması. Bu işə “ğəşş” deyilir. Peyğəmbəri Əkrəm 

(səlləllahu əleyhi və alih)-in belə buyurduğu nəql olunur: 

“Müsəlmanlarla müamilədə ğəşş edən, onlara zərər vuran, saxtakarlıq 

edən, yaxud hiylə işlədən kəs bizdən deyil. Hər kəs öz müsəlman 

qardaşına ğəşş etsə, (satdığı şeyə qatqı qatsa), Allah onun ruzisinin 

bərəkətini götürər, məişət və güzəranının yolunu bağlayar və onu öz 

başına buraxar.” 

7-Böyrək və bu kimi bədən üzvlərinin satılması. Əgər pul alsa, əslin 

(üzvün) müqabilində deyil, o üzvün bədəndən götürülməsi müqabilində 

alsın. Hər halda, bu iş o zaman caizdir ki, onu verən adam üçün təhlükə 

yaratmasın. 

8-Məvat (sahibsiz) əraziləri abadlaşdırmazdan qabaq satmaq. 

Məsələ: 1689. Nəcis olan və suya çəkilməsi mümkün olan şeyi 

satmağın eybi yoxdur. Amma müştəri o şeyi yemək istəsə, satıcı gərək 

nəcis olmasını ona desin. 

Məsələ: 1690. Əgər suya çəkilməsi mümkün olmayan yağ və neft 

kimi pak şeylər nəcis olsa, bu halda məsələn, nəcis yağı yemək üçün 

alıcıya satırsa, müamilə batil və bu iş haramdır. Amma əgər (müştəri) 

paklıq şərt olmayan işlər üçün, məsələn; nəcis nefti yandırmaq üçün 

alırsa, onu satmağın eybi yoxdur. 

Məsələ: 1691. Zatən nəcis olmayan, amma nəcis şeyə toxunduğu 

üçün nəcis olan dava-dərmanların alveri ehtiyac duyulduğu və 

(müalicənin) yalnız ona bağlı olduğu halda səhihdir. 

Məsələ: 1692. Qeyri-islami ölkələrdən gətirilən yeyinti məhsulları, 

maye dava-dərman və ətirlərin nəcis olmaları mə’lum olmasa, alverinin 
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eybi yoxdur. Amma heyvan can verəndən sonra ondan alınan yağ, 

qeyri-islami ölkələrdə kafirlərin əlindən alınsa və atıcı qanı olan, yə’ni 

damarı kəsildikdə qanı sıçrayışla, təzyiqlə gələn heyvanlardan olsa, 

onun müamiləsi batildir. 

Məsələ: 1693. Qeyri-islami ölkələrdən gətirilən, yaxud kafirin 

əlindən alınan ətlərin alveri batildir, amma əgər onların başı şəriət 

qanunlarına uyğun, yaxud müsəlman şəxsin nəzarəti ilə kəsilmiş 

heyvanlardan olmasını bilsə, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1694. Müsəlman bazarından, yaxud müsəlman şəxsin 

əlindən alınmış ətlərin alverinin eybi yoxdur. Amma əgər insan bilsə ki, 

onları kafirin əlindən alan, yaxud onu kafirlərin ölkəsindən gətirən 

müsəlman onu şəriətdə olan qaydalara əsasən kəsilməsi barədə tədqiqat 

aparmayıb, bu halda onun alveri batil və haramdır. Amma əgər zahirdə 

şəriətə əməl edən, iltizamlı olan bir müsəlmandan almış olsa və (onun 

bu barədə) tədqiqat aparmasına ehtimal versə, müamiləsi səhihdir. 

Amma kafir ölkələrdən gətirilən dəriləri almaq caiz və onlar pakdır, 

baxmayaraq ki, onda namaz qılmaq səhih deyildir. 

Məsələ: 1695. Məstedici şeylərin hamısının alveri haram və 

batildir. 

Məsələ: 1696. Qəsbi malın da alveri haram və batildir, satıcı gərək 

pulu alıcıya qaytarsın, amma alıcının o qəsbi malı sahibindən qeyrisinə 

qaytarmağa haqqı yoxdur. Əgər onun sahibini tanımırsa, gərək şəriət 

hakiminin nəzərinə əməl etsin. 

Məsələ: 1697. Əgər alıcının məqsədi əvvəlcədən malın pulunu 

verməmək, yaxud haram puldan vermək olsa, müamilə batildir. 

Əvvəldən məqsədi bu olmasa, amma sonradan haram puldan versə, 

müamilə səhihdir, amma alıcının vəzifəsi budur ki, haram pulu ondan 

alıb sahibinə qaytarsın və satıcıya halal pul versin. 

Məsələ: 1698. Tar, saz, hətta kiçik sazlar kimi ləhv-ləib (əyləncə) 

alətlərinin alveri haramdır; amma əgər oyuncaq olsa və ləhv 

alətlərindən hesab olunmasa (haram olmaz). 

Məsələ: 1699. Radio, televizor, eləcə də nəzərə çarpacaq dərəcədə 

mübah və şər’ən qanuni mənfəətləri olan vəsaitlərin alveri caizdir. 

Amma əgər halal mənfəəti olan bir şeyi, yüz faiz haramda işlədəcək bir 

şəxsə satsalar, (məs; üzümü, şərab zavoduna satsalar), onun müamiləsi 

haramdır. 

Məsələ: 1700. Heykəl düzəltmək və onun alveri haramdır. Amma 

üzərində heykəlin şəkli və ya (heykəlin) qabarıq naxışları olan sabun və 

bu kimi şeylərin alverinin eybi yoxdur. 
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Məsələ: 1701. Qumar, oğurluq, yaxud batil müamilələrdən əldə 

olunan şeylərin alveri haram və batildir, onda təsərrüf etmək caiz 

deyildir. Əgər bir kəs onu alsa, gərək əsl sahibinə qaytarsın. Əgər əsl 

sahibini tanımırsa, şəriət hakiminin nəzərinə əməl etsin. 

Məsələ: 1702. Əgər parafin, yaxud başqa şeylə qarışdırılmış yağı 

və ya digər saxta bir şeyi satsa, bu halda müəyyən olunan bir yağı satsa, 

məsələn; “mən bu yağı satıram” - desə, müştəri hər vaxt bunu bilsə, 

müamiləni poza bilər. Amma əgər onu müəyyən etməsə, əksinə “filan 

miqdar yağı satıram”, desə, amma malı təhvil verəndə saxta şey versə, 

müştəri onu qaytarıb təmiz mal ala bilər. 

RİBA (SƏLƏM, FAİZ) 

Məsələ: 1703. Sələmçilik (ribaxorluq) haramdır və o, iki qisimdir: 

1-Borc bölməsində deyiləcəyi kimi, borcda olan sələm. 

2-Müamilədə (alverə) olan sələm. O da bundan ibarətdir ki, çəki və 

ya peymanə (qab) ilə satılan malın bir miqdarını həmin maldan olan 

artıq miqdara satsın, məsələn; bir “mən” (3 kq) buğdanı 1.5 “mən” (4,5 

kq) buğdaya satsın. İslam rəvayətlərində sələm çox məzəmmət 

olunmuşdur və çox böyük günahlardan hesab olunur. 

Müamilədə (alverə) olan sələmin hökmləri 

Məsələ: 1704. Əgər iki maldan biri sağlam, digəri isə eyibli olsa, 

yaxud birinin cinsi yaxşı, digərininki isə pis olsa, yaxud başqa cəhətlərə 

görə bir-birindən qiymət fərqi olsa, məsələn; on kilo sağlam və ya yaxşı 

növ buğdanı verib 15 kilo pis və ya xoşagəlməz buğda alsa, buna 

“alverdə olan sələm” deyilir və haramdır. Buna əsasən, (bəzək əşyası) 

düzəldilmiş (e’mal olunmuş) qızıl verib əvəzində ondan artıq miqdarda 

düzəldilməmiş qızıl alsa, yaxud sağlam mis qab verib əvəzində onun 

miqdarından artıq sınıq mis alsa; ə’la növ düyü verib ondan artıq 

miqdarda dənələri sınıq olan düyü alsa, bunların hamısı sələm və 

haramdır. Habelə, əgər onun növündən olmayan bir şeyi artıq alsa, 

məsələn; on kilo ə’la buğdanı on kilo ikinci dərəcəli buğda ilə on tümən 

pula alsa, yenə də riba və haramdır. Hətta əgər üstündə bir şey artıq 

almasa da, amma alıcının onun üçün müəyyən bir iş görməsini şərt etsə, 

yenə də riba və haramdır. 

Məsələ: 1705. Əgər az miqdar verən şəxs ona başqa növdən 

(maldan) olan bir şey əlavə etsə, məsələn; 10 kq buğda ilə bir metr 
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parçanı 15 kq buğdaya satsa, işkalı yoxdur. Habelə əgər hər iki tərəfə 

başqa bir şeyi əlavə etsələr də, hökm eynidir (işkalı yoxdur). 

Məsələ: 1706. Əgər çəki və qab ilə deyil, (yumurta və qabların 

çoxu kimi) sayla və ya (parça kimi) metrlə ölçülən maldan, yaxud 

heyvanların çoxu kimi, görməklə müamilə olunan şeydən az miqdarı 

çoxa satsa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1707. Bə’zi şəhərlərdə çəki və ya peymanə (qab) ilə, bə’zi 

şəhərlərdə isə say ilə al-ver olunan (bu günlərdə bə’zi məntəqələrdə 

çəki ilə, bə’zi məntəqələrdə isə sayla satılan yumurta kimi) şeyi əgər 

çəki və peymanə ilə satılan şəhərdə çox (artığına) alsalar, riba və 

haramdır, o biri şəhərdə isə işkalı yoxdur. 

Məsələ: 1708. Eyni növdən olmayan şeylərin hər bir surətdə – 

məsələn; 10 kq düyünü 20 kq buğdaya satsalar – eybi yoxdur 

Məsələ: 1709. Eyni maddədən hazırlanmış olan müxtəlif şeylərin 

fərqli olan müamiləsinin eybi yoxdur. Məsələn; 10 kq yağı 20 kq 

pendirə, 50 kq südü 15 kq kərəyə satsa (eybi yoxdur). 

Məsələ: 1710. Buğda və arpa riba məsələsində bir növdən hesab 

olunur. Deməli,10 kq buğda verib 12 kq arpa alsa, yaxud əksinə olsa, 

hətta 10 kq arpa alıb müqabilində xırman vaxtı 10 kq buğda vermək 

istəsə, arpanı nağd aldığına və bir müddətdən sonra buğdanı vermək 

istədiyinə görə artıq almaq kimidir və haramdır. 

Məsələ: 1711. Bir neçə halda riba almağın eybi yoxdur: 

1-Müsəlman bir şəxsin İslamın pənahında olmayan kafirdən riba 

alması; 

2-Ata ilə oğulun bir-birindən riba alması; 

3-Ərlə arvadın bir-birindən riba alması. 

SATICININ VƏ ALICININ ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 1712. Satıcı və alıcı üçün bir neçə şərt vardır: 

1-Baliğ olsunlar; 2-Aqil olsunlar; 3-(Müflisləşdiyinə görə şəriət 

hakimi tərəfindən öz mal-dövlətlərindən istifadəsi qadağan olunan 

şəxslər kimi) öz mal və əmlakında təsərrüf etmələri qadağan edilməmiş 

olsun; 4-Tərəflərin al-ver üçün ciddi məqsədləri olsun; deməli, əgər 

misal üçün, zarafatyana “öz malımı satdım” - desə, tə’siri yoxdur; 5-Bir 

kəs onları al-verə məcbur etməsin; 6-Alver etdikləri mal onların öz 
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malları olsun, yaxud malikinin tərəfindən vəkil olsunlar və ya səğir 

uşağın qəyyumu olsunlar. 

Məsələ: 1713. Həddi-buluğa çatmamış uşaqla edilən müamilə, 

hətta atası və ya babası müamilə etməsinə icazə vermiş olsa da, batildir. 

Amma əgər uşaq müməyyiz olsa və satılması uşaqlar üçün adi olan az 

qiymətli şeyləri müamilə etsə, eybi yoxdur. Deməli, şirniyyat və ya 

başqa şeylər almaq üçün uşaqların öz valideynlərindən aldıqları 

müxtəsər pul ilə müamilə etmələrinin eybi yoxdur. Əgər uşaq pulu 

satıcıya, malı alıcıya çatdırmaq, yaxud malı alıcıya verib pulunu 

satıcıya çatdırmaqda vəkil (vasitə) olsa, əslində həddi-buluğa çatan iki 

nəfər müamilə etdiyi üçün müamilə səhihdir. Amma gərək satıcı və 

alıcın uşağın malı və pulu onun sahibinə çatdıracaqlarına yəqin etmiş 

olsunlar. 

Məsələ: 1714. Əgər bir kəs həddi-buluğa çatmamış uşaqdan bir şey 

alsa, yaxud ona bir şey satsa, gərək ondan aldığı pulu, yaxud malı 

sahibinə versin, yaxud sahibindən razılıq istəsin. Əgər onun sahibini 

tanımırsa və tanıması üçün vasitə də yoxdursa, uşaqdan aldığı şeyi onun 

sahibinin tərəfindən sədəqə versin. Amma əgər aldığı şey səğirin öz 

malı olsa, gərək onu qəyyumuna çatdırsın. Əgər onu tapmasa, şəriət 

hakiminə versin. 

Məsələ: 1715. Əgər bir kəs həddi-buluğa çatmamış uşaqla müamilə 

etsə, uşağa verdiyi pulu, yaxud malı ala bilər. Amma o şey aradan getsə, 

uşaqdan, yaxud onun qəyyumundan tələb edə bilməz. 

Məsələ: 716. Əgər satıcını və ya alıcını müamiləyə məcbur etsələr, 

bu halda müamilədən sonra razılaşıb “razıyam” - desə, müamilə 

səhihdir. 

Məsələ: 1717. Əgər insan bir kəsin malını, sahibinin icazəsi 

olmadan satsa, bu halda (sonradan) sahibi razı olsa (icazə versə), 

müamilə səhihdir. 

Məsələ: 1718. Uşağın atası və ata tərəfdən olan babası onun malını 

o vaxt sata bilərlər ki, onun üçün bir məsləhət olsun. Habelə, atanın və 

ata tərəfdən olan babasının vəsisi (canişini) və şəriət hakimi uşağın 

malını o vaxt sata bilərlər ki, uşağın məsləhəti, xeyri onda olsun. 

Məsələ: 1719. Əgər bir kəs bir malı qəsb edib satsa və sonradan 

malın sahibi müamiləyə özü üçün icazə versə, müamilə səhihdir. 

MAL VƏ ONUN ƏVƏZİNİN ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 1720. Satılan və onun əvəzində alınan malın beş şərti var: 
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1-Onun miqdarı çəki, peymanə (qab), saymaq və bu kimi şeylərlə 

mə’lum olsun; 

2-Onu təhvil vermək mümkün olsun; deməli, oğurlanmış maşını və 

ya qaçmış atı satmaq səhih deyil. Amma əgər müştəri onun tapmağa 

qadir olsa, bu hal istisnadır. 

3-Mal və onun əvəzində olan və camaatın müamiləyə fərq 

qoymalarına səbəb olan xüsusiyyətləri bəyan etsin; 

4-Başqa bir kəsin malda, yaxud onun əvəzində heç bir haqqı 

olmasın; deməli, bir kəsin insanın yanında girov qoyduğu malı, onun 

(sahibinin) icazəsi olmadan sata bilməz. 

5-Malın mənfəətini deyil, özünü satsın. Deməli, misal üçün, evin 

bir illik mənfəətini satsa, səhih deyildir. Amma əgər alıcı pul əvəzinə öz 

mülkünün mənfəətini versə, məsələn; bir kəsdən xalça alıb əvəzində 

evinin bir illik mənfəətini ona həvalə etsə, eybi yoxdur.  

Bunların hökmləri gələcək məsələlərdə deyiləcək. 

Məsələ: 1721. İnsan bir şəhərdə çəki və peymanə (qab) ilə satılan 

malı gərək həmin şəhərdə çəki və peymanə ilə alsın. Amma həmin malı 

görməklə (ölçmədən) müamilə edilən şəhərdə görməklə ala bilər. 

Məsələ: 1722. Çəki ilə al-ver olunan bir şeyi çəkisi mə’lum olan 

peymanə ilə də müamilə etmək olar. Misal üçün, 10 “mən” buğdanı 

peymanə ilə satmaq istəsələr bir “mən” tutan peymanə ilə 10 dənə 

verməlidir. 

Məsələ: 1723. Əgər qeyd olunan şərtlərdən biri müamilədə mövcud 

olmasa, müamilə batildir. Amma əgər alıcı və satıcı hər bir halda (istər 

müamilənin səhih, istərsə də batil olduğu halda) bir-birinin malında 

təsərrüf etməyə razı olsalar, onların təsərrüf etmələrinin eybi yoxdur. 

Məsələ: 1724. Vəqf olunan şeyin müamiləsi batildir. Amma əgər 

vəqf olunduğu sahədə istifadə olunması mümkün olmayacaq şəkildə 

xarab olsa, məsələn; məscidin xalça-palazının üstündə namaz qılmaq 

mümkün olmayacaq şəkildə çox cırılsa, satmağın eybi yoxdur. 

Mümkün olan surətdə gərək onun pulu ilə vəqf edənin məqsədinə daha 

yaxın olan şeyi alıb həmin məscidə vəqf etsinlər. 

Məsələ: 1725. Əgər malın vəqf olunduğu şəxslər arasında ixtilaf 

düşsə, belə ki, vəqf olunan malı satmayacaqları halda malın, yaxud 

kiminsə canının tələf olacağı gözlənilirsə, satmaqdan başqa da bir yolu 

olmasa, onu satıb pulu ilə vəqf edənin məqsədinə daha yaxın olan bir 

şey alıb vəqf edə bilərlər. 
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Məsələ: 1726. Başqasına icarəyə verilən mülkün alverinin eybi 

yoxdur. Amma icarə müddətində o mülkdən istifadə etmək (haqqı) 

icarəyə götürən şəxsindir. Əgər alıcı o mülkün icarəyə verildiyini 

bilməsə, yaxud icarə müddətinin az olduğu ünvanı ilə mülkü alsa, 

məsələdən xəbərdar olandan sonra müamiləni poza bilər. 

AL-VER SİĞƏSİ 

Məsələ: 1727. Al-ver siğəsinin ərəbcə oxunması lazım (vacib) 

deyil. Məsələn; əgər satıcı hər hansı bir dildə “bu malı bu pulun 

müqabilində satdım”, müştəri də “qəbul etdim” - desə, müamilə 

səhihdir. Amma gərək satıcı və alıcı inşa qəsdində olsunlar. Yə’ni bu 

iki cümləni deməklə məqsədləri al-ver etmək olsun. 

Məsələ: 1728. Əgər müamilə zamanı siğəni oxumasalar, amma 

satıcı alıcıdan aldığı mal müqabilində öz malını onun mülkü etsə və o 

da alsa, müamilə səhihdir, hər ikisi malik olurlar. 

MEYVƏLƏRİN AL-VERİ 

Məsələ: 1729. Xurmadan başqa, gülləri tökülən və dənə bağlayan, 

belə ki, adətən artıq afət (xəstəlik, təbii bəla) dəymə vaxtından keçmiş 

olan meyvələrin alveri dərməkdən qabaq (ağacın üstündə) səhihdir. 

Həmçinin, üzüm budağında olan qoranı satmağın eybi yoxdur. 

Məsələ: 1730. Əgər ağacda olan meyvəni, gülləri tökülməmişdən 

qabaq satmaq istəsələr, gərək yerin məhsulundan olan – göyərti kimi bir 

şeyi onunla yanaşı satsınlar, yaxud iki il, yaxud daha artıq müddətin 

məhsulunu satsınlar və ya ağacları icarəyə versinlər. 

Məsələ: 1731. Əgər saralmış, yaxud qızarmış xurmanı ağacın 

üstündə satsalar, eybi yoxdur, amma gərək onun əvəzində xurma 

almasın. Amma əgər bir kəsin başqa birinin bağında və ya həyətyanı 

sahəsində bir xurma ağacı olsa, bu halda onun (meyvəsinin) miqdarını 

təxmini hesablasalar və xurmanın sahibi onu evin və ya bağın sahibinə 

satıb əvəzində o ağacdan başqasının xurmasından alsa, aldığı xurma 

təxmini olaraq hesablanan xurmadan az və ya çox olmasa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1732. Bir ildə bir neçə dəfə dərilən xiyar, badımcan, 

göyərti və bu kimi şeyləri satmağın eybi yoxdur, bu şərtlə ki, zahir 

olmuş olsun və müştərinin ildə onu neçə dəfə yığmasını müəyyən 

etsinlər. 
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Məsələ: 1733. Əgər buğda və arpa sünbülünü, dənə bağlayandan 

sonra buğda və arpadan başqa bir şey müqabilində satsalar, eybi 

yoxdur. 

NƏQD VƏ NİSYƏ 

Məsələ: 1734. Əgər müəyyən bir şeyi nağd satsalar, alıcı və satıcı 

müamilədən sonra malı və pulu bir-birindən tələb edib təhvil ala 

bilərlər. Ev, torpaq və bu kimi şeylərin təhvil verilməsi belədir ki, onu 

alıcının ixtiyarında qoysunlar ki, ondan istifadə (təsərrüf) edə bilsin. 

Xalça-palaz, paltar və bu kimi mənqul (daşına bilən) şeylərin təhvil 

verilməsi belədir ki, onu alıcının ixtiyarında elə qoysunlar ki, əgər onu 

başqa yerə aparmaq istəyərsə, satıcı mane olmasın. 

Məsələ: 1735. Nisyə müamilədə gərək müddət dəqiq şəkildə 

mə’lum olsun. Deməli, əgər müəyyən bir şeyi xırman vaxtında pulunu 

almaq niyyəti ilə satsa, vaxt dəqiq şəkildə müəyyən olunmadığı üçün 

müamilə batildir. 

Məsələ: 1736. Əgər bir şeyi nisyə satsa, qərar qoyulan müddət 

tamam olmamışdan qabaq onun əvəzini alıcıdan tələb edə bilməz. 

Amma əgər alıcı ölsə və özünün də malı olsa, satıcı müddətin vaxtı 

tamam olmamışdan qabaq alacağını onun vərəsələrindən ala bilər. 

Məsələ: 1737. Əgər bir şeyi nisyə satsa, qərar qoyulan vaxt tamam 

olandan sonra onun əvəzini alıcıdan tələb edə bilər. Amma əgər alıcı 

verə bilməsə, gərək ona möhlət versin. 

Məsələ: 1738. Əgər malın qiymətini bilməyən bir kəsə müəyyən 

qədər nisyə verib qiymətini ona deməsə, müamilə batildir. Amma əgər 

müştəri satıcını vəkil etsə ki, sair nisyə (mal) aparanlar kimi onunla 

hesablaşsın, bu halda müamilə səhihdir. Lakin əgər, malın nağd 

qiymətini bilən bir kəsə nisyə verib baha hesablasa, məsələn; “sənə 

nisyə verdiyim malı, nağd satdığım qiymətin hər tümənində bir riyal 

baha hesablayacağam” - desə və o da qəbul etsə, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1739. Müəyyən malı nisyə satan və onun pulunu almaq 

üçün vaxt müəyyən edən bir kəs, məsələn, müddətin yarısı keçdikdən 

sonra öz alacağının bir miqdarını azaldıb qalan yarısını nağd alsa, eybi 

yoxdur. 

SƏLƏF MÜAMİLƏSİ 

Məsələ: 1740. Sələf müamiləsi budur ki, müştəri pulu verib 

müəyyən müddətdən sonra malı təhvil alsın. Əgər “bu pulu verirəm ki, 
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(məsələn) altı aydan sonra filan malı alam”, satıcı da “qəbul etdim” - 

desə, yaxud satıcı pulu alıb “filan malı satdım ki, altı aydan sonra təhvil 

verəm” - desə, müamilə səhihdir. 

Məsələ: 1741. Əgər müəyyən malı sələf kimi satıb əvəzinə başqa 

mal, yaxud pul alsa, müamilə səhihdir. Ehtiyat-müstəhəb budur ki, 

satdığı malın əvəzində pul alsın, başqa mal almasın. 

SƏLƏF MÜAMİLƏSİNİN ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 1742. Sələf müamiləsinin altı şərti vardır: 

1-Malın qiymətinin fərqlənməsinə səbəb olan xüsusiyyətlərini 

müəyyən etsinlər. Amma həddindən artıq diqqət etmək lazım deyil: Elə 

camaat arasında “bunun xüsusiyyəti mə’lumdur” deyilsə, kifayətdir. 

Deməli, çörək, ət, heyvan dərisi və bu kimi şeylərdə onun 

xüsusiyyətlərinin müştəri üçün namə’lum qalmayacağı şəkildə 

müəyyən etmək mümkün olmasa və müamilə “ğərəri” olsa, batildir. 

2-Satıcı və alıcı bir-birindən ayrılmamışdan qabaq alıcı pulun 

hamısını satıcıya versin, yaxud onun pulu miqdarında satıcıdan alacağı 

olsun ki, bu halda yaxşı olar ki, satıcı malın pulunu müştərinin 

zimməsində (öhdəsində) qərar versin, ondan sonra müştəri, satıcıdan 

alacağını onun zimməsində olan malın pulu kimi hesab etsin, bu şərtlə 

ki, alacağının vaxtı çatmış olsun. 

3-Müddəti dəqiq şəkildə müəyyən etsinlər; misal üçün, “xırmanın 

əvvəlinə qədər malı təhvil verəcəyəm” - desə, müddət dəqiq mə’lum 

olmadığından, müamilə batildir. 

4-Malın təhvil verilməsi üçün elə bir vaxt tə’yin etsinlər ki, o vaxtda 

həmin maldan qıtlaşmayacağına xatircəm olunan qədər tapılsın. 

5-Ehtiyat-vacibə görə yerlərin fərqləri xəsarətə səbəb olsa, malın 

təhvil olunacağı yeri tə’yin etsinlər. Amma əgər onların danışıqlarından 

təhvil veriləcəyi yer mə’lum olsa, həmin yerin adını demələri lazım 

(vacib) deyil. 

6-Malın çəkisini, peymanəsini, yaxud sayını müəyyən etsinlər. 

Adətən, görməklə müamilə olunan malı sələf kimi satsalar, eybi 

yoxdur. Amma gərək qoz və yumurtanın bə’zi qisimlərində olduğu 

kimi, onun fərdlərinin təfavütü o qədər az olsun ki, camaat ona (fərqə) 

əhəmiyyət verməsin. 



 

 

332................................................................ “Tovzihul-məsail” risaləsi 

SƏLƏF MÜAMİLƏSİNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1743. İnsan, sələf kimi aldığı malı, müddəti 

qurtarmamışdan qabaq sata bilməz; yalnız satıcının özünə satmaq 

istədiyi hallar istisna olunur. Müddət tamam olandan sonra, onu təhvil 

almasa da, satmasının eybi yoxdur. 

Məsələ: 1744. Sələf müamiləsində əgər satıcı qərara alınan malı 

versə, müştəri gərək qəbul etsin. Habelə, əgər qərara aldıqlarından daha 

yaxşısını, yə’ni həmin vəsflərə əlavə kamalla malik olan artıqlıq ilə 

versə, müştəri gərək qəbul etsin. 

Məsələ: 1745. Əgər satıcının verdiyi mal qərara aldıqlarından pis 

olsa, müştəri qəbul etməyə bilər. 

Məsələ: 1746. Əgər satıcı, qərara alınan malın yerinə başqa mal 

versə, müştərinin razı olduğu halda eybi yoxdur. 

Məsələ: 1747. Əgər sələf kimi satılan mal, təhvil verilməli olduğu 

vaxtda qıtlaşsa və onu tapa (əldə edə) bilməsə, müştəri, satıcı tapana 

qədər gözləyə bilər, yaxud (gözləməyib) müamiləni pozaraq, verdiyi 

şeyi geri ala bilər. 

Məsələ: 1748. Əgər malı satıb bir müddətdən sonra təhvil vermək 

və pulunu da bir müddətdən sonra almasını qərarlaşsa, müamilə 

batildir. 

QIZIL-GÜMÜŞÜN QIZIL-GÜMÜŞƏ SATILMASI 

Məsələ: 1749. Əgər qızılı qızıla, gümüşü gümüşə satsalar – istər 

sikkəli olsun, istərsə də sikkəsiz – onlardan birinin çəkisi digərindən 

artıq olsa, müamilə haram və batildir. 

Məsələ: 1750. Qızılı gümüşə və ya gümüşü qızıla satsalar, müamilə 

səhihdir; çəkilərinin də bərabər olması lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 1751. Əgər qızılı və ya gümüşü, qızıla, yaxud gümüşə 

satsalar, gərək satıcı və alıcı bir-birindən ayrılmazdan qabaq malı və 

onun əvəzini bir-birinə təhvil versinlər. Əgər qərar qoyduqları şeydən 

heç bir miqdarını təhvil verməsələr, müamilə batildir.  

Məsələ: 1752. Əgər satıcı və ya alıcı qərar qoyduğu şeyin hamısını, 

digəri isə bir miqdarını təhvil verib bir-birindən ayrılsalar, müamiləni 

həmin miqdarda səhih olmasına baxmayaraq, malın hamısı əlinə 

çatmayan tərəf müamiləni poza bilər. 

Məsələ: 1753. Əgər bir miqdar gümüşlü torpağı həmin miqdar xalis 

gümüşə, yaxud bir miqdar qızıllı torpağı həmin miqdar xalis qızıla 
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satsalar, müamilə batildir. Amma gümüş torpağını qızıla, qızıl torpağını 

gümüşə satmağın heç bir halda eybi yoxdur. 

MÜAMİLƏNİ POZMAĞIN CAİZ OLDUĞU YERLƏR 

Məsələ: 1754. Müamiləni pozmaq haqqına “xiyar” (ixtiyar) deyilir. 

Satıcı və alıcı 11 halda müamiləni poza bilərlər: 

1-Müamilə etdikləri məclisdən dağılmamış olsunlar. Buna “məclis 

xiyarı” deyilir. 

2-Müamilələrdə məğbun olmuş (zərərə düşmüş) olsalar: – “ğəbn 

xiyarı”. 

3-Müamilədə müəyyən müddətə qədər hər ikisinin, yaxud birinin 

müamiləni pozma haqqına malik olmasını qərara alsınlar: – “şərt 

xiyarı”. 

4-Satıcı, yaxud alıcı öz malını, həqiqətdə olduğundan daha yaxşı 

qələmə versin; belə ki, (bu səbəblə) malın qiyməti camaatın nəzərində 

çox olsun: –”təlis xiyarı”. 

5-Satıcı və ya alıcı müəyyən bir iş görməyi şərt edib sonra o şərtə 

əməl etməsin, yaxud verdiyi malın məxsus halda olmasını şərt etsin və 

o mal məxsus şəkildə olmasın. Bu halda müqabil tərəf müamiləni poza 

bilər: – “şərtə təxəllüf” xiyarı. 

6-Malda, yaxud onun əvəzində müəyyən eyib olsun: – “eyib 

xiyarı”. 

7-Satılan malın müəyyən miqdarının başqasının malı olduğu 

mə’lum olsa; Əgər əsl sahibi o müamiləyə razı olmasa, alıcı müamiləni 

poza, yaxud o miqdarın pulunu satıcıdan ala bilər. Həmçinin, alıcının 

(aldığı şeyin müqabilində) əvəz qərar verdiyi şeyin bir miqdarının 

başqasının malı olduğu, sahibinin də razı olmadığı mə’lum olsa, satıcı 

müamiləni kökündən poza bilər, yaxud həmin miqdarın əvəzini 

alıcıdan ala bilər: – “qarışmış olduğu halda “şəriklik xiyarı” və ondan 

qeyri hallarda “təbəü’zü səfqə xiyarı”. 

8-Satıcı, müştərinin görmədiyi müəyyən bir malın xüsusiyyətlərini 

ona deyəndən sonra dediyi kimi olmadığı mə’lum olsa; Bu halda 

müştəri müamiləni poza bilər. Həmçinin, əgər müştəri verdiyi müəyyən 

bir əvəzin xüsusiyyətlərini desə, sonradan onun dediyi kimi olmadığı 

mə’lum olsa, satıcı müamiləni poza bilər: – “rö’yət xiyarı”. 

9-Müştəri nağd aldığı malın pulunu üç günə kimi verməsin, satıcı 

da malı təhvil verməmiş olsun. Bu halda əgər alıcı pul verməyi tə’xirə 

salmağı şərt etməsə, satıcı müamiləni poza bilər. Amma əgər aldığı mal 
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bə’zi meyvələr kimi, bir gün qaldıqda xarab olursa, bu halda gecəyə 

qədər onun pulunu verməsə və pulu verməyi tə’xirə salmağı şərt 

etməmiş olsa, satıcı müamiləni poza bilər: – “tə’xir xiyarı”. 

10-Heyvan almış olsun ki, alıcı üç gün ərzində müamiləni poza 

bilər: – “heyvan xiyarı”. 

11-Satıcı, satdığı malı təhvil verə bilməsin, məsələn; satdığı at 

qaçmış olsa. Bu halda müştəri müamiləni poza bilər: –”təəzzürü təslim” 

xiyarı. 

Bunların hökmləri gələcək məsələlərdə deyiləcək. 

MÜAMİLƏNİ POZA BİLMƏ HAQQININ HÖKMLƏRİ  

Məsələ: 1755. Əgər alıcı malın qiymətini bilməsə, yaxud qafil olub 

malı öz adi qiymətindən baha alsa, bu halda çox baha almış olsa, belə 

ki, camaat onu məğbun (zərər çəkən) hesab etsə, müamiləni poza bilər. 

Bu hökm satıcının malın qiymətini bilməyib (ucuz satıb) məğbun 

olduğu halda da qüvvədədir (müamiləni poza bilər). 

Məsələ: 1756. Şərt-bey müamiləsində – məs; yüz min tümənlik evi 

elm və agahlıq üzündən əlli min tümənə satıb qərara alsalar ki, əgər 

satıcı qərara alınmış vaxt pulu verərsə, müamiləni poza bilər – bu halda 

alıcı və satıcının al-ver qəsdi olsa, müamilə səhihdir. Əgər deyilən vaxt 

pulu verməsə, mal alıcının olacaqdır. 

Məsələ: 1757. Əgər malda saxtakarlıq etsə və məsələn; ə’la növ 

çayı pis çayla qarışdırıb “ə’la növ çay” adı ilə satsa, müştəri müamiləni 

poza bilər. 

Məsələ: 1758. Əgər alıcı aldığı malın eyibli olduğunu, məsələn; 

aldığı parça və ya xalçanın cırıq və ya çürümüş olduğunu başa düşsə, 

halda eyib müamilədən qabaq həmin malda mövcud imişsə və o da 

bilməyibsə, ya müamiləni poza bilər, ya da sağlam və eyibli malın 

qiyməti arasındakı fərqi müəyyən edib həmin təfavütə mütənasib olaraq 

satıcıya verdiyi puldan geri ala bilər. Məsələn; yüz tümənə aldığı malın 

eyibli olduğunu başa düşsə və bazarda sağlam və eyiblinin arasındakı 

fərq dörddə-bir nisbətində olsa, verdiyi pulun dörddə birini, yə’ni 25 

tüməni satıcıdan ala bilər. Amma ehtiyat-vacib budur ki, ikinci 

variantın seçimi qarşı tərəfin razılığı ilə olsun. Çünki mümkündür, bu iş 

satıcının zərərə düşməsinə səbəb olsun. Bu hökm əvəzdə eybin olduğu 

hallarda da qüvvədədir.  

Məsələ: 1759. Əgər müamilədən sonra və malı təhvil almazdan 

qabaq malda eyib yasransa, alıcı həm müamiləni poza bilər, həm də 

sağlam mal ilə eyiblinin qiymət fərqini ala bilər. Həmçinin, əgər malın 
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əvəzində də müamilədən sonra və təhvil almazdan qabaq müəyyən eyib 

tapılsa, satıcı müamiləni poza bilər. 

Məsələ: 1760. Əgər müamilədən sonra malın eyibli olduğunu başa 

düşsə və müamiləni dərhal pozmasa, ehtiyata görə daha onun 

(müamiləni pozmaq) haqqı saqit olur. Amma fikirləşmək üçün bir 

qədər tə’xirə salmağın eybi yoxdur və fəsx (müamiləni pozub qüvvədən 

salma) vaxtı satıcının orada hazır olması şərt deyildir. 

Məsələ: 1761. Dörd halda malın eyibli olduğunu başa düşsə, 

müamiləni poza, yaxud qiymətlər fərqini ala bilməz: 

1-Aldığı vaxt malın eyibli olduğunu bilsə; 

2-Sonradan (malın eybinə) razı olsa; 

3-Satıcı müamilə vaxtı “bu malı, onda olan hər eybi ilə birlikdə 

satıram” - desə. Amma əgər eybi müəyyən edib “malı bu eyiblə birlikdə 

satıram” - desə və sonradan onda başqa eybin olması mə’lum olsa, alıcı 

müamiləni poza bilər. 

4-Müamilə vaxtı alıcı “əgər malın eybi olsa, müamiləni 

pozmayacağam və qiymətlər fərqini də almayacağam” - desə. 

Məsələ: 1762. Üç halda əgər alıcı malda eyib olduğunu başa düşsə, 

müamiləni poza bilməz, amma (sağlam və eyiblinin) qiymət fərqini ala 

bilər: 

1-Müamilədən sonra malda müəyyən dəyişiklik etsə, belə ki, 

camaat arasında “alınıb təhvil verilən mal qalmamışdır” - desələr; 

2-Müamilədən sonra malda eybin olmasını başa düşsə və təkcə onu 

qaytarmaq haqqını saqit etmiş (salmış) olsa; 

3-Malı təhvil aldıqdan sonra onda başqa bir eyib əmələ gəlsə. 

Məsələ: 1763. Əgər insanın, özünün görmədiyi və başqasının onun 

xüsusiyyətlərini dediyi bir malı olsa, bu halda o, həmin xüsusiyyətləri 

müştəriyə deyib satsa və satandan sonra deyilənlərdən daha yaxşı 

olduğunu bilsə, müamiləni poza bilər. 

Məsələ: 1764. Əgər satıcı malın alındığı qiyməti müştəriyə desə, 

gərək malın qiymətinin azalıb-çoxalmasına səbəb olan şeylərin 

hamısını desin, məsələn; nağd, yoxsa nisyə aldığını deməlidir. Hər bir 

halda əgər deməyib satsa, müamilə batil deyildir. 
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ŞİRKƏTİN (ŞƏRİK OLMAĞIN) HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1765. Əgər iki nəfər bir-biri ilə şirkət etmək (şərik olmaq) 

istəsələr, bu halda hər biri öz malının müəyyən miqdarını o birinin malı 

ilə, bir-birindən ayrılmayacaq şəkildə bir yerə qatsalar, şirkət (şəriklik) 

hasil olur. Ərəbcə, yaxud başqa dildə siğə oxunmasına da ehtiyac 

yoxdur. Amma gərək işin həddi-hüdudunu və şərtlərini tə’yin etmək 

üçün şifahi və ya yazılı şəkildə tə’yin etsinlər. 

Məsələ: 1766. Əgər bir neçə nəfər öz işlərindən aldıqları əmək 

haqqında bir-birləri ilə şirkət etsələr, məsələn; iki fəhlə nə qədər əmək 

haqqı alsa, bir-biri ilə bölməyi qərara alsalar, onların şirkəti səhih deyil. 

Məsələ: 1767. Əgər iki nəfər bir-biri ilə, hər birinin öz e’tibarı ilə 

müəyyən bir mal alıb qiymətini özü borclu olmaq, amma aldıqları 

malda və ondan istifadə etməkdə bir-biri ilə şərik olmaları əsasda şirkət 

etsələr, səhih deyil. Amma əgər onlardan hər biri digərini, malı onun 

üçün müştərək şəkildə almağa vəkil etsə, bu halda şirkətləri səhihdir. 

Məsələ: 1768. Şirkət əqdi vasitəsilə bir-biri ilə şərik olan kəslər 

gərək mükəlləf, aqil olub qəsd və ixtiyar üzündən şirkət etsinlər. 

Həmçinin, gərək öz malında təsərrüf edə bilsinlər. Deməli, öz malını 

boş, əbəs yerlərdə sərf edən səfeh adamın, yaxud şəriət hakimi 

tərəfindən öz malında təsərrüf etməsi qadağan olunan müflis şəxsin 

şirkəti səhih deyildir. 

Məsələ: 1769. Əgər şirkət əqdində işləyən şəxsin, yaxud o 

birisindən çox işləyən şəxsin daha çox mənfəət aparmasını şərt etsələr, 

bu şirkət və şərt səhihdir və gərək şərtə əməl etsinlər. Amma əgər 

işləməyən, yaxud az işləyən şəxsin artıq qazanc götürməsini şərt 

etsələr, onların şirkəti işkallıdır. 

Məsələ: 1770. Əgər bütün gəliri bir nəfərin aparmasını, yaxud 

zərərin hamısını və ya çox hissəsini onlardan birinin verməsini qərara 

alsalar, onların şirkəti batildir. 

Məsələ: 1771. Əgər şəriklərdən birinin daha çox mənfəət 

aparmasını şərt etməsələr, bu halda onların sərmayələri eyni miqdarda 

olsa, mənfəət və zərəri də eyni miqdarda aparmalıdırlar; yox əgər 
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sərmayələri eyni miqdarda olmasa, gərək mənfəət və zərəri 

sərmayələrinə mütənasib olaraq bölsünlər. Məsələn; iki nəfər şirkət etsə 

və onlardan birinin sərmayəsi digərindən ikiqat artıq olsa, onun 

mənfəət və zərərdən olan payı o birisindən ikiqat artıqdır – istər hər 

ikisi eyni miqdarda işləsinlər, istərsə də biri az işləsin, ya ümumiyyətlə 

işləməsin. 

Məsələ: 1772. Əgər şirkət əqdində hər ikisinin birlikdə, yaxud hər 

ikisinin təklikdə al-ver etməsini, yaxud onlardan təkcə birinin 

(mütəxəssis və məharətli olduğuna görə) müamilə etməsini şərt etsələr, 

gərək qərarlarına əməl etsinlər. 

Məsələ: 1773. Əgər onlardan hansının sərmayə ilə al-ver etməsini 

müəyyənləşdirməsələr, heç biri digərinin icazəsi olmadan o sərmayə ilə 

müamilə edə bilməz. 

Məsələ: 1774. Şirkətin sərmayəsinin ixtiyarı öhdəsinə olan şərik 

gərək şirkətin qərarlarına əməl etsin. Məsələn; əgər onunla nisyə 

almasını və ya nağd satmasını, yaxud malları məxsus yerdən almasını 

qərara alsalar, gərək həmin qərara uyğun əməl etsin. Əgər onunla heç 

bir qərar qoymasalar, gərək elə alver etsin ki, şirkətin zərərinə olmasın, 

müamiləni də adi qaydada yerinə yetirsin. Deməli, əgər misal üçün, 

malın nağd satılması, yaxud şirkətin malını səfərdə özü ilə aparmaması 

adət olsa, gərək o cür əməl etsin. Əgər nisyə verməsi, yaxud malı səfərə 

aparması adət olsa, həmin qaydada əməl etsin. 

Məsələ: 1775. Şirkətin sərmayəsi ilə müamilə edən şərik, onunla 

bağlanan qərarın əksinə olaraq al-ver etsə və şirkətə xəsarət dəysə, 

zamindir. Həmçinin, əgər onunla qərar bağlamamış olsalar və adətin 

əksinə müamilə etsə, zamindir.  

Məsələ: 1776. Şirkətin sərmayəsi ilə müamilə edən şərik əgər ifrat 

etməyib sərmayəni saxlamaqda, səhlənkarlıq etməsə və təsadüfən onun 

bir qismi, yaxud hamısı tələf olsa, zamin deyil. 

Məsələ: 1777. Şirkətin sərmayəsi ilə müamilə edən şərik əgər 

“sərmayə tələf olmuşdur” - desə və şəriət hakiminin yanında and içsə, 

gərək sözü qəbul olunsun. 

Məsələ: 1778. Şirkət “lazım müamilə”lərdəndir və şəriklərdən biri 

təklikdə, birtərəfli olaraq müamiləni poza, yaxud müddət qurtarmazdan 

qabaq (sərmayənin) bölünməsini tələb edə bilməz; yalnız o vaxt edə 

bilər ki, şəriklərin hamısı (şirkətin fəaliyyətini) dayandırmağı və ya 

bölməyi qəbul etsinlər. Əgər şəriklərin hamısı bir-birinin malında 

təsərrüf etməyə dair verdikləri icazədən qayıtsalar, onların heç biri 

şirkətin malında təsərrüf edə bilməzlər. 
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Məsələ: 1779. Əgər şəriklərdən biri ölsə, yaxud dəli, huşsuz, səfeh 

olsa və şəriət hakimi onun öz malında təsərrüf etməsinin qarşısını alsa, 

sair şəriklər şirkətin malında təsərrüf edə bilməzlər. 

Məsələ: 1780. Əgər şərik özü üçün bir şeyi nisyə alsa, zərər və ya 

mənfəəti onun özününküdür. Amma şirkət üçün alsa, bu halda əgər 

nisyə müamilə adətin əksinə olmasa, müamilə səhihdir və başqa şərikin 

icazəsinə ehtiyac yoxdur, malın mənfəət və zərəri hər ikisinə aiddir. 

Məsələ: 1781. Əgər şirkətin sərmayəsi ilə müəyyən bir müamilə 

edib sonradan şirkətin batil olduğunu başa düşsələr, bu halda şəriklərin 

hamısı müamiləni qəbul etsələr, müamilə səhihdir və qazanc və ya 

zərəri onların hamısına aiddir. 
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SÜLHÜN (RAZILAŞMA) HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1782. Sülh budur: insan başqası ilə razılaşsın ki, öz 

malının, yaxud onun mənfəətinin bir miqdarını onun mülkü etsin; 

yaxud tələbindən (alacağından), yaxud haqqından keçsin ki, o da 

əvəzində malının, yaxud onun mənfəətinin bir miqdarını ona həvalə 

etsin və ya tələbindən, yaxud haqqından keçsin. 

Məsələ: 1783. Bir şeyi bir-biri ilə sülh edən iki nəfər gərək baliğ, 

aqil olsunlar (dəli olmasınlar), bir kəs onları (bu işə) məcbur etməsin, 

özlərinin sülh qəsdi olsun, şəriət hakimi onların öz mallarında təsərrüf 

etmələrini qadağan etməmiş olsun. 

Məsələ: 1784. Sülh siğəsinin ərəbcə oxunması lazım (vacib) deyil; 

hətta bir-biri ilə sülh etməsini (razılaşdığını) başa salan hər söz ilə olsa, 

səhihdir. 

Məsələ: 1785. Əgər bir kəs öz tələbini (alacağını) və ya haqqını 

başqasına sülh etmək istəsə, onun (qarşı tərəfin) qəbul etdiyi halda 

səhihdir. 

Məsələ: 1786. Əgər insan öz borcunun miqdarını bilsə, amma borc 

aldığı şəxs (tələbkar) onun miqdarını bilməsə, bu halda borc sahibi öz 

borcunu olduğundan az miqdara sülh etsə, məsələn; ondan 50 tümən 

alacağı olsa və öz alacağını 10 tümənə sülh etsə, artıq miqdar borclu 

şəxsə halal deyil; amma əgər borcunun miqdarını ona deyib razı salsa, 

yaxud (tələbkar) öz borcunun miqdarını bilmiş olduğu təqdirdə də 

həmin miqdarla sülh edəcəkdisə, (halal olur). 

Məsələ: 1787. Əgər çəkiləri mə’lum və bir növdən olan iki şeyi bir-

birinə sülh etmək istəsələr, o halda səhih olar ki, birinin çəkisi 

digərindən çox olmasın. Amma onların çəkisi mə’lum olmasa, hətta 

birinin çəkisinin digərindən artıq olması ehtimalını versələr də, sülh 

səhihdir. 

Məsələ: 1788. Əgər iki nəfərin bir nəfərdən, yaxud iki nəfərin 

başqa iki nəfərdən alacağı olsa və öz alacaqlarını bir-birinə sülh etmək 

istəsələr, bu halda onların alacağı bir növdən və çəkiləri də eyni olsa, 
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məsələn; hər ikisinin 10 “mən” buğda alacağı olsa, onların sülhü 

səhihdir. Həmçinin, əgər onların alacağı şeyin növü bir olmasa da, 

məsələn; birinin 10 “mən” düyü, digərinin isə 12 “mən” buğda alacağı 

olsa, sülhü səhihdir. Amma əgər onların tələbi (alacağı) bir növdən və 

adətən çəki və ya peymanə ilə müamilə olunan şeylərdən olsa, onların 

çəkisi və ya peymanəsi bərabər olmasa, sülh batildir. 

Məsələ: 1789. Əgər bir kəsin başqasından, müəyyən müddətdən 

sonra alacağı olsa, bu halda öz tələbini (alacağını) az miqdarla sülh etsə 

və məqsədi də öz tələbinin müəyyən miqdarını güzəştə gedib qalanını 

nağd almaq olsa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1790. Əgər iki nəfər müəyyən bir şeyi biri-birilə sülh 

etsələr, bir-birinin razılığı ilə sülhü poza bilərlər. Həmçinin, əgər sülh 

əsnasında hər ikisi, yaxud onların biri üçün sülhü pozmaq haqqı 

qoymuş olsalar, o haqqı olan şəxs sülhü poza bilər. 

Məsələ: 1791. Alverin hökmlərində deyildi ki, on bir yerdə 

müamiləni pozmaq olar. O yerlərin hamısında sülhü də pozmaq olar. 

Yalnız iki halda pozmaq olmaz: 1-məclis xiyarı, 2-heyvan xiyarı. Əgər 

sülh tamam olandan sonra tərəflərdən biri peşman olsa, hətta 

(məclisdən) dağılışmamış olsalar da fəsx etmə (pozma) haqqı yoxdur. 

Habelə heyvanı alan şəxsin üç günə qədər heyvanı (sülhünü) fəsx 

etməyə haqqı yoxdur. 

Məsələ: 1792. Əgər sülhü “naqd olmaq” əsasında əncam versələr 

və ya qeyd etməsələr də, sülhün qaydası pulun nağd verilməsi əsasında 

olsa, (bu halda) pulun ödənişində tə’xirə yol versə, (qarşı tərəf) onu 

poza bilər.  

Məsələ: 1793. Əgər bir kəsin sülh ilə aldığı şey eyibli çıxsa, sülhü 

poza bilər. Amma sağlam ilə eyibli mal arasındakı qiymət fərqini ala 

bilməz. 

Məsələ: 1794. Əgər bir kəs öz malını başqası ilə sülh edərək 

onunla, “öləndən sonra səninlə sülh etdiyim şeyi vəqf etməlisən” - deyə 

şərt etsə və o da bu şərti qəbul etsə, gərək şərtə əməl etsin. 
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İCARƏNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1795. Bir şeyi icarəyə verən və onu icarəyə alan şəxslər 

gərək mükəlləf və aqil olsunlar, icarəni öz ixtiyarı ilə yerinə yetirsinlər. 

Həmçinin, gərək öz mallarında təsərrüf etmək haqları da olsun. Deməli, 

öz malını əbəs, lazımsız yerlərə sərf edən səfeh adam bir şeyi icarə etsə, 

yaxud icarəyə versə, səhih deyil. Lakin qəyyumu onu imza (qəbul) etsə, 

eybi yoxdur. 

Məsələ: 1796. İnsan başqasının tərəfindən vəkil olub onun malını 

icarəyə verə bilər. 

Məsələ: 1797. Əgər uşağın vəlisi və ya qəyyumu onun malını 

icarəyə versə, yaxud onun özünü (işləmək üçün) başqasına əcir etsə, 

eybi yoxdur. Əgər onun həddi-buluğa çatmasının bir müddətini icarə 

müddətində qərar versə, uşaq həddi-buluğa çatandan sonra icarənin 

qalan hissəsini poza bilər. Amma əgər uşağın həddi-buluğa çatması 

zamanından bir miqdarını icarə müddəti etmədiyi halda uşağın 

məsləhətinin əksinə olardısa, bu halda icarəni poza bilməz. 

Məsələ: 1798. Qəyyumu olmayan səğir uşağı müctəhidin icazəsi 

olmadan əcir etmək (işə götürmək) olmaz. Əgər bir kəs müctəhid tapa 

bilməsə, bir nəfər adil mö’mindən icazə alıb onu əcir edə bilər. 

Məsələ: 1799. İcarə verən və icarəyə götürənlərin icarə siğəsini 

ərəbcə oxumaları lazım (vacib) deyil. Hətta əgər malın maliki bir kəsə 

“öz mülkümü sənə icarə verdim” və o da “qəbul etdim” - desə, icarə 

səhihdir. Həmçinin, bir söz danışmasalar da, malın sahibi icarə vermək 

qəsdi ilə mülkünü icarəçiyə həvalə etsə, o da icarə etmək məqsədilə 

alsa, icarə səhihdir. 

Məsələ: 1800. Əgər insan icarə siğəsi oxumadan müəyyən işi 

yerinə yetirmək üçün əcir olunmaq istəsə, müamilə tərəfinin razılığı ilə 

o əmələ (işə) başlasa, icarə səhihdir. 

Məsələ: 1801. Danışa bilməyən (lal) bir kəs işarə ilə mülkünü icarə 

verməyi, yaxud icarəni qəbul etməyi başa salsa, səhihdir. 

Məsələ: 1802. Əgər bir kəs ev, mağaza və ya bir otağı icarə edəndə, 

mülkün sahibi onunla təkcə özünün istifadə etməsini şərt etsə, bu halda 
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icarə edən şəxs onu başqasına icarəyə verə bilməz. Amma əgər şərt 

etməsə və işin zahiri də onun şəxsən istifadəsini göstərməmiş olsa, onu 

başqasına icarəyə verə bilər. Bu halda icarə etdiyi qiymətdən artıq 

qiymətə icarə vermək istəsə, gərək onda tə’mir, ağartma kimi müəyyən 

işləri görmüş olsun. 

Məsələ: 1803. Bir şəxs icarəyə götürdüyü ev, mağaza və başqa 

şeyləri başqasına icarəyə verə bilməz. Yalnız o halda icarəyə verə bilər 

ki, icarəyə götürdüyü vaxt belə bir haqq icarəçiyə verilmiş olsun.  

Məsələ: 1804. Mağazanı, evi və ya bir otağı icarəyə götürən və 

bunları başqasına həvalə etməyə haqqı olan bir şəxs onu həmin 

məbləğdən artığına icarəyə verə bilməz. Yalnız o halda (başqasına) 

icarəyə verə bilər ki, onlarda (tə’mir, ağartmaq, palaz-xalça və rəf 

qoymaq kimi) müəyyən bir iş görmüş olsun ki, artıq məbləği onun 

müqabilində qərar vermiş olsun. 

Məsələ: 1805. Əgər fəhlə və ya qulluqçu özünü bir şəxsə xidmət 

etmək və ya işləmək üçün icarəyə versə, o şəxs onları başqa bir adama 

xidmətçiliyə və ya icarəyə verə bilməz. Yalnız o halda icarə verə bilər 

ki, kalamının və ya əməlinin zahirindən icarəyə götürənin bu barədə 

azad olması başa düşülsün. Bu halda onu, həmin məbləğdən artığına 

həvalə edə bilməz. 

Məsələ: 1806. Əgər evi, yaxud mağazanı, misal üçün, ili 100 min 

tümənə icarə edib yarısından özü istifadə etsə, gərək istifadə etmədiyi 

yarısını 100 min tüməndən az qiymətə icarəyə versin. Amma əgər o biri 

yarısını 100 min tümənə və ya ondan artıq qiymətə icarə vermək istəsə, 

gərək onda tə’mir kimi müəyyən bir iş görmüş olsun, yaxud icarə etdiyi 

şeydən (məsələn puldan) başqa şeyə (məsələn bir mala) icarə versin. 

İCARƏNİN ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 1807. İcarəyə verilən malın bir neçə şərti var: 

1-Müəyyən olsun; deməli əgər “öz evlərimdən birini icarəyə 

verdim” - desə, səhih deyil. 

2-İcarə alan şəxs onu görsün, yaxud malı icarəyə verən şəxs onun 

xüsusiyyətlərini elə bəyan etsin ki, tamamilə mə’lum olsun; 

3-Ondan istifadə edilməsi mümkün olsun; deməli, insanın öz 

ixtiyarında olmayan maşınını icarəyə verməsi batildir. Amma əgər 

icarəyə götürən adam onu tapmağa qadir olsa, (bu halda batil olmaz). 

4-O mal istifadə edilməklə aradan getməsin; deməli, çörək, meyvə 

və sair yeyinti məhsullarını icarəyə vermək səhih deyil. 
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5-Maldan icarə verildiyi istiqamətdə istifadə etmək mümkün olsun; 

deməli, torpaq əkinçilik üçün icarəyə verilsə, amma yağış suyu kifayət 

etməsə və çay suyundan suvarıla bilməsə, səhih deyil. 

6-İcarəyə verilən şey şəxsin öz malı olsun; əgər başqasının malını 

icarəyə versə, sahibi razılıq verdiyi halda səhih olar. 

Məsələ: 1808. Ağacın, meyvələrindən istifadə olunsun deyə, 

icarəyə verilməsinin eybi yoxdur.  

Məsələ: 1809. Qadın, öz südündən istifadə olunmaq üçün əcir 

tutula bilər. Öz ərindən də icazə alması lazım (vacib) deyil. Lakin süd 

vermək vasitəsilə ərinin haqqı aradan gedərsə, onun icazəsi olmadan 

əcir oluna bilməz. 

Məsələ: 1810. Malın icarəyə verildiyi istifadənin dörd şərti vardır: 

1-Halal olsun; deməli şərab satmaq, yaxud şərab saxlamaq üçün 

mağazanı, şərab daşımaq üçün avtomobili icarəyə vermək batildir. 

2-O istifadə üçün pul vermək camaatın nəzərində əbəs və mə’nasız 

olmasın; 

3-Əgər icarəyə verdiyi şeydən bir neçə cəhətdə istifadə etmək 

mümkün olsa, icarəyə alan şəxsin edəcəyi istifadəni gərək müəyyən 

etsinlər, məsələn; həm minik, həm də yük daşımaq üçün istifadə olunan 

heyvanı icarəyə versə, icarə vaxtı icarəçinin minik kimi, yoxsa yük 

daşımaq, yaxud da bütün istifadələri edəcəyini müəyyən etməlidir. 

4-İstifadənin müddəti müəyyən olmalıdır; məsələn; evi bir illik 

şəmsi tarixlə icarəyə vermiş olsun. 

Məsələ: 1811. Əgər icarə müddətinin əvvəlini tə’yin etməsələr, 

onda onun əvvəli icarə siğəsi oxunandan, yaxud razılaşma hasil 

olandan sonradır. 

Məsələ: 1812. Əgər bir evi, məsələn; bir il icarəyə verib əvvəlini 

siğə oxunandan bir ay sonra qərarlaşsalar, hətta siğə oxunan vaxt ev 

başqasının icarəsində olsa da, icarə səhihdir. 

Məsələ: 1813. Əgər icarə müddətini tə’yin etməsələr və “hər vaxt 

evdə otursan, hər ayın icarəsi 1000 tüməndir” - desələr, icarə səhih 

deyildir. 

Məsələ: 1814. Əgər icarə edənə “evi bir ayı 1000 tümənə sənə icarə 

verirəm, nə qədər artıq qalsan, həmin qiymətədir” - desələr, icarə 

birinci ayda səhihdir. Lakin əgər “hər ay min tümənədir” – deyib onun 

əvvəl və axırını müəyyənləşdirməsə, icarə hətta birinci ay üçün də 

batildir. 
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Məsələ: 1815. İnsanın nə qədər qalacağı mə’lum olmayan otel və 

müsafirxanalarda, əgər, məsələn; gecəsi 100 tümən verməyi qərara 

alsalar və ev sahibi də razı olsa, o evdən istifadə etməyin eybi yoxdur. 

Amma icarə müddətini tə’yin etmədikləri üçün, icarə səhih deyildir və 

ev sahibi hər vaxt istəsə, onları çıxarda bilər. Amma əgər (qalacaqları) 

gecələrin sayını mə’lum etsələr, müddətin axırına qədər qalmağa haqqı 

vardır. 

İCARƏNİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 1816. İcarə alan şəxsin icarə haqqı olaraq verəcəyi mal 

mə’lum olmalıdır.  

Məsələ: 1817. Əgər müəyyən qədər torpaq sahəsini buğda və ya 

arpa əkmək üçün icarəyə verib icarə haqqını da həmin torpağın buğda, 

arpa və ya digər məhsulundan verməsini şərt etsələr, icarə səhih deyil. 

Məsələ: 1818. Bir şeyi icarəyə verən kəs nə qədər ki, onu təhvil 

verməyib, icarə haqqını tələb edə bilməz. Həmçinin, əgər müəyyən bir 

işi yerinə yetirmək üçün əcir olubsa, o işi yerinə yetirməzdən qabaq 

muzdunu tələb etməyə haqqı yoxdur; yalnız o halda haqqı var ki, 

camaatın adəti (bunun) əskinə olmuş olsun. 

Məsələ: 1819. Əgər icarəyə verdiyi şeyi təhvil versə, hətta icarəyə 

alan təhvil almasa və ya təhvil alıb icarə müddətinin axırına kimi 

istifadə etməsə də, gərək onun icarə haqqını versin. 

Məsələ: 1820. Əgər insan müəyyən bir gündə hər hansı bir işi 

görmək üçün əcir olunsa və o gündə həmin işi yerinə yetirmək üçün 

hazır olsa, əcir edən şəxs onun işinin müqəddimə işlərini hazırlamasa, 

gərək onun haqqını versin. 

Məsələ: 1821. İcarə müddətinin vaxtı qurtarandan sonra icarənin 

batil olduğu mə’lum olarsa, gərək icarəyə götürən şəxs icarə haqqını, 

adi miqdarda mülk sahibinə versin. Məsələn; əgər evi bir il müddətində 

yüz min tümənə icarəyə götürsə və sonradan icarənin batil olduğu 

mə’lum olsa, bu halda, evin icarəsi adətən əlli min tümən olarsa, gərək 

elə o qədəri versin; əgər iki yüz min tümən olarsa, yenə də iki yüz min 

tümən verməlidir. Həmçinin, icarə müddətindən bir qədər keçdikdən 

sonra icarənin batil olduğu mə’lum olarsa, gərək o müddətin icarəsini 

adi qiymətlə (hesablayıb) mülk sahibinə versin. 

Məsələ: 1822. Əgər icarəyə götürdüyü şey tələf olub aradan getsə, 

bu halda onun saxlanmasında səhlənkarlıq etməyibsə və ondan istifadə 

etməkdə həddi keçməyibsə, zamin deyildir. 
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Məsələ: 1823. Əgər sənətkar (usta) götürdüyü şeyi xarab etsə, 

zamindir. 

Məsələ: 1824. Əgər qəssab heyvanın başını kəsib haram etsə – istər 

muzd almış olsun, istərsə də – ehtiyata görə – pulsuz kəsmiş olsun, 

gərək pulunu sahibinə versin. 

Məsələ: 1825. Əgər bir heyvanı icarəyə götürsə və nə qədər 

yükləyəcəyini müəyyənləşdirsə, bu halda ondan artıq yükləsə və 

heyvan ölsə, yaxud eyibli olsa, zamindir. Həmçinin, əgər yükün 

miqdarını müəyyənləşdirməsələr də, (icarə edən) adi miqdardan çox 

yükləsə və heyvan tələf olsa, yaxud eyibli olsa, zamindir. 

Məsələ: 1826. Əgər bir heyvanı, sınan şeyləri daşımaq üçün icarəyə 

versə, bu halda həmin heyvan sürüşsə, yaxud hürküb yükdəkiləri 

sındırsa, o heyvanın sahibi zamin deyil. Amma (heyvanın sahibi 

tərəfindən) vurmaq və sair kimi səbəblərlə yerə yıxılsa və yükündə 

olanları sındırsa, (sahibi) zamindir. Avtomobil də; əgər aşsa və mal 

tələf olsa, sürücü səhlənkarlıq (laqeydlik) etməsə, zamin deyildir. 

Məsələ: 1827. Əgər dəllək uşağı kəsəndə ona müəyyən zərər dəysə, 

yaxud ölsə, bu halda adi qaydadan artıq kəsibsə, zamindir. Əgər adi 

qaydadan artıq kəsməyibsə, zamin deyil.  

Məsələ: 1828. Əgər həkim öz əli ilə xəstəyə dərman versə, yaxud 

xəstənin xəstəliyini və dərmanını ona desə, xəstə də dərmanı qəbul etsə, 

bu halda həkim müalicədə xəta etsə və xəstəyə zərər dəysə, yaxud ölsə, 

həkim zamindir. Amma əgər (müalicə məqamında deyil, sadəcə) “filan 

dərmanın filan xəstəliyə faydası var” - desə və həmin dərmanı qəbul 

etmək nəticəsində xəstəyə zərər dəysə və ya ölsə, həkim zamin deyil. 

Məsələ: 1829. Əgər həkim, xəstəyə və ya onun qəyyumuna 

“xəstəyə zərər dəysə, mən zamin deyiləm” - desə, bu halda lazımi qədər 

diqqət və ehtiyat etsə və xəstəyə də zərər dəysə, yaxud ölsə, həkim 

zamin deyil. 

Məsələ: 1830. Bir şeyi icarə alan və icarəyə verən kəs qarşılıqlı 

razılıq əsasında müamiləni poza bilərlər. Habelə, icarədə hər ikisinin, 

yaxud birinin müamiləni pozmaq haqqının olmasını şərt etsələr, bu 

qərara müvafiq olaraq icarəni poza bilərlər. 

Məsələ: 1831. Əgər malı icarəyə verən, yaxud icarəyə alan zərər 

etdiyini başa düşsə, bu halda siğəni oxuyan vaxt zərərə düşməsinə 

diqqət yetirməmiş olsalar, icarəni poza bilərlər. Amma əgər icarə 

siğəsində, hətta zərər etdikləri halda belə, icarəni pozmaq haqları 

olmayacaqlarını şərt etsələr, icarəni poza bilməzlər. 
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Məsələ: 1832. Müəyyən şeyi icarəyə verib (amma) təhvil 

verməzdən qabaq bir kəs onu qəsb etsə, icarə alan şəxs icarəni pozaraq, 

mülk sahibinə verdiyi şeyləri geri ala bilər, yaxud icarəni pozmadan 

qəsb edənin ixtiyarında olan müddətdəki icarə haqqını adi qaydada 

qəsb edəndən ala bilər. Deməli, əgər bir heyvanı ayı 1000 tümənə 

icarəyə alsa və başqası da o şəxsdən 10 gün müddətində qəsb etsə, adi 

icarənin də 10 günlük qiyməti 300 tümən olsa, o, 300 tüməni qəsb 

edəndən ala bilər. 

Məsələ: 1833. Əgər icarə etdiyi şeyi təhvil alandan sonra bir kəs 

onu qəsb etsə, icarəni poza bilməz, təkcə o şeyin adi kirayə haqqını 

qəsb edəndən almağa haqqı var. 

Məsələ: 1834. Əgər icarənin müddəti tamam olmamışdan qabaq 

mülkü icarəyə verdiyi şəxsə satsa, icarə pozulmur. İcarə alan şəxs gərək 

icarə haqqını satıcıya versin. Başqasına da satsa, hökm eynidir. 

Məsələ: 1835. Əgər icarə müddəti başlamamışdan qabaq mülk 

ümumiyyətlə istifadə oluna bilməyəcəyi, yaxud şərt etdikləri kimi 

istifadəyə qabiliyyəti olmayan tərzdə xarab olsa, icarə batil olur, icarə 

edənin mülk sahibinə verdiyi pul ona qayıdır. Hətta əgər azacıq 

miqdarda istifadə edə bilərsə, yenə də icarəni poza bilər. 

Məsələ: 1836. Əgər müəyyən bir mülkü icarə etsə və icarə 

vaxtından bir müddət keçəndən sonra ümumiyyətlə istifadə oluna 

bilməyən, yaxud şərt etdikləri kimi istifadə edilə bilməyən tərzdə xarab 

olsa, müddətin qalan hissəsinin icarəsi batil olur. Əgər azacıq da 

istifadə edə bilsə, icarənin qalan müddətini poza bilər. 

Məsələ: 1837. Əgər misal üçün, iki otağı olan bir evi icarəyə 

verdikdən sonra bir otağı xarab olsa, bu halda onu dərhal düzəltsə və 

camaatın nəzərində onun istifadəsindən heç nə əldən çıxmamış sayılsa, 

icarə batil olmur, icarə edən şəxs də icarəni poza bilməz. Amma əgər 

onun yenidən tikilməsi (tə’mir edilməsi) uzun çəksə və nəticədə icarə 

edənin istifadəsinin bir miqdarı aradan getsə, həmin miqdarın icarəsi 

batil olur və icarəyə alan şəxs qalan müddətin icarəsini poza bilər. 

Məsələ: 1838. Əgər icarə verən və ya icarə alan ölsə, icarə batil 

olmur. Amma əgər ev, icarə verənin öz malı olmasa, məsələn; başqası 

sağ olduğu müddətdə evin mənfəətinin onun (icarəyə götürənin) 

olmasını vəsiyyət etmiş olsa, bu halda o evi icarəyə versə və icarə 

müddəti tamam olmamışdan qabaq ölsə, öldüyü vaxtdan e’tibarən icarə 

batil olur. 
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Məsələ: 1839. Əgər sahibkar bənnanı, onun üçün fəhlə tutmağa 

vəkil etsə, bu halda bənna, fəhləyə sahibkardan aldığı miqdardan az 

versə, özünə götürdüyü artıq hissə haramdır, gərək onu sahibkara 

versin. Əgər evin tikintisini qurtarmaq üçün əcir olsa və özü üçün, 

şəxsən tikmək, yaxud başqasına vermək ixtiyarı qoysa, bu halda əcir 

olunduğu miqdardan azını başqasına versə, artıq miqdar ona haramdır; 

amma əgər icarə ilə əlaqədar müəyyən qədər işləmiş olsun, yaxud 

(sonradan) işləsin, yaxud tikinti materiallarına nəzarət və ya 

hazırlanması işini öhdəsinə alsa, bu halda artıq aldığı miqdar ona halal 

olar. 

Məsələ: 1840. Əgər rəngsazla, parçanı mavi rənglə rəngləməsini 

qərara alsalar və o, başqa rənglə rəngləsə, bir şey almağa haqqı yoxdur. 
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CÜALƏNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1841. Cüalə budur ki, insan onun üçün görülən işin 

müqabilində müəyyən bir şey verəcəyini qərar qoysun. Məsələn; “hər 

kəs mənim itiyimi tapsa, min tümən verəcəyəm” - desin. Bu qərarı 

qoyan şəxs “cail”, işi görən şəxs isə “amil” adlanır. Cüalə ilə, bir kəsin 

müəyyən iş üçün əcir olunması arasındakı fərq budur ki, icarədə siğə 

oxunandan sonra əcir olunan şəxs gərək əməli yerinə yetirsin, onu əcir 

edən şəxs də muzdunu (əmək haqqını) ona borclu olur. Amma cüalədə 

amil işə başlamaya, əməl etməyə bilər və nə qədər ki, əməli yerinə 

yetirməyib, cail (ona) borclu deyil. 

Məsələ: 1842. Cail gərək baliğ və aqil olsun, qəsd və ixtiyar 

üzündən qərar qoysun və şər’ən öz malında təsərrüf edə bilsin. Deməli, 

öz malını əbəs və bihudə yerlərə sərf edən səfeh adamın, yaxud öz 

malından istifadə etməsi qadağan olunan şəxsin cüaləsi səhih deyildir.  

Məsələ: 1843. Cailin yerinə yetirilməsini istədiyi iş gərək haram 

olmasın, habelə gərək ona üqəlai (aqillərin nəzərində yerli olan) bir 

məqsədə aid olsun. Deməli, “hər kəs şərab içsə, yaxud gecə qaranlıq bir 

yerə getsə, 1000 tümən verəcəyəm” - desə, cüalə səhih deyildir. 

Məsələ: 1844. Əgər verməyi qərara aldığı malı müəyyən etsə, 

məsələn; “hər kəs mənim maşınımı tapsa, bu buğdanı ona verəcəyəm” - 

desə, o buğdanın hara buğdası, qiymətinin nə qədər olduğunu deməsi 

lazım (vacib) deyil. Amma əgər malı müəyyən etməsə, məsələn; “hər 

kəs mənim maşınımı tapsa, 10 “mən” buğda verəcəyəm” - desə, ehtiyat 

budur ki, onun xüsusiyyətlərini müəyyən etsin. 

Məsələ: 1845. Əgər cail, iş üçün müəyyən bir muzd tə’yin etməsə, 

məsələn; “hər kəs mənim uşağımı tapsa, ona pul verəcəyəm” - deyib, 

miqdarını tə’yin etməsə, bu halda bir kəs o işi yerinə yetirsə, o işin 

camaat arasında dəyəri qədər həmin şəxsə muzd verməlidir. Amma 

əgər onun sözünün zahiri mə’nası, ondan azı nəzərdə tutduğunu 

göstərsə, bu hal istisna olunur. 
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Məsələ: 1846. Əgər amil qərar qoymazdan əvvəl bir işi görmüş 

olsa, yaxud qərardan sonra pul götürməmək məqsədilə bu işi görsə, 

muzd almağa haqqı yoxdur. 

Məsələ: 1847. Amil işə başlamazdan əvvəl, amil və cail cüaləni 

poza bilərlər. 

Məsələ: 1848. Amil işə başlayandan sonra cail cüaləni pozmaq 

istəsə, işkalı yoxdur, amma gərək əncam vermiş olduğu miqdar əmək 

haqqını ona versin. 

Məsələ: 1849. Amil başladığı işi yarımçıq qoya bilər. Amma əgər o 

işi tamamlamaması cailə zərər vurmağa səbəb olacaqsa, gərək onu axıra 

çatdırsın. Məsələn; əgər bir şəxs “hər kəs mənim gözümdə cərrahiyyə 

əməli etsə, filan qədər pul verəcəyəm” - desə və cərrah həkim də 

əməliyyata başlasa, bu halda əməli tamam etməyəcəyi təqdirdə gözü 

eyibli olacaqsa, gərək onu axıra çatdırsın. Əgər natamam qoysa, caildən 

bir şey almağa haqqı yoxdur, əməlin natamam olmasından yaranan 

eybə də zamindir. 

Məsələ: 1850. Əgər amil işi yarımçıq qoysa, bu halda o iş itmiş atın 

tapılması kimi, axıra çatdırılmayınca cail üçün faydası olmayan 

işlərdən olsa, amil heç nəyi tələb edə bilməz; həmçinin, əgər cail 

muzdu, işi qurtarmaq üçün qərara alsa, məsələn; “hər kəs mənim 

paltarımı tiksə, min tümən verəcəyəm” - desə də, hökm eynidir. 
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MÜZARİBƏNİN HÖKMLƏRİ 

Əgər bir şəxs başqasının ixtiyarına müəyyən qədər sərmayə (pul) 

versə ki, o mal ilə ticarət etsin və əldə olunan qazanc onların arasında 

müəyyən olunmuş nisbətdə bölünsün, belə müqaviləyə “müzaribə” 

deyilir. Həqiqətdə müzaribə, sərmayə ilə iş arasında olan bir növ 

şirkətdir (şərik olmaqdır). Sərmayənin sahibinə “malik”, digərinə isə 

“amil” deyilir. 

Müzaribənin riba (sələm, faiz) ilə aydın fərqləri vardır ki, aşağıda 

onların bə’zilərinə işarə edirik: 

1. Əgər müzaribə ziyanlı olsa, ziyan amilə deyil, sərmayəyə 

yönəlir. (Yalnız o hallar istisnadır ki, amil səhlənkarlıq etmiş olsun.) 

Halbuki ribada zərər sərmayə sahibinə deyil, borc alan şəxsə dəyir. 

2. Əgər müzaribədə qazanc hasil olmasa, malikin qazanc tələb 

etməyə haqqı yoxdur, halbuki, ribada borc alan adam hər müddətdə 

müəyyən məbləği pul aldığı adama verməlidir – istər qazanc hasil 

olsun, istərsə də hasil olmasın.  

3. Müzaribədə qazanc müəyyən bir nisbətdə bölünür, məsələn, 

deyilir ki, qazancın yarısı malikin olsun, digər yarısı isə amilin. Habelə, 

yarının miqdarı da müəyyən deyildir. Halbuki, ribada bu miqdar 

müəyyən olunur, məsələn, “hər ayda hər min tümənin müqabilində 

iyirmi tümən verməlisən” deyilir.  

4. Müzaribədə amil mütləq işləməlidir, sərmayəni dondurmağa 

haqqı yoxdur. Halbuki, ribada borc alan şəxsin borc verən şəxs 

qarşısında hər ay müəyyən məbləğdə pulu borc aldığı adama təhvil 

verməkdən başqa (pulu dövriyyəyə buraxmaqla əlaqədar) heç bir 

məs’uliyyəti yoxdur. 

5. Müzaribədə sərmayə amilin əlində malik tərəfindən olan bir 

əmanətdir, halbuki, ribada borc ilə əlaqədar ürf (el qayda-qanunu) 

nəzərindən borc verənin deyil, borcu alanın mülkiyyətidir.  

İslam dini aydın zərər və xəsarətləri olan sələmçiliyin qarşısını 

almaq üçün müzaribə əqdini qanuni etmişdir. 

Məsələ: 1851. Müzaribə əqdi müddət təyin edilmədən səhih 

deyildir və gərək onun üçün müzaribə əqdində müddət tə’yin edilsin. 
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Məsələ: 1852. Müzaribə əqdi müddət ərzində lazım əqddir və amil 

və malikdən heç biri təklikdə əqdi poza bilməzlər, yalnız hər ikisinin 

əqdi pozmağa dair razılığı olan halda poza bilərlər. 

Məsələ: 1853. Əgər tərəflərdən biri (əqd) əsnasında özü üçün fəsx 

etmə (əqdi pozma) haqqı qoymuş olsa, müamiləni poza bilər.  

Məsələ: 1854. Sərmayə gərək pul şəklində müəyyən (konkret) 

olsun. Bu barədə sikkəli pulla hazırkı əsginaslar kimi sikkəsiz pul 

arasında heç bir fərq yoxdur.  

Məsələ: 1855. Əgər bir kəsin başqasından alacağı olsa, onu 

sərmayə kimi tə’yin edə bilməz ki, borclu şəxs onunla ticarət etmiş 

olsun; əksinə, öz borcunu alandan sonra onu sərmayə ünvanı ilə qarşı 

tərəfin ixtiyarına verməlidir. 

Məsələ: 1856. Əgər sərmayə ilə ticarət edəndə səfərə ehtiyac 

duyulsa, səfər xərcləri malikindir; yalnız müqavilədə amilin öhdəsinə 

qoyulan hal istisna olunur. 

Məsələ: 1857. Amil öz səfərində gərək imkan daxilində qənaət 

etsin və sərmayəni ticarətlə əlaqəsi olmayan yerlərdə xərcləməkdən 

çəkinsin. 

Məsələ: 1858. Əgər müzaribə əqdində müəyyən (konkret) bir malla 

ticarət edilməsi qərara alınsa, məsələn, amilin sərmayə ilə xalça alver 

etməsini qərara alsalar, bu halda amilin başqa şeylər almaq üçün 

sərmayədən istifadə etməyə haqqı yoxdur.  

Məsələ: 1859. Əgər müqavilədə müamilələrin nağd olaraq əncam 

verilməsi şərt edilsə, amil malları nisyə satmamalıdır. 

Məsələ: 1860. Müqavilədə xüsusi bir əmtəə ilə ticarət olunması 

zikr olunsa, amma o, sərmayənin vasitəsi ilə digər bir əmtəə alıb satsa, 

bu halda qazanc hasil olsa və malik müamiləni qəbul etsə, qazanc 

onların arasında müəyyən olunmuş nisbətlə bölünəcəkdir. Əgər zərərə 

düşsə, zərəri amil ödəməlidir. 

Məsələ: 1861. Əgər amil müəyyən olunmuş vaxtdan öncə ölsə, 

müzaribə əqdi batil olur (qüvvədən düşür), çünki amil vəkildən başqa 

bir şey deyildi və vəkilin ölümü ilə vəkalət də sona çatıb aradan gedir. 

Amma əgər malik ölsə, (əqdi pozmaq) ixtiyarı varislərindir: əgər 

istəsələr, müzaribə davam edir, istəməsələr onu poza bilərlər. 

Məsələ: 1862. Adətən, ticarət qazanc və ziyanla birgə olur. Zərər 

sərmayədən deyil, qazancdan çıxılır. 

Məsələ: 1863. Əgər müzaribə malının bir miqdarı amilin 

səhlənkarlığı olmadan, misal üçün, təbii bəlalar və ya oğurluq 
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nəticəsində tələf olub aradan getsə, belə zərər qazancla bərpa edilmir, 

əksinə sərmayənin əslinə aiddir. 

Məsələ: 1864. Əgər müzaribə əqdi şər’i qanunlar baxımından fasid 

(batil) olsa və malik də amilin şəriətə müvafiq olan işlərini qəbul etsə, 

hasil (qazanc) malikə məxsusdur, amil üçün də ücrətul-misl (camaat 

arasında bu işi əncam verənin əmək haqqı) verilir. Bu şərtlə ki, 

müzaribə əqdinin batil olmasına dair cahil olmuş olsun. 

Məsələ: 1865. Əgər amil, malikin icazə verdiyi hüdudlardan 

kənarda ticarət etsə, məsələn, nağd yerinə nisyə satsa və ya adi 

qiymətdən ucuz satsa, bu halda malik bu müamiləni qəbul etsə, səhihdir 

və qazanc ikisinin arasında bölünəcəkdir. Bu məsələnin öncəki məsələ 

ilə olan fərqi də aydındır. 

Məsələ: 1866. Bankların ayrı-ayrı şəxslərin pulu ilə əncam verdiyi 

müzaribədə şər’i cəhətlərə (şəraitlərə) riayət olunsa və sadəcə kağız 

üzərində olan suri bir məsələ olmasa, səhihdir və ondan hasil olan 

qazanc da qanunidir (şər’ən halaldır). 

Məsələ: 1867. Müzaribənin səhihliyində əqd siğəsi (oxunması) 

lazım (vacib) deyildir, əksinə, “muatat” şəklində (məqsədini göstərən iş 

və əməl vasitəsi ilə) də səhihdir. 

Məsələ: 1868. Amil, bir tərəfli olaraq, malikin icazəsi olmadan 

vəkil tuta və əcir (işçi) götürə bilməz; yalnız o halda edə bilər ki, işinin 

təbiəti bu işləri tələb etmiş olsun. 

Məsələ: 1869. Əgər işə başlamazdan əvvəl və ya iş əsnasında 

sərmayənin hamısı tələf olsa, müzaribə öz-özünə fəsx olur (qüvvədən 

düşüb pozulur). 

Məsələ: 1870. Əgər malik və amil arasında, ticarətin qazanc və ya 

zərəri barəsində ixtilaf yaransa, amilin sözü and içməklə yanaşı irəlidir 

– malikin öz iddiasına dair şahidi olan hallardan başqa.  
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MÜZARİƏNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1871. Müzariə budur ki, yerin (torpağın) sahibi onu 

əkinçinin ixtiyarında qoyur ki, o da onda əkinçilik etsin və məhsulun bir 

miqdarını torpaq sahibinə versin. 

Məsələ: 1872. Müzariənin bir neçə şərti var: 

1-Yerin sahibi və əkinçi – hər ikisi mükəlləf (həddi-buluğa çatmış) 

və aqil olsunlar, qəsd və ixtiyar üzündən müzariəni yerinə yetirsinlər; 

həmçinin səfeh olmasınlar, şəriət hakiminin hökmü ilə müamilə 

etmələri qadağan edilməsin; 

2-Həmin yerdən əldə olan məhsul təkcə birinə məxsus olmasın; 

3-Hər birinin payı müşa’ şəklində (hər bir hissədə müştərək) olsun; 

məsələn; məhsulun yarısı, üçdə biri və bu kimi). Deməli, əgər yerin bir 

hissəsinin məhsulunun birinə, başqa hissəsinin məhsulunun isə digərinə 

məxsus olmasını qərara alsalar, müzariə səhih deyil. Həmçinin, gərək 

tə’yin olunmuş olsun. Əgər malik “bu yerdə əkinçilik et, mənə də nə 

istəsən ver” - desə, müzariə səhih deyil. 

4-Yerin əkinçinin ixtiyarında olacağı müddəti müəyyən etsinlər; Bu 

müddət o qədər olmalıdır ki, məhsulun əldə olunması mümkün olsun. 

5-Yer əkin üçün qabiliyyəti (yararlı) olsun; Əgər onda əkin 

mümkün olmasa da, amma müəyyən işlər gördükdən sonra əkin üçün 

yararlı olsa, müzariə səhihdir. 

6-Adətən bir növ məhsul əkilən məntəqədə olsalar, bu halda onun 

adını deməsələr də, həmin əkin nəzərdə tutulur. Əgər bir neçə şey 

əkilirsə, əkmək istədikləri şeyin növünü müəyyən etməlidirlər. Amma 

əgər (xüsusi bir şeyin əkilməsi) adət olsa, həmin qaydada əməl 

etməlidirlər. 

7-Yerin sahibi verəcəyi torpaq sahəsini müəyyən etsin; Deməli əgər 

bir-biri ilə fərqlənən bir neçə torpaq sahəsi olsa və əkinçiyə “bunların 

birində əkin ək” – deyib, onu müəyyən etməsə, müzariə batildir. 
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8-Hər birinin öhdəsində olan xərclər gərək müəyyən edilsin. Amma 

əgər hər birinin çəkəcəyi xərc mə’lum olsa, onu müəyyən etmələri 

lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 1873. Əgər yerin sahibi əkinçi ilə, məhsulun müəyyən 

miqdarının onun üçün olmasını, yerdə qalanlarını isə öz aralarında 

bölməyi qərara alsa, bu halda o miqdar götürüləndən sonra bir şey 

qalacağını bilsələr, müzariə səhihdir. 

Məsələ: 1874. Əgər müzariənin müddəti qurtarsa, ancaq məhsul ələ 

gəlməsə, bu halda əkinçinin səhlənkarlığı ucbatından olsa, malik 

əkinçini vadar edə bilər ki, əkini biçsin. Amma əgər ilin tə’xirə 

düşməsinə görə olsa, gərək malik məhsul yetişənə qədər gözləsin. Əgər 

buna görə (yerin sahibi) zərərə düşsə, əkinçi gərək yerin icarə haqqını 

ödəsin. 

Məsələ: 1875 Əgər müəyyən bir hadisə səbəbi ilə o sahədə əkin 

mümkün olmasa, məsələn; yerin suyu kəsilsə, bu halda əkinin müəyyən 

miqdarı əldə olubsa, hətta heyvanlara verilə biləcək ot da olsa, o miqdar 

qərara uyğun olaraq hər ikisinin malıdır. Qalan hissədə isə müzariə 

batildir.  

Məsələ: 1876. Əgər əkinçi bir şey əkməsə, bu halda torpaq onun 

ixtiyarında olubsa və malik onda heç bir təsərrüf etməmişdirsə, gərək o 

müddətin icarəsini adi qaydada malikə versin və əkin əkməmək səbəbi 

ilə o yerə dəyən xəsarəti ödəsin. 

Məsələ: 1877. Əgər malik və əkinçi siğə oxumuş olsalar, bir-birinin 

razılığı olmadan müzariəni poza bilməzlər. Həmçinin, əgər malik 

müzariə qəsdi ilə torpağını bir kəsə həvalə etsə, o da həmin qəsdlə 

qəbul etsə, hökm eynidir. Amma siğəni oxuyan vaxt hər ikisinin və ya 

onlardan birinin müamiləni pozmaq haqqı olmasını şərt etsələr, 

qoyduqları qərara uyğun olaraq müamiləni poza bilərlər. 

Məsələ: 1878. Əgər müzariə qərarından sonra malik, yaxud əkinçi 

ölsə, müzariə pozulmur, varisləri onların yerinə keçir. Amma əgər 

əkinçi ölsə və əvvəlcədən də şəxsən özünün əkin işlərini yerinə 

yetirməsini şərt etsələr, (bu halda) müzariə pozulur. Əgər əkin cücərmiş 

olsa, əkinçinin payı vərəsələrinə keçir. Yox, əgər zahir olmamışdırsa, 

bu halda əkini biçmək vərəsələrə zərər vurarsa, gərək malik biçin vaxtı 

çatana qədər gözləsin. Əkinçinin ölümündən sonra əkin üçün çəkilən 

xərclər səhmlərə mütənasib olaraq bölünməlidir. 

Məsələ: 1879. Əgər əkindən sonra müzariənin batil olduğunu başa 

düşsələr, bu halda toxum malikin öz malıdırsa, əldə olunan məhsul da 

onundur və gərək əkinçinin muzdunu (əmək haqqını) və çəkdiyi 
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xərcləri ona versin. Əgər toxum əkinçinin imişsə, əkin də onun olur və 

gərək yerin icarə haqqını və malikin çəkdiyi xərcləri ona versin. 

Məsələ: 1880. Əgər toxum əkinçinin olsa və əkindən sonra 

müzariənin batil olduğu mə’lum olsa, bu halda malik və əkinçi əkinin 

muzdla, yaxud muzdsuz o yerdə qalmasına razı olsalar, eybi yoxdur. 

Əks halda (malik razı olmasa), gərək malik məhsulun biçildiyi vaxta 

qədər gözləsin. Əkinçi də gərək yerin icarə haqqını versin, yerə xəsarət 

də dəymiş olsa, ödəsin. 

Məsələ: 1881. Əgər məhsul yığılandan, müzariə vaxtı tamam 

olandan sonra əkilən şeyin kökləri torpaqda qalıb sonrakı ildə yenə 

məhsul versə, bu halda malik və əkinçi əkin fikrindən dönməmiş 

olsalar, ikinci ilin məhsulunu da gərək birinci ildə olduğu kimi 

bölsünlər. 
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MUSAQAT 

Məsələ: 1882. Əgər bir kəs özünün meyvə ağaclarını, becərib su 

vermək və müqabilində bağın meyvəsindən müəyyən pay almaqla 

başqasına versə, bu müamiləyə “musaqat” deyilir. 

Məsələ: 1883. Musaqat müamiləsi söyüd, çinar kimi bar verməyən 

ağaclarda səhih deyil. Amma yarpaqlarından istifadə olunan həna 

ağacında, yaxud gülündən istifadə olunan ağaclarda eybi yoxdur. 

Məsələ: 1884. Musaqat müamiləsində siğə oxunması lazım (vacib) 

deyil. Hətta əgər ağacın sahibi onu, musaqat qəsdi ilə həvalə etsə və 

işləyən şəxs həmin qəsdlə təhvil alsa, müamilə səhihdir. 

MUSAQATIN ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 1885. Musaqatın bir neçə şərti vardır: 

1-Malik və ağacları becərməyi öhdəsinə alan şəxs gərək mükəlləf 

və aqil olsunlar,  

2-Bir kəs onları (bu işə) məcbur etməsin. Habelə, səfeh olmasınlar 

və şəriət hakimi onların öz mallarında təsərrüf etməsini qadağan 

etməmiş olsun.  

3-Musaqatın müddəti mə’lum olmalıdır. Əgər onun əvvəlini tə’yin 

edib, axırını da həmin ilin meyvələri yetişən vaxt götürsələr, səhihdir. 

4-Gərək hər birinin payı məhsulun yarısı, üçdə biri və bu kimi 

olsun. Əgər, məsələn meyvənin yüz “mən”inin malikin, qalanlarının isə 

işləyən kəsin olmasını qərara alsalar, müamilə batildir. 

5-Gərək musaqat müamiləsinin qərarını meyvənin zahir 

olmasından əvvəl qoysunlar. Əgər meyvə zahir olandan sonra və 

yetişməzdən qabaq bağlasalar, bu halda əgər ağacı becərmək üçün 

lazım olan suvarmaq və dərman səpmək kimi işlərdən qalmış olsa, 

müamilə səhihdir. Əgər meyvələri yığmaq və saxlamaq kimi işlər üçün 

müqavilə (bağlanmış) olsa, musaqat olmasa da, səhihdir. 
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Məsələ: 1886. Qovun, xiyar və bu kimi tərəvəzlərin kolunda aydın 

qərar qoysalar, neçə dəfə yığılması və hər birinin payını tə’yin etmiş 

olsalar, səhihdir, hərçənd musaqat adlanmasa da belə. 

Məsələ: 1887. Yağış suyu, yaxud yerin rütubətini cəzb edib 

suvarılmağa ehtiyacı olmayan ağaclarda meyvənin artmasına, yaxud 

lətafətli (xoşagələn) olmasına səbəb olan belləmək, gübrə vermək, 

dərman səpmək kimi işlərə ehtiyacı olsa, o işlərdə musaqat müamiləsi 

səhihdir. 

Məsələ: 1888. Musaqat qərarı bağlayan iki nəfər bir-birinin razılığı 

ilə bu müamiləni poza bilərlər. Həmçinin, əgər musaqat müqaviləsində 

hər ikisinin, yaxud onlardan birinin müamiləni pozmaq haqqına malik 

olmasını şərt etsələr, müamiləni poza bilərlər. Əgər müamilədə 

müəyyən bir şeyi şərt etsələr və o şərt əməli olaraq yerinə yetirilməsə, 

şərt xeyrinə qoyulan tərəf, digərini o şərti əncam verməyə vadar edə 

bilməsə, müamiləni poza bilər. 

Məsələ: 1889. Musaqat müamiləsi bağ sahibinin ölməsi ilə 

pozulmur, vərəsələri onun yerinə keçir. Amma əgər ağacları becərməyi 

öhdəsinə alan şəxs ölsə, bu halda onları şəxsən özü becərməsi şərt 

edilibsə, müamilə pozulur. Bu halda gərək “müzariə”də olduğu kimi 

əməl edilsin: əkinçinin öldüyü halda. Onun ətraflı izahı da 1878-ci 

məsələdə qeyd olundu. Amma əgər belə qərar qoymamış olsalar, 

vərəsələri onun canişini olur. 

Məsələ: 1890. Tərəflərdən hər birinin öhdəsinə olan işləri gərək 

əvvəldən tə’yin etmiş olsunlar. Məsələn, kəhrizin, arxın, yaxud quyu 

motorunun tə’mir olunması, gübrə səpmək, dərmanlamaq vəsaitləri və 

s. əldə etmək kimi işlər. Əgər camaat arasında və məhəllədə adət olarsa, 

bu özü kifayətdir. 

Məsələ: 1891. Musaqat müamiləsinin batil olması mə’lum olarsa, 

meyvələr bağ sahibinindir. Amma gərək bağ sahibi suvarma və sair 

işlərin əmək haqqını adi qaydada ağacları becərən adama versin. 

Məsələ: 1892. Əgər torpaq sahəsini başqasına həvalə etsə ki, orada 

ağac əksin və əldə olunan məhsul hər ikisinin olsun, bu halda bütün 

cəhətləri aydınlaşdırsalar, musaqat adlandırılmasa da, müamilə 

səhihdir. 

Məsələ: 1893. Musaqatda müamilə tərəfinin bir neçə adam olması 

mümkündür. Yə’ni bağın sahibi onu bir neçə nəfərin ixtiyarına qoyub 

onlara musaqat qərarı bağlaya bilər. 
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ÖZ MALLARINDA TƏSƏRRÜF EDƏ BİLMƏYƏN ŞƏXSLƏR 

Məsələ: 1894. Həddi-buluğa çatmayan uşaq vəlisinin 

(qəyyumunun) icazəsi olmadan şər’ən öz malında təsərrüf edə bilməz. 

Həddi-buluğa çatmağın nişanələri üç şeydən biri ola bilər: 

1-Qarnının altında, övrətinin üstündə qalın tüklərin göyərməsi; 

2-Məninin gəlməsi; 

3-Kişilərdə qəməri illə 15 yaşın və qadınlarda qəməri illə 9 yaşın 

tamam olması. 

Məsələ: 1895. Üzdə, bığ yerində, sinədə, qoltuğun altında qalın 

tüklərin göyərməsi, səsin qalınlaşması və bu kimi şeylər həddi-buluğa 

çatmağın əlaməti deyildir; yalnız o halda əlamət olar ki, bunların 

vasitəsilə həddi-buluğa çatması yəqin olsun. 

Məsələ: 1896. Dəli və səfeh, yə’ni öz malını əbəs yerlərə sərf edən 

şəxs, habelə şəriət hakiminin tərəfindən öz malında təsərrüf etməsi 

qadağan edilən şəxs öz malında təsərrüf edə bilməz. 

Məsələ: 1897. Bə’zi vaxtlarda ağıllı, bə’zi vaxtlarda isə dəli olan 

bir şəxsin, dəli olduğu vaxtlarda öz malında etdiyi təsərrüf səhih deyil.  

Məsələ: 1898. İnsan ölümü ilə nəticələnən xəstəlikdə öz malından 

lazım olan qədər özünə, əhl-əyalına, qonaqlarına, israf sayılmayan sair 

işlərə xərcləyə bilər. Həmçinin əgər öz malını bir kəsə bağışlasa, yaxud 

öz qiymətindən ucuz satsa və ya icarəyə versə, səhihdir. Amma ehtiyat 

budur ki, vərəsələrin icazəsi olmadan öz malının üçdə birindən çoxunda 

təsərrüf etməsin. 
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VƏKALƏTİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1899. Vəkalət odur ki, insan, dəxalət və təsərrüf edə 

biləcəyi bir işi onun tərəfindən yerinə yetirsin deyə, başqasına həvalə 

etsin. Məsələn; bir kəsi, onun evini satmağa, yaxud bir qadını onun 

əqdinə keçirməyə vəkil etsin. Deməli, öz malını boş, əbəs yerlərə sərf 

edən səfeh adamın, habelə şəriət hakiminin tərəfindən öz malında 

təsərrüf etməsi qadağan edilən bir şəxs öz malını satmaq üçün bir kəsi 

vəkil edə bilməz. 

Məsələ: 1900. Vəkalətdə siğə oxunması lazım (vacib) deyil. Əgər 

insan başqasını vəkil etdiyini, o da qəbul etdiyini başa salsa, məsələn; 

öz malını satmaq üçün bir kəsə versə, o da malı qəbul etsə, vəkalət 

səhihdir. 

Məsələ: 1901. Əgər insan başqa şəhərdə olan bir şəxsi vəkil edib 

onun üçün vəkalətnamə göndərsə və o da qəbul etsə, hətta vəkalətnamə 

müəyyən müddətdən sonra çatsa da, vəkalət səhihdir. 

Məsələ: 1902. Müvəkkil (yə’ni başqasını vəkil edən kəs), habelə 

vəkil olan şəxs gərək baliğ və aqil olsun, qəsd və ixtiyar üzündən bu işi 

görsünlər. Müməyyiz uşaq da təkcə siğə oxumaqda vəkil olsa və siğəni 

onun şərtləri ilə oxusa, oxuduğu siğə səhihdir. 

Məsələ: 1903. İnsan görə bilmədiyi, yaxud şər’ən görməməli 

olduğu bir işi yerinə yetirmək üçün başqası tərəfindən vəkil ola bilməz. 

Məsələn; həcc ehramında olan bir kəs əqd siğəsi (nikah) oxumamalı 

olduğundan, siğəni oxumaq üçün başqasının tərəfindən vəkil ola 

bilməz.  

Məsələ: 1904. Əgər insan özünün bütün işlərini görmək üçün bir 

kəsi vəkil etsə, səhihdir. Amma əgər şəxsi işlərindən birini görmək 

üçün vəkil edib, amma onu müəyyənləşdirməsə, vəkalət səhih deyil. 

Məsələ: 1905. Əgər (müvəkkil) vəkili vəkalətdən çıxartsa, bunun 

xəbəri ona çatandan sonra həmin işi görə bilməz. Amma xəbər 

çatmamışdan qabaq o işi görmüş olsa, səhihdir. 
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Məsələ: 1906. Vəkil vəkalətindən dönə bilər, müvəkkil qaib də 

olsa, eybi yoxdur; yalnız o hallar istisna olunur ki, vəkalətdən dönməsi 

müvəkkilin zərərə düşməsinə səbəb olsun. 

Məsələ: 1907. Vəkil, ona həvalə edilən işi yerinə yetirmək üçün 

başqasını vəkil edə bilməz. Lakin müvəkkil, onun vəkil tutmasına icazə 

vermiş olarsa, ona dediyi qaydada əməl edə bilər. Deməli, müvəkkil 

“mənim üçün vəkil tut” - desə, gərək onun tərəfindən vəkil tutsun və öz 

tərəfindən bir kəsi vəkil tuta bilməz. 

Məsələ: 1908. Əgər insan, öz müvəkkilinin icazəsi ilə onun 

tərəfindən bir kəsi vəkil tutsa, o vəkili vəkalətdən çıxarda bilməz. Əgər 

birinci vəkil ölsə, yaxud müvəkkil birinci vəkili vəkalətdən çıxartsa, 

ikincinin vəkaləti batil olmur. 

Məsələ: 1909. Əgər vəkil, müvəkkilin icazəsi ilə bir kəsi öz 

tərəfindən vəkil etsə, müvəkkil onu (ikincini) vəkalətdən çıxarda bilər. 

Amma birinci vəkil onu vəkalətdən çıxara bilməz; yalnız o hallarda 

çıxara bilər ki, vəkalətdən çıxarmaq işində də vəkil olmuş olsun. Əgər 

birinci vəkil ölsə, yaxud vəkalətdən çıxarılsa, ikincinin vəkaləti batil 

olur. 

Məsələ: 1910. Əgər insan bir neçə nəfəri müəyyən bir iş üçün vəkil 

etsə və onların hər birinin ayrılıqda o işə başlamasına icazə vermiş olsa, 

onlardan hər biri o işi yerinə yetirə bilər. Əgər onlardan biri ölsə, sair 

vəkillərin vəkaləti batil olmur. Əgər “bu işi birlikdə yerinə yetirin” 

demiş olsa, yaxud onun sözünün zahirindən məqsədinin birlikdə yerinə 

yetirilməsinin olması başa düşülsə, bu halda təklikdə işə başlaya 

bilməzlər. Əgər onlardan biri ölsə, sair vəkillərin də vəkaləti batil olur. 

Məsələ: 1911. Əgər vəkil və ya müvəkkil ölsə, yaxud həmişəlik 

dəli olsa, vəkalət batil olur. Həmçinin, bə’zi vaxtlar dəli olursa, ehtiyat-

vacibə görə gərək onun əncam verdiyi müamilə qüvvədə olmasın 

(e’tina olunmasın). Amma bihuş olsa, vəkalət batil olmur. Habelə, əgər 

təsərrüf etməyə vəkil olduğu şey aradan getsə, məsələn; qoyunu satmaq 

üçün vəkil olsa və qoyun da ölsə, vəkalət batil olur. 

Məsələ: 1912. Əgər insan bir kəsi müəyyən iş üçün vəkil edib onun 

üçün bir şey verməyi qərara alsa, o iş yerinə yetirəndən sonra gərək 

qərar qoyduğu həmin şeyi ona versin. 

Məsələ: 1913. Əgər vəkil, ona verilən malı saxlamaqda 

səhlənkarlıq etsə və ya ona icazə veriləndən başqa təsərrüf etsə, mal da 

tələf olub aradan getsə, zamindir. Deməli, əgər satış üçün verilən paltarı 

geysə və tələf olsa, gərək əvəzini versin. 
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BORC 

Borc vermək müstəhəb işlərdəndir ki, Qur’an ayələrində və 

hədislərdə ona dair çoxlu tövsiyə edilmişdir. Peyğəmbəri Əkrəm 

(səlləllahu əleyhi və alih)-dən belə rəvayət olunub: “Hər kəs öz 

müsəlman qardaşına borc versə, onun malı artar, məlaikələr ona 

rəhmət göndərərlər. Əgər ona borclu olan şəxslə müdara etsə, hesab-

kitabsız, sür’ətlə Sirat körpüsündən keçər. Əgər bir kəs öz müsəlman 

qardaşından borc istəyəndə verməsə, behişt ona haram olar.” 

Məsələ: 1914. Borcda siğə oxunması lazım (vacib) deyil. Hətta 

əgər bir şeyi borc niyyəti ilə bir kəsə versə və o da həmin məqsədlə 

qəbul etsə, səhihdir. Amma onun miqdarı dəqiq şəkildə mə’lum 

olmalıdır ki, sonradan ixtilaf yaranmasın. 

Məsələ: 1915. Əgər borcun müəyyən vaxtda qaytarılmasını şərt 

etsələr, həmin vaxt çatmazdan əvvəl borc verənin (borcu) qəbul etməsi 

vacib deyil. Amma əgər borcun qaytarılması üçün vaxt tə’yin olunması 

yalnız borc alan şəxslə müdara etmək üçün olarsa, bu halda o vaxtdan 

qabaq da borcu qaytarsa, gərək qəbul etsin. 

Məsələ: 1916. Əgər borc siğəsində onu qaytarmaq üçün vaxt tə’yin 

etsələr, tələbkar (borc verən) o müddətin tamam olmasından qabaq öz 

alacağını tələb edə bilməz. Amma əgər müddət tə’yin olunmasa, hər 

vaxt istəsə, öz borcunu tələb edə bilər. 

Məsələ: 1917. Əgər borc sahibi (tələbkar) öz alacağını tələb etsə, 

bu halda borclu da verə bilsə, gərək dərhal versin, tə’xirə salsa, 

günahkardır. 

Məsələ: 1918. Əgər borclu şəxsin içində oturduğu ev, ehtiyacı olan 

mənzil avadanlıqları və sair şeylərdən başqa heç nəyi olmasa, borc 

sahibi (tələbkar) öz alacağını ondan tələb edə bilməz: gərək borcu 

verməyə qadir olduğu vaxta qədər gözləsin. 

Məsələ: 1919. Əgər bir kəs müəyyən qədər qızıl və ya gümüş pul 

borc etsə və onun qiyməti azalsa (ucuzlaşsa), yaxud bir neçə qat artsa, 

bu halda aldığı miqdarı qaytarsa, kifayətdir. Amma əgər hər iki tərəf 

ondan başqa şeyə razı olsalar, eybi yoxdur. 
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Məsələ: 1920. Borc verən şəxs verdiyi miqdardan artıq alacağını 

şərt etsə, məsələn; 10 ədəd yumurta verib 11 ədəd alacağını şərt etsə, 

sələm və haramdır. Hətta əgər borc verdiyi adamın onun üçün müəyyən 

bir iş görməsini də şərt etsə, yaxud borc etdiyi şeyə başqa bir şey əlavə 

edərək qaytarmasını, məsələn; borc aldığı bir tümən pulu, bir kibritlə 

qaytarmasını şərt etsə, sələm və haramdır. Həmçinin, borc aldığı şeyi 

məxsus halda qaytarmasını, məsələn; müəyyən qədər işləməmiş (e’mal 

edilməmiş) qızıl verib, bir şey düzələrək qaytarmasını şərt etsə, yenə də 

sələm və haramdır. Lakin heç bir şərt edilmədən borclunun özü borc 

aldığından çox versə, eybi yoxdur, üstəlik bu iş müstəhəbdir. 

Məsələ: 1921. Sələm vermək – sələm almaq kimi – haramdır. 

Sələmli borc götürən bir kəs onun maliki olmur və onda təsərrüf edə 

bilməz. Amma əgər sələm qərarı olmadığı təqdirdə belə, pulun sahibi 

borc alanın o pulda təsərrüf etməsinə razı olacaqdısa, borc alan şəxs 

onda təsərrüf edə bilər. 

Məsələ: 1922. Əgər buğda və bu kimi şeyləri sələmli borc kimi alıb 

taxıl əksə, əldə olan məhsul borc verənindir. 
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HƏVALƏNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1923. Əgər insan, ona borc verən şəxsi, öz borcunu almaq 

üçün başqasına həvalə etsə və borc verən də (tələbkar) qəbul etsə, 

həvalə düzələndən sonra həvalə olunan şəxs borclu olur, artıq borc 

sahibi (tələbkar) verdiyi borcu birinci şəxsdən tələb edə bilməz. 

Məsələ: 1924. Borclu, borc sahibi (tələbkar) və borcunun həvalə 

olunduğu şəxs gərək mükəlləf, aqil olsunlar və bir kəs onları bu işə 

məcbur etməsin. Həmçinin, gərək səfeh də olmasınlar, yə’ni mallarını 

bihudə işlərə sərf etməsinlər. Habelə, şəriət hakimi onu, müflis olma 

səbəbi ilə öz malında təsərrüf etməsini qadağan etməmiş olsun. Amma 

əgər öz malında təsərrüf haqqından məhrum edilən bir adam, ona 

borclu olmayan bir kəsə həvalə versə, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1925. Əgər borclu olan bir kəsə həvalə versələr, ehtiyat-

vacib budur ki, qəbul etsin. Amma borclu olmayan şəxsə həvalə 

vermək o halda səhih sayılır ki, o, qəbul etsin. Həmçinin, əgər insan 

müəyyən mal borclu olduğu bir kəsə başqa bir şey həvalə versə, 

məsələn; arpa borclu olduğu adama buğda həvaləsi versə, o qəbul 

etməyincə, həvalə səhih deyildir. 

Məsələ: 1926. İnsan həvalə verdiyi vaxt gərək borclu olsun. 

Deməli, əgər bir kəsdən borc almaq istəsə, nə qədər ki, ondan borc 

etməyib, onu elə bir adama həvalə edə bilməz ki, sonradan borc verən 

şəxs o adamdan alsın. 

Məsələ: 1927. Həvalə verən və borc sahibi (tələbkar) gərək 

həvalənin miqdarını və növünü bilsinlər. Deməli, əgər, misal üçün, bir 

nəfərə 10 “mən” buğda və 10 tümən pul borclu olsa və ona “iki 

borcundan birini filan kəsdən götür” - deyib onu tə’yin etməsə, həvalə 

düzgün deyil. 

Məsələ: 1928. Əgər borc həqiqətdə müəyyən olsa, amma borclu və 

borc sahibi (tələbkar) həvalə verən vaxt onun miqdarını və ya növünü 

bilməsələr, həvalə səhihdir. Məsələn; bir kəsə borcunu dəftərdə yazmış 

olsa və dəftəri görməzdən qabaq həvalə verib sonra dəftəri görsə və 

borc sahibinə (tələbkara) borcunun miqdarını desə, həvalə səhihdir. 
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RƏHNİN (GİROV) HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1929. Rəhn budur ki, borclu şəxs öz malının bir miqdarını 

borc aldığı şəxsin yanına qoyur ki, əgər borcunu qaytarmasa, sonradan 

deyiləcək şərtlə, borcu o maldan əldə etsin. 

Məsələ: 1930. Rəhndə siğə oxunması lazım (vacib) deyil; elə 

borclu olan şəxs öz malını girov niyyəti ilə borc sahibinə (tələbkara) 

versə və o da həmin niyyətlə qəbul etsə, rəhn səhihdir. 

Məsələ: 1931. Malı girov qoyan və girov götürən şəxs gərək 

mükəlləf, həddi-buluğa çatmış, aqil olsun, bir kəs onları məcbur 

etməsin. Həmçinin, girov qoyan şəxs həddi-buluğa çatandan sonra 

səfeh, yə’ni mal-dövlətini əbəs işlərdə sərf edən olmasın. Habelə, şəriət 

hakimi onun öz mal-dövlətində təsərrüf etməsini qadağan etməməlidir. 

Məsələ: 1932. İnsan şər’ən təsərrüf edə bildiyi malı girov qoya 

bilər. Əgər başqa bir şəxsin malını girov qoysa, o halda səhih olar ki, o 

malın sahibi “girov qoymağa razıyam” – desin. 

Məsələ: 1933. Girov qoyulan şeyin alveri səhih olmalıdır. Deməli, 

şərab və bu kimi şeylərin girov qoyulması səhih deyildir. 

Məsələ: 1934. Girov qoyulan şeyin gəliri – bağın meyvəsi və ya 

qoyunun südü kimi, girov qoyan şəxsindir. 

Məsələ: 1935. Girov qoyan (borclu) və alan şəxs (borc verən) girov 

qoyulan şeyi bir-birinin icazəsi olmadan kiminsə mülkünə keçirə, 

məsələn; bağışlaya, yaxud sata bilməzlər. Amma əgər onlardan biri onu 

bağışlasa, yaxud satsa və sonradan digəri razı olduğunu bildirsə, eybi 

yoxdur. 

Məsələ: 1936. Borc sahibi (tələbkar) girov götürdüyü şeyi, borclu 

olan şəxsin icazəsi ilə satsa, bu halda satış pulunun malın eyninin 

yerində olması şərti ilə olsa, onun pulu da malın özü kimi rəhn olur. 

Məsələ: 1937. Əgər borcu qaytarmalı olduğu vaxt borc sahibi 

(haqqını) istəsə və o da verməsə, borc sahibi girov qoyulan şeyi 

satmaqda vəkil olsa, sata bilər; əks halda (vəkil olmasa) borclunun 

icazəsi ilə onu satıb borcunu götürə bilər, artıq qalanını isə gərək borclu 

olana qaytarsın. Əgər icazə verməsə şəriət hakimindən icazə alsın. 
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Məsələ: 1938. Əgər borclu olan şəxsin oturduğu ev və ehtiyac 

duyulan şeylərdən – məsələn, mənzil avadanlıqları kimi – başqa bir şeyi 

olmasa, borc sahibi (tələbkar) öz borcunu ondan tələb edə bilməz. 

Amma əgər girov qoyduğu şey ev və ev əşyalarından başqa şey olsa, 

borc sahibi onu satıb öz haqqını götürə bilər. 
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ZAMİN OLMAĞIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1939. Əgər bir kəs başqasının borcunu vermək üçün zamin 

olsa, onun zəmanəti o vaxt səhih olar ki, hər hansı bir kəlmə ilə – hətta 

ərəbcə olmasa da, borc sahibinə desin ki, mən sənin borcunu verməyə 

zamin oldum. Borc sahibi də öz razılığını bildirsin. Amma borclu olan 

şəxsin razılığı şərt deyil. 

Məsələ: 1940. Zamin və borc sahibi (tələbkar) mükəlləf və aqil 

olmalı, bir kəs onları bu işə məcbur etməməlidir. Həmçinin, səfeh və öz 

malında təsərrüf etməsi qadağan olunan olmamalıdır. Amma bu şərtlər 

borclu şəxsdə yoxdur. 

Məsələ: 1941. Əgər özünün zamin olması üçün bir şərt etsə, 

məsələn: “borclu olan şəxs sənin borcunu verməsə, mən verərəm” - 

desə, onun iltizamı səhihdir, amma o zaman qəti olur ki, onun borcunu 

vaxtında verməsin. Banklarda rəvacda olan zəmanətlər də bu 

qəbildəndir. Buna görə də bank əvvəlcə borclu şəxsə müraciət edir, 

əgər o verməsə, zamindən alır. Fiqhi (şər’i) baxımdan bu kimi zəmanət 

“zimməyə nəql olunan” deyil, “zimmənin zimməyə əlavə olunması” 

qəbilindəndir. 

Məsələ: 1942. İnsanın, borcunu qaytarmasına zamin olduğu bir kəs 

borclu olmalıdır. Deməli, əgər bir kəs başqasından borc etmək istəsə, 

borc etməyincə, insan ona zamin ola bilməz. 

Məsələ: 1943. İnsan o vaxt zamin ola bilər ki, borc sahibi (tələbkar) 

borclu olan şəxs və borc olunan şeyin növü – hamısı müəyyən olsun. 

Deməli, iki nəfərin bir nəfərdən alacağı olsa və insan o ikisinə “mən 

zaminəm ki, birinizin borcunu qaytarım” - desə, hansının borcunu 

qaytaracağını müəyyən etmədiyi üçün onun zamin olması batildir. 

Həmçinin, əgər bir nəfərin iki nəfərdən alacağı olsa və insan tələbkara 

“mən zaminəm ki, o iki nəfərdən birinin borcunu sənə verim” - desə, 

hansının borcunu qaytaracağını müəyyən etmədiyi üçün, onun zamin 

olması batildir. Habelə, əgər bir nəfərin başqasından, misal üçün, 10 

“mən” buğda və 10 tümən pul alacağı olsa və insan “mən sənin alacağın 
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iki şeydən birinə zamin oluram” - deyib, buğdanı, yoxsa pulu 

qaytarmağa zamini olduğunu müəyyənləşdirməsə, səhih deyildir. 

Məsələ: 1944. Əgər borc sahibi (tələbkar) öz borcunu zamin olan 

şəxsə bağışlasa, zamin borclu olan şəxsdən heç bir şey ala bilməz. Əgər 

(borcun) bir miqdarını bağışlasa, həmin miqdarı (borcludan) tələb edə 

bilməz. 

Məsələ: 1945. Əgər insan bir kəsin borcunu qaytarmağa zamin 

olsa, zəmanətindən dönə bilməz. 

Məsələ: 1946. Zamin olan şəxs və borc sahibi (tələbkar) istədikləri 

vaxt zəmanət qərarını poza biləcəklərini şərt etsələr, belə şərtin işkalı 

vardır. 

Məsələ: 1947. Əgər insan zamin olan vaxt borc sahibinin alacağını 

verməyə qadir olsa, amma sonradan fəqir olsa, borc sahibi (tələbkar) 

onun zamin olmasını pozub öz borcunu birinci borcludan tələb edə 

bilməz. 

Məsələ: 1948. Əgər insan zamin olduğu vaxt tələbkarın borcunu 

verməyə qadir olmasa, tələbkar da o vaxt onu bilməyib sonradan başa 

düşsə, onun zəmanətini poza bilər. 

Məsələ: 1949. Əgər bir kəs borclunun icazəsi olmadan onun 

borclarını verməyə zamin olsa, ondan heç bir şey ala bilməz. 

Məsələ: 1950. Əgər bir nəfər borclu şəxsin icazəsi ilə onun borcunu 

verməyə zamin olsa, borcunu verdikdən sonra verdiyi miqdarı ondan 

tələb edə bilər. Amma əgər borclu olduğu malın yerinə başqa bir malı 

tələbkara versə, verdiyi şeyi ondan (borcludan) tələb edə bilməz. 

Məsələn; əgər 10 “mən” buğda borclu olsa və zamin 10 “mən” düyü 

versə, düyünü ondan (borcludan) tələb edə bilməz. Amma əgər özü 

düyü verməyə razı olsa, eybi yoxdur. 
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KƏFALƏTİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1951. Kəfalət budur: insan zamin olsun ki, hər vaxt 

tələbkar (birinə borc verən adam) borc verdiyi şəxsi tapmaq istəsə, 

onun ixtiyarına versin. Həmçinin, əgər birinin başqası üzərində haqqı, 

yaxud qəbul olunacaq tərzdə bir iddiası olsa, bu halda bir kəs haqq 

sahibi və ya iddiaçı hər vaxt istəsə, onu (borclu adamı) hazır etməyə 

zamin olsun. Belə adamın əməlinə “kəfalət” (öhdəçilik) və belə zamin 

olan adama “kəfil” deyilir. 

Məsələ: 1952. Kəfalət o zaman səhihdir ki, kəfil, hətta ərəbcə 

olmayan hər hansı bir kəlmə ilə, yaxud əməl ilə tələbkara bunu desin, 

yaxud başa salsın: “mən zaminəm ki, hər vaxt borclu olan şəxsi istəsən, 

sənin ixtiyarına (təhvil) verəcəyəm”, tələbkar da qəbul etsin. 

Məsələ: 1953. Kəfil olan şəxs mükəlləf və aqil olmalı, bir kəs onu 

kəfalətə məcbur etməməli, kəfili olduğu şəxsi də hazır edə bilməlidir. 

Səfeh və müflis də olmamalıdır. 

Məsələ: 1954. Aşağıdakı 7 şey kəfaləti pozur: 

1-Kəfil olan şəxs borclu şəxsi haqq sahibinin ixtiyarına versə; 

2-Haqq sahibinin haqqı ödənmiş olsa; 

3-Haqq sahibi öz haqqından güzəştə getsə; 

4-Borclu olan şəxs ölsə; 

5-Haqqı olan (tələbkar) şəxs kəfili, kəfalətdən azad etsə; 

6-Kəfil olan şəxs ölsə; 

7-Haqq sahibi olan şəxs həvalə etmək və ya başqa yollarla öz 

haqqını başqasına həvalə etsə. 

Məsələ: 1955. Əgər bir kəs borclu olan şəxsi haqq sahibinin əlindən 

zorla buraxdırsa, bu halda tələbkar (haqq sahibi) onu tapa (ixtiyarına 

keçirə) bilməsə, gərək borclunu azad edən şəxs onu borc sahibinə təhvil 

versin, ya da borc sahibinin haqqını qaytarsın. 
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VƏDİ’ƏNİN (ƏMANƏT) HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1956. Əgər insan öz malını bir kəsə verib “sənin yanında 

əmanət qalsın” - desə və o da qəbul etsə; yaxud heç bir söz danışmadan, 

mal sahibi öz malını qoruyub saxlamaq üçün ona verdiyini, o da 

saxlamaq məqsədi ilə qəbul etdiyini başa salsalar, vədi’ənin 

(əmanətdarlığın) sonradan deyiləcək hökmünə əməl etməlidirlər. 

Məsələ: 1957. Əmanəti alan və malını əmanət qoyan şəxs – hər 

ikisi gərək baliğ və aqil olsun. Deməli, bir şəxs malını dəlinin və ya 

uşağın yanında əmanət qoysa, yaxud dəli və ya uşaq malı bir kəsin 

yanında əmanət qoysa, səhih deyil. 

Məsələ: 1958. Əgər bir kəs, uşaqdan və ya dəlidən bir şeyi əmanət 

kimi qəbul etsə, gərək onu sahibinə versin. Əgər o şey uşağın və ya 

dəlinin öz malı olsa, gərək o malı onun qəyyumuna çatdırsın. Əgər mal 

tələf olsa, gərək əvəzini versin. Amma malı, tələf olmasın deyə, 

uşaqdan alsa, bu halda saxlamaqda səhlənkarlıq etməsə, zamin deyildir.  

Məsələ: 1959. Əmanəti qəbul edən şəxsin onu saxlamaq üçün 

münasib yeri olmasa, gərək münasib yer hazırlasın və onu elə saxlasın 

ki, camaat “əmanətə xəyanət və onu saxlamaqda səhlənkarlıq edibdir” - 

deməsin. Əgər münasib olmayan yerə qoysa və tələf olsa, gərək əvəzini 

versin. 

Məsələ: 1960. Əmanəti qəbul edən şəxs onu saxlamaqda 

səhlənkarlıq və ifrat (həddindən artıq dərəcədə istifadə) etməsə və 

təsadüfən tələf olsa, zamin deyildir. Amma əgər öz ixtiyarı ilə onu, tələf 

olmamasına əmin olmadığı bir yerə qoysa və tələf olsa, gərək əvəzini 

sahibinə versin. Ancaq o yerdən daha yaxşı hifz olunacaq yeri olmasa 

və malı öz sahibinə, yaxud daha yaxşı qoruyan adama çatdıra bilməsə, 

bu halda zamin deyil. 

Məsələ: 1961. Əgər malın sahibi dəli olsa, əmanəti qəbul edən şəxs 

gərək dərhal əmanəti onun qəyyumuna çatdırsın və ya onun qəyyumuna 

xəbər versin. Əgər şər’i üzr olmadan malı onun qəyyumuna verməsə, 

xəbər verməkdə də səhlənkarlıq etsə və mal tələf olsa, gərək əvəzini 

versin. 
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Məsələ: 1962. Əgər malın sahibi ölsə, əmanəti qəbul edən şəxs 

gərək malı onun varislərinə çatdırsın, yaxud onlara xəbər versin. Əgər 

malı onun varislərinə verməsə, xəbər verməkdə də səhlənkarlıq etsə və 

mal tələf olsa, zamindir. Amma əgər “meyitin varisi mənəm” - deyən 

şəxsin düz deyib-deməməsini, yaxud meyitin başqa varisi olub-

olmamasını bilmək üçün malı verməyib xəbər verməkdə səhlənkarlıq 

etsə və mal tələf olsa, zamin deyildir. 

Məsələ: 1963. Əmanəti qəbul edən şəxs ölsə, yaxud dəli olsa, onun 

qəyyumu və ya varisi gərək mümkün olan qədər tez malın sahibinə 

xəbər versin, yaxud əmanəti ona çatdırsın. 
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ARİYƏNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1964. Ariyə budur ki, insan öz malını istifadə etmək üçün 

başqasına versin, əvəzində də heç nə almasın. 

Məsələ: 1965. Ariyədə siğə oxunması lazım (vacib) deyil. Əgər 

misal üçün, paltarı ariyə məqsədi ilə bir kəsə versə və o da həmin 

məqsədlə alsa, ariyə səhihdir. 

Məsələ: 1966. Əgər dəli və ya uşaq öz malını ariyəyə versə, səhih 

deyildir. Amma əgər uşağın qəyyumu onun malını ariyə verməyi 

məsləhət görsə və uşaq o malı (öz) qəyyumunun sözü ilə ariyə götürən 

adama versə, eybi yoxdur. 

Məsələ: 1967. Əgər ariyə etdiyi şeyi saxlamaqda səhlənkarlıq 

etməsə, ondan istifadə etməkdə həddi aşmasa və təsadüfən tələf olsa, 

zamin deyil. Amma əgər tələf olacağı təqdirdə zamin olmasını şərt 

etsələr, yaxud ariyə etdiyi şey qızıl və gümüş olsa, gərək əvəzini versin. 

Məsələ: 1968. Əgər malı ariyə verən ölsə, ariyə alan şəxs gərək 

aldığı şeyi onun vərəsələrinə versin. 

Məsələ: 1969. Əgər ariyə verən şəxs şər’ən öz malında təsərrüf 

etməyə haqqı olmayan bir vəziyyətdə olsa, məsələn; dəli olsa, ariyə 

edən gərək malı onun qəyyumuna versin. 

Məsələ: 1970. Bir şeyi ariyəyə verən bir şəxs hər vaxt istəsə, onu 

geri ala bilər. Ariyə edən şəxs də hər vaxt istəsə, onu qaytara bilər.  

Məsələ: 1971. Əgər qızıl və ya gümüş qabı otağı zinətləndirmək 

üçün ariyə versələr, eybi yoxdur, amma haram istifadələr üçün versələr, 

batildir.  
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QƏSBİN HÖKMLƏRİ 

Qəsb odur ki, insan zülm üzündən bir kəsin malına, yaxud haqqına 

hakim kəsilsin (ələ keçirsin). Bu da böyük günahlardan biridir ki, bu işi 

görən şəxs Qiyamət günündə ağır əzaba düçar olacaq. Peyğəmbəri 

Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-dən belə rəvayət olunub: “Hər kəs bir 

qarış torpağı başqasından qəsb etsə, Qiyamət günü o torpağı 

boyunbağı kimi onun boynundan asacaqlar.” 

Məsələ: 1972. Əgər bir kəs camaatın məscid, mədrəsə (məktəb), 

körpü və ümumiyyətlə ümumxalqın istifadəsi üçün tikilmiş olan sair 

yerlərdən istifadə etmələrinə mane olsa, onların haqqını qəsb etmişdir. 

Habelə, əgər bir kəs məsciddə özünə yer tutsa və başqa birisi onun 

həmin yerdən istifadə etməsinə mane olsa da, hökm eynidir (qəsb 

sayılır). 

Məsələ: 1973. İnsanın borclu olduğu şəxsin yanında girov qoyduğu 

şey gərək onun yanında qalsın ki, əgər onun borcunu qaytarmasa, (borc 

verən şəxs, pul sahibi) borcunu ondan əldə etsin. Deməli, əgər o şeyi, 

borcunu qaytarmazdan qabaq ondan alsa, onun haqqını qəsb etmişdir. 

Məsələ: 1974. Bir kəsin yanında girov qoyulan bir malı başqası 

qəsb etsə, malın sahibi və borc sahibi (tələbkar) o şeyi qəsb edən 

adamdan tələb edə bilərlər. O şeyi ondan aldıqdan sonra yenə də 

girovdur. Əgər həmin şey tələf olub aradan getsə və əvəzini alsalar, o 

(əvəz alınan) şey də əvvəlki şeyin özü kimi, girov olacaq. 

Məsələ: 1975. Əgər insan bir şeyi qəsb etsə, gərək sahibinə 

qaytarsın. Tələf olarsa, gərək əvəzini sahibinə versin. 

Məsələ: 1976. Əgər qəsb etdiyi şeydən müəyyən mənfəət əldə etsə, 

məsələn; qəsb etdiyi qoyun doğsa, o, malın sahibinindir. Həmçinin, bir 

evi qəsb edən kəs orada oturmasa belə, icarə haqqını (pulunu) 

verməlidir. 

Məsələ: 1977. Əgər uşağın və ya dəlinin əlindən bir şeyi qəsb etsə, 

gərək həmin şeyi onun qəyyumuna versin. Əgər tələf olub aradan getsə, 

gərək əvəzini versin. 
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Məsələ: 1978. Əgər iki nəfər birlikdə bir şeyi qəsb etsələr, bu halda 

hər ikisinin təsərrüfündə (ixtiyar və istifadəsində) olsa, onların hər biri 

(bütövlükdə) həmin şeyin hamısına zamindir. Əgər tələf olsa və (sahibi 

də) onlardan birinə müraciət edərək mislini və ya qiymətini alsa, onda 

digərinə müraciət edə (əvəzini ondan da ala) bilməz. 

Məsələ: 1979. Əgər qəsb etdiyi şeyi başqa bir şeylə, məsələn; qəsb 

etdiyi buğdanı arpa ilə qarışdırsa, bu halda onların ayrılması mümkün 

olsa, hətta zəhmətə də səbəb olsa, gərək ayırıb sahibinə qaytarsın. 

Məsələ: 1980. Əgər qızıl və gümüş qabı, yaxud sırğa və bu kimi 

saxlanılması caiz olan şeyləri qəsb edib xarab etsə, gərək düzəldilmişi 

(işlənmişi) ilə işlənməmişin qiymətlər fərqini ona versin. Bu qiymətlər 

fərqini verməmək üçün “onu əvvəlki halda düzəldəcəyəm” - desə, 

sahibi qəbul etməyə məcbur deyil. Həmçinin, sahibi, onu əvvəlki kimi 

düzəltməyə məcbur edə bilməz; yalnız düzəldilmişi (işlənmişi) ilə 

işlənməmişin qiymətlər fərqini ala bilər. 

Məsələ: 1981. Əgər qəsb etdiyi şeyi əvvəlkindən daha yaxşı surətdə 

düzəltsə, məsələn; qəsb etdiyi qızıldan sırğa düzəltsə, bu halda malın 

sahibi “həmin halda ver” - desə, gərək ona versin. Çəkdiyi zəhmət üçün 

muzd ala bilməz; hətta malikin icazəsi olmadan əvvəlki halına 

qaytarmağa haqqı yoxdur. Əgər sahibinin icazəsi olmadan o şeyi 

əvvəlki halına salsa, ehtiyat-lazıma görə gərək düzəldilmişi (işlənmişi) 

ilə işlənməmişin qiymətlər fərqini də versin, istər (bu məbləğ) düzəltmə 

haqqından az olsun, istərsə də çox. 

Məsələ: 1982. Əgər qəsb etdiyi şeyi əvvəlkindən daha yaxşı halda 

düzəltsə və malın sahibi də xüsusi məqsədlərlə “onu əvvəlki hala 

salmalısan” - desə, əvvəlki hala salması vacibdir. Əgər onun qiyməti, 

etdiyi dəyişikliklər səbəbi ilə əvvəlki qiymətindən az olsa, gərək qiymət 

təfavütünü də sahibinə versin. 

Məsələ: 1983. Əgər bir kəs qəsb etdiyi torpaqda əkin, yaxud ağac 

əksə, əkin, ağac və onun meyvəsi onun (qəsb edənin) özünündür. Əgər 

yerin sahibi əkinin, ağacın həmin torpaqda qalmasına razı olmasa, qəsb 

edən şəxs hətta zərərə düşsə də, dərhal əkini, yaxud ağacları o yerdən 

çıxartmalıdır. Həmçinin, əkin və ağac əkdiyi müddətdəki yerin icarə 

haqqını da yer sahibinə verməli, torpaqda yaranan xarablıqları 

düzəltməlidir. Məsələn; ağacı çıxartdığı yerin çalalarını doldurmalıdır. 

Əgər bu işlərin vasitəsilə yerin qiyməti əvvəlki qiymətindən az olsa, 

gərək onun qiymətlər fərqini də versin. O, yerin sahibini, yeri ona 

satmağa, yaxud icarə verməyə məcbur edə bilməz. Yerin sahibi də 

ağacı, yaxud əkini ona satmağa məcbur edə bilməz. 
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Məsələ: 1984. Əgər yerin sahibi əkinin və ya ağacların onun 

yerində qalmasına razı olsa, qəsb edən şəxs bunu qəbul edə bilər. 

Amma qəsb etdiyi müddətdən e’tibarən sahibinin razı olduğu müddətə 

qədər yerin icarəsini verməlidir. 

Məsələ: 1985. Əgər qəsb etdiyi şey tələf olub aradan getsə, bu 

halda inək, qoyun və ya əldə toxunan xalça-palaz kimi şeylərdən olsa, 

gərək onun pulunu versin. Əgər bazarın qiyməti dəyişmiş olsa, vermək 

istədiyi günün qiyməti ilə hesablamalıdır. 

Məsələ: 1986. Əgər qəsb edib tələf etdiyi şey buğda, arpa, maşınla 

toxunan xalça, palaz, müxtəlif parça növləri, qab-qacaq, zavodda 

istehsal olunan və adətən oxşarı (misli) çox mövcud olan bu kimi 

şeylərdən olsa, onda qəsb etdiyi şeyin mislini verməlidir. Ancaq 

vermək istədiyi şeyin xüsusiyyətləri qəsb edib tələf etdiyi şeyin misli 

(oxşarı) kimi olmalıdır. 

Məsələ: 1987. Əgər qoyun kimi bir şeyi qəsb etsə və onun yanında 

(ixtiyarında) olan müddətdə, məsələn; kökəlmiş olsa və sonradan tələf 

olsa, qoyunun qiymətindən əlavə, kökəlmə pulunu da verməlidir. 

Məsələ: 1988. Əgər qəsb etdiyi şeyi başqası ondan qəsb etsə və 

tələf olsa, malın sahibi əvəzini onların hər birindən (istəsə) ala bilər. 

Məsələ: 1989. Əgər satılan şeydə müamilə şərtlərindən biri olmasa, 

məsələn; çəki ilə alver edilməli olan bir şey çəkisiz müamilə olunsa, 

müamilə batildir. Əgər satıcı və alıcı müamiləni nəzərə almadan, bir-

birinin malında təsərrüf etməyə razı olsalar, eybi yoxdur. Əks halda isə 

(razı olmasalar), bir-birindən aldıqları şey qəsbi mal kimidir. Onu bir-

birinə qaytarmalıdırlar. Əgər hər birinin malı digərinin əlində tələf olsa 

– istər müamilənin batil olduğunu bilsinlər. istərsə də bilməsinlər – 

gərək əvəzini versin. 

Məsələ: 1990. Əgər malı satıcıdan baxmaq və bəyəndiyi təqdirdə 

almaq, əks halda isə təhvil vermək üçün götürsə, bu halda o mal tələf 

olarsa, gərək əvəzini sahibinə versin. 
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İTƏN ŞEYİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 1991. Əgər bir kəs sahibini mə’lum edən nişanələri 

olmayan (itən) bir malı, məsələn: 100 tümən pulu və ya qızıl sikkəsini 

tapsa, sahibinin tərəfindən sədəqə versin. Əgər özü müstəhəq olsa, 

özünə götürə bilər. 

Məsələ: 1992. Əgər nişanəsi, əlaməti olan və qiyməti bir 

dirhəmdən
1
 az olan malı tapsa, bu halda sahibi mə’lum olsa və insan 

onun razı olub-olmamasını bilməsə, onu (özünə) götürə bilməz. Lakin 

sahibi mə’lum olmasa, öz mülkü olması qəsdi ilə götürə bilər. Bu halda 

əgər tələf olsa, əvəzini verməməlidir; hətta əgər öz mülkü olmasını qəsd 

etməsə də, təqsirə yol vermədən tələf olsa, əvəzini vermək ona vacib 

deyildir. 

Məsələ: 1993. Əgər tapdığı şeyin nişanələri olsa və bunların 

vasitəsilə sahibini tapmaq mümkün olsa, hətta sahibinin müsəlmanların 

pənahında olan kafir də olduğunu bilsə, qiyməti 12, 6 noxud sikkəli 

gümüş dəyərinə çatsa, gərək bir il müddətində camaatın yığışdığı 

yerlərdə e’lan etsin. Belə ki, camaat arasında “bir il müddətində e’lan 

etmişdir” desələr, kifayətdir. 

Məsələ: 1994. Əgər insanın özü e’lan etmək istəməsə, arxayın 

(əmin) olduğu şəxsə deyə bilər ki, onun tərəfindən e’lan etsin. 

Məsələ: 1995. Əgər bir il müddətində e’lan etdikdən sonra sahibi 

tapılmazsa, dörd işdən birini görə bilər: 1-Onu özü üçün götürə bilər, bu 

məqsədlə ki, hər vaxt sahibini tapsa, onun əvəzini sahibinə versin; 2- 

Əmanət kimi götürüb onun üçün saxlaya bilər ki, hər vaxt tapılsa, 

qaytarsın, 3-Sahibinin tərəfindən sədəqə verə bilər, 4 – Onu şəriət 

hakiminə verə bilər. 

Məsələ: 1996. Əgər bir il e’lan etdikdən sonra sahibi tapılmasa, 

malı onun üçün saxlasa və tələf olub aradan getsə, bu halda onu 

saxlamaqda səhlənkarlıq və təəddi etməmiş, yə’ni ondan istifadə 

                                                 
1

 Bir dirhəm – 12,6 noxud sikkəli gümüşdür. 
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etməkdə həddi aşmamış olsa, zamin deyil. Lakin sahibinin tərəfindən 

sədəqə vermiş, yaxud özü üçün götürmüş olsa, amma malın sahibi razı 

olmasa, gərək mislini (oxşarını) və ya qiymətini versin. 

Məsələ: 1997. Hər hansı bir şeyi tapan şəxs qəsdən qeyd olunan 

göstərişə əməl etməsə, günah etməsindən əlavə, yenə də e’lan etməsi 

vacibdir. 

Məsələ: 1998. Əgər həddi-buluğa çatmayan uşaq bir şey tapsa, 

gərək onun qəyyumu e’lan etsin. 

Məsələ: 1999. Əgər insan e’lan etdiyi il əsnasında malın sahibinin 

tapılmasından ümidsiz olsa, onu sədəqə verə bilər. 

Məsələ: 2000. Əgər e’lan etdiyi il əsnasında mal tələf olsa, bu halda 

onu saxlamaqda səhlənkarlıq, yaxud təəddi etmiş, yə’ni ondan 

istifadədə həddi aşmış olsa, gərək əvəzini sahibinə versin. Əks halda 

isə, səhlənkarlıq və təəddi etməmiş olsa, onun boynunda bir şey vacib 

deyil. 

Məsələ: 2001. Əgər nişanəsi olan, qiyməti 12, 6 noxud sikkəli 

gümüş dəyərinə çatan bir malı, e’lan etməklə sahibinin tapılmayacağı 

mə’lum olan bir yerdə tapsa, tapdığı gün sahibinin tərəfindən sədəqə 

verə, yaxud onu öz mülkiyyətinə keçirə bilər. Əgər sonradan sahibi 

tapılsa və sədəqə verilməsinə razı olmasa, gərək əvəzini qaytarsın. 

Verdiyi sədəqənin savabı isə onun özünə çatır. 

Məsələ: 2002. Əgər bir şey tapıb öz malı olduğunu güman edərək 

götürsə, sonradan öz malı olmadığı mə’lum olsa, bir il müddətinə qədər 

e’lan etməlidir.  

Məsələ: 2003. E’lan etdiyi vaxt tapdığı şeyin növünü deməsi lazım 

deyildir; elə sadəcə “bir şey tapmışam” – desə, kifayətdir. Yalnız 

növünü tə’yin etmədən e’lan edəcəyi halda e’lan faydasız olarsa, bu hal 

istisnadır, bu halda gərək növünü e’lan etsin. 

Məsələ: 2004. Əgər insan bir şey tapsa və başqası “mənim 

malımdır” - desə, o halda ona verməlidir ki, nişanələrini desin və malın 

onunku olmasına xatircəmlik hasil olsun. Amma əksər hallarda mal 

sahibinin özünün də nəzərindən məxfi qalan nişanələri deməsi lazım 

deyildir. 

Məsələ: 2005. Əgər tapdığı şeyin qiyməti 12, 6 noxud sikkəli 

gümüş dəyərinə çatsa, bu halda e’lan etməsə və məsciddə, yaxud 

camaatın yığışdığı başqa yerlərdə qoysa, nəticədə aradan getsə, yaxud 

başqası götürsə, tapan şəxs zamindir. 
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Məsələ: 2006. Əgər qalanda xarab olan bir şeyi tapsa, gərək 

mümkün olan vaxta qədər saxlasın, sonra qiymət qoyub özünə 

götürsün, yaxud satmalı, pulunu saxlasın. Sahibi tapılmazsa, onun 

tərəfindən sədəqə versin. 

Məsələ: 2007. Əgər tapdığı şey dəstəmaz alanda, namaz qılanda 

onun üstündə olsa, bu halda məqsədi sahibini tapmaq olsa, eybi yoxdur.  

Məsələ: 2008. Əgər bir kəsin ayaqqabısını aparıb yerinə başqa bir 

ayaqqabı qoysalar, bu halda qalan ayaqqabının onun ayaqqabısını 

aparan şəxsin olduğunu bilsə, onda sahibinin tapılacağından mə’yus 

olsa, yaxud tapmaq məşəqqətli olsa, onu öz ayaqqabısının yerinə götürə 

bilər. Amma əgər onun qiyməti öz ayaqqabısının qiymətindən artıq 

olsa, gərək sahibini hər vaxt tapsa, qiymətinin artıq hissəsini ona versin. 

Əgər onu tapmaqdan naümid olsa, gərək şəriət hakiminin icazəsi ilə 

qiymətdəki artıq miqdarı sahibinin tərəfindən sədəqə versin. Əgər 

qalmış ayaqqabının onun ayaqqabısını aparan şəxsin malı olmadığını 

ehtimal versə və qiyməti də 12, 6 noxud sikkəli gümüş dəyərindən az 

olsa, özü üçün götürə bilər. Əgər artıq olarsa, məchulul-malik (sahibi 

namə’lum) mal hökmündədir və hər vaxt sahibinin tapılacağından 

naümid olsa, sahibinin tərəfindən sədəqə versin. 

Məsələ: 2009. Əgər qiyməti 12, 6 noxud sikkəli gümüşdən az olan 

mal tapıb onu (özünə götürmək) fikrindən dönərək məscidə, yaxud 

başqa yerə qoysa və bir kəs də onu götürsə, götürən şəxs üçün halaldır. 
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NİKAHIN HÖKMLƏRİ 

Evlənmə (və ailə qurma) tə’kidli müstəhəb əməllərdən biridir. Əgər 

bir kəs evlənməmək səbəbi ilə harama düşəcəyindən qorxarsa, 

evlənmək ona vacibdir. Nikah əqdi vasitəsilə qadın kişiyə halal olur. O 

iki qisimdir: daimi və qeyri-daimi. Daimi əqd budur ki, onda 

evlənmənin müddəti müəyyən olunmasın. Bu cür əqd olunan qadına 

“daimə” deyilir. Müvəqqəti əqd budur ki, onda evlənmənin müddəti 

müəyyən olunsun – istər qısa müddətdə, istərsə də uzun müddətdə. Bu 

qayda ilə əqd oxunan qadına “müt’ə” və “siğə” deyilir. 

ƏQDİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2010. İstər daimi, istərsə də qeyri-daimi nikahda gərək siğə 

oxunsun, qadın və kişinin sadəcə razılıqları kifayət deyil. Əqd siğəsini 

ya qadınla kişinin özü oxumalı, ya da əqdi onların tərəfindən oxumaq 

üçün başqasını vəkil etməlidirlər. 

Məsələ: 2011. Vəkilin kişi olması lazım (vacib) deyil; qadın da əqd 

siğəsini oxumaq üçün başqasının tərəfindən vəkil ola bilər. 

Məsələ: 2012. Qadın və kişi onların vəkillərinin siğəni oxumasını 

yəqin etməyincə, bir-birinə halal ola bilməzlər. Vəkilin siğəni 

oxumasını güman (ehtimal) etmələri kifayət deyil. Amma əgər vəkil 

“siğəni oxumuşam” - desə və e’timadlı adam olsa, kifayətdir. 

Məsələ: 2013. Əgər bir qadın müəyyən bir şəxsi, onu 10 gün 

müddətində bir kişinin əqdinə keçirməsi üçün vəkil edib 10 günün 

əvvəlini tə’yin etməsə, gərək onun əvvəlini əqd edildiyi günü və saatı 

qərar versinlər. 

Məsələ: 2014. Bir nəfər daimi, yaxud qeyri-daimi nikah əqdini 

oxumaq üçün iki nəfərin (ər və arvad) tərəfindən vəkil ola bilər. 

Həmçinin, insan qadının tərəfindən vəkil olub onu öz daimi və ya qeyri-

daimi nikah əqdinə keçirə bilər. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, əqdi 

iki nəfər (biri qadının, digəri isə kişinin tərəfindən) oxusun. 
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DAİMİ ƏQDİN OXUNMA QAYDASI 

Məsələ: 2015. Əgər daimi əqd siğəsini qadın və kişinin özü oxusa 

və qadın əvvəldə desə: 

ىن  فََْت كَ ز وَّجَْ ََل ومَ عَْمَ الََْالصَّدا قَ َل ىعَ َس 
“Zəvvəctukə nəfsi ələs-sədaqil-mə’lum – yə’ni, müəyyən olunmuş 

mehriyyə müqabilində özümü sənə arvad etdim”. Ondan sonra kişi 

zaman fasiləsi olmadan desə: 

ْعل ومَ َالصَّدا قَ َع ل ىَو يجَ زَْالت َََّتَ ق ب لَْ َاْلم 
“Qəbiltut-təzvicə ələs-sədaqil-mə’lum” – yə’ni, izdivacı həmin 

mə’lum mehriyyə ilə qəbul etdim”, əqd səhihdir. Əgər başqasını onların 

tərəfindən daimi əqd siğəsini oxumaq üçün vəkil etsələr, bu halda 

kişinin adı Əhməd, qadının adı Fatimə olsa, bu halda qadının vəkili 

ََتَ ز وَّجَْ َل ومَ عَْاْلمَ َالصَّدا قَ َع ل ىَا ْح دَ َل كَ م و ك َ َف اط م ةَ َم و ك  ل ت 
“Zəvvəctu muvəkkiləti Fatimətə muvəkkiləkə Əhmədə ələs-

sədaqil-mə’lum”, sonra isə kişinin vəkili fasilə olmadan 

َِ َالت َّْزو يجَ َتَ ق ب لَْ َل م و ك   َاْلم ْعل ومَ َالصَّدا قَ َع ل ىَدَ ا ْْحَ َل 
“Qəbiltut-təzvicə limuvəkkili Əhmədə ələs-sədaqil-mə’lum” - desə, 

səhihdir. 

QEYRİ-DAİMİ ƏQDİN OXUNMA QAYDASI 

Məsələ: 2016. Əgər qadın və kişinin özü qeyri-daimi siğə əqdini 

oxumaq istəsələr, müddət və mehriyyə tə’yin olunduqdan sonra qadın 

ْعل ومَ َاْل ج لَ َا ل ََْفسىَ ن َ َت كَ ز وَّجَْ َم عل ومَ الََْرَ م هَْالََْع ل ىَاْلم 
“Zəvvəctukə nəfsi iləl-əcəlil-mə’lumi ələl-məhril-mə’lum”, sonra 

isə kişi, zaman fasiləsi olmadan 

َاْلم عل ومَ َاْلم ْهرَ َع ل ىَاْلم ْعل ومَ َاْل ج لَ َا ل ََالت َّْزو يجَ َتَ ق ب لَْ
“Qəbiltut-təzvicə iləl-əcəlil-mə’lumi ələl-məhril-mə’lum” - desə, 

səhihdir. Əgər başqasını vəkil etsələr, əvvəlcə qadının vəkili kişinin 

vəkilinə 

ََتَ عَْم ت ََّ َاْلم عل ومَ َاْلم ْهرَ َع ل ىَاْلم ْعل ومَ َاْل ج لَ َا ل ََم و ك  ل كَ َل م و ك  ل ت 
“Məttə’tu limuvəkkiləti muvəkkiləkə iləl-əcəlil-mə’lumi ələl-

məhril-mə’lum.” Sonra zaman fasiləsi olmadan kişinin vəkili 

ََىل م و ك  لَ َذ ال كَ َق ب لتَ 
“Qəbiltu zalikə limuvəkkili” - desə, səhihdir. 

ƏQDİN ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 2017. İzdivac əqdinin bir neçə şərti vardır: 
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1-Ərəbcə səhih oxunsun. Əgər qadın və kişinin özü siğəni ərəbcə 

səhih oxuya bilməsələr, gərək ərəbcə səhih oxuya bilən şəxsi vəkil 

etsinlər. Əgər ərəbcə düzgün oxuya bilən bir kəsi vəkil edə bilməsələr, 

gərək özləri ərəbcə olmayan başqa dildə (öz dillərində) desinlər. Amma 

elə sözlə deməlidirlər ki, “zəvvəctu” və “qəbiltu” sözlərinin mə’nasını 

çatdırsın. 

2-Kişi və qadın, yaxud əqd siğəsini onların tərəfindən oxuyan 

vəkilin “inşa” qəsdi olsun. Yə’ni, əgər kişi və qadının özü siğəni 

oxuyurlarsa, qadının “zəvvəctukə nəfsi” deməklə məqsədi, özünü o 

kişinin arvadı etmək, kişinin də məqsədi “qəbiltut-təzvicə” deməklə 

onun arvad olmasını qəbul etmək olsun. Əgər kişi və qadının vəkili 

siğəni oxuyarsa, “zəvvəctu” və “qəbiltu” kəlmələrini deməklə məqsədi 

bu olmalıdır ki, tərəfindən vəkil olunduğu qadın və kişi bir-birinə ər-

arvad olsunlar. 

3-Əqd siğəsini oxuyan şəxs aqil və ehtiyata görə baliğ olmalıdır – 

istər özü üçün oxusun, istərsə də başqasının tərəfindən vəkil olsun. 

4-Qadın və ya kişinin vəkili, yaxud onların qəyyumları əqd siğəsini 

oxusa, gərək əqddə ər-arvadı müəyyən etsin. Məsələn; adlarını desin, 

yaxud onlara işarə etsin. Deməli, bir neçə qızı olan bir şəxs bir kişiyə 

“zəvvəctukə ihda bənati” (yə’ni, qızlarımdan birini sənin arvadın 

etdim) və o da “qəbiltu” (yə’ni, qəbul etdim) desə, əqd oxunan vaxtda 

qızlardan hansını deməsi mə’lum olmadığından, əqd batildir. 

5-Qadına kişi evlənməyə razı olsunlar. 

Məsələ: 2018. Əgər əqddə bir hərfi səhv oxusalar və (nəticədə) 

onun mə’nası dəyişsə, əqd batildir. 

Məsələ: 2019. Ərəb dilinin qrammatika qaydalarını bilməyən bir 

kəsin qiraəti səhih olsa, əqdin kəlmələrindən hər birinin mə’nasını ayrı-

ayrılıqda bilsə və hər kəlmədən onun mə’nasını qəsd etsə, əqd oxuya 

bilər. 

Məsələ: 2020. Əgər bir qadının qohumları və ya yaxın adamları 

onun icazəsi olmadan bir kişinin əqdinə keçirsələr və sonradan qadın 

“bu əqdə razıyam” - desə, səhihdir. Kişi barəsində də belədir. 

Məsələ: 2021. Əgər qadınla kişini, yaxud ikisinin birini evlənməyə 

məcbur etsələr və əqd oxunandan sonra razılaşıb “o əqdə razıyıq” - 

desələr, əqd səhihdir. 

Məsələ: 2022. Ata və (ata tərəfindən olan) baba həddi-buluğa 

çatmayan və ya dəlilik halında həddi-buluğa çatan dəli övladını 
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evləndirə bilərlər. Uşaq həddi-buluğa çatandan, dəli ağıllanandan sonra 

gərək o izdivacı pozmasınlar. 

Məsələ: 2023. Həddi-buluğa çatan və rəşidə olan, yə’ni, öz 

məsləhətini ayırd edə bilən bir qız ərə getmək istəsə, bu halda 

bakirədirsə, gərək atasından, yaxud (ata tərəfindən olan) babasından 

icazə alsın. Anasının və qardaşının icazəsi lazım (vacib) deyil. Amma 

əgər qız üçün münasib həyat yoldaşı tapılsa və atası onunla müxalifət 

etsə, onun izni şərt deyildir. 

Məsələ: 2024. Əgər ata, yaxud (ata tərəfindən olan) baba qaib 

(başqa yerdə) olsa və onlardan icazə almaq mümkün olmasa, qız da ərə 

getməyə ehtiyac duysa, bu halda atanın, yaxud ata tərəfindən olan 

babanın icazəsi götürülür (qüvvədən düşür). Habelə, qız bakirə olmasa 

və bakirəliyi ərə getmək səbəbi ilə aradan getmiş olsa, ata və babasının 

icazəsi lazım (vacib) deyil. 

Məsələ: 2025. Əgər ata, yaxud (ata tərəfindən olan) baba öz həddi-

buluğa çatmamış oğlu (nəvəsi) üçün arvad alsa, oğlan həddi-buluğa 

çatandan sonra qadının cinsi yaxınlığa mane olmadığı və ər-arvad 

münasibətləri üçün qabiliyyəti olduğu halda gərək onun xərclərini 

versin. 

Məsələ: 2026. Əgər ata, yaxud (ata tərəfindən olan) baba öz həddi-

buluğa çatmamış oğlu (nəvəsi) üçün arvad alsa və əqd oxunan vaxtda 

oğlanın mal-dövləti olsa, qadının mehriyyəsini ona borclu olur. Əqd 

vaxtında heç nəyi olmasa, onda atası, yaxud (ata tərəfindən olan) babası 

qadının mehriyyəsini verməlidir. 

ƏQDİ POZMAĞI MÜMKÜN (CAİZ) EDƏN EYİBLƏR 

Məsələ: 2027. Əgər kişi əqd oxunandan sonra qadında aşağıdakı 

yeddi eyibdən biri olduğunu bilsə, əqdi poza bilər: 

1-Dəlilik; 2-Xora xəstəliyi; 3-Bərəs (alaca) xəstəliyi; 4-Korluq; 5-

Şil olmaq, belə ki, mə’lum olsun; 6 – İfza olsa, yə’ni bövl və heyzin 

yolu bir olsa; amma əgər heyzlə qait yolu bir olsa, əqdi pozmağın işkalı 

vardır və gərək ehtiyat olunsun; 7-Qadının fərcində (cinsiyyət üzvündə) 

yaxınlıq etməyə mane olan artıq ət, yaxud sümük və ya vəz olarsa. 

Məsələ: 2028. Qadın əqd oxunandan sonra ərinin dəli olduğunu, 

yaxud kişilik alətinin olmadığını, yaxud ənin olduğunu – cinsi əlaqəyə 

qadir olmadığını və ya xayalarının çıxarılmış (axtalanmış) olduğunu 

bilsə, əqdi poza bilər. 
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Məsələ: 2029. Əgər qadın və ya kişi, əvvəlki iki məsələdə deyilən 

eyiblərin hər hansı birinin səbəbi ilə əqdi pozsalar, gərək talaq 

verilmədən bir-birindən ayrılsınlar. 

Məsələ: 2030. Əgər kişi ənin olduğuna görə yaxınlıq edə bilməsə 

və qadın da əqdi pozsa, ər gərək mehriyyənin yarısını ona versin. 

Amma əgər deyilən sair eyiblərdən birinin səbəbi ilə qadın və ya kişi 

əqdi pozsa, bu halda kişi qadınla yaxınlıq etməmiş olsa, ona heç nə 

vacib olmur. Əgər yaxınlıq etmiş olsa, gərək mehriyyənin hamısını 

versin. Əqdin kişi və ya qadın tərəfindən fəsx edilməsi (qüvvədən 

salınması) ilə əlaqədar məsələlərin xüsusi şərtləri olduğundan, hər növ 

fəsx gərək şəriət hakiminin nəzarəti altında olsun. 

EVLƏNMƏK HARAM OLAN QADINLAR 

Məsələ: 2031. İnsana məhrəm olan ana, bacı, qaynana və s. kimi 

qadınlarla evlənmək haramdır. 

Məsələ: 2032. Əgər insan bir qadını öz əqdinə keçirtsə, hətta 

onunla yaxınlıq etməsə də, o qadının anası, anasının anası, atasının 

anası və nə qədər yuxarı getsə (yə’ni nənəsinin anası, nənəsinin nənəsi 

və s.) o kişi ilə məhrəm olurlar. 

Məsələ: 2033. Əgər bir qadını öz əqdinə keçirdib yaxınlıq etsə, o 

qadının (əvvəlki ərindən olan) qızı, qız nəvəsi, oğlan nəvəsi, nə qədər 

aşağı getsə də – istər əqd vaxtında olsunlar, istərsə də sonradan dünyaya 

gəlsinlər – o kişiyə məhrəmdir. 

Məsələ: 2034. Əgər bir kişi bir qadınla zina etsə, onun qızı ilə 

evlənə bilməz. Əgər bir qadını öz əqdinə keçirtsə və onunla yaxınlıq 

etdikdən sonra onun anası ilə zina etsə, arvadı ona haram olmur. Əgər 

arvadı ilə yaxınlıq etməzdən qabaq onun anası ilə zina etsə, ehtiyat-

vacib budur ki, o qadından talaq vasitəsi ilə ayrılsın.  

Məsələ: 2035. Müsəlman qadın kafir kişi ilə evlənə bilməz. Amma 

müsəlman kişi kafir qadınları ilə müvəqqəti evlənə (siğə edə) bilər. 

Məsələ: 2036. Əgər bir kəs ric’i talaq iddəsində olan bir qadınla 

zina etsə, o qadın ona haram olur. Əgər müt’ə iddəsində, yaxud bain 

talağı iddəsində, yaxud da vəfat iddəsində olan bir qadınla zina etsə, 

sonradan onu öz əqdinə keçirə bilər, amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, 

onunla evlənməsin.  

Ric’i və bain talaq, müt’ə və vəfat iddəsi talağın hökmlərində 

deyiləcək. 
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Məsələ: 2037. Əgər bir kəs iddədə olmayan ərsiz qadınla zina etsə, 

sonradan onu öz əqdinə keçirə bilər. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, 

o qadın heyz görənə qədər gözləyib, sonra onu öz əqdinə keçirtsin. 

Başqa bir kəs də o qadınla evlənmək istəsə, eyni ilə (heyz görənə qədər 

gözləsin). 

Məsələ: 2038. Əgər bir kəs başqasının iddəsində olan bir qadını öz 

əqdinə keçirtsə, bu halda kişi və arvadın hər ikisi, yaxud onlardan biri 

haram bir iş gördüklərini bilsə, yə’ni qadının iddəsinin tamam 

olmadığını və iddədə olan qadını əqdə keçirtməyin haram olduğunu 

bilsə – hətta kişi əqddən sonra onunla yaxınlıq etməsə də, o qadın o 

kişiyə haram olur. 

Məsələ: 2039. Əgər bir qadını öz əqdinə keçirtsə və sonradan 

iddədə olması mə’lum olsa, bu halda heç biri qadının (əqddən qabaq) 

iddədə olmasını və qadını iddədə əqdə keçirtməyin haram olduğunu 

bilməsələr, kişinin onunla yaxınlıq etdiyi halda arvad ona haram olur. 

Bundan qeyri hallarda gözləyə və iddədən çıxandan sonra yenidən əqd 

edə bilərlər. 

Məsələ: 2040. Əgər insan bir qadının ərli olduğunu bilib onunla 

əqd bağlasa, gərək ondan ayrılsın. Və sonralar da onu öz əqdinə keçirə 

bilməz – hətta (əqd zamanı) onunla yaxınlıq etməmiş olsa da belə. 

Məsələ: 2041. Əri olan bir qadın zina etsə, öz ərinə haram olmur. 

Əgər tövbə etməsə və öz əməlində qalsa, yaxşı olar ki, əri ona talaq 

versin. Amma gərək mehriyyəsini versin. 

Məsələ: 2042. Talaq verilən qadın, habelə siğə olunandan sonra əri 

müddətini bağışladığı, yaxud siğə müddəti tamam olan bir qadın bir 

müddətdən sonra ərə getsə və sonra ikinci əri ilə əqd oxunan vaxtda 

birinci ərinin iddəsinin tamam olub-olmamasında şəkk etsə, gərək öz 

şəkkinə e’tina etməsin. 

Məsələ: 2043. Livat verən oğlanın anası, bacısı və qızı livat edən 

şəxsə haramdır, hətta livat edən və livat verən şəxs həddi-buluğa 

çatmamış olsalar da belə; amma əgər düxul olmasını güman etsə və ya 

düxul olub-olmamasında şəkk etsə, ona haram olmazlar. 

Məsələ: 2044. Əgər bir şəxs başqasının anası, bacısı, yaxud qızı ilə 

evlənsə və izdivacdan sonra o kəslə livat etsə, bu qadınlar ona haram 

olmur. Amma əgər qadına talaq verib iddədən çıxandan sonra yenidən 

onu almaq istəsə, bu halda ehtiyat – lazım budur ki, onunla evlənməsin. 

Məsələ: 2045. Əgər bir qadını öz əqdinə keçirtsə, amma onunla 

yaxınlıq etməsə də, nə qədər ki, o qadın onun əqdindədir, o qadının 

(əvvəlki ərindən olan) qızı ilə evlənə bilməz. 
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Məsələ: 2046. İnsanın atasının və babasının, anasının və nənəsinin 

xalası və bibiləri – nə qədər yuxarı getsələr də – ona məhrəmdir. 

Məsələ: 2047. Ərin atası və babası – nə qədər yuxarı getsə də; onun 

(başqa arvaddan olan) oğlu, oğul nəvəsi və qız nəvəsi – nə qədər aşağı 

getsələr də, istər əqd vaxtında, istərsə də sonradan dünyaya gəlmiş 

olsunlar, onun arvadına məhrəmdirlər. 

Məsələ: 2048. Əgər bir qadını öz əqdinə keçirsə – istər daimi olsun, 

istərsə də siğə – nə qədər ki, o qadın onun əqdindədir, onun bacısı ilə 

evlənə bilməz. Müvəqqəti izdivacda da, əgər qadının müddəti tamam 

olsa, yaxud əri (müddəti) ona bağışlasa, iddəsi tamam olmayınca, onun 

bacısı ilə evlənə bilməz. 

Məsələ: 2049. Əgər kişi öz arvadına, talaq kitablarında deyilən 

ardıcıllıqla ric’i talaq versə, arvadın iddəsi əsnasında onun bacısını öz 

əqdinə keçirdə bilməz; hətta bain talaq iddəsində də (sonradan 

deyiləcək) ehtiyat-müstəhəb budur ki, onun bacısı ilə evlənməkdən 

çəkinsin. 

Məsələ: 2050. Bir kəs öz arvadının icazəsi olmadan onun bacısının 

və ya qardaşının qızı ilə evlənə bilməz. Amma əgər arvadının icazəsi 

olmadan onları öz əqdinə keçirtsə və sonradan arvadı o əqdə razı 

olduğunu desə, eybi yoxdur və tə’kidli ehtiyat budur ki, əqdi təzələsin. 

Məsələ: 2051. Əgər qadın ərinin onun qardaşının və ya bacısının 

qızını öz əqdinə keçirtdiyini bilib sükut etsə və sonradan razılıq 

verməsə, onların əqdi batildir. Amma əgər onun sükut etməsindən 

qəlbən razı olduğu mə’lum olarsa, əri onun qardaşının (və ya bacısının) 

qızından ayrıla bilməz; yalnız talaqla ayrıla bilər. 

Məsələ: 2052. Əgər ehram halında olan bir qadın ehram halında 

olmayan bir kişi ilə evlənsə, onun əqdi batildir. Əgər qadın ehram 

halında izdivacın haram olduğunu bilirdisə, gərək o kişi ilə evlənməsin. 

Həmçinin, kişi ehram halında olsa, amma qadın ehramda olmasa da, 

hökm eynidir. 

Məsələ: 2053. Əgər kişi Həccin rüknlərindən biri olan “Nisa” 

təvafını yerinə yetirməsə, ehram bağlamaq səbəbi ilə ona haram olan öz 

arvadı halal olmur. Həmçinin, qadın da “Nisa” təvafını etməsə, əri ona 

halal olmur. Amma əgər sonradan “Nisa” təvafını yerinə yetirsələr, bir-

birinə halal olurlar. 

Məsələ: 2054. Əgər bir kəs həddi-buluğa çatmamış qızı öz əqdinə 

keçirtsə, 9 yaşı tamam olmamışdan qabaq gərək onunla yaxınlıq 

etməsin. Əgər 9 yaşı tamam olsa və (cinsi) yaxınlıq üçün fiziki 
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qabiliyyəti olmasa, gərək onunla yaxınlıq etməsin. Əgər yaxınlıq etsə 

və onu ifza etsə, gərək heç vaxt onunla yaxınlıq etməsin. 

Məsələ: 2055. Üç dəfə talaq verilən qadın ərinə haram olur. Amma 

əgər talaq kitabında deyilən şərtlərlə başqa kişi ilə evlənsə, birinci əri 

onu (ikinci ərindən boşanandan sonra) yenidən öz əqdinə keçirdə bilər. 

DAİMİ ƏQDİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2056. Daimi əqdə keçirilən qadın, ərinin icazəsi olmadan 

gərək evdən çölə çıxmasın və ya evdən kənarda özü üçün hər hansı bir 

iş seçməsin. Bu hökmdən ərin ailə hüquqları və şə’ni ilə zidd olmayan 

cüzi ehtiyaclarla əlaqədar işlər istisnadır; habelə şər’i üzrü olmadan 

ərinin yaxınlıq etməsinə mane olmamalıdır. Bu halda (bu işlərdə ərinə 

itaət etsə), yemək, geyim, mənzil və fiqhi kitablarda qeyd olunan sair 

şeyləri tə’min etməsi ərinə vacibdir. Əgər əri tə’min etməsə – istər 

imkan və bacarığı çatsın, istərsə də çatmasın – qadına borcludur. 

Məsələ: 2057. Əgər qadın qabaqkı məsələdə deyilən işlərdə ərinə 

itaət etməsə, günahkardır və yemək, geyim, mənzil və bir yerdə yatmaq 

haqqı yoxdur. Lakin mehriyyəsi aradan getmir. 

Məsələ: 2058. Kişinin öz arvadını evdə xidmətçiliyə məcbur 

etməyə haqqı yoxdur. 

Məsələ: 2059. Əgər qadının səfər xərcləri vətən (evdəki) 

xərclərindən çox olsa, ərinin öhdəsinə deyil. Amma əgər əri onu səfərə 

aparmaq istəsə, gərək səfər xərclərini versin. 

Məsələ: 2060. Ərinə itaət edən qadın öz ərclərini tələb etsə, amma 

əri verməsə, hər gündə həmin günün xərcləri qədərində icazəsiz ərinin 

malından götürə bilər. Bu da mümkün olmasa və öz məişətini tə’min 

etməyə məcbur olsa, məişət şeylərini hazırlamağa məşğul ikən ərinə 

itaət etməsi vacib deyil. 

Məsələ: 2061. Kişi özünün daimi əqdində olan arvadını elə bir 

vəziyyətdə qoya bilməz ki, nə ərli arvad kimi olsun, nə də ərsiz arvad 

kimi; amma hər dörd gecədən bir gecəni onun yanında qalması vacib 

deyildir. 

Məsələ: 2062. Kişi dörd aydan çox öz daimi əyalı ilə yaxınlığı tərk 

edə bilməz, yalnız arvadın yaşlı olduğu hallarda eybi yoxdur. 

Məsələ: 2063. Əgər daimi əqddə mehriyyəni müəyyən etməsələr, 

əqd səhihdir. Əgər əri onunla yaxınlıq etsə, gərək mehriyyəsini, onun 

mislində olan qadınların mehriyyəsinə uyğun versin. 
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Məsələ: 2064. Əgər daimi əqd oxunan vaxt mehriyyəni vermək 

üçün vaxt tə’yin etməsələr, qadın mehriyyəni almamışdan qabaq ərinin 

yaxınlıq etməsinə mane ola bilər – istər ərinin mehriyyəni verməyə 

qüdrəti olsun, istərsə də olmasın. Yalnız o hal istisna olunur ki, ərinin 

maddi imkansızlığı mehriyyənin imkanlı olduğu vaxt verəcəyinə dair 

bir dəlil və şahid olsun. 

MÜVƏQQƏTİ EVLƏNMƏ 

Məsələ: 2065. Qadını ailə münasibətləri məqsədi olduqda siğə 

etmək – hətta ləzzət almaq üçün olmasa da, səhihdir. 

Məsələ: 2066. Kişi siğə etdiyi arvadı ilə yaxınlıq etməyi dörd aydan 

artıq tərk etməməlidir, yalnız arvadın yaşlı olduğu hallarda eybi 

yoxdur. 

Məsələ: 2067. Siğə olunan qadın, əqddə ərinin onunla yaxınlıq 

etməməsini şərt etsə, əqdi və şərti səhihdir. Əri də ondan sair ləzzətlər 

ala bilər. Amma əgər sonradan yaxınlıq etməyə razı olsa, əri onunla 

yaxınlıq edə bilər. 

Məsələ: 2068. Siğə olunan qadın hətta hamilə olsa da, (əri 

üzərində) xərclik haqqı yoxdur. 

Məsələ: 2069. Siğə olunan qadının əri ilə bir yerdə yatmaq 

(yaşamaq) haqqı yoxdur; o ərindən, əri də ondan irs aparmır. 

Məsələ: 2070. Siğə olunan qadın xərclik və bir yerdə yatmaq haqqı 

olmadığını bilməsə, əqdi səhihdir. Bu işi bilmədiyi üçün ərinin üzərində 

belə bir haqqa malik olmur. 

Məsələ: 2071. Siğə olunan qadın ərinin icazəsi olmadan evdən çölə 

çıxa bilər; lakin əgər çölə çıxmaq səbəbi ilə ərinin haqqı aradan 

gedərsə, çölə çıxması haramdır. 

Məsələ: 2072. Əgər qadın bir kişini, müəyyən müddət və məbləğ 

əsasında onu özü üçün siğə etməyə vəkil etsə, bu halda kişi onu daimi 

əqdinə keçirtsə, yaxud müəyyən olunan məbləğdən və ya müddətdən 

başqa məbləğ və müddətə siğə etsə, sonra qadın başa düşüb razı 

olduğunu bildirsə, əqdi səhih, əks halda isə (razı olmasa) batildir. 

Məsələ: 2073. Ata və (ata tərəfdən olan) baba məhrəm olmaq üçün 

bir evdə yaşadıqları bir qadını özünün həddi-buluğa çatmamış oğlunun 

(nəvəsinin) əqdinə keçirdə bilər. bu şərtlə ki, əqdin müddəti o qədər 

olsun ki, oğlan (o müddət ərzində) cinsi bəhrələnmə həddinə çatsın 

Həmçinin, öz həddi-buluğa çatmamış qızını, qohumlarına məhrəm 

olmaq üçün bir kəsin əqdinə keçirdə bilər, bu şərtlə ki, onun müddəti o 
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qədər olsun ki, (o müddətdə) ondan cinsi ləzzət almaq mümkün olsun; 

əqddən sonra kişi müddətin qalanını (həddi-buluğa çatmayan qızına) 

bağışlaya bilər. 

Məsələ: 2074. Əgər kişi siğə müddətini (qadına) bağışlasa, istər o 

qadınla yaxınlıq etmiş olsun, istərsə də olmasın, gərək qərara alınan 

şeyin hamısını ona versin. 

Məsələ: 2075. Kişi öz siğə arvadı olan və (müddət tamam olandan 

sonra) hələ iddəsi tamam olmayan qadını özünün daimi əqdinə keçirdə 

bilər. 

Məsələ: 2076. Müvəqqəti evlənmədə müddət qurtarandan sonra 

qadın iddə saxlamalıdır və ondan dünyaya gələn övlad bütün övladlıq 

hüquqlarına malikdir; atasından, anasından və bütün qohumlarından irs 

aparır – baxmayaraq ki, (müvəqqəti əqddə) ər-arvad bir-birindən irs 

aparmır. 

BAXMAĞIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2077. Kişinin naməhrəm qadının bədəninə baxması – istər 

ləzzət məqsədi ilə olsun, istərsə də ləzzət məqsədi olmadan – haramdır. 

Üzünə və əllərinə də baxmaq ləzzət qəsdi ilə olarsa, haramdır. 

Həmçinin, qadının naməhrəm kişinin bədəninə baxması haramdır – 

yalnız o miqdar istisnadır ki, (kişilər) adətən o hissələri örtmürlər. 

Həddi-buluğa çatmamış qızın üzünə, əllərinə, tüklərinə (saçlarına) 

baxmaq ləzzət məqsədi ilə olmasa və baxmaqla harama düşəcəyindən 

qorxmasa, eybi yoxdur. Amma ehtiyata görə gərək bud və qarın kimi, 

adətən örtülməli olan yerlərə baxmasın. 

Məsələ: 2078. Əgər insan ləzzət qəsdi olmadan kitab əhlinin – 

yəhudi və məsihi kimi – qadınların üzünə və əllərinə baxsa, harama 

düşəcəyindən qorxmayacağı halda eybi yoxdur. 

Məsələ: 2079. Qadın gərək öz bədənini, tüklərini (saçlarına) 

naməhrəm kişidən örtsün. Hətta ehtiyat-vacib budur ki, öz bədən və 

tüklərini (saçlarını) həddi-buluğa çatmayan, amma yaxşını-pisi başa 

düşən və başqalarının şəhvət hislərinin oyada (təhrik edə) biləcək həddə 

olan oğlan uşağından da örtsün. 

Məsələ: 2080. Başqasının övrətinə baxmaq – hətta şüşənin 

arxasından, yaxud aynada, saf suda və bu kimi şeylərdə olsa da, 

haramdır. Ehtiyat-vacib budur ki, müməyyiz uşağın da övrətinə 

baxmasınlar. Amma ər-arvad bir-birinin bədəninin hər yerinə baxa 

bilərlər. 
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Məsələ: 2081. Bir-birinə məhrəm olan qadın və kişi ləzzət qəsdi 

olmasa, övrəti istisna olmaqla, bir-birinin bədəninin hər yerinə baxa 

bilərlər. 

Məsələ: 2082. Kişi ləzzət məqsədi ilə başqa kişinin bədəninə 

baxmamalıdır. Həmçinin, qadının ləzzət qəsdi ilə başqa qadının 

bədəninə baxması haramdır. 

Məsələ: 2083. Kişinin naməhrəm qadının şəklini (fotosunu) 

çəkməsi haram deyildir; yalnız o halda haramdır ki, şəkil çəkərkən əlini 

ona vurmağa məcbur olsun. Əgər kişi naməhrəm bir qadını tanıyırsa, bu 

halda o qadın hicablıdırsa, gərək onun hicabsız olan şəklinə baxmasın.  

Məsələ: 2084. Əgər tibb bacısı və ya həkim əlini xəstənin övrətinə 

vurmağa məcbur olsa, gərək əlcək taxsın ki, əli (birbaşa) onun övrətinə 

toxunmasın. Habelə əgər kişi həkim və ya tibb qardaşı əlini qadın 

xəstənin bədəninə vurmağa məcbur olsa, yaxud qadın həkimi və ya tibb 

bacısı əlini kişinin bədəninə vurmağa məcbur olsa, gərək – zərurət 

halları istisna olmaqla –əlinə əlcək taxsın. 

Məsələ: 2085. Əgər kişi, naməhrəm qadını müalicə etmək üçün ona 

baxmağa, yaxud əlini onun bədəninə vurmağa məcbur olsa, eybi 

yoxdur. Amma əgər baxmaqla müalicə edə bilərsə, gərək əlini onun 

bədəninə vurmasın; və əgər əl vurmaqla müalicə edə bilərsə, gərək 

baxmasın. 

Məsələ: 2086. Əgər insan bir kəsi müalicə etmək üçün onun 

övrətinə baxmağa məcbur olsa, ehtiyat-vacibə əsasən gərək güzgünü 

onun qarşısına qoyub onda baxsın. Lakin əgər övrətə baxmaqdan başqa 

çarəsi olmasa, eybi yoxdur. 

EVLƏNMƏNİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 2087. Əgər bir kəs evlənməmək səbəbi ilə harama düşürsə, 

öz iffətini qorumaq üçün evlənməsi lazımdır (vacibdir). 

Məsələ: 2088. Əgər ər əqddə qadının bakirə olmasını şərt etsə və 

əqdən sonra mə’lum olsa ki, onun bakirəliyi əqddən qabaq (cinsi) 

yaxınlıq vasitəsi ilə aradan gedib, onda əqdi poza bilər. 

Məsələ: 2089. Naməhrəm kişi ilə qadın heç kəsin olmadığı və 

başqasının da daxil ola bilmədiyi xəlvət bir yerdə olsalar, gərək oradan 

xaric olsunlar. 

Məsələ: 2090. Əgər kişi əqddə qadının mehriyyəsini müəyyən etsə 

və məqsədi də onu verməmək olsa, əqd səhihdir. Amma gərək 

mehriyəni versin. 
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Məsələ: 2091. Müsəlman bir şəxs Allahı, Peyğəmbər (səlləllahu 

əleyhi və alih)-i və ya məadı inkar etsə, yaxud dinin zəruri hökmlərini, 

yə’ni müsəlmanların İslam dininin (ayrılmaz) bir hissəsi hesab etdikləri 

hökmləri, məsələn namaz-orucun vacibliyini inkar etsə və bu hökmü 

inkar etməsi Allahın və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in inkar 

olunmasına qayıtsa, mürtəd olur. 

Məsələ: 2092. Əgər qadın, ərinin onunla yaxınlıq etməsindən 

qabaq, əvvəlki məsələdə deyildiyi kimi, mürtəd olsa, onun əqdi batil 

olur. Həmçinin, əgər yaxınlıq etdikdən sonra da mürtəd olsa (əqd batil 

olur); amma yaisə olsa; yə’ni seyiddirsə, 60 və seyid deyilsə, 50 yaşı 

tamam olubsa, (bu halda iddə yoxdur). Əgər yaisə olmasa, talaq 

hökmlərində deyiləcək göstərişə uyğun olaraq iddə saxlamalıdır; əgər 

iddə əsnasında (yenidən) müsəlman olsa, əqd yerindədir; yox əgər 

iddənin axırına qədər mürtədliyində qalsa, əqd batildir. 

Məsələ: 2093. Əgər qadın əqddə kişi ilə onu şəhərdən çölə 

aparmamasını şərt etsə, kişi də qəbul etsə, gərək qadının razılığı 

olmadan (onu) şəhərdən çıxarmasın. 

Məsələ: 2094. Əgər bir kəsin arvadının əvvəlki ərindən bir qızı 

olsa, o qızı, həmin arvadından olmayan başqa oğlunun əqdinə keçirdə 

bilər. Həmçinin, əgər insan bir qızı öz oğlu üçün əqd etsə, onun anası ilə 

evlənə bilər. 

Məsələ: 2095. Əgər bir qadın zinadan hamilə olsa, uşağını siqt 

etməsi (saldırması) caiz deyil. 

Məsələ: 2096. Əgər bir kəs, əri olmayan və başqasının da iddəsində 

olmayan bir qadınla zina etsə, bu halda sonradan öz əqdinə keçirtsə və 

onlardan uşaq dünyaya gəlsə, halal, yoxsa haram nütfədən əmələ 

gəlməsini bilməsələr, o uşaq halalzadədir. 

Məsələ: 2097. Əgər kişi bir qadınının iddədə olduğunu bilməyib 

onunla evlənsə, bu halda qadın da bilməsə və onlardan uşaq dünyaya 

gəlsə, halalzadədir, şər’ən də hər ikisinin övladı sayılır. Amma əgər 

qadın iddədə olduğunu, habelə iddədə evlənməyin haram olduğunu 

bilsə, uşaq şər’ən atanındır. Hər iki halda onların əqdi batildir və bir-

birinə haram olurlar. 

Məsələ: 2098. Əgər qadın “yaisəyəm” - desə, sözü qəbul 

olunmamalıdır. Amma əgər “ərim yoxdur” - desə, sözü qəbul olunur. 

Məsələ: 2099. Əgər insan bir qadınla evlənəndən sonra bir kəs “o 

qadının əri vardır”, qadın da “ərim yoxdur” - desə, bu halda qadının ərli 

olması şər’ən sübut olunmasa, gərək qadının sözü qəbul edilsin. Amma 
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əgər onun ərli olmasını iddia edən e’timadlı şəxs olsa, bu halda gərək 

kişi ondan ayrılsın. 

Məsələ: 2100. Aqil, müsəlman və azad olan bir qadının qızı olsa, 7 

yaşı tamam olmayınca, atası onu anasından ayıra bilməz. 

Məsələ: 2101. Müstəhəbdir ki, həddi-buluğa çatmış, mükəlləf olan 

qızı ərə verməkdə tələssinlər. Həzrət İmam Sadiq (əleyhis-salam) 

buyurur: “Kişinin səadətlərindən biri budur ki, qızı öz evində heyz 

görməsin.” 

Məsələ: 2102. Əgər qadın öz mehriyyəsini başqa arvad almasın 

deyə, yə’ni özünün şər’i haqqından istifadə etməsin deyə, əri ilə 

müsalihə etsə, müsalihəyə əməl etmələri lazımdır, yə’ni qadın 

mehriyyəni almasın, kişi də başqa arvadla evlənməsin. 

Məsələ: 2103. Zinadan dünyaya gələn bir kəs arvad alsa və ondan 

uşağı olsa, uşaq halalzadədir. 

Məsələ: 2104. Əgər kişi mübarək Ramazan ayının orucunda, yaxud 

qadın heyz olan vaxt onunla yaxınlıq etsə, günah etmişdir. Amma 

onlardan uşaq dünyaya gəlsə, halalzadədir. 

Məsələ: 2105. Ərinin səfərdə ölməsini yəqin edən qadın vəfat 

iddəsindən sonra (onun miqdarı talaq hökmlərində deyiləcək) ərə getsə 

və (sonradan əvvəlki) əri səfərdən (diri) qayıtsa, gərək ikinci ərindən 

ayrılsın və birinci ərinə halaldır. Amma əgər ikinci əri onunla yaxınlıq 

etmiş olsa, qadın gərək iddə saxlasın, ikinci əri də onun mehriyyəsini, 

onun kimi olan qadınların mehriyyəsinə müvafiq olaraq versin, amma 

iddəsində ikinci ərinə xərcliyin yoxdur. 
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SÜD VERMƏNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2106. Əgər bir qadın, sonradan deyiləcək şərtlər daxilində 

bir uşağa süd versə, o uşaq aşağıdakı şəxslərə məhrəm olur: 

1-O qadının özünə – ona “süd anası” deyilir; 

2-Qadının ərinə – süd ona məxsusdur və ona da “süd atası” deyilir; 

3-O qadının atasına və anasına – nə qədər yuxarı getsələr də; hətta o 

qadının süd anası və süd atası da olsalar. 

4-O qadından dünyaya gəlmiş olan, yaxud dünyaya gələcək 

uşaqlara; 

5-O qadının övladlarının uşaqlarına; nə qədər aşağı getsələr də; istər 

onun övladlarından dünyaya gəlsinlər, istərsə də onun övladı o uşaqlara 

süd vermiş olsunlar; 

6-O qadının bacı və qardaşına, hətta süd bacısı və süd qardaşı da 

olsa; yə’ni süd əmizdirilməsi səbəbi ilə o qadınla bacı-qardaş 

olmuşlarsa da. 

7-O qadının əmisi və bibisinə, hətta süd əmisi və ya süd bibisi də 

olsa; 

8-O qadının xalası və dayısına, hətta süd dayısı və süd xalası da 

olsa; 

9-O qadının ərinin (ki, süd ona məxsusdur) övladlarına, nə qədər 

aşağı getsələr də, hətta onun süd övladları da olsa; 

10-O qadının ərinin (ki, süd ona məxsusdur) ata-anasına, nə qədər 

yuxarı getsə də; 

11-Ərinin (ki, süd ona məxsusdur) qardaşı və bacısına, hətta onun 

süd qardaşı və süd bacısı da olsa; 

12-Ərinin (ki, süd ona məxsusdur) əmisi, bibisi, dayısı və xalasına, 

nə qədər yuxarı getsələr də, hətta südvermə yolu ilə də olsalar. 

Həmçinin, sonrakı məsələlərdə deyiləcəyi kimi, bundan başqa bir neçə 

nəfər də südvermə yolu ilə məhrəm olurlar. 

Məsələ: 2107. Əgər bir qadın, sonrakı məsələlərdə deyiləcək 

şərtlərə əsasən, bir uşağa süd versə, o uşağın atası, o qadından dünyaya 

gələn qızlarla evlənə bilməz. Həmçinin, (südə sahib olan) ərin qızlarını 

da ala bilməz. Hətta ehtiyat-vacib budur ki, onun süd qızlarını da öz 

əqdinə keçirtməsin. Amma o qadının süd qızları ilə evlənməsi caizdir. 

Lakin ehtiyat-müstəhəb budur ki, onlarla da evlənməsin, onlara 



 

 

392................................................................. “Tovzihul-məsail” risaləsi 

məhrəm baxışları ilə, yə’ni insanın öz məhrəmlərinə etdiyi baxışlarla 

baxmasın. 

Məsələ: 2108. Əgər bir qadın sonradan deyiləcək şərtlərlə uşağa 

süd versə, o qadının əri (ki, süd ona məxsusdur) o uşağın bacılarına 

məhrəm olmur, ancaq ehtiyat-müstəhəb budur ki, onlarla evlənməsin. 

Həmçinin, ərin qohumları da o uşağın bacı və qardaşları ilə məhrəm 

olmur. 

Məsələ: 2109. Əgər qadın bir uşağa süd versə o uşağın qardaşlarına 

məhrəm olmur. Həmçinin, o qadının qohumları da süd verdiyi uşağın 

bacı-qardaşlarına məhrəm olmurlar. 

Məsələ: 2110. Əgər insan bir qıza kamil süd verən qadınla evlənib 

yaxınlıq etsə, artıq o qızı öz əqdinə keçirdə bilməz. 

Məsələ: 2111. Əgər insan bir qızla evlənsə, artıq o qıza kamil süd 

verən qadınla evlənə bilməz. 

Məsələ: 2112. İnsan anasının, yaxud nənəsinin kamil süd verdiyi 

qız ilə evlənə bilməz. Həmçinin, əgər insanın atasının (başqa) arvadı 

onun atasına məxsus olan süddən bir qıza süd vermiş olsa, o şəxs həmin 

qızla evlənə bilməz. Əgər südəmər bir qızı öz əqdinə keçirtsə və sonra 

onun anası, nənəsi, atasının (başqa) arvadı, həmin ataya məxsus olan 

süddən o qıza süd versə, əqd batil olur. 

Məsələ: 2113. İnsan öz bacısının, yaxud qardaşının arvadının, 

qardaşına məxsus olan kamil süd verdiyi qızla evlənə bilməz. Habelə, 

insanın bacısının, yaxud qardaşının övladı, yaxud bacısının nəvəsi və 

ya qardaşının nəvəsi süd versə də, hökm eynidir. 

Məsələ: 2114. Əgər bir qadın öz qızının uşağına (qız nəvəsinə) 

deyiləcək şərtlərlə süd versə, onun qızı öz ərinə haram olur. Həmçinin, 

əgər bir qadın qızının ərinin, başqa qadından olan uşağına süd versə 

(haram olur). Amma əgər qadın öz oğlunun uşağına süd versə, oğlunun 

arvadı – o südəmər uşağın anası – ərinə haram olmur. 

Məsələ: 2115. Əgər bir qızın atasının (başqa) arvadı, o qızın ərinin 

uşağına (atasına məxsus olan) süd versə, o qız öz ərinə haram olur – 

istər uşaq o qızdan olsun, istərsə də ərinin başqa arvadından. 

MƏHRƏMLİYƏ SƏBƏB OLAN SÜDVERMƏNİN ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 2116. Məhrəm olmağa səbəb olan südvermənin 8 şərti var: 

1-Uşaq diri qadının döşündən süd əmsin; deməli, ölmüş qadının 

döşündən süd əmsə, faydası yoxdur (məhrəmlik yaratmır). 
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2-O qadının südü haramdan olmasın; deməli, zinadan dünyaya 

gələn uşağın südünü başqa uşağa versələr, uşaq o süd vasitəsilə heç 

kəsə məhrəm olmur. 

3-Uşaq südü qadının döşündən əmsin; deməli, südü uşağın 

boğazına töksələr, məhrəmliyə səbəb olmur. 

4-Süd xalis olub başqa şeylərlə qarışmasın; amma qarışan (başqa) 

şey çox az olub südə qarışmaqla aradan getsə, eybi yoxdur. 

5-Süd bir ərdən olsun; deməli, süd verən qadına talaq versələr, 

sonradan başqa ərə gedib ondan hamilə olsa, doğuş vaxtına qədər 

döşündə birinci ərindən süd qalsa və misal üçün, 8 dəfə doğuşdan qabaq 

birinci ərinə məxsus olan süddən və doğandan sonra isə 7 dəfə ikinci 

ərinə məxsus olan süddən uşağa versə, o uşaq heç kəsə məhrəm olmur. 

6-Uşaq xəstəlik səbəbi ilə əmdiyi südü qaytarmasın. Əgər 

qaytararsa, ehtiyat-vacibə görə gərək süd əmmək vasitəsilə o uşağa 

məhrəm olacaq kəslər onunla evlənməsinlər və ona məhrəm baxışlarla 

baxmasınlar. 

7-15 dəfə, yaxud bir gün (24 saat) ərzində, sonrakı məsələdə 

deyiləcəyi kimi, doyunca süd əmsin, yaxud onu o qədər əmizdirsinlər 

ki, “o südlə sümüyü möhkəmlənmiş, bədənində ət əmələ gəlmişdir” 

desinlər. Hətta əgər ona 10 dəfə də süd versələr, ehtiyat-müstəhəb 

budur ki, süd vasitəsilə məhrəm olan kəslər onunla evlənməsinlər, ona 

məhrəm baxışlarla baxmasınlar. 

8-Uşağın iki yaşı tamam olmamış olsun. Deməli, iki yaşı tamam 

olandan sonra ona süd versələr, heç kəsə məhrəm olmur. Amma əgər 

süd verən qadının doğuşundan iki ildən artıq keçmiş olsa və onun südü 

hələ də qalmış olsa, bir uşağa süd versə, o uşaq deyilən şəxslərə 

məhrəm olur. 

Məsələ: 2117. Gərək uşaq bir gecə-gündüz əsnasında başqa yemək 

yeməsin, yaxud başqa kəsdən süd əmməsin. Amma əgər az miqdarda 

yemək yesə və “arada yemək yeyibdir” deyilməsə, eybi yoxdur. 

Həmçinin, gərək 15 dəfəni bir qadının döşündən əmsin və bu 15 dəfə 

əsnasında başqa kəsin südünü əmməsin. Hər dəfə də zaman fasiləsi 

olmadan süd əmsin. Amma əgər süd əmdiyi vaxt əsnasında yenidən 

nəfəs çəksə, yaxud bir az gözləsə və birinci dəfə döşü ağzına aldığı 

vaxtdan doyduğu vaxta qədər bir dəfə hesab olunsa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 2118. Əgər qadın öz ərinə məxsus olan süddən bir uşağa 

süd verib sonra başqa ərə getsə və ikinci ərinə məxsus olan süddən 
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başqa uşağa süd versə, o iki uşaq bir-birinə məhrəm olmurlar. Amma 

daha yaxşı olar ki, bir-biri ilə evlənməsinlər, bir-birinə məhrəm baxışı 

ilə baxmasınlar. 

Məsələ: 2119. Əgər qadın ərinə məxsus olan süddən bir neçə uşağa 

süd versə onların hamısı bir-birinə, onlara süd verən qadına və onun 

ərinə məhrəm olurlar. 

Məsələ: 2120. Əgər bir kəsin bir neçə arvadı olsa və onların hər biri 

deyilən şərtlərlə bir uşağa süd versə, o uşaqların hamısı bir-birinə, o 

kişiyə və o qadınlara məhrəm olurlar. 

Məsələ: 2121. Əgər bir kişinin iki süd verən arvadı olsa və onlardan 

biri bir uşağa 8 dəfə, digəri isə 7 dəfə süd versə, o uşaq heç kəsə 

məhrəm olmur. 

Məsələ: 2122. Əgər bir qadın ərinə məxsus olan süddən bir oğlan 

və bir qıza kamil süd versə, o qızın bacı-qardaşları oğlanın bacı-

qardaşlarına məhrəm olmurlar və ehtiyat-müstəhəb budur ki, bir-biri ilə 

evlənməsinlər. 

Məsələ: 2123. Bir kəs öz arvadının icazəsi olmadan, süd vasitəsilə 

onun arvadının bacısı uşaqları, yaxud qardaşı uşaqları olan qadınlarla 

evlənə bilməz. Həmçinin, əgər insan bir oğlanla livat etsə, o oğlanın süd 

qızı, süd bacısı, süd anası və süd nənəsi olan şəxslərlə evlənə bilməz. 

Məsələ: 2124. Bir kəsin qardaşına süd verən qadın, həmin şəxsə 

məhrəm olmur. Amma ehtiyat-müstəhəb budur ki, onunla evlənməsin. 

Məsələ: 2125. İnsan iki bacı ilə – hətta süd bacısı, yə’ni süd vermə 

vasitəsi ilə bir-birinin bacısı olsalar da, evlənə bilməz. Əgər iki qadını 

əqd edib sonradan bacı olduqlarını başa düşsə, bu halda onların əqdi 

eyni zamanda olubsa, hər ikisi batildir. Əgər bir vaxtda olmayıbsa, 

birinci əqd səhih, sonrakı isə batildir. 

Məsələ: 2126. Əgər qadın, ərinə məxsus olan süddən aşağıdakı 

şəxslərə süd versə, əri ona haram olmur, ancaq daha yaxşı olar ki, 

ehtiyat etsin: 

1-Öz bacısına və qardaşına; 

2-Öz əmisi, bibisi, dayısı və xalasına; 

3-Öz əmisinin və dayısının övladlarına; 

4-Öz qardaşının övladlarına; 

5-Öz ərinin qardaşına, yaxud ərinin bacısına; 

6-Öz bacısının uşaqlarına, yaxud ərinin bacısının uşaqlarına; 
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7-Öz ərinin əmisi, bibisi, dayısı və xalasına; 

8-Ərinin başqa arvaddan olan nəvəsinə; 

Məsələ: 2127. Əgər bir kəs insanın bibisinin və ya xalasının qızına 

süd versə, həmin şəxs insana məhrəm olmur. Amma ehtiyat-müstəhəb 

budur ki, onunla evlənməsin. 

SÜDVERMƏNİN QAYDALARI 

Məsələ: 2128. Uşağa süd vermək üçün hamıdan yaxşı anasıdır. 

Yaxşı olar ki, ana uşağa süd vermək üçün ərindən muzd almasın, amma 

yaxşı olar ki, əri muzd versin. Əgər uşağın anası dayədən artıq muzd 

almaq istəsə, əri uşağı ondan alıb dayəyə verə bilər. 

Məsələ: 2129. Müstəhəbdir ki, uşaq üçün tutulan dayə ağıllı, iffətli, 

üzü gözəl olsun; məkruhdur ki, ağıldan kəm, bədsurət (çirkin), kobud 

əxlaqlı, yaxud zinazadə olsun. Həmçinin, zinadan uşağı olan qadını da 

dayə götürmək məkruhdur. 

SÜDVERMƏNİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 2130. Müstəhəbdir ki, qadınların hər uşağa süd verməsinin 

qarşısı alınsın. Çünki ola bilsin ki, hansı uşağa süd verməsini unudub 

sonradan bir-birinə məhrəm olan iki nəfəri evləndirsinlər. 

Məsələ: 2131. Müstəhəbdir ki, süd vasitəsilə qohum olan şəxslər 

bir-birinə ehtiram qoysunlar. Amma bir-birindən irs aparmırlar və 

insanın öz qohumlarına qarşı olan (xüsusi) qohumluq haqqı onlar üçün 

yoxdur. 

Məsələ: 2132. Mümkün olan halda müstəhəbdir ki, uşağa iki il 

tamam süd verilsin. 

Məsələ: 2133. Əgər südvermə vasitəsilə ərin haqqı aradan 

getməzsə, qadın ərinin icazəsi olmadan başqasının uşağına süd verə 

bilər. Amma süd verməklə qadının öz ərinə haram olmasına səbəb olan 

şəxslərə süd verməsi caiz deyil. Məsələn; əgər onun əri südəmər qız 

uşağını özü üçün əqd etmiş olsa, qadın gərək o uşağa süd verməsin. 

Çünki əgər ona süd versə, o qadının özü (süd) qaynanası olur və ərinə 

haram olur. 

Məsələ: 2134. Əgər bir kəs qardaşının arvadının ona məhrəm 

olmasını istəyirsə, bu halda gərək bir südəmər qız uşağını cinsi 

bəhrələnməyə qabiliyyət tapacağı bir müddətə özünə siğə etsin və 
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2116-cı məsələdə deyildiyi şərtlərə uyğun olaraq qardaşının arvadı o 

qıza süd versin və bir müddətdən sonra qalan müddəti bağışlaya bilər. 

Məsələ: 2135 Əgər kişi bir qadını özünə əqd etməmişdən qabaq süd 

vasitəsilə o qadının ona haram olduğunu desə, məsələn; onun anasından 

süd əmdiyini desə, bu halda yalan deməsi mə’lum olmasa, o qadınla 

evlənə bilməz. Əgər əqddən sonra desə və qadın da onun sözünü qəbul 

etsə, əqd batildir. Bu halda kişi onunla yaxınlıq etməmiş olsa, yaxud 

yaxınlıq etsə də, amma yaxınlıq edən vaxt qadın o kişiyə haram 

olduğunu bilsə, mehriyyəsi yoxdur. Əgər yaxınlıq etdikdən sonra o 

kişiyə haram olduğunu başa düşsə, kişi gərək onun mehriyyəsini, onun 

kimi olan qadınların mehriyyəsinə müvafiq olaraq versin. 

Məsələ: 2136. Əgər qadın əqddən qabaq süd əmmək vasitəsi ilə bir 

kişiyə haram olduğunu desə, bu halda yalan deməsi mə’lum olmasa, o 

kişi ilə evlənə bilməz. Əgər əqddən sonra desə, kişinin əqddən sonra 

qadının ona haram olmasını deməsi kimidir ki, bunun hökmü keçən 

məsələdə deyildi. 

Məsələ: 2137. Məhrəm olmağa səbəb olan südvermə iki yolla isbat 

olunur: 

1-Sözlərindən xatircəmlik hasil olan şəxslərin xəbər verməsi; 

2-İki adil kişinin, yaxud hamısı adil olan dörd qadının və ya bir kişi 

ilə iki qadının şəhadət verməsi. Amma gərək südvermənin şəraitini də 

desinlər. Məsələn, desinlər ki: “biz gördük ki, filan uşaq 24 saat ərzində 

filan qadının döşündən süd əmdi, arada da başqa şey yemədi.” 

Həmçinin əvvəldə deyilən sair şərtləri də şərh etsinlər. Amma əgər 

mə’lum olsa ki, şərtləri bilirlər, əqidələrində bir-birinə müxalif deyillər 

və kişi ilə qadın da (bu) əqidədə müxalifətləri yoxdur, şəraitləri şərh 

etmələri lazım deyil. 

Məsələ: 2138. Əgər uşağın məhrəmliyə səbəb olacağı qədər süd 

əmib-əmməməsində şəkk etsələr, yaxud o miqdarda süd əmməsini 

güman etsələr, uşaq heç kəsə məhrəm olmur. Amma yaxşı olar ki, 

ehtiyat etsinlər. 
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TALAĞIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2139. Öz arvadına talaq verən kişi gərək aqil, həddi-buluğa 

çatan olub öz ixtiyarı üzündən talaq versin. Əgər onu, arvadına talaq 

verməyə məcbur etsələr, talaq batildir. Həmçinin, gərək talaq vermək 

niyyəti də olsun. Deməli, talaq siğəsini zarafatyana desə, səhih deyildir. 

Məsələ: 2140. Qadın gərək talaq vaxtında heyz və nifas qanından 

pak olsun, əri həmin paklıq vaxtında, yaxud ondan qabaqkı paklıqda 

olan nifas və ya heyz halında onunla yaxınlıq etməmiş olsun. Bu iki 

şərtin təfsilatı sonrakı məsələlərdə gələcəkdir. 

Məsələ: 2141. Heyz, yaxud nifas halında qadına verilən talaq üç 

halda səhihdir: 

1-Əri evlənəndən sonra onunla yaxınlıq etməmiş olsa; 

2-Hamilə olsa; Əgər hamilə olması mə’lum olmasa, əri də heyz 

halında talaq versə və sonradan hamilə olduğu mə’lum olsa, eybi 

yoxdur. 

3-Kişi, qaib (səfərdə), həbsdə olmaq və bu kimi səbəblərlə qadının 

pak olduğundan xəbər tuta bilməsə, yaxud xəbər tutması çox çətin olsa; 

Məsələ: 2142. Əgər bir kəs, arvadını heyz qanından pak hesab edib 

talaq versə, sonradan mə’lum olsa ki, talaq vaxtı heyz halında imiş, 

talağı batildir. Əgər qadının heyz halında olduğunu hesab edərək, ciddi 

şəkildə talaq versə və sonra pak olduğu mə’lum olsa, talaq səhihdir. 

Məsələ: 2143. Öz arvadının heyz və ya nifas halında olduğunu 

bilən şəxs qaib olsa, məsələn; səfərə getsə və ona talaq vermək istəsə, 

amma qadının halından xəbər tutmağı mümkün olmasa, gərək 

qadınların adətən heyz və ya nifasdan pak olacaqları müddətə qədər 

gözləsin. 

Məsələ: 2144. Əgər qaib olan bir şəxs öz arvadına talaq vermək 

istəsə, bu halda arvadının heyz və ya nifas olub-olmamasından xəbər 

tuta bilərsə, hətta onun xəbər tutması qadının heyz adəti üzündən, 

yaxud müqəddəs Şəriətdə müəyyən olunan sair əlamətlər üzündən 

mə’lum olarsa, gərək qadınların adətən heyz və ya nifasdan pak 

olduqları müddətə qədər gözləsin. 
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Məsələ: 2145. Əgər kişi, heyz və ya nifas qanından pak olan arvadı 

ilə yaxınlıq edib sonra talaq vermək istəsə, gərək ikinci dəfə heyz qanı 

görüb paklanmasını gözləsin. Amma 9 yaşı tamam olmayan, yaxud 

hamilə olan qadına, yaxınlıq etdikdən sonra talaq versə, eybi yoxdur. 

Qadın yaisə olsa da, yə’ni əgər seyidədirsə, 60-dan artıq və əgər seyidə 

deyilsə, 50-dən artıq yaşı olsa da, eyni qayda ilə 

Məsələ: 2146. Əgər kişi heyz və ya nifas qanından pak olan arvadı 

ilə yaxınlıq edib həmin paklıq müddətində ciddi şəkildə talaq versə, 

sonradan talaq verdiyi vaxt hamilə olduğu mə’lum olsa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 2147. Əgər kişi heyz və ya nifas qanından pak olan arvadı 

ilə yaxınlıq edib sonra səfərə getsə və səfərdə talaq vermək istəsə, 

arvadının halını soruşmaq mümkün olmasa, gərək qadının adətən 

paklıqdan sonra qan görüb yenidən pak olduqları vaxta qədər gözləsin. 

Yaxşı olar ki, bir ay gözləsin. 

Məsələ: 2148. Əgər kişi xilqətinin, yaxud xəstəlik səbəbi ilə heyz 

görməyən qadınına talaq vermək istəsə, gərək onunla yaxınlıq etdiyi 

vaxtdan e’tibarən üç ay müddətində onunla cinsi yaxınlıqdan çəkinsin, 

sonra talaq versin. 

Məsələ: 2149. Talaq gərək səhih ərəbcə olan siğə ilə oxunsun, iki 

adil kişi də onu eşitsin. Əgər ərin özü talaq siğəsini oxumaq istəsə və 

arvadının da adı, məsələn, Fatimə olsa, gərək desin: 

َط ال قٌََةَ ف اط مَ َج ت َ ز وَْ
“Zəvcəti Fatimətu taliq” – yə’ni arvadım Fatimə boşanmışdır.”  

Əgər başqasını vəkil etsə, vəkil belə deməlidir: 

َط ال قٌََف اط م ةَ َل ىَ م و ك َ َج ةَ ز وَْ
“Zəvcətu muvəkkili Fatimətu taliq” – yə’ni məni vəkil edənin 

arvadı Fatimə boşanmışdır.”  

Məsələ: 2150. Siğə olunan, məsələn; bir aylıq, yaxud bir illik siğə 

olunan qadının talağı yoxdur; Onun boşanması müddətinin tamam 

olması, yaxud kişinin həmin müddəti ona bağışlaması ilədir. Belə ki, 

“müddəti sənə bağışladım” desin. Bu halda qadının heyz qanından 

paklığı və şahid tutulması lazım (vacib) deyil. 

TALAQ İDDƏSİ 

Məsələ: 2151. Yaisə qadının iddəsi yoxdur, yə’ni hətta əri onunla 

yaxınlıq etmiş olsa da, talaq veriləndən dərhal sonra ərə gedə bilər. 9 

yaşı tamam olmayan qadının da iddəsi yoxdur. 
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Məsələ: 2152. 9 yaşı tamam olan və yaisə olmayan qadının, əri 

onunla yaxınlıq edib talaq versə, gərək talaqdan sonra iddə saxlasın. 

Yə’ni, paklıqda talaq verildikdən sonra o qədər gözləməlidir ki, 

yenidən heyz görüb pak olsun. Üçüncü heyzi görən kimi, iddəsi tamam 

olur və ərə gedə bilər. Amma əgər yaxınlıq etməzdən qabaq ona talaq 

versə, iddəsi yoxdur; yə’ni talaqdan dərhal sonra ərə gedə bilər. 

Məsələ: 2153. Heyz görən qadınlarla bir yaşda olub, amma heyz 

görməyən qadının əri onunla yaxınlıq edəndən sonra talaq versə, gərək 

talaqdan sonra üç ay – 90 gün iddə saxlasın. 

Məsələ: 2154. Əgər hamilə qadına talaq versələr, onun iddəsi 

uşağın dünyaya gəlməsi, yaxud saqit olması ilədir. Buna əsasən, 

məsələn; talaqdan bir saat sonra uşaq dünyaya gəlsə, iddəsi (həmin 

vaxt) tamam olur. 

Məsələ: 2155. Müvəqqəti izdivacın iddəsi müddətin tamam 

olmasından, yaxud qalan müddətin bağışlanmasından sonra iki heyzdir; 

əgər heyz görmürsə, 45 günə qədər ərə getməkdən çəkinməlidir. 

Məsələ: 2156. Talaq iddəsinin əvvəli talaq siğəsinin tamam olduğu 

vaxtdan başlayır – istər qadın ona talaq verildiyini bilsin, istərsə də 

bilməsin. Deməli, əgər iddəsi qurtarandan sonra ona talaq verilmiş 

olduğunu başa düşsə, yenidən iddə saxlaması lazım deyil. 

ƏRİ ÖLƏN QADININ İDDƏSİ 

Məsələ: 2157. Əri ölən qadın hamilə olmazsa – hətta əgər yaisə, 

yaxud səğirə olsa da, yaxud əri onunla yaxınlıq etməmiş olsa da, 4 ay 

10 gün iddə saxlamalıdır. Əgər hamilə olsa, doğuşa qədər iddə 

saxlamalıdır. Amma əgər uşaq 4 ay 10 gün keçməzdən qabaq uşaq 

dünyaya gəlsə, gərək ərinin ölümündən 4 ay 10 gün keçənə qədər 

gözləsin. Buna “vəfat iddəsi” deyilir. 

Məsələ: 2158. Vəfat iddəsində olan qadının camaat arasında zinət 

hesab olunan paltar geyməsi, sürmə çəkməsi, həmçinin zinət sayılan 

sair işlər görməsi ona haramdır. 

Məsələ: 2159. Əgər qadın ərinin ölməsini yəqin edib vəfat iddəsi 

qurtarandan sonra ərə getsə və sonradan mə’lum olsa ki, əri, ərə 

gedəndən sonra ölmüşdür, gərək ikinci ərindən ayrılsın. Əgər hamilə 

olsa, gərək talaq iddəsində – 2153-cü məsələdə deyildiyi qədər ikinci 

əri üçün talaq iddəsi, sonra isə birinci əri üçün vəfat iddəsi saxlasın. 
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Əgər hamilə olmasa, gərək birinci əri üçün vəfat iddəsi, sonra isə ikinci 

əri üçün talaq iddəsi saxlasın. 

Məsələ: 2160. Vəfat iddəsinin başlanğıcı qadının ərinin ölümündən 

xəbərdar olduğu vaxtdır. 

Məsələ: 2161. Əgər qadın “iddəm tamam olmuşdur” - desə, bu sözü 

iki şərtlə qəbul edilir: 

1-Töhmətə mə’ruz qalmasın (töhmət mövqeyində olmasın); 

2-Talaqdan, yaxud ərinin ölməsindən o qədər vaxt keçsin ki, o 

müddətdə iddənin tamam olması mümkün olsun. 

BAİN VƏ RİC’İ TALAQ 

Məsələ: 2162. Bain talağı odur ki, talaqdan sonra kişinin öz 

arvadına qayıtmaq haqqı olmasın. Yə’ni, əqd oxunmadan onu arvad 

kimi qəbul edə bilməsin. Bu beş qisimdir: 

1-9 yaşı tamam olmayan qadının talağı; 

2-Yaisə olan, yə’ni əgər seyidədirsə, 60-dan artıq və əgər seyidə 

deyilsə, 50-dən artıq yaşı olan qadının talağı; 

3-Əqddən sonra ərinin yaxınlıq etmədiyi qadının talağı; 

4-Üç dəfə talaq verilən qadının (üçüncü) talağı; 

5 – Xül’ və mübarat talağı. 

Bunların hökmləri sonradan deyiləcək. Bunlardan başqa yerdə 

qalanları ric’i talaqdır ki, talaqdan sonra, qadın iddədə olduğu vaxta 

qədər kişi ona qayıda (yə’ni talaq niyyətindən dönə) bilər. 

Məsələ: 2163. Arvadına ric’i talaq verən bir kəsin, onu, talaq 

verilən vaxtdakı evdən çölə çıxartması haramdır. Amma müfəssəl fiqhi 

kitablarda deyildiyi kimi, bə’zi vaxtlar onu çölə çıxartmağın eybi 

yoxdur. Həmçinin qadının zəruri olmayan işlər üçün o evdən çölə 

çıxarması da haramdır. 

QAYITMAĞIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2164. Ric’i talaqda kişi öz qadınına iki cür qayıda (talaq 

fikrindən dönə) bilər: 

1-Mə’nası onu ikinci dəfə öz arvadı etməsi olan bir söz desin; 

2-Elə bir iş görsün ki, onun qayıtması başa düşülsün. Hər iki halda 

batində qayıtmaq qəsdi etsin. 
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Məsələ: 2165. Rücu etməkdə kişinin şahid tutması, yaxud qadına 

xəbər verməsi lazım (vacib) deyil. Hətta əgər bir kəs bilmədən 

“arvadıma rucu etdim” - desə səhihdir.  

Məsələ: 2166. Öz arvadına ric’i talaq verən kişi rücu haqqını 

müəyyən məbləğ müqabilində razılaşsa (sülh etsə), onun razılaşması 

səhihdir və artıq rücu etmək haqqına malik olmayacaqdır. 

Məsələ: 2167. Əgər kişi arvadına iki dəfə talaq verib hər talaqdan 

sonra rücu etsə, yaxud iki dəfə talaq verib hər talaqdan (və iddə vaxtı 

keçəndən) sonra əqdinə keçirtsə, üçüncü talaqdan sonra qadın ona 

haramdır. Amma əgər üçüncü talaqdan sonra başqa ərə getsə, dörd 

şərtlə ikinci ərinə halal olur, yə’ni (ikinci ərindən boşanandan sonra) 

birinci əri onu yenidən ala bilər: 

1-İkinci ərinin əqdi daimi olsun; və əgər, misal üçün, bir aylıq, bir 

illik siğə etsə, ondan ayrılandan sonra birinci əri onu öz əqdinə keçirdə 

bilməz; 

2-İkinci əri onunla yaxınlıq etsin; 

3-İkinci əri ona talaq versin, yaxud ölsün; 

4-İkinci ərinin talaq, yaxud vəfat iddəsi tamam olsun. 

XUL’ TALAĞI 

Məsələ: 2168. Ərinə mail (rəğbətli) olmayıb mehriyyəsini və ya 

başqa malını, talaq verilməsi üçün ərinə bağışlayan qadının talağına 

“xul’ talağı” deyilir. 

Məsələ: 2169. Əgər ər, xul’ talaq siğəsini oxumaq istəsə və 

arvadının adı məsələn, Fatimə olsa, kişi deyir: 

َز وَْ اال عَْخَ َف اط م ةَ َج ت  َطا ل قٌََه ىَ َب ذ ل تََْم اَع ل ىَت  ه 
Yə’ni, “arvadım Fatiməyə xul’ talağı verdim və o boşanmışdır.” 

Məsələ: 2170. Əgər qadın, bir kəsi onun mehriyyəsini ərinə vermək 

üçün, əri də həmin kəsi, arvadına talaq vermək üçün vəkil etsə, bu halda 

məsələn; ərin adı Məhəmməd, arvadın adı Fatimə olarsa, vəkil talaq 

siğəsini belə oxuyur: 

َم و ك  لَ َع نَْ َِ ل مَ َر ه ام هََْتَ لَْب ذَ َةَ ف اط مَ َت  ال ي خََْم  مَّدَ َلَ و ك   َهَ ع ل يََْل ع ه 
ondan sonra dərhal (fasilə olmadan) deməlidir: 

ال عََْم و ك  لىَ َج ةَ ز وَْ ل تََْم اَع ل ىَت  ه اخ  َط ال قٌََه ىَ َب ذ 
Əgər qadın bir kişini, ərinə mehriyyədən başqa bir şey bağışlayıb 

ona talaq verməsinə vəkil etsə, vəkil gərək “məhrəha” kəlməsinin 
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yerinə onun verdiyi şeyi desin. Məsələn; əgər 100 min tümən vermiş 

olsa, gərək desin: 

ْلتَ  َت وم انَ َا ْلفَ َم ائ ةَ َب ذ 
Sonra ərin tərəfindən qəbul etsin və desin:  

َذ ل كَ َق ب ْلتَ 
Sonra desin: 

ةَ  ال ْعت  ه اَيم و ك  لَ َز ْوج  ل تََْم اَع ل يَخ  َط ال قٌََه يَ َب ذ 

MÜBARAT TALAĞI 

Məsələ: 2171. Əgər ər-arvad bir-biri ilə yaşamaq istəməzsə və 

qadın talaq versin deyə müəyyən bir malı kişiyə bağışlasa, bu cür talağa 

“mübarat talağı” deyilir. 

Məsələ: 2172. Əgər ər mübarat talaq siğəsini oxumaq istəsə və 

arvadının adı məsələn; Fatimə olsa, gərək desin: 

رَ  َز وََْتَ اَِْب  َط ال قٌََف ه ىَ َر ه ام هََْع ل ىَف اط م ةَ َج ت 
(Yə’ni, arvadım Fatimədən, mehriyyəsinin müqabilində ayrıldım və 

o, boşandı.) Əgər başqasını vəkil etsə, vəkil gərək desin: 

ر اَْ ةَ ز وََْتَ ِب  َطا ل قٌََف ه ىَ َم هر ه اَع ل ىَف اط م ةَ َم و ك  ل ىَج 
Hər iki halda əgər “əla məhriha” kəlməsinin yerinə “li məhriha” - 

desə, eybi yoxdur. 

Məsələ: 2173. Xul’ və mübarat talağının siğələri ərəbcə səhih 

oxunmalıdır. Amma əgər qadın öz malını ərinə bağışlaması üçün hər 

hansı dildə, məsələn farsca (və ya azəricə) “talaq üçün filan şeyi sənə 

bağışladım” - desə, eybi yoxdur. 

Məsələ: 2174. Əgər qadın xul’, yaxud mübarat talağı əsnasında öz 

bağışladığı şeyi vermək fikrindən dönsə, əri qayıdıb (rücu edib) əqd 

oxunmadan yenidən onu özünə arvad edə bilər. 

Məsələ: 2175. Mübarat talağı üçün ərin aldığı mal gərək 

mehriyyədən çox olmasın. Ancaq xul’ talağında çox olmasının eybi 

yoxdur. 

TALAĞIN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 2176. Əgər bir kəs naməhrəm qadınla, öz əyalı olduğunu 

güman edərək yaxınlıq etsə – istər qadın onun əri olmadığını bilsin, 

istərsə də əri olduğunu güman etsin – gərək iddə saxlasın. 
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Məsələ: 2177. Əgər əyalı olmadığını bildiyi bir qadınla zina etsə, 

bu halda qadın o kişinin onun əri olmasını güman etsə, ehtiyat-vacibə 

görə gərək iddə saxlasın. 

Məsələ: 2178. Əgər kişi, bir qadını aldadıb onun ərindən talaq alsa 

və özünə arvad etsə, qadına verilən talaq və əqd səhihdir. Amma hər 

ikisi böyük günaha mürtəkib olmuşdur. 

Məsələ: 2179. Əgər qadın əqd əsnasında əri ilə şərt etsə ki, səfərə 

gedərsə, yaxud onun, misal üçün, altı aylıq xərcini verməzsə, talağın 

ixtiyarının onun əlində olsun, bu şərt batildir. Amma əgər şərt etsələr ki, 

kişi səfərə gedərsə, ya misal üçün, altı aya qədər onun xərcini verməzsə, 

(qadın) elə bu andan e’tibarən, ərinin tərəfindən özünə talaq vermək 

üçün vəkil olsun, bu halda, kişinin səfərə getməsindən, yaxud altı aylıq 

xərcini verməməsindən sonra özünə talaq versə, səhihdir. 

Məsələ: 2180. Əri itkin düşən bir arvad başqasına ərə getmək 

istəsə, gərək adil müctəhidə müraciət edib onun göstərişinə əsasən əməl 

etsin. 

Məsələ: 2181. Dəli bir şəxsin atası və (ata tərəfindən olan) babası 

məsləhət olarsa, onun arvadına talaq verə bilərlər.  

Məsələ: 2182. Əgər ata, yaxud (ata tərəfindən olan) baba öz uşağı 

(nəvəsi) üçün – məsləhət olduğu halda – bir qadını siğə etsələr, hətta 

uşağın həddi-buluğa çatması zamanının bir miqdarı siğə müddətinin bir 

hissəsi olsa da, məsələn; bir arvadı 14 yaşlı oğluna iki illiyə siğə etsə, 

bu halda uşağın məsləhətinə olsa, (ata və ya babası) onun vaxtını qadına 

bağışlaya bilər, lakin onun daimi arvadına talaq verə bilməz. 

Məsələ: 2183. Əgər Şəriətdə müəyyən olunmuş əlamətlərə əsasən, 

kişi iki nəfəri adil bilib onların yanında öz arvadına talaq versə, onları 

adil bilməyən başqa bir şəxs ehtiyat-vacibə görə gərək o qadını başqası 

üçün əqd etməsin.  

 



 

 

404................................................................. “Tovzihul-məsail” risaləsi 

 

 

 

 

 29 

İRSİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2184. Qohumluq səbəbi ilə irs aparan şəxslər üç dəstədən 

ibarətdir:  

Birinci dəstə: meyitin atası, anası övladlarıdır. Övlad (sağ) olmayan 

halda nə qədər aşağı getsə də (nəvə, nəticə...) hansı meyitə daha 

yaxındırsa, irs aparır. Bu dəstədən (hətta) bir nəfər də olsa, ikinci dəstə 

irs aparmır.  

İkinci dəstə: “cədd” və “cəddə”, yə’ni babası və nənəsi – istər ata 

tərəfdən olsun, istərsə ana tərəfdən və nə qədər yuxarı getsə də; habelə, 

bacısı və qardaşı, bacı və qardaş həyatda olmayanda onların 

övladlarından hansı meyitə daha yaxındırsa, irs aparır. Bu dəstədən 

(hətta) bir nəfər də qalsa, üçüncü dəstə irs aparmır.  

Üçüncü dəstə: əmi, bibi, dayı, xala – nə qədər yuxarı getsə; və 

onların övladları – nə qədər aşağı getsələr də. Nə qədər ki, meyitin 

əmisi, bibisi, dayısı və xalalarından bir kəs diridir, onların övladları irs 

aparmır. Amma əgər meyitin təkcə ata tərəfdən bir olan əmisi və ata-

anadan bir olan əmioğlusu olsa və onlardan başqa da vərəsə olmasa, irs 

ata-anadan bir olan əmioğluya çatır; təkcə ata tərəfdən bir olan əmisi isə 

irs aparmır. 

Məsələ: 2185. Əgər meyitin özünün əmisi, bibisi, dayısı, xalası və 

onların övladları; habelə övladlarının övladları (nəvələri) olmasa, 

meyitin atasının və anasının əmisi, bibisi, dayısı və xalası irs aparır. 

Əgər bunlar da olmasa, onların övladları; əgər onlar da olmasa, meyitin 

babasının və nənəsinin xalası, dayısı, bibisi və əmisi, onlar da olmasa 

onların övladları irs aparır. 

Məsələ: 2186. Ər-arvad sonradan təfsilatı ilə deyiləcəyi kimi, bir-

birindən irs aparırlar. 

BİRİNCİ DƏSTƏNİN İRSİ 

Məsələ: 2187. Əgər meyitin varisi birinci dəstədən olan təkcə bir 

nəfər olsa, məsələn; atası, yaxud anası, yaxud bir qızı və ya bir oğlu 

olsa, malının hamısı ona çatır. Əgər bir neçə oğlan və ya bir neçə qız 

olsa, malın hamısı onların aralarında bərabər şəkildə bölünür. Əgər bir 
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oğlan və bir qız olsa, malı üç yerə bölüb iki hissəsini oğlana, bir 

hissəsini isə qıza verməlidirlər. Əgər bir neçə oğlan və bir neçə qız olsa, 

malı elə bölməlidirlər ki, hər oğlan qızdan iki qat artıq irs aparsın. 

Məsələ: 2188. Əgər meyitin varisi təkcə atası və anası olsa, mal üç 

yerə bölünür: iki hissəsini atası, bir hissəsini anası irs aparır. Amma 

əgər meyitin iki qardaşı, yaxud dörd bacısı, yaxud bir qardaşı və iki 

bacısı olsa və onların hamısı meyitlə ata tərəfdən doğma olsa, yə’ni 

onların atası meyitin atası ilə bir olsa – istər anaları da meyitin anası ilə 

bir olsun, istərsə bir olmasın, meyitin ata-anası sağ olan vaxta qədər 

onlar irs aparmasa da, onların olması ilə ana malın altıda birini, ata isə 

yerdə qalanları irs aparır. Həqiqətdə onların varlığı ananın üçdə bir pay 

aparmasına mane olur; əksinə, altıda bir qədər irs aparır. 

Məsələ: 2189. Əgər meyitin varisi təkcə atası, anası və bir qızı olsa, 

bu halda meyitin ata tərəfdən iki qardaşı və ya dörd bacısı, yaxud bir 

qardaşı və iki bacısı olmasa, malı beş yerə bölməlidirlər: ata və ananın 

hər biri bir pay, qız üç pay aparır. Əgər ata tərəfdən iki qardaş, yaxud 

dörd bacı, yaxud da bir qardaş və iki bacısı olsa, mal 24 yerə 

bölünməlidir: 15 hissəsi qıza, 5 hissəsi ataya, 4 hissəsi isə anaya 

verilməlidir. 

Məsələ: 2190. Əgər meyitin varisi təkcə atası, anası və bir oğlu 

olsa, malı 6 yerə bölməlidirlər: ata və ana – hər biri bir hissəni, oğlan isə 

4 hissəni irs aparır. Əgər bir neçə oğlan və ya bir neçə qız olsalar, o 4 

hissəni öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Əgər həm qız və həm də 

oğlan olsalar, o 4 hissəni elə bölməlidirlər ki, hər oğlan qızdan iki qat 

artıq irs aparsın. 

Məsələ: 2191. Əgər meyitin varisi təkcə atası və bir oğlu və ya 

anası və bir oğlu olsa, mal 6 yerə bölünməli, bir hissəsi ataya və ya 

anaya, 5 hissəsi isə oğlana verilməlidir. 

Məsələ: 2192. Əgər meyitin varisi təkcə ata, yaxud anası (meyitin) 

oğlu və qızı ilə birlikdə olsa, mal 6 yerə bölməlidirlər: bir hissəsi ata və 

ya anaya çatır; yerdə qalanları isə oğlan və qız öz aralarında elə 

bölməlidirlər ki, hər oğlan qızdan iki qat artıq irs aparsın. 

Məsələ: 2193. Əgər meyitin varisi təkcə atası və bir qızı, yaxud 

anası və bir qızı olsa, mal 4 yerə bölünməlidir: bir hissəsi ata və ya 

ananın, yerdə qalanlar isə qızındır. 
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Məsələ: 2194. Əgər meyitin varisi təkcə atası və bir neçə qızı, 

yaxud anası və bir neçə qızı olsa, malı 5 yerə bölməlidirlər: bir hissəsi 

ata və ya anaya çatır, 4 hissəsini isə qızlar öz aralarında bərabər şəkildə 

bölməlidirlər. 

Məsələ: 2195. Əgər meyitin övladı olmasa (yə’ni ölmüş olsa), oğul 

nəvəsi – hətta qız da olsa, meyitin oğlunun payını; və onun qız nəvəsi – 

hətta oğlan da olsa, meyitin qızının payını aparır. Məsələn; əgər meyitin 

oğlunun bir qızı və qızının bir oğlu olsa, malı 3 yerə bölüb bir hissəsini 

qızının oğluna, iki hissəsini isə oğlunun qızına verməlidir. 

Məsələ: 2196. Təqaüdə (qocalığa) çıxanların ölümündən sonra 

onların varislərinə verilən pul, əgər xidmət etdikləri vaxt onların 

maaşlarından çıxılırdısa və təqaüdə çıxan zaman verilirdisə, tərəkənin 

bir hissəsidir və vərəsələrin hamısına çatır. Əgər idarənin özü 

tərəfindən verilirdisə, hər kəsə versələr, ona məxsus olur.  

İKİNCİ DƏSTƏNİN İRSİ 

Məsələ: 2197. Qohumluq səbəbi ilə irs aparan ikinci dəstə meyitin 

babası, nənəsi, qardaşı və bacısıdır. Əgər bacısı və qardaşı olmasa 

(ölmüş olsalar), onların övladları irs aparır. 

Məsələ: 2198. Əgər meyitin varisi təkcə bir qardaşı və ya təkcə bir 

bacısı olsa, malın hamısı ona çatır. Əgər ata-anadan doğma olan bir 

neçə qardaşı və ya bacısı olsa, mal onların arasında bərabər şəkildə 

bölünməlidir. Əgər ata-anadan doğma olan həm qardaşı, həm də bacısı 

olsa, hər qardaş bacısının payından iki qat artıq irs aparır. Məsələn; əgər 

meyitin ata-anadan doğma olan iki qardaşı və bir bacı olsa, malı beş 

yerə bölməlidirlər: qardaşlardan hər biri iki, bacısı isə bir pay irs aparır. 

Məsələ: 2199. Meyitin ata-anadan bir olan qardaşı və bacısı olan 

halda, onunla ana tərəfdən ayrı, ata tərəfdən bir olan bacı və qardaşı irs 

aparmır. Əgər ata-anadan bir olan bacısı və qardaşı olmasa, bu halda ata 

tərəfdən bir olan təkcə bir bacısı və ya bir qardaşı olsa, malın hamısı 

ona irs çatır. Əgər (təkcə) ata tərəfdən bir olan bir neçə qardaşı və ya bir 

neçə bacısı olsa, mal onların arasında bərabər şəkildə bölünür. Əgər ata 

tərəfdən bir olan həm qardaşı, həm də bacısı olsa, qardaşlar bacılardan 

iki qat artıq irs aparır. 

Məsələ: 2200. Əgər meyitin varisi ata tərəfdən onunla ayrı, ana 

tərəfdən bir olan təkcə bir bacısı və ya bir qardaşı olsa, malın hamısı 

ona çatır. Əgər ana tərəfdən bir olan bir neçə qardaşı və ya bir neçə 
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bacısı, yaxud həm qardaşı, həm də bacısı olsa, mal onların arasında 

bərabər şəkildə bölünməlidir. 

Məsələ: 2201. Əgər meyitin həm ata-anadan bir olan bacısı və 

qardaşı, həm (təkcə) ata tərəfdən bir olan bacısı və qardaşı, həm də 

təkcə ana tərəfdən bir olan bir qardaşı və ya bir bacısı olsa, ata tərəfdən 

bir olan qardaş və bacı irs aparmır. Malı 6 yerə bölməlidirlər: bir 

hissəsini ana tərəfdən bir olan bacı və ya qardaş, yerdə qalanları isə ata 

və anadan bir olan bacı və qardaşlar və hər qardaş da bacısından iki qat 

artıq irs aparır. 

Məsələ: 2202. Əgər meyitin həm ata-anadan bir olan bacısı və 

qardaşı, həm atadan bir olan bacısı və qardaşı, həm də anadan bir olan 

bacısı və qardaşı olsa, atadan bir olan bacı və qardaş irs aparmır. 

Meyitin malını üç yerə bölürlər, bir hissəsini meyitin ana tərəfdən bir 

olan bacı və qardaşı öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Yerdə 

qalanlarını isə ata-anadan bir olan bacısına və qardaşına verirlər: hər 

qardaş bacısından iki qat artıq irs aparır. 

Məsələ: 2203. Əgər meyitin varisi təkcə atadan bir olan bacı və 

qardaşı ilə anadan bir olan bir qardaşı, yaxud bacısı olsa, malı altı yerə 

bölürlər: bir hissəsini anadan bir olan qardaşı və ya bacısı, yerdə 

qalanları isə atadan bir olan bacı və qardaşları hər qardaş bacısından iki 

qat artıq olmaqla irs aparır. 

Məsələ: 2204. Əgər meyitin varisi təkcə atadan bir olan qardaş və 

bacısı ilə anadan bir olan bir neçə bacısı və qardaşı olsa, malı üç yerə 

bölməlidirlər: bir hissəsini anadan bir olan qardaş və bacı öz aralarında 

bərabər şəkildə bölməlidirlər. Yerdə qalanları isə atadan bir olan bacı 

və qardaş – hər qardaş bacısından iki qat artıq – artıq irs aparır. 

Məsələ: 2205. Əgər meyiti varisin təkcə qardaşı, bacısı və arvadı 

olsa, qadın sonradan deyiləcəklərə əsasən, bacı və qardaş isə əvvəlki 

məsələlərdə deyilənlərə uyğun olaraq irs aparır. Əgər qadın ölsə və 

varisi də təkcə bacısı, qardaşı və əri olsa, əri onun malının yarısını, 

bacısı və qardaşı isə əvvəlki məsələlərdə deyilənlərə əsasən irs aparır. 

Əgər (arvad) meyitin varisləri onun əri, anadan bir olan bacısı və 

qardaşı ilə ata-anadan bir olan bacısı və qardaşı olsa, malının yarısı 

ərinə çatır, malın əslinin üçdə biri anadan bir olan bacı və qardaşa, 

yerdə qalanlar isə ata-anadan bir olan bacı və qardaşa çatır. Deməli, 

malının hamısı altı tümən olarsa, üç tüməni ərinə, iki tüməni anadan bir 

olan bacı və qardaşına, bir tüməni isə ata-anadan bir olan bacı və 

qardaşına çatır. 
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Məsələ: 2206. Əgər meyitin bacısı və qardaşı olmasa (ölmüş 

olsalar), amma bacısının və qardaşının övladları olsa, meyitin malı 

onlara çatır. Meyitin anadan bir olan bacısının və qardaşının 

övladlarının payı, onların arasında bərabər şəkildə bölünür. Amma 

təkcə atadan, yaxud ata-anadan bir olan qardaşlarının və bacılarının 

övladlarında isə, hər oğlan qızdan iki artıq irs aparır. 

Məsələ: 2207. Əgər meyitin varisi təkcə nənəsi və ya təkcə babası 

olsa – istər ata tərəfdən olsun, istərsə də ana tərəfdən – malın hamısı 

ona çatır. Meyitin babası sağ olduğu halda, babasının atası irs aparmır. 

Məsələ: 2208. Əgər meyitin varisi təkcə ata tərəfdən olan bir babası 

və nənəsi olarsa, malı üç yerdə bölməlidirlər: iki hissəsi babasına, bir 

hissəsi isə nənəsinə çatır. Əgər babası və nənəsi ana tərəfdən olarsa, 

malı öz aralarında bərabər şəkildə bölməlidirlər. 

Məsələ: 2209. Əgər meyitin varisi ata tərəfdən olan bir babası, 

yaxud nənəsi ilə ana tərəfdən olan bir babası və ya nənəsi olsa, malı üç 

yerə bölünməlidir: iki hissəsini ata tərəfdən olan babası, yaxud nənəsi, 

bir hissəsini isə ana tərəfdən olan babası, yaxud nənəsi irs aparır. 

Məsələ: 2210. Əgər meyitin varisi ata tərəfdən bir olan babası və 

nənəsi ilə ana tərəfdən bir olan babası və nənəsi olsa, mal üç hissəyə 

bölünəcəkdir. Bir hissəsini ana tərəfdən bir olan babası və nənəsi öz 

aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Qalan iki hissəsini isə ata tərəfdən 

bir olan babası və nənəsi aparır və babaya nənədən iki qat artıq çatır. 

Məsələ: 2211. Əgər meyitin varisi təkcə onun arvadı, ata tərəfdən 

olan babası və nənəsi, həmçinin ana tərəfdən olan babası və nənəsi 

olarsa, qadın sonradan deyilənlərə əsasən öz irsini aparır, malın əslinin 

üçdə biri ana tərəfindən olan baba və nənəyə verilir və onlar öz 

aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Yerdə qalanlarını isə ata tərəfdən 

olan babaya və nənəyə verirlər: baba nənədən iki qat artıq irs aparır. 

Əgər meyitin varisi əri, babası və nənəsi olarsa, əri malın yarısını, 

babası və nənəsi isə əvvəlki məsələlərdə deyilənlərə əsasən irs aparırlar. 

ÜÇÜNCÜ DƏSTƏNİN İRSİ 

Məsələ: 2212. Üçüncü dəstə – meyitin əmisi, bibisi, dayısı, xalası 

və onların övladlarıdır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, əgər birinci və 

ikinci təbəqədən bir kəs olmazsa, yalnız bu halda üçüncü dəstə irs 

aparır. 

Məsələ: 2213. Əgər meyitin varisi təkcə bir əmisi, yaxud bir 

bibisidirsə – istər meyitin atası ilə bir ata-anadan olsunlar, istərsə də 

təkcə ata tərəfdən, yaxud təkcə ana tərəfdən bir olsunlar – malın hamısı 
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ona çatır. Əgər bir neçə əmisi, yaxud bir neçə bibisi, hamısı da ata-

anadan, yaxud hamısı atadan və ya hamısı anadan bir olsalar, malı öz 

aralarında bərabər şəkildə bölməlidirlər. Əgər həm əmisi, həm də bibisi 

olsa və hamısı da ata-anadan, yaxud atadan bir olsalar, əmilər bibidən 

iki qat artıq irs aparır. Məsələn; əgər meyitin varisləri iki əmisi və bir 

bibisi olsa, malı beş yerə bölürlər: bir hissəsi bibisinə çatır, dörd 

hissəsini isə əmiləri öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. 

Məsələ: 2214. Əgər meyitin varisi təkcə anadan bir olan bir neçə 

əmisi, yaxud anadan bir olan bir neçə bibisi olsa, mal onların aralarında 

bərabər şəkildə bölünür. Amma əgər ana tərəfdən bir olan bir neçə 

əmisi və bibisi olsa, ehtiyat-vacibə görə bir-biri ilə razılaşmalıdırlar. 

Məsələ: 2215. Əgər meyitin varisi əmiləri və bibiləri olsa, onların 

da bə’ziləri ata, bə’ziləri ana, bə’ziləri isə həm ata, həm də ana tərəfdən 

bir olsalar, ata tərəfdən bir olan əmisi və bibisi irs aparmır. Deməli, əgər 

meyitin anadan bir olan bir əmisi və ya bibisi olsa, malı altı yerə 

bölməlidirlər: bir hissəsini ana tərəfdən bir olan əmisi, yaxud bibisi, 

yerdə qalanlarını isə həm atadan, həm də anadan bir olan əmisi və bibisi 

irs aparır ki, əmilər bibilərdən iki qat artıq irs aparır. Əgər həm ana 

tərəfdən bir olan əmisi, həm də bibisi olsa, malı üç yerə bölməlidirlər: 

iki hissəsini ata-anadan bir olan əmisinə və bibisinə verirlər, əmisi 

bibisindən iki qat artıq irs aparır. Bir hissəsini isə ana tərəfdən bir olan 

bibisinə və əmisinə verirlər. Ehtiyat-vacib budur ki, malı bölməkdə bir-

biri ilə razılaşsınlar. 

Məsələ: 2216. Əgər meyitin varisi təkcə bir dayısı və ya bir xalası 

olsa, malın hamısı ona çatır. Əgər həm dayısı, həm də xalası olsa və 

hamısı da ata-anadan, yaxud atadan və ya anadan bir olsalar, mal 

onların arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. 

Məsələ: 2217. Əgər meyitin varisi yalnız anadan bir olan bir dayısı, 

yaxud bir xalası və ata-anadan bir olan dayısı və xalası, habelə ata 

tərəfdən bir olan dayısı və xalası olsa, ata tərəfdən bir olan xalası və 

dayısı irs aparmır. Mal da altı yerə bölünür, bir hissəsini anadan bir olan 

dayısına, yaxud xalasına, yerdə qalanlarını isə ata-anadan bir olan 

dayısına və xalasına verilər, onlar da öz aralarında bərabər şəkildə 

bölürlər. 

Məsələ: 2218. Əgər meyitin varisi təkcə atadan bir olan dayısı və 

xalası, ana tərəfdən bir olan dayısı və xalası, həm də ata-anadan bir olan 

dayısı və xalası olsa, ata tərəfdən bir olan dayısı və xalası irs aparmır. 

Mal üç yerə bölünür: bir hissəsini ana tərəfdən bir olan dayısı və xalası 

öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Yerdə qalanı isə ata-anadan bir 

olan dayısı və xalası öz aralarında bərabər şəkildə bölməlidirlər. 
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Məsələ: 2219. Əgər meyitin varisi bir dayısı, yaxud xalası və bir 

əmisi, yaxud bibisi olsa, malı üç yerə bölməlidirlər: bir hissəsini dayısı 

və xalası, yerdə qalanlarını isə əmisi və ya bibisi irs aparır. 

Məsələ: 2220. Əgər meyitin varisi bir dayısı, yaxud xalası, habelə 

əmisi və bibisi olsa, bu halda bibisi və əmisi ata-anadan, yaxud atadan 

bir olsalar, malı üç yerə böləcəklər: bir hissəsini dayısı, yaxud xalası 

aparır, yerdə qalanın iki hissəsi əmisinə, bir hissəsi isə bibisinə çatır. 

Deməli, əgər malı doqquz yerə bölsələr, üç hissəsini dayısına, yaxud 

xalasına, dörd hissəsini əmisinə, iki hissəsini isə bibisinə verməlidirlər. 

Məsələ: 2221. Əgər meyitin varisi bir dayısı, yaxud bir xalası, 

habelə anadan bir olan bir əmisi və ya bir bibisi və ata-anadan, yaxud 

atadan bir olan əmisi və bibisi olsa, malı üç yerə bölməlidirlər: bir 

hissəsini dayısına, yaxud xalasına verirlər, yerdə qalan iki hissəsini isə 

altı yerə bölürlər. Bir hissəsini anadan bir olan əmisinə, yaxud bibisinə, 

yerdə qalanlarını isə ata-anadan, yaxud atadan bir olan əmisinə və 

bibisinə verirlər ki, əmisi bibisindən iki qat artıq irs aparır. Deməli, əgər 

meyitin malını doqquz yerə bölsələr, üç hissəsi dayısına, yaxud 

xalasına, bir hissəsi ana tərəfdən bir olan əmisinə, yaxud bibisinə, beş 

hissəsi isə ata-anadan, yaxud ata tərəfdən bir olan əmisinə və bibisinə 

verilməlidir. 

Məsələ: 2222. Əgər meyitin varisi anadan bir olan bir əmisi və ya 

bir bibisi, habelə bir dayısı, yaxud xalası və ata-anadan, yaxud atadan 

bir olan əmisi və bibisi olsa, malı üç yerə böləcəklər: bir hissəsini 

dayısı, yaxud xalası irs aparacaq, yerdə qalan iki hissəsini isə üç yerə 

böləcəklər, bir hissəsini ana tərəfdən olan əmisi və bibisi aparacaq, 

ehtiyat-vacibə görə bir-biri ilə razılaşmalıdırlar. İki hissəsini isə ata-

anadan, yaxud atadan bir olan əmi və bibisi böləcəklər. Əmisi 

bibisindən iki qat artıq irs aparacaq. Deməli, malı doqquz yerə bölsələr, 

onun üç hissəsini xalası, yaxud dayısı, iki hissəsini ana tərəfdən bir olan 

əmisi və bibisi, dörd hissəsini isə ata-anadan, yaxud ata tərəfdən bir 

olan əmisi və bibisi irs aparacaq. 

Məsələ: 2223. Əgər meyitin varisi hamısı ata-anadan, yaxud təkcə 

atadan və ya təkcə anadan bir olan bir neçə dayısı və xalası, həmçinin 

əmisi və bibisi də olsa, mal üç yerə bölünməlidir: iki hissəsini əmisi və 

bibisi əvvəlki məsələdə deyilən qaydaya əsasən, bir hissəsini isə 

dayıları və xalaları öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. 

Məsələ: 2224. Əgər meyitin varisi ana tərəfdən bir olan dayısı, 

yaxud xalası, habelə ata-anadan, yaxud atadan bir olan bir neçə dayısı 

və xalası, həmçinin əmisi və bibisi də olsa, mal üç yerə bölünür: iki 

hissəsini əvvəldə deyilən göstərişlərə əsasən əmisi və bibisi öz 
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aralarında bölürlər. Deməli, əgər meyitin ana tərəfdən bir olan bir 

dayısı, yaxud bir xalası olsa, yerdə qalan bir hissəni altı yerə bölüb bir 

hissəsini ana tərəfdən bir olan dayısına, yaxud xalasına, yerdə 

qalanlarını isə ata-anadan, yaxud atadan bir olan dayısına və xalasına 

verəcəklər, onlar da öz aralarında bərabər şəkildə böləcəklər. Əgər ana 

tərəfdən bir olan bir neçə dayısı, yaxud bir neçə xalası, yaxud həm 

anadan bir olan dayısı, həm də anadan bir olan xalası olsa, o bir hissəni 

üç yerə bölüb bir hissəsini ana tərəfdən bir olan dayılar və xalalar öz 

aralarında bərabər şəkildə böləcəklər, yerdə qalanlarını ata-anadan, 

yaxud atadan bir olan dayı və xalasına verəcəklər ki, öz aralarında 

bərabər şəkildə bölsünlər. 

Məsələ: 2225. Əgər meyitin əmisi, bibisi, dayısı və xalası olmasa 

(ölmüş olsalar), əmisinə və bibisinə çatmalı olan hissə onların 

övladlarına, dayı və xalasına çatmalı olan hissə isə onların övladlarına 

çatır. 

Məsələ: 2226. Əgər meyitin varisi onun atasının əmisi, bibisi, 

dayısı və xalası, habelə anasının əmisi, bibisi, dayısı və xalası olsalar, 

malı üç yerə bölünür: bir hissəsini meyitin anasının əmisi, bibisi, dayısı 

və xalası öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər, amma ehtiyat-vacib 

budur ki, meyitin anasının əmisi və bibisi bir-biri ilə razılaşsınlar. İki 

hissəsini isə üç yerə bölüb bir hissəsini meyitin atasının dayısına və 

xalasına verirlər, onlar da öz aralarında bərabər şəkildə bölürlər. Qalan 

iki hissəsini isə meyitin atasının əmisinə və bibisinə verirlər. Belə ki, 

əmisi bibisindən iki qat artıq alır. 

ƏR-ARVADIN İRSİ 

Məsələ: 2227. Əgər bir qadın ölsə və övladı olmasa, bütün malının 

yarısını əri, yerdə qalanını isə sair vərəsələr irs aparır. Əgər o ərindən, 

yaxud əvvəlki ərindən övladı olsa, malının dördə biri ərinə, yerdə 

qalanları isə sair vərəsələrə çatır. 

Məsələ: 2228. Əgər bir kişi ölsə və övladı olmasa, malının dördə 

biri daimi arvadına, yerdə qalanı isə sair vərəsələrə çatır. Əgər o 

arvaddan və başqa arvadından övladı olsa, mənqul (bir yerdən başqa 

yerə daşına bilən) malının səkkizdə birini arvadı, yerdə qalanlarını isə 

sair vərəsələr irs aparır. Qadın ərinin qeyri-mənqul (bir yerdən başqa 

yerə daşına bilməyən) əmlakının – yaşadığı yerin torpaq sahəsi və onun 

qiymətindən irs aparmır. Həmçinin, o yerin fəzasında olanların 

özündən – bina və ağac kimi – də irs aparmır, amma onun qiymətindən 

irs aparır. Habelə, bağın, əkinin yerindən irs aparır. 
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Məsələ: 2229. Əgər qadın irs aparmadığı şeydə, məsələn: 

məskunlaşdığı ev, yaxud eynindən irs aparmadığı və qiymətindən irs 

apardığı fəza kimi – təsərrüf etmək istəsə, gərək sair vərəsələrdən icazə 

alsın. Həmçinin, nə qədər ki, vərəsələr qadının payını verməyiblər, 

gərək qadının eyn və qiymətindən irs apardığı şeylərdə onun icazəsi 

olmadan təsərrüf etməsinlər. Əgər qadının payını verməmişdən qabaq 

bunları satsalar, qadın icazə versə, müamilə səhih, əks halda isə onun 

payının nisbətində batildir. 

Məsələ: 2230. Əgər bina, ağac və bu kimi şeylərə qiymət qoymaq 

istəsələr, gərək hesablasınlar: onlar ömrü sona çatan (tələf olub aradan 

gedən) vaxta qədər icarəsiz olaraq torpaqda qalanda malik olduğu 

dəyərlə hesablayıb, qiymətindən qadının payını versinlər. 

Məsələ: 2231. Çeşmənin (kəhriz) məcrası və bu kimi şeylər yerin, 

onda işlədilən kərpic və bu kimi şeylər isə binanın hökmündədir. 

Məsələ: 2232. Əgər meyitin birdən artıq arvadı olsa, bu halda 

övladı olmazsa, malının dörddə biri; övladı olarsa səkkizdə biri qeyd 

olunduğu kimi, onun (daimi) əqdində olan qadınların arasında – hətta 

əri onların heç biri, yaxud bə’zisi ilə yaxınlıq etməmiş olsa da – bərabər 

şəkildə bölünəcək. Amma ölüm yatağında olan xəstəlik vaxtı bir qadını 

öz əqdinə keçirib onunla yaxınlıq etməmiş olsa, o qadın ondan irs 

aparmır, mehriyyə haqqı da yoxdur. 

Məsələ: 2233. Əgər qadın xəstəlik halında ərə gedib həmin 

xəstəliklə ölsə, əri hətta onunla yaxınlıq etməsə də, ondan irs aparır. 

Məsələ: 2234. Əgər qadına, talaq hökmlərində deyildiyi kimi ric’i 

talaq versələr və iddə əsnasında ölsə, əri ondan irs aparır. Həmçinin, 

əgər kişi qadının iddəsi əsnasında ölsə, arvadı ondan irs aparır. Amma 

əgər ric’i talaq iddəsi keçdikdən sonra, yaxud bain talağı iddəsində 

onlardan biri ölsə, digəri ondan irs aparmır. 

Məsələ: 2235. Əgər kişi xəstəlik halında arvadına talaq verib on iki 

qəməri ay keçməmişdən qabaq ölsə, arvadı üç şərt daxilində ondan irs 

aparır: 

1-ci şərt budur ki, bu müddətdə başqa ərə getməmiş olsun; 

2-ci şərt budur ki, talaq qadının təklifi və razılığı ilə olmasın; 

3-cü şərt budur ki, əri arvadına talaq verdiyi vaxtdakı xəstəliklə, 

yaxud (o xəstəlikdən sağalmadan) başqa səbəblərə görə ölmüş olsun. 

Deməli, o xəstəlikdən sağalıb başqa səbəbə görə ölsə, arvadı ondan irs 

aparmır. 



 

 

İrsin hökmləri.....................................................................................413 

Məsələ: 2236. Kişinin öz arvadının geyməsi üçün aldığı paltarı – 

hətta arvadı onu geymiş olsa da, ər öləndən sonra ərin malıdır. Yalnız 

bu halda qadının öz malı olur ki, əri bunları qadının mülkiyyətinə 

keçirmiş olsun. 

İRSİN MÜXTƏLİF MƏSƏLƏLƏRİ 

Məsələ: 2237. Ata öləndə onun dörd şeyi böyük oğula çatır: 1- 

Qur’anı, 2-üzüyü, 3-qılıncı, 4- geydiyi, yaxud geymək üçün alıb 

tikdirdiyi paltarı – hətta geyməsə də. Əgər meyitin bu dörd şeyin hər 

birindən bir neçə ədəd, məsələn; iki Qur’anı, yaxud iki üzüyü olsa, bu 

halda əgər istifadə olunursa, yaxud istifadə etmək üçün hazırlanıbsa, 

böyük oğlunun malıdır. 

Məsələ: 2238. Əgər meyitin bir neçə böyük oğlu olsa, məsələn; iki 

arvadından eyni vaxtda iki oğlan uşağı dünyaya gəlmiş olarsa, gərək 

meyitin paltar, Qur’an, üzük və qılıncını öz aralarında bərabər şəkildə 

bölsünlər. 

Məsələ: 2239. Əgər meyitin borcu olsa – istər borcu malı qədərində 

olsun, istər ondan və istərsə də çox – əvvəlki məsələdə deyilən böyük 

oğula məxsus olan dörd şeyin onu borcuna verilməsi lazım (vacib) 

deyil. 

Məsələ: 2240. Müsəlman kafirdən irs aparır, amma kafir – hətta 

meyitin atası, yaxud oğlu da olsa, ondan irs aparmır. 

Məsələ: 2241. Əgər bir kəs öz qohumlarından birini qəsdən və 

nahaq yerə qətlə yetirsə, ondan irs aparmır. Amma əgər xəta üzündən 

olsa, məsələn; havaya daş atsa və təsadüfən qohumlarının birinə dəyib 

öldürsə, ondan irs aparır, amma qətlin diyəsindən irs aparmır. 

Məsələ: 2242. Əgər meyitin irsini, onun hələ ana bətnində uşağı 

olan halda bölmək istəsələr və onunla eyni dəstədən olan başqa varislər 

də olsa – meyitin övladı, atası, anası kimi – anasının bətnində olan və 

diri dünyaya gələcəyi təqdirdə irs aparmalı olan uşaq üçün iki oğlan 

payı qədər ayırmalıdırlar. Amma əgər ikidən artıq, məsələn; üç uşaq 

olmasını ehtimal versələr, üç oğlan uşağının payını ayırıb bir tərəfə 

qoymalıdırlar. Əgər bir oğlan və bir qız doğulsa, irsin artıq qalmış 

hissəsini vərəsələr öz aralarında bölməlidirlər. 
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HEYVANLARIN BAŞININ KƏSİLMƏSİ VƏ ŞİKAR 

EDİLMƏSİNİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2243. Əgər əti halal olan heyvanın başını, sonradan 

deyiləcək göstərişlərə əsasən kəssələr – istər vəhşi olsun, istərsə də əhli, 

can verdikdən sonra əti halal, bədəni pak olur. Amma əgər insanın 

yaxınlıq etdiyi heyvanın, nəcasət yeyən heyvanın və donuz südü əmmiş 

olan qoyunun başını, şəriətdə müəyyən olunan göstərişlərə əsasən 

istibra etməsələr, kəsəndən sonra, əti halal deyil.  

Məsələ: 2244. Əti halal olan vəhşi heyvanların – ahu, kəklik, dağ 

keçisi və s. və əti halal olub sonradan vəhşiləşən əhli heyvanların – 

məsələn: fərar edib vəhşi olan ev inəyi və dəvə kimi – sonradan 

deyiləcək göstərişlərə əsasən, şikar etsələr, pak və halal olur. Amma 

əhli və halal ətli heyvan – qoyun, ev toyuğu və s., habelə tə’lim 

verilməklə əhilləşdirilən əti halal vəhşi heyvanları şikar etsələr (və 

güllə və ya ox səbəbi ilə ölsə) pak və halal olmur. 

Məsələ: 2245. Əti halal, amma atıcı qanı olmayan heyvan, məsələn; 

balıq – öz-özünə ölsə, pakdır, ancaq ətini yemək olmaz. Amma əgər 

sudan kənarda ölsə, bu halda onun əti halaldır. 

HEYVAN BAŞININ KƏSİLMƏSİ HÖKMÜ 

Məsələ: 2246. Heyvanın başını kəsmək qaydası budur ki, onun 

boynunun dörd yoğun damarı boğazın altında olan çıxıntının alt 

tərəfindən tam, kamil şəkildə kəsilsin: 1 - qida borusu, 2- nəfəs borusu 

(hülqum), 3 və 4 - hülqumun iki tərəfində olan iki yoğun damar. Əgər 

onları deşsələr, kifayət deyil. 

Məsələ: 2247. Əgər dörd damarın bə’zilərini kəsib gözləsələr və 

heyvan öləndən sonra qalanlarını kəssələr, faydası yoxdur (pak olmur). 

Hətta əgər bu qədər də gözləməsələr, ancaq dörd damarı bir-birinin 

ardınca adi qaydada kəsməsələr də, hökm belədir. Amma əgər camaat 

arasında bu “vahid əməl” hesab olunsa, eybi yoxdur. 

Məsələ: 2248. Əgər canavar qoyunun boğazını qopartsa və 

boynundakı kəsilməli olan dörd damardan heç bir şey qalmasa, o 
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heyvan haram olur. Amma boynunun bir miqdarını qopartsa və dörd 

damar qalsa, yaxud bədəninin başqa yerini yırtsa və qoyunu diri olan 

halda deyiləcək göstərişlərə əsasən kəssələr, əti halal və pakdır. 

HEYVANIN BAŞININ KƏSİLMƏSİ ŞƏRTLƏRİ 

Məsələ: 2249. Heyvanın başının kəsilməsində 5 şərt var: 

1-Heyvanın başını kəsən şəxs – istər qadın olsun, istrəsə də kişi – 

gərək müsəlman olsun və Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-

in Əhli-beyti ilə düşmənçilik izhar etməsin. Müsəlman uşağı da 

müməyyiz olsa (yə’ni yaxşını-pisi başa düşsə), heyvanın başını kəsə 

bilər. 

2-Heyvanın başını dəmirdən olan bir şeylə kəssin. Amma əgər 

dəmir tapılmasa və heyvanın başını kəsməyəcəkləri halda murdar 

olacağı gözlənilərsə, onun dörd damarını ayıra bilən iti bir şey ilə – 

şüşə, iti daş parçası və s. başını kəsmək olar. 

3-Heyvanın başını kəsəndə bədəninin qabaq tərəfi üzü qibləyə 

olsun. Əgər bir kəs qəsdən heyvanın üzünü qibləyə çevirməsə, o, haram 

olur. Amma unutsa, yaxud məsələni bilməsə, yaxud qibləni səhv salsa, 

yaxud qiblənin hansı tərəfdə olmasını bilməsə, yaxud da heyvanı üzü 

qibləyə döndərə bilməsə, eybi yoxdur. Ehtiyat-vacib budur ki, heyvanın 

başını kəsən şəxs də üzü qibləyə olsun. 

4-Heyvanın başını kəsmək istəyəndə, yaxud bıçağı onun boğazına 

qoyanda baş kəsmək niyyəti ilə Allahın adını zikr etsin. “Bismillah” 

demək kifayətdir. Amma əgər baş kəsmək qəsdi olmadan Allahın adını 

desə, o heyvan pak olmur, əti də haramdır. Amma əgər unutqanlıq 

üzündən Allahın adını deməsə, eybi yoxdur və yaxşı olar ki, hər vaxt 

yadına düşsə, Allahın adını çəksin. 

5-Heyvan baş kəsiləndən sonra bir qədər hərəkət etsin, hətta diri 

olmasını mə’lum edən gözünü, yaxud quyruğunu hərəkət etdirmək, 

yaxud ayağını yerə vurmaq kimi də olsa. 

DƏVƏNİN NƏHR EDİLMƏSİNİN QAYDALARI 

Məsələ: 2250. Əgər dəvəni, can verəndən sonra pak və halal olsun 

deyə, nəhr etmək istəsələr, gərək heyvanın başının kəsilməsində 

deyilən beş şərtdən əlavə, dəmirdən və kəsici olan bir şeyi, onun sinəsi 

ilə boynu arasındakı çuxur yerə batırsınlar. 

Məsələ: 2251. Əgər heyvan inadkar (ipə-sapa yatmayan) olsa və 

onu, Şəriətdə müəyyən olan göstərişlərə əsasən kəsə bilməsələr, yaxud 
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misal üçün, quyuya düşüb ölməsi gözlənilsə və Şəriətdəki qaydalara 

əsasən kəsilməsi mümkün olmasa, onda itilik səbəbi ilə bədəni yaralaya 

bilən bir şeylə – qılınc kimi – heyvanın bədənini yaralasalar və 

yaralanma nəticəsində can versə, halal olur; üzü qibləyə olması lazım 

(vacib) deyil. Ancaq gərək heyvanların başının kəsilməsindəki deyilən 

sair şərtlər olmalıdır. 

Məsələ: 2252. Heyvanlarını başını (elektriklə işləyən) maşın 

vasitəsi ilə kəsməyin – şər’i şərtlərə riayət olunsa, işkalı yoxdur. Əgər 

bir neçə heyvanı və ya toyuğu bir dəfəyə kəsmək istəsələr, bir 

“bismillah” kifayətdir. Əgər maşın müntəzəm işləyirsə, gərək 

“bismillah” da təkrar olunsun. 

Məsələ: 2253. Kafir ölkələrindən gətirilən ətlər və ya başı kəsilmiş 

toyuqların öz-özünə ölmədiyini bilsək, pakdır, amma onun əti 

haramdır. 

HEYVAN KƏSƏNDƏ MÜSTƏHƏB OLAN ŞEYLƏR 

Məsələ: 2254. Heyvanların başının kəsilməsində bir neçə şey 

müstəhəbdir: 

1-Qoyunun başını kəsəndə: iki qabaq və bir dal ayağını bağlayıb bir 

ayağını isə açıq qoysunlar. İnəyin başını kəsəndə isə dörd ayağını 

bağlayıb quyruğunu açıq qoysunlar. Dəvəni nəhr edəndə qabaq 

ayaqlarını aşağıdan dizlərinə, yaxud qoltuğunun altına qədər bir-birinə 

bağlayıb dal ayaqlarını açıq qoysunlar. Müstəhəbdir ki, toyuğun başını 

kəsdikdən sonra buraxsınlar ki, qoy-qanad çalsın. 

2-Heyvanı kəsməmişdən qabaq qabağına su qoysunlar; 

3-Elə kəssinlər ki, heyvan az əzab-əziyyət çəksin. Məsələn; bıçağı 

yaxşı itiləsinlər və başını sür’ətə kəssinlər. 

HEYVAN BAŞI KƏSƏNDƏ MƏKRUH OLAN ŞEYLƏR 

Məsələ: 2255. Heyvanların başının kəsilməsində bir neçə iş 

məkruhdur: 

1 – Bıçağı hülqumun arxasından batırıb qabağa tərəfə doğru 

kəsmək, belə ki, hülqum arxadan kəsilmiş olsun. 

2- Başqa heyvanların gördüyü yerdə bir heyvanın başını kəsmək; 

3-Gecə, yaxud cümə günü günortadan qabaq heyvanın başını 

kəsmək; amma ehtiyac halında eybi yoxdur. 

4-İnsanın öz bəslədiyi heyvanın başını kəsməsi. 
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Ehtiyat budur ki, canı çıxmamış heyvanın dərisini soymasınlar və 

canı çıxmamışdan qabaq heyvanın başını bədənindən ayırmasınlar. 

SİLAH İLƏ ŞİKARIN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2256. Əgər əti halal olan vəhşi heyvanı silah ilə ovlasalar 

(və ölsə), 5 şərt daxilində halal və bədəni pakdır: 

1-Şikar silahı bıçaq, qılınc kimi kəsici, yaxud nizə və ox kimi iti 

olsun və itilik səbəbi ilə heyvanın bədənini parçalasın. Əgər heyvanı 

tora salmaq, çubuq, daş və bu kimi şeylərlə şikar etsələr (və ölsə) pak 

olmur, onu yemək də haramdır. (Amma əgər onu diri tutub başını 

kəssələr, haram olmaz, müt.) Əgər bir heyvanı tüfənglə ovlasalar, onun 

güllələrinin ucu iti olub heyvanın bədəninə batsa və onu parçalasa, pak 

və halaldır; yox əgər güllənin ucu iti olmasa, əksinə təzyiq nəticəsində 

heyvanın bədəninə batıb öldürsə, yaxud hərarət vasitəsilə bədənini 

yandırsa və bu səbəblə heyvan ölsə pak və halal olması işkallıdır. 

2-Şikar edən şəxs gərək müsəlman, yaxud yaxşını-pisi başa düşən 

müsəlman uşağı olsun. Əgər kafir, yaxud Peyğəmbəri-əkrəm 

(səlləllahu əleyhi və alih)-in Əhli-beyti ilə düşmənçilik izhar edən bir 

kəs heyvanı şikar etsə, o şikar halal deyil. 

3-Silahı heyvanı şikar etmək üçün işlətsin. Amma başqa yeri nişan 

alsa və təsadüfən heyvana dəyib öldürsə, o heyvan pak deyil, yeyilməsi 

də haramdır. 

4-Silahı işə salanda Allahın adını desin. Əgər qəsdən Allahın adını 

deməsə, şikarın əti halal olmur. Amma unutsa, eybi yoxdur. 

5-Heyvana çatanda ölmüş olsun, yaxud diri olsa da, baş kəsmək 

miqdarında vaxt olmasın. Əgər baş kəsmək miqdarında vaxt olduğu 

halda heyvanın başını kəsməsə və ölsə, haramdır. 

Məsələ: 2257. Əgər heyvanı güllə (ox) ilə vurduqdan sonra suya 

düşsə və insan onun həm güllə, həm də suya düşmək səbəbi ilə can 

verdiyini bilsə, halal deyil. Hətta təkcə güllə səbəbi ilə ölüb-

ölməməsində şəkk etsə də, halal deyil.  

Məsələ: 2258. Əgər qılınc, yaxud şikar etməyin səhih olduğu başqa 

şeylərlə, əvvəldə deyilən şərtlərə uyğun olaraq heyvanı iki yerə bölsə, 

başı ilə boynu bir tərəfində qalsa və insan ona, can verməsindən sonra 

çatsa, hər iki hissəsi halaldır; əgər heyvan diri olsa və baş kəsmək üçün 

Şəriət qaydalarına əməl etməyə vaxt çox az olsa, bu halda baş və boyun 

olmayan hissə haram, olan hissə isə halaldır. Əgər baş kəsmək üçün 
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vaxt olarsa, baş olmayan tərəfi haram, baş olan tərəfi isə Şəriət 

qaydalarına uyğun olaraq kəsilsə, halaldır. 

Məsələ: 2259. Əgər bir heyvanı şikar etsələr, yaxud başını kəssələr) 

və onun qarnından balası diri çıxsa, bu halda onu Şəriət qaydalarına 

uyğun kəssələr, halal, əks halda (şəriət qaydalarına uyğun kəsməsələr), 

haram olur. 

Məsələ: 2260. Əgər bir heyvanı şikar etsələr, yaxud başını kəssələr 

və qarnından ölü balası çıxsa, bu halda anasının öldürülməsi səbəbi ilə 

ölmüş olsa, onun xilqəti kamil olsa, bədənində tük, yun göyərmiş olsa, 

pak və halaldır. 

OV İTİ İLƏ ŞİKAR ETMƏK 

Məsələ: 2261. Əgər ov iti əti halal olan vəhşi heyvanı şikar etsə, 

onun pak və halal olmasının 6 şərti vardır: 

1-İtə elə tə’lim verilmiş olsun ki, hər vaxt onu şikar tutmaq üçün 

göndərsələr getsin və hər vaxt ov dalınca getməsinin qabağını alsalar, 

dayansın; amma əgər şikara yaxınlaşanda qabağını ala bilməsələr, eybi 

yoxdur. Ehtiyat-vacib budur ki, əgər sahibi çatmazdan qabaq şikarı 

yeməyə adət etsə, onun şikarından çəkinsinlər. Amma əgər şikarı 

təsadüfən yesə, eybi yoxdur. 

2-İti, sahibi göndərsin; əgər göndərilmədən ovun dalınca gedib 

şikar etsə (və o ölsə), o heyvanı yemək haramdır. Hətta əgər özü şikara 

getsə və sonradan sahibi ovu tez tutmaq üçün muşqurtsa, sahibinin 

səsini eşitməklə sür’ətlənməsinə baxmayaraq, ehtiyat-vacibə görə 

gərək o şikarın ətini yeməsinlər. 

3-İti ov dalınca göndərən şəxs müsəlman, yaxud yaxşını-pisi başa 

düşən müsəlman övladı olsun; Əgər kafir, yaxud Peyğəmbəri-əkrəm 

(səlləllahu əleyhi və alih)-in Əhli-beyti ilə düşmənlik izhar edən şəxs iti 

göndərsə, o itin etdiyi şikar haramdır. 

4-İti göndərən vaxt Allahın adını zikr etsin; Əgər qəsdən Allahın 

adını zikr etməsə, o şikar haramdır. Amma əgər unudaraq deməsə, eybi 

yoxdur. Əgər iti göndərən zaman Allahın adını qəsdən deməsə və itin 

şikara çatmasından qabaq Allahın adını desə, ehtiyat-vacibə görə o 

şikardan çəkinsinlər. 

5-Şikar, itin dişindən aldığı yara səbəbi ilə ölsün; Deməli, it ovu 

boğsa, yaxud şikar qaçmaq, qorxu səbəbi ilə ölsə, halal deyil. 

6-İti göndərən şəxs, heyvanın öldüyü vaxt çatsın, yaxud diri olarsa, 

başını kəsmək qədər vaxt olmasın; Əgər baş kəsmək qədər vaxt 
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olarkən, məsələn: heyvan gözünü və ya quyruğunu hərəkət etdirən və 

ya ayağını yerə vuran vaxt çatıb başını kəsməsə, nəticədə ölsə, halal 

deyil. 

Məsələ: 2262. İti göndərən şəxs heyvana, başını kəsə biləcəyi vaxt 

çatsa və adi şəkildə və sür’ətlə, məsələn, bıçağı çıxartsa və baş kəsilmə 

vaxtı keçsə, nəticədə heyvan ölsə, halaldır. Amma əgər misal üçün, bı-

çağın qabının çox dar olması, yaxud yapışması səbəbi ilə çıxartmaq 

uzun çəksə və vaxt keçsə, onu yeməkdən çəkinsin. Əgər heyvanın başı-

nı kəsməyə alət olmasa və o heyvan ölsə, onun da ətini yeməkdən 

çəkinsinlər. 

BALIQ OVU 

Məsələ: 2263. Əgər pullu balığı sudan diri tutsalar və sudan 

kənarda can versə, pak, yeyilməsi də halaldır. Əgər suda ölsə pak, 

yeyilməsi isə haramdır. Pulsuz balıqları hətta sudan diri tutsalar və 

sudan çöldə can versə də, haramdır. 

Məsələ: 2264. Əgər balıq sudan kənara düşsə, yaxud dalğa onu 

kənara atsa və balıq quruda qalsa, ölməmişdən qabaq bir kəs onu əl ilə, 

yaxud başqa vasitə ilə tutsa, öləndən sonra halaldır. 

Məsələ: 2265. Balığı tutan bir kəsin müsəlman olması, onu götürən 

vaxt Allahın adını deməsi lazım (vacib) deyil. Amma müsəlman gərək 

onun diri tutulmasını və sudan çöldə can vermiş olduğunu bilsin. 

Məsələ: 2266. Sudan ölü, yoxsa diri halda tutulması mə’lum 

olmayan ölü balıq müsəlmanın əlində olsa, halaldır. Əgər kafirin əlində 

olsa və onu sudan diri halda tutmasını, yaxud diri halda tora düşmüş 

olduğunu bilməsə, haramdır.  

Məsələ: 2267. Diri olan xırda balığı udmağın eybi yoxdur. 

Məsələ: 2268. Əgər balığı sudan kənarda iki yerə bölsələr və onun 

bir hissəsi diri halda suya düşsə, sudan kənarda qalan hissəni yeməyin 

eybi yoxdur. 
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YEMƏLİLƏR VƏ İÇMƏLİLƏR 

ƏTİ HALAL VƏ HARAM OLAN HEYVANLAR 

Məsələ: 2269. Əhli inək, qoyun və dəvə, habelə vəhşi inək, vəhşi 

qoyun, vəhşi keçi, vəhşi ulaq və ahu halaldır. Amma at, qatır və ulağın 

əti məkruhdur. Yırtıcı heyvanların əti ümumi halda, habelə, fil, dovşan 

və həşəratların əti haramdır. 

Məsələ: 2270. Caynağı olan yırtıcı quşların ətini yemək haramdır. 

Habelə, uçuş zamanı qanadlarını saf (açıq halda) saxlayan, yaxud da 

qanad çalsalar, qanad çalmaları açıq saxlamalarından çox olan quşların 

əti haramdır. Amma uçuş zamanı (daim) qanad çalan və ya qanad 

çalmaları qanadlarını açıq saxlamaqlarından çox olan quşların, o 

cümlədən göyərçin növləri, qumru, kəklik halaldır. Amma şanapipiyin 

əti məkruhdur.  

Məsələ: 2271. Əgər diri heyvandan bir hissəni qopartsalar, istər 

quyruq, istərsə də ət olsun, onu yemək haramdır. 

ƏTİ HALAL OLAN HEYVANLARIN HARAM HİSSƏLƏRİ 

Məsələ: 2272. Əti halal olan heyvanların 14 hissəsi (onların 

bə’zilərində ehtiyat-vacibə görə) haramdır: 

1-Qan; 2-3-Dişi və erkək cinsiyyət orqanları; 4-Balalıq; 5-Artıq 

ətlər; 6-Donbalan deyilən toxum (xaya); 7-Kəllə beynində noxud 

formasında olan hissə; 8-Onurğa sümüyünün içində olan haram beyin 

(onurğa beyni); 9-Boyunun iki tərəfində olan və kürəyin tirəsinə qədər 

uzanan (sarı və bərk) damar; 10-Öd kisəsi; 11-Dalaq; 12-Sidik kisəsi; 

13-Gözlərin qarası; 14-Dırnaqların arasında olan və ərəbcə “zatül-

əşca” adlanan vəz. Bu şeylərin haramlığı böyük heyvanlardadır. Amma 

sərçə kimi kiçik heyvanlarda bunların bə’zisinin ayırd edilə bilməsi, 

yaxud ayrılması mümkün olmasa, yeməyin eybi yoxdur. 



 

 

Yeməlilərin və içməlilərin hökmləri..................................................421 

HARAM YEMƏLİLƏR VƏ İÇMƏLİLƏR 

Məsələ: 2273. İnsanın təbiətinə iyrənc və çirkin olan şeyləri yemək 

pak olsalar da – heyvanın peyini, burnun suyu və s. kimi – haramdır. 

Məsələ: 2274. Torpaq və palçıq yemək haramdır. Amma Həzrəti 

Seyidü-Şühəda İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın şərif qəbrindən 

götürülmüş türbətindən şəfa üçün az miqdarda (bir noxuddan az) 

yeməyin işkalı yoxdur. Dağıstan və Ermənistan gilini müalicə üçün 

yeməyin – əlacı yalnız bunları yeməkdə olsa – eybi yoxdur. 

Məsələ: 2275. İnsan (orqanizmi) üçün mühüm zərəri olan bir şeyi 

yemək və içmək haramdır. Siqaret çəkmək və müxtəlif duxaniyyat 

növlərindən, xüsusilə narkotik maddələrdən istifadə etmək mütləq 

şəkildə haramdır, istər iynə vurmaq şəklində olsun, istər yeməklə, istər 

tüstü (qəbul etmək) şəklində, istərsə də digər hər bir formada. Habelə 

onun istehsalı, alveri və onun yayılmasına hər növ kömək etmək 

haramdır.  

Məsələ: 2276. Əgər inək, qoyun və dəvə ilə yaxınlıq etsələr, onların 

ətləri haram olmaqdan əlavə, bövl və qaitləri də ehtiyat-vacibə görə 

nəcis olur, onların südünü içmək də haramdır. Belə bir heyvanın başını 

kəsib bədənini yandırmaq lazımdır. Onlarla yaxınlıq edən insan da 

gərək pulunu sahibinə versin. 

Məsələ: 2277. Şərab içmək haram və kəbirə günahlardandır. Bə’zi 

rəvayətlərdə ən böyük günah sayılmışdır. Bir kəs onu halal hesab etsə 

və onun halal sayılmasının Allahın və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və 

alih)-in təkzib edilməsi ilə nəticələnməsini bilsə, kafirdir. 



 

 

422................................................................. “Tovzihul-məsail” risaləsi 

 

 

 

 

 32 
NƏZİR VƏ ƏHDİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2278. Nəzir budur ki, insan müəyyən bir şeyi Allah üçün 

(yerinə yetirməyi) öhdəsinə alsın. Məsələn: müəyyən bir işi yerinə 

yetirməyi, yaxud tərk etməyi öhdəsinə götürsün. 

Məsələ: 2279. Nəzirdə siğə oxunmalıdır. Onun ərəbcə oxunması 

lazım (vacib) deyil. Deməli, “əgər xəstəm sağalsa, Allah üçün müəyyən 

bir məbləği fəqirə vermək mənim boynumdadır (öhdəmədir)” - desə, 

səhihdir.  

Məsələ: 2280. Nəzir edən şəxs mükəlləf və aqil olmalı, öz ixtiyarı 

və qəsdi ilə nəzir etməlidir. Deməli, ixtiyarsız olaraq nəzir edən 

şəxslərin nəziri səhih deyil. 

Məsələ: 2281. Öz malını əbəs, bihudə işlərdə xərcləyən – səfeh 

şəxsin öz malı ilə əlaqədar nəzirləri səhih deyil. 

Məsələ: 2282. Qadının nəziri ərinin hüquqları ilə zidd olarsa, səhih 

deyildir. Əgər belə halda onun icazəsi ilə nəzir etsə, əri onu əncam 

verməyə mane ola bilməz. 

Məsələ: 2283. Əgər övlad, atasına xəbər vermədən nəzir etsə, gərək 

nəzirinə əməl etsin. 

Məsələ: 2284. İnsan o işi nəzir edə bilər ki, görülməsi mümkün 

olsun. Deməli, piyada Kərbəlaya gedə bilməyən bir kəs, ora piyada 

getməyi nəzir etsə, nəziri səhih deyil. 

Məsələ: 2285. Nəzir o halda səhihdir ki, öhdəsinə aldığı işin 

görülməsi və ya tərk edilməsi rüchana – üstünlüyə malik olsun. 

Həmçinin, görülməsi ilə tərk edilməsi eyni səviyyədə olan bir işi nəzir 

etmək səhih deyildir. 

Məsələ: 2286. Əgər oruc tutmağı nəzir etsə, amma vaxtını və 

miqdarını müəyyən etməsə, bu halda bir gün oruc tutsa, kifayətdir. 

Əgər namaz qılmağı nəzir edib amma miqdarını və xüsusiyyətlərini 

müəyyən etməsə, bu halda iki rəkətlik bir namaz qılsa, kifayətdir. Əgər 

sədəqə verməsini nəzir edib, onun növünü və miqdarını müəyyən 

etməsə, “sədəqə vermişdir” deyilə bilən bir şey versə, öz nəzirinə əməl 

etmişdir. Əgər Allah üçün bir iş yerinə yetirməyi nəzir etsə, onda bir 
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namaz qılsa, yaxud bir gün oruc tutsa, yaxud bir şey sədəqə versə, öz 

nəzirini yerinə yetirmişdir. 

Məsələ: 2287. Əgər müəyyən bir gün oruc tutmağı nəzir etsə, gərək 

həmin günü oruc tutsun və o naçar olmayınca, (o gündə) səfərə 

çıxmasın. Əgər o gündə zərurət üzündən səfərə getsə (və həmin gün 

oruc tutmasa), qəzasını etsin və kəffarəsi yoxdur. 

Məsələ: 2288. Əgər insan ixtiyar üzündən öz nəzirinə əməl etməsə, 

gərək kəffarə versin. Yə’ni, ya bir qul azad etsin, ya 60 fəqirə təam 

versin, ya da iki ay ardıcıl oruc tutsun. 

Məsələ: 2289. Əgər müəyyən bir fəqirə sədəqə verməyi nəzir etsə, 

onu başqa fəqirə verə bilməz. O fəqir ölsə, ehtiyata əsasən, onun 

vərəsələrinə versin. 

Məsələ: 2290. Əgər İmamlardan hər hansı birinin, məsələn; Həzrəti 

Əba Əbdillah İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın ziyarətinə getməyi 

nəzir etsə və başqa İmamın ziyarətinə getsə, kifayət deyil. Əgər 

müəyyən üzr səbəbi ilə həmin İmamı ziyarət edə bilməsə, öhdəsinə bir 

şey vacib deyil. 

Məsələ: 2291. Əgər İmamlardan, yaxud İmamzadələrdən birinin 

hərəmi üçün bir şey nəzir etsə, gərək o şeyi hərəmin işlərinə sərf etsin: 

xalça-palaz, pərdə, işıq avadanlıqları və s. Hərəmin bu kimi vəsaitlərə 

ehtiyacı olmasa, orada xidmət edənlərə və ya fəqir ziyarətçilərə verə 

bilər.  

Məsələ: 2292. Əgər İmam (əleyhis-salam)-ın özü üçün bir şey nəzir 

etsə, bu halda müəyyən bir şeyə xərcləməyi qəsd etsə, gərək həmin yerə 

sərf etsin. Əgər müəyyən şeyə xərcləməyi qəsd etməsə, gərək fəqir 

zəvvarlara versin, yaxud məscid və s. tikib savabını o İmama hədiyyə 

etsin. İmamzadələr üçün də bir şey nəzir etsə, eynilə. 

Məsələ: 2293. Sədəqə kimi, yaxud İmamlardan birinə nəzir olunan 

qoyunun yunu və kökəldiyi miqdar nəzirin hissəsidir. Əgər nəzir 

sərfinə xərcləməmişdən qabaq süd versə, yaxud doğsa, ehtiyat-vacibə 

görə gərək onu da nəzir olunan yerə sərf etsin. 

Məsələ: 2794. Bir kəs Allahla, “şər’i istəyimə çataramsa, xeyir bir 

iş görəcəyəm” – deyə əhd eləsə, istəyi yerinə yetirildikdən sonra gərək 

o işi yerinə yetirsin. Həmçinin, əgər heç bir istəyi olmadan, xeyir bir iş 

görməyi əhd etsə, o əməli yerinə yetirmək ona vacib olur. 

Məsələ: 2795. Əhddə də nəzir kimi, siğə oxunmalıdır. Həmçinin, 

əhd etdiyi işin tərk edilməsi gərək yerinə yetirilməsindən yaxşı 

olmasın. 
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Məsələ: 2796. Əgər öz əhdinə əməl etməsə, gərək kəffarə versin. 
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etsin. 

AND İÇMƏYİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2797. Əgər insan hər hansı bir işi görəcəyinə, yaxud tərk 

edəcəyinə dair and içsə, məsələn; oruc tutacağına, yaxud siqaret 

çəkməyəcəyinə dair and içsə, bu halda qəsdən (bu andına) müxalif 

çıxsa, gərək kəffarə versin. Yə’ni ya bir qul azad etsin, ya 10 fəqiri 

doyuzdursun, ya da onları geyimlə tə’min etsin. Əgər bunları edə 

bilməsə, gərək üç gün oruc tutsun.  

Məsələ. 2298. And içməyin bir neçə şərti vardır: 

1-ci şərt budur ki, and içən şəxs həddi-buluğa çatan, aqil olsun. Öz 

malı ilə əlaqədar and içmək istəyirsə, gərək həddi-buluğ olan halda 

səfeh olmasın və qəsd və ixtiyar üzündən and içsin. Deməli, uşağın, 

dəlinin, məstin (sərxoşun), (and içməyə) ixtiyarsız olan adamın and 

içməsi səhih deyil. 

2-ci şərt budur ki, yerinə yetirəcəyinə and içdiyi iş haram və 

məkruh; tərk edəcəyinə and içdiyi iş vacib və müstəhəb olmasın. Əgər 

mübah bir işi yerinə yetirməyə and içsə, gərək camaatın nəzərində onun 

tərk olunması yerinə yetirilməsindən yaxşı olmasın. Həmçinin, 

müəyyən mübah bir işi tərk edəcəyinə and içsə, gərək onu yerinə 

yetirmək camaatın nəzərində tərk etməsindən yaxşı olmasın. 

3-cü şərt budur ki, Allahın Müqəddəs Zatından başqalarına 

deyilməyən mübarək adlarından birinə and içsin (“Xuda”, “Allah” 

kəlməsi kimi). Həmçinin, Allahdan başqası üçün də işlənən, amma 

Allaha çox deyilən və (nəticədə) o adı eşidəndə Allahın Müqəddəs Zatı 

nəzərinə gələn, məsələn; Xaliq, Raziq kimi adlara and içsə, səhihdir. 

Hətta əgər əlamət və nişanə olmadan Allahın adı nəzərə gəlmədiyi 

adlara and içsə, amma Allahı nəzərdə tutsa, ehtiyata əsasən, gərək o 

andına əməl etsin. 

4-cü şərt budur ki, and içməyi dilinə gətirsin. Əgər yazsa, yaxud 

qəlbində onu qəsd etsə, səhih deyildir. Amma lal adam işarə ilə and 

içsə, səhihdir. 

5-ci şərt budur ki, andına əməl etmək onun üçün mümkün olsun. 

Əgər and içdiyi vaxt mümkün olsa, ancaq sonradan ona əməl etməkdən 

aciz olsa, yaxud əməl etmək onun üçün məşəqqətli olsa, aciz olduğu və 

ya məşəqqətli olduğu vaxtdan e’tibarən onun andı pozulur.  
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VƏQFİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2299. Əgər insan müəyyən bir şeyi vəqf etsə, onun 

mülkiyyətindən çıxır, onun özü və başqaları da onu bağışlaya, sata 

bilməzlər. Bir kəs də o mülkü irs aparmır. 

Məsələ: 2300. Bir şeyin vəqf edilməsi həm ərəb dilində, həm də 

başqa dildə olan siğə ilə oxunmaqla gerçəkləşir; misal üçün “bu evi 

vəqf etdim” - desə, (vəqf səhihdir). Vəqf əməl ilə də gerçəkləşir və buna 

“muatat vəqfi” deyilir. Məsələn; xalçanı vəqf məqsədi ilə məscidə 

aparsa, onun üzərində “məscidin xalçası” olması ünvanı ilə iki rəkət 

namaz qılsa və məscidin mütəvəllisinə təhvil versə, vəqf gerçəkləşir. 

Məsələ: 2301. Ümumi istifadə üçün vəqf olunan yerlərdə – alimlərə 

və fəqirlərə vəqf olunan şeylər kimi, vəqfin səhihliyində qəbul (bir 

kəsin qəbul etməsi) şərt deyil. Amma xüsusi vəqfdə – müəyyən olan 

şəxslərə edilən vəqf kimi – ehtiyat-lazım onun özünün və ya vəkilinin 

qəbul etməsidir.  

Məsələ: 2302. Əgər bir mülkü vəqf üçün nəzərdə tutub siğə 

oxumazdan qabaq peşman olsa (fikrindən dönsə), yaxud ölsə, vəqf 

səhih deyil. 

Məsələ: 2303. Müəyyən bir malı vəqf edən şəxs, gərək onu siğə 

oxunan vaxtdan həmişəlik olaraq vəqf etsin. Əgər misal üçün, “bu mal 

mənim ölümümdən sonra vəqf olsun” - desə, siğə oxunduğu vaxtdan 

öldüyü vaxta qədər vəqf olmadığına görə, işkalı var. Yaxud, əgər “bu 

mal 10 il müddətində vəqf olsun, ondan sonra vəqf olmasın”, yaxud “bu 

mal 10 il müddətində vəqf olsun, sonra 5 il müddətinə vəqf olmasın və 

yenidən vəqf olsun” - desə, vəqf olması işkallıdır. 

Məsələ: 2304. Vəqf bu şərtlə səhihdir ki, vəqf olunan malı vəqf 

etdiyi şəxsə, yaxud onun vəkilinə və ya vəlisinə (qəyyumuna) versin. 

Amma əgər bir şeyi öz səğir övladlarına vəqf edib “o mülk onların malı 

olsun” - deyə, onların tərəfindən saxlasa, vəqf səhihdir. 

Məsələ: 2305. Vəqf edən şəxs gərək mükəlləf və aqil olsun, qəsd və 

ixtiyar üzündən vəqf etsin, şər’ən öz malında təsərrüf edə bilsin. 
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Deməli, səfehin öz malında təsərrüf etmə haqqı olmadığı üçün, bir şeyi 

vəqf etsə, səhih deyil. 

Məsələ: 2306. Mövcud olmayan şeyə və ya şəxsə vəqf etmək səhih 

deyildir. Deməli, əgər müəyyən bir malı hələ dünyaya gəlməmiş 

şəxslərə vəqf etsə, düz deyildir. Amma bə’ziləri dünyaya gələn 

övladlara vəqf etmək səhihdir. Sonradan dünyaya gələnlər əvvəlkilər 

ilə şərik olurlar. 

Məsələ: 2307. Əgər müəyyən bir mülkü, misal üçün, fəqirlərə, 

yaxud seyidlərə vəqf etsə, yaxud mənfəətinin xeyir işlərə sərf olunması 

üçün vəqf etsə, bu halda o mülkə müəyyən bir şəxsi mütəvvəli tə’yin 

etməyibsə, onun ixtiyarı şəriət hakiminin əlindədir. 

Məsələ: 2308. Əgər məscid xarab olsa, onun tikildiyi sahə vəqf 

halında qalır; habelə əgər bir qrup adam üçün vəqf olunan ev xarab olsa 

(uçub dağılsa), onun tikildiyi torpaq sahəsi “mütləq sədəqə” ünvanı ilə 

qalır. 

Məsələ: 2309. Hüseyniyyə üçün vəqf olunan xalça-palazı namaz 

üçün məscidə – hətta məscid onun yaxınlığında da olsa, aparmaq 

olmaz.  

Məsələ: 2310. Əgər bir mülkü müəyyən bir məscidin tə’miri üçün 

vəqf etsələr, bu halda o məscidin tə’mirə ehtiyacı olmasa və bir müddət 

də tə’mirə ehtiyacı olacağına ehtimal verilməsə, onda tə’mirdən başqa 

ehtiyacı olmasa və onun gəliri tələf olmaq ərəfəsində olub saxlanması 

əbəs iş sayılsa, o mülkün gəlirini tə’mirə ehtiyacı olan başqa məscidə 

sərf edə bilərlər. 
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VƏSİYYƏTİN HÖKMLƏRİ 

Məsələ: 2311. Vəsiyyət üç şeydən biri ilə baş verir: 1 - İnsan 

ölümündən sonra onun üçün müəyyən işlər görülməsini tapşırıq verir 

(tövsiyə edir); 2- Ölümündən sonra malından bir şeyin başqasının 

mülkü olmasını tapşırır; 3-Öz övladları və ya ixtiyarları öz əlində olan 

şəxslər üçün qəyyum və himayəçi tə’yin edir. 

Məsələ: 2312. Vəsiyyət etmək istəyən bir kəs, hətta lal olmasa da, 

məqsədini başa salan işarə ilə vəsiyyət edə bilər. 

Məsələ: 2313. Əgər meyitin imzası və ya möhürü olan bir yazı 

görsələr, bu halda onun məqsədini çatdırsa və vəsiyyət üçün yazdığı 

mə’lum olsa, gərək ona müvafiq olaraq əməl etsinlər. 

Məsələ: 2314. Vəsiyyət edən şəxs gərək aqil və baliğ olsun, ixtiyar 

üzündən vəsiyyət etsin, habelə səfeh və ya şəriət hakimi tərəfindən öz 

malında təsərrüf etməsi qadağan edilməmiş olsun.  

Məsələ: 2315. Əgər bir kəs özünü öldürmək – intihar etmək qəsdi 

ilə özünü uca bir yerdən atsa və yaxud zəhər içsə və ölümünə yəqin 

olsa, bu halda öz malının bir miqdarının müəyyən işlərə sərf edilməsini 

vəsiyyət etsə, səhih deyil. Amma əgər əvvəllər vəsiyyət edib sonra bu 

kimi işlər ondan baş versə, onun vəsiyyəti qüvvədədir. 

Məsələ: 2316. Əgər insan bir şeyin bir şəxsə verilməsini vəsiyyət 

etsə, həmin şəxs o halda həmin şeyin maliki olur ki, rədd etməsin.  

Məsələ: 2317. Ölüm əlamətlərini özündə görən bir kəsin oruc-

namaz qəzası olsa, gərək vəsiyyət etsin ki, öz malından onun üçün əcir 

tutsunlar. Hətta əgər malı olmasa, amma bir kəsin onları pulsuz yerinə 

yetirəcəyini ehtimal versə, yenə də vəsiyyət etməsi vacibdir. Əgər onun 

oruc-namazının qəzaları böyük oğluna vacib olsa, gərək ona xəbər 

versin, yaxud onun üçün yerinə yetirilməsini vəsiyyət etsin. 

Məsələ: 2318. Vəsi (tutulan şəxs) gərək müsəlman, baliğ, aqil və 

e’timad ediləsi şəxs olsun. 

Məsələ: 2319. Əgər insan öz vəsiyyətindən dönsə, məsələn; 

malının üçdə birinin bir kəsə verilməsini vəsiyyət edib sonra “ona 
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verməsinlər” - desə, vəsiyyət batil olur. Əgər öz vəsiyyətini dəyişsə, 

məsələn; öz uşaqları üçün bir nəfəri qəyyum tə’yin edib sonradan 

başqasını onun yerinə tə’yin etsə, birinci vəsiyyəti batil olur; gərək 

ikinci vəsiyyətinə əməl edilsin. 

Məsələ: 2320. Əgər bir kəs ölümü ilə nəticələnən xəstəliyində 

malının bir miqdarını bir kəsə bağışlasa və öləndən sonra da başqa bir 

miqdarını digər bir kəsə verilməsini vəsiyyət etsə, bunlar üst-üstə malın 

üçdə-birindən çox olmasa və ya çox olduğu halda vərəsələr icazə 

versələr, gərək onun dediyinə əməl etsinlər. Əgər vərəsələr icazə 

verməsələr, gərək ölümündən qabaq bağışladığı malı üçdə-birdən 

versinlər. Əgər üçdə-birdən artıq qalsa, ikincinin malıdır. 

Məsələ: 2321. Əgər malının üçdə birini satmamalarını və ondan 

gələn gəlirin müəyyən yerlərə xərclənməsini vəsiyyət etsə, gərək 

vəsiyyətə müvafiq əməl olunsun. 

Məsələ: 2322. Ölümə səbəb olan xəstəlik yatağında bir kəsə 

müəyyən qədər borclu olduğunu desə, bu halda vərəsələrə zərər vurmaq 

niyyəti ilə ittiham olunursa, gərək müəyyən etdiyi miqdarı onun 

malının üçdə birindən versinlər. Əgər müttəhim olunmursa və bir kəs 

də onun sözlərini inkar etmirsə, gərək malının əslindən (üçdə biri 

çıxılmamışdan) versinlər. 

Məsələ: 2323. Əgər bir kəs iki nəfəri vəsi etsə, bu halda o iki 

nəfərdən biri ölsə, yaxud kafir və ya dəli olsa, bu halda onlardan hər biri 

müstəqil olaraq vəsi olmuşlarsa, (kafirin və ya dəlinin yerinə) canişin 

tə’yin etmək lazım (vacib) deyildir. Əks halda, şəriət hakimi onun 

yerinə başqa bir nəfəri tə’yin etməlidir. Əgər hər ikisi ölsə, yaxud dəli 

və ya kafir olsalar, şəriət hakimi başqa iki nəfəri tə’yin etməlidir. 

Məsələ: 2324. Əgər vəsi meyitin işlərini təklikdə yerinə yetirə 

bilməsə, bu halda mümkün olarsa, kömək üçün özü vəkil tutsun. Əks 

halda şəriət hakimi ona kömək üçün başqa bir nəfəri tə’yin etməlidir. 

Məsələ: 2325. Meyitə vacib olan həcc, habelə, xüms, zəkat, 

məzalim kimi yerinə yetirilməsi vacib olan hüquqlar və borcları – hətta 

meyit onlar üçün vəsiyyət etməmiş olsa da, gərək malının əslindən əda 

edilsin. 

Məsələ: 2326. Əgər meyitin malı onun borc, vacib həcc, habelə 

xüms, zəkat, məzalim kimi vacib borclarından artıq gəlsə, bu halda 

malının üçdə birinin, yaxud üçdə birinin bir hissəsinin müəyyən yerə 

xərclənməsini vəsiyyət etmiş olsa, gərək onun vəsiyyətinə əməl edilsin. 

Əgər vəsiyyət etməmiş olsa, yerdə qalanlar vərəsələrindir. 
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Məsələ: 2327. Əgər meyitin müəyyən etdiyi sərf olunma yerləri 

malının üçdə birindən çox olsa, onun üçdə birdən çox olan halda 

vəsiyyəti o vaxt səhihdir ki, vərəsələr e’tiraz etməsinlər və ya müəyyən 

bir iş görməklə vəsiyyətin həyata keçməsinə icazə vermələri mə’lum 

olsun. Əgər onun ölümündən bir müddət sonra da icazə versələr, 

səhihdir. 

Məsələ: 2328. Əgər meyitin müəyyən etdiyi sərf olunma yeri onun 

malının üçdə birindən çox olsa və ölməmişdən qabaq vərəsələr onun 

vəsiyyətinə əməl olunmasına icazə versələr, o öləndən sonra icazə 

fikrindən dönə bilməzlər. 

Məsələ: 2329. Əgər borcunun verilməsini və qəza namaz-orucları 

üçün əcir tutulmasını, həmçinin müstəhəb bir iş görülməsini də 

vəsiyyət etsə, bu halda onların malın üçdə birindən edilməsini vəsiyyət 

etməsə, gərək borcunu malın əslindən versinlər. Əgər malın əslindən 

bir şey artıq qalsa, onun üçdə birini namaz, oruc və müəyyən etdiyi 

müstəhəb işlərə sərf etsinlər. Amma üçdə biri kifayət etməsə, bu halda 

vərəsələr icazə versələr, gərək vəsiyyətə əməl etsinlər. Əgər icazə 

verməsələr, gərək namaz-orucları üçün malın üçdə birindən versinlər, 

bir şey artıq qalarsa, müəyyən etdiyi müstəhəb işlərə sərf etsinlər. 

Məsələ: 2330. Əgər bir kəs “meyit vəsiyyət etmişdir ki, filan 

məbləğdə pulu mənə versinlər” - desə, bu halda iki adil kişi onun 

sözlərini təsdiq edərsə, yaxud and içsə və bir adil kişi də onun sözünü 

təsdiq eləsə, yaxud bir adil kişi və iki ədalətli qadın və ya dörd ədalətli 

qadın onun dediyinə (düzlüyünə) dair şəhadət versələr, gərək dediyi 

məbləği ona versinlər. 

Əgər (yalanda) müttəhim olunmayan bir müsəlman qadın şəhadət 

versə, gərək onun tələb etdiyi şeyin dörddə birini ona versinlər. Əgər iki 

ədalətli qadın şəhadət versə, onun yarısını və əgər üç ədalətli qadın 

şəhadət versə, dörddə üçünü ona versinlər. Habelə əgər öz dinində adil 

olan iki zimmi kafir kişi onun sözünü təsdiq etsələr, bu halda əgər meyit 

vəsiyyət etməyə naçar olmuşsa və vəsiyyət edən zaman ədalətli kişi və 

qadın da orada olmayıbsa, gərək tələb etdiyi şeyi ona versinlər. 

Məsələ: 2331. Əgər bir kəs “mən meyitin vəsisiyəm ki, onun malını 

filan yerə sərf edim”, yaxud “meyit məni öz uşaqlarının qəyyumu 

seçmişdir” - desə, sözü o vaxt qəbul olunar ki, iki adil kişi onun sözünü 

təsdiq etsin. 

Məsələ: 2332. Əgər müəyyən şeyin bir kəsə verilməsini vəsiyyət 

etsə, o kəs də vəsiyyəti qəbul, yaxud rədd etməmişdən qabaq ölsə, nə 

qədər ki, onun vərəsələri vəsiyyəti rədd etməyiblər, o şeyləri qəbul edə 
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bilərlər. Bu şərtlə ki, vəsiyyət edən öz fikrindən dönməsin. Əks halda o 

şeydə haqları yoxdur. 

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha! 

Kitabın sonu 
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